December 2017

CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA

www.czechslovakwa.org

KEMPOVÁNÍ V NANGA MILL

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ EŠUSU Z DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

OBSAH
Kontakty.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Štědrovečerní věštění .  .  .  .  .  .  .  . 4
Vánoční lití olova .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Moja skúsenosť.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Němé svědectví (Část 2) .  .  .  .  .  . 6
Z Klokanovy kuchyně - Cukroví.8
Klokánek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Výtvarnice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Z Klokanovy kapsy .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Trochu životní teorie. .  .  .  .  .  .  . 17
Kontakty na konzuláty a
velvyslanectví.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

KONTAKTY
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda
Radek Václavík

0420 351 027

Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Pokladník:
Michaela Ondová

0470 189 244

Členové výboru:
Gábina Baladová

0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Petra Jerejian

0412 751 026

Katarina Kysucká

0404 897 938

Veronika Lakay

0433 753 386

Katka Svejcarova

0401 782 666

Vlasta Thomas
Martin Udall
Jiří Voyt
Iva Zausin

6180 6103
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

VESELÉ VÁNOCE
&
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ A VYDAŘENÝ ROK 2018.
PŘEJEME VÁM, ABYSTE KAŽDÝ DEN BYLI NA SVÉ CESTĚ HODNĚ ŠŤASTNÍ A KAŽDÝ KROK VÁS VEDL K VAŠEMU VYSNĚNÉMU CÍLII
A ABYSTE CESTOU NARAZILI JEN NA SAMÉ SPRÁVNÉ LIDI A CESTOU MOC NEBLOUDILI.
VAŠE ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

P Ř I P R AV U J E M E
ÚNOR 2018
VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V WA
Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru, či doživotní členství laskavě zasílejte
min. 3 týdny před schůzí e-mailem na adresu:

CzechSlovakWA@hotmail.com
nebo poštou na:

Czech & Slovak Association,
22 Blythewood Way,
Heathridge WA 6027

HLEDÁME NOVÉ ČLENY VÝBORU ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
-

baví vás organizování akcí, jste společenští a záleží vám na udržování české a slovenské kultury a jazyka v Austrálii?

-

chtěli byste získat pracovní zkušenosti a uvést si do životopisu praxi z různých oborů, např. “event management, accounting,
hospitality, graphic design, social media”?

-

chtěli byste navázat nové kontakty a získat nové přátele?

-

rádi se seznamujete se zajímavými lidmi jako jsou umělci, sportovci a dobrodruzi n
 avštěvující z Česka a Slovenska?

-

láká vás stát se součástí skvělého kolektivu,který se podílí na zastupování naší kultury v Západní Austrálii?

Ať už jste studenti, senioři, maminky nebo tatínkové na mateřské, uplatnění se najde pro všechny! Potřebujeme vás!
V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE MŮŽETE OBRÁTIT NA NĚKTERÉHO ČLENA VÝBORU NEBO NÁM NAPSAT NA E-MAIL:
CzechSlovakWA@hotmail.com
ČI FACEBOOK:
www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA
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ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŠTĚNÍ
Součástí štědrého večera bylo tajemné vánoční kouzlení. Každý se ho trochu bál, přesto se každým rokem
znovu a znovu snažil poodhrnout clonu budoucnosti.
Nejznámějším čarováním bylo rozkrajování jablíček. Objevila-li se
hvězdička, znamenalo to štěstí, byl-li tam ale kříž, znamenalo to
smrt nebo vážné onemocnění. Podobně se věštilo z vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu předpovídal neštěstí a smutek, zdravý
ořech pak radost a štěstí.
Skořápky ořechů se využily u dalšího věštění, kdy se do skořápky umístila svíčka a puštěná po vodě naznačovalo svým
chováním něco málo z budoucnosti.
Na Štědrý večer neměl mít nikdo u sebe žádnou cizí věc, protože
by ho v dalším roce čekala smůla a neštěstí.
Svobodné a nezadané dívky nezapomínaly na házení pantoflem.
Postavily se zády ke dveřím, do pravé ruky vzaly pantofel nebo
jinou vhodnou obuv a hodily ji za sebe. Mířil-li střevíc špičkou ke
dveřím, očekávala se svatba a odchod z domu, špička v opačném
směru znamenala nejméně jeden další rok zůstat “na ocet”.
Pokud se chtěla dívka dozvědět jméno jí souzeného, vzala jablko
a nůž. Jablko oloupala tak, aby získala jednu dlouhou spirálu. Tou
pak třikrát zatočila nad hlavou a odhodila ji. Na zemi spirála vytvořila tvar, z něhož bylo možné s trochou fantazie vyčíst písmeno, jímž začínalo jméno toho pravého.
Oloupané jablko se pak dalo použít k dalšímu zvyku. Nožem se
rozdělilo na tolik dílků, kolik bylo osob u stolu a každý svůj dílek
snědl. Všichni věřili, že kdyby kdokoli z přítomných v příštím roce
zbloudil (obrazně či doslova), stačilo si jen vzpomenout, s kým
jedl o vánocích společné jablko a našel by cestu zpět.
Další jablíčkové kouzlo bylo důležité pro hospodáře. Ten vzal dvanáct jadérek, které vložil do misky s vodou. Kolik jich vyplavalo
na hladinu, tolik se dalo v příštím roce očekávat suchých měsíců.

