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KONTAKTY
Předseda:
Pavel Zausin

0404 869 063

Místopředseda
Radek Václavík

0420 351 027

Jitka Smith

0406 026 840

Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Pokladník:
Michaela Ondová

0470 189 244

Členové výboru:
Dana Carrol

0401 152 701

Gabriela Baladová 0422 582 197
Iva Zausin
Jiří Voyt

0404 735 462
9401 3817

Katarina Kysucká

0404 897 938

Katka Švejcarová

0401 782 666

Marcela Pauková

0403 672 754

Petra Jerejian

0412 751 026

Veronika Lakay

0433 753 386

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 po domluvě s Vlastou na čísle: 0408 920 867.
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

Tisková zpráva z oslav 25. výročí samostatnosti Slovenska a slavnostního otevření „Fortix Centre for
International Business“, který založil a vede slovenský honorární konzul v Západní Austrálii Pavol Faix:
„On the 22nd of March 2018 Mr Paul Faix, the Honorary Consulate of the Slovak Republic in WA, and Mr Bartho, The Ambassador
of the Slovak Republic to Commonwealth of Australia, and Mrs Barthova celebrated the 25th anniversary of the establishment of
the Slovak Republic, and the official launched the Fortix Centre for International Business.
Mr Tomas Kara, Deputy Consul General for the Czech Republic, and Mr Zdenek Cihelka, the Honorary Consul for the Czech
Republic in WA, also joined the celebration.
During the celebration our Czech and Slovak Association in WA received a recognition for its contributions to Slovaks and Czechs
here in WA.
Photographs of Filip Kulisev were on display during the celebration for all guests to enjoy.“
Jana Jentz
Fortix® Business Accelerator
34-50 Stirling Street, Perth WA 6000
www.fortix.com.au
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POŠŤÁCKÁ NOC S ANDERSENEM
Děti z České školy Perth zažily další Noc s Andersenem, tentokrát na českém poštovním úřadě ve Wembley
Downs. Společnost jim dělali pan pošťák Kolbaba a poštovští skřítci, kteří dětem společně poodhalili tajemství,
co se skutečně děje na poště po zavírací hodině.
A nejen to! Zabrousilo se i do dávných dějin předávání zpráv
tamtamy i kouřovými signály, náročného vyrývání do hliněných destiček i využívání poštovních holubů. Děti si vyzkoušely
morseovku, a když pak přijel poštovský panáček, zkoušely napsat
své první skutečné pohledy, aby neodjel s prázdnou! Ono totiž
napsat správně ručně adresu a pozdrav, to není vůbec nic jednoduchého v době posílání zpráv pomocí sms, Facebooku či Skype!
Povídalo se o známkách a jejich raritách, koloval jak modrý
Mauricius, tak i unikátní kulatá známka s Járou Cimrmanem.
A pak samy děti vytvářely nové návrhy poštovních známek, a
některé by si jistě zasloužily jít do tisku a rozletět se do světa!

Po setmění se společně četlo ve školní knihovně, či vlastně na
českém poštovním úřadě, kde se i spalo za dozoru listonoše
Kolbaby. Spát se ale rozhodně ještě nešlo! Bylo ještě třeba doručit zásilku z Melbourne až na zámek Hluboká! A to samozřejmě
chvilku trvá, zvlášť když vám k tomu svítí pouze hvězdy! A to
malé poštovní úředníky tak pěkně unavilo, že už jen spokojeně
usnuli. A úplně jim uteklo, jak poštovští skřítci zase hráli karty
s nedoručenými dopisy.

NOČNÍ “BOJOVKA”

Venku se pak soutěžilo v předávání zpráv na desatero způsobů.
A když už jsme byli z toho předávání zpráv dočista unavení,
čekalo na nás rodinné divadlo Ivany Findurové z Veverské
Bítýšky Navlnce. Divadlo nám na míru „upletlo“ představení pro naši Noc s Andersenem, která byla letos motivována
Čapkovou Pošťáckou pohádkou. A představení to bylo vydařené
a milé. Užily si ho jak děti, tak i jejich rodiče a my za něj divadlu Navlnce moc děkujeme.

