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CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
IN WESTERN AUSTRALIA

22 Blythewood Way, 
Heathridge WA 6027

www.CzechSlovakWA.org  
csa@czechslovakwa.org 

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
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OZNAM:
Po vyše 11 rokoch organizovania slovenských evanjelických bohoslužieb v Perthe vás pozý-
vame na posledné, záverečné a rozlúčkové bohoslužby, ktoré sa budú konať

 16. júla 2017 v St John‘s Lutheran Church 

na 16 Aberdeen Street, Northbridge 

o 4 hodine popoludní. 

Po skončení bohoslužieb budeme posedenie v hale, ku ktorému prosíme, aby ste priniesli niečo 
pod zub, poveliť sa s ostatnými prítomnými.
Koncom júla odchádzam do Royal Australia Navy College v NSW na polročné školenie za 
dôstojníka na funkciu kaplána v námorníctve. Ak to všetko prežijem a zvládnem, začiatkom 
decembra budem slúžiť v bielej uniforme na niektorej námorníckej báze v Austrálii.

Srdečne ďakujem všetkým za priateľstvá, pomoc, podporu a hádam zase niekedy dovidenia.

Boh Vás žehnaj, ThMgr Milo Velebír

aneb

Sraz po 10am, 
v místní pekárnì si mùžete 
  dát kavièku i snídani 
 a v 11am vyrazíme.  

15/7/2017 - v sobotu po 10té
dopoledne v Chidlow 
u Bay Tree Bakery, 2 Memorial Ave,
parkoviště je hned naproti.

Nachystejte si pevné boty a společně vyrazíme obdivovat 
krásy zimní přírody, trasa kolem jezera měří 3km, druhá 
možnost je pak bush walk o délce 6km,  obě v mírném terénu.
Uděláme si to dobré, pohodové a zábavné. A v cíli si pak
za odměnu můžeme hodit něco na BBQ (BYO). 
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OSLAVIT SVŮJ DEN PŘIŠEL I MACH A ŠEBESTOVÁ  
A VŠICHNI ŽÁCI (NEJEN) Z 3.B 

A bylo jich na celou školu i školku a nechyběli ani nejmladší sourozenci! V sobotu 3. června přišli společně 
oslavit svůj svátek – Den dětí. Mezinárodní den dětí se slaví většinou 1. června. První podnět k tomu, aby děti 
měly svůj svátek, se zrodil již v roce 1920 v Turecku, kde tehdejší ochránce národních práv prohlásil, že důle-
žitou součástí k budování nového státu jsou právě děti.
První červnový den roku 1925 se v San Francisku konala Světová 
konference pro blaho dětí, která také doporučila slavit den dětí. 
Oficiálně se tomu tak stalo až v roce 1949, kdy byl vyhlášen 
Den pro ochranu dětí. Jedním z důvodů byly i tragické události 
v Lidicích. V roce 1952 pak Mezinárodní unie pro péči o dítě 
usilovala o vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. 
V roce 1954 pak Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila 
Mezinárodní den dětí. V tento den se světu připomíná, že všechny 
děti mají právo na poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý 
vývoj a přístup ke vzdělání. V roce 1989 OSN přijalo Úmluvu 
o právech dítěte. Děti znamenají budoucnost, a je tedy důležité 
pečovat o jejich blaho.

Náš klub si pro děti připravil odpoledne plné her, soutěží a tanco-
vání. Děti si mohly také zkusit „selfie“ - samy si pomalovat barva-
mi obličej, a vyrobit něco z balónků. A jak se brzy ukázalo, tyto 
„self“ aktivity zaujaly i mnohé rodiče! Zřejmě chtěli své kostýmy 
dotáhnout k dokonalosti.

Maďarský klub plný barevných balónků se brzy zaplnil vílami, 
princeznami, superhrdiny i piráty, přišla i Červená Karkulka, 
Krakonoš, Harry Potter a Slunečnice, nechyběli pejskové, kočky, 
včelka, papoušek, myška i opička a jako poslední dorazil i šnek. A 
pak už mohla začít velká karnevalová promenáda, která si vyšla-
povala společně se Třemi čuníky od Jarka Nohavici.

Ostatně celé odpoledne se staral o bezvadný hudební doprovod ke 
všem soutěžím a aktivitám člověk více než povolaný – profesio-
nální DJ BBoss. Ve své úspěšné profesionální dráze byl sice zvyklý 
mixovat hudbu „mládeži“ alespoň o generaci starší, ale rozhodně 
to zvládl na jedničku s hvězdičkou. A navíc to byl jeho premiérový 
mix česko-slovenské hudby.

Zeptali jsme se ho na jeho premiérové zážitky:

Bassam, was it first time you played the music for 
children?
First time in Australia, yes. Back in my country, I was a success-
ful, professional DJ who played music for big crowds. But I also 
have some experience with mixing music for children. In my 

home country, The Centre of Education regularly invited me to 
support its learning program and play the music for the students. 
It was anything from the traditional music to music during which 
students improvised, danced, played theatre or had music lessons. 
The Centre of Education offers children to study languages, traditi-
onal music, science, nature and other subjects in a non-traditional, 
interactive way of learning. I was always happy to support the 
new ideas, learning process, students as well as people providing 
the education.

How did you find out about the Czech and Slovak 
community?
My partner is Czech. She has introduced me to her friends and 
local community. I have also visited the Czech Republic and really 
liked it. I am trying to learn the language too!
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How was your first experience in the club?
It was very interesting experience! I am very pleased that I could 
be a part of it. I really enjoy watching a new community, their 
traditions, language, culture – and, of course, music. I am a big 
supporter of keeping the culture, language and traditions alive 
even if you live in a different country. I think it is very important 
to retain your heritage alive.