VÁNOČNÍ LITÍ OLOVA
POSTUP, VÝZNAM TVARŮ VYTVOŘENÝCH LITÍM
OLOVA VE VODĚ
Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích v
každé rodině. Protože však za obou světových válek
byl nedostatek tohoto materiálu, tento zvyk málem
upadl v zapomnění.

Podobně se dalo věštit z cibulových slupek. Z cibule se naloupalo dvanáct sukének, položily se vedle sebe a do každé se
nasypalo trochu soli. Každá sukénka představovala jeden měsíc
v roce. Na které se sůl do rána rozpustila, v tom (podle pořadí
vedle sebe) se očekával déšť. Ve které pouze zvlhla, ten měl být
normální a u které sůl s cibulovou sukénkou nic neprovedla, se
dalo čekat sucho.
Zapomenutým slovanským zvykem bývalo namazat si na Štědrý
den tváře medem. Tím si každý zajistil, že ho po celý příští rok
měli mít všichni rádi.
Pro vdavekchtivé dívky existovat způsob, jak toho dosáhnout.
Stačilo se zmocnit devíti patek od vánoček a schovat si je.
Jinde házela děvčata hůl na hrušku, na kolikátý pokus je povedlo,
že se hůl na stromě zachytila, po tolika letech ji čekali vdavky.
Známým věštěním bývalo i klepání na kurník. Ozval-li se děvčeti
nejdříve kohout znamenalo to, že se dívka vdá do roka. Ozvala-li
se nejdříve slepice, dívka měla zůstat svobodnou.
Jiným zvykem bylo odléváním roztaveného olova do připravené
nádoby s vodou. Získaný vychladlý odlitek olova se zkoumal a
zjišťoval k čemu se nejvíce podobá.
O půlnoci děvčata běhávala přes naoranou brázdu volajíce:
„Štěkej, štěkej pes, kde je milý dnes, ať je tu hned!“. Poté vyčkávala z které strany pes zaštěkal, neboť z té strany měl přijít
jejich budoucí ženich.
Děvčata třásla také bezem a přitom říkala: „Třesu, třesu bez,
ozvi se mi pes, kde je milý dnes?“. Na tu stranu, kde se ozvalo
štěkání se pak dívka měla provdat.
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet

SPRÁVNÝ POSTUP LITÍ OLOVA
Plumbum roztavíme v kovové nádobce s dřevěnou rukojetí nad
plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby se
studenou nebo vlažnou vodou. Ztuhne asi po 5 minutách a teprve potom je můžeme vyjmout z vody a zkoumat, co nám věští.
Stejně jako u lodiček je důležité položit jasně a srozumitelně
formulovanou otázku.
Výklady mohou být různé, tady je několik základních.

ZÁKLADNÍ TVARY A VÝZNAMY:

KDE SEHNAT, KOUPIT OLOVO
Ani dnes není tak jednoduché získat olovo. Nejsnadněji si je
opatříme v prodejnách rybářských potřeb. Tam můžeme nakoupit
olůvka, která se používají jako zátěž na vlasec.
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čáry rovné - spokojený, klidný život
čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
čáry jako půlkruh - falešný přítel, zrada, rozchod
kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví
kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
dva kruhy - svatba
dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
ovál - sňatek z lásky
čtverec - harmonický život
trojúhelníky - štěstí v podnikání
jeden kříž - smrt přítele nebo příbuzného
dva kříže - zajištěné stáří
mřížky - vězení
zvířata - buď milosrdný
hadi - nepřátelství, zrada
hvězdy - úspěch ve všem
květiny - láska, rodinné štěstí
stromy - dlouhá životní cesta