“Jóóó, a bude bojovka!”, těší se Terezka vždycky, když se
chystáme na akci české školy s přenocováním. Na mysli má
jakoukoliv noční hru, i když se v ní třeba vůbec nebojuje. Ale
v té letošní se bojovalo - kluci proti holkám. Kdo dříve sestaví
cestu poštovní zásilky z Melbourne až na zámek Hluboká. A
tak se za tmy běhalo k lampičkám a zjišťovala se města na
trase zásilky (pohlednice) a dopravní prostředky (obrázky),
které poštovní služba k doručení používá. Bylo to napínavé
až do konce a snad jedna sfouknutá svíčka mohla za to, že to
kluci tentokrát o fous vyhráli.
A jak že putovala ta zásilka? Z Melbourne do Perthu vlakem,
z Perthu do Singapuru letadlem, ze Singapore do Hamburku
lodí, pak dodávkou do Prahy, dál na motorce do Telče.
Odtud ji vzal pošťák na kole do Slavonic a zbytek pak už
pěšky až do místa určení. Říkáte, že se pošťák pěkně prošel?
Však my jsme se též pěkně proběhli.
Michal
Druhý den se ještě budovala potrubní pošta po vzoru té pražské,
která fungovala až do roku 2002, kdy byla tato technická rarita
poškozena povodněmi. A pak ještě přijel znova poštovský panáček, který nám dovezl tajemný balíček. Ten jsme si posílali dokola
a postupně rozbalovali, až z něho nezbylo vůbec nic! A tak jsme
si pořádně užili další skvělou Noc – tentokrát s panem Čapkem,
pošťákem Kolbabou a trochu šibalskými skřítky. Ale bez nich by se
to na žádné pořádné poště neobešlo, to nám věřte!
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OČIMA POŠTOVNÍHO SKŘÍTKA ČÍSLO 183:
Zde poštovský skřítek Matlafousek. Hlásím, že jsem byl ve dnech
23.3. a 24.3. se svými kolegy skřítky povolán na velmi nezvyklé
místo. My poštovští šotci totiž bydlíme normálně na poště, ale
tentokrát jsme museli až do České školy ve Wembley Downs.
Tam se zrovinka pořádala Noc s Andersenem na téma Pošťácké
pohádky, a račte rozumět, že tam jsme tedy nesměli chybět.

Na druhou stranu jsme se naučili hodně nového a dozvěděli jsme
se mnoho zajímavého - například o tom, jak fungovalo předávání
zpráv v minulosti. Náš talent jsme zúročili v divadelním představení pro děti a rodiče, kde jsme si zahráli malé, krásné charakterní role poštovských skřítků a zazpívali jsme si o poštovském
panáčku, který dojel z Wembley Downs až do Rokycan.

Nu a bylo zde pro nás opravdu mnoho práce… například jsme
museli s kolegy opatřit známkou a orazítkovat všechna psaníčka,
která děti napsaly domů rodičům, a že jich bylo snad pětatřicet!
Také jsme museli olízat a nalepit všechny známky, které děti
navrhly. No a chápejte, to je pro nás skřítky, vzhledem k naší
velikosti, dřina.

Ale vše pěkné jednou končí, a tak i my jsme museli děti z České
školy opustit a vrátit se ke své každodenní práci na poště. Ještě,
že nám děti postavily bezvadnou potrubní poštu, kterou jsme se
tajně s kolegy nechali fouknout až na Hlavní poštu do Prahy.
Veronika

A NA ZÁVĚR JEŠTĚ OFICIÁLNÍ ZPRÁVA OD ZAKLADATELŮ A POŘADATELŮ PROJEKTU NOC S ANDERSENEM:
Jen málokterá knihovnická akce spojuje tolik nesourodých organizátorů. Na jeden večer a jednu noc v pátek 23. března 2018 našlo
více než 95 000 dětí střechu nad hlavou v minimálně 1652 řádně
registrovaných místech naší planety. Při osmnácté pohádkové
Noci s Andersenem se nocovalo v knihovnách obecních, místních,
městských, vědeckých, krajských, fakultních i farních. Dospělí
organizátoři připravili úžasné a kreativní programy pro různý
počet dětí. Ať už to bylo jen pro 5 žáčků jedné domácí školičky či
pro více než 500 dětí.
Děti nocovaly v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a na Slovensku,
v českých školách bez hranic, českých krajanských spolcích a

zahraničních knihovnách i školách; jsou mezi nimi účastníci z
Polska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, USA, Austrálie,
Řecka, Velké Británie, Německa, Dánska, Nového Zélandu, Malty,
Španělska, Portugalska, Švýcarska, Francie, Itálie, Saúdské Arábie,
Ruska a dvacítka dětí v africkém Kibucu v Keni.
Děkujeme a těšíme se zase za rok - 19. Noc s Andersenem proběhne v pátek 29. března 2019.
Hanka, Broňka a Mirka – Uherské Hradiště
Zapsala a sestavila Jitka
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SVĚTOVÝ UNIKÁT PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA

Hlavní ovládací panel se vstupy, výstupy a řídícími hlavami tras
Víte že:
•

Je dnes už jediným dochovaným systémem městské potrubní pošty na světě.

