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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

www.csfilmfestwa.org
We are proud to announce that the third exciting
installment of the
Czech and Slovak Film Festival is coming to Perth
from 18 - 22 October 2017.

WHAT TO EXPECT?
 THREE EXCELLENT VENUES
 Cinema Paradiso /Northbridge/
 Backlot Studios /West Perth/
 Fly by Night Musician Club /Fremantle/
 OPENING NIGHT
 Cinema Paradiso, screening the newest Hrebejk’s film ‘The Teacher’
including Grand Opening with VIP guests, live music, drinks and nibbles.
 MAGNIFICENT CZECH DIRECTOR JIRI STRACH, BRINGING
OVER SOME OF HIS BEST FILMS IN PERSON
 8 UNIQUE MOVIES OF ECLECTIC GENRES IN 5 NIGHTS
 EMBRACING CZECH AND SLOVAK CULTURE AND HUMOUR
 A GET-TOGETHER OF LIKE-MINDED PEOPLE HOSTED IN A
FRIENDLY ATMOSPHERE
 AUDIENCE PRIZE
 FLY BY NIGHT, SHOWCASING SHORT INDEPENDENT FILM
‘ROOTS IN EGO’ CREATING
AN UNFORGETTABLE EVENT ACCOMPANIED BY A LIVE DJ
PERFORMANCE
 CLOSING NIGHT
 The Australian premiere of ‘A Prominent Patient’- the Czech Lion
winning movie - will be held in Cinema Paradiso. The night will include
drink and nibbles.

CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL WA
Festival Program
THE TEACHER / Učitelka

| Comedy – Drama
OPENING NIGHT
CINEMA PARADISO | 19 OCT | 5:45 PM
A middle school teacher manipulates her student’s parents into doing
favors for her in exchange for previews of test questions and good
grades for their children. Based on a true story.

A PROMINENT PATIENT / MASARYK

| Biography – Drama – History

CLOSING NIGHT
CINEMA PARADISO | 22 OCT | 6:00 PM
A not-to-be missed masterpiece is a 2016 Czech-Slovak drama film
directed by Julius Sevcik. Karel Roden plays the reluctant diplomat
and unwilling Czech hero Jan Masaryk, as the politics of appeasement
catapults Europe into WWII. It won not only twelve Czech Lions, including
the Czech Lion for the Best Film, but also had success at the 67th Berlin
International Film Festival.

ANTHROPOID / ANTHROPOID | Biography – History – Thriller – War
BACKLOT STUDIOS| 18 OCT | 8:00 PM | Drama

Based on the extraordinary true story of “Operation Anthropoid,” in
December 1941, two Czech soldiers (Cillian Murphy, Jamie Dornan)
parachute into their occupied homeland to assassinate Nazi officer
Reinhard Heydrich (Detlef Bothe).

ANGEL OF THE LORD 2 / ANDĚL PÁNĚ 2 |

Fantasy – Family

CINEMA PARADISO | 20 OCT | 6:30 PM | Drama

Pořadatelé filmového
festivalu Vás srdečně zvou na

VEČÍREK SE
STRACHEM

Petronel, an angel, is still working at the Heaven’s gates but is confident
that he deserves a better function. His everlasting tempter Uriah, a devil,
takes up tempting him.

EIGHTS / OSMY | Comedy

BACKLOT STUDIOS | 20 OCT | 7:00 PM
An ordinary man with an ordinary job, ordinary family and ordinary affair
has an unordinary day after he signes the Charta 77, a day in which
Richard can either lose everything or find himself.

KIDNAPPING / ÚNOS | Drama

CINEMA PARADISO | 21 OCT | 6:30 PM

Festivalová nálada bude pokračovat besedou
s naším hostem, českým režisérem a hercem,
panem JIŘÍM STRACHEM.
Podělí se s námi o své filmové zkušenosti a příhody
a zodpoví na Vaše otázky.

In the 90s, when Czechoslovakia split up to Czcech Republik and Slovakia,
the son of Slovakian president gets abducted by mafia in a political
scheme of the prime minister.

PŘIJĎTE SI S NÁMI UDĚLAT HEZKÝ VEČER!

A short, independent movie, set in one of Prague’s dodgiest suburbs.
Describes one day in the lives of two sisters and their friends, full of drugs
and electronic music. Teamed up with a DJ, we will provide you with a
unique movie night/party experience you will not forget.

KDY: pátek 20. října od 20:30
(po promítání filmu Anděl Páně 2)
KDE: St Lutheran Church (hala),
16 Aberdeen St, Perth
Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii

ROOTS IN EGO / ROOTS IN EGO | Drama
DJ.B.Boss
FLY BY NIGH CLUB | 21 OCT | 7:00 PM

SANTINI’S ENIGMA / SANTINIHO JAZYK | Drama – Thriller – Mystery
BACKLOT STUDIOS| 22 OCT | 4:00 PM

Employee of an advertising agency, discovers a series of cryptic
messages inscribed by the architect into his structures, and sets out
to decipher them. His way is lined with mysterious murders which are
obviously connected with his search.
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VEPŘOVÉ HODY 2017