MOJA SKÚSENOSŤ SO ZAČIATKAMI V PERTHE
Moja skúsenosť so začiatkami v Perthe je neobvyklá, aspoň tak som usúdila po rozhovoroch s niektorými našincami. Zo začiatku, môj pohľad bol veľmi negatívny, tak dúfam, že sa nikto nezľakne mojich nie pozitívnych
slov. Ak má niekto rovnakú skúsenosť a je práve na začiatku v tomto začarovanom kruhu rada pomôžem.
Austrália je pre mňa stále nová a neprebádaná. Zaľúbila som sa
do Gold Coastu ale keď som sa rozhodla sťahovať okolnosti ma
zaviedli do Perthu. Presne pred dvoma rokmi a troma mesiacmi
som mala zbalené kufre a lúčila sa so Slovenskom a s rodinou.
Rozhodla som sa opustiť všetkých blízkych, rezignovať z manažérskej pozície kde som coachovala tímy z celej Európy vo veľkej
americkej korporátnej spoločnosti. Mala som môj “dream job”
no rozhodla som sa začať od znova a od nuly. Všetko to začalo v
roku 2012 keď som sa rozhodla po deviatich rokoch fungovania,
zavrieť môj event business v Európe, zmeniť prostredie a otvoriť
business v Thajsku. V roku 2013 som otvorila kaviareň na Phukete
s malou cestovnou kanceláriou. Po troch rokoch som akosi mala
dosť a hľadala ďalšiu stimuláciu. Rozhodla som sa skúsiť niečo
presne na opačnej strane zemegule. Pomáhala som rozbiehať turistickú agentúru so športovým zameraním na Bahamách. Kitesurfing
a Stand up paddle boarding, to bola naozaj taká dlhšia dovolenka
no žiadny zázrak a žiadny stimul pre môj osobnostný rast. Po
všetkých týchto rokoch podnikania som skončila ako zamestnanec, coach pre americkú korporáciu v Európe. Vydržala som to
dva roky a zrazu som sa ocitla v neznámom Perthe. 7.9.2015 som
sa prisťahovala do Perthu.
Otvorene, vystúpila som z lietadla a v tom momente som to oľutovala. Videla som len smutnú vysušenú planinu, rovinu žiadne
hory žiadna zeleň. Pamätám si keď mi môj kamarát z Čiech
povedal “veď počkaj, uvidíš aké je krásne, zelené všetko počas
zimy”. Nedočkala som sa. Nevidela som tu žiadnu krásu keď porovnám Slovenský raj či Vysoké Tatry. Takto negatívne naladená
som sa tu skúšala usadiť a zvyknúť si. Plakávala som každý deň
za rodinou a za kamarátmi, nikdy predtým sa mi to nestalo a to
som na Slovensku nežila už zopár rokov. Cítila som sa najopustenejšia na svete. Každý deň bol ako boj. Nútila som sa skoro
ráno vstať a stále s optimizmom celé doobedie posielať životopisy, na ktoré som nikdy nedostala odpoveď. Počas celého roka
som poslala 1024 životopisov a z toho som sa dostala na dve
interview. Zistila som, že pokiaľ nemám permanentné víza tak
mi nikto prácu v manažmente nedá. No tvrdohlavá, samozrejme
skúšala som ďalej. Nechcela som nižšiu pozíciu. Prečo by som
mala upustiť na mojich nárokoch, predsa som tak ťažko makala
celý život na to aby som sa niekam dostala. No v Austrálii mi
to bolo na nič! Všetko čo som dosiahla absolútne nič neznamená. To bolo pre mňa najhoršie zistenie, že moja vysoká škola a
skúsenosti zrazu nikoho nezaujímajú.
Po roku skúšania som sa rozhodla zobrať akúkoľvek prácu keďže
moje financie prestali byť dostačujúce. Posedávala som v kaviarňach, reštauráciách s nádejou pokecať s niekým konečne a
skúšala som v každej kaviarni a clube žiadať o prácu. Pochodila
som toho veľa, ale neúspešne. Nemala som skúsenosti ako čašníčka veď som “iba vlastnila svoj vlastný catering,” a to nestačí ani
na koordinátorku pozíciu. Skúšala som event coordinator pozície,
event manager pozície, ale neúspešne. Všetko tu bolo naopak a
pre mňa nepochopiteľné.
Našla som prácu v Crown Casino. Tu asi každý začínal a vyzerá,
že potrebujú personál stále viac a viac pretože otvorili nový hotel
a nikto tu nevydrží dlho. Ja som vydržala tri týždne. S plačom,
nechuťou a odporom som chodila do práce. Manažéri nemajú
žiadne manažérske skúsenosti a už vôbec netušia ako riadiť team.
Zaobchádzajú s ľuďmi ako s odpadom. Mám jednu smiešnu
príhodu z tejto práce. Manažérka mi začala kázať aké náušnice
môžem nosiť, že tu čiernu čo mám v uchu si mám vybrať ihneď
lebo je absolútne neakceptovateľná. Ako viete sú v Austrálii veľmi
prísne pravidlá o náboženskej tolerantnosti, tak som to využila.

