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KONTAKTY
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda
Radek Václavík

0420 351 027

Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Pokladník:
Michaela Ondová

0470 189 244

Členové výboru:
Gábina Baladová

0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Petra Jerejian

0412 751 026

Katarina Kysucká

0404 897 938

Veronika Lakay

0433 753 386

Katka Svejcarova

0401 782 666

Vlasta Thomas
Martin Udall
Jiří Voyt
Iva Zausin

6180 6103

with English subtitles
Pojďme Australany naučit milovat filmové pohádky
Takže vezměte děti, rodinu a přátele
na FILM, BUCHTY A KAKAO a svařák
do St. John Lutherans, 16 Aberdeen St, Perth
v neděli 21/5/2017 ve 4:00pm - promítáme od 4:30pm
K jídlu budou různé buchty a jiné dobroty,
k pití kakao, svařák a případně pivo a voda

0435 814 004
9401 3817
0404 735 462

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION
IN WESTERN AUSTRALIA
22 Blythewood Way,
Heathridge WA 6027
www.CzechSlovakWA.org
csa@czechslovakwa.org
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The Angel of the Lord

... a v říjnu si pak promítneme DVOJKU na velkém plátně!
Parkování v neděli zdrama na ulici, jinak je hned pod kostelem velké parkoviště
více info na czechslovakwa.org a facebook.com/CzechSlovakAssociationWA

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

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

Více info na
FB/CzechSlovakWA
www.CzechSlovakWA.org

TÁBORÁK
ANEB: ZPRÁVA PRO TY,
CO NEPŘIŠLI
Původně potlachový Táborák se pomalu ale jistě
mění u nás v Perthu na pálení čarodějnic, tradici
obnovenou v Čechách a na Slovensku v 90. letech
20. století. Do té naší Austrálie se všechno dostane nějak se zpožděním. Tak či tak, všichni se těší
hlavně na klasické opékání buřtů na klacku, kapání
omastku na pevný krajíc chleba (žádný tousťák) a
studené točené pivo. Setkání a poklábosení s kamarády u ohýnku v Ern Halliday Recreation Camp
dotváří atmosféru víkendového úniku do přírody a
křehounké slaďounké koblížky jsou už jen lahodnou tečkou za pohodovým večerem.
Předpověď počasí slibovala ideální podmínky ke splnění všech
našich představ o klasickém táboráku. A příroda nám přála. V
sobotu 29. dubna, byla obloha jasná, teploty tak akorát a příznačný perthský vítr dal pokoj. Kdo by zůstával za takového krásného
počasí doma? Kolem čtvrté hodiny odpolední se začaly objevovat
první vlaštovky, a pak to najednou vypuklo. Lidé přicházeli houfně a všichni chtěli být včas u zapálení ohně a upálení čarodejnice.
Fronty se vytvořily nejdřív u vstupu, pak u prodeje jídla a pití, a
nakonec i u opékání buřtů. Klábosení s přáteli se tak odehrávalo
vestoje při čekání, než došel každý na řadu. Hudbu nebylo přes
tu vřavu slyšet a do toho všeho tam kolem lítaly světélkující děti,
kterých podle sčítání u vchodu letos dorazilo celkem 145! Přesto
všechno lidem nemizela dobrá nálada a většině ani trpělivost při
čekání na buřty nebo pivo.

Co se vlastně na Táboráku letos odehrávalo? Čteme
z Lucčina zápisníčku (Lucka je editorkou Klokana):
16:05 – příchod prvních účastníků
17:10 – zažehnutí ohně, upálení čarodějnice
18:00 – došla hořčice, dokupuje se 5 dalších,
víc v prodejně neměli
19:00 – došly klobásy; ještěže je dost buřtů
19:20 – došly koblihy
19:30 – došly lahváče
20:40 – došel čtvrtý sud s pivem, dokupuje se 150 lahváčů
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Ale nechme promluvit samotné účastníky. Jak to viděli organizátoři, výrobci našich táborákových pochutin a
návštěvníci-konzumenti?

Radek, vedoucí organizačního týmu, logistika, příprava ohně a točení piva
Kvůli rapidnímu nárůstu návštěvníků z loňskych cca 300 jsme
ani v nejmenším nemohli správně odhadnout např. to množství
piva. Buřty a chleba vyšly akorát. Fronty byly, ano, pípa nestíhala
takové velké množství lidí, určitě si na príští táborák zařídíme
další a více sudů. Taky jsem ale slyšel, že si lidi kupovali více piv
najednou, 13, 16, a podobně. To pak tu frontu ještě zpomalilo.

Iva, členka organizačního týmu pověřena
fotografováním
Táborák super. Půlku jsem ho teda prokojila v autě a taky mi
bylo špatně z hladu, poněvadž jsem si s malou k ohni netroufla.
Bylo tam veliký hafo známých i neznámých lidí, všichni se super
bavili, a i když fronta na pivo nebrala konce, lidi vypadali smířeně
a obecně celkem spokojeně. Na focení jsem bohužel neměla moc
času, malá Veronika měla špatný den, ale skvěle mě zastoupili
Graeme a David, kteří nafotili spoustu fotek.