And how did you select the music, find the children 
and the celebration itself?
Of course, I had help with the music selection as I do not know 
the language and Czech music for children at all. But I arranged 
the music according to the beat; you don’t need to understand the 
language. Watching my partner’s daughter, I’ve also learned what 
movies are in and downloaded a few movie soundtracks to add to 
the selection.

We do not celebrate Children’s Day and we dress up mainly for 
the Halloween. It was very entertaining to watch the children 
playing games, dancing and listen to their music.  Even though the 
language was different, their interaction and behaviour was very 
similar to our children. Children always be children, no matter 
what culture they are from. 

Bassam thank you for your interview and helping the children to cele-
brate their special day. 

Dětský den byl také oficiálně zdokumentován dvěma studentka-
mi z Edith Cowan University. Georgia Page a Bětka Baladová si 
totiž vybraly život naší asociace jako téma svého zadaného úkolu 
vytvořit zajímavý, krátký dokument. V tento den pak dorazily 
s profesionální kamerou a během celého odpoledne natáčely nejen 
to, jak se děti bavily, ale hlavně rozhovory s účastníky. A to jak 
dětí, tak i rodičů, od kterých se snažily vyzvědět, proč přišli, co 
jim zapojení v klubu přináší a jaký mají názor na smysl existence 
klubu jako takového. Jejich velmi povedený dokument byl nako-
nec zařazen mezi ty nejlepší a promítán pro veřejnost na univer-
zitě. Obě studentky slíbily, že vyrobí i prodlouženou verzi, kterou 
se budeme moc prezentovat na veřejnosti, a také to, že budou 
dokumentovat naši činnost i v budoucnu. Oběma velmi děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci.  

Toto jsou slova Bětky:
Já a moje spolužačka Georgia jsme musely udělat krátký dokument 
a mě napadlo natočit něco o české a slovenské asociaci. Když jsem 
to zmínila, Georgia byla z nápadu nadšena, o něčem takovém dřív 
neslyšela a zaujalo ji to. Na táborák nám přijít nevyšlo, tak jsme se 
rozhodly přijít na dětský den. Problém byl, že jsme musely dostat od 
našeho učitele na úkol prodloužení datumu odevzdání - dětský den 
byl den po „due date“. Naštěstí našemu učiteli se nápad velice líbil a 

prodloužení nám schválil. S Georgiou jsme chtěly udělat dokument 
na něco neobvyklého nebo o čem lidi moc neví. Bonus byl, že to 
nakonec vyšlo, aby to bylo o dětském dnu, což dokumentu dodalo ve-
selost, a děti byly roztomilé. Během dne jsme natočily mnohem více, 
než jsme potřebovaly a měly jsme hodně materiálu, ze kterého jsme 
vybíraly. Rozhovory byly skvělé a všichni s námi dobře spolupracova-
li. Z projektu jsme dostaly “Distinction”, což je velice dobrá známka. 
Náš dokument byl mezi nejlepšími ze třídy a byl promítán na „end of 
semester screening“.

Tak nevím, jestli v tom všem nemělo prsty Machovo kouzelné 
sluchátko, nicméně karnevalový Den dětí se rozhodně vydařil. S 
potěšením jsem zjistila, že mezi nás přišlo mnoho nových tváří. 
Je vidět, že rodiny, často bilingvní, mají zájem, aby jejich děti 
poznaly naše tradice. A jak je psáno výše, děti znamenají budouc-
nost - snad to bude platit i pro náš klub.

Jitka Smith
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Jsou mezi námi

ŘIDIČI KAMIÓNŮ
Snad každý kluk nějakou dobu ve svém životě sbírá modely aut a touží řídit některé z nich. Nejčastěji jsou to 
sportovní nebo závodní auta, někteří se specializují na konkrétní značky. V Austrálii mají kluci k vidění na 
silnicích i obrovské náklaďáky, kterým se říká ‚road trains‘. Usednout za jejich volant a dívat se z výšky na 
provoz kolem musí být pro ně víc než lákavé. Vždy jsem přemýšlela, proč se těmto kamiónům vlastně říká road 
trains. Je to tím, že jde o vagóny zapojené a tažené za sebou. Ale slyšeli jste někdy jet tento dlouhý kamión 
po silnici v pustině? Ten zvuk ve vás vyvolá dojem projíždějícího vlaku a v noci světla kolem kabiny a přívěsů 
připomínají osvětlený rychlík.

Graeme Luke jezdil s náklaďákem už na 
rodném Novém Zélandu. Když se v roce 
2006 přestěhoval do Austrálie, rozhodl 
se pro práci řidiče mezistátní dopravy 
ze dvou důvodů: není třeba speciálního 
a dlouhého vzdělání, a je možné vidět 
kus Austrálie během práce. Navíc jsou za 
to slušné peníze. Ovšem získat řidičský 
průkaz opravňující řídit road train není 
jednoduché a ani levné. Nejdříve musíte 
mít řidičák ‚HR‘ (Heavy Rigid) k řízení 
těžkých vozidel, jakými jsou například 
nákladní auta. Naučit se je řídit můžete 
v autoškole nebo se soukromou oso-
bou, která vlastní těžký vůz. Po složení 
zkoušky obdržíte řidičský průkaz a 
musíte počkat rok, než se budete ucházet 
o řidičák na road train. Ta čekací doba 
slouží k nabytí zkušeností v řízení těž-
kých vozidel, ovšem nikdo nekontroluje, 
zda jste opravdu náklaďák po celý ten 
rok opravdu řídil. Je to ale ve vašem 
vlastním zájmu, protože řídit dlouhé 
vozidlo bez jakýchkoliv zkušeností je 
sebevraždou. Oprávnění k řízení road 
train získáte pouze v autoškole za asi 
$2000 dle počtu hodin, které potřebuje-
te. Graeme se zatím nesetkal s řidičem, 

který by vlastnil tractor, tj. tahač, a učil 
nováčka ve svém voze jezdit. Bude to 
nejspíš tím, že cena takového tahače se 
pohybuje mezi $180,000 – 330,000, a to 
ještě z druhé ruky!