ANEB JAK JSME SI MYSLELI, ŽE JE LETOS UDĚLÁME U NĚKOHO NA ZAHRADĚ
Přestože to ještě týden před uzávěrkou objednávek vypadalo tak, že se letošní hody budou konat velmi komorně, o to větší frmol nastal ve finálním týdnu, kdy jsme nestačili zapisovat nahlášené objednávky. A své štěstí
někteří zkoušeli i po uzávěrce. Nicméně, ono je to podobné každý rok a s rezervami se počítá.
Mým favoritem byly portréty žáčků školy. Každá třída k nim
zvolila jinou techniku a všechny byly úžasné.
Od páté se začali trousit první návštěvníci a sál se postupně zaplňoval. Na pódiu pobíhala spousta dětí, rodiče se spokojeně bavili.
Než jsme se nadáli, sál se zaplnil do posledního místečka a bzučelo
to tam jak v úle. Kotel polévky “prdelačky” se pomalu prázdnil,
opečené jitrničky, jelítka, uzené i zelí voněly na talířích. Přestože
se vydalo 160 večeří, nikde žádné fronty, ani čekání, prostě pohoda. Příjemnou atmosféru doplňoval trailer ke třetímu českému
a slovenskému filmovému festivalu, který odstartuje již 18. října.
Oficiálně se tak odhalil program letošního ročníku nazvaného
„Full of Stories“, a určitě je opět z čeho vybírat.
Zlatým hřebem večera byla tombola. Cen bylo tolik, že trvalo
hodinu je všechny vylosovat. Úplně největší radost z ní měly děti,
které s nadšením běhaly ceny vyzvedávat. A dokonce jsme zde
oslavili i milé kulatiny! Překvapenému Graemovi jsme od srdce
zazpívali Svěrákovu Narozeninovou a předali mu velký dort.
V zákulisí se mezitím u nové šéfové kuchyňského týmu (tedy
týmu, který teprve pomalu vznikal) střídaly obavy s odhodláním. Obavy o poněkud svérázně se chovající vybavení kuchyně,
které v minulých letech způsobovalo infarktové stavy, nebo o to,
jak správně dochutit zelí pro 150 lidí, aby si všichni pošmákli.
Nicméně, v brzké odpoledne v Den D byl kuchyňský tým nastoupen k akci v naškrobených zástěrách. Brzy se ukázalo, že obavy
byly naprosto zbytečné! Staronový tým se pod taktovkou Míši
vrhnul do práce jako dobře naolejovaný stroj, trouba i sporáky se
nakonec rozhodly spolupracovat a až na malé technické zádrhele
v kuchyni vládla pohoda a dobrá nálada. Šéfová Míša, ke své velké
úlevě, brzy už jen dohlížela, jak to vše běží jako po drátku.
Sál tentokrát pomáhali nachystat mládežníci školou povinní a
hodně dobře se u toho bavili. V duchu hesla “po práci legrace“
poté využili asijský klub jako ideální prostory pro hru na schovávanou. Gábina se mohla v klidu věnovat aranžmá bohaté tomboly, kterou osobně sehnala od velmi milých sponzorů. Nápojový
tým mezitím připravil bar a rozcvičoval pípu, aby byla v plné
síle, až dorazí žízniví hosté.
Vedlejší místnost už voněla jak uzenářství. Jura s Katkou zde
pilně rovnali masové balíčky, aby byly připravené k rychlému
vyzvednutí. A jako každoročně, abychom nekrmili jen tělo, ale
i duši, chystala se výstava - tentokrát České školy. A že za těch
osm let existence a bohatého programu bylo co vystavovat!

Prostě to byla hodně povedená akce! A za to velký dík patří hlavně všem pomocníkům i členům výboru a jejich rodinám. A samozřejmě našemu řezníkovi Láďovi Kofroňovi, bez jehož lahodných
výrobků by žádné vepřové hody nebyly! Děkujeme i všem dárcům
cen tomboly, jejíž výtěžek půjde na podporu filmového festivalu,
a Vám všem, co jste nakonec přeci jenom přišli!
A co na to někteří z organizátorů a pomocníků:

Gábina:
Když jsme u řezníka balíčkovali objednávky uzenin, tak jsem si říkala, že nás je Čechů a Slováků tady v Perthu nějak víc. A že bude
v asijském klubu plno a že budou zase fronty u vstupu a pak i na
jídlo. Ale nebyly! Lidi přicházeli nějak postupně, takže jsme stíhali
všechny objednávky na uzeninové pochutiny i lístky na jídlo
rychle odbavit. A ani na svoji zabijačkovou večeři nikdo nemusel
stát frontu. Kuchyň tentokrát zvládla všechno s předstihem, a to
díky funkční troubě a sehranému týmu. Za to jim patří velký dík a
pochvala před nastoupenou jednotkou!

Vlasta:
Z mého hlediska to byla jedna z nejlepších zabíjaček, co se týká
organizace. Nikde žádné zácpy, lidé docházeli postupně, velmi
malé fronty u jídla a pití a všichni ukáznění. Bravo všem v kuchyni a u pití a Gábině k přípravě superbní tomboly.
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Petra
Zabijačka byla úžasná a povedená akce plná spokojených a
veselých lidi. Já jsem většinu času strávila s Veronikou za barem,
kde se nám moc líbilo. Bylo fajn poznat nové lidi a popovídat si v
rodném jazyce. Musím se ale přiznat, že jsem česky mluvila i na
cizince. Ale nakonec se slovo „pivo“ naučili všichni.
Jídlo bylo výborné, pití byl dostatek, výstava od dětí nádherná a
tombola bohatá. Co více si přát?
Ať je to stejně dobré i příští rok!
Jitka Smith

PS: UPOZORNĚNÍ VÝHERCŮM
VSTUPENEK NA FILMOVÝ FESTIVAL
(mimo Opening a Closing Night)

Adam (10 let)
Přijeli jsme už brzy odpoledne a hned jsem se pustil do focení
všech příprav - kuchyň, příprava sálu, příprava výstavy. Společně
s Gábinou a ostatními dětmi jsme připravili sál. Bylo to prima,
protože jsme to pojali jako závod - kdo roznese co nejrychleji co
nejvíce židlí. Jídlo mně moc chutnalo. Hlavně bílá jitrnice. Moc
se mi na zabijačce líbilo to, že tam bylo dostatek prostoru a mohli
jsme hrát na schovku. Tombola byla úžasná. Moc napínavá. Měli
jsme velikou radost, když jsme vyhráli cenu.

– na poukázce byl uveden chybný datum,
správný datum je 18. – 20. ŘÍJNA. Omlouváme se.

PS2: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY VÝHERCE
FILMOVÝCH POUKÁZEK
– dejte nám vědět, na který film půjdete,
abychom vám mohli předat platné vstupenky.

