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TEL. KONTAKTY NA VÝBOR
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Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda a pokladník: 
Radek Václavík 0420 351 027

Tajemnice: 
Martina Tlamsová 0424 295 969

Ostatní členové výboru:

Gábina Baladová 0422 582 197

Jana Franger 9389 7029

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087

Katarina Kysucká 0404 897 938

Ingrid Morris 0402 331 17
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Vlasta Thomas 9377 6470
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VÝROČNÍ SCHŮZE  

ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V WA

13. 2. 2016
16:00

St Johns Lutheran Church Perth Inc
16 Aberdeen Street

Perth, WA 6000
Občerstvení a po schůzi zábava:

KONCERT LUCIE DOBROVODSKÉ A SKUPINY PAKA

HLEDÁME NOVÉ ČLENY VÝBORU 
Chcete se více zapojit do dění v klubu?  

Získat nové zkušenosti a uplatnit to, co už umíte?  
Od příštího roku máte jedinečnou příležitost!

Od února 2016 se uvolní ve výboru klubu pozice 

POKLADNÍKA
Pokud Vás zaujala nabízená pozice (podmínkou je 2leté 

členství v klubu) nebo se pouze chcete stát členy výboru (2leté 
členství není podmínkou), kontaktujte nás na emailové adrese: 

CzechSlovakWA@hotmail.com
Věk roli nehraje, chuť věnovat energii a čas práci pro komunitu 

ano.
Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru, 
či doživotní členství laskavě zasílejte min. 3 týdny před schůzí 

e-mailem na adresu: 
CzechSlovakWA@hotmail.com 

nebo poštou na: Czech & Slovak Association, 
 6/321 Harborne St. 

 Glendalough WA 6016

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
mailto:CzechSlovakWA%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/29353634235/
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Milí krajané a čtenáři Klokana,
Vítejte v roce 2016! Přeji Vám, ať se Vám v tomto roce daří tak, jak si přejete, hodně zdraví, spokojenosti a no-
vých, krásných zážitků.
Právě jsem se vrátila z dovolené v České republice. Po mnoha 
letech jsem si byla připomenout předvánoční a vánoční atmosfé-
ru v zimě, v době brzkých večerů a chladného počasí. A přestože 
prosinec byl nadprůměrně teplý, na krásné atmosféře to neubra-
lo. V každém městečku se linula vůně horké medoviny, punče 
a perníku, které byly nedílnou součástí předvánočních trhů. 
Obrovské rozsvícené vánoční stromy na každém náměstí, nád-
herné betlémy, děti zpívající koledy, divadla hrající vánoční pří-
běhy pod širým nebem, prodej vánočních stromků i živých kaprů 
– to vše vytvářelo tu krásnou atmosféru adventu a blížících se 
Vánoc tak, jak to mám pořád s pravými Vánocemi spojené. 

Samozřejmě jsem navštívila i naši stověžatou matičku Prahu, 
abych nasála předvánoční atmosféru společně se stovkami 
turistů. Staroměstské náměstí se pyšnilo vánoční výzdobou 
v duchu Josefa Lady a bylo jedním z nejvíce navštěvova-
ných míst. A podle ankety listu USA Today se vánoční trhy 
na Staroměstském náměstí staly nejlepší vánoční destinací na 
světě. Předběhly například Portoriko, Finsko nebo Mexiko. 
(Zdroj: http://praha.idnes.cz/trhy-na-staromestskem-na-
mesti-jsou-nejlepsi-vanocni-destinaci-pv3-/praha-zpravy.
aspx?c=A151228_150336_praha-zpravy_nub). 

Během své dovolené jsem se také setkala hned s několika lidmi 
a institucemi, které byli s naším klubem a činností (nejen) 
v loňském roce spojené. Naší bývalé vicekonzulce Šárce Ponroy 
Vamberové, která od poloviny loňského roku pracuje pro českou 
sekci UNESCO, jsem představila své město Třebíč, které je 
na seznamu UNESCO pro svou unikátní baziliku a rozsáhlou 
židovskou čtvrť a židovský hřbitov, s hroby datující 16. století. 

Návštěva byla o to zajímavější, že právě probíhal židovský festi-
val Chanukkah. 

Další, velmi příjemné setkání, bylo v Josefově, kde jsem se se-
tkala s Romanem a Libuškou Bauerovými - loutkaři, kteří nás 
navštívili v září loňského roku a pro děti, rodiče i ostatní krajany 
připravili nezapomenutelné vystoupení a workshop. Navštívila 
jsem „jejich“ loutkové divadlo, které je posledním původním 
loutkovým divadlem v Čechách. Nahlédla jsem do zákulisí a 
účastnila se generálky vystoupení Červená Karkulka. Velmi mě 
potěšilo vidět, že se Bauerovi snaží vychovat mladou generaci 
v pokračování této krásné, české tradice. Nahlédla jsem i do 
jejich loutkového pidimuzea, které bylo pidi pouze díky tomu, 
že sbírka originálů loutkových divadel je malá pouze ve svých 
rozměrech, nikoli počtu, který se stále rozrůstá.

Během své pražské návštěvy jsem se také zúčastnila schůzky 
na oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záleži-
tosti MZV ČR, kde jsme společně projednali další pokračování 
působení krajanské učitelky v naší komunitě v rámci programu 
Podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Nově vybraná 
krajanská učitelka bude u nás v letošním roce působit od polo-
viny září. S tímto bych Vás všechny ráda vyzvala k vyjádření, co 
byste rádi, aby pro Vás krajanská učitelka připravila, o jaké čin-
nosti byste měli zájem, a které tu chybí, a také, zda-li si myslíte, 
že tento program je pro naši komunitu přínosným. 

Jak se žije Trabanťákům po návratu z cest po Austrálii a Asii 
jsem se vyptávala Zdeňka Krátkého, kameramana výpravy. 
Jsou v jednom kole – konají se téměř denně přednášky z cest 
jak v Čechách, tak na Slovensku, připravuje se celovečerní film, 
který bude mít premiéru v březnu letošního roku, vybírají se 
fotografie do kalendáře. A není to vůbec jednoduché! Jak stovky 
hodin natočeného materiálu sestříhat do hodiny a půl? Jak z tisí-
ců fotek vybrat pár nejlepších - úkol téměř nadlidský!

V Čechách nás teď bylo z výboru hned několik. Náš šéfkuchař 
a organizátor tanečních večírků Bohouš si nezapomněl na cesty 
přibalit i klubovou zástěru s labutí a hrdě s ní reprezentovat naši 
asociaci i na druhé straně světa. Další z nás zase obětovali svůj 
čas i kilogramy v kufru, aby sehnali a dovezli učebnice českého 
jazyka a knihy pro neustále rostoucí zájem o náš jazyk. Tomu 
se říká zapálení a já děkuji, že máme tak nadšené dobrovolníky 
v našem spolku.

Máme za sebou VELMI činorodý rok! Před rokem jsem rekapi-
tulovala, že padlo mnoho rekordů v činnosti klubu v roce 2014. 
Loňský rok však některé tyto rekordy překonal. Na našem tradič-
ním táboráku se vloni sešlo na 350 lidí, číslo naprosto nevídané! 
I další, již tradiční akce - dětský den, vepřové hody, kempování 
a Mikuláš byly velmi hojně navštíveny. Rekordní byl i počet 
oficiálních návštěv – v roce 2015 naši komunitu navštívil český 
velvyslanec, česká vicekonzulka, delegace z českého Senátu a 
zástupkyně slovenského velvyslanectví.

I v počtu ostatních návštěv z našich domovin padl rekord – 
v roce 2015 jsme mezi námi uvítali hráče na didgeridoo Ondřeje 
Smeykala, tým dobrodruhů se žlutými trabanty, loutkové divadlo 
Boďi Jaroměř, hudební skupinu Chinaski, výtvarníka Vladimíra 
Uhlíka a triatlonistu Petra Vabrouška. Bezesporu nejnáročnější 
akcí roku byl náš první Český a slovenský filmový festival, který 
si vyžádal rekordní počet hodin na přípravu. Váš ohlas však stál 
za to a jak už psáno v minulém čísle, jsme odhodláni do toho jít 
letos znova.

