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Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE
Milí krajané,

Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii započala svou vý-
roční schůzí nové funkční období, a jakožto nově zvolenému před-
sedovi naší krajanské organizace mi dovolte, abych se představil a 
krátce o schůzi informoval.

Jmenuji se Pavel Zausin, narodil jsem se v západních Čechách a 
své dětství jsem strávil jak v Česku, tak na Slovensku. Po ukončení 
studia na Fakultě aplikovaných věd v Plzni jsem pracoval jako 
vývojový pracovník v Praze, Londýně a nakonec v Perthu, kde v 
současnosti pracuji na pozici vedoucího softwarového inženýra 
v oblasti automatizace v těžebním průmyslu. Mnoho z Vás zná 
mou manželku Ivu Zausin, která taktéž aktivně působí jako členka 
výboru a společně vychováváme naší, skoro už dvouletou, dceru 
Viktorii.

I díky své profesi vidím, jak se svět kolem nás rychle mění, a 
dopady pokroku se odrážejí ve fungování společnosti. Mnoho 
hodnot však zůstává stálých a mezi nimi jsou rodina, přátelství a 
vřelý vztah k vlastní kultuře a vlasti. Náš krajanský spolek nám 
umožňuje tyto hodnoty rozvíjet, společně se setkávat a udržovat 
spojení s naší domovinou. 

Díky své kontinuální dobrovolné práci jsme v uplynulém roce 
zažili mnoho skvělých akcí, o kterých nás každý měsíc informoval 
časopis Klokan. Děti i dospělí se mohli vzdělávat v českém jazyce 
v rámci české školy, která se těší rekordnímu zájmu jak ze strany 
dětí, tak dospělých. Za tím vším stojí neúnavná práce lidí, kterým 
na naší kultuře záleží, a kteří se aktivně na organizaci kulturních 
akcí a školy podílejí. Veliké díky patří také vám všem, protože na 

naše společné akce s radostí chodíte, své děti do školy posíláte a 
své partnery a přátele podporujete v zájmu o náš jazyk, kulturu a 
vlast. Že to funguje, jsme se mohli přesvědčit na naší výroční schů-
zi, z které bych chtěl shrnout několik zajímavých informací. 

Za prvé, naše akce se jeví čím dál populárnější, např. na tradičním 
táboráku jsme měli rekordní účast přes 550 účastníků. To samo o 
sobě představuje pro organizaci akce mnohé výzvy, kterých jsme 
si vědomi, a proto pracujeme na tom, aby výdej nápojů a jídla 
probíhal tento rok lépe. 

Zadruhé, v uplynulém roce jsme pořádali již třetí ročník Českého 
a slovenského filmového festivalu v Perthu. Byl to ale první 
ročník, který jsme dokázali uspořádat sami u nás v Perthu bez 
vnější pomoci. Děkujeme za všechny pozitivní ohlasy, které nás 
inspirují k další práci.

A do třetice, spolku se daří i po finanční stránce, kdy žádná 
akce minulého roku neskončila v červených číslech a spolek 
znovu vykázal v tomto roce přebytek. Bývalá předsedkyně Jitka 
Smith mi tedy předává předsednictví asociace ve výborném 
stavu a pro mě je velikým závazkem na tuto dobře odvedenou 
práci celého týmu navázat. I tento rok se můžete těšit na široké 
spektrum akcí a setkání, mezi nimiž nebude chybět táborák, 
vepřové hody, filmový festival a mnoho dalších. Těším se 
s Vámi na setkání na některé z akcí.

Mnoho hezkých zážitků Vám přeje
Pavel Zausin

Předseda České a slovenské asociace v Západní Austrálii

VÝBOR ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII 2018

PAVEL ZAUSIN

Narodil se v Plané u Mariánských Lázní 
v západních Čechách a své dětství 
strávil jak v Česku, tak na Slovensku.  
Po získání inženýrského titulu v obo-
ru Distribuované výpočetní systémy 
pracoval jako vývojový pracovník v 
Praze, Londýně a nakonec v Perthu, kde 
v současnosti pracuje na pozici vedou-
cího softwarového inženýra v oblasti 
automatizace a umělé inteligence v BHP 
Billiton. Svůj volný čas tráví rád s man-
želkou Ivou a dcerkou Viktorkou na 
výletech po Západní Austrálii. K jeho 
koníčkům patří zahradničení, má roz-
sáhlou bylinkovou a salátovou zahrádku. 
Také rád zkouší a „vylepšuje“ recepty od 
známých kuchařů, ale jak sám přiznává, 
ne vždy úspěšně. Od mládí ho neopustila 
vášeň pro akční a strategické počítačové 

hry. Své malé dceři rád kupuje hračky, 
s kterými si pak hlavně hraje on sám. 
Právě byl zvolen předsedou České a slo-
venské asociace. 

GABRIELA BALADOVÁ

Narodila se v Nitře a po maturitě studo-
vala v Praze geologii a cizí jazyky. Jejím 
domovem se stala Příbram, kde několik 
let učila angličtinu na gymnáziu a později 
pracovala pro Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy při zavádění školní 
reformy v Čechách. Do Austrálie ji v roce 
2009 přitáhla touha toulat se po buši a 
objevovat nerostná ložiska. Mladší dcera 
Alžběta přijela s ní, starší Marie dala před-
nost Evropě a zůstala v Čechách. Gábina 
byla při zakládání České školy v Perthu 
v říjnu 2009 a stala se její první učitelkou. 
Dnes učí češtinu jen dospělé. Speleologii a 

vysokohorskou turistiku, kterým v mládí 
propadla, vyměnila v Austrálii za horské 
kolo a pěstování masožravých rostlin. 
Neštítí se pavouků a ani jiné lezoucí 
či létací havěti, večer neodolá sklence 
červeného vína.

DANA CARROLL

Narodila sa na Slovensku v Šali, kde 
študovala na strednej priemyselnej škole 
chemickej. Prvý mesiac po ukončení štúdia 
pracovala ako prekladateľka nemeckého 
jazyka v Hlohovci pre firmu spracúvajúcu 
drôty. Krátko na to dostala pracovnú po-
nuku v Írsku, kde po 3 mesiacoch spoznala 
svojho manžela. Po šiestich rokoch sa 
rozhodli odsťahovať sa do Austrálie, a tak 
od roku 2011 sú obyvateľmi Perthu. Pred 
materskou dovolenkou Dana pracova-
la ako warehouse assistant vo firme so 
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svadobnými šatami známou ako Essense of 
Austrália. Voľný čas venuje svojej dcérke, 
cestovaniu a umeniu. Má slabosť pre zvie-
ratká, a to hlavne mačky.

PETRA JEREJIAN

Je rodačkou z Mladé Boleslavi. Pracovala 
jako zdravotní sestra a fyzioterapeutka, 
v současnosti je manažerkou ve spor-
tovním centru Just Jump. Do Perthu se 
Petra přestěhovala v roce 2008 s man-
želem a malým Adamem z Dubaje; 
za rok se narodila Anetta a do třetice 
následoval Andreas. Taktéž v roce 2008 
s několika mladými maminkami založily 
první Českou a slovenskou playgroup. 
Petra je bývalou reprezentantkou České 
republiky v plavání a držitelkou několi-
ka medailí a pohárů v různých plavec-
kých disciplínách. Později přesedlala 
na triathlon, ve kterém soutěží dodnes. 
Byla to ona, která vnesla do podvědomí 
naší asociace každoroční soutěž v ama-
térském triatlonu v městečku Moora. Ve 
volných chvílích kromě sportování ráda 
čte nebo se dívá na české filmy. A miluje 
čokoládu.

KATARÍNA KYSUCKÁ

Do Austrálie prišla s partnerom v januári 
2014. Pochádza zo slovenskej Nitry, ale 
posledných 7 rokov pred odchodom do 
Austrálie žila v Prahe, ktorú stále pova-
žuje za svoj druhý domov. Pracovala v 
bankovom sektore, bola vedúcou pobočky 
a pred materskou dovolenkou pracovala 
ako hypotekárny a investičný bankér. 
Teraz sa stará o dve malé dcérky, Kristínku 
a Michaelu, takže o náplni voľného času 
nemusí premýšľať. Je rada, keď si môže 
na chvíľu v kľude sadnúť pred televíziu s 
pohárikom dobrého vína a pozrieť sa na 
dobrý film. Je veľkým fanúšikom urbexu a 
má panickú hrôzu z tesných priestorov.

