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TEL. KONTAKTY NA VÝBOR
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda a pokladník:
Radek Václavík
0420 351 027
Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Ostatní členové výboru:
Gábina Baladová
Jana Franger

0422 582 197
9389 7029

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Katarina Kysucká
Ingrid Morris
Bohumil Růžička

0404 897 938
0402 331 17
0415 949 325

Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9401 3817

Iva Zausin

0404 735 462

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
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www.CzechSlovakWA.org
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235/

PROGRAM PERTH 2015
Date

Film

Time

Venue

Thursday Nov19

OPENING NIGHT

6:00pm

Cinema Paradiso

6:30pm

Cinema Paradiso

15 and over,
accompanied by an adult

6:30pm

Cinema Paradiso

No age restriction

8:30pm

Cinema Paradiso

18+

Short: Tony and Mr
Illness/Tonda a bacil,
CZ

4:00pm

Cinema Paradiso

No age restriction

CLOSING NIGH

8:00pm

Cinema Paradiso

Opening Feature: Fair
Play/Fair Play, CZ
Short: Mario and
Magician/Mário a
kouzelník, CZ
Friday Nov 20

Saturday Nov 21

Feature Film: 38/38, SK
Short: Kuku/Kuku, SK
Feature Film:
Photographer/Fotograf,
CZ
Short: Force of
Attraction/Síla
přitažlivosti, SK

Age restriction

Feature Film: Three
Brothers/Tři bratři, CZ
Sunday Nov 22

Closing Feature:
Seven Ravens/Sedem
zhavranelých bratov, SK 8:30
Short: The Entangled/
Zápletka, CZ

Cinema Paradiso

No age restriction

VÍKEND S CHINASKI
Tak jsme se dočkali! Dlouho očekávaný víkend s populární kapelou Chinaski se konečně přiblížil a stačilo už jen doladit pár
posledních detailů. Ubytování bylo domluveno u manželů Rališových a také u “naší”
Katky, kterým bych chtěl touto cestou moc
poděkovat za jejich vstřícnost a neustále dobrou náladu, která určitě přispěla k
tomu, že celý víkend proběhl hladce a bez
větších zádrhelů.
Kapela přiletěla do Perthu v pátek navečer
a přivezla k nám, v této roční době již tak
moc nedostatkový, déšť. Ale co déšť, byl to
přímo lijavec, jaký jsme tady už dlouho neviděli! A ačkoliv se to klukům z kapely moc
nezdálo, pro nás ostatní to mohlo znamenat, že nadcházející víkend bude více než
dobrý a vydařený. Nehledě na počasí, začalo se povídat a celý večer se to jen hemžilo
vtípky a nálada byla hodně veselá. Potom
už ale na kapele byla znát únava z cesty, a
tak se všichni rozešli po svých. Nazítří je
čekal první koncert v rámci 3-týdenního
turné po Austrálii!
Sobotní dopoledne bylo spíše odpočinkové a kapela byla zhlídnout krásnou pláž
Cottesloe. Potom už se ale začalo všechno
připravovat na večerní koncert a po čtvrté odpoledne jsme se už vydali na cestu
do polského klubu Sikorski, kde měla celá
akce proběhnout. Velikost sálu nás všechny
nejdříve trošku zaskočila a říkali jsme si,
jestli vůbec se sál podaří naplnit alespoň
z jedné třetiny. Jakmile bylo všechno nachystáno, začala zkouška. Kapela spustila
a nás na chvíli tyto starosti opustily a zaposlouchali jsme se do několika písniček.
Zdálo se, že už nic nestojí v cestě tomu, aby
se večerní koncert opravdu vydařil a sál se
otřásal v základech. První návštěvníci začali přicházet už před sedmou hodinou večerní a než jsme se nadáli, sál se začal hemžit
návštěvníky už už toužícími vidět a slyšet
kapelu. Naštěstí má polský klub velice dobře zásobený bar a kuchyň a tak všem hodina čekání do začátku koncertu příjemně
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uběhla. Najednou se zhaslo a na pódiu stáli
... Chinaski. Všichni jsme je přivítali bouřlivým potleskem, když se konečně rozezněly první tóny a Michal začal zpívat, velice
očekávaný koncert začal!
V tom okamžiku se spoustě z nás začaly vybavovat chvíle našeho mládí, jelikož
Chinaksi si pamatujeme z dob, když jsme
ještě byli puberťáci a slýchávali jsme jejich písníčky z rádií a na diskotékách.
Zazněly slavné starší hity jako Tabáček,
Punčocháče, Dlouhej kouř, 1. signální,
Klára ale také hity novější, ale stejně dobré jako třeba Víno anebo Láska & Hvězdy
z jejich posledního alba. Michal dal lidem
také šanci a možnost se ke koncertu přidat
právě v hitu Punčocháče, který celý koncert přesunul do jiného, daleko uvolněnějšího stádia. Zpívalo se a tančilo celou dobu,
ale jak už to tak bývá, všechno jednou musí
skončit, a tak když Chinaski ohlásili konec
koncertu, nikomu se ještě domů nechtělo.
Kapela za velkého ohlasu přidala několik
hitů navíc a potom se všem, ačkoliv unavení, podepisovali a s každým fotili. Fronta
se zdála nekonečná, a tak byla skoro půlnoc, kdy se kapela dostala do auta na cestu
domů. Na všech byla znát únava, ale nikdo