Úspěšně pokračovala i výuka českého jazyka, jak u dětí, tak i 
v kurzech pro dospělé. Je velmi potěšující, že zájem o výuku 
jazyka neustále narůstá a že jsem schopni poptávku uspokojit 
zkušenými a kvalifikovanými vyučujícími. Zájem je i o výuku 
slovenského jazyka, kde nám momentálně vyučující chybí. 
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Tyto rekordy by nepadly a náš klub by nefungoval tak jako teď, 
kdyby o něj a jeho dění nebyl zájem, a kdyby neměl ve svém 
čele partu nadšenců, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas a energii 
na pořádání zábavy pro ostatní. Bohužel, někteří členové výboru 
se s námi letos rozloučí a my bychom potřebovali nové posily. 

Pokud máte pár hodin volného času a zájem se zapojit do orga-
nizace našeho dění, neváhejte a připojte se k nám. Obzvláště pak 
hledáme pokladníka. Ve všem vás zaučíme a se vším pomůžeme.

Přijmete, prosím, mé pozvání na výroční schůzi, která se bude 
konat 13. 2. 2016 od 16:00 hodin v St Johns Lutheran Church 
Perth. Toto nově zrekonstruované místo jsme vybrali, abychom 
zjistili, zda-li by nám vyhovovalo na pořádání našich budoucích 
akcí. Přijďte nám říct, jak chcete, aby klub fungoval dál, jaká 
máte přání a připomínky. Zašlete nám laskavě své náměty na 
jednání, nominace na doživotní členy i nominace na nové členy 
výboru na naši emailovou či poštovní klubovou adresu, a to 
nejpozději do 24. 1. 2016. Ihned po výroční schůzi nás rozezpívá 
a roztančí naši první hosté z České republiky – velmi talentovaná 
zpěvačka a hráčka na kytaru Lucie Dobrovodská a skupina 
PAKA band – zajímavé hudební seskupení, které hraje v latin-
sko-americkém rytmu a doprovází nejednu českou hvězdu – od 
Nadi Urbánkové po Vlastu Redla.

Za náš výbor děkuji všem Vám, co jste se našich akcí v loňském 
roce zúčastnili, děkuji těm, kteří nám ochotně pomáhali a i těm, 
kteří nám třeba jenom fandí. Za sebe děkuji všem členům výboru 
za jejich práci, které si velmi cením. 

Ještě jednou Vám za celou Českou a slovenskou asociaci přeji 
vše nejlepší do nového roku a těším se na viděnou!

Vaše předsedkyně
Jitka Smith

 Fašiangy Turíce, Veľká noc ide…

...kto zo Slovákov by už nepoznal túto notoricky 
známu skladbu, ktorá už ale nemusí byť úplne známa 
hlavne ďalšej generácii našich krajanov, žijúcich vo 
vzdialenej Austrálii. Čo to vlastne fašiangy sú a kde sa 
tu vzali?
Fašiangy, alebo niekde nazývané Masopust je obdobie od Troch 
kráľov (6 januára) až do polnoci pred škaredou - Popolcovou 
stredou, ktorej dátum pripadá na 40 deň pred Veľkou nocou. 
Do tohto obdobia sa nepočítajú nedeľe, takže reálne vychádza 
Popolcová streda 46 deň pred Veľkonočnou nedeľou. Po tomto 
období nasleduje podľa cirkevnej tradície 40 dňový pôst, ktorý 
trvá až do Veľkého piatku. Pôst bol zavedený kresťanskou 
cirkvou koncom 4 storočia ako prechodné obdobie medzi európ-
skou zimou a jarou.

Pôvod fašiangov podľa prameňov pochádza z obdobia Veľkej 
Moravy, v 9 storočí nazývaných ako Mjasopust. V Česku sa tento 
termín zachoval v podobe Masopust a používa sa dodnes. Na 
Slovensku sa zakorenil názov Fašiangy, ktorý pochádza z nemec-
kého slova vast-schant, čo znamená výčap, alebo posledný nápoj 
podávaný pred pôstom.

Fašiangy sa už tradične v mysliach ľudí spájajú s obdobím tra-
dičných zábav, karnevalov a plesov.

Oslavy fašiangov sa líšili nielen podľa regiónu, ale inak sa 
oslavovali na dedine či v meste. V Liptovskom regióne sa ako 
tradičný pokrm varila praženica, na ktorú bola pozvaná celá 
dedina. Týždeň pred veselicou chodili mládenci po dedine, 
zbierali vajíčka a slaninu a zároveň pozývali dievčatá a staršinu 
na zábavu. Praženica bola tradične pripravovaná richtárkou 
a po nej nasledovala zábava, kde sa podávali ďalšie miestne 
špeciality ako napríklad huspenina, zabíjačkové špeciality, alebo 
šišky. Napriek tomu, že v minulosti sa ľudia stravovali striedmo, 
obdobie fašiangov bolo obdobie hojnoti i v jedle. V Honte bolo 
zvykom pálenie pálenky. Mládenci pri obchôdzkách vyberali 
okrem slaniny a vajec aj zrno. Všetko sa odnieslo na priadky, kde 
dievčatá pripravovali pohostenie. Fašiangové obdobie sa končilo 

v utorok o polnoci pred popolcovou stredou, obradom pochová-
vania basy, ktorý symbolizoval koniec zábavy a začiatok pôstu.

V meste sa o zábavu počas fašiangov starali remeselnícke cechy, 
ktorých hlavnými organizátormi boli tovariši. Zábavy sa väčši-
nou sa konali v dome majstra a boli spojené s prijímaním nových 
tovarišov, ktorí však museli uspieť v rôznych skúškach ako 
kúpanie v studenej vode, alebo nosenie žrdi. Cechy sa snažili o 
čo najväčšiu rozmanitosť atrakcií, ktorá by prilákala zábavychti-
vých ľudí. Remeselnícke fašiangy zanikli pred 1 svetovou vojnou 
spolu s úbytkom remeselníkov.

V súčasnosti už bohužiaľ mnohé fašiangové zvyky zanikli, stále 
sú však regióny a obce, ktoré sa držia tradícii a zachovávajú 
pradávne zvyky našich predkov.

Fašiangy, turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožucha, zima mu bude,

Ja nemám kožucha, len sa tak trasiem,
dajte mi slaniny, nech sa popasiem.

Katarina Kysucká
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Reakce na akce

MIKULÁŠ
Co se nám to v Západní Austrálii stalo??  
Celé dopoledne svítilo sluníčko, pak modrou oblohu zakryly 
černé mraky a začalo hustě sněžit. Děti na nic nečekaly, nabíraly 
sníh do dlaní a koulovaná mohla začít.  
Nevěříte? Ale ano, to děti z České školy Perth předvedly rodičům 
své představení. Na jevišti v Rakouském klubu se děti nejen kou-
lovaly, ale o sněhu zpívaly písničky a přednesly básničky.  
A nám aspoň na chvíli nebylo takové horko…

Po krátké přestávce už děti netrpělivě vyhlížely Mikuláše.  
A přišel.  
Jako každý rok v červeném plášti, vousy bělejšími a delšími než 
loni, s andělem i čertem. Všem hodným dětem rozdal hodný 
Mikuláš balíčky, ve kterých děti našly ovoce, omalovánky, 
sladkosti a drobné hračky. Čert každému do balíčku vhodil jeden 
brambor, to aby prý děti myslely na to, že mají zlobit jen trochu, 
ale ne moc.

Po tom co si děti prohlédly své balíčky, běžely na zahradu, kde 
na ně čekal nafukovací skákací hrad, na kterém skákaly, řádily a 
některé i zlobily. Psssst! Ať to neslyší čert!

Těšíme se na všechny děti i rodiče příští rok! 
Poděkování patří dětem a organizátorům akce!

Kateřina Hnědkovská



7

Australia‘s coffee  

culture
Australani berou kávu velmi vážně a jsou jí velice posedlí :) 
Australani si velice potrpí na kvalitní a výbornou kávu – na to 
jsou opravdu snobové :) Je to národ lidí, kteří se nebojí přiznat, 
že jejich australská káva je lepší než ta vaše/naše.

Australani mají hlavně nejlepší ledovou kávu na světě! Jestli jste 
ji ještě nezkusili, tak šup pro ni! :)

Austrálie má jedinečnou kulturu kávy, která je ale ovlivněna pře-
devším  italskými přistěhovalci. Jednou z úžasných věcí, které 
sem Italové přinesli s sebou, je jejich láska ke kávě!

Téměř v jakékoliv kavárně, do které vyrazíte, máte jistotu, že 
opravdu dostanete dobrý šálek kávy.

Vzhledem k silnému vlivu italských přistěhovalců v Austrálii tu-
díž můžete také vidět mnoho italských značek kávy, ale dnes se 
spíše upřednostňují australské značky káv, jelikož jsou čerstvější 
a místní.