Odpovedala som pani manažérke, že tá náušnica má náboženský význam a nemôžem ju vybrať. Bez mihnutia oka sa otočila
a súhlasila. Nikdy viac nenaliehala. Takto som vyhrala môj
malý prvý boj.
Z Crown som odišla asi po troch týždňoch a rozhodla som, že už
nikdy nebudem trpieť sprostých ľudí a plakať kvôli práci. Nabrala
som posledné sily a rozhodla som sa vytvoriť si vlastne miesto a
zamestnať samu seba keďže som nemohla nájsť zamestnávateľa.
Po prieskumoch trhu som sa rozhodla založiť si vlastne ABN číslo
na podnikanie. V podstate je to živnosť ako na Slovensku s pár
rozdielnymi pravidlami. Prvé mesiace som bola dobrovoľník na
2016 Avon Descent. Unikátny športový event, ktorý sa tu koná
už 46 rokov. Po takmer osem mesačnej full time dobrovoľníckej
práci som sa rozhodla priniesť môj návrh o manažovaní celého eventu na zasadanie Avon Descent rady. Tento projekt som
dostala, pretože rada si bola vedomá toho, že koordinácia eventu
nemôže fungovať naďalej iba na dobrovoľníkoch, videli, že cena
je akceptovateľná a ja som ukázala, že viem pracovať a posúvam event vpred. Tento projekt robím už tretí rok a finančne ma
zachránil. Takto odštartovalo moje podnikanie. Organizovala som
na Bali zopár business meetingov s mojimi dodávateľmi, hotelmi
a vílami a začala som ponúkať svadby na Bali. Toto je celkom
zábavný business hlavne preto lebo som v ňom doma. Takto sa
mi podarilo nazbierať zopár voľných investičných prostriedkov
na naozajstne podnikanie. Môj podnikateľsky plán bol otvoriť si
business coaching/ mentoring, keďže mám skúseností z businessu, riadenia a leadership coachingu. Financie, ktoré prináša tento
projekt investujem do vysnívaného businessu pomáhať ľuďom a
majiteľom businessov, začať odznova a profitovať. Pomáham businessom implementovať nové marketingové stratégie a zvyšovať
počet klientov a príjem. Tiež som našla business partnera, s ktorými investujeme do novej mobilnej aplikácie, ktorá je už skoro na
svete. Business stránka je www.businessnearme.com.au. Hľadáme
nových ľudí do sales teamu a priateľov na odporúčanie businessu.
Bližšie informácie poskytnem po telefóne a tiež na www.businessnearme.com.au/referrals/
Stretla som zopár úžasných ľudí hlavne z českej a slovenskej komunity vďaka Facebookovej stránke Czech and Slovak
association in Perth. My Európania sme rodinné založení a ide
z nás teplo a priateľstvo, to je to čo mi tu chýbalo. Som šťastná, že som našla kúsok Európy v Perthe. Život sa celkom otočil
vďaka presvedčeniu a vytrvalosti. Ak niekto potrebuje pomôcť s
businessom, ponúkam tri voľné miesta na meeting na analýzu už
existujúceho businessu a stratégii na rast businessu alebo pomoc
s novým business plánom.
Alexandra
0431 473 660
alexandra@businessnearme.com.au
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NĚMÉ SVĚDECTVÍ (ČÁST 2)
Luďek Schmidtmayer
(Detektor revue)

ZAŘAZENÍ ODYHO MILLSE
Další záznam je 2/7 FLD, AME. V skutku zajímané pátraní. 2/7
je jasná informace, ale FLD, AME je oříšek. Mohu jen dedukovat. FLD ubytováni, nebo FL je zkratka slova FLAG, a to znamená prapor. Nebo další úvaha Tomáše, mého známého, Aircraft
maintenance engineer, což je inženýr údržba letadel. Ale tady se
dostávám už asi příliš do oblasti fantazie.
Zjistil jsem, že Ody byl 17. brigádě 6. divize 2/7 pěšího praporu. 10. 6. 1940 je další nápis. To vyhlásila Itálie Francii a Velké
Británii válku. Ody vstoupil do válečného konfliktu.
Pod tímto zápisem je zkratka POW. Tato informace mě vcelku znepokojila. Je to konec války pro našeho hrdinu Odyho. Znamená to
PRISONER OF WAR (válečný zajatec).
Datum pod tímto záznamem opravdu hovoří o zajetí, a to
30/5/1941.
Pod tím je poslední nápis RI I EASED. Nemám ponětí, co to znamená, ale I EASED v přímém překladu znamená v minulém čase
zmírnit, utišit (bolest), oddechnout si, odpočinout si.
Budu jen spekulovat, ale připadá mi to, jako že to má vše za sebou. Mohl být raněn a věděl, že v zajetí zemře. Nebo si konečně
může odpočinout. Je také možné, že prožíval vnitřní bolest z
totální porážky.
Dvě čáry pod tímto nápisem vyjadřují definitivní konec. Dál již
žádný záznam není…
Vzniká otázka, na kterou se mi asi nepovede najít odpověď. Co
se stalo po pádu do zajetí. Povedlo se mi pouze zjistit, že na
ostrově byl po nějaký čas narychlo vytvořen zajatecký tábor pro
britské vojáky. Němečtí agresoři se s nimi vůbec nepárali. Asi
to byla odplata za draze dobytý ostrov. Zpráva vypadá takto.
Tábor pod označením Dulag byl tranzitní zajatecký tábor, který
se nacházel na Krétě. Poté, co se Kréta vzdala, byli ti, co nestihli,
uprchnou, koncentrováni v táboře Canea. Jednalo se o Australany,
Novozélanďany, Angličany, Kypřany a Řeky. Některé zdroje mluví
o 15 000 a některé o 11 800 spojeneckých zajatcích. Jedli, co
mohli – králíky, drůbež. Mnoho těl zemřelých leželo nepohřbeno.
Muži byli nuceni mrtvé zakopávat nebo vykonávat další potřebné
práce, např. na letišti.
Další zjištění je, že tito zajatci nebo ti, co zbyli, byli převezeni
po nějakém čase do dalšího shromažďovacího tábora, ve kterém
už bylo nakládáno se zajatci podle Ženevských dohod. Tábor byl
označen jako Stalag XIII C. Kmenový zajatecký tábor se nacházel
na vojenském polygonu v německém městě Hammelburg. Tábor
byl otevřen v červenci 1940. Zajatci byli umístěny v dřevěných
barácích na jižním okraji polygonu. První byli v táboře umístěni
Francouzi, Belgičané a Holanďané a v květnu 1941 byli přivezeny Srbové. V červenci 1941 přivezly naše Australany zajaté
na Krétě a v červenci 1944 tam byli umístěni Američané zajatí
v Normandii. V lednu 1945 sem pak dorazili Američané zajati
během bitvy v Ardenách. Ještě v květnu 1945 tam byli umístěni
zajatci tábora Stalag VIII. 6. dubna 1945 byl tento tábor osvobozen americkou armádou. Data souhlasí. Jestli tam byl i náš hrdina
Ody, nemám zdání. Nevím ani, jestli se dostal živý z Kréty. Jisté
ale je, že poslední záznam na ešusu byl zaznamenán 30. 5. 1941.
Na protější straně ešusu se nachází opravdu dlouhá řada jmen.
Jsou to místa, kde Ody působil a válčil, než padl do německého
zajetí na Krétě. Dohledal jsem pár dat střetů v období, která nás
zajímají. Alespoň tedy u nejznámějších jmen:
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BEIRUT
MARSA MARTUH
SIDI
SOLLUM
BARDIA – bitva 3. - 5. 1. 1941
TOBRUCK – bitva 21. - 22. 1. 1941
DERNA
AINELQAZALA