ještě do postele nechtěl, tak se zase sedělo a
povídalo až do brzkých ranních hodin.
V neděli se kapela chtěla jet podívat na
Fremantle Cemetery, kde je pohřben zpěvák AC/DC Ronald Belford „Bon“ Scott.
Ten jsme našli bez větších problémů a
potom jsme kluky zavezli do samotného
Fremantlu. Moc času ovšem nebylo, protože jsme na závěr jejich pobytu v Perth
domluvili a připravili bbq na pláži Floreat.
Lidí se tam sešlo hodně, počasí nám krásně
přálo, a tak došlo nejenom na grilování a
povídání, ale také na koupání v ne zrovna
klidném moři. Čas se ale pomalu chýlil ke
konci a kapela vyrazila domů se sbalit a připravit na cestu na druhý konec Austrálie,
Brisbane. Cestou na letiště jsme jeli zase
s deštěm a tak doufám, že bude klukům
z Chinaski i nadále přát štěstí a celé turné
“Down under” se jim vydaří.
Díky Vám všem, kteří jste na koncert přišli!
Jen díky tomu bude i nadále možné zvát
k nám do Perth další umělce a skupiny.
Velké díky patří samozřejmě skupině
Chinaski za jejich ochotu přiletět až do daleké Austrálie a zahrát krajanům. Díky!
Radek

My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv.
A na věc jdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev.
Tento libozvučný titulek patří, nám velmi dobře známé, české pop rockové skupině – Chinaski!!
Kluci z kapely se rozhodli nám Českým a Slovenským
krajanům v Austrálii nadělit 3 koncerty. Je to tak!
Chinaski se prostě rozhodli udělat turné do Austrálie
aneb expedice ,,Nazdar klokan“ je tu!
Skupina vznikla v roce 1987 jako Starý hadry, dali ji dohromady Pavel Grohman a Michal Novotný (později Malátný).
Rok 1994 přináší kapele změny – pod vlivem Charlese
Bukowského se podle jeho postavy několika románů a povídek
- Henry Chinaski, přejmenovává kapela na Chinaski a vychází
jim stejnojmenné debutové album. Kapela se s roky stává pořád
slavnější a slavnější…
Moc lidí tomu, že Chinaski opravdu budou vážit tak
dalekou cestu k protinožcům, ani nevěřilo. Na facebooku neustále padaly různé dotazy o pravosti vystoupení, zda to není nějaký podvrh anebo nějací
náhradníci. Nikdo tomu prostě nemohl uvěřit. Ale vše bylo, tak jak se slíbilo a psalo…
Opravdu to stálo za to!! Koncert byl úžasný!!
Ale ať nepředbíhám…
Kluci si vybrali jako první místo koncertu Perth v západní
Austrálii v sobotu 31. 10. 2015 v Polském klubu Sikorski.
Začátek byl naplánovaný na 7:30. Vstupné stálo 40$, ale nikomu to rozhodně nevadilo dát, jelikož to prostě stojí za to!!
Někteří nadšenci zde byli i o pár hodin/minut dříve, aby se připravili na vystoupení Chinaski, poklábosili s ostatními Čechy/
Slováky, něco málo popili a pojedli… V předsálí si mohli koupit CD Chinaski, trička, náramky a placky. Jasně, že si většina
něco málo koupila, abychom ukázali jací jsme fanoušci tady
v Perthu!
Samozřejmě, že nás ale kluci nechali v očekávání (jak se to tak
dělá) a začali hrát až v 8 hodin. Do té doby se tam všichni nashromáždili a koncert mohl začít!
Kluci hráli ohromně! Rozhodně nás nezklamali! Nebylo tam ani
moc lidí, takže každý z nás krásně viděl na podium a ty dravější
z nás se dokonce hravě dostali i do první řady! Je to jiný zážitek, než ty nacpané koncerty v Čechách, kdy je zázrak se dostat
jen o trochu blízko k podium. Jsou to narvané sály k prasknutí, kde jsou stovky lidí… Tady s tím opravdu problém nebyl a
proto si to tak všichni mimořádně užili. Zpívalo se, tancovalo
a bavilo až do dlouhých nočních hodin… tedy do půl 10. Poté
následovali ještě 3 přídavky na požádání publika a poté už byl
opravdu koncertu konec.
Po koncertu jsme se mohli s kluky vyfotit, pokecat a ty smělejší
si s nimi dát i nějaký ten drink
A my všichni velmi děkujeme Chinaski za jejich návštěvu
a za to, že do Austrálie přinesli i kus Česka! Bylo to úžasný
zážitek!
A kdo nebyl na koncertu v Perthu, tak nezoufejte! Jejich turné
zde nekončí. Můžete se těšit na další koncert v Brisbane 7. 11.
2015 a nakonec v Sydney 11. 11. 2015. Kdo pořád váhá, neváhejte a prostě si to běžte zažít a užít!
Kristýna Podeszwová
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Malí umělci
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice,
zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato původně národní výstava se
stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a přichází do ní pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí z celého
světa. Letos mezi oceněnými byla i naše Eliška Dobson-Brown a vloni to byli Noah a Liam Červenkovi. Zajímalo mne, jaké talenty
to vlastně mezi sebou máme.
Eliška Dobson-Brown (7 let) ráda
vybarvovala obrázky už odmalička a
volné chvíle raději tráví malováním
než koukáním na televizi nebo
povídáním si s jinými dětmi. Mnoho
lidí kolem ní jí vyčerpává a potřebuje
si odpočinout právě kreslením. Ve
Visual Art Class dostala letos odznak
za nadstandartní výkon. Na mou
otázku, co nejraději maluje odpovídá:
„Lidi a zvířátka.“ Její maminka k tomu
dodává, že Eliška taky ráda vytváří
přáníčka pro své kamarádky a dost
často dělá různé ozdoby a dárkové
krabičky s vlastními motivy. Její
oblíbená barva je modrá a inspirací jí
je její vlastní fantazie.