•

Sestává se z pěti hvězdicovitě uspořádaných hlavních tras vybavených výhybkami.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Byla posledním fungujícím městským systémem tohoto způsobu dopravy zásilek na světě.
Má dochovaných 24 stanic a celkem 55 kilometrů dlouhou síť.

Na některých velmi frekventovaných úsecích je potrubí dvourourové.
Trubky na třech místech překračují Vltavu.

Místo, kam se sbíhají všechny trasy, se nachází v budově hlavní pošty v Jindřišské ulici.

První trasa vznikla v roce 1887 a vedla z hlavní pošty v Jindřišské ulici na poštovní úřad na Malostranském
náměstí.
Tato trasa byla prodloužena na Pražský hrad, sloužila hlavně k přepravě telegramů.

Hlavní rozvoj nastal v letech 1927 až 1932, vznikaly další trasy a systém přepravoval přes 400 tisíc pouzder ročně.
Za druhé světové války sehrála potrubní pošta důležitou úlohu při zásobování obléhané budovy rozhlasu.
V 90. letech 20. století bylo potrubní poštou přepravováno 9 tisíc pouzder měsíčně.

Do pouzder se vešly zásilky o průměru 5 a délce 20 centimetrů. Mohly vážit až 3 kilogramy.

Rychlost pouzder se dala regulovat, aby křehká zásilka mohla potrubím putovat velmi šetrným pomalým způsobem.
Uvízlé pouzdro se dalo vyprostit vyražením těžším pouzdrem poslaným na místo závady.

Každá její trať je vybavena vlastním pohonným agregátem. Tvoří ho dmychadlo poháněné elektromotorem.
Potrubí je uloženo zpravidla pod pražskými chodníky v hloubce 80 až 120 cm.
V roce 2002 po ničivých záplavách byl provoz potrubní pošty ukončen.

V roce 2012 potrubní poštu koupil nadšený soukromník, který usiluje o znovuzprovoznění některých tras této unikátní technické památky.

Zdeněk Dražil chce do centrály vodit studenty a ukázat jim, že Pascalovy zákony nejsou jen nuda a něco abstraktního, ale že se pomocí nich dají přenášet tělesa na velké vzdálenosti.

Pouzdra pro posílání zásilek pražskou potrubní
poštou

Hlavy pěti hlavních tras s počitadly, signálními
světly a ovládáním výhybek

•

Na Pražském hradě chce předvádět potrubní poštu turistům.

•

A víte, kde se dnes potrubní pošta v ČR stále využívá?

•
•
•
•
•

Památkáři chtějí, aby ji nechal zapsat jako národní technickou památku.
Nemocnice v Karlových Varech nebo Ústřední vojenská nemocnice v Praze ji používá pro dopravu krve mezi transfuzní stanicí a operačním sálem, ale také pro transporty léčiv či laboratorních vzorků.
Nemocnice Motol dopravuje potrubní poštou rentgenové snímky, dokumentaci a vzorky krve.
V některých supermarketech se potrubní pošta používá pro odvádění tržby z pokladen.
Vnitřní potrubní poštu donedávna používal i Úřad vlády.

Zdroje:
https://ekonomika.idnes.cz/unikatni-potrubni-posta-v-praze-da5-/ekonomika.aspx?c=A121008_132338_ekonomika_top
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/praha-ma-svetovy-unikat-jediny-dochovany-system-mestske-potrubni-posty--1433688
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2161180
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LIDÉ, KTEŘÍ POMÁHAJÍ JINÝM