ZAJÍMAVOST – STARBUCKS

Určitě všichni znáte kavárnu Starbucks, která je po světe velmi 
rozšířená. Je považována za tu nejlepší kávu a cenově to také tak 
odpovídá (stejné je to i u nás v České republice).

Je zajímavé, že Starbucks, který dominuje trhům po celém světě, 
se v Austrálii nemohl uchytit. Po otevření své první australské 
kavárny v roce 2000, zřídil 84 dalších. Nicméně, v roce 2008 
společnost zavřela 61 z těchto kaváren. Káva v malých kavár-
nách kolem Austrálii je příliš dobrá, a Starbucks nemohl konku-
rovat! Také to bylo tím, že Starbucks káva byla zcela odlišná od 
toho, na co Australani byli zvyklí.

Některé z kavárenských řetězců Starbucks přežívají v Austrálii, 
ale jejich nabídky jsou více v souladu s tradičními australskými 
styly kávy.

Víte, kde jinde na světě Starbucks selhal? Nikde. Nikdo nemů-
že obrátit nos nahoru na velké mezinárodní řetězce, jako my 
- Australani.

KURZ BARISTY

A pro tyto přísné australské normy a odlišnosti od naší rodné 
země, je dobré si i pro zkušené baristy z Čech udělat Australský 
kurz.

Proto i já jsem se ho rozhodla udělat, jelikož jinak tu nemám šanci...

Kurzů kávy je tu spousta. Opravdu je z čeho vybírat. Já jsem si 
zvolila kurz baristy od společnosti ,,Coffeeschool” za 150 dolarů 
(cena je skoro všude podobná).... Ještě nabízejí Coffee Art za 
99 dolarů, kde vás naučí si pořádně vyhrát s mlékem a malovat 
různé obrázky na kávu...

Mně pro začátek stačí základní - kurz baristy level 1. Celkem nás 
tam bylo okolo 8 a každý měl pro sebe kávovar. Kurz trval 3 ho-
dinky a bylo to fakt hustý! Dozvěděla jsem se spoustu důležitých 
informací, které jsem vůbec nevěděla.... Vysvětlovali nám každý 
typ kávy, jak pracovat s kávovarem, jak správně udělat mléko, 
aby bylo krémové, jak vyčistit kávovar... Bylo toho hodně... Ale 
stálo to za to! :)

CO JSEM SE NAUČILA?

• Zrnka kávy se přes den pořád mění a to z důvodu teploty 
(počasí, množství lidí v místnosti atd.) – proto i zrnka se 
musí neustále kontrolovat a nastavovat.

• Jakmile se dá páka s namletou kávou do kávovaru, mám na 
to 5 sekund, abych to spustila (jinak se káva spálí).

• Když dělám mléko, tak se musí ohřát na teplotu 65 – 70 
stupňů, při vice stupních se už pálí.

• A spoustu dalšího.... :)

Druhy kávy zde nejsou stejné jako ve světě...

DRUHY KÁVY V AUSTRÁLII

ČERNÉ:

Espresso/Espresso: 30ml kávy
Ristretto: 15ml kávy (= Ristretto je to nejlepší z kávy, pak už 
tam jde jen voda)
Short black/krátké černé: 30ml kávy a 10ml horké vody (první 
jde vždy voda)
Doppio (double espresso): dvojité Espresso - 60ml kávy
Long black/Dlouhé černé: dvojité short black (60ml kávy a půl 
hrnečku vody)

MLÉČNÉ:

Short Macchiato: 30ml kávy + 2 lžičky mléčné pěny a trochu 
mléka
Long Macchiato: 60ml kávy + 4 lžičky mléčné pěny a mléko 
(až nahoru na okraj) 
Cappuccino: 30ml kávy (1/3) + mléko (1/3) + mléčná pěna 
(1/3) + posypat čokoládou 
Flat white/Flat bílá: 30ml kávy (1/3) + mléko (2/3) + mléčná 
pěna (1/3) = zde je více mléka
Café Latte: 30ml kávy + mléko + pěna  
Mocha: 30ml kávy + 30ml čokolády – okraje skleničky + mlé-
ko a pěna + posypat čokoládou

Kristýna Podeszwová a Martin Císař
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Mushroom Rock Walking Trail

V tomto díle bych Vám chtěla doporučit k prozkoumání místo, jehož výběr Vás možná překvapí. Není třeba jet 
tam cestou necestou terénním autem, ani se plahočit několik set kilometrů do vnitrozemí jednotvárnou buší. 
Naopak, jde o jednu z nejnavštěvovanějších lokalit Západní Austrálie. Přesto si troufnu říci, že mnohým zrovna 
tato procházka nejspíše unikla. 

Dnes se tedy podíváme do Kalbari National Park na místo zvané 
Mushroom Rock Walking Trail.

V Kalbari jsem byla poprvé před deseti lety přesně na Štědrý 
den. Jak průvodce doporučoval, jeli jsme se především podívat 
na známé „Okno“ (Nature Window). Tenkrát tam ještě ved-
la dost špatně upravená gravel road a na malém zaprášeném 
parkovišti bylo kromě nás jen jediné další auto, ačkoliv to bylo 
uprostřed turistické sezony. Byli jsme nadšeni i přesto, že bylo 
asi 45°C a rozhodnutí projít si osmikilometrovou cestu kolem 
řeky pod „Oknem“ (The Loop), mě málem stálo život.  Podruhé 
jsem tam byla před dvěma lety. Právě dokončovali parkoviště 
pro zhruba padesát aut a k „Oknu“ samotnému už vedla pěkně 
vyasfaltovaná cestička. Také loni jsem tam zavítala s jednou z 
českých návštěv, které si u nás podávají dveře. Bylo to o prázd-
ninách a na fotku s oknem se stála fronta... 

Co se dá dělat, pokrok nezastavíme. „Okno“ samotné za to 
nemůže a výhled z něj je i tak stále fascinující. Nicméně je třeba 
hledat další zážitky a místa, kam asfalt a davy ještě nedorazily. 
A našli jsme Mushroom Rock Walking trail, který se nachází již-
ně od města Kalbari. Jedná se o asi tříkilometrový okruh, který 
z parkoviště vede dolů k oceánu, dále přes útesy nahoru a skrz 
planinu nad útesy zpět k parkovišti. Název dostal podle skalního 

útvaru, který se nalézá u pobřeží a tvarem připomíná houbu. 
Tato houba, stejně jako celé pobřeží bylo vytvarované silným vě-
trem a bouřlivým mořem a dle mého názoru je jedno z nejkrás-
nějších v celé WA. Na informační ceduli u parkoviště je napsáno, 
že procházka okruhem zabere přibližně dvě hodiny. Samozřejmě 
jsem se pozastavila nad tím, jakou „rychlost“ budu muset vyvi-
nout, abych tři kilometry šlapala dvě hodiny. Ale jakmile jsem 
dorazila k pobřeží, došlo mi to. Od vln, které narážejí na velice 
členité a rozmanité pobřeží, prostě nejdou odtrhnout oči. Mohla 
bych tam stát či sedět celý den a neokoukalo by se mi to. 

Okruh si určitě projděte celý, nevracejte se zpět po stejné cestě.  
Druhá polovina procházky Vás zavede nahoru mezi útesy, kde se 
nachází řada geologických zajímavostí. Celý okruh je lemovaný 
naučnými cedulemi, ze kterých se dozvíte mnohé o tom, jaká je 
geologická minulost zdejšího pobřeží, jakým způsobem bylo dále 
tvarováno, také je zde mnohé o zdejší fauně a floře.  

Mushroom Rock Walking trail se nachází 6 km jižně od centra 
města Kalbari po Port Kalbari-Gregory Road. 

Přeji Vám příjemné objevování.

Regina
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O dvou myších (podle Ezopa)
Lepší je žít v chudobě a bezpečí než v bohatství a strachu.

Myš domácí,  která žila  ve městě,  vandrovala přes  pole a šla  na 

návštěvu ke  své  přítelkyni  myši  polní.  Myš polní  žila  v  malém 

políčku u lesa za městem, kde měla skromný příbytek, ale žila v 

něm spokojeně.  Myš přijala přítelkyni z města srdečně a pozvala ji 

na hostinu. Jak byla ale myš domácí překvapená, když ji krmila jen 

samými žaludy a ječmenem a znovu žaludy a zase ječmenem. Myš 

domácí  byla  z  té  hostiny  trochu  zklamaná,  ale  nic  své  chudší 

přítelkyni neřekla.