Vymýšlí si postavy, dekorace, nemusí
mít ani předlohu v podobě příběhu;
pak k těmto postavám přiřadí skutečné
lidi. Navrhla například hračku pro děti
do soutěže, kterou pořádala IKEA.
Eliščin pokojíček je plný jejich
výtvarných děl, na chodbě visí
zarámované obrázky z jejích mladších
let. Má taky své portfolio, a když mi
ukazovala všechno, co namalovala,
nestačila jsem se divit, kdy to všechno
ve svém věku stihla namalovat.
„Eliška si každou chvilku sedne za stůl
a už si tam něco čmárá,“ říká její
maminka, která sama má výtvarné
nadání. „Možná z ní v budoucnu
vyroste dekoratérka nebo návrhařka
hraček. Fantazie ji rozhodne nechybí.“
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krajinomalbu. Ovšem teď začal více
inklinovat k muzice, hraje na klavír a
navštěvuje hodiny hudby. Hned mne
zavedl do sklepa, kde má maminka
klavír a předvedl mi, co už umí zahrát.
Notový sešit, ze kterého hrál, byl
bohatě ilustrovaný. Zeptala jsem se
ho, zda by taky rád maloval obrázky
k příběhu. „To ne. Já bych raději ten
příběh napsal,“ odpoví mi rychle. „Už
mám i psací stroj!“ A hned pro něj
bežel do pokojíku, aby mi ho ukázal.

Noah a Liam Červenkovi (10 let)
jsou dvojčata a malovat začali, když
jim bylo dva a půl roku. Do školy šli o
rok později a s maminkou doma se
věnovali umělecké činnosti; kromě
kreslení a malování také modelovali
z hlíny. Noah také kreslil podle hudby.
Talent mají kluci asi po mamince,
která studovala umělecké textílie
(Boab Tree z textilií ve Fremantlu, v
Silent Anchor je její dílo). Noah rád
maluje lidi a zvířata, nerad vybarvuje,
raději maluje to, co vidí. Používá
všechny techniky, nejraději má ale
tužku a uhlík a rád maluje na kanvas.

Jeho snem je vytvořit velký obraz na
stěnu a vyzdobit jím nějakou veřejnou
místnost. Taky by chtěl ilustrovat
knižku. Ve škole chodí do speciální
umělecké třídy End of World Studio a
učitelům se jeho tvorba líbí. Liam
nejraději kreslí ptáčky, nerad dělá

„Aha. Takže ty budeš psát a Noah
k tvému příběhu namaluje obrázky,“
povídám mu. Oba se smějí a přikyvují.
Když přišla řeč na oblíbené české jídlo
(mají rádi kndlo-vepřo-zelo a české
buchty), tak se najednou rozpovídali o
tom, že by taky rádi navrhovali
dekoraci a uspořádání nábytku v
restauracích a kavárnách. Klukům
fantazie nechybí.

S dětmi si povídala Gábina

POZVÁNKA NA BESEDU
České tenisové hvězdy dorazí do Perthu na Hopmanův pohár až v lednu, ale...

PETR VABROUŠEK
jeden z nejlepších českých triatlonistů a fenomén dlouhých triatlonů přilétá do Perthu už v prosinci
a před závodem Ironman v Busseltonu (6. prosince 2015) si přijde popovídat s krajany!
DOZVÍTE SE TŘEBA:
•

jak se běží marathon v Antarktidě se zlomeným loktem

•

jaké je to absolvovat 8 ironmanů (ironman = 3.9 km plavání, 180 km na kole a běh 42.195 km) v 9 týdnech

•

jak se závodilo s Emilem Zátopkem

•

k čemu je dobrý trénink v mrazáku

•

zda je nebezpečnější jízda na kole nebo na Segway

•

jak pracovat na plný úvazek a být šest ze sedmi dnů v týdnu doma s rodinou

•

kdo je rychlejší – Petr nebo jeho 16-letý syn Filip

•

co je to Ultraman

Kdy a kde: čtvrtek 3. prosince 2015 od 18:00 hod v Maylands
(budova The Rise, 28 Eighth Ave, 1. patro – místnost ruské a české knihovny).
Parkování zdarma k dispozici nebo 5 minut chůze od vlakové zastávky Maylands).
VSTUP ZDARMA
(pokud byste chtěli přinést něco malého dobrého na zub, určitě se neostýchejte)
Případné dotazy: Milan 0439 995 105.

