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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
0435 814 004
9401 3817
0404 735 462

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

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION
OF WESTERN AUSTRALIA
22 Blythewood Way,
Heathridge WA 6027
www.czechslovakwa.org
csa@czechslovakwa.org
@CzechSlovakAssociationWA
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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

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Hlasování se uskuteční v pátek 20. října odpoledne a v sobotu 21. října 2017 dopoledne.
Státní volební komise dne 5. května 2017 určila losem
Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny
zvláštní volební okrsky mimo území ČR. Všichni voliči, kteří
budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, tak budou
volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.
Hlasování je možné provést buď na Generálním konzulátu ČR v
Sydney nebo na Velvyslanectví ČR v Canbeře.
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon zapsání
do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Sydney nebo Velvyslanectvím ČR v Canbeře těm
voličům, kteří na jeden z těchto úřadů doručí písemnou žádost
o zápis do zvláštního seznamu voličů (formulář žádosti a další
informace zde), doloženou originálem, popřípadě ověřenou
kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní
občanství České republiky a bydliště v Austrálii, na Novém
Zélandu nebo dalších zemích akreditace generálního konzulátu a velvyslanectví (Fiji, Tonga, Cookovy ostrovy, Vanuatu,
Samoa, Šalamounovy ostrovy).
Žádost musí být doručena generálnímu konzulátu nebo velvyslanectví do 10. září 2017. V případě, že bude volič zapsán
ve zvláštním seznamu voličů vedeném generálním konzulátem
v Sydney nebo velvyslanectvím v Canbeře, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny
ve volební místnosti na úřadě, kde je zapsán (Sydney nebo
Canberra).
V případě, že se volič zapsaný na zvláštním seznamu voličů
Generálního konzulátu v Sydney nebo velvyslanectví v Canbeře
rozhodne volit v ČR, může příslušný úřad v Sydney nebo
Canbeře voliči vydat na základě jeho žádosti voličský průkaz,
na který je potom oprávněn hlasovat v jakékoli volební místnosti, kde se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, tj. i na území ČR nebo na jiném zastupitelském úřadě ČR v
zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu lze buď osobně do 18.
října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky doručeným
nejpozději do 13. října 2017. Zažádat o voličský průkaz e-mailem opatřeným elektronickým podpisem není možné. Generální
konzulát v Sydney ani velvyslanectví v Canbeře nemůže voličský průkaz vydat dříve než 5. října 2017.
V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného
generálním konzulátem nebo velvyslanectvím bude tento volič
automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného
obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého
pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na
území České republiky (např. při volbě prezidenta republiky,
která se budou konat v lednu 2018), bude nutné žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů tam, kde je veden. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem
voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi,
v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit
při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na generálním
konzulátě nebo velvyslanectví na voličský průkaz, který voliči
vydá obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém
seznamu voličů je zapsán. Požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů,

tj. v místě svého trvalého pobytu, lze již nyní, a to osobně
do 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným
do 13. října 2017 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz vydá
nejdříve 5. října 2017, předá jej osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do
zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče
i na adresu velvyslanectví, kde se volič rozhodl hlasovat.
Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský
úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů.
S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na
území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při
zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR.
Voličem je občan České republiky, který alespoň 21. 10. 2017
dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR, příp. cestovním průkazem ČR. Po
záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od
volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se
dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat volební komisi.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky. Mimo území České republiky nelze
hlasovat do přenosné volební schránky. Hlasování na honorárních konzulárních úřadech (Melbourne, Hobart, Perth, Brisbane,
Queenstown, Auckland) rovněž není ze zákona možné.
Seznamy kandidujících politických stran a hnutí ani seznamy
kandidátů na poslance zatím nejsou k dispozici.

Rekapitulace termínů:
v současnosti
Možnost podávání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů generálního konzulátu nebo velvyslanectví
10. září 2017
Konec přijímání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů generálního konzulátu nebo velvyslanectví
5. října 2017
Počátek lhůty, kdy může generální konzulát
nebo velvyslanectví vydat voličský průkaz pro provedení volby
v ČR nebo jinde
18. října 2017 Konec přijímání žádostí o vydání voličského
průkazu (osobní podání)
V případě dalších dotazů kontaktuje, prosím, Generální konzulát ČR v Sydney (sydney@embassy.mzv.cz nebo Velvyslanectví
ČR v Canbeře (canberra@embassy.mzv.cz).
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REAKCE NA AKCE:

VÝPRAVA KOLEM
JEZERA LESCHENAULTIA

Nejspíše jste v Klokanu pro měsíc červenec zpozorovali zprávu o chystaném výletu do okolí jezera
Leschenaultia. Výlet byl naplánován na 15. 07. 2017
a jeho cílem byla procházka kolem jezera, pozorování masožravých rostlin, nabytí nových poznatků o
australské přírodě a historii jezera, ale především sejít se a mít hezké odpoledne.
I přes to, že nám sobota slibovala spíše nepřízeň než přízeň
počasí, sešlo se nás 26 dospělých a dětí v Bay Tree Bakery na
Memorial Avenue v Chidlow. Kolem jedenácté hodiny, posíleni
kávou a snídaní, jsme byli připraveni vyrazit. Před odchodem
se s námi Gábina podělila o zajímavé informace o masožravých
rostlinách, které je v této lokalitě možno nalézt. Například, že
na světě je na 600 druhů masožravých rostlin a z toho jich jedna
třetina roste v Západní Austrálii, nebo že některé druhy kvetou
pouze po požáru. Po krátkém úvodu jsme vyrazili od Bay Tree
Bakery směrem k Lake Leschenaultia.
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Zhruba v půli cesty jsme se zastavili
k prohlédnutí dvou druhů masožravek.
První byla Drosera Erythrorhiza, známá
také jako Collina, která roste výhradně
v Perth Hills. Tou druhou byla Drosera
macrantha, pnoucí masožravka s drobnými lístečky. Česky se droserám říká rosnatky. Gábina nám ukázala také pseudomasožravé rostliny. Odborně se jim říká
Stylidium, ale jsou známé pod jménem
trigger plants. To proto, že tyčinkou
připomínající spoušť od pistole plácnou
hmyz, který na nich přistane. Jde prý
o nejrychlejší pohyb v rostlinné říši.
Po 1,5 km jsme došli k jezeru, kde byla
první přestávka u Reflections Cafe and
Kiosk. My dospělí jsme si odpočinuli,
děti měly čas se vyřádit na dětském
hřišti. Někteří z nás koukali, jestli se na
hladině vody ukáže hlava leschenaultské
příšerky, ale nic jsme neviděli. Jeden
odvážlivec se v chladné vodě jezera i vykoupal, ale příšerku z hlubin nevylákal.
Po půl hodině jsme vyrazili na obchůzku
kolem jezera, která byla cca 3km dlouhá.
Cesta je dobře upravená i pro maminky
s kočárky a ani ti nejmladší účastníci
neměli problém se zdoláním terénu. Pěší
túra vede krásnou přírodou, kde je pořád
co objevovat. Od stromů, které lemují
cestu, přes drobné kvetoucí rostliny,
až po kuňkající žáby v jezeru. Opět
jsme viděli masožravé drosery a trigger
plants. Pro zajímavost, oblast Mundaring
je bohatá na wandoo, marri, jarrah,
yarri stromy a mnoho dalších. Fauna
nabízí k pozorování více než 118 druhů
původně žijících ptáků a je tu mimo jiné
k vidění i ohrožený černý kakadu. Od
jezera jsme se dále odklonili na jih a
vydali se směrem k Bay Tree Bakery. Na
konci našeho pěšího výletu jsme míjeli
čerpací stanici č. 2, která pohání pitnou
vodu v potrubí z Mundaring Weir do
oblasti Coolgardie - Kalgoorlie. Na návsi
Chidlow jsme pak viděli pozůstatky
vlakové stanice, která stávala na “východní trati” parních vlaků spojujících
Fremantle a Northam. Hlavním zdrojem
vody pro parní lokomotivy bývalo právě
jezero Leschenaultia.
Měli jsme to štěstí, že po cestě zpět nás
zastihlo pouze mrholení, které se později
změnilo v silný déšť. Celá trasa až k Bay
Tree Bakery byla dlouhá cca 7,5 km a
trvala 4 hodiny. Děkuji všem za účast
a dobrou náladu! Těším se brzy na viděnou, třeba na vepřových hodech.

S přáním krásného dne
Marie Beranová
Pan Roman Mikula z Prahy hledá synovce své babičky pana Jana Ptáka narozeného nejspíše v r. 1950, který odešel z
České republiky v roce 1967 do Itálie a odtud se v roce 1968 dostal do Austrálie do přistěhovaleckého tábora Bonegilla u
Wodongy. Jakékoliv informace o panu Janu Ptákovi prosíme volejte na telefonní číslo 02-62901386 nebo zasílejte
na e-mail Velvyslanectví ČR v Canbeře canberra@embassy.mzv.cz. Děkujeme!
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PUTOVÁNÍ S CÍLKEM PO KRAJI
Během školních prázdnin v červenci se děti nejen z České školy nechaly zanést do říše malého človíčka Cílka,
který při svém putování po kraji zažívá různá neobvyklá dobrodružství. Byl to již letošní třetí příměstký tábor
pod taktovkou paní učitelky Anyi Kopecké, která si pro děti připravila báječný program plný výletů za poznáním, her, tvoření a dobrodružství. Tentokrát na motivy jedinečné fotokomiksové knížky Františka Skály,
Skutečný příběh Cílka a Lídy.
„Chci, aby mně ráno svítilo sluníčko do postele,“ řekl si Cílek a vydal
se do světa, aby to svoje místečko našel. Mělo to být na celý život.
Věděl přesně, co hledá. Žádnou vlhkou rokli ani vyfoukaný vrchol kopce, ale pěknou stráň na kraji louky, odkud je vidět do údolí, chráněnou
před severními větry a před deštěm.“