 

Za nějaký čas chtěla myš z města pohostit svou přítelkyni z pole a 

odvděčit se jí, a tak ji pozvala na návštěvu k sobě do města. Když se obě ve městě setkaly, vešly do  

krásného domu, kde byla spižírna i sklep, obojí plné těch nejlepších dobrot. A myš domácí řekla: 

„Milá přítelkyně, můžeš jíst, co chceš, tady je toho tolik, že se na každého dostane. Já mám často 

nazbyt a moc ráda se s tebou podělím.“ A tak se obě pustily do těch dobrot, ze kterých oči jen 

přecházely: nejlibovější šunčičky, uzené vepřové nožičky, hovězí líčka, voňavé párečky a o kousek 

dál  zase  francouzské  sýry,  lahodné paštičky  a  různé  pomazánky.  Na  horních  policích  si  trůnil 

obrovský tác  s  makovými  buchtami  a  rozinkový chlebíček,  který měla  myš domácí  tuze ráda. 

Nabádala přítelkyni, aby ochutnala všechno, že chybět určitě nebude.

Jak tak obě ochutnávaly, ozval se zvláštní hluk a do sklepa se vřítil domovní klíčník a začal tam 

nečím rachotit.  Ty  rány  otřásaly  celou  místností  a  myši  se  strašně  polekaly.  Nechaly  dobroty 

dobrotami a běžely se schovat. Myš domácí tu byla místní, a tak neváhala a pospíchala do své díry 

ve stěně,  kam se vždycky schovávala.  Jenže myš polní nevěděla,  kam se schovat.  Drala se po 

stěnách, co jí síly stačily, zmateně pobíhala a vymýšlela, kam by se mohla schovat. Málem u toho  

duši vypustila. 

Když klíčník odešel, řekla myš domácí své přítelkyni: „Proč se sama děsíš a utíkáš? Můžeme spolu 

dál hodovat a mít se dobře. Bude nám veselo.“ Myš polní jí na to odpověděla: „Nech si své lahůdky 

a buď s nimi veselá, když je ti tu dobře. Já půjdu raději zpět na pole, budu jíst střídmě a také se 

budu mít dobře. Nebudu se muset o nic starat a nic mě nebude trápit, ale ty si vždy budeš muset 

dávat  pozor,  protože budeš  neustále  v nebezpečí.  Lidé na tebe budou nastrahovat  pasti,  aby tě 

chytili, a i když jim utečeš, kočky tě začnou prohánět. A nikdo tě nebude mít rád právě proto, že tu 

jsou  takové  výtečné  lahůdky,  na  které 

jim chodíš. 
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To je myška z města z našeho příběhu. Směje se, protože je právě po hostině. 
Podívej se na náš seznam a nakresli jí do bříška 7 DOBROT, které mají myšky 

nejraději. Ostatní slova škrtni.

SÝR, TAŠKA, TALÍŘ, HOUSKA, KOLO, KOLÁČ, PÁREK, KARTÁČEK, 
PALAČINKA, ŽIDLE, KOČKA, PAŠTIKA, SEŠIT, TRIČKO, SUŠENKY. 

Nakonec si můžeš myšku obtáhnout barevnou pastelkou a vybarvit.

DOPLŇ ZVÍŘE DO PŘIROVNÁNÍ PODLE OBRÁZKU?

JSEM DRZÁ JAKO 

_     _     _     _    _ .

JSEM PILNÁ JAKO 

_    _    _    _    _    _ .  

JSEM MLSNÁ JAKO

_    _    _    _ .

MÁM SÍLU JAKO

_     _    _    _    _ .

MÁM HLAD JAKO

_      _     _ . 

JSEM MAZANÁ JAKO

_    _    _    _    _.
MLČÍM JAKO

_    _    _    _ .

DUPU JAKO 

_    _    _    _ .
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Český Sládek
Že mezi sebou máme českého sládka, jsem se dozvěděla od Lukáše Kořínka. Při přípravách na jednu z našich 
akcí v roce 2012 navrhnul zakoupit sudové pivo, které zde v Perth vaří profesionál podle klasických českých 
receptur. Prý ho potkal na festivalu. Soudek jsme koupili, ale báli jsme se, že se celý nevypije. Vypil a dnes na 
našich akcích už jeden sud nestačí. Točené pivo s pěnou chutná přece jen jinak než pivo z láhve.

Honza Bruckner vystudoval střední 
potravinářskou školu - pivovarnictví 
v Čechách. O prázdninách během studií 
na Vysoké škole chemicko-technologické 
pomáhal vařit pivo v pražské hospodě U 
Fleků, a také často vypomáhal v nevelké 
sladovně v Holešovicích. S touto praxí a 
se svými znalostmi o pivovarnictví přijel 
v roce 1992 do Austrálie se svou man-
želkou a malým synem. V té době se ale 
tady špatně sháněla práce, ani v hospo-
dách nic nebylo. Až jednou náhodou četl 
v novinách, že jistý Walter Lenz, Němec, 
staví Elizabethan Village, pohostinný 
areál v anglickém stylu, ve kterém chce 
pivo nejen prodávat ale i vařit. Napsal 
mu a Walter ho zaměstnal do pivova-
ru Last Drop. V roce 1997 odešel jeho 
sládek do důchodu a Walter nabídnul 
Honzovi podílnictví. 

Začátky byly pro něj těžké. Australané 
nebyli zvyklí na toto podivné pivo 
s chutí chmelu a s bohatou pěnou. 
Jakmile ale začali více cestovat do světa 
a ochutnali evropská piva, přišli mu na 
chuť. Poptávka po zahraničním pivu se 
rapidně zvýšila. Hospody a restaurace 
dnes hledají dobré pivovary a ne opačně, 
jako tomu bylo dříve. 

Dnes je pivovar Last Drop nejstarším 
fungujícím podnikem v tomto oboru. 
Honzovi pomáhá manželka Gábina, kte-
rá má na starosti marketing a reklamu. 
Pivo dodávají do čtyř vlastních hospod 
a na příležitostné akce, mezi které patří 
listopadový festival ve Fremantlu, čes-
ko-slovenský Táborák a česko-slovenské 
Vepřové hody. Syn Jakub je stavební 
inženýr, ale když je potřeba, tátu v pivo-
varu zastoupit umí.

Postup vaření piva má Honza Bruckner 
ryze český, ale suroviny jsou lokální 
- zrní, kvasinky. Český chmel používá 
jako koření a kupuje ho od dealera 
z Tasmánie. (Ve východních státech 
Austrálie a na Tasmánii se pěstuje 
chmel, pozn. od Honzy). Slad dováží 
z Německa, Anglie nebo kupuje místní. 
Bral by ho rád z Čech, ale nenašel zatím 
nikoho, kdo by český slad dovážel. Sudy 
bere od německé firmy v Ledči nad 
Sázavou a má je i s čističkou sudů. Varné 
nádoby si čistí sám. “To jsem dělal coby 
učeň, “ říká Honza. „Pořád nám zdůraz-
ňovali, jak je důležité mít čisté nádoby. 
A měli pravdu. Čisté varné nádoby a 
sudy jsou základem dobrého piva!“

Během obchůzky pivovaru jsem měla 

příležitost nahlédnout do zákulisí výroby 
piva. Připomnělo mi to moje turistické 
zážitky při prohlídce velkopopovického 
podniku a palíren whisky ve Skotsku. 
Honza mi podal tak odborný a zajímavý 
výklad, že jsem si v duchu říkala, že by 
se klidně uživil i jako průvodce pivo-
varem. Všechny podrobnosti vám tady 
popisovat nebudu, ale doporučuji vám 
si zajet na pivo do Elizabethan Village a 
pokochat se zároveň architekturou areá-
lu pivovaru a přilehlé restaurace. 

Budova pivovaru je kopií Swan Inn z alž-
bětinské doby a jeho název je převzatý 
po hospodě Last Drop v Kalamandě, kte-
rou Walter Lenz kdysi koupil jako první. 
A víte, jak vznikl název Last Drop? Ten 
je zase převzatý po místu ve Skotsku, na 
kterém v alžbětinské době nabídli odsou-
zeným poslední kapku piva před jejich 
vlastní popravou!

S českým sládkem si povídala Gábina

Je mezi námi
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Z deníku hobíka aneb šest dní s profíkem 
- část první

Vzhledem k mému stále vzrůstajícímu zájmu o triatlon si umím těžko představit zajímavější návštěvu v Perthu 
než českou legendu dlouhých triatlonů Petra Vabrouška.