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V WA
Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru, či doživotní členství laskavě zasílejte e-mailem na adresu:
CzechSlovakWA@hotmail.com
nebo poštou na:
Czech & Slovak Association,
6/321 Harborne St.
Glendalough WA 6016

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 2015 se uvolní ve výboru klubu pozice

POKLADNÍKA

Klub – Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii – zaštiťuje Českou školu Perth, spravuje Česko-slovenskou
knihovnu v Maylands, pravidelně organizuje aktivity pro veřejnost a také vydává měsíčník Klokan.
Pokud Vás 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.
7

Kempování Nanga Mill
Protože jsme předposlední říjnový víkend
neměli žádný jiný program a tatínek kdesi
v Jižní Austrálii lovil meteority, rozhodli
jsme já a můj malý Kryštof, že využijeme
lákavé nabídky na společné kempování
s česko-slovenskou komunitou. Usoudili
jsme rovněž, že po dvou a půl letech života
v Perthu je to ideální příležitost, jak rozšířit
řady našich zdejších přátel a kamarádů.
V Lane Pool Reserve jsme dosud nebyli, ale
protože se považuji za zkušenou cestovatelku, mrkla jsem rychle do mapy a usoudila,
že navigaci nepotřebuji, že je to snadné.
Najedu na Kwinana Freeway, odbočím na
Pinjarru a v rezervaci samotné pojedu pořád rovně, dokud nenarazím na odbočku do
tábořiště Nanga Mill. První zaváhání přišlo
hned při odbočování na Pinjarru. Odbočku
jsme během vášnivé diskuse minuli. Hned
další odbočkou jsem se to rozhodla napravit. Silnice to byla úzká, klikatá a nakonec se asfalt změnil v drncavou šotolinu.
Nicméně vyústila na požadovanou silnici
směr Pinjara, takže vlastně úspěch. V samotné rezervaci jsem dle původního rozhodnutí jela pořád rovně, pak ještě kousek
rovně a ještě kousek, až jsem zjistila, že
jsem o 10 km dále, než bych chtěla. Takže
nakonec jsem potupně vytáhla navigaci, která nás už donavigovala na správné
místo.
Tábořiště mě překvapilo svou rozlehlostí
a tudíž dalším vyvstalým problémem. Jak
na takovém velkém prostoru mezi tolika
stany a auty najdu pár Čechů a Slováků?
Problém se vyřešil tak nějak sám. Při pomalém brouzdání tábořištěm na mne do
otevřeného okýnka auta asi pětiletá holčička zakřičela „Ahoj, jak se máš?“. No a byli
jsme na místě.
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Kromě nás tam již bylo ne pár, ale mnoho
stanů a u stanů mnoho dospělých a ještě
více menších či větších dětí. Tedy přesně
to, na co jsme se já i Kryštof těšili. Protože
máme kempovací dodávku, nemohli jsme
bohužel zaparkovat přímo mezi ostatními (zde bych požádala organizátory, ať to
příště zdůrazní, že konkrétně toto místo je
určené jen pro stany a nikoliv pro obytná
auta). Ale našli jsme si místo opodál a kromě toho, že jsem naběhala dost kilometrů
mezi autem a tábořištěm, kde jsme trávili s ostatními většinu času, se vlastně nic
nestalo.
Jen co jsme se zabydleli, šli jsme se seznamovat. Mně to šlo samo, protože jakmile se seznámíte s jedním, seznámíte se
hned v podstatě se všemi. Kryštof to měl
složitější. Tomu ze všech těch především
holčiček šla hlava kolem a styděl se hodně dlouho. Nakonec nechal seznamování
se všemi Amálkami, Anetkami, Adélkami,
Terezkami, Viktorkami, Adámky, Matýsky
a všemi ostatními dětmi na druhý den.
Celý víkend pak proběhl ve znamení pohody, a jak se hezky česky říká - cochcárny.
Dospělí samozřejmě především klábosili o
možném i nemožném a děti se většinou zabavily samy. Přestože většina z nich jsou
relativně ještě prckové, tím, že se znají z
České školy nebo playgroup, neměly problém si vystačit a dospělé větší část dne nepotřebovaly. Když přece jen nastala menší
krize, nastoupil Michal T. a vymyslel jim
nějakou praštěnou hru. Největší úspěch
zřejmě sklidila hra na shazování trojnožek.
Hráli kluci proti holkám a zapojilo se jak
pár dospělých, tak hodně větších i malých
dětí. Každá strana hájila svou dřevěnou trojnožku a soupeř se ji snažil míčkem shodit.