Amálka K. o táboře napsala:
“O prázdninách jsem chodila do příměstského tábora. První den jsme
tam byli jen 4. Udělali jsme si loutky. Potom jsme je vyfotili v parku.
Taky jsme byli v rádiu Sydney*. Když pršelo, tak jsme se byli podívat
v námořnickém muzeu. Moc se mi tam líbilo. Je to škoda, že jsme tam
byli jen 3 dny.”
*
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech/cs/content/
cilek-or-harry-potter-czech-kids-perth-love-their-hollidaycamp?language=cs

Ani chladnější počasí a občasný déšť neubral na dobré náladě a
nadšení dětí, které se tábora zúčastnily. Tentokrát v poněkud menším počtu, protože jich spousta odletěla do teplých krajin českých.
Jako vždy na děti čekalo mnoho zajímavých aktivit, od výletu do
Námořního muzea ve Fremantle či parku se starými stroji, až po
házení vlastnoručně vyrobených vlaštovek a budování domečků
pro lesní bytosti. Největší úspěch však sklidila výroba loutek,
skřítků a Cílků, a modelování drobných zákoutí z keramiky, kde si
mohl Cílek odpočinout. Se skřítky se pak děti vydaly do Manning
parku, kde s nimi lezly po stromech, schovávaly se, hrály a hledaly jim domečky. Nakonec si však každý Cílek našel své oblíbené
místo u Anyi v zahradě.

Příměstské tábory doplňují a obohacují výuku dětí v České škole
Perth. Přirozeně a nenásilně vytváří vysoce motivační prostředí,
které podporuje rozvoj slovní zásoby a komunikační schopnosti v
českém jazyce. Paní učitelka Anya Kopecká, která vyučuje v České
škole již osmým rokem, pracuje během týdne jako asistentka u
předškoláků ve waldorfské škole. Tento alternativní výchovně
vzdělávací systém se snaží integrovaně rozvíjet jak intelektuální
schopnosti žáků, tak jejich praktické a manuální dovednosti a jejich umělecké vlohy. Anya má vystudovanou nejen pedagogickou
školu v oboru volného času a speciální pedagogiky a psychologie,
ale i výchovnou dramatiku a bakalářské a magisterské studium na
DAMU. Je členkou divadelního souboru Five Elements Theatre,
specializuje se na loutkové divadlo (https://www.facebook.com/
fiveelementstheatre/). Úspěšně vystupuje například s moderní
verzí české klasiky Princ Bajaja, kterou jste mohli vidět i v našem
klubu v loňském roce.
Jitka Smith
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KOUTEK PRO ZÁHRADKÁŘE - JAHODY

Merkel

Asi každý z nás po příjezdu do Austrálie zkoušel pěstovat nejen
okrasné rostliny, ale také něco užitečného, něco, co se dá sníst.
Nebyla jsem výjimkou a jen co jsem měla záhonky udělané, už
jsem do nich sela semínka ředkvičky, mrkve, petržele, sázela sazeničky rajčat, paprik, zelí a další zeleniny. Při zdejších teplotách
a mírném zalévání rostlinky rychle rostly. Měla jsem ohromnou
radost. Ta ovšem netrvala dlouho. Když jsem jednou přijela
z práce domů. Našla jsem stonky něčeho, co si kdysi hrdě říkalo
ředkvičkové listy. Po krátkém hledání jsem našla škůdce: zelené
housenky. Domnívala jsem se, že jsou to ti „kapustožrouti“, a že
dají ostatním rostlinám pokoj. Svatá prostoto! Ani náhodou. Už při
nakupování semínek jsem si všimla obrovské množství pesticidů
na regálech všech obchodů, a to mi mělo být varováním. Do týdne
bylo po mrkvi a petželi, za své vzaly papriky a dokonce i malá
majoránka. Jediné, čeho se ty potvory nedotkly, byla pažitka a
jahody. A těm se u mně daří skvěle už několik let.