Martina, členka organizačního týmu, střídání u placení vstupného a členství v klubu
Čárky, které jsme se snažily u vstupu dělat, říkají neuveřitelné:
skoro dvojnásobná účast proti loňskému roku. Tak si myslím, že
ten „boozebus“ tam byl poličený na nás J. Každopádně věřím,
že jsme všichni uvědomělí řidiči a nikdo neměl cestou domů
problémy. Doufám, že reklama na naše příští akce, kterou jsme
dávali za stěrače aut, udělala řidičům radost, že to nebyla pokuta.
A postřehy z táboráku za mě: strašně fajn akce a hrozně milá
atmosféra. Fronty u vchodu nekončící, ale ve třech jsme to celkem
rychle zvládaly odbavit a se všemi i tak prohodit pár milých slov.
A počasí - děkujeme sluníčku...

Míša, členka organizačního týmu, střídání u
placení vstupného a členství v klubu, výpomoc
kde bylo potřeba
Za mě pecka akce, až teda na to pivo. Hodina a půl ve frontě je
vážně moc. Takže příští rok určitě alepoň dvě pípy. Jinak buřty
moc chutnaly, koblížky taky veliký úspěch. U ohně se hrálo na
kytaru tak skoro do čtyř do rána, sedělo se do pěti a poslední dva
odpadli v sedm J.

Pavel, člen organizačního týmu, výpomoc u pípy
Byl jsem propuštěn ze služby, až když došlo pivo. Škoda, že
jsme neměli dvě pípy, nemusela být tak dlouhá fronta. Jinak
super akce!

Gábina, členka organizačního týmu, zajištění dřeva a
prodej buřtů
K ohni jsem se nestihla vůbec podívat … a to tam hořelo moje
dřevo! Ale popovídala jsem si se spoustou lidí, které jsem už dlouho neviděla. Bezva večer. Druhý den ráno jsme kromě odpadků
odvezli také dvě kempinkové židle (zelené), čtyři kovové pruty na
opékání a jeden dětský míč (vybledlá červená barva.) Majitelé ať
se hlásí na klubovém emailu!

Vlasta, členka organizačního týmu, prodej buřtů
Zažila jsem už hodně Táboráků během mého času ve výboru,
prakticky jsem byla zapojena do jejich organizování od začátku.
Ty první se nedají vůbec porovnat s úrovní táboráků posledních
let, co se týká prostoru, organizace, návštěvnosti a vůbec celkové atmosféry. Začínali jsme s účastí kolem 100 lidí, která klesla
někdy na 50 osob, a minulou sobotu přišlo přes 500 lidí! Nejlepší
rozhodnutí bylo přestěhování celé akce do prostoru Wind Mill
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a využití krytého prostoru na podávání jídla a pití. Je to hodně
práce pro nás organizárory, ale je radost vidět, že se lidé baví a,
hlavně, že jim chutná dobrá česká kuchyně.

Kateřina, člen organizačního týmu, prodej koblih,
kávy a čaje
Já jsem jen s hrůzou sledovala ty obrovské fronty u buřtů a u piva.
Byly nekonečné a bála jsem se, jestli to vůbec zvládneme. Ale
zvládli jsme to! A ti, kteří u mě koupili jen jednu koblihu, prý na
ochutnání, byli v mžiku zpátky pro další. Ti zkušenější si brali rovnou deset, aby prý bylo i druhý den k snídani. Úplně poslední si
pro koblihu přišel anglicky mluvící pán, který se kvůli tomu naučil
jednu větu a lámanou češtinou zadal: „Jednu koblihu, prosím“. A
k mé lítosti jsem mu musela říct: „Bohužel, už není“.
- Koblihy prostě zmizely stejně rychle jako vloni!

Katarína, člen organizačního týmu, střídání u placení
vstupného a členství v klubu
Podle mě byla účast úplně famózní, kolem ohně a mezi lidmi byla
skvělá nálada, děti se taky skvěle bavily se svítícími paličkami, což
je senzační. Skvělá práce obou pánů fotografů.

Petra, poprvé jako členka organizačního týmu, střídání u placení vstupného, dovoz došlého proviantu
v průběhu večera
Úžasná akce. Rozhodně jsme nečekali tolik lidí. Počasí bylo přímo
ukázkové. Tým organizátorů byl super, každý pomáhal, jak jen
mohl. Doufám, že se všem na táboráku líbilo a fronty nikoho
neodradily od příští účasti.

Veronika, poprvé jako členka organizačního týmu,
střídání u placení vstupného a členství v klubu
Mně se akce Táborák líbila a atmosféra byla super. Příště budeme
víc připraveni na takové množství lidí. Jediné stížnosti, co jsem
slyšela, byly na nedostatek piva, pomalou obsluhu a že si nemohli

nevadily, dokonce i s koblihou se na nás dostalo. Už teď se těšíme
na Vepřové hody a určitě si něco dopředu objednáme. O českém
pekařství jsme nevěděli, tam zajedeme. A určitě budeme rádi za
přihlášení k odběru Klokana.

Šárka a Adrian, návštěvníci, coby „Perthané“ poprvé
na Táboráku, Adrian je ze Sri Lanky
Líbilo se nám, byla dobrá atmosféra, hezké osvětlení. Potkali jsme
spoustu známých, které jsme už dlouho neviděli. Koblihy nám
moc chutnaly. Akorát s přibývajícími lidmi to byl kolem ohně
docela masakr. My měli dost krátké klacky na buřty a Adrian se
hodně potil při opékání. Netušili jsme, že dřevo je tak výhřevné.
Viděli jsme, že většina lidí tohle už věděla, protože byli připraveni
a přinesli si sebou dlouhé klacky. Příště budeme chytřejší i my.