Anetta (8 let)
Na zabijačce se mi moc líbilo. Moc mě bavilo pomáhat při přípravách. Pokládali jsme ubrusy, na stoly připravovali mističky
na oříšky a dekoraci. S Leonií jsme stříhaly letáčky na další akce
českého klubu.
Z jídla mi nejvíce chutnalo zelí a medovník. A tombola byla moc
napínavá. Vyhráli jsme medovník! Byl výborný!
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V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo modelování letadel, vláčků, aut nebo lodí docela běžným koníčkem
mezi mládeží i dospělou populací. S nástupem počítačových her se tato oblíbená zábava kluků stala mezi mladými lidmi vzácností a dneska se jí věnují už jen ti, kterým zájem o modely vydržel od dětství až do dospělosti.
Mezi ně patří i pan inženýr Vladimír Maštalíř.
Vladimír Maštalíř vystudoval ekonomii,
obor zahraniční obchod. Po ukončení
vysoké školy a povinné vojenské služby
nastoupil do Škody Motokov, oddělení
vývozu. Po devíti letech odešel na ředitelství dálnic do právního oddělení, kde
se 13 let věnoval arbitrážím a uzavírání
hospodářských smluv na projektování a
udržování dálnic. Často jezdil do Rakouska
a Německa, kde překládal pro německy a
česky mluvící inženýry na jejich předváděcích dnech. Svoje znalosti němčiny, ruštiny a angličtiny si udržoval a prohluboval
také tlumočením na zahraničních zájezdech CKM (Cestovní kancelář mládeže) a
výletech do Vysokých Tater, kde tlumočil
zahraničním účastníkům zájezdu.

A právě kvůli svým častým služebním
výjezdům do zahraničí se dostal na listinu
politicky nespolehlivých, což výrazně
ovlivnilo chování vedení a kolegů k němu.
Tehdy se rozhodl pro emigraci. Původně
s manželkou uvažoval, že se přestěhují
do Kanady nebo na Nový Zéland. Kvůli
počasí jim byla doporučena metropole
Západní Austrálie. Po různých peripetiích
v Jugoslávii a v Rakousku se nakonec ocitl
i s manželkou a dvěma syny, tehdy 7 a 10
let starými, na letišti v Perthu. Tam na ně
čekal tehdejší předseda České a slovenské
asociace (ČSA) Jiří Lochman, který jim
v rámci sponzorované migrace pomohl
s ubytováním, školou na výuku angličtiny
i školou pro děti. Dodnes si pamatuje, jak
jim nejen ČSA ale i australské úřady byly
nápomocny a jak se k nim hezky chovaly.
Taky jak všichni věřili v jejich spokojenou
budoucnost - už čtyři dny po příletu se jich
ptali, kde chtějí pozemek a kdy začnou
stavět svůj dům.
Ovšem uplatnit se v Západní Austrálii
jako inženýr a ekonom už bylo horší.
Zaměstnavatelé se na české diplomy dívali
skrz prsty. Ani jeho manželka Jana, která
v Čechách pracovala jako ředitelka mateřské školky, si kvůli své slabé angličtině
mohla o místě učitelky jen nechat zdát.
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Pracovat však museli, aby se uživili, a tak
jako snad každý imigrant začali nejdřív
uklízet. Pan Vladimír dostal za nějaký čas
práci v galvanovně a paní Jana ve výrobně
léků, kde pracovala až do důchodu. Pan
Vladimír se přihlásil na kurz účetnictví,
ale příliš ho to nebavilo, a tak se rozhodl
přijmout nabídku City of Perth Parking
na místo ostrahy parkoviště. Se změnou
zákona o hlídací službě se změnily i požadavky na ostrahu – pracovníci museli být
akreditováni policií. A tak Vladimír přešel
do oddělení služby zákazníkům. Tam
zůstal pracovat až do svých 72 let, kdy
odešel do penze. S 31 roky ve službě se
stal nejdéle sloužícím zaměstnancem City
of Perth Parking.

diskutují o nich a domlouvají nové projekty. Kromě toho tato modelářská organizace
pořádá výroční přehlídky modelů a soutěže modelářů. Pan Vladimír obdržel medaili
za svůj model německého tanku Panzer 4
bojující za 2. světové války v Libyi.

Nestačí ovšem model tanku, vozidla či
letadla jen tak slepit. Je třeba mít k němu i
téma scény a krátký příběh. Tak třeba člen
vojenské policie stojí u barikády a říká
členům posádky tanku, že dál nesmějí jet.
Ti se pak domlouvají, jak postupovat dál.

Inženýr, ekonom a tlumočník do třech světových jazyků se kvůli politické nesvobodě
a budoucnosti svých dětí vzdal perspektivního zaměstnání a odjel na druhou stranu
zeměkoule. Ale nevzdal se svého koníčka,
kterému se začal věnovat už v mládí modelování bojové mobilní techniky z 2.
světové války. Na vojně sloužil u parašutistů, a možná právě to ho přivedlo
ke stavění modelů letadel, ke kterým pak
přidal tanky a jiná bojová vozidla. Za léta
modelování se postupně specializoval na
africká bojiště v letech 1942-43.
Je členem klubu International Plastic
Modeller‘s Society, který byl založen
v roce 1963. Má své národní pobočky a
místní kluby. Ty pořádají pravidelná setkání, kde si předvádějí nejnovější modely,

Nové modely kupuje pan Vladimír ve
specializovaných obchodech, například
Stanbridges Hobby Shop nebo Tactics.
Hledá a kupuje také na internetu anebo na
výstavách a přehlídkách. Kromě modelů
vojenských vozidel a letadel sbírá vše, co
se týká vojáků 2. světové války uniformami a čepicemi počínaje a zbraněmi konče.
Velmi dobrým zdrojem těchto válečných
relikvií je Army Shop v Praze.
U lepení modelů pan Vladimír tráví
hodně času. Ale svou manželku a syny

Maštalířových navštívila vulkány na
Novém Zélandu, na Cookových ostrovech, Tahiti, v Japonsku, na Islandu,
v Kanadě a na Aljašce. Před odjezdem na
posledně jmenované místo museli projít
speciálním školením, jak se chovat v případě setkání s medvědem.

nezanedbává. Společně jezdí po světě na
túry do hor a k vyhaslým sopkám. Oblast
mrtvých vulkánů je totiž pokryta endemickou vegetací díky unikátní kompozici
půdy kolem a uvnitř kráteru.