Celá akce začala mým emailem Petrovi 
po přečtení rozhovoru na webu idnes. 
V něm jsem se dozvěděl, že se začát-
kem prosince chystá na Ironmana do 
Busseltonu. Chtěl jsem ho poprosit, zda 
by měl v Perthu chvíli na setkání s kraja-
ny. Nejen, že okamžitě ochotně souhla-
sil,  ale nakonec se z toho vyklubalo šest 
úžasných, nejen triatlonem naplněných, 
dnů. Ale nepředbíhejme...

Středa 2.12. - přílet 

Petr se chtěl cestou z letiště rovnou vrh-
nout do oceánu nebo bazénu, Emiráty a 
perthské letiště ale tentokrát nespolupra-
covaly, takže jsme dorazili rovnou k nám 
domů až za tmy, kde už čekala natěšená 
Adélka. S Petrem, který má s manželkou 
Věrou 16letého Filipa a 4letou Věrušku, 
si hned padli do oka, takže ji bylo těžké 
zahnat do postele. Když se podařilo, 
naplánovali jsme s Petrem následný 
program.

Čtvrtek 3.12. – aklimatizace

Hned po ránu jsme s Petrem vyrazili na 
krátký trénink na Coogee Beach (tu, a 
samozřejmě i další krásné perthské pláže, 
nám Petr dost závidí) – cca půl hodiny 
plavání následované půl hodinou běhu po 
pláži. Při stále se zrychlujícím běhu jsem 
se mu snažil co nejdéle stačit... a pak 
měl asi tři dny naprosto kamenná lýtka 
a velký puchýř pod palcem. Jojo, hobík 
(= člověk dělající triatlony jako koníčka/
hobby) by měl mít víc rozumu...tak jsem 
aspoň místo cyklo tréninku vyrazil auto-
busem do práce.

Večer se konala beseda v Maylands (za-
čala s drobným zpožděním kvůli Petrově 
předzávodní masáži nohou), kde jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí. Vybírám:

• tento závod je pro Petra 165. dlou-
hým triatlonem (3.8 km plavání, 
180 km na kole a 42.2 km běh – 
závody pod značkou Ironman nebo 
Challenge) – z nich zhruba v polovi-
ně skončil v první desítce! Nikdo z 
profíků se k ani jednomu číslu zdale-
ka nepřibližuje – jak Petr říká: “Rád 
závodím, ale nerad trénuji”, o čemž 
svědčí zhruba 15 dlouhých triatlonů 
ročně (přes léto téměř každý víkend);

• je držitelem traťového rekordu 
maratónů na obou pólech – „póly 
došly“... a proto se pro změnu letos 
chystá na 250km běh pouští Sahara;

• po většinu roku šest ze sedmi dnů v 
týdnu tráví doma s rodinou, jen si 

občas odskočí na krátký trénink – 
vzorný to manžel!; 

• jako profi tritlonista (peněžní výhry 
za závodů, sponzoři, prodej triatlo-
nového vybavení) celkem pohodlně 
uživí rodinu;

• perlička z Ironmana v Cairns – po 
příletu se Petr jako obvykle hned 
hrnul do moře si zaplavat, naštěstí ho 
místní včas zastavili, že se v tamních 
vodách vodách místo lidí koupají 
krokodýli.

Díky za hojnou účast na besedě!

Pátek 4.12. – vzhůru do Busseltonu

Opět krátké ranní plavání na Coogee 
Beach (běh už jsem s díky odmítl), vy-
řízení emailů, příspěvků na Facebooku 
(nejen kvůli sponzorům Petr aktualizuje 
denně),  sbalení (Petr vozí kolo v na 
míru vyrobeném kufru, “který se vejde i 
na zadní sedadlo trabanta“) a vyrážíme 
směr Busselton do chatičky asi 6 km od 
místa závodu. Nějak mně není jasné, 
proč se musí registrovat už v pátek, když 
je závod až v neděli, ale providla jsou 
pravidla... Na místě se mimo jiné se-
tkáváme se sympatickým francouzským 
profíkem Simonem, který se nedávno 
oženil s Češkou Janou z Rakovníka (moje 
žena Jana, rovněž od Rakovníka, ji nepří-
mo zná ).  Večer mě Petr a Víťa Toman, 
další český účastník Ironmana, zvou na 
tradiční předzávodní „pasta party“, kde se 
všichni závodníci cpou těstovinami – ide-
álním předzávodním jídlem. Předzávodní 
atmosféra mě začíná pohlcovat...

A jak to bylo dál? Pokračování příště...

Milan
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Do Bunbury za 
krabmi

Nedávno sme sa, spolu so skupinkou 
nadšencov, rozhodli podniknúť výpravu 
do Bunbury za lovom krabov. Žije tu kon-
krétne druh Modrý plávajúci krab, ktorý 
sa vyskytuje po celom pobreží Západnej 
Austrálie. Bunbury je malebné mestečko, 
vzdialené asi 200 km, zhruba ľ hodiny 
jazdy autom južne od Perthu.

Našu výpravu sme zahájili najskôr prípra-
vami, ako správni profíci sme si zabezpe-
čili všetko, čo lov v plytčinách vyžaduje. 
Samozrejme, najskôr sme museli počkať 
na vhodný termín, kedy je možné kraby 
loviť. Počas roka je sezónna uzávierka, 
medzi 1 septembrom a 31 októbrom, 
počas ktorej je lov krabov zakázaný. 
Keď konečne prešiel október a my sme 
sa v rámci našej početnej tlupy koneč-
ne zhodli na vhodnom termíne, začali 
sme s prípravou na samotnú výpravu. 
Najskôr sme potrebovali vhodné vybave-
nie na lov. Nakúpili sme preto podberák 
na výlov krabov a mierku na meranie 
veľkosti. Samozrejme sme pribalili aj 
chladiaci box na uskladnenie krabov. Po 
vášnivej debate ohľadne samotného lovu 
a čo najhumánnejšieho zabitia krabov, 
sme sa rozhodli pre metódu “nechať ho 
ľadom”. Chladiaci box sme preto naplnili 
množstvom ľadových blokov, ktoré sme si 
zamrazili dopredu.

Keď prišiel deň D, ráno sme vstali a vyra-
zili za naším dobrodružstvom. Na pomoc, 
ako úplným lovcom amatérom, sme si 
prizvali známeho, miestneho rodáka z 
Bunbury a odborníka na rybolov, ktorý 
sa lovom morských živočíchov živí celý 
svoj život. Ten nás následne zaviedol na 
miesto, ktoré je pre lov krabov všeobec-
ne najvhodnejšie. Jednalo sa o zátoku 
Leschenaut Inlet, v blízkosti Bunbury. 
Všeobecne sa však kraby dajú loviť po 
celom pobreží v Bunbury v plytčinách s 
piesočnatým dnom, kde sa kraby môžu 
zahrabať.

Počasie nám prialo a naša honba za 
krabmi sa mohla začať. Vietor nefúkal 
a voda bola kľudná a priezračná, čo je 
jeden z dôležitých predpokladov pre 

úspešný lov. Náš malý dav lovcov sa 
vydal s podberákmi a s chladiacimi boxmi 
do priezračných vôd hľadať krabov. Boxy 
sme nechali v plytkej vode, aby sme ich 
mali čo najbližšie po ruke, ale aby nám 
zas neodplávali aj so vzácnou korisťou 
do hlbín. Podľa rád nášho skúseného 
doprovodu, bolo treba pozorne sledovať 
dno, lebo väčšinou sú kraby zahrabané 
či už čiastočne, alebo úplne, na dne v 
piesku. Hnedé kamene vôbec nemusia 
byť kameňmi, ale môže to byť potvor-
ka krab. Pri tejto príležitosti sme mali 
možnosť zistiť, že aj keď sme mali všetko 
dopredu naplánované a mysleli sme si, že 
sme pripravení dosť, aj tak niektorí z nás 
opomenuli dôležitú vec a tou bola obuv 
do vody. Poniektorí z nás bez topánok, 
mali možnosť hneď na vlastnej koži 
pocítiť, že tie kamienky veru kamienkami 
neboli, ale boli to malé krabie potvorky, 
ktoré niektorým uštedrili celkom slušné 
štípance a spôsobili vodný tanec hodný 
tanečníkov z Lúčnice. Naproti tomu, šťast-
livci s topánkami hovorili len o jemnom 
“šteklení ako halúzkou”. Náš navigátor 
ešte doplnil niektoré rady, ako napríklad 
dôkladne prezrieť zhluky rias a priehlbi-
ny, kde sa krabi tiež radi schovávajú. Po 
chvíli brodenia sme narazili na naše prvé 
úlovky. Mali sme možnosť si odskúšať 
techniku lovu pomocou podberáku a po 
niekoľkých neúspešných pokusoch sa ko-
nečne podarili prvé úlovky. Bohužiaľ, po 
ich následnom zmeraní pomocou pravítka 
sme zistili, že nie sú dostatočne veľkí. 
Minimálna šírka kraba, ktorého si ako 
úlovok môžeme odniesť je 127mm, takže 
všetky naše úlovky sme museli pustiť do 
vody. Pokiaľ by ste sa však rozhodli, že si 
krabov aj napriek tomu necháte, vystavu-
jete sa následne stretu s rangermi, ktorí 
sa občas objavia na pobreží a kontrolujú 
vaše úlovky. Zakázané je loviť aj samičky 
s vajíčkami, takže prvý z našich úlovkov 
splňujúci veľkosť, sme museli pustiť späť 