Jelikož se hrálo přímo mezi stany, museli
se chtě nechtě občas zapojit všichni přihlížející či jen okolo stojící. To když jim míček
nebezpečně prolétl kolem stanu, stolu, hlavy či jiných míst. V očích některých bylo
vidět napjaté očekávání, zda některý z malých či velkých hráčů v zápalu boje proletí
některým stanem nebo ne. Stany nakonec
přežily ve zdraví, stejně jako všichni hráči
i diváci. Kdo nakonec vyhrál, to nevím, ale
vsadila bych se, že holky, Přece jen jsme
šikovnější. Hra se tak líbila, že hodně dětí
později škemralo, že budeme hrát ještě. Na
to ale už nezbyl čas, protože jsme se museli věnovat i jiným činnostem. Například
opékání buřtů. Přestože většina zúčastněných mi tvrdila, že vlastně opékané buřty
nijak zvlášť nemilují, opékali jsme všichni.
Prostě české tradice je třeba dodržovat za
každou cenu a všude. Někteří opékali i jiné
pochoutky, jako například maršmelouny.
Přiznám se, že k nim nemám důvěru ani ve
stavu studeném, natož když jsou osmahlé
nad ohněm. Ale ostatním, zvláště dětem,
evidentně chutnaly.
V průběhu soboty ještě stále dojížděli další
účastníci a nakonec se sešla opravdu velká a rozmanitá společnost. Nebyly tam jen
rodiny s dětmi, které žijí v Perthu už dlouhá léta, ale také starší ročníky, nebo třeba Vláďa, který je v Perthu jen něco málo
přes měsíc na studiích či Tomáš s rodinou,
kteří se vrátili nedávno do Austrálie po
mnoha letech strávených doma v Čechách.
Nakonec dorazily také Jitka s Katkou a jejich rodinami, které se pak v neděli věnovaly dětem a nahradily jim sobotní výpadek
milované České školy. Mezitím, co děti hledaly „motýlky“ nebo si hrály s písmenky,
rodiče balili stany a další vybavení. Nikdy
bych nevěřila, že sbalit jeden stan může
trvat celé dopoledne. Začnete už ráno, za
chvíli si přijde popovídat ten, pak onen,
pak přijdou děti, že se chtějí brouzdat v
potoce, pak si jdete popovídat vy k vedlejšímu stanu a najednou zjistíte, že jste příjemně strávili dopoledne a je čas na oběd,
ale váš stan ještě stojí.
Nakonec se všichni přece jen sbalili a během odpoledne se rozjeli do svých domovů. My s Kryštofem a Kučerovými jsme
usoudili, že by bylo škoda nevyužít hezkého počasí a šli jsme na malý výlet dále
k řece a děti si tak ještě užily brouzdání v
potoce a honění po lese.
Cestou domů se pak žádná zvláštní událost
nepřihodila. Kryštof usnul dříve, než jsme
vyjeli z rezervace a tak jsem se mohla soustředit na řízení a cestu zpět jsem trefila
hned na poprvé.
Děkujeme za báječný víkend a těšíme se za
rok na další kempování. Anebo, jak někdo
navrhoval, bychom mohli další společné
kempování uskutečnit i dříve, co vy na to?
Regina a Kryštof

Málo známá místa WA - Mandalay Beach a Banksia Camp
V předchozích třech dílech jsem Vás vzala na skálu, do opuštěného
města a do přírodního tunelu. V dnešním minicestopisu se konečně podíváme k oceánu na pláž, respektive hned na dvě.
Pláží jsme při svých cestách navštívili nepočítaně, vlastně je coby
windsurfaři vyhledáváme zcela úmyslně. Pravda, ne na každé se
dá windsurfovat, ale i tak je prostě milujeme.
Až pojedete někdy z Perthu směrem na Walpole, neměli byste rozhodně vynechat návštěvu divoké Mandalay Beach. Pláž se nachází
stranou hlavní silnice (South-Western Highway) a odbočka k ní je
přímo v zatáčce, kde se tato silnice stáčí ze směru severojižního
na směr východní.
Mandalay beach je jedna z nejkrásnějších písečných plážích nejen
této oblasti. Není příliš vhodná na koupání a ani poležení u ní
nebude nejspíš na dlouho dobu. Místo je poměrně větrné a oceán
bouřlivý. Až k samotné pláži se valí vlny, nikoliv ale ve spořádaných řádcích, ale v chaotické směsi, jak na sebe ještě na moři
nedaleko od pobřeží narážejí z různých stran. Přesto jsme zkusili
do vody vlézt. Valný zážitek z koupání jsme si ale neužili. Voda je
poměrně chladná i ve vrcholícím létě, přece jen je to už Jižní oceán. Takže jsme udělali nezbytnou fotečku a rychle šupajdili ven.