Ľuboš, návštěvník, na Táboráku opět po třech letech
koupit buřty a koblihy dohromady. Takže musíme příště vypilovat
servis a Táborák bude úplně vymakaný.

Vláďa a Hanka, Small Goods, výroba buřtů a klobás
Vše bylo v pořádku, nikdo se nepral, lidi se dobře bavili, jak jsme
tak viděli. Hlavně děti byly happy, lítaly tam jako ty čarodějnice
a rodiče je pak museli honit. Akorát chyběla hudba a nějaké to
ukončení pro děti. A pomalu teklo pivo.

Honza a Gábina, Last Drop, výroba piva
Bylo to super, moc se nám líbilo, sešli jsme se po dlouhé době se
spoustou přátel. Všichni si to užívali. Jo, byly fronty jako na každé
velké akci, ale prodávající se snažili a dělali, co mohli. Chyběla
nabídka nealkoholického piva pro řidiče. Příště mohu dodat víc
druhů piva.

Mirka a Oldřich, Prague Bakery, dodavatelé
českého chleba
Nám se moc líbilo a hlavně vnoučata z toho byly “wow“. Všichni
jsme byli spokojeni. A ty dlouhé fronty? No, to se nedá nic dělat,
když je hodně lidí, to k tomu patří.

Graeme (Nový Zéland) a David (Austrálie), fotografování, poprvé na Táboráku
Lidé vypadali uvolnění a spokojení, jinak by se nám do objektivu tak hezky neusmívali. Všichni si večer náležitě užívali. Jeden
kolega pak později při pohledu na fotografie z Táboráku pronesl:
„Jsou v Čechách a na Slovensku vůbec nějaké šeredy?“

Martin, Česká televize, v Perthu momentálně na dlouhodobé návštěvě u příbuzných své přítelkyně
Děkujeme za pozvání. Byl to moc fajn večer, moc jsme si ho užili.
Líbila se nám pohodová rodinná atmosféra! Přítelkyně si připadala jako na letním táboře u táboráku. Fronty nám nakonec tolik

Perfektné počasie, tj. slniečko a žiadny vietor, vytiahlo ľudí von,
takže sa nedivím, že tam bolo toľko národa. Vidím, že sa komunita rozrástla a omladila. Bolo veľa detí, ktoré, dúfam, túto tradíciu
ponesú ďalej. Všetci sa cítili dobre, bola príjemná atmosféra.
Možno by to chcelo nejaké úvodné slovo na zahájenie, hudbu pre
ženy, viacej piva pre chlapov a sladkosti pre deti.

Olga, každoroční návštěvník, bývalá spoluorganizátorka předchozích Táboráků
Skvěle jsme se bavili, byla úžasná atmosféra. Přišla jsem s celou
rodinou včas, takže jsme odchytli dobu, kdy ještě nebyly žádné
fronty. Buřty a klobásy nám moc chutnaly, objednala a koupila
jsem si pár kilo taky domů.

Milan a Jana, sporadičtí návštěvníci, oba nám
dělají korektury našich článků do Klokana, Milan
učí češtinu
Úžasná akce! Jídlo a pití jsme si pořídili ještě před vytvořením
front, takže jsme si mohli užívat spoustu milých setkání, například
cesta od ohně k autu a nazpátek trvala snad půl hodiny, protože téměř na každém kroku se objevil nějaký známý... Jednička
s hvězdičkou všem studentům češtiny, kteří dorazili – táborák je
ideální místo na procvičení nabytých znalostí!

Rory a Grant, studenti češtiny, poprvé na Táboráku,
jejich manželky jsou Češky
Moc se nám líbilo a vše nám chutnalo. Akorát jsme dlouho stáli
frontu na pivo.

Paul, nový student češtiny, poprvé na Táboráku
I really enjoyed the event last Saturday evening and the hospitality extended to myself by Milan, a Czech teacher and by other
members of the community on the night. Fantastic atmosphere!
Gabriela Baladová
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CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL 2017

JAK SE RODÍ FILMOVÝ FESTIVAL - PO TŘETÍ

Surprise gift from the Czech and
Slovak Association of WA
Your logo on event flyer and printed
promotional material
Mention as a sponsor or partner
during the Opening night ceremony
by the president of The Czech and
Slovak Association of WA
Advertised as a sponsor

Your logo on the stand image in the
cinema prior screening
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PLATINUM
$3000

GOLD
$2000

SILVER
$1000

BRONZE
$500

BESPOKE /
IN KIND

ANYTHING IS POSSIBLE

The wonderful feeling of doing your
little bit to help the 2017 film festival
become a reality

MAKE IT
A DATE $80

SPONSORSHIP
PACKAGES
2017

MINI-ME
$30

Za pořadatele určitě můžu slíbit plné nasazení při pěstounské péči
o festival. Opět jistě bude třeba spoustu času, energie a několik
probdělých nocí, aby se z festivalu stal příjemný společník na
několik říjnových večerů.

