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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

Výlet do Yanchep
National Park
1. 7. 2018 - 11:00
Přijďte s námi strávit příjemný první den „letních
prázdnin“ v Národním Parku Yanchep National
Park. V parku se vydáme na procházku kolem
jezera, pozdravíme koaly i klokany a uděláme si
společně BBQ (BYO).

Sraz v 11:00 na Lakeview Picnic area.
Více odvážní si mohou zarezervovat návštěvu jeskyní, ceny vstupného a další
informace o parku najdete na : https://parks.dpaw.wa.gov.au/park/yanchep
Pokud by bylo nepříznivé počasí, prosím sledujte klubový facebook a email pro
informace o případném zrušení akce.
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VELKÝM TÁBORÁKEM
Táborák se letos konal první májovou sobotu na oblíbeném místě v Ern Halliday v Hillarys a hned zkraje Vám
prozradím, že se skutečně vydařil. Byly to sice trochu nervy, aby vše klaplo, jak jsme naplánovali a aby vyšlo počasí, když se ten letošní táborák konal až v sobotu pátého května. Ale povedlo se a za to patří velký dík
všem, co pomáhali s jeho organizací v čele s Míšou, která si tuto akci vzala na povel. A také nesmím zapomenout na poděkování Svatému Petrovi za to, že odložil déšť až na neděli.
A jak vlastně probíhal onen báječný táborák? Hladce, až to bylo
podezřelé. Sešlo se nás skoro stejně jako vloni, což v číslech
znamená přes 450 lidí. Ani se tomu nechtělo věřit, když to
všude vypadalo tak nějak poloprázdně. Avšak pohled na louku,
kde se sedělo, a ohniště, které bylo neustále v obležení lidí opékajících špekáčky, potvrzoval, že se nás sešla skutečně pěkná
hromádka. A bylo veselo, povídalo se a hrálo až do rána. Smích
se nesl vzduchem spolu s křikem a výskáním dětí do širokého
okolí. Všechny ztracené a hrou unesené děti se podařilo najít,
i když to někdy bylo maličko o nervy rodičů. Ale to asi k té
správné hře ve křoví za soumraku patří a věřte mi, že když jsem
to své tříleté pachole nemohla přes deset minut najít, tak už
jsem začínala být jemně panická i já (a to jsem se jen na vteřinku otočila). Jaká to pak ale byla radost, když jsem ho našla hrát
si krásně s auty s kamarádem na dece.
Pivo teklo proudem, vuřtíky se opékaly a moc chutnaly. Koblížky
ani neměly čas se zatoulat, jak hned (ještě skoro za tepla) putovaly do bříšek nejen dětských návštěvníků. V české pekárně
napekli chleba, který opravdicky voní a báječně chutná. Prostě
paráda, chtělo by se říct.

A postřehy od dvou zúčastněných:
Jana Vyhlasová: „Táborák byl super, jen co jsme došli k bráně,
už nás vítala kupa sem a tam běhajících dětí. Špekáčků bylo letos

4

spousta, takže se na každého dostalo díky skvělé organizaci kuchyně (díky Míšo!), piva bylo, myslím, taky dost. Nám se táborák
moc líbil, je to vždycky skvělá příležitost se pozdravit se starými
i novými kamarády, i když jen tak na chvilku, protože účast byla
opět veliká, a tak to člověk sotva stíhal… Jediné, co byla škoda,
že první kytara k tradičnímu táboráku přicházela, až když jsme
byli na odchodu…“
Andrea Burkonová: „Ahoj všichni. Letošní táborák jsme si moc
užili, potkali jsme tam spoustu přátel, upekli si výborně párky,
zapili to českým pivem a jako dezert si ještě dali domácí koblihy s
marmeládou. Bylo tam spousta dětí a naše malá Vicky tam řádila
až do půl jedenácté. Letos tam ani nebyly veliké fronty a pivko
jsi měl v ruce raz dva. Dokonce se rozlévala i slivovice a člověk si
připadal jako v Čechách. Určitě doporučuji příště taky přijít. Jsme
vděčni, že jsme součástí československé komunity. Všechny akce
jsou úžasné a už se moc těšíme na dětský den. Snad se zase příští
rok všichni sejdeme.“
A závěrem ještě moc děkujeme Honzovi z Last Drop za sud piva,
který nám daroval. Také děkujeme Vám všem, že jste přišli a
vzali si s sebou dobrou náladu a pomohli tak utvořit unikátní
(až prázdninovou) atmosféru. A ještě jednou velké dík všem,
co pomáhali. Už teď se těším se na příští rok, že si zase krásně
společně zaohňujeme.
Martina
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LIDÉ, CO MAJÍ RÁDI VÝZVY

Pravidelní a dlouholetí čtenáři Klokana si možná vzpomenou na článek „Trek for Someone Who Can’t“ uveřejněný roce 2012. Pochod kolem Annapurny pořádala organizace Muscular Dystrophy Western Australia za
účelem charitativní sbírky na pomoc dětem v Nepálu postiženým spinální svalovou atrofií. Andrea Lack se tenkrát v březnu rozhodla vydat na pochod na památku svého syna Alexe, který se s touto nevyléčitelnou nemocí
narodil a podlehl jí po pouhých třech měsících života.
V roce 2016 se Andrea vypravila do
Nepálu znovu. Rozhodla se pro vzpomínkový pochod k základnímu táboru
pod Anapurnou. Kromě dvou Australanů
z Tasmánie a Paula z Perthu se s ní vypravila i naše bývalá prezidentka klubu
Jitka Smith. Z velehor se vrátily nadšené
a Andrea hned plánovala další pochod
na rok 2018. Tentokrát „Trekking for
Alex“ směřoval k základnímu táboru pod
Mt Everestem a do anapurnského týmu
Andrea-Jitka-Paul se z naší asociace
připojili Michal Turek, Graeme Luke a
já. V Káthmándú se pak k nám připojila Jitčina kamarátka z Nového Zélandu
Jana Bennett se svým manželem Craigem.
Celkem osm lidí přijalo výzvu světových
velehor a vypravilo se na pochod k úpatí
té nejvyšší z nich.