Taky vzhled stromů a vody v kráterech jsou jiné. Například polární břízy
u kráteru na Islandu rostou horizontálně a voda kráteru Tongariro track
září různými jasnými barvami. Rodina

Tak si říkám, že pan Maštalíř perfektně
zkombinoval dva zcela odlišné koníčky.
Když se vrátí z fyzicky náročného výletu
za zajímavou sopkou, tak si sedne ke svému stolu a začne s mravenčí prací na stavbě dalšího modelu tanku. Paní Jana se zlobí, že si hraje jako malý kluk, ale Vladimír
na to říká: „Kdo si hraje, nezlobí.“
Gábina

PRAVÝ ČESKÝ KVÁSKOVÝ CHLEBA
Gábina mě poprosila, abych napsala
něco o své zahrádce. Myslím si ale, že
jsou tady mezi námi náruživější a zkušenější zahrádkáři než jsem já. Proto bych
se s vámi raději podělila o to, jak jsem
začala péct pravý český kváskový chleb
v Austrálii.
Když jsme přijeli do Perthu, tak jsme kupovali bílý chléb a zkoušeli si zvyknout.
Říkali jsme si, „jsme v cizí zemi, musíme
si zvyknout“. Asi po roce jsem dostala od
Ježíška pekárnu na chleba, kterou jsem
si moc přála. Chleba byl o moc chutnější,
ale pořád to nebylo ono.
Až jsme jednoho dne poznali Kučerovy.
Je o nich známo, že jsou velice kamarádští a pohostinní a tak jsme byli pozváni
na oběd. Pěkně jsme se na návštěvě
bavili a v tom mi Jana povídá, že mi dá
ochutnat chleba. Vytáhla z utěrky krásně
voňavý chleba. Byla jsem nadšená a začala jsem z Jany tahat rozumy. Domů jsem
odjížděla se skleničkou kvásku, pytlíkem mouky na začátek, receptem na chleba Šumava a návodem, jak se starat o kvásek.
Totiž s tím kváskem to není jen tak. Jak ho dostanete, ihned se stává členem domácnosti a musí se o něj správně pečovat. Většinu doby
sedí kvásek v lednici. Když dostanete chuť na chleba, kvásek si vytáhnete z ledničky a začne krmení.
Hned jak jsem přišla domů, tak jsem kvásek začala krmit (nemohla jsem se dočkat, až si upeču svůj vlastní chleba). Nakrmila jsem ho
poprvé, podruhé a potřetí. To mi trvalo jeden den. Druhý den jsem si lžíci kvásku odebrala do skleničky a uložila do ledničky, abych
měla na příští pečení. A ze zbytku kvásku jsem zadělala na chleba. A celý den jsem chodila těsto okukovat, jestli správně kyne. Večer
jsem rozehřála troubu a šoupla do ní nakynutý pecen. Ta vůně, co se linula z trouby a po celém bytě... Po hodince pečení jsem z trouby
slavnostně vytáhla krásně upečený chleba s křupavou kůrkou. S krájením se má počkat, až chleba vystydne, ale to jsme nemohli vydržet.
Půlka chleba zmizela dřív, než stačil vychladnout. A od té doby zadělávám na chleba každý týden.
A od koho dostala Jana kvásek?
Kvásek se zrodil doma u Kostků. Terezka zkoušela více než rok, spotřebovala několik kil mouky a potom ani neví jak, kvásek oživnul.
Po necelých pěti letech pečení jsem se rozhodla, že bych chtěla péct i pro ostatní. A tak sbírám všechnu odvahu, zjišťuju, telefonuju a
zařizuju, abych mohla chleba prodávat. Všechno je to ještě v plenkách a vůbec nevím, jak mně to půjde. Ale chtěla bych vám napsat, milí
čtenáři, že vám ráda náš český chleba upeču.
Linda Václaviková
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FILMOVÝ MINI KVÍZ ANEB PŘÍPRAVA NA QUIZ NIGHT 16. ZÁŘÍ 2017
Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti českého a slovenského filmu, kvalifikujte se do týmu na Kvízový večer.
A žádné googlování, prosím!
Ve filmu Nezlobte dědečka vedle Vlasty Buriana hrál
1.

Theodor Pištěk

2.

Jaroslav Marvan

3.

Jindřich Plachta

4.

Jára Kohout

Který z herců/hereček byla za svou roli ve filmu
Saturnin nominováni na cenu Českého lva
v kategorii herecký výkon ve vedlejší roli?
1.

Jana Synková za roli tety Kateřiny		

2.

Lucie Zedníčková za roli slečny Barbory

3.

Lubomír Lipský za roli dědečka

Jana Dítětová a Zdeněk Dítě byli (Zdeněk již zemřel)

4.

Petr Vacek za roli Milouše

1.

Manželé

2.

Sourozenci

3.

Otec a dcera

4.

Kolegové se shodným jménem

Věra Chytilová za kamerou začínala jako klapka,
odkud se vypracovala až na pomocnou režisérku.
Vystudovala FAMU v ročníku Otakara Vávry obor
filmová režie, na který byla přijata jako jediná žena.
Jejími kolegy byli například Jiří Menzel a Juraj
Jakubisko. Který z jejich filmů lze označit za moralizující horor?

Slovenské herečky, sestry Vášáryové, sú populárne
nielen na Slovensku, ale i v Čechách.
Ktorá z nich je staršia?
1.

Magda

2.

Emília

3.

Sú to dvojičky, takže sú rovnako staré

“Tento způsob léta se mi jeví poněkud nešťastným” zaznělo v roku 1968 ve filmu Jiřího Menzela
Rozmarné léto podle stejnojmenné knihy Vladislava
Vančury. Větu pronesl:
1.

major Hugo

2.

abbé Roch

3.

majitel říčních lázní Antonín Důra

4.

kouzelník Arnoštek

1.

Hra jablko

2.

Kalamita

3.

Vlčí bouda

4.

Sedmikrásky

Křeček v noční košili, Létající Čestmír, Arabela patrí
k československým sci-fi televíznym seriálom pre deti
vysielaným v češtine. Ako sa volal československý
sci-fi televízny seriál vysielaný v slovenčine?
1.

Spadla z neba

2.

Spadla z oblakov

3.

Prišla z neba

4.

Prišla z oblakov

Elišku Balzerovou a Jiřího Bartošku jsme měli možnost vidět spolu hrát v tragikomedii Teorie Tygra.
Znají se už od studentských let a poprvé spolu hráli
ve filmu
1.

Oldřich a Božena

2.

Hřiště

3.

S tebou mně baví svět

4.