„Smích je nejlepší lék“, konstatoval v 70. letech 20. století Norman Cousing a ve své knize Anatomie nemoci (1979) napsal: “Léky k uzdravení nejsou vždy zapotřebí, víra v uzdravení však vždy.“ Jeho slova cituje ve
svém letáčku The Rise Community Network působící v oblasti mezi Northamem, Joondalupem a metropolitním
Perthem. Krédem jejich činnosti je přesvědčení, že lidé ve stáří a nemoci nesní vůbec o pomoci, kterou mohou
dostat, ale o plnohodnotném životě a naplnění svých snů.
Dagmar Hlavatá přijela do Austrálie v roce 1986. Spolu s manželem opustili rodnou Ostravu a přes Jugoslávii emigrovali do
Perthu. V té době neznali v západoaustralské metropoli nikoho,
jen manželův kamarád zde měl svou tetu a bratra. Takže alespoň
v nich našli opěrný startovací bod.
Vyučená elektrikářka však tíhla více k humanitární činnosti a
pomoci lidem, a proto se rozhodlla jít pracovat do Nursing Home
v Greenmountu. Tady se mohla navíc i zdokonalit v angličtině. Manžel si založil vlastní paraglidingovou firmu, takže když
přišly děti, pomáhala mu s firemní administrativou. Tato práce
ji však nenaplňovala a neuspokojovala. Pořád hledala, kde by
se mohla uplatnit se svými humanitárními sklony. Rozhodla se
pro studium Community Service na TAFE a po jeho ukončení
pro studium Welfare and Business na univerzitě. Měla v plánu
studovat dál Social Work, ale protože mezitím zůstala s dvěma
malými dětmi sama, časově nezvládala skloubit studium, práci a
starost o domácnost a děti. Pracovala občasně s postiženými lidmi
v Hills Community Support Group, dnes přejmenované na Rise
Community Network (Rise). Tato organizace poskytuje pomoc a
vytváří programy pro starší lidi, pro tělesně i mentálně postižené, pomáhá rodinám v nouzi, asistuje nezaměstnaným a mladým
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lidem při hledání pracovního uplatnění, poskytuje služby a
domácí péči dočasně nebo trvale invalidním občanům, ale také
fyzickou i psychickou pomoc těm, co se o své zdravotně postižené příbuzné nebo přátele starají sami.
Po čase dostala paní Dáša pracovní nabídku na plný úvazek
- koordinátor v Individual Service, která spadá pod Rise. Jak
název služby říká, jde o individuální pomoc lidem v nesnázích,
a to hlavně lidem v důchodovém věku. Z rozhovoru s rodinou
se odvíjí velikost péče. Někdy je potřeba jen obstarat nákup každodenních potřeb, uklidit, zalít kytky a podobně. Jindy rozsah
služeb a pomoci obnáší také společenskou integraci. To znamená,
že je potřeba lidi, kteří se sami nepohybují nebo nemohou řídit
automobil, vzít na různé společenské akce, výstavy, koncerty
nebo hodiny hudby, malování nebo jiného umění. Individual
Service zahrnuje také advokacii - když jsou problémy s ubytováním, s placením účtů nebo s poručnictvím, pracovníci Individual
Service se postarají o nezbytné administrativní kroky.

dva roky a jeho cílem je upevňovat a navazovat kontakty mezi
místními drobnými podnikateli, kluby, školami a charitativními
organizacemi.
Ve svém volném čase si paní Dáša ráda vyjde na procházky
do přírody a dvakrát týdně hraje badminton. Navštěvuje ráda
představení ochotnického divadla Marloo and Garrick Theatre,
zajde na balet, pravidelně chodí na Fringe Festival. Věnuje
se taky spirituálnímu vnímání světa, což zahrnuje meditace a
respekt a úctu k lidem, přírodě, věcem a k životu vůbec.
Gábina

Po čtyřech letech se rozhodla paní Dáša pro změnu a přešla do
oddělení Respite Service, v češtině něco jako Dočasná výpomoc.
Pracoviště v Mount Helena, kde je dneska vedoucí, se nazývá Milperra Cottage a má k dispozici pro dočasné ubytování
6 pokojů. Nejčastěji ho využívají pro své příbuzné lidé, kteří
odjíždějí na víkend nebo na dovolenou a nemohou nechat doma
své nemohoucí rodiče nebo příbuzné samotné. Ubytování na
pár nocí je poskytováno i těm zdravotně nebo mentálně postiženým, jejichž opatrovníci jednoduše potřebují na chvíli vypnout,
odreagovat se od každodenní rutiny a nabrat novou energii.
Zahrada u Milperra Cottage poskytuje svým dočasným obyvatelům příjemné a relaxační prostředí, kde si mohou odpočinout
a popovídat si se spolubydlícími. Zaměstnanci Respite Service
jim kromě každodenních sociálních služeb vymýšlejí i kulturní
a umělecké aktivity, jakými byla například výtvarná výzdoba
zahrady Milperra Cottage pod vedením pracovnic z oddělení Leisure Focus.
Paní Dáša říká, že po finanční stránce není tato práce vůbec
atraktivní. Ale nejdůležitější pro ni je, a naplňuje ji vnitřní
spokojeností, když vidí pokrok a radost ze života u lidí, kterým
pomáhá. A nejen u těch postižených, ale i těch, co o ně pečují.
Mnohdy se tito na plný úvazek starající opatrovníci potřebují jenom vypovídat nebo popovídat si o něčem jiném, než si
povídají se svými postiženými příbuznými. Paní Dáša dělá také
osvětu mezi zdravými dětmi a dospělými, kteří toho moc o postižených nevědí. Mnohdy z nich mají dokonce i strach, protože
netuší, co mohou od postižených očekávat. Jednou z akcí, na
kterých zviditelňuje se svými kolegyněmi aktivity v rámci Rise,
je October Whim Festival v Mount Helena. Ten se koná každé
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KLOKÁNEK