Energie a čas bohužel nejsou jediné investice, které je nutné na
oltář festivalu věnovat. Pronájem sálu, práva na promítání a další
přidružené náklady na provoz Filmáče vyžadují finanční podporu.
Pokud se Vám náš tříleťák líbí a chcete jej vidět růst a sílit, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese CSA@CzechSlovakWA.
org a my Vám rádi zašleme informace o možnostech podpory
a sponsoringu filmového festivalu. Festival můžete podpořit i
nepřímo, pokud víte o někom kdo by mohl mít zájem o sponsoring
(rodina,v zaměstnání, oblíbená restaurace etc.), nabídněte mu k
nahlédnutí naše sponsorské balíčky. Každá pomoc se počítá a každý dolar navíc může přispět k něčemu úžasnému a jedinečnému...
čímž Český a slovenský filmový festival v Perthu bez debaty je.
Iva Zausin

FESTIVAL
FRIEND $300

Tak tomu našemu Českému a slovenskému filmovému festivalu v
Perthu jsou už dva roky. Jako matce malého děťátka mi jihne srdce a mám potřebu trošku bilancovat. Vzpomínám, jak jsme se na
první ročník těšili, nevěděli úplně, co můžeme čekat a byli nadšení
z každého úspěšného promítání a spokojeného diváka.
Ve dvou letech prodělal náš festival období vzdoru a osamostatnění se od starší sestřičky v Sydney a tenhle rok bude náš „Filmáček“
už tříleťák. Jistým krokem se blíží a slibuje další lákavé filmové
lahůdky z českých a slovenských krajin.

Your logo placement on FB page of
the CS Film Festival and other social
media pages connected to the event
Your banner placed in the cinema foyer

Advertisment placed on the Czech and
Slovak Association of WA website
Placement of your flyers, business
card and selected items into
festival satchels
Opportunity to speak at the Opening
Night of the festival

1 min

2 min.

2 min.

Promotion in the Festival
Program Booklet

1/3
page

1/2
page

Full
page

2

2

Complimentary tickets for the
Opening Night
Complimentary tickets for the
Closing Night

2

Complimentary tickets for any other
festival screenings

2

2

2

2

4

Banner placed in the cinema

60
sec.

Pre-movie cinema advertising

- ASK US UBOUT OUR CUSTOM MADE PACKAGES

Your logo placement on the CS Film
Festival website

OTHER INFORMATION
‘In kind’ sponsorship available
Bespoke sponsorship packages available
GST not applicable
HOW TO PAY:
Mini-me, Make it a Date packages:
Payment can be made in cash to any committee member of the
Czech & Slovak Association of WA or by direct bank deposit to:
Account Name: Czech and Slovak Association
BSB: 016-286
Acc No: 438009261

Note: If paying by direct bank deposit, please don’t forget to
include your name.
Festival Friend, Bronze, Silver, Gold, Platinum and
Bespoke packages:
Please contact us by email: csa@CzechSlovakWA.org or by
phone: 0424 295 969 to find more information and to organise
payment.

See you at the festival!
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PŘÍMĚSTSKÝ PODZIMNÍ
TÁBOR - DUBEN 2017
- STOPAŘŮV PRŮVODCE PO AUSTRÁLII.
Tentokrát jsme se s dětmi, které se zúčastnily během dubnových prázdnin
příměstského tábora, vydali poznávat Austrálii. Všichni tady už nějakou dobu
žijeme, ale ne všechno o Austrálii víme, a ne všechno jsme stihli poznat.
Vyzkoušeli jste si například někdy hodit bumerangem? A vrátil se vám? Nám
ano, ale ne vždycky. Jednou jsme ho sundávali z přístřešku nad hřištěm a podruhé zůstal viset na stromě, ze kterého se nám ho podařilo shodit dolů až pomocí míče. Bumerangy jsme si samozřejmě také zkoušeli namalovat a vyzdobit.

A nejen je. Všechny děti si barvami na textil namalovaly krásná trička. Děti
“tečkovaly” jako domorodci nebo si na trička malovaly australská zvířata, např.
klokany, ptakopysky, ježury, krokodýly a papoušky. Někteří dokonce namalovali na své tričko i aboridžinskou vlajku. Tu si také mohl každý namalovat
zvlášť na plátno.
Došlo také na vyprávění aboridžinských příběhů, které se dětem moc líbily.
Zkrátka a dobře, příměstský tábor u Anyi je vždy velká zábava!

Kateřina Hnědkovská
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KLOKÁNEK

TIKI-TAKI

TEBE MAMIČKA

vítame vás milé mamy.

za Tvoju veľkú lásku,

Tiki-taki, tiki-taki

Noc už prešla, biely deň
nakukol nám do okien.
Bije druhá hodina,

matiek sviatok začína.

Za Tvoju nehu mamička,
za starosť, bozky na líčka,

za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,

nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

MENO:
ŽABKY

Nájdite a pospájajte rovnaké dvojice žabiek.
Pospájaj rovnaké dvojice žabiek.

KVETY PRE MAMU

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.

Za jej štedrosť, starosť v
hlave,

za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

Mamička, prajem Ti všetko
najlepšie ku Dňu matiek.

DARČEK PRE
MAMIČKU

Rozmýšľal som celý deň, čo ti
mamka darujem.

Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku,
korunky som všetky minul, na
sladkosti na zmrzlinu,
v tom ručičky moje vravia, že
ti pekný darček spravia.
Šikovné sú, veď to vieš, dnes
si darček pozrieť smieš.