Po vzpamatování se ze šoku z rušného
automobilového provozu v Káthmándú
jsme se ocitli v malém dopravním letadle
směřujícím k nejnebezpečnější přistávací
ploše na světě – k letišti Lukla. Ovšem po
tom, co jsme viděli dopravu v Káthmándú,
jak sice chaoticky, ale bez nehody řidiči
jezdí, nikdo z nás nepochyboval o tom, že
bezpečně přistaneme. Po obědě v místní
restauraci u letiště si naše velká zavazadla
převzali šerpové a my jsme vyrazili na
pochod jen s malými příručními baťůžky.

Vše ale bylo větší a mohutnější. Stezka
vedla mezi vysokými stromy a jen občas
jsme průrvou viděli potok nebo řeku dole
pod námi. Lepší pohled na vodní toky byl
z lanových lávek přes ně. Nemohli jsme se
dočkat, až vystoupíme výš a uvidíme první
zasněžený vrchol některého z himalajských velikánů. To se nám povedlo až po
dvou dnech výšlapu v městečku Namcha
Bazar, v nadmořské výšce 3440 metrů.

Od Namcha Bazar nám počasí přálo.
Každý den po dobu pochodu, tj. od 8
hodin ráno do asi 3 hodin odpoledne,
bylo slunečno a my se mohli dosyta
kochat pohledy na krásné, polozasněžené štíty Himalájí. A fotili jsme a fotili. A
nejen hory. Své fotoaparáty jsme mířili na
místní lidi a jejich příbytky a zeleninová
políčka, na četné šerpy – nosiče, kteří na
svých zádech nesli nejen zavazadla nespočetného množství turistů, ale také zásoby
pro hotely, ubytovny, obchody a vesnice
roztroušené podél stezky k základnímu
táboru. Kromě nich se na tomto transportu zásob a stavebního materiálu na další
hotely podíleli jaci, muly a dzo (kříženci
domácího dobytka a jaka).

našimi nejčastějšími zahřívači. Večer ve
spacáku všichni mysleli na jedno: babiččinu horkou gumovou láhev do postele.
Naše dojmy z cesty nahoru nejlépe vystihl
Michal: „Překvapila mě kvalita a úroveň
ubytoven a záchodů, čekal jsem kadibudky venku. Šokovalo mně, když nám před
večeří pokaždé přinesli mokré ručníky na
umytí si rukou. Udivil mě pohled na láhve
whisky a vybavení baru v Dingboche. A
rozhodně jsem nečekal wi-fi v každé vesnici a po celé cestě nahoru.“

Náš pochod k základnímu táboru trval,
s dvěma lokálními vycházkami kvůli
adaptaci na výšku a menší obsah kyslíku
ve vzduchu, celkem osm dnů. Dostalo se
k němu jen sedm z nás, Graema den před
cílem odvezl vrtulník dolů. Paul a Jana
měli naměřený velmi nízký obsah kyslíku
v krvi, poslední ráno ale zmobilizovali své
síly a do základního tábora došli.

A naše pocity tam?
Andrea: „Zaplať Pánbůh! Byla jsem tak
unavená, že jsem neměla sílu na žádné
velké emoce.“

Počasí nebylo to nejlepší, ale ani nejhorší,
a nám se šlo dobře. Kráčeli jsme krajinou,
která nám svým rázem silně připomínala
Vysoké Tatry a svou florou zase Krkonoše.

Následkem rušného provozu chodců po
jediné cestě vedoucí k základnímu táboru
byla ve vzduchu spousta prachu a všichni
jsme začali kašlat. Navíc nízké ranní,
večerní a hlavně noční teploty přivodily
rýmu většině z nás. Horký citrónový nebo
zázvorový čaj a česneková polévka byly

Michal: „Byl jsem hodně unavený a
v cíli jsem upadl a pomlátil se. Bolelo to.
Víc jsem si užil cestu než samotný cíl.
Překvapilo mě, že vrchol byl vidět.
Jana: „Byl to dlouhý den. S námahou
se tam člověk dofuněl a neměl ani sílu
plakat radostí.“
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Craig: „Necítil jsem úlevu, ale pocit úspěchu. Byl jsem šťastný, že jsem to zvládl,
protože cestou byly okamžiky, kdy jsem o
tom silně pochyboval.“
Jitka: „Radost a únava v jednom.“
Paul: „Radost, vyčerpání, životní
zkušenost.“
Gábina: „Překvapilo mě, že poslední,
asi tříhodinový úsek, vedl přes morénu.
V základním táboře jsem čekala pamětní
„mohylu“ se jmény a fotkami obětí, jak

jsem je viděla ve filmu Vertical Limit J a
nějaký ten nápis VÍTEJTE V ZÁKLADNÍM
TÁBOŘE POD MT EVERESTEM!“
Pokud chcete slyšet víc o našem pochodu, vidět více fotek nebo se sami chystáte vydat do základního tábora pod Mt
Everestem, přijďte se podívat na naší prezentaci, kterou uspořádáme koncem srpna.
Termín a místo ještě upřesníme, pozvánka
na večer s himalájskou atmosférou bude
uveřejněna v červencovém čísle Klokana a
na našem Facebooku.