Vymaľuj si obrázok z rozprávky Psíček a mačička

POVESŤ O JÁNOŠÍKOVEJ PÄSTI
Medzi najpočetnejšie slovenské povesti patria
nepochybne povesti o Jánošíkovi, udatnom slovenskom zbojníkovi a jeho hrdinskej družine.
Cestou z Ružomberka, neďaleko Liskovskej jaskyne, uvidíte stáť veľký vápencový balvan v podobe
zaťatej päste – Skalná päsť. O tejto skale kolujú
rôzne povesti. Jedna pochádza z dôb, keď Jánošík
so svojou družinou chodili po slovenskom kraji.
Bolo to veru už veľmi dávno, keď sa jedného
slnečného rána začiatkom jesene Ďurko Jánošík
i s celou svojou družinou poberal z Oravského
Podzámku smerom na Kráľovu hoľu. Zavčas rána,
keď ešte ani zore dobre nevyšli, už sa družina
poberala poza zámok Likava a zišla až na temeno
vrchu Mnícha. Tu zrazu horou zaznel ostrý hvizd.
Hôrny chlapci hneď porozumeli, že je to signál
ich predvoja, ktorý musel pobadať niečo podozrivé. Na to Jánošík i s družinou prešli pozorne na
úbočie. Odtiaľ zbadali, že dolu po ceste popod
Mních sa približuje panský koč s dvoma pánmi a
za nimi skupina jazdcov. Keď sa koč so sprievodom
natoľko priblížil, že sa dali poznať osoby, veľké
bolo prekvapenie hôrnych chlapcov. V koči sedel
rozvalený barón Révay a pri ňom jeho pobočník.
Sprevádzalo ich asi pätnásť ozbrojených hajdúchov, ktorý im boli tiež známi, lebo mali s nimi
už neraz dočinenia.
Barón bol známy ako nemilosrdný trýzniteľ ubiedeného ľudu a bol ich úhlavný nepriateľ. Jánošík
vydal okamžite rozkaz: „Hrajnoha, Uhorčík, zastaviť koč, ostatní odzbrojiť hajdúchov a všetkých
poviazať! Nechcem, aby bol niekto zabitý!“ A už
sa chlapci rútili s krikom zo svojho úkrytu na nič
netušiacu skupinu. Révay a jeho pobočník v prvej
chvíli nepochopili, čo sa deje a kým prišli k sebe,
boli už poviazaní. Jánošík stojaci na briežku všetko pozoroval. Keď videl v rukách niekoľkých hajdúchov šable, hodil sa ako drak medzi bojujúcich.
Pod údermi jeho oceľových pästí sa čoskoro váľalo
po ceste niekoľko ohúrených hajdúchov.
Takto Jánošík predišiel krviprelievaniu, čomu sa i
sám potešil, lebo nerád videl krv. Potom sa spýtal
vydesených pánov: „Poznáte ma?“ Révay vo svojej
známej spupnosti odpovedal: „Poznáme, padúch
sedliacky! To si odpykáš!“ Jánošík nepohol ani brvou a pokojne mu odpovedal: „Vaša milosť, vy ste
na príčine tomu, že som padúch a čo sa týka môjho rodu, som pyšný, že som sedliak. Lebo vedzte,
keby nebolo sedliakov, ktorí na vás pracujú, tak by
ste pre svoje pohodlie a lenivosť hladom pokapali.
10