VERONIKA LAKAY

V Čechách pracovala jako ekonomka 
ve Škodovce v marketingovém oddě-
lení, v Austrálii dělá masáže a reha-
bilitaci. Veronika je v Perthu od roku 
2001, kdy přijela studovat angličtinu a 
jak sama říká, „nějak se to protáhlo.“ 
V roce 2008 pomáhala Terezce Rada 
se založením České a slovenské play-
group. S manželem a s dětmi Eliškou, 
Kristiánem a Dominikou bydleli krát-
kou dobu i v Geraldtonu, teď jsou zpět 
v Perth. Veronika ráda vaří, a to přede-
vším zdravá jídla a chuťovky. Pro zájem-
ce a příznivce zdravé české a slovenské 
kuchyně ráda připraví Hodinu vaření. Ve 
volném čase hodně čte, cvičí jógu, jezdí 
na kole a plave.

MICHAELA ONDOVÁ

Pochází z Litoměřic. Vystudovala speci-
ální pedagogiku, ale po škole pracovala 
jako asistentka ředitele.  Strávila dva 
roky na novozélandských vinicích, než 
se vypravila v březnu roku 2015 stu-
dovat do Perthu business. Baví ji vařit 
a péct, proto uvažuje, že se příští rok 
vyučí cukrářkou. Její recepty na tradič-
ní české buchty a koláče můžete najít 
v našem měsíčníku Klokan. Odpočívá při 
sledování filmů a seriálů nebo rozvalena 
na slunečné pláži, ráda si poklábosí při 
sklence dobrého moku, a to především 
vína, nebo vyráží s partnerem a přáteli 
kempovat. Zajímá se o drobné zahradni-
čení v australských podmínkách, pokud 
možno bez všudypřítomných pavouků.

MARCELA PAUKOVÁ
Pochází z moravské Bystřice pod 
Hostýnem, ale v 18 let se z ní stala 
Brňačka. V Kroměříži vystudovala obor 
dětská zdravotní sestra, poté pracovala 

v Brně a ve Vídni. Poprvé přijela do 
Austrálie v roce 2000 na studium anglič-
tiny a za účelem následného cestování, 
které patří k jejím zálibám. Podařilo se ji 
splnit svůj sen, a to objet celou Austrálii 
včetně Tasmánie. Trvalo jí to zhruba 4 
měsíce. V roce 2009 se do Perthu přestě-

hovala natrvalo za svým přítelem, které-
ho si později vzala. Mají spolu osmiletou 
dceru Leonii. Marcela teď pracuje v 
domově důchodců ve West Leederville, 
ve volném čase cestuje, kempuje, plážuje 
nebo jezdí na kole. Trochu ji chybí v 
Austrálii sníh a lyžování, tak začala 
zkoušet vodní lyže. Když není počasí na 
výlet do přírody, tak si ráda sedne ke 
knížce nebo zajde do kina. Přiznala, že 
má ráda pivo a nemá ráda počítače.

JITKA SMITH
Původem z jižních Čech, většinu svého 
mládí strávila v Třebíči, kde vystudovala 
zemědělskou školu. Přes vedení volno-
časových aktivit dětí, dalších studií a 
práce na základní škole se dostala k vý-
uce angličtiny. Tu si přijela zdokonalit 
v roce 1996 do Austrálie, aby byla blíž 
ke svému příteli, s kterým se seznámila 
na Mallorce. Vzali se v Čechách a v roce 

1999 se Jitka přestěhovala do Perthu, 
kde pracuje na University of Western 
Australia, nejdřív v knihovně a dnes 
v poradenském centru pro studenty. 
Má dvě školou povinné dcery, Adélku a 
Gabi. Jitka stála u zrodu České a sloven-
ské playgroup a pozvedla skupinu nadše-
ných zakladatelů české školky na úroveň 
dnešní České školy Perth, kterou od roku 
2010 vede a zároveň v ní i vyučuje. Od 
roku 2014 do roku 2018 byla předsedky-
ní České a slovenské asociace v Západní 
Austrálii, která jí, spolu se školou, zabírá 
většinu volného času. Pokud ji něja-
ký přece jen zbyde, tráví ho nejraději 
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různými outdoorovými aktivitami. Ráda 
ale také vyráží za kulturou nebo si sedne 
ke knížce. Její zájem a nadšení pro 
všechno, jak sama říká, ji často zcela 
zavalí aktivitami, že by potřebovala, aby 
den měl alespoň třicet hodin.

KATEŘINA ŠVEJCAROVÁ

Původní profesí finančnice začína-
la na finančním oddělení v obchod-
ním řetězci Tesco a v logistické firmě 
Schenker. Kateřina je v Austrálii od roku 
2014, kdy přijela z Uherského Hradiště 
do Perthu studovat angličtinu se za-
měřením na IELTS testy. Své studium 
pak rozšířila o účetnictví a pracovala 
v pohostinství, což naprosto milovala. Se 
svým manželem, který pochází z Irska, 
má jednoletého syna Adama. Kempování 
a pobyt v přírodě patří k jejím volnoča-
sovýn aktivitám, miluje sport a hory. Má 
slabost na sladké a jak sama o sobě říká, 
nemá moc trpělivosti. Ráda poznává a 
objevuje, a to i sama sebe.

MARTINA TLAMSOVÁ

Povoláním architektka, momentálně doma 
s malými syny Oliverem a Teodorem. Do 
Perthu přijela s manželem v říjnu 2011. 
Ráda cestuje a kempuje na odlehlých mís-
tech ovšem pod ochranou svých dvou_(teď 
už vlastně třech) chlapů. Ve volném čase 
se věnuje grafice, je plná tvůrčích nápa-
dů, které uplatňuje při tvorbě pozvánek 
na akce České a slovenské asociace. Logo 
Českého a slovenského filmového festi-
valu pochází z její dílny. Ráda šije, a to 
nejen oblečení; zhotovila například pro 
svého syna tee-pee. Zkouší také surfovat 
na vlnách u pobřeží Perthu. Martina nemá 
ráda pavouky, a pokud se dostanou do její 
blízkosti, chemicky je likviduje. Na druhou 
stranu obhajuje i jejich právo na život.

RADEK VÁCLAVÍK

Je Moravák z Karviné. Pracuje a pra-
coval vždy jako „ajťák“, v současosti 
rozšiřuje kvalifikaci bakalářským studi-
em v oboru internetového zabezpečení. 
S manželkou strávili pracovně tři roky 
ve Velké Británii a v roce 2009 cesto-
vali tři měsíce po Austrálii. Tak se jim 
na nejmenším kontinentu zalíbilo, že se 
sem i se svými malými dcerami, dvojčaty 
Anetkou a Amálkou, v listopadu roku 
2011 přestěhovali. Radkovou zálibou je 
turistika, volné víkendy a své dovolené 
nejraději tráví kempováním s rodinou a 
přáteli. Nejnověji se věnuje také potápě-
ní. Nemá rád pesimisty, a proto ho pořád 
můžete vidět pousmátého. 

JIŘÍ VOYT

Pochází z Prahy, ale dlouho žil 
v Bratislvě, kam se přiženil. Vyučil se 
kovářem a krátce pracoval v loděni-
cích v Děčíně. Na vojnu narukoval do 
Bratislavy, a už tam zůstal, protože se 
oženil. Udělal si kurzy vakuové techni-
ky jako samouk a 21 let byl zaměstnán 
v Meoptě. Z bývalého Československa 
emigroval v roce 1980 i se svou manžel-
kou a synem Jurajem. Se svou specia-
lizací na vakuovou techniku se dostal 
k výzkumnému týmu na University of 
Western Australia, kde pracuje do-
dnes. Mnozí si Jirku pamatují jako 
Vojtěchovského a jako člena divadelního 
spolku, ve kterém po celou dobu jeho 
trvání, v letech 1984-1988, působil i se 
svou manželkou. Má dvě malé vnučky, 
Emili Rose a Sophie Marie, které mu 
vyplňují volný čas. Rád si vychutná po-
hárek dobré slivovice a říká, že nenávidí 
kouření.

LUCIE VRBSKÁ
Je rodačkou z pražských Vinohrad a 
původně pracovala jako starožitnice. Do 
Austrálie přijela v roce 2002 studovat 
angličtinu, později se přes různá zaměst-
nání dostala až k počítačové grafice. 
Zajímá se nejen o grafiku, ale i tvorbu 
webových stránek a v tomto oboru by 
ráda našla uplatnění. Lucka edituje 

našeho Klokana a rekonstruuje webové 
stránky, což ji nesmírně baví. Její dcera 
Magdaléna a syn Jakub, kteří jsou teď v 
adolescentním věku, mají po svém tátovi 
velkou australskou rodinu, která má ko-
řeny už u prvních kolonistů. Svůj volný 
čas Lucie ráda tráví na zahradě nebo 
kempováním s rodinou a přáteli. A její 
nejoblíbenější činností je spánek.