Spravil som ho z lásky, mama,
veď to dobre vieš.
WWW.OMALOVANKY.SK

OZDOBNÉ SRDIEČKO
NA OBRÁZOK

Zo srdiečka môžete vyrobiť rôzne darčeky:
nakreslite do srdiečka vlastný
obrázok alebo

do ľavej časti srdiečka nalepte
fotku a do pravej časti napíšte
venovanie alebo

napíšte do srdiečka len venovanie
alebo peknú básničku alebo
urobte do srdiečka odtlačok detskej dlane a napíšte venovanie…

AKO RASTIE KVIETOK

Obrázky vystrihnite a zoraďte podľa toho, ako postupne
zo semienka vyrastie kvietok.

WWW.OMALOVANKY.SK

Dokresli a vyfarbi vtáčika.

VAJNORSKÉ
ORNAMENTY

Dokresli a vyfarbi ftáčika.

MENO:

Obtiahni guličky hrozna
a obrázok vyfarbi.

WWW.NASEDETICKY.SK

Obtiahni guličky
hrozna a obrázok
vyfarbi

WWW.NASEDETICKY.SK

KRÁTKÁ ZPRÁVA Z FESTIVALU
POULIČNÍHO UMĚNÍ VE FREMANTLU –
WEST END WEEKENDER
Již tradičně proběhl letos ve Fremantle festival pouličního umění. V jeho rámci se během velikonočního víkendu
dopravě uzavřela historická High Street, která se pro tento
víkend proměnila v ‚Mekku‘ umění. K vidění a slyšení zde
bylo mnoho - od vizuálního umění přes divadlo, kejkle až
po různé hudební počiny. A komu se nestačilo jen dívat,
mohl se také zapojit do různých aktivit, například svůj
výtvor namalovat křídou na zem.

Divadlo Five Elements pod záštitou FremantleBID (organizace podporující rozvoj místního umění a podnikání)
tento rok uvedlo na festivalu dvě představení. V sobotu
a v neděli odpoledne se mohlo mladší publikum potěšit
komorním loutkovým představením 3TALES, které je
THE 3RD ANNUAL
vystavěné na základě klasických evropských pohádek - O
třech prasátkách, O Mášence a třech medvědech a O neposlušných kůzlátkách, a propojené hravými písničkami.
O Velikonočním pondělí uvedl soubor představení Bayaya, ve kterém figurují ryze české, ručně vyřezávané, dřevěné
marionety. Bayayu mohli diváci na festivalu shlédnout také vloni.
PRESENTED BY
Letošní novinkou však bylo propojení obou představení s interaktivním malováním na tvář. Po každém představení si
tak děti mohly vybrat některou z postav příběhu, a tou se díky „facepaintingu“ stát. Představení i malování na tvář se
setkalo s velkým ohlasem, a tak se nakonec High Street hemžila medvědy, vlky, prasátky nebo princeznami a draky.

3RD ANNUAL

Veronika Krátká

PRESENTED BY

25 MAY 15 JUNE
2017

www.polishfilmfestival.org

PolishFilmFestivalPerth

TICKETS ON SALE NOW
All films screen at Cinema Paradiso with English subtitles.
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PRACOVITÉ VČIELKY

Včely sa vyznačujú dvoma vlastnosťami, ktoré by sme sa od nich mohli naučiť. Byť citlivý a priebojný zároveň.
Vo včeľom svete vládnu “ženy”. Sú to rázne, ťažko pracujúce robotnice. No zároveň je to jeden z najcitlivejších
hmyzou našej planéty. Absolútne oddané svojej matke a sestrám, včely sú ochotné kedykoľvek obetovať svoje
životy pre spoločné dobro úľa. Prepojené jedna s druhou, včela ľahko odhalí, keď je iná včela v nebezpečenstve a ponáhľa sa jej na pomoc. Keď včelár pri prehliadaní úľa nechtiac prederaví včelí plást do pár sekúnd príde včela a začne opravovať narušené miesto. Je na tom niečo úchvatné, ako rýchlo si všimne poškodenie a začne s jeho opravou (citované z Badatel.net - Stránka o zdraví).
A práve túto pracovitosť a záujem o
stav podniku si všimli a vysoko hodnotili Archie a Marie, majitelia orieškovej
firmy Morish Nuts, keď ponúkli nielen
funkciu General Manager ale aj podiel
na firme rodáčke spod Tatier - Martine
Kissel. Odmietla s tým, že chce zatiaľ
pracovať len na čiastočný úväzok, aby
sa mohla venovať svojej malej dcérke
Scarlett a manželovi Františkovi. Akú
cestu musela táto sympatická, mladá
Slovenka prejsť, aby si ju takto v Perthe
vážili a ona si mohla dovoliť odmietnuť
takú lukratívnu pracovnú ponuku?