A teraz, aby ste pamätali na tento deň, okúsite len
to, čím ste vy trýznili môj rod, svojich poddaných!“
Jánošíkovi chlapci zdrapili pána baróna a vyvliekli
ho na úpätie hory nad cestou. Tam na vyvalenom
pni ho štyria mocne uchopili za ruky a nohy a
Hrajnoha mu hrubou haluzou vyplatil päť a dvadsať palicou. Omdletého baróna odniesli do koča,
kde ho prebrali studenou vodou. Potom Jánošík
povedal: „A teraz pôjdete všetci nazad, odkiaľ ste
prišli. Viem, že ste sa ponáhľali na zasadnutie zemepánov do stoličného domu v Mikuláši. V kaštieli
svätej Žofie vás síce s údivom budú vítať, ale vás
opatria, pokiaľ prídu po vás z vášho kaštieľa z
Považia.“
Potom Hrajnoha oslovil Jánošíka: „Kapitán náš,
tento deň si sa preslávil a nám všetkými ho spravil
pamätným. Svojim múdrym rozhodnutím si zabránil krviprelievaniu, ochránil životy svojich kamarátov a potrestal Révaya. To bol čin, na ktorý nikdy
nezabudneme. Na jeho pamiatku tu hľa, do tejto
skaly, pod ktorou sa to všetko odohralo, vykrešeme šabľami našich nepriateľov veľkú zaťatú päsť.
Bude tu večne stáť ako symbol tvojej sily a odvahy.“ Povesť hovorí, že bola z balvana pod Mníchom
vytvorená veľká päsť, ktorej sa páni báli a ktorá je
ešte aj dnes pamiatkou na legendárneho hrdinu
ubiedeného ľudu Jura Jánošíka.

MAMIČKE
Maľujem, maľujem krásny kvet.
Taký kvet nevidel ešte svet.
Maľujem, maľujem ako viem,
Mamičke tento kvet zanesiem.

MAMIČKINA DLAŇ
Koľko lásky, nehy skrýva
mojej mamy teplá dlaň,
v postielôčke keď ma hladí
s láskou na ňu pozerám.
Prstíkom sa dotknem vrásky,
pohladím ju, pobozkám
pošeptám do dlane tíško:
mamulienka rád ťa mám.
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Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - ŽLOUTKOVÉ VĚNEČKY
INGREDIENCE:
TĚSTO:
300 ml

voda

125 ml

olej

250 g

hladká mouka

350 g

vajíčka

1 špetka

sůl

ŽLOUTKOVÝ KRÉM:
1l

mléko

200 g

cukr

250 g

máslo

150 g

vanilkový pudink

4

žloutek

POSTUP:

Nejprve si připravíme pudinkový krém, nejlépe den předem. Do
1 litru mléka zamícháme 200 g cukru krupice a 150 g vanilkového pudinku, který koupíte v ‚evropském‘ obchodě. Pudink
vaříme běžným způsobem a po vychladnutí vmícháme 250 g
másla. Aby se na pudinku neudělal škraloup, který pak způsobí
hrudky, chladím krém v mixéru na nízkých otáčkách. Na závěr
přimícháme žloutky. Kdo má rád, může přidat i trochu tuzemského rumu. Krém je hotový a tak ho uložíme do lednice a
necháme pěkně chladnout do dalšího dne.
Další den upečeme věnečky. Do hrnce dáme vařit 300 ml vody,
125 ml oleje a špetku soli. Až se voda s olejem začne vařit,
vsypeme hladkou mouku a mícháme. Takto těsto odpalujeme,
než nám začne na hrnci zůstávat bílý povlak. Těsto vložíme
do mixéru a smícháme s 350 g vajec. Těstem naplníme zdobící sáček a tvoříme kroužky na pečící papír. Věnečky pečeme
přibližně 20 minut na 200°C. Po vychladnutí každý věneček rozřízneme a naplníme vychlazeným krémem. Na závěr věnečky
potřeme cukrovou polevou, kterou získáme smícháním moučkového cukru a citrónové šťávy.
Dobrou chuť vám přeje Michaela Ondová a redakce Klokana
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ČESKÝ DABING - MINI KVÍZ
Český dabing patřil desítky let k nejlepším na světě. Producenti velkofilmů požadovali, aby stejní dabéři trvale
namlouvali jednotlivé zahraniční hvězdy. A tak máme například neodmyslitelně spojeného herce Louis de
Funese s hlasem Františka Filipovského, Jeana Paula Belmonda s hlasem Jana Třísky nebo Jiřího Krampola a
třeba Ginu Lollobridgidu s hlasem Aleny Vránové.
Kteří naši herci a herečky se vám vybaví při pohledu na tyto zahraniční hvězdy?