IVA ZAUSIN
Pochází z malé vesničky u Plzně, v 
Čechách pracovala jako personalistka. Se 
svým přítelem Pavlem se rozhodli odjet 
do Austrálie a roční čekání na víza strávili 
prací a procvičováním si angličtiny ve 
Velké Británii. V roce 2012 zvedli kotvy 
a z deštivé Anglie odjeli do slunečného 

Perthu. Vzali se dva roky poté, ale oddáni 
byli v Čechách a po roce a půl se jim 
narodila dcera Viktorka. Iva pracuje jako 
mzdová účetní. Fotografování patří k jejím 
zálibám a v současnosti rozjíždí svoji 
živnost jako rodinná fotografka. Ve svém 
ateliéru se setkává s rodinami, těhulka-
mi i novorozeňátky, užívá si také focení 
v přírodě a v krásných perthských parcích. 
Její snímky z akcí České a slovenské 
asociace můžete vidět na našich webových 
stránkách a v Klokanovi. Volný čas Iva 
tráví posloucháním hudby nebo s rodinou 
na výletech. Ráda se dívá na rozbouřený 
oceán a relaxuje při hře na flétnu či hoboj.
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TY NAŠE OSMIČKY
V roce 2018, ach, ty naše osmičky, bychom si chtěli a 
měli připomenout celou řadu významných výročí naší 
historie. Na některé z těchto událostí vzpomínáme 
s pocitem hrdosti, na některé s pachutí hořkosti a na 
některé události bychom vůbec nejraději zapomněli. 
V souvislosti s osmičkovými kulatinami se mi většinou automa-
ticky vybaví události z dvacátého století. Roky 1918, 1938, 1948 
a 1968 mají v našich novodobých dějinách bezesporu zásadní 
význam. Myslím ovšem, že bychom neměli zapomínat na řadu dal-
ších osmičkových událostí, které s různě hlubokým dopadem for-
movaly naši zemi, její suverenitu, její hranice a také naši národní 
povahu, pokud tedy připustíme, že něco takového vůbec existuje. 
V osmičkovém roce je jistě patřičné si s hrdostí připomenout rok 
1348, kdy byla v Praze založena Karlova univerzita, čímž se naše 
metropole zařadila mezi významná centra vzdělanosti a celá země 
do civilizačního okruhu západní Evropy. Také bychom asi neměli 
úplně pominout, již pozapomenuté hrůzy třicetileté války v letech 
1618 – 1648, jejíž dopady byly skutečně tragické. Počet obyvatel v 
českých zemích se během této doby snížil o polovinu, intelektuální 
elity se rozprchly do zahraničí, zanikla naše samostatná státnost a 
téměř vymizel i český jazyk. 

Kdesi jsem se v bludišti internetu dočetl, že velký český filosof 
vynálezce vlastenec spisovatel sportovec (atd.) Jára Cimrman se 
možná narodil v roce 1868. Roztřesený zápis ve vídeňské matrice 
je ovšem velmi nedobře čitelný, takže to byl možná i rok 1856, 
1864, či dokonce rok 1883. Značná nečitelnost zápisu je cimrma-
nology přičítána matrikářově údajné zálibě ve šnapsu. Z tohoto 
důvodu se oslavám tohoto výročí budeme věnovat zřejmě pouze 
okrajově. Podobnou pozornost budeme asi věnovat i sto desá-
tému výročí od založení československého hokejového svazu 
ustaveného valnou hromadou v pražské restauraci Platýz v roce 
1908 a devadesáti letům od založení prvního Harley Davidson 
klubu na světě v roce 1928 v Praze.

Nejhlasitěji si budeme v druhé polovině letošního roku připomínat 
sto let od vzniku Československa. Pro mnohé z nás je to země, 
kde jsme se narodili a pro mnohé z Čecho-Slováko-Australanů 
země, ze které z politických důvodů v její totalitní minulosti 
odešli. Země, která během dvacátého století vznikala a zanikala. 
Země, která položila základy moderní demokratické státnosti hned 
dvěma státům zároveň. K demokratickým principům prvorepub-
likového Československa se hrdě hlásí dnešní Česká i Slovenská 
republika. Určitě se budeme letos věnovat i připomenutí vý-
znamu Mnichovského diktátu v roce 1938 a následné okupace 

Československa.  Připomene si letos i další okupaci z roku 
1968, která zmařila tehdejší naděje na svobodnější a demokra-
tičtější budoucnost země. Pro mnohé z Vás současných Čecho-
Slováko-Australanů byla srpnová okupace životním zlomem 
a vedla k rozhodnutí odejít z nesvobodné, totalitní země do 
země, která Vám poskytla nový domov a otevřela budoucnost 
pro Vás a zejména pro Vaše děti. 

Vlády České republiky a Slovenské republiky se dohodly, že sto 
let od vzniku Československa obě země oslaví společně a že si 
spolu připomeneme i další osmičková výročí projektem nazvaným 
Společné století. V rámci tohoto projektu chystají ambasády ČR 
a SR v Canbeře řadu společných kulturních akcí, o kterých Vás 
budeme s dostatečným předstihem informovat na internetových 
stránkách a facebookovém profilu české ambasády. Informace 
o akcích rádi poskytneme i redakcím všech krajanských novin a 
časopisů, které jsou v Austrálii vydávány. 

Rád bych v této souvislosti upozornil na dvě již připravené 
významné kulturní akce. Nejprve na turné cimbálové muziky 
Slovácko mladší, která navštíví australský kontinent již v únoru. 
Muzika vystoupí postupně v Perthu, v Melbourne, v Sydney a v 
Canbeře.  Na internetových stránkách a na facebookovém profilu 
české ambasády jsou přesné údaje k jednotlivým vystoupením. 
Dále bych rád čtenáře pozval na březnové turné kultovního 
pražského divadla VOSTO5, které krajanům do Austrálie přiveze 
mystifikační hru Operace: Levý hák. Hra se vrací do roku 1938 
kdy divákům velmi vtipnou a napínavou formou položí otázku: 
„Ubránili bychom se Hitlerovi?“ a možná probudí i diskusi o 
Mnichovském diktátu a o naší národní identitě. 

Věřím, že nám rok 2018 nepřinese žádnou událost, o které by 
si naše děti s rozpačitým výrazem po letech četli v učebnicích 
dějepisu, a naopak doufám, že nám letošní osmička přinese snad 
i pár důvodů k dobré náladě. 

FREMANTLE HIGH 
STREET

Pokud zavítáte do Fremantle, nenechte si 
ujít optickou iluzi v High Street. Musíte 
ovšem stát na schodech Roundhouse a dí-
vat se směrem do ulice. Tato úžasná podí-
vaná Arcs d‘Ellipses je dílem švýcarského 
umělce Felice Varini a podrobnosti o jeho 
tvorbě si můžete vygooglovat pod názvem 
Optical illusion artwork comes into view 
along Fremantle‘s historic High Street.

Helena Hájek

Martin Pohl
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PREZIDENTSKÁ VOLBA 2018
Miloš Zeman, vítěz posledních prezidentských voleb, zahájí své druhé funkční období složením prezidentského 
slibu dne 8. 3. 2018. Co tomu předcházelo? Podruhé ve své historii volili občané České republiky svého prezi-
denta přímo. První kolo této volby proběhlo ve dnech 12. a 13. ledna letošního roku a voliči vybírali celkem z 
devíti kandidátů.
Těmi byli současný prezident Zeman, ně-
kdejší předseda Akademie věd Jiří Drahoš, 
diplomat Pavel Fischer, hudebník a před-
seda strany Rozumní Petr Hannig, lékař 
Marek Hilšer, podnikatel a textař Michal 
Horáček, šéf Asociace obranného a bezpeč-
nostního průmyslu Jiří Hynek, bývalý šéf 
mladoboleslavské Škody Auto Vratislav 
Kulhánek a někdejší premiér české vlády 
z let 2006 až 2009 Mirek Topolánek.

Předvolení kampaň vedená v prvním 
kole dávala tušit, že kandidáti se často 
vymezují proti stávajícímu prezidentovi 
Zemanovi. Vyčítali mu především jeho po-
litickou kulturu a příklon k Rusku a Číně. 
Poněkud kuriózně působilo rozhodnutí 
prezidenta Zemana, že kampaň nepovede 
a nezúčastní se ani žádné z veřejných de-
bat s ostatními kandidáty. Ti poukazovali 

na jeho permanentní návštěvy jednot-
livých krajů, které působily jako jedna 
velká kampaň. První den hlasování narušil 
incident polonahé aktivistky ukrajinské-
ho feministického hnutí FEMEN, která se 
ve volební místnosti vrhla před prezidenta 
Zemana. V konečném výsledku dopad-
lo první kolo nejlépe právě pro Miloše 
Zemana, který získal 38,5 % hlasů před 
Jiřím Drahošem s 26,6 %. Tito dva se tak 
utkali ve druhém kole.