Road trains mohou jezdit jen po urče-
ných silnicích, nesmí za žádných okol-
ností do obytné zóny a mají předepsanou 
rychlost i váhu. Porušení těchto pravidel 
je trestáno vysokou pokutou, výše které 
se v každém státě Austrálie liší. Nejméně 
se platí v Západní Austrálii. Řidiči musí 
mít u sebe tzv. itinerář jízdy, ve kterém 
je seznam povolených cest v každém stá-
tě. Tento seznam jim připraví logistické 
oddělení dopravní firmy. Vybočit z trasy 
mohou jen v případě nouze, jakými jsou 
například požár nebo dopravní nehoda, 
a to ještě za doprovodu policie. Že je ně-
kde uzavřená silnice poznají řidiči podle 
toho, že po dlouhou dobu nejede v opač-
ném směru žádné auto. Graeme říká, že 
když se jednou rozpojil a vykolejil vlak u 
Norseman na Great Eastern Highway, če-
kali asi 5 hodin, než byl provoz obnoven. 

Někteří netrpěliví řidiči to však chtěli 
vzít oklikou přes mírně porostlou buš, 
ovšem uvízli v písku a pak je s obtížemi 
musela vyprošťovat odtahovka. 

Je několik typů road trains, které jsou 
v Austrálii povolené. Na dolech a v jejich 
okolí jsou povolené delší a těžší typy, ale 
ty nesmí na veřejné silnice. Na silnicích 
mezi městy a státy můžete vidět tahač 
s dvěma až čtyřmi přívěsy, ve městech 
jenom tahače s jedním až dvěma přívěsy, 
protože povolená délka road trains ve 
městě je 36.5 m. Přívěsy přesahující tuto 
délku musejí být ponechány za městem 
v tzv. hook-up area. Kolem Perthu jsou 
to Northam z východu, Byford z jihu a 
Wubin při cestě ze severu. 

Pro odstavený přívěs přijede řidič, tzv. 
dog runner, se samostatným tahačem 
a odveze ho do depa. Po vyložení a 
naložení zase odveze tento zadní přívěs, 
nebo-li dog trailer za město. Tam si ho 
pak vyzvedne příslušný řidič, který tam 
přijede už s jedním nebo dvěma přívěsy. 
V papírech má napsáno číslo odstavené-
ho přívěsu, nacouvá k němu s oběma při-
pojenými přívěsy (!!), zahákne je a odje-
de. Tento „jednoduchý“ manévr se stává 
složitějším, když musíte nejdřív nacou-
vat na tzv. dolly, tj. na kamerový vozík 
a s ním pak nacouvat na čekající přívěs. 
Všechny „spony a háčky“ musí zapad-
nout do sebe a držet, jinak ztratíte přívěs 
během jízdy. Vyplatí se proto vystoupit 
z kabiny, podlézt pod přívěs s baterkou a 
přesvědčit se, zda je vše spojeno. Graeme 
říká, že naučit se zacouvat s přívěsem na 
dolly a pak s dolly pod dog trailer (zadní 
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přívěs) na jeden pokus je otázkou něko-
lika měsíců neustálého tréninku. Couvat 
na dolly s dvěma přívěsy je technické 
riziko a společnosti to po svých řidičích 
chtějí jen v krajním případě.

Taková jízda kamiónem napříč Austrálii 
se zdá být náramně zajímavá a zábavná. 
Graemovi jeho první rok připadal jako 
kempování. Řídil medium rigid truck, tj. 
nákladní auto s přívěsem, které nemě-
lo klimatizaci ani lůžkové oddělení. 
Popojel, zastavil, kdy potřeboval, přespal 
ve stanu nebo v motelu v Austrálii na-
zývané road house. Tam si také koupil 
jídlo nebo si ho uvařil na kempinkovém 
vařiči. Jednou se vracel na Vánoce z vý-
chodního pobřeží zpět do Perth. V noci 
zastavil „in the middle of nowhere“, aby 
se prospal. Ráno se probudil, zapnul GPS 
a hlas s přízvukem anglické aristokracie 
mu sdělil: „Po 1258 km odbočte dopra-
va.“ Jak sám říká, coby nezkušený nová-
ček zpočátku používal GPS. To se mu ale 
dvakrát nevyplatilo. GPS totiž vypočítá a 
sdělí tu nejkratší cestu, nebere ohled na 
její přístupnost. Jednou uprostřed noci 
se ocitnul v hustém lesním porostu, kde 
se nešlo obrátit a museli ho odtamtud 
druhý den odtahovat. Podruhé se dostal 
na nezpevněnou vozovku a po několika 
kilometrech musel zastavit před vyvrá-
ceným stromem. Nešlo se otočit, cesta 
byla úzká a on by se při otáčení mimo 
vozovku zabořil do měkkého písku. 
Musel strom z cesty odtáhnout pomocí 
lan a couváním i s dvěma přívěsy. To vše 
jen při osvětlení předními světly. Od té 
doby už GPS nepoužívá, drží se atlasu 
pro řidiče dlouhých vozidel, kde jsou 
vyznačené silnice sjízdné a povolené pro 
road trains. 