1. Brad Pitt

2. Tom Hanks

3. Kevin Costner

4. Robert de Niro

5. Dustin Hoffman

6. Michael Douglas

7. Mel Gibson

8. Antonio Banderas

9. Johny Travolta

10. Jim Carey

a) Václav Postránecký

b) Martin Dejdar

c) Michal Dlouhý

d) Pavel Soukup

e) Miroslav Donutil

f) Pavel Trávníček

g) Viktor Preiss

h) Vladimír Dlouhý

i) Jan Šťastný

j) Alois Švehlík

11. Meryl Streep

16 Barbara Streisand

12 Jodie Foster

17 Sharon Stone

13. Annie Girardot

14 Meg Ryan

15 Julia Roberts

18 Jennifer Lopez

19 Jennifer Aniston

20 Catherine Deneuve

k) Věra Galatíková

l) Miriam Chytilová

m) Monika Žáková

n) Jana Marasová

o) Zlata Adamovská

p) Lucie Zedníčková

r) Martina Menšíková

s) Eliška Balzerová

t) Simona Stašová

u) Nela Boudová

Správné odpovědi:
1c, 2h, 3e, 4j, 5a, 6g,7d, 8i,9f, 10b, 11o, 12u, 13k, 14r, 15n, 16t, 17m, 18p, 19l, 20s
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JAZYKOVÝ KOUTEK
PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V NÁZVU ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Název organizace začíná velkým písmenem, jak je obecně u víceslovných názvů pravidlem, podobně třeba: Národní muzeum,
Komerční banka, Česká tisková kancelář apod. Pokud je součástí víceslovného názvu nějaké vlastní jméno, pak je toto vlastní jméno
opatřeno velkými písmeny, například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Velké „u“ ve slově univerzita je dáno tím, že stojí na začátku
víceslovného názvu, další velká písmena jsou v názvu proto, že jsou vlastními jmény (Tomáš Baťa, Zlín). V názvu Česká a slovenská
asociace v Západní Austrálii je velké „č“ ze stejného důvodu: jedná se o první slovo víceslovného názvu. Součástí názvu organizace
je vlastní jméno, pojmenování australského spolkového státu, v v tomto jméně jsou obě písmena velká: Západní Austrálie. Pokud
by název tohoto spolkového státu zněl v češtině Austrálie západní, pak bychom v něm psali velké „a“ a malé „z“, stejně jako píšeme
třeba Pobřeží slonoviny, Dánské království apod. Velké „s“ v názvu této organizace by bylo odůvodněné, pokud by bylo přídavné
jméno slovenská bylo prvním slovem v názvu: Slovenská a česká asociace v Západní Austrálii. Všem, kdo mají nějaké nejasnosti
nejen ohledně psaní velkých písmen v češtině, je k dispozici Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR
(http://prirucka.ujc.cas.cz/).

THE CZECHOSLOVAK TALKS
Projekt Czechoslovak Talks vznikl v roce 2016 pod hlavičkou Nadačního fondu Dotek, který se finančně spolupodílel na realizaci celé řady aktivit spojených s českou krajanskou komunitou v zahraničí. Skrze navázání úzkého kontaktu s krajanskou komunitou, jsme měli možnost seznámit se s mnoha inspirativními životní
příběhy československých krajanů, i díky tomu vznikla následně myšlenka projektu Czechoslovak Talks. Cílem
projektu Czechoslovak Talks je snaha rozšířit povědomí o českých a slovenských krajanech v zahraničí. Hlavní
činností projektu je sběr, zpracování a publikace příběhů českých a slovenských krajanů po celém světě – příběhů osobních vzestupů a pádů, příležitostí a překážek. Většina textů je publikována na webových stránkách
www.czechoslovalktalk.com, další jsou určeny ke knižnímu zpracování.
V rámci stoletého výročí vzniku samostatného československého státu připravujeme v rámci projektu vydání komiksové knihy
Příběhy našich krajanů. Ve spolupráci s talentovaným mladým kreslířem Tomášem Pánkem a historikem Martinem Nekolou se
podílíme na zpracování unikátní komiksové knihy, skrze jejíchž obsah bychom rádi veřejnost seznámili s inspirativními životními
osudy lidí, kteří tvoří součást naší historie. Na základě doporučení místních krajanských spolků jsme z každé části světa vybrali krajana, který svým významem patřil mezi uznávané osobnosti tamní krajanské komunity. Komiksovou knihu tak budou tvořit příběhy
Čechů a Slováků ze Spojených států, Kanady, Jižní Ameriky ale i Austrálie.
Podílejte se spolu s námi na vzniku unikátní komiksové knihy, která bude věnována nejen všem českým a slovenským krajanům
ale taktéž všem těm, kteří narodili v bývalém Československu, neboť především oni by měli být seznámeni s historií Čechů a
Slováku v zahraničí.
Pokud chcete být součástí projektu Czechoslovak Talks či znáte někoho ve svém okolí, jehož životní příběh by měl být uchován pro
další generace, pak nás kontaktujte e-mailové adrese: m.kanakova@czechoslovaktalk.com