do vody. Po dlhšej snahe o vhodného 
adepta na krabiu pochúťku sme konečne 
uspeli. Prvý úlovok so správnou veľkos-
ťou sa vďaka svojmu štípancu do bosej 
nohy stal obsahom chladiaceho boxu, kde 
sa v ľadovej perinke uložil k večnému 
spánku. Po prvom úspechu prišli násled-
ne ešte ďalšie dva. Na prvý lov sme boli 
s naším úlovkom spokojní, aj keď náš 
doprovod hovoril o zvyčajnom úlovku 
okolo 10 krabov do hodiny, čo je aj limit 
na jednu osobu na deň, ktorý si môžete 
odniesť domov. Podľa jeho doporučení je 
najvhodnejšia doba pre najlepšie úlovky 
počas prílivu.

Po pár hodinách vzrušujúceho lovu a plní 
zážitkov sme sa rozhodli náš prvý lovecký 
deň zakončiť dobrou kalorickou bombou 
v miestnej vychýrenej hamburgerárni. 
Boli sme vďační za skvelo strávený deň, 
vzrušujúce zážitky z chytania a kopec 
srandy, čo sme si za tento deň užili a plní 
uspokojenia a s korisťou v kufri sme sa 
konečne vydali na cestu domov.

Zopár rád na záver:

• nezabudnite na pokrývku hlavy, 
opaľovací krém prípadne ľahký odev 
na zakrytie ramien a obuv do vody

• najlepšie úlovky sú počas prílivu

• lov pri bezvetrí, alebo len pri mier-
nom vetre - vo vlnách a rozvírenej 
vode kraby neuvidíte

• sezónna uzávierka, kedy je lov kra-
bov zakázaný, je od 1 septembra do 
31 októbra

• limit 10 krabov na osobu/deň

• veľkosť minimálne 127mm

• samice s vajíčkami sa nesmú loviť

Katarina Kysucká
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LETEM SVĚTEM O PŮVODU NÁZVŮ ČESKÝCH MĚST A OBCÍ – ČÁST DRUHÁ

ZÁJEZD

Původní cesta z Hradce Králové do 
Náchoda vedla přes Českou Skalici 
podél řeky Úpy. Jednoho dne majitel 
Náchodského zámku pan Hron při cestě 
na své panství uvízl v bahně rozvodněné 
řeky. Místní sedláci mu přispěchali na 
pomoc a on jako dík za to nechal postavit 
objížďku tzv. Zájezd.

MALÁ VYSOKÁ

Jedna z teorií vzniku názvu této obce 
vypráví o tom, že v nedalekých lesích se 
vyskytovala vysoká zvěř (jeleni, srnky, 
apod.) s extrémně krátkýma nohama. A 
podle této rarity se začalo říkat „tam, co 
je ta malá vysoká“.

MLÉKOJEDY

Obec se původně jmenovala Mlékovidy. 
Název Mlékojedy pravděpodobně vznikl 
poté, co se v této obci zastavil jeden 
z místních šlechticů. Podle tehdejšího 
zvyku měla být tato vzácná návštěva 
pohoštěna. Nedopatřením mu ovšem bylo 
nabídnuto mléko, které již bylo zkyslé. A 
od tohoto okamžiku se této obci neřeklo 
jinak, než „tam se nabízí mléko s jedy“ 
... a časem se toto označení zkrátilo na 
současný název.

JEDOVNICE

Stará pověst vypráví, že původ jména 
souvisí s příjezdem pána Crhy z Ceblovic. 
Tehdy měla ves asi 15 domků, jejichž 
obyvatelé se živili zemědělstvím, rybolo-
vem a pálením dřeva v milířích. Crha se 
zeptal jednoho starce, jak se vesnice jme-
nuje a ten odpověděl, že ves zatím jméno 
nemá. Na to Crha reagoval v horáckém 
nářečí : „Tak já teda jedo v nic?“ A rozho-
dl se, že obec pojmenuje Jedovnice.

MOKROVOUSY

Původně se jednalo o vodní tvrz, která 
byla obklopena močály, mokřinami a vel-
kými rybníky. Toto prostředí zřejmě také 
určilo název obce, který vznikl zkomole-
ním slov mokro ve vsi.

MOČOVICE

Název obce byl odvozen od nepříliš zná-
mého německého jména Motz, které bylo 
odvozeným tvarem od jména Mathias.

DRŽKOV

Původ vzniku názvu obce není nikterak 
doložen, ale soudí se, že v dobách vzniku 
v této oblasti provozoval svoji živnost 
jistý kovář Držislav, krátce řečeno Držek 
a teritorium jeho živobytí tudíž nazývali 
Držekov. V průběhu času a s vývojem ja-
zyka českého bylo „e“ z názvu vypuštěno 
do současného Držkova.

HOLOHLAVY

Nejstarší doložená písemná zpráva o této 
obci pochází z roku 1318. Podle pověsti 
název obci dali dva potulní mniši, kteří 
procházeli Královéhradeckým krajem a 
kochali se přírodou a lidmi kolem sebe. 
Občas si povšimli nějaké zvláštnosti, 
kterou se ta, či ona ves lišila od ostatních, 
a podle těchto odlišností si pak vymýšleli 
názvy, které by se mohly k danému místu 
hodit. Jednoho dne došli do jedné zatím 
nepojmenované malé vísky a všimli si 
svých druhů mnichů s vyholenými kruhy 
vlasů na temeni hlavy. A jeden z nich 
najednou povídá: „Hled‘ bratře, tady jsou 
kolem samé holé hlavy, samí holohlaví“, 
a tak byl název Holohlavy na světě.

HNOJNÍK 

Na starých mapách, a ještě i v dnešních 
speciálních mapách, je poměrně velká 
část této obce označována názvem „Na 
bahnech“, díky bahnitým podložím. A 
práve tato bahnitá půda byla ideálním 
prostředím pro nejrůznější houby (pře-
devším pak pro hnojník obecný, hnojník 
smrdutý, hnojník inkoustový, apod.), kte-
ré byly příčinou vzniku tohoto neobvyklé-
ho názvu. Podle historických pramenů se 
dokonce již kupci, kteří jezdili Moravskou 
bránou pro sůl do Wieliczky, domlouvali, 
že se na zpáteční cestě sejdou tam, kde 
roste hnojník.

POLIPSY

O založení obce koluje následující pověst: 
majitelé zdejší tvrze často honili zvěř 
a smečky psů způsobovaly velké ško-
dy všem robotníkům. Okolní sedláci se 
proto vzájemně domluvili, že kdekoliv 
se objeví volně pobíhající psi, budou bez 
milosti pobiti. A tak se stalo, že sedláci 
pobili celé smečky psů, což majitele tvrze 
tak pohněvalo, že pod tvrzí založil ves a 
pojmenovali ji jaksi na potupu a posměch 
„Pobipsy“. Kdo jméno přeměnil a kdy se 
tak stalo, ale nikdo bohužel neví.

ŘITKA

První písemná zmínka o obci pochází z 
roku 1310. V nejstarších dobách měla 
vesnice německé pojmenování Jägersdorf 
(v překladu „ves lovčího“). Český název 
se v historických dokumentech objevu-
je až od roku 1387, a to nejprve coby 
„Lhotka, řečená Řitka“. Od roku 1481 je 
užívána pouze někdejší přezdívka Řitka, 
která snad původně patřila některému ze 
zdejších usedlíků, přičemž název Lhota 
upadl v zapomnění. Pro pociťovanou 
hanlivost se pojmenování obce v průbě-
hu času několikrát měnilo (např. Řítka, 
Řidka, ale i třeba Řídká).