Asi po roce začal Graeme jezdit s větší-
mi a delšími vozy. Podle jejich délky se 

jim říká B-Double (25 m), Double Road 
Train (36.5 m – dva přívěsy), Tripple 
Road Train (53.5 m – tři přívěsy) a AB 
quad (53.5m – čtyři přívěsy). Způsob 
napojení přívěsů je označován jako rigid 
nebo straight truck, trailer, semi-trailer, 
semi-trailer s pátým kolem anebo při-
pojení pomocí dolly. Zobrazení najdete 
například na http:// www.marucchi.it/
Replica/Table5.gif. Tyto dlouhé vozy 
mají klimatizaci a lůžkové oddělení, tak-
že se při řízení mohou střídat dva řidiči. 

Tím se doba přepravy zkrátí, protože ři-
diči zastavují jen na tankování a při stří-
dání. Perth – Melbourne se dá ujet za 36 
hodin čistého času a Perth – Sydney za 
44 hodin. Nepočítají se povinné přestáv-
ky v jízdě, prostoje při vážení, napojová-
ní a odpojování přívěsů v hook-up area 
a den volna před zpáteční jízdou. Pro 
představu pracovní doby: dvojice řidičů 
vyjede v úterý večer z depa v Perth a 
vrací se v neděli dopoledne až odpoled-
ne. Řidiči mohou legálně řídit 14 hodin 
nepřetržitě. To ale nikdo nedělá z důvo-
du únavy. Záleží na dohodě obou týmo-
vých řidičů, po kolika hodinách jízdy se 
budou střídat. V úvahu se bere denní/
noční doba, povětrnostní podmínky a 
taky možnosti tankování. Doplňování 
paliva je nutnou zastávkou, která se vět-
šinou využívá nejen ke střídání u řízení, 
ale také k přestávce na jídlo, k hygieně 
(v road house jsou sprchy) a povídání si 
s ostatními řidiči. Tankovací nádrž má 
obsah kolem 1200 l a doplnit ji trvá dost 
dlouho. K urychlení tohoto procesu slou-
ží čtyři otvory v nádrži, do kterých řidiči 
zasunou hned čtyři tankovací hadice 
najednou.

Za svou 11-letou kariéru Graeme řídil 
Bdouble, Btripple, double road train a 
také AB quad. Říká, že nejdůležitější je 
naučit se znát svůj vůz, především jeho 
délku. Při zatáčení musíte vědět, jak 
široký oblouk je třeba zvolit. Čím delší 

vůz, tím je více tzv. mrtvých bodů (blind 
spots), které musíte neustále hlídat. Při 
jízdě je důležitá samozřejmě síla a kvali-
ta motoru. Jezdil většinou s americkými 
vozy jako například Kenworth, Freight 
Liner, Western Stars, Cats, ale také s ja-
ponskou Hino a švédským Volvo. Rozdíl 
je ve způsobu řazení, ale v podstatě 
jsou všechny vozy stejné. Řidič si jen 
musí zvyknout na jejich obsluhu. Ovšem 
všechny natřásají na méně kvalitních 
silnicích, cukají s tělem při řazení a hlav-
ně přenášejí vibrace volantu do rukou. 
Všichni dlouholetí řidiči road trains 
si stěžují na mravenčení v prstech a v 
zápěstí. Toto postihlo i Graema a spolu 
s nepravidelným spánkem jde o hlavní 
důvod, proč po jedenácti letech práce u 
mezistátní dopravy by raději chtěl řídit 
menší vozy a na kratší vzdálenosti. 

Gábina

7



RADY ZÁHRADKÁROM 
Po mojej neúspešnej snahe pestovať 
európske kvetiny a kríky v Austrálii 
som začala objavovať sukulenty, ktoré 
sú veľmi vďačné. Nepotrebujú veľa 
vody, nie je s nimi veľa roboty, nádher-
ne zdobia záhradu v období kvitnutia 
a pre svoje zvláštne až bizarné tvary sú 
dekoratívne, aj keď nekvitnú.

Aloe vera, Aloe plicatilis má oranžové 
kvety a listy rastú v tvare vejára. 

Tree Aloe je mojou pýchou. Strom môže 
byť až 6m vysoký. Ten môj má zatiaľ len 
3m.

Yucca má rôzne druhy a je to hotový 
nezmar. Yucca aloifolia je štíhla rastlina, 
vysoká vyše 2m. 

Aeonum arboreum sa môže sadiť do 
zeme i do kvetináča. Asi za 2-4 roky má 
krásny kužeľovitý, 25-30 cm veľký kvet. 
Je neobvyklý svojím tvarom a tmavofia-
lovými listami.

Mauritius Hemp má 60 - 150cm dlhé, 
žltozelené špicaté listy. Dĺžka listov záleží 
na prostredí, kde rastlina rastie. Vyžaduje 
slnečné stanovisko, obdobie sucha a obdo-
bie vlhka. Môže sa sadiť do zeme, ale i do 
kvetináča.

Agave potatarum je vlastne dekoratívny 
kaktus, pretože na konci listov má tŕne. 
Dosiahne výšku 30 cm.

Dragon tail je vhodný do visiaceho 
kvetináča.

Agave atenuate má mäkké veľké ružice. 
Je obľúbenou rastlinou pre architektov, 
pretože je veľmi dekoratívna a pritom 
nenáročná na pestovanie. Je to skôr taký 
nezmar. 

Dragon tree je ozdobou mojej záhrady. 
Dosahuje výšku 6-8m, ten môj má zatiaľ 
len 3m. Dragon tree má v dospelosti  30cm 

tlstý peň, na ktorom sa rozvetvuje niečo 
ako vetvy. Na ich koncoch  sa vytvoria asi 
80cm dlhé špicaté listy.

Portulacaria Afra je vďačný krík s ma-
lými listami. Vyžaduje tieň a nie veľa 
vody. Môže byť pestovaný v kvetináči, ale 
treba ho presadiť do väčšieho, inak Afra 
prestane rásť. Najlepšie sa jej darí priamo 
v zemi.