kolem mateřské rostliny, takže z času na čas to chce vše vytrhat,
oddělit mladé rostliny a nasázet znovu. Roman je hustě obrostlá
tmavě zelenými listy, květe 1-2 do roka bílými květy. Plody jsou
sladké, ale je jich velmi málo. Množí se také obrůstáním mateřské
rostliny. Běžně se stávalo, že některé vůbec nerodily. Takže letos
jsem se s nimi rozloučila.
Nejlepší je Alinta. Má světle zelené listy, není jich moc a rostlinka
vypadá, že každou chvíli umře. Rodí ovšem po celý rok, v zimě
si dá asi dvouměsíční přestávku a jede dál. Plody nejsou velké,
ale jsou slaďoučké. Alinta se množí oddenkami, takže je možné ji
průběžně vysazovat kdekoliv na uvolněné místo.

Alinta

Pletivo proti kočkám
Mám tři druhy jahod: Merkel, Roman a Alinta. Merkel má růžové
květy, plody jsou sředně veliké, je jich jen pár na jedné rostlině
a nejsou moc sladké. Rodí 2-3 krát do roka. Množí se narůstáním

Hlemýždě a další podobnou havěď likviduju hned, jak se nějakcí
přivandrovalci objeví. Hodím je do popelnice, aby si nestihli u
mně na zahrádce založit rodinu. Občas se mi do jahod pustí mravenci, ale není to nic strašného. Co mně zpočátku mého záhradkaření opravdu zlobilo, byly kočky! Chodily k nám jako na veřejné
záchody. Zkoušela jsem na ně různé nástrahy a překážky, ale nic
nezabralo. Až nakonec jsem dala přes jahody pletivo s velkými
oky a byl klid. Pletivo má i tu výhodu, že mohu o drátky opírat
plody jahod, a pak se mi do nich nedostanou ani ty mravenci.
Gábina

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.
7

TYPY NA VÝLETY: TOODYAY
Keď prejdete cez most na druhú stranu
rieky, prídete k starému cintorínu. Ak
vás zaujímajú osudy prvých obyvateľov,
nájdete na náhrobných kameňoch niektoré
zaujímavé informácie. Pozdĺž rieky Avon,
na okraji obce, je pekná prechádzka
prírodou s vhodnými miestami na piknikovanie. V turistickom centre si môžete
vyzdvihnúť zadarmo letáčik „Wandering
& Wildflowers“, v ktorom nájdete popisy
rastlín v okolí.

Malé mesto Tooday sa nachádza zhruba 85km severo-východne od Perthu na
brehu rieky Avon. Založené v roku 1836
bolo jedným z prvých vnútrozemských
mestečiek na území Západnej Austrálie.
Zanedlho sa ukázalo, že miesto býva
v zimnom období zaplavené, a tak si obyvatelia postavili v roku 1850 nové mesto
na neďalekej vyvýšenine. Nazvali ho
Newcastle a to pôvodné bolo označované
ako Old Toodyay.

jeden z troch mlynov, ktoré pracovali na
parný pohon. S históriou mesta sa návštevník môže zoznámiť v miestnom múzeu
a duch starých časov na neho dýchne zo
starého kostola vľavo naproti múzeu.

Newcastle však bolo často zamieňané
s Newcastle v Novom Južnom Walse, a
tak v roku 1910 došlo ku zmene mena na
Toodyay. Old Toodyay je dnes známe ako
West Toodyay. Pôvod mena nie je presne
známy. Buď vzniklo anglickým prepisom
domorodého názvu Duidgee alebo je
odvodené od mena Toodyeep - ženy, ktorá
sprevádzala prvých priekopníkov v oblasti.
Mesto Toodyay si dodnes zachovalo svôj
staroaustralský šarm. Na hlavnej ulici je
možné vidieť domy z roku 1860, na okraji
mesta stojí Connors Mill z roku 1870,
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Keď sa príde do obce od Perthu, nemôžete
minúť po ľavej strane reštauráciu s veľkou
terasou. Chvíľu čakania na objednané
jedlo si môžete skrátiť prehliadkou múzea
Coca-Coly. Nejaký nadšenec zbieral nielen
fľašky a plechovky od tohoto populárneho
nápoja, ale aj reklamné tabule a rôzne
predmety so značkou Coca-Cola. Jeho zbierka sa nedá porovnať s množstvom a hodnotou umeleckých predmetov v Louvre,
ale je to prinajmenšom zábavné.