Nemocnice na kraji města

Patrí k slovenským hercom, ktorí neoddeliteľne
zrástli s českou kinematografiou. Bol často obsadzovaný do postáv významných osobností histórie. Svoju
prvú hlavnú mužskú úlohu si zahral vo filme Otakara
Vávry Nástup. Nasledovali ďalšie historické postavy
pod Vávrovou taktovkou, a to Ludvík Svoboda a Ján
Amos Komenský. Tým hercom je

Český dabing patřil desítky let k nejlepším na světě.
Stává se již pravidlem, aby velké role mluvili ti dabéři, kteří tu či onu zahraniční hvězdu mluvili v jiných
filmech. A tak máme například neodmyslitelně spojeného herce Louis de Funese s Františkem Filipovským
nebo Jeana Paula Belmonda s Jiřím Krampolem.
Která naše známá herečka dabovala v mládí Ginu
Lollobridgidu?

1.

Vlado Müller

1.

Alena Vránová

2.

Michal Dočolomanský

2.

Jaroslava Obermaierová

3.

Juraj Kukura

3.

Věra Galatíková

4.

Ladislav Chudík

4.

Milena Dvorská
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KLOKÁNEK

AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
Ako šlo vajce na vandrovku? - Nuž urobilo si aj
ono, ako si každý robieva: Kotúľ! zakotúľalo sa a
pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte
za starých časov, nuž veľa ani neopytujte sa, ako to
mohlo byť; dosť, čo je o tom rozprávka.

Idú, idú pekne v hŕbke; stretnú ešte kohúta.

Za starých časov išlo teda Vajce na vandrovku a
stretlo tam raka.

Dobre teda, už boli všetci siedmi dobrí tovarišia
spolu!

„Kde ty ideš?“ rečie mu ono.

Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných
smrečinách omrkli a nevedeli ani sem, ani tam, a
boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako
tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť
rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých.
Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtial
zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich
v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce
zvolalo:

„A tyže kde?“ rečie mu on.
„Ja idem na vandrovku!“
„A veď ani ja nechcem byť horší od teba; pôjdem i
ja!“
Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú,
idú; stretnú kačicu.
„Kde ty ideš?“ opytuje sa vajce.
„A vyže kde?“ rečie táto.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme traja.“
Kačica pristala; už boli traja. Všetko dobré do
tretice!
Idú, idú; stretnú moriaka.
„Kde ty ideš?“ rečie vajce.
„A vyže kde?“ rečie tento.
„My ideme na vandrovku; poď do kamarátstva!“
Moriak pristal; boli štyria.
Idú, idú; stretnú koňa.
„Kde ty ideš?“ rečie vajce.
„A vyže kde?“ rečie kôň.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme piati.“
Kôň šiel; bolo ich, koľko na ruke prstov.
Idú, idú; stretnú vola.
„Kde ty ideš?“ rečie vajce.
„A vyže kde?“ rečie tento.
„My ideme na vandrovku; poď, väčšia hŕbka pýta
viac.“
Vôl pristal; už boli šiesti.
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„Kde ty ideš?“ rečie vajce.
„A vyže kde takto rozbehli ste sa?“ rečie kohút.
„My ideme na vandrovku; poď, budeme všetci
siedmi!“

„No, len zleť skoro v tú stranu proti svetlu; ukážeš nám cestu. Ta pôjdeme, a čo by priam všetci
čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás
prenocovať.“
Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci
ako na hotové.
Aj našli chyžku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie
vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha
a z izbičky vyjde stará baba.
„Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro choďte preč,
bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu
zmelú na kašu!“ spustila baba na nich.
„Ech, zmelú-nezmelú; ty nestaraj sa o to, ale nám
siedmim tovarišom daj jesť,“ vraví vajce.
„A čo vás všetkých parom poberie, pre takých
kadejakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám
nič!“ durila sa baba.
Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy
a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam
dakde do jamy a pribehol naspäť.
Vnišli všetci do izby a tam našli pre siedmich stôl
zastretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz
bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj

prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora
prašťala.
Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač, vajce
ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na
pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za
dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu,
raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby;
svetlo vyhasili.
Zbojníci dôjdu a svetla v chyži nevidia.
„Čo či tá baba zaspala, či čo je to?“ povedajú si.
„Hneď sa nazrieme, čo je to! Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbíjané veci na hromadu nestrepali!“ povie najväčší z nich a pobral sa dnu.
Vstúpi do pitvora. Tu vôl vezme ho na rohy a hodí
otvorenými dvermi do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho kopytom.
„Ej, kýže je toto čert? Počkaj, hneď ti posvietim
do očí!“ rečie zbojník a skočí ku pahrebe, že svetlo
roznieti.
Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo
žeravé uhlie na vajce. Fúk! puklo vajce a nafúkalo
zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako
podstrelený skočil ku krhle, že si tvár i oči vymyje. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do
štipcov. Zbojník trhne rukou, pre-vrhne krhlu a narobí velký hurt!
Na ten hurt strepoce kačka krídlami
a zakáčka: ták, ták, ták! Moriak
zahrmotí na peci lopatami a kývajúc
hlavou, zahudruje: hudrý, hudrý!
Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými
nohami náležité zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal
ho zasa vôl na rohy a vymrštil von
na dvor; k tomu všetkému kohút na
pántoch celým hrdlom sa ozýval:
kikirí, kokoré!

Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch, a oni sami
strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť,
abych aspoň videl, s kým má do činenia, fúk! vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre, dobre že mi oči nevytiekli; čiahnem rukou do krhly,
že si oči vymyjem, tam krajčír s nožnicami leban
mi všetky prsty odstrihol; a tobôž medzi lavicami
tkáč rozohnal krosna, tresol ma člnkom po hlave a
volal: tak, tak! Na peci pekár chytal na mňa lopaty
a dudlal: udri, udri! Spoza dverí vyskočil čižmár,
vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do
pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly
a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu
vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových
viselniciach čakal na mňa kat a volal: sem s ním,
sem ho hore!“
Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na
nich z chalupy, ale pobrali päty na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy nazbíjali.
Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli
si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli pili,
harovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý
pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zasa
takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.

Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
„Ká skaza robí sa to tam?“ opýtajú sa ho títo. A tento len tak chytá
dych do seba, aby im odrazu všetko
vypovedal:
„Hja, bisťuže dade, tam je veru zle.
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MENO:
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Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - PERNÍK
INGREDIENCE:
Těsto:
260 g

hladká mouka (nebo gluten-free)

1 lžička
½ lžičky

jedlá soda
sůl

1,5 lžičky

zázvor

1 lžička

skořice

¼ lžičky

hřebíček

¼ lžičky

kardamon

1 špetka

koriandr (sušený)

1 špetka

pepř bílý (mletý)

115 g

máslo (změklé)

100 g

třtinový cukr

2 		

vejce

120 g		

melasa

POSTUP:
V míse smícháme mouku, sůl a všechno koření.
Přidáme lžičku sody a můžeme i lžičku kypřícího
prášku. V případě, že používáte gluten-free mouku, přidejte 2 lžičky kypřícího prášku. Sypkou směs
dáme stranou.
Vyšleháme změklé máslo s třtinovým cukrem do
pěny a pak zašleháme po jednom vajíčku. Až je směs
promíchaná přidáme melasu a zase pořádně prošleháme. Nakonec přilijeme podmáslí, promícháme a na
závěr vmícháme směs mouky s kořením.
Těsto rovnoměrně rozlijeme na menší plech, nebo do
dortove kulaté formy a pečeme v předehřáté troubě
na 180 °C asi 30 minut. Zda je perník hotový zjistíme
testem špejlí.

Dobrou chuť!
Michaela Ondová
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PAVUČINKY OBCHODU V AUSTRÁLII
Vážení čtenáři,
rád bych se s Vámi podělil o zkušenosti a dojmy, které jsem nasbíral během
mého krátkého působení na australském
trhu. Záměrně zmiňuji krátkého, jelikož
z osobní praxe vím, že business, který se
nepodaří rozjet během cca dvou roků (v
mém případě rok), bude pravděpodobně
neúspěšný a je proto lepší zkusit najít
jinou cestu.
Chtěl bych přiblížit pár „pavučin“ australského trhu, do kterých se můžete chytit,
a také shrnout, co vše je nutné důkladně
zvážit před začátkem podnikání.
To bych rozdělil hned z kraje do dvou
kategorií: výrobce a dovozce. Setkal jsem
se zde s pár krajany, kteří vyrábí své
produkty a úspěšně prodávají na místních trzích, ale moje vize je trochu odlišná. Cílem je celá Austrálie se zaměřením
na pět hlavních měst, která tvoří většinu
obchodního potenciálu. Jak se říká, jen
malí lidé si dávají malé cíle - což se
může, ale také nemusí vyplatit. Teď se
zde nechci dotknout „zlatých českých
ručiček“, tedy výrobců např. tradičních
českých pochoutek a produktů, kteří
mají můj obdiv a uznání.
Řekněme, že už máte zpracovaný business
plán, zvolený ten pravý produkt, vypracovanou kalkulaci, dohodnuté podmínky s
výrobcem (ideální je exkluzivita pro daný
trh) a promyšlenou strategii. To je asi úplný základ, ale o tom se zmiňovat nebudu,
i když některé z těchto věcí úzce souvisí s
následujícími body.

1. MÍSTO PODNIKÁNÍ A B2B
(BUSINESS TO BUSINESS)
Pokud se zaměříte na import do Austrálie,
ať už z Čech, nebo z jiných koutů světa,
je určitě dobré si předem zjistit, jak si
vlastně stojí ekonomika jednotlivých
částí Austrálie. Já osobně jsem si vybral
Západní Austrálii. Chtěl jsem poznat jiný
kout Austrálie, který není ve srovnání s
východním pobřežím tak známý, a také
je zde tepleji během celého roku. Západní
Austrálie je z velké části závislá na těžebním průmyslu. Jestliže se daří v dolech,
pak je v ekonomice dostatek peněz a
lidé utrácejí téměř za všechno. Pokud
se nedaří, pak logicky utrácejí méně a
kupují spíše věci denní spotřeby. Je to
vidět i v Perthu, kde je nyní k pronájmu
poměrně hodně prostor, a to i na hlavní
obchodní třídě. To samo o sobě o něčem
svědčí. V současné době je v Západní
Austrálii kolem 80,000 nezaměstnaných.
Podle ekonomického serveru v Západní
Austrálie prožívá nejhorší období od roku
2003 (pokud si to dobře pamatuji).
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Záměrně jsem tento bod dal na první místo, protože je poměrně klíčový v případě,
že chcete své zboží nabídnout obchodním
řetězcům. Nyní se dostáváme k samotnému jádru problematiky zvoleného místa
a tu bych shrnul do slova „nekompetentnost“. Máte sice zajímavý produkt, který
strčí konkurenci do kapsy (kvalita a cena),
ale narazíte na problém, kdy centrály
společnosti jsou většinou v Sydney a okolí.
Co to znamená? Osobně jsem prošel většinu zajímavých nákupních středisek, kde
jsem produkt nabídnul ve vytipovaných
místech. Prodejny již nabízejí podobné
produkty, ale jak jsem zmínil, kvalita o
stupeň níže a cena naopak o stupeň výše.
Logicky by se to zdál být podnikatelský ráj
na zemi, kdy samotní prodejci a manažeři
poboček produkt velmi chválili a zajímali
se o něj. Nicméně tito manažeři nejsou
kompetentní provést rozhodnutí, zda
mohou zboží začlenit do své nabídky. Toto
rozhodnutí provádí top management, který většinou sídlí právě v Sydney a určuje
politiku ostatních poboček. Zanecháte
sice pár propagačních materiálů, popovídáte si o možnostech spolupráce, ale
následně jste odkázání právě na centrálu
společnosti. S kontaktem na produktového manažera také nepočítejte. Jediný
odkaz, který jsem dostal je na web s tím,
že mám poslat nabídku emailem. Každou
společnost jsem si důkladně prostudoval, co prodává, za jaké ceny a následně
poslal email s představením a konkrétní
nabídkou postavenou tak, aby se zdála být
tou pravou pro osloveného prodejce. Bez
jediné odezvy. Telefon sice zvednou, ale
s tím, že se podívají a ozvou se. Opět, bez
jediného „thank you for your offer“. Proto
je lepší hned z kraje zvolit spíše Sydney,
kde je většina sídel společností a můžete
si osobně zajít dohodnout schůzku. Zde
věřím v daleko větší úspěch. Vyzkoušel
jsem i možnost LinkedIn, kde se mi podařilo najít a oslovit několik zajímavých lidí,
ale ti jsou většinou velmi zaneprázdněni a
moc nekomunikují. S veletrhy (které jsou
velmi nákladné) moc dobrých zkušeností
z Evropské unie nemám, tak jsem tuto
možnost nezvolil.