Většina poražených kandidátů z prvního 
kola obratem vyjádřila podporu Jiřímu 
Drahošovi a někteří z nich se i aktivně 
v jeho kampani angažovali. Ani Miloš 
Zeman však nezahálel a objevil se v něko-
lika televizních vystoupeních a na závěr 
kampaně se spolu oba kandidáti utkali 
na TV Prima a v České televizi. To vše za 

velkého zájmu diváků, sledovanost obou 
televizních duelů byla vysoká. A vysoká 
byla i volební účast druhého kola, které 
vyšlo na 26. a 27. ledna. Zjednodušeně 
řečeno se voliči rozhodovali, zda se 
Zemanem na Východ, nebo s Drahošem 
na Západ. Úspěšnější byl nakonec Miloš 
Zeman. Hlas mu dalo 2 853 390 voličů, 
což bylo 51,36 %. Zvítězil o 152 184 
hlasů. Účast voličů byla 66,6 %. Miloš 
Zeman zvítězil poměrně těsně a jen pro za-
jímavost je možno uvést, že podle voličů, 
kteří hlasovali v zahraničí, by zvítězil Jiří 
Drahoš. Tak například v Austrálii dostal 
91,7 % všech hlasů, v Americe 88,3 % a 
v Asii 81,9 %.

Nakolik je vítězství Miloše Zemana 
vítězstvím i pro Česko však ukáže teprve 
budoucnost.

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY (ZOH) 2018
ZOH v Pchjongčchangu jsou minulostí. A jak si na nich vedli sportovci České republiky? Ostudu rozhodně neu-
dělali, v hodnocení národů obsadili čtrnácté místo se ziskem sedmi medailí.
A kdo byl z našich nejvíc vidět? Bezesporu to byla Ester 
Ledecká, která se stala možná největším překvapením olym-
piády. Jako první sportovec v historii se postavila na start na 
lyžích a na snowboardu. A jako první žena v historii zimních 
olympiád získala dvě zlaté medaile ve dvou různých sportech. 
Nejprve v lyžařském superobřím slalomu vytřela zrak všem 
soupeřkám. Trať sjížděla s číslem 26, když všechny největší 
favoritky již byly v cíli a gratulovaly Rakušance Veithové ke 
zlatu. Ledecká ji však o setinu sekundy předstihla a pak dlouho 
nevěřila tomu, co se jí povedlo. Však také na tiskové konferenci 
pobavila novináře odpovědí na dotaz, proč si ještě pořád nesun-
dala lyžařské brýle slovy, že nečekala medaili, a proto není na-
malovaná. Druhou zlatou přidala o týden později v paralelním 
obřím slalomu na snowboardu, tedy v její „hlavní“ disciplíně. 

Ani další sportovci se však neztratili, přesněji řečeno hlavně 
sportovkyně. První medaili vybojovala biatlonistka Veronika 
Vítková, která ve sprintu na 7,5 kilometru skončila bronzová. 
Radost měla o to větší, protože to byl její první individuální 
olympijský úspěch. Hned další den se do olympijských tabulek 
zapsal jediný mužský medailista výpravy. Michal Krčmář získal 
druhé místo v biatlonovém sprintu na 10 kilometrů. Uspěl hlav-
ně díky rychlému běhu a velmi přesné střelbě.

Velké naděje fanoušci vkládali do sportovkyně s namalovaným 
knírkem, snowboardcrossařky Evy Samkové. Ta doma už jednu 
zlatou z minulé olympiády má. Tentokrát byl její závod drama 
do poslední chvíle. Dlouho figurovala na šestém místě, ale 
mocným finišem se probojovala až na třetí, a to také uhájila. 
Bronzová medaile jí patří právem.

U rychlobruslařky Martiny Sáblíkové je medaile takřka jistota, 
však jich taky z minulých olympiád má doma pět. A šestou 
přidala v Pchjongčchangu na trati na 5000 metrů, kde skončila 

druhá. Díky této medaili již v počtu cenných kovů předstih-
la i Emila Zátopka a zároveň je nejúspěšnější českou zimní 
olympioničkou.

Ovšem rychlobruslení není jen Martina Sáblíková. V závodě 
na 500 metrů si dojela pro bronzovou medaili další rychlob-
ruslařka Karolína Erbanová. Lepší byla jen domácí závodnice a 
japonská rychlobruslařka.

Medaile nakonec těsně nezbyla na hokejisty, kteří v zápase 
o třetí místo podlehli Kanadě 4:6 a na umístění na stupních 
vítězů z olympiády čekají už dvanáct let. Z pohledu úspěšnosti 
našich reprezentantů se dá s malou nadsázkou konstatovat, že 
tato olympiáda byla spíš v dámském duchu. Přesto i sportovci, 
kteří na medailové umístění nedosáhli, zaslouží poděkování za 
důstojnou reprezentaci.

Paul

Paul
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ŠKOLNÍ ROK V ČESKÉ ŠKOLE ZAHÁJIL ZVÍDAVOU PÍSNIČKOU

V únoru Česká škola Perth pro děti zahájila svůj další rok výuky. A jako už tradičně, paní učitelky si pro děti 
připravily malý program. Tentokrát byl plný otázek! Paní učitelka Alenka totiž zjistila, že vlastně neví, kolik je 
na světě řek, ani škol a školek, natož pak jezevců a šlapacích kol! A tak jsme se dětí hned ptaly, ale odpověď 
také neměly. Co bylo jisté, bylo jediné slunce! Ale to vůbec nevadilo, skvěle jsme si o tom zazpívali s kytarou a 
po odpovědích budeme pátrat dál spolu s Petrem Skoumalem.
Co však víme je, že škola odstartovala svůj devátý rok výuky, je 
v ní momentálně zapsáno 36 dětí od tří do jedenácti let. Vyučuje 
se ve třech třídách každou školní sobotu a pravidelnou

výuku doplňují další programy jako tematické workshopy a tá-
bory. Také se zapojujeme do českých projektů, jako Mezinárodní 
výtvarná výstava Lidice a Noc s Andersenem, což je projekt na 
podporu dětského čtenářství. Ve škole též hostují různé zajímavé 
osobnosti – výtvarníci, divadelníci, tanečníci i třeba cvičitelka 
jógy. Snažíme se dětem co nejvíce vytvořit česky mluvící prostře-
dí, které motivuje k aktivnímu používání českého jazyka, jeho 
výuku a rozvíjení a samozřejmě k získání lásky k samotnému 
českému jazyku. Pokud byste měli zájem program školy podpořit 
svým umem či řemeslem, moc rádi od vás uslyšíme! A může to být 
třeba lekce vaření či pečení českých buchet. 

První nadstavbovou akcí letošního roku bude právě Noc 
s Andersenem, která se uskuteční ze soboty 24. března do neděle 
25. března. Tento projekt se před 18. lety zrodil v jedné malé 

české knihovně, která se rozhodla zahájit boj o zájem dětí a dětské 
čtenářství v konkurenci populárnějších médií. Knihy soupeří s 
mnoha akčními lákadly a nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. 
Dnes se do projektu zapojuje na stovky škol, knihoven a dalších 
organizací, a to i po celém světě! I naše škola se poněkolikáté 
zapojuje, letos budeme opět přespávat v tajemné školní knihovně. 
Na děti čeká bohatý program, který má jednoho společníka – 
Josefa Čapka a Devatero pohádek. V programu bude také hostovat 
divadelnice Ivana Findurová, která si společně se svým synem při-
pravila divadelní představení na téma jedné z Devatera pohádek. 

Pozvánku a bližší informace najdete na facebookových stránkách 
České školy:  www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Pokud máte zájem dozvědět se o naší škole víc, přihlásit své děti 
či vyučovat nebo asistovat napište nám na CzechSchoolPerth@
gmail.com. 

A teď je čas se pokusit spočítat kolik je na světě očí, nebo snad snů?

ČESKÁ ŠKOLA PERTH HLEDÁ 

UČITELE A ASISTENTA

Česká Škola Perth hledá učitele a asistenta pro výuku každou školní sobotu  
plus doplňující programy jako celodenní workshopy a tábory.

Aprobace se zaměřením na předškolní věk a první stupeň základní školy vítané,
zkušenosti v práci s dětmi podmínkou.