BARCE
BENGASI
CYRENE
AMIRYA
VOILA
ALEILA
NEONDAHRIO
SUDA BOY – bitva na Krétě 20. 5. 1941
RETHYMNO – bitva na Krétě 20. 5. 1941
ADEIA
PIRFIUS
Poslední strana ešusu je další otazník.
Pokud si důkladně prohlédněte přiložené fotografie, padne vám do
oka v levém rohu proti držadlu ležatý nápis JUNKERS 52.
Nemusím vysvětlovat, o co jde, protože každý jistě ví, že jde o
třímotorový transportní letoun z vlnitého plechu. Těmito letadly
dopravovala německá armáda nejen výsadkáře po 12 mužích, ale
i náklad. Voják Ody pravděpodobně poprvé v životě viděl takové
množství letadel tohoto typu na obloze. Šokující mohl být i pohled
na obrovské množství mužů, kteří viseli ve vzduchu na padácích.
Do té doby se nikdy nic tak velkolepého neuskutečnilo.
Hned pod tím je nápis ARKÁDIA. Je to místo v Řecku, ale nedopátral jsem se více. Může to souviset s ústupem britských jednotek z
Řecka.
Nápis na levé straně zadní části ešusu od madla je SAILED
22-9-1941.
Sailed znamená něco jako plavba lodí, plavit se.
Pod tímto slovem následuje FREMANTLE. Po pátrání mi vnesl
světlo k tomuto názvu až můj dobrý známý, kamarád Tomáš.
Zjistil, že to byl velmi důležitý přístav v období druhé světové války. Místo Fremantle jsem našel již dříve. Leží v Západní
Austrálii. Tato informace o přístavu osvítila celý hlavolam. Právě

pod tímto nápisem je jméno INDRAPOERA. Teď už to dává smysl.
Kamarád Tomáš si dal s hledáním opravdu dost práce a odeslal
mi celý obrovský soupis informací. INDRAPOERA je loď! Civilní
přepravní holandská loď z domovského rotterdamského přístavu.
Loď, která přepravovala australské vojáky na Dálný východ i zpět.
Soupis obsahoval obrovské množství konvojových plaveb s časy a
kolizemi. Život lodě od roku 1926 až po rok 1963. Dokonce i soupis dozbrojovacích úprav tohoto civilního dopravního plavidla. Je
to velké množství informací, z kterých by se dala vytvořit pomalu
kniha. Ody možná plánoval útěk. Nebo je pravděpodobnější úvaha, že datum se jmény byl vyryty ještě před bojem na Krétě. Byla
to asi jízdenka domů nebo opačně návrat zpátky k praporu, který
se pravděpodobně již neuskutečnil. Datum, kdy byl Australan již
téměř 4 měsíce v zajetí 22-9-41 zůstane navždy zastřen temnou
oponou a nevyřčeným tajemstvím.
Poslední dva nápisy hluboce vryta na zadní části s madlem jsou
AMHASTY a PENNIAND 10. 4. 1941. První slovo je opět složenina ze zkratky AMS a HASTY. AMS může být cokoliv, ale HASTY
je slovo ukvapený. Vysvětlení nemám. Mohu jen polemizovat o
rychlosti stravování v boji a bůh ví co ještě. Slovo PENNIAND není
nic, může, pokud ho rozdělím na PENNI AND, tak to už znamená
Penni a třeba Ody. Je tam datum 10. 4. 1941, který může třeba
znamenat například zasnoubení s láskou jménem Penni. Podle
hloubky prorytí měla vcelku tato věc velký význam. Kdo ví.