2. B2C (BUSINESS TO CUSTOMERS)
Založení společnosti je konkrétně v
Západní Austrálii poměrně jednoduché a jde velice rychle. Já jsem oslovil
doporučenou účetní, která vše vyřídila
za cca $750 a do 14 dní byla společnost
založena a zaregistrována, včetně všech
formalit. To samé platí i pro založení bankovního účtu. Pro jednání se zajímavými
potenciálními odběrateli je dobré zvolit
tuto cestu, která má váhu a jste brán jako
rovnocenný partner.

Dále jsem zvažoval v Západní Austrálii
pronájem vlastní prodejny. Nicméně
moje kalkulace na pronájem prodejny,
dovoz zboží a zaměstnání prodavačky
se dostala do poměrně vysokých čísel.
Uvažoval jsem o prodejně cca 80 metrů
čtverečních, čili takové menší, ale zcela
dostatečné. Průměrný nájem se pohyboval kolem $5,000-7,000 za měsíc (a
to mi bylo sděleno, že pokud se daří
v dolech a ekomice se daří, ceny jsou
i dvojnásobné), plat zaměstnance cca
$3,500, tak jste na fixních nákladech kolem $10,000 na měsíc, a to ještě nemáte
koupené a dovezené zboží na prodej a
zahrnutý svůj plat, který je v průměru
pro dovozce kolem $5,500 měsíčně (záleží, na jaká jste tu víza a jaké máte podmínky). Pro člověka, který vydělává v
českých korunách, jsou to pak velké částky (cca 200,000 Kč za měsíc) a pokud
plánujete na rok dopředu, pak si to už
lehce vynásobíte a zjistíte přibližné roční
náklady na provoz. To jsou jen informace spojené s obchodem (samotné náklady
na žití zde rozebírat nebudu), ale je určitě třeba počítat se vším a mít připravený
rozpočet i s tučnější rezervou.
Z mého pohledu je pro samotný začátek
daleko lepší možností zvolit prodej přes
e-shop (tak podnikám já). Je to rychlejší, nechá se dobře zacílit na konkrétní
skupinu zákazníků a především podstatně
levnější. Nejsem programátor, a proto externě spolupracuji s chlapcem z Čech, který mi pomáhá s webem. Stále se mně tato
možnost vyplatí. K registraci australské
domény je třeba doložit ABN (Australian
Business Number), doménu ´com.au´ nelze
koupit z Čech - aspoň já tedy o takové
možnosti nevím. Dejme tomu, že již máme
vytvořený e-shop. Aby ho ale zákazníci
viděli a mohli nakoupit, musí být vidět.
Zde se nabízí několik variant propagace - jakou si vyberete, záleží na Vás. Já
osobně spolupracuji s Google Analytics,
kde vám v českém jazyce poradí, např.
kolik lidí za měsíc zadá do vyhledávače
klíčové slovo. To může leccos napovědět
o budoucím objemu zakázek. Abyste však
byli vidět, připravte si opět tučný rozpočet
v řádech desítek až stovek tisíc korun za
rok. Budete stát proti zavedeným společnostem, které vydělávají v australských
dolarech a porazit jejich nabídku a být na
první stránce při placené reklamě, není
levná ´sranda´. Osobně si myslím, že pokud za den nenavštíví web aspoň 50 lidí,
je to velmi málo. To znamená, že platíte
padesátkrát za proklik, ale prodej může
být nulový. Ceny za prokliky jsou různé a
v závislosti na komoditě a především na
období (např. pokud prodáváte parfémy,
pak Den matek a jiné svátky mohou cenu
za proklik několikrát navýšit).

Existuje samozřejmě i spousta dalších
způsobů jak se zviditelnit a rozjet business (veletrhy, schůzky, letáky atd.), ale
o tom se rozepisovat nebudu. Ať každý
uváží, jaká je nejefektivnější cesta jak
prorazit a uspět v konkurenci.

3. PŘESVĚDČENÍ ZÁKAZNÍKA
Zde se znovu vrátím k tomu, že jste přesvědčeni o tom, že Váš produkt/značka
na základě průzkumu trhu je ten nejlepší
a má velkou pravděpodobnost na úspěch.
Máte zastoupení českého/evropského
výrobce, který se již úspěšně prodává po
celém světě, což ale neznamená, že ho

znají v Austrálii. Největším obchodním
partnerem a dovozcem je Čína, což je
třeba si uvědomit – charakteristická je
široká nabídka a nízké ceny. Přesvědčit
zákazníka, aby nakoupil za vyšší cenu
„podobný“ produkt od značky, o které
v životě neslyšel, je nadlidský úkol.
Pokud zákazník zboží vidí osobně a měl
by možnost výrobky porovnat, máte
vyhráno, ale to na e-shopu, kde máte
několik produktových fotografií, nelze.
Zde doporučuji se zaměřit na jedinečnost
a odlišnost a uvést reference. V rámci
marketingu většina zavedených značek
již spolupracuje s určitými celebritami,
tak ty vhodné dát do popředí, ideálně na
domovskou stránku webu.

Mohl bych se zde rozepsat na dalších
několik stránek o mých dojmech a
zkušenostech, se kterými jsem se setkal.
Nicméně, jedná se pouze o moji subjektivní zkušenost, která může být diametrálně odlišná od jiných podnikatelů.
Nechci, aby článek působil nějak negativně, ale spíše jsem se snažil ukázat pár
bodů, které si člověk nemusí hned zcela
uvědomit a které mohou pomoci ostatním v jejich cestě za štěstím.
Závěrem bych Vám chtěl říci, že moc
přeji každému úspěch a držím palce, ať
vše vyjde podle Vašich představ, protože
„kde je vůle, je i cesta“.
S pozdravem
M.A.

WEARABLE ART MANDURAH
Wearable Art Mandurah podporuje nové vidění světa přes provokativní umění, které lze nosit na těle. Kromě soutěží v různých kategoriích pořádá také workshopy, přehlídky a výstavy tohoto netradičního umění. Přehlídky, které Wearable Art Mandurah pořádá, uvádějí
nejlepší oděvní umělecká díla z celé Austrálie divácky atraktivním způsobem. Původně malá módní přehlídka se časem proměnila v mezinárodní soutěž a představení, které přináší nové nápady v odívání nejen pro diváky, ale i pro pracovníky módního a textilního průmyslu.
Návštěvníci přehlídky a výstavy se mohou těšit nejen na zajímavé modely a módní doplňky, ale i na na jejich smluvní ceny při nákupu.