Pokiaľ vás neláka miestna flóra ani fauna,
možno Vás zaujme Moondyne festival.
Poriada sa prvú nedeľu v máji a pripomína život a dobu Moondyne Joea, rangera, ktorý za krádež koňa bol v Toodyay
uväznený. Preslávil sa však svojím
niekoľkonásobným útekom z väzenia.
Behom festivalu sa mesto vracia späť do
19. storočia, na ulici sú stánky, divadelné
predstavenia a rôzne predvádzania.

Pre gurmánov bude asi atrakciou Food festival. Jeho 13. ročník prebehne 5. augusta
a okrem pojedania rôznych dobrôt môžu
návštevníci sledovať Avon Descent, známe
preteky v splavovaní rieky Avon. No a
podporiť miestnych farmárov, remeselníkov a umelcov môžete návštevou Toodyay
Farmers Market, ktorý sa koná každú
tretiu nedeľu medzi 9:00 a 13:00.
Helena Hájek a Gábina

KLOKÁNEK

O SMOLÍČKOVI
Byl jednou jeden malý Smolíček pacholíček a ten
bydlel u jelena, který se o něj staral. Vždy, když
chodil jelen na pastvu, varoval Smolíčka, ať nikomu neotevírá. Smolíček vždy poslechl. Jednou,
když se zase jelen pásl na pastvě a Smolíček zůstal
sám doma, ozvaly se za dveřmi líbezné hlásky:
„Smolíčku pacholíčku,
otevři nám svou světničku,
jen se trošku ohřejeme,
hned zase půjdeme.“
Smolíček ale poslechl jelena a neotevřel. Když se
vrátil jelen z pastvy, všechno mu vyprávěl. Jelen
pravil: „To je dobře Smolíčku, že jsi neotevřel. To
byly zlé jeskyňky, které by tě unesly do své jeskyně. Nikdy jim neotevírej!“
Druhý den, když byl jelen opět na pastvě, se za
dveřmi znovu ozvalo:
„Smolíčku pacholíčku,
otevři nám svou světničku,
jen se trošku ohřejeme,
hned zase půjdeme.“
Smolíček pamatoval na rady jelena a jeskyňkám
neotevřel. Ty se ovšem jen tak nevzdaly, stály za
dveřmi a na Smolíčka naléhaly, prosily, stěžovaly
si na to, jaká je venku zima a kdesi cosi. Zkrátka
prosily a prosily, až jim Smolíček dovolil vstrčit do
dveří dva prstíčky. Jenže to neměl dělat! Jeskyňky
strčily do dveří dva dlouhé prsty, pak celou ruku
a pak rozrazily dveře, vzaly Smolíčka a už s ním
utíkaly pryč.
Smolíček začal zoufale volat:
„Za hory, za doly,
mé zlaté parohy,
kde se pasou?
Smolíčka pacholíčka
jeskyňky nesou!“
Naštěstí jelen se pásl nedaleko, a tak Smolíčka uslyšel, přispěchal za ním a zlým jeskyňkám ho vzal a
odnesl zpátky do chaloupky. Tam znovu Smolíčka
pacholíčka varoval a ten mu musel slíbil, že už
v žádném případě neotevře jeskyňkám, i kdyby
prosily sebevíc. Smolíček to slíbil. Pár dní měl od
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jeskyněk klid, ale za několik dní se objevily znovu
a začaly svým líbezným hláskem znovu přemlouvat
Smolíčka:
„Smolíčku pacholíčku,
otevři nám svou světničku,
jen se trošku ohřejeme,
hned zase půjdeme.“
Smolíček se ale nedal. „Ne, vy jste zlé jeskyňky a
unesly byste mě do své jeskyně. Já vám neotevřu.“
„Neunesly bychom tě, Smolíčku, a i kdybychom
tě vzaly s sebou, tak u nás by ses zle neměl. U nás
je spoustu jídla, byly bychom na tebe hodné...“
Jeskyňky tak dlouho přemlouvaly Smolíčka, až se
jim opět povedlo Smolíčka přemluvit k tomu, aby
jim otevřel. Jenže jeskyňky zase vzaly Smolíčka
pacholíčka a utíkaly s ním pryč.
Smolíček znovu zoufale volal na jelena:
„Za hory, za doly,
mé zlaté parohy,
kde se pasou?
Smolíčka pacholíčka
jeskyňky nesou!“
Jenže tentokrát se jelen pásl daleko a jeskyňky
neslyšel. Ty Smolíčka dovlekly až do své jeskyně,
kde ho zavřely do malé místnůstky a začaly si ho
vykrmovat. Chtěly, aby co nejrychleji nabral na
váze, a ony si mohly Smolíčka upéct.
Smolíček pacholíček prosil jeskyňky, ať ho nechají
být, plakal, naříkal, ale nebylo mu to nic platné.
Jednoho dne jeskyňky usoudily, že už Smolíčka
vykrmily dost a že si ho upečou. Připravily si ho a
nesly ho k peci. Tu Smolíček ještě jednou začal z
plných plic volat:
„Za hory, za doly,
mé zlaté parohy,
kde se pasou?
Smolíčka pacholíčka
jeskyňky nesou!“
Naštěstí ho jelen zaslechl, přiběhl, jeskyňkám ho
vzal a odnesl ho zpátky domů. Tam Smolíčkovi
pořádně vyhuboval. Od té doby už Smolíček pacholíček nikdy zlým jeskyňkám neotevřel.
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SMOLÍČEK A JESKYŇKY
Prší, prší, celý les
ve vodě se topí dnes.
„Ťuk, ťuk, ťuky, Smolíčku,
otevři nám světničku!“
„Jeskyňky, jen pojďte dál,
jelen před chvilinkou vstal.“
„A co snídal, Smolíčku?“
„Snídal čerstvou travičku.“