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

Marcelka Jedlová při-

pravuje vánoční pořady

ve studiu rádia pro Vaše
potěšení .

Přeje Vám hezký poslech .
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Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - CUKROVÍ
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
INGREDIENCE:
280 g

hladká mouka

200 g

máslo

100 g

mleté oříšky

40 g

moučkový cukr

1 ks

žloutek
moučkový cukr na obalení
vanilkový cukr na obalení

POSTUP:

Vše smícháme a ve fólii dáme uležet do lednice do druhého dne.
Tvarujeme malé rohlíčky a skládáme na plech vyložený pečícím
papírem. Pečeme na 180°C až zrůžoví konce. Horké obalujeme v
moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým.

LINECKÉ
INGREDIENCE:
250 g

hladká mouka

150 g

máslo

100 g

cukr moučka

1 ks

vejce
vanilkový cukr
marmeláda na spojení

POSTUP:

Vše smícháme a ve fólii dáme uležet do lednice do druhého dne.
Další den těsto vyválíme, vykrájíme oblíbené tvary a pečeme na
180°C na plechu vyloženým pečícím papírem. Upečené cukroví
uložíme a spojujeme marmeládou až za několik dní.

SNĚHOVÉ PUSINKY
INGREDIENCE:
200 g

cukr krupice

3 ks

vaječný bílek

1 špetka

sůl

POSTUP:

Bílky vyšleháme do tuhého sněhu a postupně přidáváme cukr.
Cukrářským sáčkem tvarujeme pusinky na plech vyložený pečícím papírem. Sušíme (pootevřená dvířka) ve vyhřáté troubě na
150-160°C zhruba 20 min. Pusinky můžeme ozdobit rozpuštěnou
čokoládou, nebo do sněhu přidat kokos.
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Dobrou chuť !
Michaela Ondová

KLOKÁNEK

Vánoční speciál pro Aleše

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
V době, kdy Maria s Josefem očekávali narození miminka, vydal
tehdejší císař Augustus příkaz, aby se v celé říši provedlo sčítání lidí. Každý se musel vydat do města, ze kterého pocházela
jeho rodina. A tak Josef s Marií opustili Nazaret a vydali se na
náročnou cestu do města Betléma. Když po dlouhém a únavném
putování dorazili za brány Betléma, všude bylo plno lidí a Josef
marně hledal volné místo, kde by se mohli ubytovat. Procházeli
městem, ale všechny hostince už byly obsazené. Ani u posledních dveří Josef nepochodil. Jediné, co mohl mu hostinský
nabídnout, byla stáj pro dobytek za branami města. Josef s Marií
se tam tedy vydali a konečně si mohli odpočinout.
Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, kterou každým dnem
očekávala – porodila miminko a s Josefem mu dali jméno Ježíš tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl Gabriel. Maria děťátko zabalila do plínek a Josef mu připravil postýlku v jeslích vystlaných
měkkým senem.
Na pastvinách v okolí Betléma odpočívali u ohně pastýři a hlídali svá stáda ovcí. Najednou se kolem nich vše rozzářilo a před
nimi se objevil anděl. Velmi se polekali, ale anděl jim hned řekl:
„Nebojte se! Mám pro vás, i pro všechny lidi, radostnou zprávu.
Dnes v noci se ve stáji u Betléma narodil Boží Syn! V tu chvíli se
kolem něho objevili další andělé a všichni radostně zpívali: „Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj všem lidem, kteří ho milují!“
Když se kolem pastýřů opět rozhostila noční tma, nemeškali a
rozběhli se hledat tu stáj, o které jim řekl anděl. V jesličkách
opravdu nalezli novorozené děťátko. Protože věděli, že je to Syn
Boží, poklonili se mu a pak Marii a Josefovi pověděli vše, co jim
řekl anděl. Poté se vydali do ulic a po celém Betlémě rozhlašovali o té veliké události, kterou právě prožili.
Pak se vrátili ke svým stádům a radostně oslavovali Boha.
V té době také do Izraele přišli z dalekých zemí moudří muži,
kteří věděli o znamení, které se má objevit v době, kdy se narodí
židovský král. Tím znamením byla jasná hvězda na noční obloze.
Mudrci se vydali na dlouhou cestu, každý s sebou vzal vzácné
dary a putovali tím směrem, kde zářila jasná hvězda.
Když mudrcové dorazili do města Jeruzaléma, začali se vyptávat,
kde najdou to dítě, které se má stát králem Židů. Říkali: „Viděli
jsme jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Dozvěděl se o
tom i zlý král Herodes, a protože se začal bát o svůj trůn, dal
si mudrce předvolat. Řekl jim: „Až to dítě najděte, oznamte mi
to, abych se mu i já mohl poklonit.“ Mudrci se pak vydali na
cestu, kterou jim hvězda stále ukazovala, až dorazili k Betlému.
Když nalezli Marii a Josefa s maličkým Ježíšem, klaněli se mu a
položili před ním všechny vzácné dary, které s sebou vezli: zlato,
voňavé kadidlo a mast zvanou myrha.
Potom se vydali na zpáteční cestu. V noci se jim ale zdál sen,
ve kterém jim anděl řekl, aby se už nevraceli ke králi Herodovi,
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protože se chystá Ježíše zabít. Do Jeruzaléma se tedy už nevraceli
a vydali se domů jinou cestou. Také Josef měl v noci sen, ve kterém ho anděl varoval před Herodovou zlobou. Hned tedy vstal,
vzbudil Marii, rychle si zabalili všechny věci a i s malým Ježíšem
se na oslíkovi vydali na dlouhou cestu do Egypta.
Mezitím v Jeruzalémě čekal Herodes na mudrce. Ti ale nepřišli, a
tak se Herodes, který se bál o svůj trůn a o svoji moc, velmi rozzlobil, že ho oklamali. Poslal své vojáky s rozkazem, aby v Betlémě a
okolí pozabíjeli všechny malé chlapce mladší dvou let.
Po Herodově smrti se Josefovi opět ve snu zjevil anděl a řekl mu,
že už se může zase bezpečně vrátit do Izraele. Josef tedy osedlal
oslíka a všichni tři se vydali na zpáteční cestu do svého domku v Nazaretě. Tam se Josef vrátil ke své původní práci tesaře a malý Ježíš se od něho učil. V Nazaretě také Ježíš chodil do školy, hrál si s ostatními dětmi a postupně
poznával svět a Boha.