Za celý tým vás srdečně zve Gábina

ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL POČTVRTÉ
To to letí, ještě jsme pomalu ani nezarulovali červený koberec, po kterém přikráčel režisér Jiří Strach na ultimátní australskou premiéru svého filmu Anděl páně 2, a festivalový maratón začíná nanovo.
Cože? Už počtvrté? Tak to se evidentně celkem daří a všechno
jede jako dobře namazaný stroj…říká si do příprav nezainteresovaný divák, těšící se na další filmové lahůdky…a tak to má
také být.
Naštěstí tým, který každoročně připravuje filmový festival, nabral
nových sil a zavelel k dalšímu útoku na brány současné české a
slovenské kinematografie. Terapeuti tomu, myslím, říkají “vzpomínkový optimismus” a já bych to laicky trochu přirovnala k
nedávnému porodu v britské královské rodině. Celý svět věděl, že
bříško vévodkyně Kate se vzdouvá a něco se chystá. No a o pár
měsíců později se objeví zářící a smějící se vévodkyně s malým uzlíčkem v náručí na schodech porodnice. Všechno úsilí je uzamčeno
za zdí porodnice, o tom ani zmínky.
Tým, který filmový festival připravuje, prochází podobným
procesem. Probdělé noci, stovky hodin strávené komunikací s filmaři, starosti ohledně dopravy filmů a jejich formátů,
propagace, vhodné místo na konání filmáče, nalákání vhodné
celebrity. A další milion záležitostí, o kterých já ani nemám
ponětí, zůstane po úspěšném ročníku filmáče zakutáno v závěji
zapomnění… až do příště.
A vzhledem k tomu, že to příště nám zrovna nastalo teď, (čas je
neuvěřitelná veličina, že ano) tak bych vás ráda, stejně tak jako
každý rok, požádala o vaši podporu a přízeň. Taková podpora a
přízeň probíhá hned na několika frontách, můžete si vybrat:

Fronta aktivní – pokud máte nápad, radu, či volný čas a organizátorský talent, přijďte mezi nás a zapojte se, i trocha pomoci
od vás je velká pomoc pro filmový festival. V organizačním
týmu je mnoho pozic, o které se rádi podělíme, od psaní marketingových článků až po pomoc při cateringu během filmového
festivalu – ozvěte se, budeme rádi.
Fronta pasivní – prostě přijďte na Český a slovenský filmový
festival, je tu pro vás. Pozvěte svoje známé, příbuzné, sousedy, spolupracovníky...letos je se opět na co těšit a čím se
vytáhnout!
Fronta finanční – i když celý realizační tým pracuje neúnavně
a zcela na dobrovolné bázi (tedy bez jakéhokoli finančního
ohodnocení), majitelé kin a producenti filmů bohužel neoplývají pohnutkou národního cítění nebo alespoň soucítění. Z toho
důvodu je třeba i do filmového festivalu finančně zainvestovat.
Pokud máte možnost nebo víte o někom - jednotlivci nebo
třeba firmě, která by ráda viděla svoje jméno a propagaci na
obřím plátně před každým filmem - prosím, dejte vědět. Máme
připraveny atraktivní sponzorské balíčky a rádi projednáme jakékoli možnosti. V případě zájmu, prosím kontaktujte Martinu
na: 0424 295 969
Tak letos už počtvrté…bude to zcela jistě “porod” jako každý
rok, ale výsledek prostě stojí za to, tak do toho jdeme zas....
pojďte do toho s námi!
Iva Zausin

SPONSORSHIP INFORMATION
•

‘In kind’ sponsorship available

•

GST not applicable

•

Bespoke sponsorship packages available

HOW TO PAY:
Mini-me, Make it a Date packages:
Payment can be made in cash to any committee
member of the Czech & Slovak Association of WA or by
direct bank deposit to:
Account Name: Czech and Slovak Association
BSB: 016-286
Acc No: 438009261

Note: If paying by direct bank deposit, please don’t
forget to include your name.
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Festival Friend, Bronze, Silver, Gold, Platinum and
Bespoke packages:
Please contact us by email:
csa@CzechSlovakWA.org
or by phone: 0424 295 969 to find more information
and to organise payment.

See you at the
festival!

Full
page

2

2

$500

$300

$80

$30

Bespoke /
in kind

PLATINUM

1/2
page

$3000

GOLD

1/3
page

$2000

Promotion in the Festival
Program Booklet

$1000

2
min.

BRONZE

2
min.

Festival
Friend

1 min

Make it
a Date

Opportunity to speak at the Opening
Night of the festival

SPONSORSHIP
PACKAGES 2018

Mini-me

SILVER

CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL 2018

Surprise gift from the Czech and
Slovak Association of WA
Your logo on event flyer and printed
promotional material
Mention as a sponsor or partner during
the Opening night ceremony.
Advertised as a sponsor
Your logo on the stand image in the
cinema prior screening
Your logo placement on the CS Film
Festival website
Your logo placement on social media
Your banner placed in the cinema foyer
Advertisment placed on the Czech and
Slovak Association of WA website
Your business cards, flyers and
selected items in festival satchels

Opening Night complimentary tickets

2

Closing Night complimentary tickets
Complimentary tickets for any other
festival screenings

2

2

2

2
4

Banner placed in the cinema
Pre-movie cinema advertising

ANYTHING IS POSSIBLE - ASK US UBOUT OUR CUSTOM MADE PACKAGES

Wonderful feeling of helping the 2018
film festival become a reality

60
sec.
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Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - FRGÁLE
INGREDIENCE:
TĚSTO:
125 g

mouka hladká

375 g

mouka continental

3 ks
1

žloutek
vejce

1,5 lžíce

cukr moučka

0,5 lžíce

cukr

0,5 lžička
125 g
50 g (1 dl)

sůl
máslo
olej

260 ml

mléko

2 lžíce (50 g)

droždí

POSTUP:

Z mléka, droždí a cukru si necháme vzejít kvásek. V případě, že používáte instantní droždí, stačí přidat jen do mouky. Kvásek nebo
droždí přidáme do mouky se solí a vmícháme zbylé suroviny.
Vypracujeme těsto a necháme kynout přibližně hodinu. Po hodině znovu propracujeme a necháme kynout další půl hodinu a znovu
propracujeme. Těsto rozdělíme na 5 bochánků a necháme ještě chvíli odpočinout. Jednotlivé bochánky vyválíme a dáme na plech,
nebo můžeme použít koláčovou formu.
Na jednotlivé placky poklademe náplně dle vlastního výběru a posypeme posypkou, jestli máte rádi. Okraje koláčů potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme přibližně 10 minut na 220 stupňů, až budou kraje zlatavé. Po vytažení z trouby hned potřeme kraje rozpuštěným máslem s rumem a cukrem. Trochu pokapeme i středy koláčů. Ty krásně provoní.
Dobrou chuť vám přeje Michaela Ondová
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KLOKÁNEK

Vodník
Na topole nad jezerem
seděl vodník podvečerem:
„Sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.

Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.

Dnes je čtvrtek,
zejtra pátek šiju, šiju si kabátek:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.

O VODNÍKOVI A MEDVĚDÁŘI V LITOCHOVICKÉM MLÝNĚ
Býval v Litochovicích na Litoměřicku mlýn na labském
rameni. Ale zrušili jej, když v r. 1845 tamtudy vedli trať
železné dráhy z Prahy do Podmokel a zasypali to rameno.
O litochovickém mlýnu dodnes si povídají, jak tam vodník chodíval. To začalo tak“ Litochovický mlynář i jeho
chasa často vídali u stavidel nebo u tůně nad mlýnem
zeleného mužíka. Vysedával na stavidle nebo něco kutil
u vody. Pan otec, hned jak jej ponejprv spatřil, přísně nakázal chase, ať mu nic zlého nedělají, ať ho nedráždí, že
on se umí mstít. Kolo poláme, stavidla zbytečně vytahuje,
i v mlýnici často něco zkazí. Lépe prý je s vodníkem být
zadobře.

A tak se stalo, že se vodník spřátelili s obyvateli litochovického mlýna. Nikomu neublížil. Ani děti se ho nebály.
Koupaly se v řece a neměly strachu, že by jim vodník
ublížil. Ba jednou dokonce, když malý synek mlynářův trhal květy svlačce ve vrbičkách a sklouzl do vody, vodník
ho chytil a vynesl na břeh. To bylo tehdy, když už vodník
chodil také do mlýna. Sám mlynář ho tam pozval. Viděl
ho jednou, jak sedí na stavidle a ukusuje syrovou rybu.
„A to ti chutná?“ povídá mlynář vodníkovi.

„Tuže ne, „ šišlal vodní panáček – všichni vodníci šišlají –
„ale ž nouže všečko muší chutnat. To še ví, že mám radši
pečenou!“
Přijď si ji tedy upéci k nám do kuchyně!“ pozval pan otec
vodníka.
„Pšijdu, žejtra!“ vodník na to a sklouzl do vody.

Mlynáře napadlo, že to pozvání bylo trochu nepřeložené.
Co tomu řekne panímáma? A vskutku, mlynářka muže
nepochválila.
„Ten nám tu ještě chyběl, “povídá, „ten mi zřídí
kuchyni!“

A bylo tak. Když si druhého dne k večeru přinesl vodník
do kuchyně pár rybiček, nezbylo hospodyni než půjčit
mu pekáček, dát mu kus omastku a sůl, aby si mohl svou
večeři upéci. Byl s tím brzy hotov, potom hned rybičky
pojídal a pomlaskával si.
„To šem si pochutnal,“ liboval si, otíraje o rukáv mstnou
hubu. „To pšijdu žaše!“ A odešel z kuchyně.
„To šme rádi!“ šišlala po něm mlynářka, když zabouchl
dveře.

„Přijde si, milostpán, jako domů, všecko mu sežeňte, aby
si mohl večeři připravit. Ani nepoprosí, ani nepoděkuje,
spánembohem nedá. A takovýhle nepořádek mi tu dělá
po podlaze.“

Mlynářka rozzlobená utírala loužičky, kterých vodník nadělal, jak mu voda ze šosu kapala. Nemohla mu na jméno
přijít a panu otci zatápěla, že si takového hosta pozval.
Ale stalo se, stalo.

Od té doby chodil vodník do mlýnské kuchyně rybičky
péci. Pekáček už nechala mlynářka pro něho, za nic nebyla by na něm něco jiného pekla. Hubovala na to hospodářství, uplivovala stranou, jak jen toho zeleného viděla,
ale přece se bála s ním něco začít, aby se nemstil.
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Tak to trvalo nějaký rok. Až se stala taková příhoda:

Jednou v létě strhla se po parném dni k večeru bouřka a
lijavec se spustil, jako by byli na nebi stavidla vytáhli.