Crown of Thorns je ker s tŕňmi, vysoký 
vyše 2m. Po celý rok je obsypaný červený-
mi kvetmi. 

Samozrejme, že existuje množstvo ďalších 
druhov sukulentov. Ja sa zmieňujem len 
o tých, čo mám vo svojej záhradke. Dá sa 
dopestovať veľa krásnych rastlín, len si 
každý musí zvoliť tie správne do tej svojej 
oblasti, kde býva.  Dôležitá je pôda, teda 
piesok zmiešaný se zeminou, poloha na 
slnku alebo v tieni, poloha v závetrí alebo 
v otvorenom priestranstve a hlavne množ-
stvo vody. Sukulenty veľa vody nepotrebu-
jú a sú radšej v polotieni.

Medzi ďalšie rastliny, ktorým sa 
v Austrálii darí sú všetky druhy Echeverie 
a Frangipini. Ale o tom nabudúce.

Helena Hájek

Rádi bychom otevřeli rubriku Rady pro začínající zahrádkáře (a nejen pro ně), kde by si milovníci flory a okrasných zahrádek sdělovali 
svoje zkušenosti s pěstováním rostlin v Austrálii. Napište nám o svých úspěších na své zahrádce, podělte se s ostatními o své pěstitelské 
radosti i starosti. Své texty s případnými fotkami posílejte, prosím, do redakce Klokana na lucievklokan@gmail.com.

Gábina 
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Júl je mesiac žatvy a to sa odráža v 
ľudových pranostikách. Vybrali sme 
niekoľko ukážok.

„V júli prepelica volá žencov do poľa.“

„Ženci do poľa, včely z poľa.“

Dobré je, ak je teplý júl a málo prší:

„Július mokrý a studený, znivočí nám všet-
ko oseví.“

„Pekne v červenci, radujme sa ženci.“

„Ak hrmí, keď slnce v znamení Leva, škodí 
to raži a jačmeňu.“

Pranostiky zachovali ďalšie pozoro-
vania týkajúce sa počasia:

„Keď na začiatok červenca prší, malo by šty-
ridsať dní pršať.“

„Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie 
stavajú, to znamená včasnú zimu.“

„V júli do košele obleč sa, v decembri po uši 
odej sa.“

Viacerým dňom viazaným na kon-
krétné mená prikladajú pranostiky 
väčšiou dôležitosť než iným:

4. júl

„Svätý Prokop seje huby.“

13. júl

„Margita, čo si muchy splodila.“

„Margita muchám vrece rozväzuje.“

„Zaplače-li Margita, bude dažďov do syta.“

„Svätá Margita volá žencov do žita.“

„Svätá Margita velí: Ľudia, okopávajte zelí!“

22. júla

„Magdaléna rada plače.“

„Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhra-
dach istá.“

25. júl

„Na Jakuba, hrom do duba.“

„Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v 
zime.“

„Jakub posvecuje ovocie, čo ponechá, to už 
zostane.“

„Keď na Jakuba a Annu hrmí, býva málo 
orechov.“

26. júl

„Anna už nepečie.“

„Svätá Anna žito siala.“

JÚL - MESIAC ŽATVY V PRANOSTIKÁCH



MENO:

WWW.OMALOVANKY.SK



POVESŤ O JÁNOŠÍKOVEJ PÄSTI
Medzi najpočetnejšie slovenské povesti patria nepochyb-
ne povesti o Jánošíkovi, udatnom slovenskom zbojníkovi 
a jeho hrdinskej družine.

Cestou z Ružomberka, neďaleko Liskovskej jaskyne, uvi-
díte stáť veľký vápencový balvan v podobe zaťatej päste 
– Skalná päsť. O tejto skale kolujú rôzne povesti. Jedna 
pochádza z dôb, keď Jánošík so svojou družinou chodili 
po slovenskom kraji. 

Bolo to veru už veľmi dávno, keď sa jedného 
slnečného rána začiatkom jesene Ďurko Jánošík 
i s celou svojou družinou poberal z Oravského 
Podzámku smerom na Kráľovu hoľu. Zavčas 
rána, keď ešte ani zore dobre nevyšli, už sa 
družina poberala poza zámok Likava a zišla 
až na temeno vrchu Mnícha. Tu zrazu horou 
zaznel ostrý hvizd. Hôrny chlapci hneď porozu-
meli, že je to signál ich predvoja, ktorý musel 
pobadať niečo podozrivé. Na to Jánošík i s dru-
žinou prešli pozorne na úbočie. Odtiaľ zbadali, 
že dolu po ceste popod Mních sa približuje 
panský koč s dvoma pánmi a za nimi skupina 
jazdcov. Keď sa koč so sprievodom natoľko 
priblížil, že sa dali poznať osoby, veľké bolo 
prekvapenie hôrnych chlapcov. V koči sedel 
rozvalený barón Révay a pri ňom jeho poboč-
ník. Sprevádzalo ich asi pätnásť ozbrojených 
hajdúchov, ktorý im boli tiež známi, lebo mali 
s nimi už neraz dočinenia.

Barón bol známy ako nemilosrdný trýzniteľ 
ubiedeného ľudu a bol ich úhlavný nepriateľ. 
Jánošík vydal okamžite rozkaz: „Hrajnoha, 
Uhorčík, zastaviť koč, ostatní odzbrojiť ha-
jdúchov a všetkých poviazať! Nechcem, aby bol 
niekto zabitý!“ A už sa chlapci rútili s krikom 
zo svojho úkrytu na nič netušiacu skupinu. 
Révay a jeho pobočník v prvej chvíli nepo-
chopili, čo sa deje a kým prišli k sebe, boli už 
poviazaní. Jánošík stojaci na briežku všetko 
pozoroval. Keď videl v rukách niekoľkých 
hajdúchov šable, hodil sa ako drak medzi bo-
jujúcich. Pod údermi jeho oceľových pästí sa 
čoskoro váľalo po ceste niekoľko ohúrených 
hajdúchov.