Slovenská firma PEBEK, v ktorej Martina
v roku 2003 pracovala, jej navrhla zdokonaliť si angličtinu v zahraničí. A pretože
mala v Perthe už brata (Ing. Pavol Faix,
súčasný honorárny konzul Slovenskej
republiky so sídlom v Perthe), rozhodla
sa v januári 2004 pre metropolu Západnej
Austrálie. Po troch mesiacoch kurzu
angličtiny študovala jeden rok Business
Marketing a behom ďalšieho roku zvládla
dvojročné štúdium Diploma in Hospitality.
No a aby toho nebolo málo, pridala
k tomu ešte jeden rok Multimediálnych
štúdií. Ako študentka si privyrábala rôznymi prácami, až raz jej kamarát odporučil,
aby sa uchádzala o prácu v Morish Nuts,
kde on sám v minulosti pracoval. Pri interview bola úspešná. Prvé tri mesiace boli
obdobím zaúčania, to len vážila a balila
oriešky. Potom jej bolo ponúknuté miesto
vedúcej výroby (Production Manager)
v East Perth Factory. Robiť vedúcu výroby
popri štúdiu bolo dosť náročné. Martina
musela skoro ráno vstávať, aby bola
v podniku včas a mohla naplánovať dennú
výrobu, objednať a nakúpiť suroviny,
vyhodnotiť prácu a výkony zamestnancov,
riešiť ich pracovné problémy, dovolenky,
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najať dočasných náhradných pracovníkov
alebo nových zamestnancov, riešiť obalovú podobu výrobkov a interiér predajni,
jednať so zákazníkmi, zabaliť objednávky atď. Po škole sa vracala do podniku
a riešila veci nahromadené cez deň, často
zostávala v práci až do 10. hodiny večer.
Martina často myslela aj na rodákov zo
Slovenska a Čiech, ktorým vybavila prácu
v Morish Nuts.

V East Perth v Morish Nuts pracovala
Martina 5 rokov, keď sa rozhodla pre
zmenu. Odišla pracovať do firmy FLEX
ako personalistka. Najímala ľudí na prácu
opatrovateľov do domovov dôchodcov
a zdravotných sestier do nemocníc. Po
dvoch rokoch prišla materská dovolenka,
po nej firma GuestWell, kde pracovala ako
administratívna vedúca plastickej chirurgie prevádzanej v Singapure. Jedného
dňa prišiel za ňou majiteľ Morish Nuts
a požiadal ju, aby prišla na tri mesiace zaučiť vedúcu výroby v novej prevádzke vo
Swan Valley. Martina súhlasila a šla. Tri
mesiace sa pretiahli na dva roky práce vo
funkcii vedúcej výroby na plný úväzok a 1
rok vo funkcii vedúcej marketingu, odbytu
a plánovania na čiastočný úväzok. Majiteľ
firmy si u Martiny váži jej pracovitosť, svedomitosť a hlavne obetavosť. Bol by rád,
keby Martina prevzala vedenie firmy, aby
si on mohol začať užívať dôchodok naplno.
Martina pracuje v Morish Nuts celkovo
8 rokov a pozná ju od hlavy k päte, vie
zastúpiť kohokoľvek v každom oddelení, či
už je to výroba, odbyt, plánovanie, marketing, účtovníctvo, zákaznícky servis alebo
úprava a vzhľad výrobkov.

Martina sa ale chce venovať hlavne svojej
4 a pol ročnej dcérke Scarlett, preto
ponuku odmietla a požiadala o čiastočný úväzok .Majiteľ jej vyšiel v ústrety
a umožnil jej flexibilnú pracovnú dobu.
Dôveruje Martine a vie, že prácu berie
vážne, pre firmu pracuje poctivo a urobí
všetko, čo je v jej silách. „Máme medzi
sebou veľmi dobrý vzťah,“ hovorí mi
Martina o majiteľoch Morish Nuts.„Sme
si ako rodina, vzájomne sa navštevujeme.
Môj manžel František je výborny kuchár
a vždy odloží misku gulášu pre Archieho.
Obaja sú gurmáni a vymieňajú si recepty
na klobásy,“ smeje sa. „Urobím vždy pre
Archieho a Marie všetko, čo bude v mojich silách za to, čo oni urobili pre mňa,“
dodáva Martina.

Keďže Martina a jej manžel František
pochádzajú z Popradu ,majú blízko
k horám, k lesu a pobytu v prírode. Svoj
voľný čas najradšej trávia v prírode spolu
so svojou dcérkou Scarlett a dvoma psami

Jack a Abby. Radi športujú, plávajú,
jazdia na bicykli, rybárčia a veľmi často
si zájdu zakorčuľovať do Perth Ice Arena
v Malage. Na jeseň organizujú pre menšiu
skupinu Slovákov a Čechov gulášovú
partiu pri Lake Leschenaultia. „Feriho
hovädzí kotlíkový guláš je veľmi populárny a vždy sa nás tam stretne pekná kopa
ľudí,“ vraví mi Martina.

„Obdivujem že si dokázala odmietnuť
finančne lákavú pracovnú ponuku s tým,
aby si mala viac času na rodinu,“ hovorím
Martine. „Ponuka sa už nemusí opakovať.“
„To je pravda,“ odpovedá mi Martina.
„Všetci vieme ako deti rýchlo rastú a ja

nechcem zmeškať nádherný čas strávený
s mojou dcérou a manželom kvôli práci.
Tieto krásne chvíle sa už nevrátia no zaujímavých pracovných ponúk môže prísť ešte
veľa.“ A dodáva, že smrť jej otca pred tromi rokmi na rakovinu jej totálne zmenila
život. Začala sa zaujímať o to, ako žijeme,
čo v jedle a nápojoch do seba dostávame.