„A co ještě?“
„Vodu z deště.“
„A co víc?“
„Pak už nic.“
„To se dobře nasnídal.
My zas půjdem o dům dál.“
„Kampak byste chodily?
Sluníčko si popílí

a jelen vás, těšte se,
bude vozit po lese.“
Prší, prší, celý les
ve vodě se topí dnes.
Jeskyňky jdou v dešti dál.
Smolíček se jenom smál.
Autor: František Hrubín

Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - ZAKÁZANÁ BUCHTA (KARAMELOVÁ)
INGREDIENCE:
Těsto:

2 hrnky

mouka Continental

1 hrnek

cukr moučka

4 ks		

vejce

1 hrnek

vlažná voda

1 hrnek

olej

4 lžičky

prášek do pečiva

1 lžíce		
10 dkg
Poleva:

1 plechovka
250 g
		

kakao
mleté ořechy
kondenzované mléko
neslané máslo
čokoláda

POSTUP:
Den předem si uvaříme salko, aby zkaramelizovalo.
Plechovku vaříme zcela ponořenou přibližně 2 hodiny na mírném ohni a pravidelně otáčíme. Po dvou
hodinách vyndáme plechovku a necháme ji zcela
vychladnout do dalšího dne. NEOTVÍRÁME, pokud
nechcete nově vymalovat vaši kuchyň a navíc by vás
mohlo kondenzované mléko nepříjemně popálit.
Další den si upečeme korpus, který je velmi jednoduchý. Vyšleháme 4 vejce s hrnkem moučkového cukru.
Můžete dát i hrnek a půl, ale je lepší, když korpus
není tak sladký.
Do vyšlehaných vajec přidáme hrnek oleje a hrnek
vlažné vody. Dále přimícháme dva hrnky mouky continental spolu s kypřícím práškem a kakao. Na závěr
vmícháme ořechy, použila jsem vlašské a vylijeme na
papírem vyložený plech. Pečeme v předem vyhřáté
troubě na 180°C přibližně 35 minut. Zda je korpus
hotový, zjistíme podle testu špejlí.
Než nám těsto vychladne, vyšleháme kondenzované
mléko s máslem. Tím pak potřeme vychladlý korpus
a na závěr ozdobíme rozpuštěnou čokoládou. Můžete
přidat i mleté ořechy.
Dobrou chuť!
Michaela Ondová
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DÍVKA OD FILMU

Pokud jste byli na oslavě Dětského dne nebo si o ní přečetli v minulém čísle Klokana, zaujala vás možná
informace o tom, že průběh dětského karnevalu byl natáčen a vznikl z něho krátký dokument. Jeho autorkou
je studentka Media and Communication na Edith Cowan University (ECU) Alžběta Baladová. O tom, jak se k
filmu dostala a kam se chce profesně v své budoucnosti ubírat, si můžete přečíst v následujících řádcích.