MRSKLESY

V latinsky psané listině z roku 1364 se 
uvádí název obce Myrkless. V průběhu let 
se název drobně měnil a upravoval, např. 
v roce 1676 byla obec nazývána německý 
jménem Nierklowitz či Mrzsklitz a v roce 
1771 Mrsklice. Takže název Mrsklesy 
nemá žádný hlubší význam, je jen vtipně 
počeštený z původního latiského názvu.

VIDLÁKOVA LHOTA

První zmínka o Vidlákově Lhotě se datuje 
kolem rokem 1409. Název „lhota“ po-
chází, jako i jinde v České republice, od 
slova lhůta, která byla dána zakládajícím 
šlechticem místním lidem a představovala 
dobu, do kdy musí postavit svá stavení 
a následně začít platit daně. V případě 
Vidlákovy Lhoty není jednoznačně zná-
mo, odkud pochází označení „Vidlákova“. 
Jedna varianta mluví o názvu podle 
jelena “vidláka“, tj. jelena s velkým a roz-
sáhlým parožím. Druhá varianta (méně 
pravděpodobná) mluví o jménu zakládají-
cího šlechtice.

HNIDOUSY

Název části Kladna nemá nic společného 
s vajíčky vší. Vznikl z slovní hříčky „Hni 
do vsi!“. Pochází odtud hokejista Jaromír 
Jágr.

SMRAĎAVKA

Lázně u Buchlovic na úpatí Chřibů získaly 
jméno po prameni s obsahem sirovodíku.

Zdroje: http://www.justride.cz, htttp://g.cz



15

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÉHO ČÍSLA:

1. B - Brno

Jméno Brno bývá nesprávně vykládáno z 
keltského Eburodunom, nebo germánské-
ho Brunne (studně). Skutečným základem 
je staroslovanské slovo brn (kal, bláto, 
hlína).

2. B - Břeclav

Břeclav je pojmenována podle knížete 
Břetislava, který zde vybudoval pohranič-
ní opevnění, pod kterým město vzniklo.

3. B - České Budějovice

Město České Budějovice získalo své 
jméno „Buduoyz“ (Budějovice) od už 
předtím existujícího starého města, které 
kolem roku 1200 založil Vítkovec Budivoj 
(Budiwoj von Rosenberg).

4. C - Havířov

Havířov je nejmladší město v České 
republice, založeno bylo v roce 1955. Na 
jeho jméno byl vyhlášen veřejný konkurz. 
Uvažovalo se i o jméně Horníkov.

5. A - Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod byl nejdříve Smilův Brod 
podle zakladatele Smila z Lichtenburka. 
Od roku 1308 až do roku 1945 se město 
jmenovalo Německý Brod, potom bylo 
přejmenováno na Brod Havlíčkův, dlouhá 
léta zde totiž působil Karel Havlíček 
Borovský.

6. C - Klatovy

Název města Klatovy se odvozuje od 
vladyky Klata, jemuž patřila osada, v jejíž 
blízkosti nechal Přemysl Otakar II. zbudo-
vat ve 13. století královské město.

7. A, B - Kutná Hora

A - Podle legendy bylo stříbro objeveno v 
Kutné Hoře mnichem Antoněm při práci 
na klášterní vinici. Když si po těžké práci 
na chvíli zdříml, vyrostly mu u hlavy tři 
stříbrné pruty. Mnich označil místo nále-
zu kutnou a nález ohlásil v klášteře.

B - Podle jazykovědců je to podle kutání 
stříbra v dané lokalitě, název Hora pak 
stejně jako u ostatních hornických měst, 
např. Březové Hory, Kašperské Hory 
apod.

8. A - Liberec

Původní název Liberce byl Reichenberg, 
což v překladu z němčiny znamená 
„bohatá hora“ (pokud ovšem nebyl 
název přenesen do Čech saskými kolo-
nisty, jimž by měl připomínat domov-
ský Reichenberg v drážďanském kraji). 
Středověké německé Richnberk se sta-
hovalo v Riberka z toho vzniklo Liberk, 
které se přizpůsobilo jménu sousedního 
města Jablonec. Tak vznikla podoba 
Liberec.

9. A - Ostrava

Výklad původu jména Ostrava se odvozu-
je od názvu řeky Ostravice. Jméno řeky 
je zdrobnělinou původního tvaru Ostrava, 
který značil řeku s ostrým, tj. prudkým 
a divokým tokem. Označení Ostrava se 
užívalo jen pro horní tok řeky, dolní tok 
byl nazýván Bělá.

10. B, C - Praha

B - Jak je to s názvem Prahy? Nejstarší 
známá podoba jména Frága nebo Baraga 
pochází z 10. století od Ibrahíma ibn 
Jákúba. Původ názvu Praha se odvozuje 
od základu práh (peřeje na řece Vltavě).

C - Podle některých jazykovědců je 
výklad názvu Praha spojen právě s vy-
prahlým, velmi suchým místem uprostřed 
české kotliny.

11. C - Tábor

Město Tábor bylo založeno na jaře roku 
1420 husity a pojmenováno podle hory 
Thabor u Nazaretu, v dnešním Izraeli.

12. C - Trhové Sviny

Trhové Sviny se původně jmenovaly prav-
děpodobně Svinice, německy Schweinitz. 
První listinná zmínka pochází z roku 
1260, kdy se píše o člověku jménem 
Hojer von Schweinitz, Ojíř ze Svin z rodu 
Vítkovců. V roce 1481 Sviny získaly od 
krále Vladislava Jagellonského právo 
pořádat dvakrát za rok trhy a městečko 
získává přídomek Trhové.

A jak se vám líbí tato jména, díl druhý:
ENCOVANY - FELBABKA - FLÁJE - FRAHELŽ - HADRAVOVA ROSIČKA - HAJANY - HAŠOV - HLEĎSEBE - 

HLEMÝŽDÍ - HNOJNÍK - HOLOVOUSY V PODKRKONOŠÍ - HORNÍ DATYNĚ - HORNÍ LAPAČ - HORNÍ SUKOLOM 

- HOSPOZÍN - HROB – HRYZELY - HRDLOŘEZY - HUBOJEDY - HULICE - HVĚZDA POD VLHOŠTĚM - HYBRÁLEC 

- CHACHOLICE - CHARVATCE U JABKENIC - CHCEBUZ - CHOCOMYŠL - CHODOUŇ - CHOMÝŽ - CHOTIMĚŘ 

U BLÍŽEJOVA - CHRASTAVICE - CHUDOLAZY - CHUCHEL - CHVATĚRUBY - JEDOVARY - JERUZALÉM U 

PŘIBRAMI - JIŘETICE U NEUSTUPOVA - JIŠTĚRPY - JIVJANY - JIZERNÍ VTELNO - KAČLEHY - KÁMEN U 

KŘENIC - KAMENNÉ ZBOŽÍ - KAMÝK U ŠVIHOVA - KANINA - KAŇK - KAPROUN - KAROLÍN U SULIMOVA - 

KLAMOŠ - KLIKOV - KLIPEC - KLOKOČŮVEK - KLUK - KOCOUROV U MEDVĚDIC - KOLOMUTY - KONĚTOPY 

U PNĚTLUK - KONOBRŽE - KOROZLUKY - KOSTELNÍ HLAVNO - KOŠLÁK - KOTOPEKY - KOZMICE U JIVINY - 

KOZOMÍN - KOZODÍRKY - KOZOHLODY - KRABONOŠ - KRATONOHY - KRHANICE - KRCHLEBY - KROPÁČOVA 

VRUTICE - KRSMOL - KRUSIČANY - KRYRY - KŘAKOV - KŘOVÍ - KŘEČOVICE U NEVEKLOVA - KŘEČOVICE U 

ONOMYŠLE - KŘIVSOUDOV - KUJAVY - KUKLENY - KUNEMIL - KUNRATICE U CVIKOVA - KUROSLEPY - KYSTRA



Inzerujte svou firmu v Klokanovi 
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok, 

barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.  
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

WANT TO MAKE A DIFFERENCE IN YOUR 
COMMUNITY? WHY NOT VOLUNTEER!