Študuje informácie a nové poznatky o
zdravej a organickej výžive, zaoberá sa
pozitívnym myslením, učí druhých ako
používať silu príťažlivosti. Strata môjho
otca mi otvorila oči a začala som čítať
všetko o rakovine,“ vysvetľuje mi Martina.
„Zistila som, aké nebezpečné chemikálie,
farbivá a konzervačné látky sa nachádzajú
v potravinách, ktoré denne my všetci konzumujeme. Bola som šokovaná, keď som
zistila, aké choroby z ich požívania vznikajú. Začala som si viac všímať zloženie
potravín, ktoré kupujem. Máme iba jedno
telo, a preto sa o neho musíme starať
najlepšie ako vieme. Odporúčam rodičom
začať čítať zloženie výrobkov a kupovať
iba potraviny, ktoré sú zdraviu prospešné
a neuškodia nám,“ dodáva Martina.

Keď som v roku 2015 obchádzala predajne vo Swan Valley za účelom získania
podpory pre náš prvý Filmový festival,
zašla som aj do Morish Nuts. Odkázali ma
na Marketing a Martinu. Jej meno vtedy
vyslovili s anglickým prízvukom a ja som
si myslela, že ide o Nemku. Aké bolo moje
prekvapenie, keď prišla vysoká, mladá
dievčina a prehovorila na mňa slovensky! Keď som jej vysvetlila, o čo mi ide,
okamžite reagovala: „Jasné, niečo Vám do
tomboly dáme. Veď si musíme my Slováci
a Češi pomáhať.“

A dali, a nielen vtedy ale aj tento rok, a nielen do tomboly. Takže až uvidíte výrobky
firmy Morish Nuts na našich akciách,
vzpomeňte si, že sa za nimi skrýva jedna
z našich pracovitých včielok, ktorá priletela na pomoc svojim sestrám podporiť
Český a Slovenský Filmový festival.
Gábina

Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty,
trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy
zapsán v našich srdcích.
Dne 13. 4. 2017 prohrál boj s těžkou
nemocí Pavel Toman. Rozloučení s
ním proběhlo 19. dubna v polském
kostele v Maylands.
Pavel Toman dlouhá léta spolupracoval
s klubem, podílel se na vydávání a
tisku Klokana i tvorbě mnoha dalších
grafických materiálů pro asociaci.
Upřímnou soustrast rodině, výbor CSA.

Pavol Toman
13/01/1957 - 13/04/2017
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The First Light Flower Essences of
New Zealand
Natural sacred medicine healing the
body, mind and spirit.
Made purely out of sun, water and
plants healing energy.
Please contact: Andrea Klíma
Tel: 0401272797, andreanzessence@gmail.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
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Indoor – Outdoor

Bootcamps

Nutritional Advice

One on One

Mums and Bubs

Group Training

Weight Loss

Pre and Post Natal
Certified

ANDREA LACK

|

0403 007 489

|

andrea.lack71@gmail.com

|

Z KLOKANOVY KAPSY
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM

Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - KOLÁČKY

Váš horoskop na zítřejší den:
Zítra Vás budou všichni jenom chválit, budou Vás na rukou nosit a
zahrnovat květinami.
Jóóó, pohřeb už je takovej...

INGREDIENCE:
Těsto:
500 g
mouka
(hladká nebo continental)



½ lžička

Tak jsem nechal utratit svého psa...“
„Byl vzteklej?“
„No nadšenej nebyl...“

1 ks

2



2 lžíce

6
Na lavičke v parku spí bezdomovec.
Zobudí ho mladá pani a pýta sa:
,,Prosím vás, neviete koľko je hodín?“
,,Neviem, nemám hodinky!“ O tri hodiny ho zobudí skupinka chlapcov a 6
pýta sa: ,,Hej bezďák, nevieš koľko je
teraz asi hodín?“ ,,Neviem!!!“ Prejde 8
chvíľka a príde mladý študent a opäť
sa pýta: ,,Prosím vás, mladý pán, ne5 2
viete koľko je hodín?“ ,,Neviem nič.
Už ma nebuďte toľko.“ Bezdomovec
3
sa naštve a na kus kartónu napíše:
Neviem kolko je hodin. O pol hodiny
ho zobudí stará babička a povie:
,,Pane, pol ôsmej!“
http://1sudoku.com

3 lžíce

3

sůl

3
citronová kůra

9instantní droždí
8
cukr krupice

1

vanilkový cukr

9100 g
3 ks
250 ml

7

3ks

1

Náplň:

8Povidla 5

Tvarohová náplň
8 náplň
Maková

4

3
4

http://1sudoku.com

7

8

5

SUDOKU6
4

8

8

1

3

4

6

5

1

9

9
5

8

2

4

1

2

Print sudo

http://1sudoku.