David Nykl, Bětka a Jason Mamoa
Bětka a její kočky

Od malička si ráda hrála na kadeřnici,
bavilo ji česat vlasy - panenkám, mámě,
sestře, kamarádkám. Ráda se dívala na
filmy a sledovala, jaké účesy herečky mají.
Oudovým se pro ni stal film Trója. Bětka
byla učarována dobovými účesy a strašně
ji zajímalo, zda herečky měly paruky nebo
účesy z vlastních vlasů. Začala po tom
pátrat na internetu, a tak při tom našla
školy, na kterých se učí filmové a divadelní kadeřnictví. Olga Goerke ji našla školu
v Perthu, kam Bětka začala chodit v lednu
2010. Během dvouletého studia se dostala
poprvé do kontaktu s filmem – dělala
dobové účesy herečkám v krátkém filmu,
který vytvořili studenti ECU v Perthu. Film
byl pak vybrán mezi pět nejlepších a byl
promítán na závěrečné ročníkové prohlídce studentských filmů.
Na škole kadeřnictví se Bětka setkala
s dívčinou, která vystudovala Special
Effect Make-up a která udělala Bětce a
jejím kamarádkám líčení na Haloween
party. Bětku zaujalo, jak jim vytvořila na
tvářích a tělech zdánlivá zranění a různé
jizvy. Rozhodla se to naučit a po ukončení
kadeřnictví a získání diplomu se přihlásila
na jednoletý make-up kurz, který zahrnoval speciální líčení pro televizi, film,
divadlo a módu ( Special Effect Make-up).
Studium ji nadchlo a zcela pohltilo, učila
se s radostí a nadšením. Její dílčí studijní
práce patřily vždy mezi ty nejlepší. Když
pak divadlo v Subiaco uvádělo muzikál
Cats a její učitelka vytvořila návrh masek
a líčení, Bětka byla mezi vybranými
studentkami na výpomoc při líčení před
představením. Líčila pak hlavní postavu
Grizabellu, dvojčata Electru a Edceteru a
kocoura Muncustrapa, vypravěče.
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Jedním z úkolů, které studenti Special
Effect Make-up dostali, bylo nalíčit sám
sebe jako filmovou postavu s vousy. Bětka
si vybrala Khal Draga z televizní série Hra
o Trůny. Nalíčila se tak dokonale, že ji
později na fotce nepoznala vlastní máma.
Představitel této role Jason Mamoa přišel
na výstavu Comic Con v roce 2014 do
Perthu. Bětka si zaplatila jeho autogram
a přinesla vlastní fotografii jeho televizní
role v jejím provedení. Jason řekl, že to
je jedna z nejlepších napodobenin jeho
filmové postavy, jakou kdy viděl.

Bětčina oblíbená série. Zaplatila si možnost se s těmito herci vyfotografovat.
Píle a studijní výsledky Bětky byly vyhodnoceny na konci studia jako nejlepší a ona
získala trofej nejlepší studentky ročníku.
A nejen to. Mezinárodní testy, které přišla
zadat examinátorka z Velké Británie, Bětka
udělala nejlépe z celé Austrálie v historii
tohoto testování. Dalším jejím studijním
úspěchem, i když až po ukončení školy,
byla účast na mezinárodní výstavě líčení
a filmového maskování IMATS, kde se ve
studentské soutěži umístila na 3. místě.

Bětka a Laslie Vanderwalt,
držitelka Oskara za masky a vlasy
ve filmu Šílený Max

Fotka Bětky jako Khal Drago a
podpis Jasona Mamoa
Spolu s Jasonem Mamoa byl na výstavě
také český herec David Nykl, který si s ním
zahrál v Stargate Antlantis, což byla další

Bětka se hned od dokončení studia snažila
najít smluvní práci u filmu. Tu první našla
inzerovanou na Gumtree. Maskérka, která
pracovala s manželem producentem na
thrilleru, hledala výpomoc při líčení herců.
Sama měla znalost jen klasického módního líčení, proto ji Bětka se svým uměním
přišla velmi vhod. Ke konci filmu jí paní
sdělila, že by se od ní sama mohla hodně
učit. Bětka se při natáčení seznámila nejen

Bětka reprezentovala svou školu
na Comic-con 2016 v Sydney

Titulní strana DVD Infected Paradise

s tím, jak taková práce na filmu probíhá, ale získala i spojení na
Perth Film Networking Function, kde se lidé z filmu a médií scházejí, aby se vzájemně seznámili a získali konexe.
Tam Bětka potkala herce, s kterým dříve už pracovala, a který
potřeboval líčení pro profesionální portrétové fotky, tzv. „Head
shots“. On ji pak navrhnul jako maskérku producentovi filmu Wild
Justice. A tak se Bětka dostala ke svému druhému celovečernímu
filmu, který byl později odvysílán na West TV. V něm nejen líčila,
ale zahrála si i malou roli a vypomáhala produkci a režisérovi.
Ten ji pak chtěl při svém druhém filmu nejen jako maskérku, ale
i jako asistentku. Bětka pak nakonec dělala v jeho hororu Infected
Paradise nejen pomocnou réžii a líčení (zakrvavená těla), ale i
kostymérku a kadeřnici.
Film byl také odvysílán na West TV a kromě obrovských zkušeností, které Bětka při něm získala, ji inspiroval k dalšímu studiu, a to
k výrobě masek samotných. Víte například, z čeho byste vytvořili
dlouhý nos, velké uši, utržené ruce a nohy nebo rohy? Tak to vše
a speciální líčení masek se Bětka naučila v ACMUSE, ve speciální
umělecké škole v Sydney. A že opět patřila mezi nejlepší studentky dokazuje skutečnost, že jako jedna z mála studentek byla
přizvána na výpomoc při líčení postav nového filmu Vetřelec.
Práce pomocné režisérky na filmu Infected Paradise ji kromě výše
uvedeného definitivně nasměřovala ke studiu režie a produkce.
To začala v lednu 2017 a má zatím za sebou krátký film Cesta
objevů a dokument o oslavě Dětského dne v České a slovenské
asociaci. Chystá se natočit o našich akcích více dokumentů a vypomáhá nám také při organizaci Českého a slovenského filmového
festivalu v Perthu výrobou mixáží filmových upoutávek. Držme ji
palce, ať se jí daří nejen na cestě za jejími uměleckými plány, ale i
v profesním uplatnění.
Gábina