Takto Jánošík predišiel krviprelievaniu, čomu 
sa i sám potešil, lebo nerád videl krv. Potom 
sa spýtal vydesených pánov: „Poznáte ma?“ 

Révay vo svojej známej spupnosti odpovedal: 
„Poznáme, padúch sedliacky! To si odpykáš!“ 
Jánošík nepohol ani brvou a pokojne mu od-
povedal: „Vaša milosť, vy ste na príčine tomu, 
že som padúch a čo sa týka môjho rodu, som 
pyšný, že som sedliak. Lebo vedzte, keby ne-
bolo sedliakov, ktorí na vás pracujú, tak by ste 
pre svoje pohodlie a lenivosť hladom pokapali. 
A teraz, aby ste pamätali na tento deň, okúsi-
te len to, čím ste vy trýznili môj rod, svojich 
poddaných!“

Jánošíkovi chlapci zdrapili pána baróna a 
vyvliekli ho na úpätie hory nad cestou. Tam 
na vyvalenom pni ho štyria mocne uchopili 
za ruky a nohy a Hrajnoha mu hrubou halu-
zou vyplatil päť a dvadsať palicou. Omdletého 
baróna odniesli do koča, kde ho prebrali stu-
denou vodou. Potom Jánošík povedal: „A teraz 
pôjdete všetci nazad, odkiaľ ste prišli. Viem, že 
ste sa ponáhľali na zasadnutie zemepánov do 
stoličného domu v Mikuláši. V kaštieli svätej 
Žofie vás síce s údivom budú vítať, ale vás 
opatria, pokiaľ prídu po vás z vášho kaštieľa z 
Považia.“

Potom Hrajnoha oslovil Jánošíka: „Kapitán náš, 
tento deň si sa preslávil a nám všetkými ho 
spravil pamätným. Svojim múdrym rozhodnu-
tím si zabránil krviprelievaniu, ochránil životy 
svojich kamarátov a potrestal Révaya. To bol 
čin, na ktorý nikdy nezabudneme. Na jeho 
pamiatku tu hľa, do tejto skaly, pod ktorou sa 
to všetko odohralo, vykrešeme šabľami našich 
nepriateľov veľkú zaťatú päsť. Bude tu večne 
stáť ako symbol tvojej sily a odvahy.“ Povesť 
hovorí, že bola z balvana pod Mníchom vytvo-
rená veľká päsť, ktorej sa páni báli a ktorá je 
ešte aj dnes pamiatkou na legendárneho hrdinu 
ubiedeného ľudu Jura Jánošíka.„



Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - MAKOVNÍK NEBO OŘECHOVNÍK

POSTUP:

Prosejeme 500 g mouky a přidáme špetku soli, 2 polévkové 
lžíce droždí a 2 polévkové lžíce cukru. Sypké ingredien-
ce promícháme a přidáme 100 ml oleje, 250 ml vlažného 
mléka a jedno vejce. Těsto vypracujeme a necháme kynout 
na teplém místě přibližně hodinu.

Než nám těsto vykyne, připravíme si makovou náplň. 
Pomletý mák dáme do hrnce a zalijeme mlékem. Přidáme 
cukr a vaříme do změknutí. Do vychladlého máku vmíchá-
me skořici, vanilkový cukr a povidla.

Vykynuté těsto rozdělíme na 2 nebo 4 části. Záleží, jak vel-
ký máte plech na pečení nebo jak velký chcete závin. Těsto 
vyválíme přibližně na 4 mm a naneseme makovou náplň. 
Těsto zavineme, ale neutahujeme, aby nám nepopraska-
lo, a přeneseme na vymazaný plech nebo na pečící papír. 
Makovníky potřeme rozšlehaným vajíčkem nebo vlažným 
mlékem, propícháme vidličkou a pečeme při 180°C 30-40 
minut.

Po upečení zabalíme makovník do utěrky a po vychladnutí 
pocukrujeme a podáváme.

Dobrou chuť!

Těsto:

500 g mouka Continental

1 špetka sůl

2 lžíce droždí

2 lžíce cukr

100 ml olej

250 ml mléko

1 ks vejce

Michaela Ondová

Maková náplň:

400 g mák

500 ml mléko

8 lžící cukr

4 lžíce vanilkový cukr

2 lžíce povidla

1 lžička skořice

INGREDIENCE:
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Ořechová náplň:

400 g vlašské ořechy

8 lžic cukr moučka

 vanilkový cukr

6 lžic mléko

Ořechy pomeleme, smícháme s cukry a 
mlékem podle potřeby.



THE SACRED PLANT MEDICINE OF AOTEAROA

WHAT ARE THE FIRST LIGHT FLOWER  
ESSENCES OF NEW ZEALAND?

 Flower essence therapy is a very ancient method of healing, 
and has been used for over 40 000 years. For generation, the 
Australian Aborigines and the First Nation Native Americans 
collected dew from flowers for healing and restorative purposes. 
Flower essences are the natural product of what appears to be 
a deceptively simple process that includes utilising the natural 
power of sunlight, pure water and specific plant material. At the 
most basic level, flower essences contain the specific healing 
vibration energy of a plant. The First Light Flower Essences of 
New Zealand were created in response to a sacred call to address 
the challenges currently faced by humanity worldwide. They are 
a pure expression of the magical land of Aotearoa and its sacred 
healing power. They are made from the ancient and unique New 
Zealand flora in the full co-operation of the plant spirits and the 
land …the land of the ever-shining light…  The uniqueness of this 
pristine land is in the full cooperation and harmony of the living 
plants. When they grow, they fully support their younger trees 
helping them to stay upright until they reach maturity. 