BÁSNIČKA – NA LEDĚ
Dobře dětem o Vánocích
na rybnících, na potocích.
Zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.
Pro ně zmrzlo modré nebe.
Co na tom, že trochu zebe.
Honí se tam vesele
malí zkřehlí andělé.
BÁSNIČKA – HVĚZDIČKA
Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.
Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce.
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VÁNOČNÍ VEČÍREK V HILLARY´S BOAT HARBOUR
CZECH US OUT @ OVER BOARD CAFE
- SHOP 42, SORRENTO QUAY BOARDWALK,
Hillarys Boat Harbour
16. 12. 2017
FROM 18:00
Zdravím všechny čtenáře australského “bulvárního plátku” KLOKAN.
Chtěl bych Vás pozvat na vánoční večírek, který se bude konat 16. Prosince 2017 v Overboard café od
18:00 hod.
O co jde?? Jelikož nás pracuje pět Čechů v jedné restauraci na Hillary´s, tak jsme se domluvili s majitelema, že uspořádáme večeři pro nás, tedy Čechy a Slováky, abychom mohli oslavit ty Vánoce i když jsme
17.000 km daleko od našich republik.
V rámci možností bude připravené typické vánoční jídlo, které se podává v tomto čase, takže nebude chybět ani
typický bramborový salát s rybou nebo řízkem.
Budeme rádi když dorazíte, ať můžeme tady těm Australanům ukázat, co se u nás jí a jak se slaví.
Kompletní menu bude na stránkách Češi a Slováci v Perthu a Czech and Slovak club Western Australia.
Adresa je - Shop 42, Sorrento Quay Boardwalk, Hillarys, 58 Southside Dr, Perth WA 6025 a je to úplně poslední
restaurace vlevo jak jezdí loď na Rottnes island.
Rezervaci bude možno udělat na čísle: (08) 9243 0938 otevřeno je každý den od 7:00 do 21:00 .
V případě otázek nám napište na fb.
Doufáme, že jsem na nic nezapomněli a jestli najdete nějakou tu gramatickou chybku, tak ji prostě přehlídněte
Budeme se na Vás těšit,
čeští zaměstnanci na australské scéně

OVER BOARD CAFE:
we are situated away from the hustle and bustle sitting on the waters edge at the end of the jetty. Check out the boats and other
activities on the water whilst the skyline changes and the sun falls
into the Indian Ocean.
The view from the cafe is the best at the harbour with a view over
the boats out to the seawall. The ever moving skyline filled with
clouds, sunshine or rain will always appeal as an amazing backdrop.
The setting sun will never disappoint and we guarantee it is different at every dusk.
We are a casual restaurant serving early breakfasts to late meals,
with snacks, coffee’s and cakes in between. We offer a glass of
wine/beer if this is all you care for, it’s relaxing having sundowners
as the day turns into night and we say goodbye to the day which
was. Be inspired by our motivational quotes which adorn the walls
and cause on purpose conversations about life and responsibility.