části po dunách a je nezbytné upouštět pneumatiky.
A kudy se tam dostanete? Ze South-Western Highway odbočte
přesně v ohybu doprava (jedete-li od Perthu) na Mandalay beach
road. Minete tábořiště Crystal Springs, které je docela příjemné
pro rychlou noční zastávku a pojedete po gravel road až na konec.
Je to asi 9 km, cesta je velice dobře upravená, lze po ní bez obav
jet i neterénním autem. Asi pětset metrů před koncem cesty je pak
doprava odbočka na Banksia Camp. Ani zde není kam zabloudit,
cesta je dobře značená. Na nejkritičtějších místech jsou dokonce položené přes duny jakési rohožky, aby se auta nebořila, i tak
bych ale cestu běžným autem neriskovala. Od odbočky je kemp
přibližně 3 km.
Přeji Vám příjemné objevování.
Regina

Zajímavá je historie s tímto místem spjatá . Pláž dostala své jméno
podle lodi, jež zde ztroskotala v roce 1911. Loď byla na cestě z
Jižní Afriky do Albany, aby zde naložila náklad. Skoro celá cesta
probíhala v poklidu až téměř v cíli se objevila bouřka, která zapříčinila ztroskotání škuneru. Posádak se sice dostala v pořádku na
břeh i se zásobami, pak si ale musela ještě poradit v neznámé divočině. Celou, poměrně dramatickou historii nejen ztroskotání, ale i
následných událostí si můžete přečíst buď přímo na informačních
cedulích u pláže nebo z pohodlí obýváku na http://walpoleonline.
com/about/place/a-captains-last-voyage-how-mandalay-beach-got-its-name/. Uvádí se, že při odlivu a dobrých povětrnostních
podmínkách je vrak lodi stále znatelný. My jsme bohužel to štěstí
neměli.
Budete-li mít chuť v této oblasti přenocovat, pak vřele doporučuji
zkusit nedaleké tábořiště Banksia Camp. Jedná se o malinké tábořiště ( jen sedm míst) nedaleko od oceánu s kouzelnou zátokou.
Samotná kempovací místa jsou vysekána mezi pobřežní vegetací
a většinou hezky zastíněná. Zdejší zátoka Vás pak jistě okouzlí
svou malebností. Má totiž vše, co se od malebné zátoky očekává,
tedy nádherný písek pro povalování a stavění hradů, skály pro
dovádění, dobrý přístup do vody pro koupání a jako bonus výhled
na blízký skalnatý ostrov. To celé zarámované vysokými útesy,
na které je možné vyjet a kochat se výhledem na vysoké balící se
vlny. Nevýhodou Banksia kempu je nejen malý počet kempovacích míst a velká pravděpodobnost, že budou všechna obsazená,
ale také nezbytnost 4WD auta. Cesta do tábořiště vede z velké
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ROZLOUČENÍ BÝVALÉ VICEKONZULKY
ŠÁRKY P. VAMBEROVÉ
V zářijovém čísle Klokana jsme Vás již informovali, že pracovní období zde v Austrálii skončilo
Vicekonzulce České republiky paní Šárce Ponroy Vamberové. Vrátila se do Prahy, kde pracuje
v české komisi pro UNESCO. Ještě jednou děkujeme za její skvělou práci a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů. V následujících řádcích se s Vámi podělíme o rozloučení, které nám
vicekonzulka Šárka P. Vamberová zaslala.
Po téměř čtyřech letech v Austrálii, na svém prvním bilaterálním
diplomatickém výjezdu, se vracím zpátky do ústředí, do Prahy.
Zkušení diplomaté říkají, že první výjezd je jen jeden a zůstane
mu navždy speciální nádech. A mají pravdu. Austrálie i NZ už budou napořád mou srdeční záležitostí. Čtyři roky je dlouhá doba a
stojí za to se trochu nostalgicky ohlédnout za tím, co se podařilo
a z čeho mám největší radost.

Lindauera v Plzni, promítání Havlova filmu Odcházení, oslava
státního svátku spojená s prezentací ČR atd. Jsem ráda, že si tyto
akce našly své publikum.
Nacestovala jsem se služebně dost, nikdy jsem se nezapomněla
zastavit v krajanských klubech a u honorarních konzulů. Všude
od Perthu po Brisbane přes Adelaide a Melbourne i na Novém
Zélandu jsem se setkala s přívětivými a pracovitými krajany, kteří dobrovolně o víkendech pracují pro druhé, ať už v kuchyních
a nebo vymýšlením a organizováním kulturních a společenských
akcí. Těchto pracovitých lidí s úsměvem na tváři, kterým není
práce za těžko, si nesmírně vážím.
Velký dík i obdiv za činnost, kterou dělají, patří do Perthu Jitce
Smith a jejímu skvělému týmu, Zuzaně Vasitch a Lence Allen do
Melbourne, které mají pořád skvělé nápady a obě dvě by potřebovaly, aby den měl aspoň 30 hodin. Ještě chci zmínit Jirku
Švehláka z Adelaide a Stáňu Bílek a Karlíčka Ulvra z Brisbane, na
Zélandu v Aucklandu Hanku Růžičkovou, Šolcovi ve Wellingtonu
a Danu a Jany v Tauranze, nepřehlédnutelné postavy a tahouni
ve svých komunitách. V Sydney držím palce „domovské“ České
škole, Sokolu a hlavně rozjíždějícímu se Českému a slovenskému
filmovému festivalu.

Jaké byly ty čtyři roky u protinožců?
Pracovně i osobně příjemné a obohacující.
„Ozzies a Kiwis“ jsou neuvěřitelně milí, otevření a přátelští lidé,
na které je spolehnutí. Ohleduplnost, respekt a slušnost jsou všude samozřejmostí, na což se rychle a rádo zvyká. Proto není divu,
že se nikomu z Austrálie či NZ nechce. Ale zpátky k práci.