Zájemci, své Resumé a dotazy zasílejte na email:  
CzechSchoolPerth@gmail.com

Jitka Smith
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MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK
Kde bolo, tam bolo, boli raz dve deti. Boli to braček a 
sestrička. Braček sa volal Janko, sestrička Marienka. 
Mali sa veľmi radi a vždy chodili spolu. Bývali na kraji 
hory u dobrej mamky.

Raz Janíčko povie dobrej mamke:

„Mamička-mamička, pusťte nás na jahody!“

„Ale nie, synček!“ odpovie mamka. „Hora je veliká. 
Zašli by ste hlbšie, zatárate sa mi. Akože vás v takej 
hore nájdem?“

„Nebojte sa, mamka!“ vraví Janko. „Budeme sa len 
krajíčka držať!“

Nedali deti pokoja. Na veľa prosenia ich mamka pusti-
la. Vzali krčiažtek a šli.

Oberajú deti jahody, oberajú. Tri do úst – jedna do 
krčiažka. Najprv sa držia len krajíčka. Ale čím ďalej 
od neho, tým sú jahody chutnejšie. Tu červená ako 
krv – tam veľká ako bombolec! Behajú, výskajú. Hora 
sa ozýva. Už sú v nej hlboko – a ani nevedia. Naoberali 
krčiažtek dovrchu a chcú sa vrátiť. Hľadajú chodníček 
– chodníčka niet! Volajú deti, nariekajú, majú strach. 
Hora je hustá a tmavá. Ach, prečo nedali lepší pozor? 
Kde je ich domček? Kde mamička?

Pomaly sa zvečerieva. Deti idú, idú – necítia si noži-
čiek. Naveľa sa dostali na polianku. Pomaly vyšli 
hviezdy – prišla noc. Na druhom konci polianky zba-
dajú svetlo. Ej, ale sa potešili! Hneď bolo po únave! 
Rozbehli sa za svetlom. Naraz len stojí pred nimi malič-
ký domčúrik. Na nebo vyšiel mesiac a pekne ho ožiaril.

Je ticho. Deti nevedia, čo spraviť.

„Zaklop na oblôčik!“ pošepne Janko sestričke.

„Ja sa bojím,“ odpovie sestrička šeptom. „Ktovie, či 
tam zlí ľudia nebývajú. Sadnime si radšej sem na pod-
stienku. Tu prenocujeme a ráno pôjdeme domov.“

Deti sa uvelebili na podstienke. Boli hladné a triasli sa 
zimou.

„Marienka!“ šepne Janko, „ja som ti strašne hladný!“

„Aj ja!“ odpovie Marienka tíško. „Už by som vari aj 
túto stenu hrýzla!“

A čo vraví, to i spraví.

Odlúpi kus steny – dá do úst. Ťaj, to je dobrota! Nože, 
Janko, okús! Hryzká Janko, hryzká Marienka. Je to 
dobré ako chlieb, sladké ako medovník. A tak oni lúpa-
li stenu, lúpali – až odrazu: chrrup! Prelúpali dieru do 
izby. Z jednej strany múru deti, z druhej – akási stará 
tetka. Deti sa trasú od strachu, tetka sa usmieva:

„Á, vitajte, detičky!“ povie im sladko. „Už vás dlho 
počúvam, dlho tu čakám. No, poďte dnu!“

I chytí deti za rúčky a jedno za druhým vtiahne do 
izby. Joj, či sa len deti báli!

„My chceme k mamke!“ rozplačú sa.

„Pôjdete, cipky, pôjdete!“ chlácholí ich stará. „Ale kde-
že teraz? Je noc, do rána ostanete u mňa.“

I predložila ona deťom večeru, postlala v bielej 
postieľke.

Deti sa utíšili a pomaly sa prestali báť.

Hej, lenže to nebola dobrá tetka! V ústach mala med, 
ale v srdci jed. Bola to zlá ježibaba a tento medovníko-
vý domček čarami postavila. Ako lapajú rybky na udi-
cu, tak ona lapala na medovník zatúlané deti. A teraz, 
keď ich mala v domčeku, povedala si: „Najprv zjem 
chlapčeka, potom i dievčatko. Kým sa chlapec vykŕmi, 
dievča mi bude slúžiť.“

A naozaj. Ráno, len čo svitlo, drme ježibaba Marienku 
za plece a kričí:

„Daromnica, hore sa! Poriaď izbu, zameť dvor!“

A chlapčekovi sladko:

„Vstankaj, chlapček, pôjdeš so mnou!“

Nebožiatka deti povstávali. Marienka sa musela pus-
tiť do riadenia, Janko šiel za ježibabou. Od toho dňa 
musela Marienka všetko robiť a Janko sedel v krmníku. 
Ježibaba Jankovi vyvárala, vypekala. Marienka mu to 
nosila, a kým Janko jedol, rozprávala mu o ježibabe. 
Tak Janko vedel o všetkom, čo sa v domčeku robí.

Raz Marienka prišla veľmi smutná:

„Ej, braček, je zle-nedobre! Tá striga mi povedala, že ťa 
kŕmi na pečienku. Dnes príde pozrieť, či priberáš. Ale 
keď ti povie, aby si ukázal prst, vystrč ty vždy tento 
koštialik!“

A Marienka podala bračekovi koštialik, ktorý si on 
hneď schoval.

Onedlho príde ježibaba ku chlieviku.

„Janko, ukáž prst cez škáru!“ povie sladkým hlasom.

No Janko už vedel, čo je. Namiesto prsta prepchal cez 
škáru koštialik.

Ohmatkáva ježibaba koštialik, krúti hlavou. Ba vytia-
hne z vrecka aj akýsi žabikláč a pidliká ním koštiaľ, 
pidliká.

„Ťaj, aký si chudý!“ vraví nespokojne. „To ťa musím 
ešte pokŕmiť! Zajtra ťa sestrička trocha povoziká po 
slniečku. Keď sa prevetráš, bude ti lepšie troviť.“

A baba nič nezbadala, lebo bola veľmi nedovidná.

Na druhý deň, ako ježibaba rozkázala, tak Marienka 
vykonala. Prišla s táčkami, usadila do nich Janka a 
vozíkala ho po dvore.

Takto to šlo niekoľko dní. Ježibaba vždy chodila ku 
chlieviku a Janko vždy ukazoval koštialik. Lenže blí-
žil sa voľáky strigônsky sviatok, a ježibabe zachcelo 
sa hostiny. Už nedbala, že má Janko prštek ako tŕň. 
Včasráno rozkázala Marienke:
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„Nanos dreva, rozkúrim pec! Dnes bude Jankovi treba 
horúca postieľka. Rúčky chrum, nožky chrum, kožtička 
červená!“ a ježibaba tancovala od radosti.

No Marienka už vedela, čo sa chystá, a bola smutná. 
Len čo mohla, vykradla sa ku chlieviku, zabúchala na 
dosku:

„Janíček-braček, zle je! Drevo v peci horí, striga hody 
strojí. Nože pozor daj! V ničom strigu neslúchaj!“

Predobedom ježibaba už nedala Janka voziť sestričke. 
Vypustila ho sama z chlieva a za ruku ho viedla pred 
pec. Z pece šla horúčava. Pred ňou stáli táčky. Ale táč-
ky boli železné.

„Hop, to je už nie dobre!“ pomyslel si Janko. A tu mu 
len ježibaba povie:

„Dieťa moje, sadni si na táčky!“

No Janko už dával pozor. Urobil sa nevedomý. Díval sa 
na táčky a povedal:

„A keď ja neviem, ako! Ukážte mi vy, tetuška!“

A tu si chytrá ježibaba sadne, rozkladá sukne a sprosté-
mu chlapčekovi ukazuje: takto a takto!… No len čo sa 
ježibaba dobre usadila, pochytí Janko táčky a zvolá:

„Tiskaj, sestrička!“ a tu obaja milú ježibabu šups do 
rozpálenej pece!

Juj, začala ježibaba vrieskať! Hrnie sa von, ale deti 
vzali z kúta metlu a do nej! No a to bolo ich šťastie! 

Lebo metla mala tú moc, že z jej prútikov sa porobili 
dlhé ihly, ktoré z pece nikoho von nepustili. Nadávala 
ježibaba, všetko zlé sľubovala, ale čože! Kde sa vrh-
la, všade sa len hrozne popálila. Hrabala sa z pece i 
ponad pahrebu, ale chytili sa sukne na nej a začala celá 
horieť. Tak ona horela, horela – až zhorela celkom na 
uhoľ.