4

8
1

3

6

6
7
8

5
3

2

n° 328196

7

9

5

8

7

Přikryté těsto necháme vykynout zhruba hodinu na
teplém místě. Poté vyklopíme a začneme tvořit6stejně
3
1
velké kuličky a skládat je na plech švem dolů. Velikost
n° 328196 - Level Hard
http://1sudoku.com
n° 327851 - Level
si určete sami podle toho, jak velké koláčky chcete, ale
pozor, opravdu hodně nakynou, tak je potřeba s tím
počítat. Kuličky malinko připlácneme a necháme kynout
ještě hodinu. Po vykynutí
vytlačíme středy pro náplň
Kuličky je potřeba přikrýt
malou skleničkou, nebo
5 6 utěrkou a zabalit do ige- víčkem
1 od krému. Záleží,
6 jak
litu, aby nám neosychaly.
velké koláčky máme. Dále
Mohly by nám jinak
2 při
4
potřeme vajíčkem,
naplníme 3
tvarování popraskat.
a necháme zase vykynout.
9 4 Pokud5je v kuchyni teplo,
2
stačí méně než hodina. Pečeme v troubě na 240 stupňů
3 8 zhruba 10 minut. Je třeba
7 sledovat9podle barvy. No a pak
8
už jen dáváme pozor, abychom se nespálili, protože
úžasně
1 voní a ještě lépe3chutnají.
9
1 2
Dobrou chuť!

6

1

9

4
5

2

2

Michaela Ondová

5

7
7

3

4
8

3

9
3

http://1sudoku.com

n° 321132 - Level

Každý finálně zaplatil (po vrácení té koruny každému z nich) 9,-.
Tj. 3 x 9 = 27,- bylo zaplaceno celkem.

n° 327851

4

9

MATEMATIKA PŘEVÁŽNĚ VÁŽNĚ.......
ŘEŠENÍ HÁDANKY Z MINULÉHO ČÍSLA

4

5

Play on your mobile these puzzles
and find their solutions by flashing the codes below :
Řešení:

6
http://1sudoku.com

vejce

n° 313012 - Level Hard

5

3
9

8

http://1sudoku.com

8

2

1

4

V 100 g rozehřátého
4 1
vlažného másla rozšleháme 3 žloutky a přilijeme
k mouce s ostatními surovinami. Přidáme mléko
a dobře propracujeme.
Nakonec přidáme dvě
lžíce rozehřátého sádla.
9
Pokud se těsto lepí, zasypeme trochou mouky.

4
2

7

žloutek

Prosejeme půl kila mouky
se špetkou soli, přidáme
citronovou kůru z jednoho citronu, 2 lžíce
instantního droždí, 3 lžíce
cukru a vanilkový
7 cukr.
Pokud nemáte vanilkový
3cukr, přidejte8lžičku
vanilkového aroma a o
trochu
5 cukru navíc.

6

6

6
4

7

3
sádlo

2 lžíce

Gynekológ po vyšetrení hovorí mladej
slečne: „ Tak, budúca mamička, budete mať dvojičky.“ Slečna predycháva
8 tak
a hovorí :“ Pane Bože, pane Bože,
toto je pre mňa veľké prekvapenie.
2 4
6
Mamička mi dobre radila, aby som
nechodila naraz s Petrom a Jožom
6
…“
Print sudoku
(www.oslik.eu/)

9

máslo
mléko



7

POSTUP:

n° 313012
n° 321132
Poslíček má
2,- a recepční v kase 25,-.
25 + 2 = 27

1
n° 327851 - Level Hard
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RADIO CZECH & FRIENDS
95.3 FM

ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Kdy: školní soboty 9:30–12:00
Kde: Wembley Downs Primary School

každé pondělí
16:30–17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na
internetové adrese: www.radiovysilaperth.com
Tel: 08 9249 6491

Škola nabízí odbornou předškolní a školní
výchovu v českém jazyce pro děti od 3 let.
Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení,
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou
kulturou i tradicemi.
Další informace:
Jitka Smith 0406 026 840
E: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
CzechSchoolPerth

Média
Vydávaná v Austrálii
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE

Vydávaná v SR
Denník SME www.sme.sk
STV: www.rtvs.sk/

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

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

•

Physiotherapist Jana mluví česky
specializuje se na bolesti hlavy a krku

•

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

•

Jack se specializuje na sportovní úrazy

ballajura@bpcphysio.com

•

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní
na dry „needling/acupuncture“

www.bpcphysio.com.au

call: 9249 2420

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Kurz českého jazyka pro dospělé 2. čtvrtletí 2017
začíná v úterý 11. dubna večer.

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.
Kontakt: Renata Laturova
renatal@seznam.cz
0406601621

SV. OMŠA

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

12. Februar 11am
12. Marec 11 am
9. April
11 am

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
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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.
Pro další informace o kurzu prosím pište na czech.
perth@outlook.com. Kurzy českého jazyka najdete také
na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Slovenské evanjelické bohoslužby
Z dôvodu mojej dlhšej dovolenky sa slovenské
evanjelické bohoslužby v apríli a máji nebudú konať.
Najbližie sa teda stretneme až 4. nedeľu v júni, teda 25.
júna o 4.00 popoludní v St John‘s Lutheran Church na 16
Aberdeen Street, Northbridge. Všetci sú 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

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

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku
a vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
•

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

•

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

•

Osobně na některé z klubových akcí.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese asociace
(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2017
21. May 2017
June 2017
16. July 2017

Film, Buchty a Kakao
Den dětí
Posezení u Hudby

Konzulát ČR
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
MAILING ADDRESS:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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.

Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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.

August 2017
18-22. 10 2017

Vepřové hody
Filmový Festival

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 26. dni v předchozím 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, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

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

www.martinudall.com
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