V největší čině doběhl do litochovického mlýna cikán-medvědář s hnědým huňáčem na řetízku. Byl promoklý
na nit a medvědovi voda z kožichu crčkem tekla. Mlynář
se nad nimi slitoval a pustil je do mlýnice. Medvědáři
dali nějaké staré hadry, aby se převlékl, medvěda on
otřel starým pytlem. Po chvilce pozvala mlynářka medvědáře do kuchyně, aby se u kamen ohřál a šaty usušil.
Dala mu také talíř polévky a kus chleba, i medvědovi
dala, a když snědli, povídá cikán:

„Zaplať Pánbůh, panímaminko, za všecko. A ještě bych
vás prosil, abyste nás tu nechala přes noc. My si zalezeme
třeba do chléva.“
„To tak!“ povídá mlynářka, „aby se mi dobytek plašil!
Ale víte co, lehněte si s tím huňáčem tamhle na pec, tam
se vyspíte u tepla.“

Cikán děkoval, a že byl utrmácený, hned si vylezl na pec
a medvěd za ním. Spali za chvilku, jako když je do vody
hodí.

Mlynář s mlynářkou a chasou seděli ještě u stolu a hovořili, když tu cvakla klika, vrzly dveře, a do kuchyně se
šourá vodník s rybičkami.
„Na tebe jsme čekali,“ povídá si mlynářka pro sebe a jde
pro pekáček a omastek. Na peci medvěd ze spaní zabručel. Vodník sebou trhl.
„Co to tam máte ne peči_“

„I to jen kočka, „ povídá mlynář, a vodník upokojený
chystá si na pekáčku svoje rybičky, přistavuje na oheň.
Za chvíli se líbezná vůně táhne se kuchyní, dolehne až k
medvědovu nosu na peci. Za chvilku se medvěd zvedne a
škrábe se s pece. Všichni domácí hledí napjatě, co bude.

Vodník má ryby dopečené, chce se do jedné zakousnout i
vtom vidí zvíře, které se k němu blíží a pobrukuje.
„Chceš taky?“ ptá se vodník a tahá rybičku z pekáče.

Medvěd otevřel tlamu a vodník mu tam rybičku hodil. Ale
co byla pro medvěda taková rybička! Sápal on se hned
po pekáčku, a když mu vodník nechtěl ryby dát, sekl po
něm rozzloben tlapou. Vodník, šeredně škrábnut, nechal
pekáček pekáčkem a kňuče bolestí, utíkal z kuchyně.
Medvěd potom spořádal vodníkovu večeří a na zavolání
medvědářovo vylezl zase na pec. Domácí lidé měli z toho
švandu a mlynářka se smála: „Dostal co proto! Ten už
mi sem nepáchne!“ – Poraněný vodník utíkal ve strachu
daleko od mlýna a v příštích dnech se tam neukazoval.
Tak neviděl ani na druhý den ráno, že medvědář odešel s
medvědem ze mlýna.

Když potom za pár dní šla mlynářka do Lovosic, vidí tam
kde se říká „Ve skalách“, sedět vodníka na staré vrbě.
Ruku měl zavázanou, mrzutě se tvářil. Jak spatřil mlynářku, volal na ni zdaleka:
„Panímaminko, je ta veliká, žlá kočka ještě u váš?“
Mlynářka se zasmála, jaký má vodník strach a povídá:
„Je, je, a ještě pět mladých dostala!“ Ó jé, to je žle!“
zaskuhral vodník a skočil do vody. Mlynářka věděla, že
už se ten mokrý panáček ve mlýně neukáže, a byla ráda.
Vodník se opravdu odstěhoval někam do vzdáleného
rybníka, nic nechtěl mít s litochovickým mlýnem, kde ho
veliká kočka“ tak poznamenala.
Z knihy: České pověsti o Žižkově stole u Luže a jiné pověsti, Autor: Adolf Wenig

VODNÍK

V rybníce světnice,
po stranách police,
barevné hrníčky,

pokličky, dušičky.
Zelený pán

není tu sám.

Okoun, štika, kapr,
věrný jeho bratr.

U mlýna to pěkně klape,
ze šosu mu voda kape.
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TASMÁNSKÉ ČERTOVÁNÍ
Pokud se rozhodnete cestovat po Austrálii, neudělejte prosím chybu, kterou dělá mnoho cestovatelů - neodjíždějte z Austrálie, dokud nenavštívíte její klenot - Tasmánii. Tento odlehlý a často pozapomenutý ostrov
nabízí ráj na zemi. Hory, zvěř, divočina, dech beroucí příroda, milí lidé, výborné víno a až na několik málo
míst minimum turistů.
Podnebím je Tasmánie podobná České republice (ČR) - jen s tím rozdílem, že roční
období na Tasmánii nevykazují tak velké
rozdíly. Zimy jsou tu o něco málo mírnější
a léta o něco málo chladnější než v ČR.
Rozloha je též velmi podobná té naší, jen
je o něco málo menší a žije tu dvacetkrát
méně obyvatel než v ČR (celková populace
Tasmánie je 519,000 obyvatel, z čehož
211,000 žije v hlavním městě Hobart).
Zbytek Tasmánie tvoří národní parky,
hory, jezera, lesy…