A hľa, div divúci! Medovníkový domček odrazu zmizol, 
akoby ho dlaňou zotrel! Polianka stála tu holá a na nej 
dve deti.

A slniečko svieti rovno na chodníček, čo sa tu prepletá 
pomedzi stromy.

„Ááá!“ zvolá Marienka prekvapene. „Kde sa tu vzal ten-
to chodníček?! Koľko som sa ho ja márne nahľadala!“

Nuž ale ako ho aj mohla vidieť, keď to všetko ježibaba 
čarami tak zamotala! Upiekla sa ježibaba – stratili sa 
i jej čary. Detičky si poskočili a pustili sa chodníkom. 
Išli, išli – a po veselom putovaní vrátili sa pekne do-
mov. Ej, bolo to za stretnutie! Mamička ich ešte vždy 
oplakávala – a tu naraz len keď jej prikvitnú! Objímala 
ich, bozkávala a plakala už od radosti. Za neposluch by 
si boli zaslúžili trest – ale kto by na takú vec myslel v 
toľkom šťastí?

I detičky boli šťastné. Od radosti, že sú doma, uviazali 
mačke na chvost zvonec, naháňali ju sem i tam, zvon-
ček zvonil bomibam – a už je tej rozprávočke koniec!

Jar je obdobím, kedy mnohé zvieratká

privádzajú na svet svoje mláďatká.

Aj kohútik Emilko a sliepočka Irenka

čakajú, kedy sa im z vajíčok vyliahnu

maličké kuriatka. Spočítaj vajíčka a

zistíš tak, koľko budú mať sliepočka

a kohútik kuriatok.
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AFRIKA NA PIONÝRECH

Návštěva Marků, začala v pátek o půlnoci, kdy jsme si je vyzvedli z letadla. A jak už to tak bývá, spát se ještě dlouho nešlo. Veselá noc a 
krátký spánek naštěstí další den Markovu prezentaci nijak neovlivnily a jeho vyprávění a fotografie z cest rozesmály úplně každého, kdo 
v sobotu přišel. Přímo po přednášce stihli pak ješte oba Marci i se svými skalními fanoušky navštívit noční Perth.

V neděli na návštěvě parku v Yancheepu okusili australské BBQ, o které se postaral Aleš. Zatímco Aleš připravoval oběd, Marek se pokoušel 
vysypat písek z padáku, na kterém se před tím proletěl na pláži. Nakonec se kluci s klokany hezky napásli a už sypali domů balit kufry, aby 
stihli večerní letadlo do Sydney.

Pokud vám vystoupení Marků tentokrát uteklo, nezoufejte, kluci slíbili že zas přijedou a přivezou nám film který během cesty po Africe natočili. 

START: BANSKÁ BYSTRICE, SLOVENSKO    CÍL: CAPE TOWN, JIROAFRICKÁ REPUBLIKA

Nám již dobře známý dobrodruh Marek Slobodník se s partou 
dalších čtyř dobrodruhů vydal do Afriky. A samozřejmě, že 
to nebylo v pohodlné a bezpečné čtyřkolce. Nebylo to ani na 
Hondě Afrika, která je na těžké africké podmínky speciálně sta-
věná. Jak nám bylo totiž názorně vysvětleno, ani Honda se roz-
hodně nevyrovná motocyklu značky Jawa 
pionýr! Jaké jsou tedy přednosti pionýra? 
Lehkost – žádný problém zvednout sebe i 
pionýra v případě pádu. Přestane jet? Není 
problém ho jednoručně dotlačit k nejbližší 
opravně. Úložný prostor – spousty!  Jak za 
řídítky, tak vzadu. Nejenže lze vézt osobní 
vybavení na několik měsíců, ale zbyde dost 
místa i na všechny náhradní součástky a 
nářadí, fotografické a kamerové aparáty 
s příslušenstvím, paraglidingový padák, pojízdnou lékárnu či 
plyšáka. Dokonce se vešla i třímetrová konzola na pořízení 
časosběrů…nakonec skoro nepoužitá. A k tomu vzít stopaře? 
Žádný problém! Jen mu nesmíte další tři hodiny stát na bosé 
noze…Naprosto srovnatelné jsou vlastnosti jako manévrování či 
jízda po zadním kole. 

Honda má jen jedinou přednost – umí jet rychle! V tomto případě 
by to naši dobrodruzi uvítali, neb vyjížděli za mrazivých teplot 
a málem na prvních kilometrech na pomalých pionýrech umrzli. 
Zachránil je Jano a jeho dodávka, která je přesunula do Benátek. 

Tam už nebyl problém dojet do Salerna, kde se stroje nalodily 
a odpluly do izraelského Ashdodu. A odtud už to bylo jen po 
svých! Tedy kolech. Samozřejmě, ne vždy se vše povedlo dle 
plánu, ale to by asi stejně nikdo nečekal. V plánu nebylo nutné 
objetí Suezského průplavu, neustálý bezpečnostní doprovod přes 

Egypt, nebo zamítnuté povolení vstupu do 
Súdánu. Pánové dobrodruzi se však rozhodli 
trpělivě okupovat dveře kanceláře, až došla 
trpělivost po třech dnech úředníkům a rychle 
jim povolení vydali, hlavně, ať už jsou odsud 
pryč! Po té, co se v Keni marně snažili vysto-
povat lva, prohlásili, že je to vymyšlené zví-
ře, které ve skutečnosti neexistuje. Naopak, 
překvapením bylo zjištění, že v Malawi 
nenosí zbraň nikdo, ani armáda. A po vypití 

několika litrů džusu, který se vysypal z převráceného náklaďáku, 
se lze druhý den ráno podepsat celým jménem do písku. A py-
ramidy v Gize hlídá stoletý stařík, který se jak zázrakem objeví, 
jakmile se pokusíte na ně vylézt!

Velké cestovatelské dobrodružství bylo pravidelně prokládáno ne-
konečnými opravami pionýrů, střevními potížemi, hladem i žízní, 
malárií a přívaly deště. Ale do cíle v JAR všech pět vyčerpaných 
pionýráků dorazilo! A my měli to potěšení si celou jejich cestu 
prožít za skvělého komentáře Marka Slobodníka a obrazu stejně 
tak skvělého Marka Duranského. A za to jim patří obrovské díky!

SUMA SUMÁRUM - AFRIKA NA 
PIONÝROVI V ČÍSLECH:

5 pionýrů

145 dní

13 států

2500 l benzínu

15 151 km

80 litrů oleje

Jitka
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Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - VELIKONOČNÍ MAZANCE

POSTUP:

Předem si připravíme ingredience, aby měly pokojovou teplotu. 
Množství odpovídá dvěma mazancům, chcete-li pouze jeden 
větší, odeberte ze všeho jednu třetinu. 

Utřeme 180 g změklého másla se 180 g moučkového cukru do 
pěny a vmícháme 3 žloutky. Do mísy s pěnou přidáme 450 g 
prosáté hladké mouky a 300 g mouky continental. Část conti-
nental mouky můžete nahradit solamilem.

Dále přidáme 3 lžíce sušeného droždí, špetku soli, vanilkový 
cukr a 300 ml vlažného mléka. V míse zaděláme tužší těsto. Jen 
co se všechny ingredience smíchají, přeložíme těsto na pomouče-
ný vál a rukama zpracováváme tak dlouho, až se těsto nelepí.

Do těsta přidáme omyté a okapané rozinky, lepší jsou ale rozin-
ky namočené v rumu. Těsto dáme zpátky do mísy, přikryjeme 
utěrkou a necháme na teplém místě vykynout. Při kynutí těsto 
dvakrát promísíme. 

Z vykynutého těsta vyválíme na válu dva bochánky a každý z 
nich umístíme na plech s pečícím papírem. Bochánky necháme 
na plechu vykynout, potřeme rozšlehaným žloutkem s mlékem, 
posypeme pokrájenými mandlemi a ostrým nožem těsto mělce 
nařízneme do tvaru kříže. 

Mazance vložíme do dobře vyhřáté trouby na 180’C. Po chvilce 
příkon tepla zmírníme na 140’C a dopečeme je přibližně hodi-
nu. Začínají-li nahoře rychle červenat, přiklopíme je alobalem. 

Pekla jsem jeden velký mazanec ze dvou třetin všech ingredien-
cí v dortové formě. Mazanec tvarově sice neodpovídal krásné-
mu bochánku jak jej známe, ale byl krásně červený ze všech 
stran a nebylo třeba jej při pečení obracet. Nejlepší je mazanec 
k snídani s máslem a kakaem.