The Visiting Angels Program is seeking volunteers for our Czech 
and Slovakian clients. Build friendship and make a difference in 
a life of person who might be feeling lonely and isolated.
  If you have a little spare time, would like to make a new friend 
and change someone’s life for the better, contact Henrietta on 
9275 4411 or send an email to cvs.umbrella@westnet.com.au
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ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

Affordable Personal Training

One on One

Small Groups

Indoor – Outdoor 

Weight & Circuit training

Nutritional advice 

Weight loss

Strength & conditioning

Motivation & Accountability

Workout that fits your schedule

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the 
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
www.thehoneycake.com
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Domáca ovocná zmrzlina.
Pre tých, čo milujú túto osviežujúcu pochúťku, ale boja sa kalórií.

Budete potrebovať: 
1/ hrsť zmrazeného ovocia; najlepšie sa hodia všetky „berry“ 
(jahody, maliny, čučoriedky, ostružiny), vhodné sú  aj marhule, 
broskyne, mango, slivky,  vynikajúci je banán. Nehodia sa všetky 
vodnatné druhy  (melón, hrozno, ríbezle) včetne jabĺk a hrušiek. 
2/ kondenzované „Tatra“ mlieko, v Austrálii známe ako „evapo-
rated milk“ 
3/ lyžičku cukru alebo medu – nie je však nutné

Príprava:
Zmrazené ovocie dáme do robota alebo mixéra, pridáme lyžičku 
cukru alebo medu, pokiaľ robíte „berry“ zmrzlinu. Banán, man-
go, slivky prisladiť nie je treba. Ovocie rozdrtíme, až je z neho 
triešť. Prilejeme kondenzované mlieko – množstvo mlieka záleží 
na vodnatosti rozdrteného ovocia. Na začiatok dáme asi 100ml a 
mixujeme, až vznikne hustá, zmrzlinová  hmota. Pokiaľ je veľmi 
hustá pridáme mlieko. No a máte hotovú zmrzlinu!

Rady a nápady:
Na dno misky dáme 4-5 koliesok banánu, zakryjeme ich zmrzli-
nou a postriekame šľahačkou alebo polejeme čokoládou (recept 
na rýchlu čokoládovu polevu nájdete v novembrovom čísle 
Klokana).

Na banánovú zmrzlinu sú najlepšie prezreté banány. Vždy, keď 
mi zostane nejaký prezretý banán,  nakrájam ho na kolieska a 
dám zmraziť. Pri drtení, mixovaní je  je treba robot/mixér pevne 
držať, pretože zmrazené banány sa ťažko lámu, lepia sa na nože 
a tvoria „hrče“. Ale vydržte, nakoniec sa poddajú a je z nich 
vynikajúca zmrzlina.

Najvhodnejšie je domáce ovocie alebo priamo od farmárov; 
takéto ovocie je zrelé a sladké, nemusí sa do zmrzliny pridávať 
cukor. Ovocie zo supermarketu je „podtrhnuté“, to znamená, že 
je trhané nedozreté, a preto je kyslé.

Ovocie zamrazujem do plastových „Take-away“ krabičiek v ob-
dobí, keď je jeho čas zrenia. Mám tak istotu, že mám dozreté 
plody a nie ovocie, ktoré dozrieva počas cesty a v sklade obcho-
dov. V priebehu roka mám potom zmrzlinu vždy z čerstvého 
ovocia. 

Pokiaľ chcete nemliečnu zmrzlinu, dajte do drte miesto mlieka 
ovocnú šťavu alebo džús so zodpovedajúcou príchuťou.

V kondenzovanom mlieku rozmiešajte kakaový prášok Milo 
alebo Nestle, nalejte do formy na tvorbu ľadových kociek a dajte 
zmraziť. Zmrazené kocky potom rozdrtíte a máte čokoládovú 
zmrzlinu.

Dobrú chuť praje Gábina

Z Klokanovy kapsy

Řešení z minulého čísla

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.28)

8 3 4 7 1 6 2 9 5
7 9 6 3 2 5 8 4 1
5 2 1 9 8 4 3 7 6
6 4 5 2 7 9 1 3 8
2 1 7 5 3 8 9 6 4
3 8 9 6 4 1 7 5 2
9 5 2 1 6 7 4 8 3
1 6 8 4 9 3 5 2 7
4 7 3 8 5 2 6 1 9

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.37)

8 7 1 9 5 3 2 4 6
5 3 6 2 1 4 8 7 9
9 2 4 7 6 8 5 3 1
2 6 9 1 3 7 4 8 5
3 1 5 8 4 6 9 2 7
7 4 8 5 9 2 1 6 3
1 8 3 4 7 9 6 5 2
4 9 7 6 2 5 3 1 8
6 5 2 3 8 1 7 9 4

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.53)

9 5 2 1 3 4 8 6 7
3 1 7 5 6 8 2 9 4
4 6 8 7 9 2 5 3 1
2 8 5 6 7 1 9 4 3
1 3 4 8 5 9 7 2 6
7 9 6 2 4 3 1 8 5
6 2 1 4 8 5 3 7 9
5 4 9 3 2 7 6 1 8
8 7 3 9 1 6 4 5 2

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.54)

6 7 9 4 3 2 1 8 5
4 2 3 5 8 1 6 7 9
5 8 1 7 6 9 3 4 2
2 9 6 1 7 3 8 5 4
8 5 4 2 9 6 7 3 1
3 1 7 8 5 4 9 2 6
7 4 2 6 1 8 5 9 3
9 6 8 3 2 5 4 1 7
1 3 5 9 4 7 2 6 8

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Aug  6 01:21:03 2015 GMT. Enjoy!
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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

Média
Vydávaná v Austrálii 
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com 
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávaná v SR 
Denník SME www.sme.sk 
Kumšt www.ekumst.sk 
STV: http://www.stv.sk/online/
Vydávaná v ČR 
www.idnes.cz 
www.ihned.cz 
www. aktualne.cz 
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/ 
TV PRIMA: www.iprima.cz

Radio SBS 96.6 FM
Naladíte na 3. kanále SBS digitálního vysílání
Česky: každý čtvrtek 17:00–18:00 
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Slovensky: každý pátek  15:00–16:00
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Slovenské evanjelické bohoslužby
sa konajú pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci 
v St John‘s Lutheran Church na 16 Aberdeen Street 
Northbridge o 4 hod popoludní. 
Po bohoslužbách máme vždy posodenie v hale pri káve. 
Všetci ste srdečne vítaní.
O bližšie informácie a s akýmikoľvek žiadosťami 
o pastorálne služby, sobáše, pohreby, návštevy v 
domácnosti, večeru Pánovu a podobne sa obráťte na 
Rev Milo Velebír na telefóne 0413 650 429 alebo email: 
milo.velebir@gmail.com

Sv. Omša
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsu a 
posedenie po sv. Omsi v hale pri kostole.

13. December 11am
25 December 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

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

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka češtiny pro dospělé v roce 2016 začíná v úterý  
12. ledna večer. Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve 
třech úrovních: začátečníci, mírně 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 sobotní výuku, která bude probíhat 
současně s českou školou pro děti (Woodlands), a pro 
další údaje o kurzu prosím kontaktujte Báru (ČJ, AJ) na 
czech.perth@yahoo.com.au.
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!  

 https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Česká škola Perth

Kdy: školní soboty 10:00–12:00 
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood   
Avenue, Woodlands
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 (08) 9245 8137 
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com  

https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

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 
nebo emailem. 
Helena Tippett 0401 577 661 
Email: tippett@amnet.net.au 

SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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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 
Konzul: Mgr. Hani STOLINA 

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  Follow us on Facebook

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.camberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

Unit 4, 193 Guildford Rd 
Maylands WA 6051 

Poštová Adresa: 
PO Box 265, Maylands WA 6931 

Telefón: 0411 552 517 
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

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, 
Inc., 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:  
6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016

• 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 $18 a je nutné nás informovat na adrese 
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu 

(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015

Rodina $ 35,00 Jednotlivec $ 25,00
Penzisté - pár $ 20,00 Penzista jednotlivec $ 15,00
Studenti - pár $ 20,00 Student jednotlivec $ 15,00

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

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané 
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016 

  13. 2. 2016 Výroční schůze
  13. 2. 2016 Koncer Lucie Dobrovodské 
  30. 4. 2016 Táborák
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
KNIHOVNA

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00.

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands

Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

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
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com


If undelivered please return to: Czech & Slovak Association,  6/321 Harborne St.  Glendalough  WA  6016 January 2016  CZECH & SLOVAK ASSOCIATION IN WA www.czechslovakwa.org

MATĚJŮV PRVNÍ MIKULÁŠ

 
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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