Všem, se kterými jsem měla to štěstí se setkat, děkuji za příjemnou spolupráci, vstřícnost a přátelství.

Své působení jsem chápala jako takové pavučinkami propojování českých a místních lidí aktivních a šikovných, kteří mají své
vlastní nápady a projekty, ať už v byznysu, kultuře nebo v krajanských klubech. Vždy jsem sama měla určité vize propagace a
prezentace ČR, které se spoluprací se správnými lidmi a institucemi naplňovaly.
Jen zkratkovitě vyjmenuji největší akce, za kterými jsem stála:
putovní výstava Krtek v Austrálii a na Novém Zélandu (2012),
České nanotechnologie na UNSW, vystoupení Jana Vodňanského
v Sydney, setkání honorarních konzulů s Českou filharmonií v
Melbourne, Eva Koťátková na Bienále Sydney, 1. Český a slov.
filmový festival v Melbourne - výstava a filmy Jiřího Trnky, české
obchodní komory v Aucklandu a v Sydney, účast českých firem
na veletrzích CeBIT, Fine Food, výprava touroperatorů a novinářů do ČR, zapojení českých škol do dětské výtvarné soutěže
Lidice, připomenutí 70.výročí vypálení Lidic i konce 2. světové
války s přeživšími, účast ČR na Evropském filmovém festivalu, na Sculptures by the Sea Bondi a Cottesloe, Jáchym Topol
k 25. výročí Sametové revoluce, Ivan Havel a Tereza Todorová
na konferenci k 125. výročí narození Karla Čapka, výstava
Květy Pacovské, Praha očima tajné policie, výstava Gottfrieda
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Přeju všem krajanům pevné zdraví, štěstí, ať se často scházejí
a jsou hrdí na svůj původ. Hrdě jsem reprezentovala naší zemi,
jež dala a dává světu spoustu výjimečných umělců, obchodníků,
sportovců a vědců. Budu se snažit svou troškou přispět, aby těch
důvodů k hrdosti přibývalo. Inspirací ke zlepšení jsem si přivezla
docela dost.

Šárka Ponroy Vamberová

ŽH WR QLH MH PRžQp" $OH MH 9\Vkúšajte a uvidíte. Teda
RFKXWQiWH ,GH vlastne o variáciu na gaštanové pyré, pričom
jedlé, varené gaštany nahradíme červenou fazuľou. Nie inou.
Budete potrebovať:

JYDUHQHM, červenHMID]XOH(buď vNRQ]HUYHDOHERXYDUiť
DVLJVXURYHMID]XOH 
100g práškového cukru(podľa chuti), 
JPDVOD XQVDOWHG 

Fazuľu, cukor a maslo zmiešame, najlepšie vPL[pUL +PRWX
namackame do obdlžnikovej, plytkej nadoby a dáme do
FKOadničky ztuhnúť, najlepšie cez noc. Druhý deň hmotu
Y\NORStPH QD WiFNX 3RGiYDPH QDNUiMDQp QD SOiWN\ SROLDWH
čokoládovou polevou a ozdobené šľahačkou. Ja používam
plastové “Take away“ krabičky, ktoré vyložtP DOREDORP DE\
sa mi hmota lepšie vyklopila.

Pokiaľ chcete diétny múčnik, dajte miesto masla mäkké
DYRNiGRDPLHVWRFXNUXPHG%XGH]WRKRVODGNNUpPNWRU
naporcujeme do košíčkov na muffiny alebo do malých misiek.
Miesto šľahačky dáme navrch lyžičku kyslej smotany alebo
ELHOHKRMRJXUWX


J práškového cukru, 100g masla, 1 lyžica kakaa, 1 lyžica
maizeny (kukuričného škrobu), 1 lyžica mlieka. Suché prísady
zmiešame a nasypeme ich do randlíku, do ktorého sme dali
mlieko a maslo. Ohrejeme za stáleho miešania, kým sa všetko
QHUozpustí. Nesmie sa to variť!




Dobrú chuť praje Gábina










Austria Club,
46 Staniland St.,
Orange Grove

Silvestr 2015
Už se stalo tradicí, že Silvestra můžete oslavit se svými přáteli v Rakouském klubu.
I letos je pro nás zamluvený samostatný stůl.
K tanci i poslechu zahraje kapela Frisko od 20:00 hodin.
Zájemci, závazně se hlaste Radkovi na 0420 351 027,
či na klubový email CzechSlovakWA@ hotmail.com,
a to nejpozději do 10. 12. 2015.
Upozornění:
Vstupenky musí být do 10. 12. i zakoupené,
zamluvení nestačí.