MARIA ISLAND
Naše výprava začíná na ostrově Maria
Island, který je chráněným národním
parkem s bohatou historií. Na ostrov se
dostanete zhruba půl hodinovou plavbou
lodí z městečka Triabunna. V první polovině 19. století tento ostrov sloužil jako
vězení pro tehdejší trestance a dnes je
budova věznice využívána jako ubytovna
pro turisty.
Nejprve jsem odsouzencům krásnou
krajinu záviděla, ale jakmile jsem se
dozvěděla, že místnost, ve které jsme se
ubytovali dva, sdílelo 66 vězňů, veškerá
závist byla fuč.
Potkáte se zde s nespočtem roztomilých
tlusťoučkých a stále se pasoucích vombatů
(a ještě větším počtem bobků, wallabies
(=menší klokani), divokých hus a pokud
budete mít trochu štěstí, možná při soumraku zahlédnete i tasmánského čerta.
Tasmánský čert je od vyhubení vakovlka
(neboli též tasmánského tygra) roku 1936
největší žijící dravý vačnatec. V současné
době žije pouze na Tasmánii, ačkoliv jeho
kosterní pozůstatky lze nalézt prakticky po
celé Austrálii (na australské pevnině vyhynul zhruba 400 let před příchodem prvních evropských osadníků). I na Tasmánii
hrozilo jeho vyhynutí z důvodu rakoviny
tváře, kterou si čerti vzájemně přenáší
(tzv. „devil facial tumour disease, DFTD“)
a kterou zatím není možné léčit.
V letech 2012 a 2013 bylo odebráno
z hlavní pevniny Tasmánie 23 zdravých
tasmánských čertů, kteří byli umístěni
do izolace – právě na ostrov Maria, kde
mají ideální podmínky a kde jim nehrozí
žádné nebezpečí. A dobrá zpráva je, že
dle monitorování se za pár let jejich
populace rozrostla na dnešních 200
tasmánských čertů.
Na „Marušce“ neexistuje žádná doprava
kromě cyklistické. Můžete si zde zapůjčit
kolo a ostrov objet na kole nebo jako my

Národní park Mt. Field
obejít pěšky. V každém případě si určitě
nenechejte ujít „slavné“ Painted Cliffs malované útesy, na které se dostanete každý den při odlivu. Tyto mimořádné vzory
vznikly na pískovcích díky prosakování
podzemní vody, která zde zanechala stopy
oxidu železa. Na ostrově naleznete mnoho
historických neosídlených budov, které
též stojí za prozkoumání. Sama za sebe
také doporučuji výstup na místní nejvyšší
horu, která se jmenuje jak jinak než Mount
Maria. Z vrcholku se vám naskytne unikátní pohled na pevninskou šíji ostrova.

MOUNT HARTZ
Po dokoupení zásob v Hobartu jsme se
vydali směr jihozápad do národního parku
Mount Hartz – deštného pralesa, kde potkáte jen hrstku lidí. První vysoké kapradiny a uplakané počasí nám ukázaly krajinu
v zamlžené mystické podobě. Park nabízí
několik treků od krátkých nenáročných až
po celodenní horské túry.
Pokud se sem plánujete vydat, kupte si
vstupní pas do národních parků předem.
Jinak nahoře zjistíte, že v tomto parku
není možné pas koupit a buď ho budete
muset po dlouhé klikaté cestě opustit
anebo risknout (jako my), že vás ten den
zrovna nikdo nechytí.

MOUNT FIELD
Po několika kratších trecích jsme se ještě
ten samý den přesunuli do nejstaršího a
oblíbeného národního parku Mount Field.
Toto místo je známé zejména díky svým

vodopádům Russell Falls a Horsehoe Falls,
které sem lákají mnoho turistů. K vodopádům vás hustým pralesem dovede klidná
říčka. Stromy hrdě se tyčící k nebi, staré
obří kmeny ležící na zemi, pařezy i klády,
vše je pokryté zelenou, vše je porostlé
mechem a lišejníky. Kdo si vždy tajně přál
navštívit Pandoru - zemi z filmu Avatar,
jeďte sem! Atmosféru k té vší kráse ještě
dolaďují kapradiny všech velikostí, od
malých až po gigantické.
Většina návštěvníků touto krátkou bezbariérovou procházkou okolo vodopádů
nejen začíná, ale i končí, což je škoda,
protože Mount Field nabízí mnohem
více krás. V tomto parku najdete jedny
z nejvyšších eukalyptů na celé zeměkouli.
Nejvyšší z nich měří 98 metrů. Ještě vyšší
stromy je možné vidět už jen v Kalifornii
(výška 111 metrů). Tyto stromy musely
přežít sucha, požáry a bouřky, aby mohly
narůst do takových rozměrů. A když pod
těmito velikány stojíte a díváte se vysoko
k nebi do jejich korun, uvědomíte si, jak
jsme maličkatí. A možná ucítíte speciální
atmosféru, která vás dovede k rozjímání
a zamyšlení se nad naším uspěchaným a
„rychle ničivým“ způsobem života, který
na této planetě posledních 200 let vedeme.
Tasmánie je jedním z míst, kde můžete
potkat jedinečná zvířata jako je například ptakopysk. My se snažíme nějakého
zahlédnout u jezer na okruhu Tarn Shelf
Circuit. I když nemáme buď dost trpělivosti, nebo štěstí a ptakopyska nepotkáme,
tento trek je pro nás jednoznačně TOP
v celé Tasmánii. Pětihodinová cesta vás
provede rozmanitou přírodou okolo křišťálově čistých jezer a my stále otevíráme
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batohy a každých pár minut zastavujeme,
protože musíme udělat „ještě jednu – už
fakt poslední - fotku“.
Náš druhý den v Mount Field zakončíme
grilováním, při kterém nás celou dobu ze
zídky veřejného BBQ sleduje drzý possum
(=dle Google slovníku se toto zvíře jmenuje česky vačice).