INGREDIENCE:

450 g mouka hladká

300 g mouka continental

180 g cukr moučka

180 g máslo

3 ks žloutek

50 g mandle

30 g rozinky

3 lžíce droždí

300 ml mléko

 vanilkový cukr

 sůl

 žloutek a mléko na potření

Dobrou chuť!
Michaela Ondová
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CRAZY FLY
Slovenská kiteboardingová značka Crazy Fly prerazila na austrálsky kontinent už niekoľko rokov dozadu. V 
tejto letnej sezóne však prvýkrát rozbehla oficiálnu distribúciu po celej Austrálii a ja som sa stal ich hlavnou 
spojkou. Značka patrí medzi svetovú špičku a v tvrdej konkurencii exceluje. Bola to pre mňa veľká výzva, lebo 
predtým som s distribúciou výrobkov nemal žiadne skúsenosti. Volám sa Branislav Bielený a som oficiálny 
distribútor svetovej kvality zo Slovenska do Austrálie. 

Hoci Slovensko nemá more a pre kiteboarding je takmer nepo-
užiteľné, všetci svetoví kiteboardisti dnes vďaka Bukovčákovi 
vedia, kde krajina leží. Juraj Bukovčák je zakladateľ a CEO 
Crazy Fly, top kiteboardingovej značky. Kity a dosky vyrábajú 
vo vlastnej fabrike pri Novom Meste nad Váhom. Sú jediná 
značka na svete ktorá neoutsourcuje svoje výrobky do Ázie a 
preto majú svetový punc kvality MADE IN EUROPE. 

Príbeh majiteľa firmy pripomína americký sen. Ako bývalý 
zamestnanec americkej firny vyrábajúcej surfové dosky na 
Slovensku začínal po odchode z firmy vo svojej garáži vyrábať 
vlastné produkty. Ľuďom sa jeho výrobky páčili a dovolil si 
investovať do rozvoja firmy. Neskôr si musel peniaze požičať 
a spoločnosť začala rásť ešte viac. Od banky však peniaze na 
rozbehnutie podnikania nedostal, museli pomôcť kamaráti, 
neskôr mu hrozil krach firmy kvôli nevyplateniu veľkej zákazky 
zo strany odberateľa z Nemecka. Boli to krušné chvíle podni-
kateľa vo východnom bloku postkomunistickej krajiny. Nemal 
ani auto. Vo svojom sne však zotrval a nevzdal sa. Dosky a kity 
chodil ponúkať do obchodov po celej Európe a nakoniec sa 
mu jeho tvrdá drina vyplatila. Stal sa úspešným medzi tvrdou 
konkurenciou.

Momentálne je Crazy Fly jednou z troch najlepších firem na 
svete na výrobu kitesurfingovej výstroje. Firma prerazila nielen 
v Európe, ale žne obrovské úspechy v USA a Južnej Amerike. 
Momentálne distribuuje do 90 krajín sveta. Keďže kity šijú na 
Slovensku poctivé ruky slovenských šičiek a nie v akejsi čínskej 
fabrike na veľkovýrobu ako je to pri ostatných značkách, firma 
má 0,05 percentnú reklamáciu. Ich cieľom je byť kvalitnou 
značkou. Nie tou, ktorá predáva najviac na svete, ale tou ktorá 
predáva naj kvalitu na svete. Kiteboarding má však svoj ‘niche’ 
market a v tomto podnikaní sa je čo obracať.

Zažívam to na vlastnej koži. Napriek obrovskej kvalite značky 
je konkurenčný boj v Austrálii, kde sa väčšinou pretláčajú loká-
lne značky veľmi veľký.

Ja sa tomuto adrenalínovému športu venujem tretiu sezónu. 
Prvýkrát som sa k nej dostal ešte na dovolenke v Egypte. Vtedy 
som sníval o tom, že budem lietať ako ostatní. Bližšie som k 
športu pričuchol až na univerzitných štúdiách v Brisbane. Crazy 
Fly kitebordy a kity som prvýkrát zazrel v jednej predajni v 
Queenslande a po rozhovore s majiteľom obchodu som bol hrdý 
na to, že som Slovák. Predajca chválil výrobky slovenského 

podnikateľa do nebies. Urobil som si prieskum a polohu Crazy 
Fly na trhu. Sám som o nich pred tým nepočul, no vedel som, 
že ak ich chvália skúsení svetoví odborníci v priemysle, musia 
byť fakt špička. 

Dlho netrvalo a vlastnil som prvú Crazy Fly dosku a bol som z 
nej nesmierne nadšený. Perfektné ovládanie, ľahká, primerane 
ohybná, trvácna kiteboardová doska, proste presne to čo by 
som v pri takomto výrobku čakal, ba prekvapila ma jazdnými 
vlastnosťami ešte viac. Po dokončení UNI som sa kvôli práci 
a vízam odsťahoval do Perthu, kde sú najlepšie podmienky na 
kite v celej Austrálii. Konštantný vietor a prístupné pláže robia 
zo Západnej Austrálie top destináciu pre tento rýchlo sa roz-
víjajúci šport všeobecne. V Perthe sa kiteboarding či kitesurfing 
stal mojím najväčším koníčkom. Tu som začal tým pádom lietať 
trochu viac a športu sa venovať intenzívnejšie. Počas mojich 
začiatkov som kontaktoval majiteľa firmy a dal sa s ním do 
družnej emailovej konverzácie, ktorá prerástla do bodu, kedy 
som sa rozhodol firmu na Slovensku osobne navštíviť. Bolo to 
minulú austrálsku zimu keď na Slovensku panovalo najteplej-
šie počasie. Po stretnutí mi v Crazy Fly head office okamžite 
navrhli spoluprácu vo forme oficiálnej distribúcie ich výrobkov 
do Austrálie. Urobil som prvé výpočty a rozhodol som sa in-
vestovať do športovej brandže, importovaním kiteboardingovej 
výstroje zo Slovenska. Prvá várka tovaru pre sezónu 2018 do-
razila do Fremantlu začiatkom Novembra. Marketing a reklamu 
som rozbehol v rámci tohoto projektu pár týždňov skôr. Mám 
na starosti výhradné zastúpenie značky v Západnej Austrálii 
s prednostným právom na pohyb tovaru pre celú Austráliu. V 
podstate viem kde sa ako hýbe ktorý produkt od Crazy Fly po 
celej krajine. Z hľadiska businessu vnímam Austráliu ako pa-
trioticky dosť značne ladenú krajinu a mám nefalšovaný pocit, 
že domáci preferujú a podporujú lokálne shopy aj keď je to na 
úkor kvality. To ma dosť prekvapilo. V rámci rozvoja kiteboar-
dingu má však podľa mojho názoru kvalitná Európska značka 
skvelú budúcnosť. S týmito nádejami podloženými starostlivým 
prieskumom trhu som sa rozhodol urobiť vážny podnikateľský 
krok v neistých časoch. Či sa investícia do svetovej značky 
vyplatila sa ukáže po sezóne. Faktom však ostáva, že slovenská 
značka používa najkvalitnejšie materiály dostupné v tomto od-
vetví a aj keď nejaká reklamácia vznikne, headquaters z Crazy 
Fly sú vždy ochotní produkt vymeniť.

V každom prípade ma momentálne najviac zamestnáva zháňa-
nie klientov na predaj výrobkov, kompilácia jazdcov, propa-
gácia značky a podpora predaja. Zaujímavosťou je, že väčší 
záujem je na východnom pobreží kde sa v rámci promotérskych 
dní zatiaľ nemám čas ani dostaviť. V Perthe robím promo days 
každý mesiac, napriek tomu je predaj vo WA stále nižší v po-
rovnaní s east coast.

 Do konca sezóny už nechýba mnoho času, je za svojou lepšou 
polovicou. Najbližšie dva mesiace budú veľmi intenzívne a 
ukážu mi smerovanie do ďalšej sezóny.

V rámci promo dní nás počas tohoto leta navštívilo na plážach 
v okolí Perthu asi  dva tucty našincov so záujmom o šport a 
hlavne slovenskú značku, ktorá je svetovou špičkou vo svojej 
triede. Dúfam, že tento trend bude ďalej pokračovať a našinec, 
či už sú to Slováci alebo Česi si k nám pri záujme o tento super 
populárny šport nájdu cestu.