The Czechoslovak Talks, Nadační fond DOTEK

Tel. CZ +420 221 719 041 | Tel. USA +1 (315) 636-6065

info@czechoslovaktalks.com | www.czechoslovaktalks.com

rojekt Czechoslovak Talks vznikl v roce 2016 pod hlavičkou Nadačního fondu Dotek,15který

Indoor – Outdoor

Kamila Turkova

One on One

Naturopath

Group Training
Bootcamps
Mums and Bubs

0402 829 758
healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Weight Loss
Nutritional Advice
Pre and Post Natal
Certified

Naturopathy, Herbal Medicine, Aromatherapy, Massage, Reﬂexology,
Energy Healing, Wholefood Cooking Classes

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

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE
•

Physiotherapist Jana mluví česky
specializuje se na bolesti hlavy a krku

•

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

•

Jack se specializuje na sportovní úrazy

•

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní
na dry „needling/acupuncture“

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

call: 9249 2420
ballajura@bpcphysio.com
www.bpcphysio.com.au

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

ČESKÝ MEDOVNÍK

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.

www.thehoneycake.com
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Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

Z KLOKANOVY KAPSY
Československá tajenka/tajnička
Letos si připomeneme 100 let od založení Československa. Političtí vůdci obou zemí se dohodli na společném státě, aby byli silnější
při případných budoucích snahách Rakouska-Uherska o obnovení monarchie. Češi a Slováci si dobře rozuměli a soužití jim vydrželo
do
31. 12. 1992. Celkem 74 let bylo dost na to, aby obyvatelé obou, dnes už samostatných zemí, nepotřebovali při vzájemné komunikaci
žádné tlumočníky. Jak jsme na tom se vzájemným porozuměním si dnes, po 25 leté odloučenosti - a navíc na opačné straně
zeměkoule, kde úředně nemluvíme svými rodnými jazyky?
Vyzkoušejte si svoje znalosti z obou jazyků v naší minitajence. Česká slova zkuste beze slovníku či Google přeložit do slovenštiny a
potom naopak, názvy mesiacov v slovenčine zkúste preložiť do češtiny.
Část 1 ... asi těžká pro Čechy

1 velbloud

1

2 Na slyšenou

2

3 žízeň

3

4 závodit

4

5 hořký

5

6 mistr

6

7 límec

7

8 Na shledanou

8

9 ret

9

10 borůvka

10

11 osel

11

12 prapor

12

Časť 2 ... asi ťažká pre Slovákov

13 Apríl

13

14 Jún

14

15 August

15

16 December

16

17 Január
18 November

17
18

19 Máj
20 Júl

19
20

21 September

21

22 Február
23 Október
24 Marec

22
23
24

(Ačkoliv jsou doplňovačky v češtině a slovenštině, tajenka je v angličtině)
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH
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
F: CzechSchoolPerth

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

Kdy: Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde: Wembley Downs Primary School

2. čtvrtletí 2018 Kurzu českého jazyka pro dospělé
začíná v úterý 17. dubna 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 (souběžně s výukou
České školy Perth), prosím pište na:
czech.perth@outlook.com
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/
“Czech Language Classes Perth“

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

SV. OMŠA

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

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

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

20 maj 11am










10 Jun 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

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411
18

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

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 2018
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

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.

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
February

AGM

3. 6. 2018

9. 3. 2018

Vosto5

August

5. 5. 2018

Táborák

October

Dětský Den
Vepřové Hody

Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra
Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
34-50 Stirling Street
Perth WA 6000
Telefón: 1300 426 311
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

Filmový Festival

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