31. 12.
2015

od
18:00 do 1:00

Vstupné: $ 25
11

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

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

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

Affordable Personal Training
One on One
Small Groups
Indoor – Outdoor
Weight & Circuit training
Nutritional advice
Weight loss

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com
12

Strength & conditioning
Motivation & Accountability
Workout that fits your schedule

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

Z Klokanovy kapsy
O původu názvů našich hor
(převzato a upraveno z www.procproto.cz)
Jestlipak víte, podle čeho jsou pojmenovány naše hory?
Pokud ne, pokračujte ve čtení...
Beskydy název je neslovanského, nejspíš ilyrského nebo
thráckého původu. Slovo „beskyd“ se vyskytuje v celém
Karpatském oblouku a na Balkáně a označuje „horský předěl“,
či „sedlo“. U nás se objevilo na konci středověku, když přišli
Valaši kolonizovat neobydlené části Moravy.
Jeseníky dostaly jméno nejspíš podle jasanů, které tu
kdysi hojně rostly. Ale části pohoří se také říkalo německy
„Gesenke“, tedy „sníženina, či sedlo mezi horami“.

Příště se můžete těšit na povídání o původu zajímavých názvů
obcí. Pokud se o nějaké názvy chcete podělit, zašlete je prosím do redakce Klokana.
Milan

Jizerské a Orlické hory - u nich je výklad jednoduchý, své
jméno dostaly podle řek Jizery a Orlice, které v nich pramení.
Krkonoše - jméno může pocházet buď ze staroslovanského
slova „krak“ označujícího kosodřevinu, a znamená tedy přeneseně hory, které „nosí“ kosodřevinové porosty. Spíše budou
mít ale Krkonoše původ ve staré indoevropštině jako název
pro kamenitá úbočí.
Krušné hory – jmenují se podle staročeského slova „krušec“,
což byla hrouda nerostu, rudy. Tak se jim ale říká až od
16. století, dříve se jim říkalo franckým slovem „Fergunna“
(Horstvo) nebo starosaským „Mirihwidu“ (Temný les). A Češi
je v raném středověku někdy označovali jako „Vyšehory“.
Lužické hory – dostaly svůj název díky svým luhům, močálovitým loukám a lužním lesům.
Šumava v dávných časech se nazývala keltským jménem

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.53)

Obtížnost: střední

9

5

SUDOKU

1

4

7

5
4

1

2

1

5

3

2
1

6

4

9

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.37)

6

9

5

8

7

1

9

5

3

2

4

6

8

4

1

5

3

6

2

1

4

8

7

9

3

7

6

9

2

4

7

6

8

5

3

1

9
4

5

2

6

8

1

3

4

8

6

7

9

2

5

3

7
1

1

3

8

2

6

9

1

3

7

4

8

5

2

8

5

6

7

1

9

4

3

6

4

3

1

5

8

4

6

9

2

7

1

3

4

8

5

9

7

2

6

7

5

2

7

4

8

5

9

2

1

6

3

7

9

6

2

4

3

1

8

5

6

2

1

4

8

5

3

7

9

4

8

9

6

5

2

5

2

7

4

9

7

6

2

5

3

1

8

6

1

9

6

5

2

3

8

1

7

9

4

8

5

7

9

4

2

2

3 1 7 5 6 8 2 9 4
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku
on Thu Aug 6 01:21:03 2015 GMT. Enjoy!

9

3

5

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.53)
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Není dělat jako dělat (převzato z www.memrise.
com)
Myslíte si, že angličtina je těžká?
A co pak mají říkat studenti češtiny...
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“Gabréta”. Tak o ní píše dokonce už Ptolemaios ve svých
zeměpisných spisech pocházejících z 2. stol. n. l. Bavoři ji
později začali říkat „Nordwald“ (Severní les) a Češi prostě
jenom „Les“ nebo „Hvozd“. Současné jméno pochází až z 16.
století a znamená v podstatě „hustý hvozd“.
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z minulého čísla
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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 v novembri budú odbavovať
29. Novembra 2015 o 4. hodine popoludní
(tentokrát v 5. nedeľu v mesiaci a nie v našu obvyklú 4.)
a v decembri to bude
20.decembra v tom istom čase o 4 poobede
v St John´s Lutheran Church na 16 Aberdeen St
Northbridge
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429
alebo email milo.velebir@gmail.com

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

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

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka Češtiny pro dospělé ve 4. čtvrťletí začíná v úterý
13. 10. v The Rise, 28 Eighth Avenue, Maylands a
v sobotu 17. 10. ve Woodlands Primary School, 7
Bentwood Avenue, Woodlands.
Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich
webových stránkách www.CzechSlovakWA.org.

Bližší informace na ballashley@hotmail.com (AJ) ,
kucera@iinet.net.au (ČJ, AJ) anebo gabbieperth@gmail.
com (ČJ, AJ).
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Rev ThMgr Milo Velebír

Sv. Omša

Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsu a
posedenie po sv. Omsi v hale pri kostole.
26. Jul 11am
13. September 11am
11. Oktober
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

14

Rainbow– komunitní péče pro starší generaci

Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální
podpora

Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými
východo-evropskými 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

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.

$ 35,00
$ 20,00
$ 20,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 25,00
$ 15,00
$ 15,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2015
 19–22. 11. 2015 Filmový Festival
 12. 12. 2015
Mikuláš
 31. 12. 2015
Silvestr

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

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

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

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.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS
Specialists in Immigration Law and Visas
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals
Visa Cancellations - Skills Assessments

www.martinudall.com