WHY ARE THEY SO UNIQUE?
Another characteristic in making essences is the colour and size 
of flowers produced by native plants. Most New Zealand plants 
have white or green flowers. They are associated with the higher 
altruistic qualities of healing and love. Native plants do not flower 
to attract nectar-gathering bees unlike other areas of the wor-
ld. Plants are pollinated primarily by butterflies, moths, beetles 
and birds. AS a consequence, New Zealand plants can redirect 
vital energy to produce the natural vigour- longevity, power 
and growth, these plants produces very high level of therapeutic 
healing power. The First Light Flower Essences are made purely 
of sun, water and plant healing energy; they do not have any side 
effects as pharmaceutical remedies.

WHY DID I CHOOSE THE LIGHT FLOWER  
NEW ZEALAND ESSENCES?

I always loved traveling and when I saw the pictures from New 
Zealand and heard how easy it is to work there and travel, I knew 
where my next destination is. As Dr David Bellamy said: 
.. the land of the Long White Cloud (New Zealand) took on a 
new fascination for me: a land of botanical treasures, of ferns 
and their close relatives, some of which had first stood upri-
ght on earth more than 350 million years ago: of trees, mighty 
enough to have sheltered dinosaurs: and of flower-bearing plants 
that evolved unmolested by the teeth of herbivorous mammals. 
A land of wonders”

I was lucky to attain my New Zealand residency and to live there 
for ten years. I used to work in apple orchards on top of South 
Island for six years. I loved working outside and enjoyed the natu-
re, but agriculture spraying without proper protection and living 
in not harmonious relationship put me through a life threatening 
cancer at age 30. I saw doctors as gods at that time and went 
through the radical treatment of chemotherapy and radiation. I 
was very lucky to survive and heal the ordeal. Although my body 
struggled for another five years to recover from such drastic thera-
pies, as we say I would not wish it on my worst enemies. My body 
was devastated, sometimes I could not even walk for ten minutes 
and I had sores all over my body. Luckily I met amazing people 
who got me into natural medicine and healing. I went through 
the self-healing books, organic diets, cleaning colon, supplements, 
unblocking therapies, reiky, meditations, you name it, I loved it 
all, but deep inside I was still scared, that it might come back. As 
they say it runs in the family and my family had a lot of cancer. 
So I was asking questions, and one day I saw a beautiful picture of 
New Zealand healing plant essence Kakabeak and I was hooked.

 I went through light flower workshops and studied and did my 
thesis and became the NZFLF therapist. I belief that we are the 
creators of our universe and we can change everything. The light 
flower essences just make it much easier. Our behaviour patterns 
and thinking are those causing the life threatening diseases and 
we can change them. People do a lot of physical detoxes and 
forget to shift the primal cause of disease that is why they get 
stuck and the illnesses, accidents, bad relationships … are coming 
back., You need to transform them as well. Essences have five he-
aling families and work harmoniously together creating powerful 
energy transformations.  I have been working with them for about 
four years and I saw how much they helped me to transform the 
illnesses, that kept on coming back for years, like urinary tract 
infections, bad relationships, sore throats,  yea all those we do not 
want to hang around for too long.  I saw miracles in many of my 
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INŠPIRÁCIE NA VÝLETY
Pokiaľ si niekedy chcete urobiť kratší výlet, tak vám doporu-
čujem Two Rocks. Z centra mesta je to asi 60km na sever, je 
to vlastne najsevernejšia časť Perthu. Two Rocks je krásnym 
miestom na prechádzku, ktorá začína práve pri dvoch veľkých 
skalách, ktoré dali miestu meno. 

Ďalšie kroky vás zavedú do malého parku, kde postupne objaví-
te sochy hrôzostrašných hláv a veľkého lietajúceho dinosaura. 

Trochu stranou je umiestnená obrovská busta kráľa mora 
Neptúna, ktorá pripomína existenciu zábavného parku s delfín-
mi pod názvom Atlantis Marine Park. Toto tematické centrum 

fungovalo od roku 1981do 
roku 1990, kedy bol uza-
tvorený kvôli finančným 
ťažkostiam. Oblasť bola po 
rekonštrukcii sprístupnená 
verejnosti v máji 2015. 
Občerstvenie je možné 
v malých príjemných 
reštauráciách.

Dnes patrí táto oblasť 
stavebným investorom, 
ktorí chcú oblasť premeniť 
na obchodné, komerčné 
a zábavné stredisko. Sochu 
Neptúna, ktorá je v zozna-
me národných pamiatok, 
chcú zachovať. 

Helena Hájek

friends and clients, some of them were even animals, the flower 
essences beautifully work on all of us. The dog who was getting 
into accidents and spent hundreds on vets every week, had just 
two treatment bottles of essences and all  the trouble was gone, 
well just the vet one, he is very “playful” dog.

HOW DO YOU CHOOSE AND USE NZLF ESSENCES?
The client actually chooses by himself together with my guidance. 
You can use up to 8 essences in one treatment bottle, so we can 
concentrate on a lot of stuff and support you in many ways. It is 
best to choose essences together with your knowledge as well as 
your intuition. I have the cards and most of the time; they just 
flick out with the highest choice. You take about 3-4 drops 3 times 
a day to keep the higher energy within; lasting usually about 3-4 
weeks. I find them working very subtly, usually with very vivid 

dreams. It is like getting rid of a heavy stone, you just feel lighter 
and bring more joy back into your life. There are new ranges of 
essences that you can buy online and be totally independent in 
your healing process. I highly recommend buying the travel essen-
ce, aura and chakra essences to do your yearly energy detox from 
all the stress and electromagnetic pollutions, and you can feel 
the difference! Although the most problematic issues are deeply 
covered by the first 84 essences and it is very pricy to buy them 
all. I can also help you with healers and shamanic collections (soul 
healing).