DELORAINE, DEVONPORT A VINICE
JOSEFA CHROMÉHO
Další naší zastávkou je městečko
Deloraine, u kterého bydlí naši přátelé,
kteří nám u jejich srubu poskytnou na
několik dní střechu nad hlavou. Odtud
vyrážíme na jednodenní výlety po okolí,
například do města Devonport. V tomto
městě je přístaviště pro trajekty Spirit of
Tasmánia I., II. a III., které zajišťují přepravu lidí do Sydney a Melbourne.
Po spoustě našlapaných kilometrů se podrážka na mých pohorkách zn. Mustang
rozhodne rezignovat a nezbývá než vyjet
do města Launceston na nákupy. Město
nás příliš nenadchne (ale možná je to tím,
že ani jeden z nás na města není) a po
nutných obíhačkách se rozhodneme navštívit nedalekou vinici Josefa Chromého.
Pokud vám to jméno zní česky, tak se nemýlíte. Zakladatelem vinice je Čech, který
sem v roce 1950 jako dvacetiletý chudý
mladík s nulovou znalostí angličtiny
emigroval. Dnes je z něj úspěšný podnikatel, jehož vinařství v krátké době získalo
14 pohárů a 170 medailí, což z něj dělá
jedno z nejúspěšnějších nově zavedených
vinařství v historii Tasmánie. Jedinečná
výběrová a šumivá vína vinařství Josef
Chromy Wines z Tasmánie vznikají díky
bohatým zkušenostem Josefa v údolí
Tamar Valley a unikátnímu vinohradu o
rozloze 60 hektarů.
Můžete si vybrat ze tří řad. Základní vína
nesou jméno Pepik, prestižní Josef Chromy
a řada z nejlepších hroznů vybraných

Sheffield
ročníků se jmenuje Žďár (stejně jako jeho
rodné město). V přepisu pro lepší anglickou výslovnost je na etiketě uvedeno
„Zdar“. Což je slovo, které jistě vystihuje i
úspěch podnikatele Josefa Chromého.

WALLS OF JERUSALEM
Nové pohorky se rozhodneme hned
prošlápnout v centru Tasmánie „Walls of
Jerusalem“ – Zdi Jeruzaléma. Tento park
se nachází na náhorní plošině ve středu
Tasmánie a jsou pro něj charakteristické
jehličnaté lesy, alpská vegetace a nepředvídatelné, rychle se měnící počasí.
Nenechejte se odradit táhlým strmým začátkem trasy (asi tak první hodina chůze),
odměnou vám poté bude překrásná procházka uprostřed majestátních skal. Pokud
máte více času, nezapomeňte si vzít stan.
Tento trek lze absolvovat jako třídenní
okruh nebo můžete z hlavního stanoviště
vyrážet na menší denní výlety. I pokud

máte jen jeden den, tak stojí návštěva
tohoto parku za to.

CRADDLE MOUNTAINS
Co by to bylo za návštěvu Tasmánie bez
slavných Craddle Mountains, jejichž
Overland trek patří k deseti TOP trekům
na světě. Kdo neviděl Craddle Mountains,
jako by (na Tasmánii) nebyl! Vsadím se,
že tuto větu si řekne každý návštěvník
Tasmánie...
Obrovské informační centrum, ještě obrovitější parkoviště, kyvadlové autobusy s
průvodcem, které vás každých 15 minut
vezmou na hlavní zastávky v Craddle
Mountains, ‚selfie‘ tyče a tisíce turistů. To
je můj první dojem z Craddle Mountains.
Když si ovšem zvyknete na atmosféru
„Václavského náměstí“, park je opravdu
přenádherný. Většina turistů navštěvuje hlavní atrakci – jezero Dobson, okolo
kterého vede celou cestu dřevěný chodníček. Pokud se chcete davů lidí vyvarovat,
můžete se vydat na náročnější trasy, např.
vrchy Hansons Peak, Little Horn, Smithies
Peak nebo Craddle Mountain, kam mnoho
lidí nemíří. V Craddle Mountains můžete
narazit na ježurky, possumy, wallabies
(malé klokany), vzácného ptakopyska
nebo kunovce (anglicky quoll).

OBLAST TARKINE

Painted Cliffs na Maria Island
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Pokračujeme na severozápad do oblasti
Tarkine, která byla po 40,000 let domovem tasmánských Aboriginců a dodnes
zůstává místem se spirituálním významem.
V této oblasti žije ohrožený druh papouška
neoféma oranžovobřichá. Jedná se o jeden
ze dvou druhů papoušků, kteří pravidelně migrují. V létě (v podmínkách jižní
polokoule) hnízdí na Tasmánii, zatímco
přezimovat letí do teplejšího pobřeží
jižní Austrálie. Divoká populace čítá jen

několik desítek jedinců, proto je neoféma
žlutobřichá klasifikována jako kriticky
ohrožený druh. Současná divoká populace
je odhadována na méně než 50 jedinců.
Na její záchraně intenzivně pracují státní i
dobrovolnické organizace.

by tuto představu určitě naplňovalo městečko Waratah, kde se ubytujeme. Možná,
že není na konci světa, ale rozhodně je
„na konci asfaltky“, která dále již nevede.
Krom toho jsou tu milí lidé a úžasný klid.

Oblast Tarkine byla taky poslední oblastí,
kde se naposledy nacházel již vyhynulý
tasmánský tygr (vakovlk). Tento druh
byl vyhuben zemědělci, protože útočil
na jejich ovce a zvěř a za jeho ulovení
proto začaly být vypisovány odměny.
Společnost Van Diemen‘s Land Company
začala odměny vypisovat již v roce 1830.
Tasmánská vláda pak mezi lety 1888
a 1909 vyplácela odměnu £1 za hlavu
dospělého jedince a po deseti šilincích za
mládě. Celkově vyplatila 2,184 odměn,
ale vakovlků bylo pravděpodobně zabito
více. Toto snažení farmářů a lovců odměn
je často považováno za příčinu vyhynutí
živočicha. Dnes tasmánského tygra můžete
spatřit už pouze v Hobartu jako vycpaninu
v Národním muzeu Tasmánie.