Branislav Bielený
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TIP NA VÝLET -  
YABEROO BUDJARA HERITAGE TRAIL

Pro milovníky pěších výletů přírodou nabízíme 
28 kilometrů dlouhou procházku divočinou podél 
Yaberoo Budjara Heritage Trail. Trasa začíná buď u 
Neil Hawkins Park na břehu jezera Joondalup, asi 
30 minut jízdy na sever od centra Perthu po Mitchell 
Freeway nebo Wanneroo Road, anebo z opačné stra-
ny u Yanchep National Park, dalších 20 minut jízdy 
po Wanneroo Road. Lze ji absolvovat celou nebo jen 
některý z jejích pěti úseků (viz jednotlivé mapky). 
Budete překvapení divokostí tohoto kousku nedotče-
né přírody mezi frekventovanými silnicemi.
Úsek 1: Od Neil Hawkins Park k Burns Beach Road, 2.5km, 
procházka trvá přibližně 1 hodinu.

Úsek 2: Od Burns Beach Road ke Quinns Road, 7.5km, procház-
ka trvá 3-4 hodiny.

www.crazyflyaustralia.com

Úsek 3: Od Quinns Road k Romeo Road, 6.7km, procházka trvá 
nejmíň 3 hodiny.

Úsek 4: Od Romeo Road k Lacey Road, 5.6km, procházka trvá 
asi 3 hodiny.

Úsek 5: Od Lacey Road k Loch McNess, 5.2km, procházka trvá 
2-3 hodiny.

The Yaberoo Budjara Heritage Trail je naučná stezka s infor-
mačními zastávkami u zajímavých přírodních míst a historických 
nebo domorodých památek. Stezka kopíruje starou trať do-
morodého kmene Yellagonga, který ji používal při přesouvání 
se mezi jezery pobřežní pláně. Později byla tato trať využívá-
na Evropany jako honácká stezka. Název ‘Yaberoo Budjara’ 
je překládán jako Země (Budjara) lidí na sever od Perthu 
(Yaberoo). 

Nenechte se zmást tím, že cestou neuvidíte žádné značení. Trasa 
je tam, jak je vyznačeno na mapě. Taky parkování je trochu 
nadivoko – nečekejte vyasfaltovanou plochu s vyznačenými místy.

Hezké zážitky vám přejí Helena Hájek a Gábina Baladová.
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Kamila Turkova
Naturopath

0402 829 758

healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Naturopathy, Herbal Medicine, Aromatherapy, Massage, Reflexology, 
Energy Healing, Wholefood Cooking Classes

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• Physiotherapist Jana mluví česky 
specializuje se na bolesti hlavy a krku 

• Naomi se specializuje na pilates, „deep 
tissue massage“ a rehabilitaci

• Jack se specializuje na sportovní úrazy
• Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní 

na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

Indoor – Outdoor 
One on One

Group Training
Bootcamps

Mums and Bubs
Weight Loss

Nutritional Advice
Pre and Post Natal 

Certified

www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
https://www.instagram.com/testarossaandrea/?hl=en
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Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM

Zákazník říká prodavačce: „Vzal bych 
si nějaký sýr na cestu vlakem.“ „Chcete 
ho k jídlu nebo chcete v kupé zůstat 
sám?“



Přijde takovej malej Číňan do baru, 
nesměle proleze lítačkama a špitne, 
že chce whisky. A ten dvoumetrovej 
černoch za barem se na něj koukne a 
zařve: „Ty nevíš, jak se v pořádném lo-
sangeleským báru říká vo krapet chlas-
tu?“ A ten Číňan zašeptá, že neví. „Tak 
pocem,“ povídá ten barman. „Tady si 
stoupni za bar místo mně a já ti to uká-
žu.“ Dá mu pod nohy pár bedýnek od 
coca-coly, aby ho bylo za tím pultem 
vidět, a vyjde z baru. Vzápětí se otočí, 
rozkopne dveře, vtrhne dovnitř, zakoulí 
očima a zařve: Barmane, jednoho dvo-
jitýho vizoura!“ A ten Číňan se na něj 
koukne a s klidem povídá: „Barevnejm 
nenalejváme.“



Pane Blum, neplivejte nám tady! Jestli 
chcete plivat na zem, tak si jděte do 
Cafe Roubíček.“ „Ale odtamtud jdu. 
Řekli mi, že když chci plivat na zem, 
abych šel do restaurace Bloch.“



  
Co je to střední 
věk? 
Když vám penzi nedají, protože jste příliš 
mladý a ženské vám nedají, protože jste 
příliš starý. 

Jaký je rozdíl mezi Ostravákem a 
Vietnamcem? 
Vietnamec mluví česky.

Jaký je rozdíl mezi manželkou a ml-
hou? 
Žádný, když se ráno zvedne a zmizí, vypa-
dá to na příjemný den. 

Co je to 90-50-90? 
Jízda městem kolem dopravního policajta. 

Jaký je rozdíl mezi průjmem a smrtí? 
Žádný. Přijde a musíš jít. 

Co je to: Nejí to, nepije to a přece to 
roste? 
Ceny. 

Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, 
bílé, černé, bílé...Co je to?  
Tučňák, který válí sudy. 

Přes den to štěká, v noci to plave. Co 
je to? 
Tchýnina zubní protéza. 

Jaký je rozdíl mezi šachistou a alkoho-
likem? 
Žádný. Oba jsou většinou v jiném světě a 
občas na tahu. 

Jaký je rozdíl mezi cirkulárkou a toalet-
ním papírem? 
Žádný, stačí trocha nepozornosti a prsty 
jsou v prdeli. 

Co má mít správný hypochondr na 
náhrobku? 
Já vám to říkal... 

Co je to maximální osamělost? 
Veš na holé hlavě. 

Co má muž společného s dveřmi? 
Když je namazaný, tak si nevrzne. 

Je to černé a klepe to na dveře, co je to? 
Naše růžová budoucnost! 

Co to jsou domovy důchodců? 
To je pomsta našich dětí za jesle a mateř-
skou školu. 

Víte proč mají včely med? 
Protože mají královnu. Kdyby měly parla-
ment, tak by měly hovno...



HÁDANKY

BLUDIŠTĚ
Začátek 
cesty k 
občerstvení

PIVO
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RAINBOW  – KOMUNITNÍ PÉČE PRO STARŠÍ GENERACI
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – 
Sociální podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi 
malými východoevropskými komunitami a rádi 
přijdeme mezi vás nebo do vašeho domu
Provozujeme linku Dementia Help Line 
(demence a ztráta paměti, asistence rodinným 
příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených 
demencí, další informace), 
tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged 
Care Program 
Telefon: (08) 9271 2026     
E-mail: rainbow1@iinet.net.au

RADIO CZECH & FRIENDS  
 95.3 FM

každé pondělí 16:30–17:30  
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na 

internetové adrese: www.radiovysilaperth.com 
Tel:  08 9249 6491

Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k 
nám chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.
Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

11 March 11am 
15 April 11am

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy 
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,

12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

Umbrella Community Care
Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami 
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 Úklid, nakupovaní
 Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
 Osobní péče
 Doprava k lékaři a na úřady
 Pravidelné společenské akce a zábavy
 Víkendové výlety
 Skupinové wellness a fitness
 Společenské návštěvy
 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

Kdy:   Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém 
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, 
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Další informace: Jitka Smith 0406 026 840 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA 
PRO DOSPĚLÉ

1. čtvrtletí 2018 Kurzu českého jazyka pro dospělé 
začíná v úterý 16. ledna večer.

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních:  

mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.

Výuka se koná v budově  
THE RISE, Community Office č. 8  

(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),  
28 Eighth Avenue, Maylands.

V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro 
začátečníky ve Wembley Downs (souběžně s výukou 

České školy Perth),  
prosím pište na:   

czech.perth@outlook.com 

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu! 
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/ 

“Czech Language Classes Perth“

rainbow1@iinet.net.au
http://www.radiovysilaperth.com/
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl 

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: 

Ing. Zdeněk Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig WA 

6023 
Telephone: (08)  9246 7102 

E-mail: perth@honorary.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/sydney 

ÚŘEDNÍ HODINY:  
pouze ve středu 15:00 - 19:00 

Osobní návštěvu je nutno předem 
dohodnout .

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone: (02) 9581 0111 

Fax:(02) 9371 9635  
Web: www.mzv.cz/sydney 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.canberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

34-50 Stirling Street  
Perth WA 6000 

Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au 

ÚRADNÉ HODINY: 
Každý piatok 9.00–12.00 

Pred návštevou je dôležité 
dohodnúť si stretnutie telefonicky.

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. 
Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2018
   February AGM    June Dětský Den

   9. 3. 2018 Vosto5    August Vepřové Hody

   5. 5. 2018 Táborák    October Filmový Festival

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským  
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.  

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku  
a vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

• Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA, 
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni  
platbu identifikovat! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

• Osobně na některé z klubových akcí.

Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte členskou kartu. 
Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na některé klubové akce. 

V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.  
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese asociace  

(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2018

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,  
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027
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Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 
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