You can find more information or listen to the amazing flower 
essence co- creator Franchelle Ofsoske-Wyber on www.nzflowe-
ressences.co.nz. If you like to choose your own essences, please 
contact me Andrea Klima, andreanzessence@gmail.com or on my 
phone 0401272797.

Welcome to the magical world of NEW ZEALAND LIGHT FLOWER 
ESSENCES.
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ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

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

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

Indoor – Outdoor 

One on One

Group Training

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

Call for appointment: 0422 606 834

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

Bootcamps

Mums and Bubs

Weight Loss

Nutritional Advice

Pre and Post Natal 
Certified

16

www.thehoneycake.com
mailto:andrea.lack71@gmail.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness


TELEPATICKÝ HLAVOLAM
Něco ze Star Treku

Pan Spock každé pondělí, úterý a středu lže, kdežto 
pan Dat lže ve čtvrtek, pátek a v sobotu. V ostatní 
dny mluví chlapi pravdu. 

Jednou se ovšem potkali a proběhl následující 
rozhovor:

Pan Spock: „Včera jsem lhal.“

Pad Dat: „Jo, já taky.“

Který je den?

Řešení:

SUDOKU 

Print sudoku
http://1sudoku.com
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http://1sudoku.com http://1sudoku.comn° 328196 - Level Hard n° 327851 - Level Hard

8 3 5 6

2 4 6

6 4

4 7 3 8

6 1

8 4 5 6

6 4

2 9 5

9 1 8 2

1 6

2 4 3

9 4 5 2

7 9 8

3 9 1 2

6 1 4

4 5 8 3

2 7 9

7 3
http://1sudoku.com http://1sudoku.comn° 313012 - Level Hard n° 321132 - Level Hard

Play on your mobile these puzzles and find their solutions by flashing the codes below :
n° 328196 n° 327851 n° 313012 n° 321132

Page 1/1 - Check solutions, print more free sudoku and play online : http://1sudoku.com
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Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y

"Dobrý deň, neruším?"

"Nie, naopak... "



Moskva. Osemdesiate roky.

Na trhovisku predáva babička jablká a 
má na nich tabuľku s nápisom:

"ČERNOBYĽSKÉ"

- Počuj babka, - hovorí jej jeden - čo 
za tabuľku si si to vystavila. Veď ti tie 
jablká nikto nekúpi.

- Čoby nekúpili! - smeje sa babka - A 
ešte ako kupujú. Jeden pre ženu, druhý 
pre svokru...



 Čo dostane baník po smrti?

Tri dni voľna a šup šup zase pod zem!



Do elektricky nastúpil opilec, zavesil sa 
na tyč a spustil:

Vy všetci tu napravo ste debili! A vy 
naľavo ste všetci zlodeji!

Dovoľte, ja som v živote nič neukradol.

Tak si debil a presadni si doprava!

Podľa posledných výskumov obsa-
huje pivo veľké množstvo ženských 
hormónov.

Tým sa vyjasnilo, prečo:

- po treťom pive začínate horšie 
šoférovať

- po šiestom sa chichúňate každej 
somarine

- po dvanástom začínate čurať 
posediačky.



Pán Novák vidí suseda, ktorý sa vra-
cia z veľkonočnej šibačky, ako stojí 
pri dverách svojho bytu a tichučko na 
ne škrabká.

- Pán sused, čo to robíte? - spytuje sa 
ho pán Novák.

- Pst! Žena si bude myslieť, že je to náš 
pes a pustí ma dnu...



Vnučka vraví babke:

- Babka, ale ja toho Milana nechcem! 
Je ryšavý!

- Ale, vnučka moja, veď on pri tebe 
rýchlo ošedivie!

Zomrel boháč. Notár číta poslednú 
vôľu.

"A Karolovi, ktorému som sľúbil, že si 
na neho spomeniem v závete, posielam 
srdečný pozdrav."



Po prehratom zápase kričí tréner na 
hráčov:

"Ja som vám povedal, aby ste hrali, ako 
nikdy predtým, a nie akoby ste nikdy 
predtým nehrali!"



Zhovárajú sa dvaja chlapci:

"Aj vy sa pred obedom modlíte?"

"Nie, naša mama varí dobre!"



Niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, 
odkiaľ sme prišli, kam smerujeme, aký 
zmysel má vôbec ľudská existencia.

Potom si nalejem odpoveď a zas je 
dobre...

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

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

RADIO CZECH & FRIENDS  
 95.3 FM

každé pondělí  
16:30–17:30  

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na 
internetové adrese: www.radiovysilaperth.com 

Tel:  08 9249 6491

Česko-slovenskáplaygroup
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.

11 Jun 11 am
16 July 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

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 

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

CzechSchoolPerth

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

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

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

na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
Kurz českého jazyka pro dospělé 3. čtvrtletí 2017  

začíná v úterý 11. července 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.

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/
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁREPUBLIKA

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl 

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

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

Web: www .mzv .cz/canberra

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: 

Ing. Zdeněk Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig WA 

6023 
Telephone: (08)  9246 7102 

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

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

Osobní návštěvu je nutno předem 
dohodnout .

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

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

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

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

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

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.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.

PŘEDBĚŽNÝPLÁNAKCÍNAROK2017
   15. 7 2017 Procházka    18-22. 10 2017 Filmový Festival

   26. 8 2017 Vepřové hody

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

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

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

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

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

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

• Osobně na některé z klubových akcí.

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

V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné zasílání časopisu Klokan.

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

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

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

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

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT, UVEĎTE V PO-
ZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
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Foto: Michal Turek

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027  CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WAJuly 2017 July 2017 www.czechslovakwa.org
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Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 
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