SEVER TASMÁNIE
Náš čas se pomalu chýlí ke konci a
pomalu se přesouváme zpět do Hobartu.
Cestou navštívíme malebné historické městečko Stanley. Pokud se někdo
věnuje lezení, je pro něj toto město
ideální, protože zde máte skálu doslova
„za barákem“. Pokud se někdo věnuje
plavání, je pro něj toto městečko také
ideální, protože je toto místo obklopené
mořem zleva i zprava. Nachází se tu několik kostelíčků a snad všechny domky a
budovy ve Stanley jsou krásně upravené.
Zkrátka každý si tu najde své.
Na hlavní třídě můžete ochutnat místní čokoládu v malých rodinných obchůdkách,
posedět v některé z několika kaváren a
vdechovat příjemnou a uvolněnou atmosféru tohoto místa.

Ani živáčka nepotkáme na procházce
pohádkovým lesem „Balfour Track“, kde
vás úzká cestička vedle potoka provede
Dále navštěvujeme národní park Rocky
deštným pralesem přes kořeny stromů,
Cape, kde se nachází posvátné aboriginmechem a kapradím.
www.mozaika.eu
ské jeskyně a skalní úkryty. Toto místo
pleasure
A pokud jsem si někdythe
představovala,
jakof learning
pomohlo odhalit mnoho z životního styby mělo vypadat místo na konci světa, pak
lu domorodých lidí a dnešní Aboriginci

dosud cítí k tomuto místu silné kulturní
a duchovní spojení a podílejí se na správě tohoto parku.

HOBART
Náš poslední den trávíme v Hobartu u
kamarádky Hanky. V Hobartu žije totiž
velmi malá, ale o to přátelštější česká
komunita, která drží velmi pospolu.
Výlet zakončujeme výjezdem na horu
Wellington, odkud se pokocháme výhledem na hlavní město Tasmánie a navštívíme Národní muzeum. Mile nás překvapí
vstup zdarma a dovídáme se tu zajímavé
věci o místní fauně a flóře, historii ostrova
i o Aborigincích na Tasmánii. Věděli
jste například, že až do roku 1967, kdy
proběhlo v Austrálii referendum, byli
Aboriginci zahrnuti pod faunu a flóru?
Další velmi hezké místo je náměstí
Salamanca a za návštěvu stojí jistě i kontroverzní muzeum Mona.
Doufám, že jsem vás inspirovala k návštěvě Tasmánie a vězte, že je toho zde k vidění mnohem mnohem více. I když toto byla
již moje druhá návštěva, stále mám na
tomto malém ostrově co objevovat a je to
moje nejoblíbenější místo v Austrálii.

 mozaika2001@post.cz
 +420 737 660 745

Gábina Petrovajová
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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

SVATOJÁNSKÁ NOC

Z KLOKANOVY KAPSY

Tradice magické, první letní noci sahají daleko do starověku. Je to původně náboženská slavnost spojená s oslavou letního slunovratu,
která vychází z keltských nebo keltsko-germánských zvyků. Křesťanská církev se tyto pohanské slavnosti snažila potlačit a 24. červen
proto zasvětila Janu Křtiteli (odtud dnešní pojmenování). Přesto se některé rituály zachovaly až dodnes a staly se součástí lidového
folklóru. Jedná se například o skákání přes oheň nebo házení věnců do vody.
V minulosti se ihned po rozednění prodávala na trzích bájná mandragora, která údajně dovedla přičarovat lásku milované osoby.
Dívky chodily o půlnoci sbírat devatero kvítí, které si pak daly pod polštář, aby se jim pak ve snu vybavil jejich milý. Jistě vám
nemusím představovat další zvyky, tradice a pověry spojené se Svatojánskou nocí. Ty se vám určitě vybaví při pohledu na obrázky
níže. Dovedete je spojit se správným českými a slovenskými slovy?

1/světluška 2/kapradí 3/pentle 4/chvojí 5/koště 6/divoženka 7/chrastí 8/svatojánský chléb 9/dudy 10/černobýl 11/třezalka 12/bludný kořen

a/gajdy b/divožienka c/bludný koreň d/papraď e/stužka f/metla g/ľubovník h/svetluška ch/karob i/čečina j/palina k/roštie

A víte, co patří mezi devatero kvítí? Spojte české a slovenské názvy kytek s odpovídajícími zobrazeními.

Pokud chcete vědět i takový „detail“, jak se se svým budoucím partnerem budete mít, vyzkoušejte před úsvitem otrhávat lístky kopretiny
a namísto známého „má mě rád - nemá mě rád“ opakovat „chalupa, zahrada, statek, mlýn“. Chalupu chápejme jako domek, zahrada je
jasná, statek by mohly být rozsáhlejší pozemky a mlýn jakákoliv živnost. Pokud se chcete dozvědět víc, přijdejte klidně mercedes nebo
vilu na Mallorce, to už záleží jen na vás. (Věštění převzato z astrohled.cz)
Příjemnou svatojánskou zábavu přeje Gábina

Svatojánská noc – odpovědi
A 5f, B 7k, C 1h, D 11g, E 9a, F 3e, G 10j, H 6b, CH 12c, I 8ch, J 4i, K 2d
Devatero kvítí – odpovědi
A1: netřesk – skalnica, A2: chrpa – nevädza, A3: maceška – sirôtka, B1: kopretina – margarétka, B2: šípková růže - šípková ružička, B3: mateří douška materina dúška, C1: smolnička – smolnička, C2: zvonek - zvonček, C3: rozchodníček - rozchodník
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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
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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

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
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

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
9. 3. 2018

Vosto5

1. 7 . 2018

Výlet

5. 5. 2018

Táborák

28. 7. 2018

Vepřové Hody

3. 6. 2018

Dětský Den

October

Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Level 2, 11 Mounts Bay Road,
Perth 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