Check us out we open Monday to Sunday
from 07.00am to late.
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Letošní cenu Black Swan za portrét vyhrála česká umělkyně z Perthu Jana Vodesil-Baruffi. Je to opravdu veliký úspěch, protože odměna $50,000 je největší cenou za umění, která je v Západní Austrálii udělována. Práce
finalistů byly vystaveny ve Státní galerii Perth
v průběhu listopadu. Ke svému dílu autorka mimo jiné uvedla: „Paige Heal je mladá dívka, která trpí anorexií.
Udělat její portrét bylo to nejtěžší, co jsem v životě dělala. Chtěla jsem ji pomoct tím, že ji namaluju a ukážu,
jak doopravdy vypadá. Při práci ovšem moje umělecké oko vidělo především její skrytou krásu a kouzelnou
symetrii v její struktuře.“
Paní Jana Vodesil-Baruffi je v Austrálii od roku 1981 a už v roce
1984 měla svoji první sólo výstavu malby na porcelán, měděný
smalt a keramiku. A následovaly postupně další: Galerie Gomboc
- křída (1989), Galerie Atwell - olejomalba, akryl a křída ve
stylu realismus a iluzionismus (2005), St. John of God Hospital,
Subiaco - Life, Death and In Between (2006), Linton and Kay’s
Fine Art Gallery, Subiaco - Fantastic Realism (2008), Italian Club,
Fremantle - Love affair with Italy (2010). Vystavovala také v
zahraničí, například v italských městech Arezzo a Sondrio – Italská
kultura a krajina (2009), v galerii Agora, Chelsea, New York - Out
From Down Under and Beyond (2010).
Z výstav spojených se soutěží, kterých se paní Jana zúčastnila,
vzpomeňme The City of Melville Art Exhibition a The Bicentennial
Art Exhibition in York, a výtvarné soutěže jako například Matilda
Bay Art Award, Shirley Hannan National Portrait Award, Black
Swan Portraiture Prize, ze kterých si vždy odnesla nějaká ocenění.

V roce 1990 začala paní Jana pracovat také jako dekorativní
malířka. Zdobila a malovala na nábytek, ozdobné předměty, stěny,
stropy, panely, dřevo, sklo i kov v soukromých domech i komerčních budovách v Perthu, Singapuru a v několika evropských městech. Její díla byla uvěřejněna v časopisech a v novinách, například v Homes and Garden, the Building and Design Yearbook, the
Finishing Touch a v the West Australian Newspaper.
Paní Jana Vodesil-Baruffi bydlí a pracuje ve Willetonu, kde má
nejen svůj dům, ale i studio a galerii (Metamorphosis Art Gallery).
Ve studiu poskytuje hodiny a workshopy zájemcům o výtvarné
techniky a v galerii je možné shlédnout její výtvarná díla. Více informací o práci a projektech paní Jany najdete na jejich webových
stránkách www.janavodesil.com. Perličky ze života české výtvarnice, jak se k malování dostala a jaké jsou její plány do budoucna,
se můžete dozvědět z rozhovoru s paní Janou, který uveřejníme v
příštím čísle.
Gábina

14

15

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
TROCHU ŽIVOTNÍ TEORIE
JSOU TŘI ETAPY ŽIVOTA:

SVĚT ZTRÁCÍ GÉNIE

MLÁDÍ

EINSTEIN UMŘEL.

STŘEDNÍ VĚK

MOZART UMŘEL.

A VYPADÁTE DOBŘE!

A MNĚ JE TAKY NĚJAK BLBĚ...





POTKAT MĚ.......TO JE OSUD
MILOVAT MĚ.......TO JE
STATEČNOST
ZÍSKAT MĚ........NA TO JE TŘEBA
TRPĚLIVOST

KDYŽ MUŽ MLČÍ, PŘEMÝŠLÍ.
KDYŽ MLČÍ ŽENA, JE NAŠTVANÁ.



MÍT MĚ.........TO JE SEN
ALE NASRAT MĚ.........TO JE TVŮJ
KONEC!!!



17

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE

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-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.

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

ČESKÁ ŠKOLA PERTH
KDY: školní soboty 9:30–12:00
KDE: Wembley Downs Primary School
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: CzechSchoolPerth@gmail.com
CzechSchoolPerth

Kontakt: Katka Steffens,
0413 925 912

RAINBOW– KOMUNITNÍ PÉČE PRO STARŠÍ GENERACI

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
Kurzy českého jazyka pro dospělé 4. čtvrtletí 2017 Kurzu českého
jazyka pro dospělé začíná v úterý 10. října večer.
Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech úrovních:
mírně pokročilí, středně 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.
V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro začátečníky
ve Wembley Downs (před a po výuce České školy Perth),
prosím pište na:
czech.perth@outlook.com
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

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

Umbrella Community Care

SV. OMŠA

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

Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.
 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti









12 November 11 am
10 December 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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Úklid, nakupovaní
Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
Osobní péče
Doprava k lékaři a na úřady
Pravidelné společenské akce a zábavy
Víkendové výlety
Skupinové wellness a ﬁtness
Společenské návštěvy

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

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

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 2018
3. 2. 2018

Cimbálová Muzika

February

AGM

April

Táborák

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.

June
August
October

Dětský Den
Vepřové Hody
Filmový Festival

Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.camberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra
Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Unit 4, 193 Guildford Rd
Maylands WA 6051
Poštová Adresa:
PO Box 265, Maylands WA 6931
Telefón: 0411 552 517
E-mail: consul@fortix.com.au
ÚRADNÉ HODINY:
Každý piatok 9.00–12.00
Pred návštevou je dôležité
dohodnúť si stretnutie telefonicky.
Konzulárne oddelenie
veľvyslanectva SR
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: cons.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění.
Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

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

www.martinudall.com
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