Finální práce na ACMUSE
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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
Čo príde po daždi?
Pondelok.


"Milan, čo si robil predtým, ako si sa
oženil?"
"Čo som chcel."


Prosím vás, ja idem na stanicu. Idem
dobre?
- Nie, trochu krívate.



Sedia dvaja mat-fyzici (on a ona) na
lavičke v romantickom objatí, slnko
krásne zapadá, ... Ona sa k nemu
otočí a hovorí:
- Drahý, myslíš na to, na čo ja?
- Áno, drahá.
- A koľko ti to vyšlo?

KŘÍŽOVKA
Zkušený právník prohraje spor s obžalovaným z loupeže. Jeho klient se k němu otočí a říká: „A co teď?“ „…Tajenka."

Vodorovné legendy
A VÝZVA K TICHU, EVROPAN,
ŠPLHAVEC, NEKOVOVÝ PRVEK
B NĚM.BABIČKA, BOHATÝR, PATŘÍCÍ
IVĚ, K, NA, TA I ONA
C TAJENKA 1.DÍL, TURECKÉ SÍDLO
D VTIŠTĚNÁ STOPA, ANGL.HVĚZDA,
ŘÍMSKY 1501, TYČE NA PŘEDKU VOZŮ
E AMER.FILM (H.HART), NOSIČ
ZAVAZADEL, HOPSA, UKAZOVACÍ
ZÁJMENO
F BEZCENNÁ VĚC, SMĚS UHLOVODÍKŮ,
OSOBNÍ ZÁJMENO, VLASTNÍ SOBŮM
G TAJENKA 3.DÍL, PULS, MYŠLENKA
H ČS. UMĚLÉ VLÁKNO, POSLKÝ FILM
(S.BAREJA), LEM
I SKLADBA PRO 8 NÁSTROJŮ, ČESKÁ

ŘEKA, NEŠLECHTĚNÁ

ŽENSKÉ JMÉNO (14.9.)

Svislé legendy
1 POSLÉZE, TAKÉ ONO NÁŘEČNĚ
2 ZPŮSOBEM NĚČEHO SMYTÉHO, TYP
MEZINÁR.OZNAČENÍ NÁKLADNÍCH
VAGONŮ
3 DRUH KOBERCE, ŠUSTĚNÍ
4 SROSTLÉ MÍSTO, ALIANCE
5 VÍŘENÍ, ZPĚVNÝ PTÁK, KLÁVESA NA
PC
6 SPZ BLANSKA, REZERVACE (ZKR.), SÍŤ
BENZIN. STANIC
7 ŽIVOTOSPRÁVA, PODNIK V NOVÉM
MĚSTĚ NAD VÁHEM
8 ALE, ČÁST PAŽE
9 VÁHA HEDVÁBNÉHO
PLÁTNA,UDÁVAJÍCÍ JEHO JEMNOST,

10 POUZE (NÁŘ.), DOKONČEN
11 VODNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK,
PÁN, BASKICKY A
12 PŘEDLOŽKA, LEPENKY,
PRAVOSLAVNÝ KNĚZ
13 PATŘÍCÍ EDOVI, MINC. JEDNOTKA
STARÝCH ŽIDŮ
14 ZÁMOTEK HOUSENKY, SLEZSKÁ
ŘEKA
15 DRUHOVÁ ČÍSLOVKA, POPUL.ANGL.
KOMIK
16 TAJENKA 2.DÍL
Pomůcka
BEAN, MĚSTO.
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH

RADIO CZECH & FRIENDS
95.3 FM

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 3. čtvrtletí 2017
začíná v úterý 11. července večer.
Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech úrovních:
začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

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.

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
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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/

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

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
26. 8 2017

Vepřové hody

September

Quiz night

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.

18 - 22. 10 2017

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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