Zajímá se vaše dítě o netradiční módu, má nápady, ale potřebuje vedení? Pak zkuste:

Creative Reuse for 18 Years & Under | September & October

Join 2017 Wearable Art Mandurah finalist Jodie Davidson as she presents many practical instructions and ideas, including:
Inspiration to clear the blank canvas and find that starting point
Practical play using repurposed materials
How to make your wearable art count this year using scale, colour, texture, repetition and rhythm
Application clarification and criteria, including valuable tips on what the judges are looking for.
Spend time at our ‘inspiration station’ full of books, images, DVD’s and wearable art ideas to ignite your imagination.

ABOUT JODIE DAVIDSON
Jodie is a multidisciplinary visual artist with a varied practice combining the natural environment and urban development. She has worked with community groups in city and regional areas promoting creative ‘play’ to find inspiration. She uses predominantly recycled and
natural materials in sculpture, textiles, illustration and writing to produce artwork that reinforces her belief in sustainability.
BOOKINGS ESSSENTIAL
When
Wednesday 27 September 12.30 – 4.30 pm – Concept development, planning and design
Tuesday 3 October 12.30 – 4.30 pm Construction
Wednesday 4 and October 10.00 am – 4 pm - Construction

Where
Falcon eLibrary and Community Centre
Cnr Flavia Street and Cobblers Avenue Falcon
Cost
Free for 18 and under

Gábina, foto: Helena Hájek
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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

16

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
ČEŠTINA A CHLAST
O tom, že čeština je nejkrásnější a nejbohatší jazyk na světě,
netřeba polemizovat. Zvláště, dá-li se dohromady s největším koníčkem Čechů – alkoholem. A tak – jak říkáme hezky česky tomu,
kdo si poněkud více přihnul?
Elektrikář může být nadrátovanej a soudce jak zákon káže.
Klempíř byl na šrot. Metař byl nametenej a sládek nachmelenej.
Akademický malíř byl pod obraz a malíř pokojů zmalovanej.
Loutkoherec byl zpumprlíkovanej. Zpěvák, a že jich bylo, byl zhulákanej. Letec byl jako bomba, pyrotechnik jako puma a kanonýr
jako dělo. Pracovník pneuservisu byl gumovej.
Truhlář byl jako prkno. Kněz byl jako slovo boží, funebrák tuhej.
Meteorologa nebylo potřeba, ale byl by na mraky. Veterináře
potřeba bylo, a když se vracel z akce, byl jako zvíře.

www.lustenie.napady.net
Boxer byl ztřískanej, kropič zlitej. Zemědělci ji měli jako vidle.

Zootechnik v JZD byl jako dobytek, řezník jako prase. Kovář byl
zbušenej, kuchař na kaši a myslivec piclej. Písmomalíř byl často
zlinkovanej, lakýrník zlakovanej. Kominík byl zčazenej. Sklenář
měl okno. Koukám teď na televizní zprávy. Je tam nějaký poslanec. Ten kdyby přijel do Vísky, tak by byl odhlasovanej.
Uklízečka bude na prach. Zaměstnanec autobazaru je jetej, dopravář má špičku a pumpař je total. Zahrádkář by mohl být nakropenej, dřevorubec zrubanej.
Karbaník je zkárovanej. Ortoped bude zlámanej, dermatolog
koženej a anesteziolog v bezvědomí. Pedagog bývá vyškolenej.
Hudebník na moll a entomolog na mol. Chmelař je jako žok.
Ajznboňák i tramvaják je vykolejenej. A výhybkář namazanej.
Zoolog má opici. Logicky. Kynolog je jako doga. Zákazník má nakoupeno. Řidič je zřízenej a ocelář zkalenej. Flétnista zhvízdanej.
Profesím, které se ve výčtu neobjevily, se srdečně omlouváme!

Pav©l Surovec

ZASMĚJTE SE S
KLOKANEM

Existujú tri typy ľudí: Ľudia, (TAJNIČKA)
autor:
Pav©l
Surovec

orgány
zraku

poľovačka

praští po
hlave

a dato

pres

vlastnila

pasienok
v Alpách

smetiar.
firma

odpad

3. časť
tajničky

lyže
(angl.)

Slovenská
ľudová
strana
(skr.)

rumun.
futbalista

český
spevák

1. časť
tajničky

vnútri
(angl.)

znoj

desať
desiatok

lepidlo

proti
(cudz.)

4. časť
tajničky

sedacia
poloha

nenároč.
obilnina

veľké
široké
vrece

symetrála

ťarcha,
váha

obsiala

lesklý
náter

sníva

chem. zn.
telúru

odroda
viniča

opytov.
zámeno

vyčistil v
práčke

zraz, vraz
ruský
súhlas

ešte
(nem.)

klavír
(skr.)

čin

tvorca
epiky

had z Knihy džunglí

starý
(angl.)

papagáj

plošná
miera

nalieval

2. časť
tajničky

venovala

chem. zn.
argónu

zasa,
opäť

- Prečo si sa vydala za
takého ožrana?
- Myslela som si, že
keď človek môže každý deň chľastať, že má
peniaze...



ako

krstenie
zodrala

- Fero! Ten nápadník našej dcéry ťa
príde dnes požiadať
o jej ruku. Stačí ak
mu povieš "áno".
Netreba aby si mu v
slzách bozkával ruky
a oslovoval ho "náš
spasiteľ"...



snorí

mužské
meno

Alena Konečná

vyťahuj
meč

Príde Mišo do galantérie a pýta si:
- Prosil by som si
smútočnú pásku.
- Aká má byť? - pýta
sa predavačka Široká, alebo užšia?
- A nie je to vari
jedno?
- To nie, pane. Keď
je smútok veľký, má
byť páska široká. Keď
je menší, môže byť aj
užšia.
- Tak to mi dajte
čiernu niť. Zomrela mi
svokra.
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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.

10 September 11 am
8 October 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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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.

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/

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.

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.
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
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 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
16. 9. 2017
18 - 22. 10. 2017

Quiz night
Filmový Festival

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.

20. 10 2017
3 - 5. 11. 2017

Posezení se Strachem
Kempování

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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