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HIMALÁJE

Sobota

SRPEN

25 18:00

St Johns Lutheran Church, 
16 Aberdeen St, Northbridge

Členové týmu "Trekking for 
Alex" vás zvou na povídání v 
angličtině  s fotografiemi i 
nasbíranými zajímavostmi.

Zveme všechny se srdcem 
cestovatele a dobrodruha na 
besedu o zemi Šerpů v 
překrásných a drsných 
Himalájích, které nám nic 
nedaly zadarmo.

O to víc jsme si toho vážili.

VSTUPNÉ: 
Dospělí $5, 
Děti do 15 let zdarma

K večeři možno zakoupit dhal dle české receptury 
a domácí zákusek s horskou tématikou.
Pivo, víno i nealko, pro zahřátí slivovice.

Povídaní bude v angličtině takže přiveďte i své anglicky mluvící partnery a kamarády.

Cesta pod střechu světa

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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Behom večera bude možné zakúpiť večeru na slovenský spôsob a drobné občerstvenie. 
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VÝPRAVA ZA MEDVÍDKY, 
KLOKANY… A KLOBÁSKOU
Krásný zimní den vylákal na zelené pastviny národ-
ního parku Yanchep nejen stáda klokanů, ale i Čechy 
a Slováky. Cíl byl jasný - utahat děti (které tvořily 
podstatnou část výpravy), poklábosit si, najít co nej-
více koal… a všudypřítomní klokani byli příjemným 
bonusem a velkým zážitkem pro malé i dospěláky.
Pokud Yanchep ještě nemáte jako „zářez na pažbě“ v návštěv-
nosti národních parků, vřele doporučuji. Já jsem osobně vždyc-
ky podnikla jenom „prochajdu“ kolem jezera, která jde v klidu 
zvládnout i s kočárkem, ale je možno si vybrat i náročnější 
stezky a strávit v Yanchepu celý den. 

Jelikož děti tvořily podstatnou část výpravy, rozhodli jsme se i 
my pro výše zmíněnou poetickou procházku kolem jezera s nád-
hernými scenériemi. Když jsme zase dorazili do “civilizované” 
části parku, děti byly vypuštěny s míči do prostoru a muži se 
ujali grilu. Ženy se věnovaly „socializaci“ a dohledu.

Posilněni grilovanými dobrotami jsme se vydali do takzvaného 
„koaloviště“ – místa, kde lze na stromech najít koaly. Bystroocí 
členové naší výpravy sklízeli zasloužený obdiv a díky nim jsme 
i my, méně všímaví, viděli spoustu koal. Někteří méďové se 
dokonce hýbali, drbali nebo krmili – no prostě spousta zážitků.

Bylo to krásné odpoledne v malebném prostředí. Výlet splnil 
očekávání, proběhla příjemná setkání, podávalo se dobré jídlo, 
děti byly šťastné a unavené...a koaly opět velmi roztomilé. 

Příště půjdeme určitě zas!

Iva Zausin
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OHLÉDNUTÍ ZA VEPŘOVÝMI HODY

Tento rok byly pro nás zabijačkové výrobky poprvé připraveny 
novými majiteli řeznictví Šimka Small Goods. Vláďa Kofroň dohlé-
dl na objednání těch správných přísad a na přípravu zabijačkové 
polévky, ale vše ostatní bylo vyrobeno pod novou taktovkou.  A 
zdá se, že výroba vepřových uzenin přešla do dobrých rukou a 
na své kvalitě nic neztratila. Zabijačková polévka s jáhlami a 
majoránkou krásně voněla a s českým chlebem utvořila skvělé 
duo. Jelítka a jitrnice se nádherně propekly, nerozpadaly se při 
servírování, a i uzený plátek byl jak z pětihvězdičkového hotelu. 
Parta pomocníků pod organizačním vedením naší pokladní Míši 
si hravě poradila s brambory, zelím i cibulí a večeře se podávala 
v přesně ohlášeném čase. Pro mlsné jazýčky letos Míša připravila 
domácí kynuté ovocné knedlíky s jahodovou a borůvkovou náplní. 
Servírovány byly s tvarohem a máslem, a náramně si na nich 
pochutnali nejen děti a vegetariáni.

K pití si hosté mohli už tradičně dát čepované pivo od našeho 
dvorního dodavatele Honzy Brücknera nebo lahvové pivo znač-
ky Litovel a Holba od naší stálé dodavatelky Reginy Čelišové.  
Milovníci moku z vinné révy si mohli zakoupit výrobky vinárny 
The Twin Hills a ´šampaňské´ vinárny ze Swan Valley. Pro řidiče 
jsme zajistili nealkoholické pivo a děti měly na výběr z několika 
druhů nealkoholických nápojů. Ke kávě si hosté mohli dát štrůdl 
upečený v české pekárně Prague Bakery.

Díky letošnímu menšímu počtu hostů měli ti, co si zakoupili 
lístky, vyšší šanci na výhru v bohaté tombole. Již čtvrtým rokem 
výtěžek tomboly přispívá na finanční zajištění našeho filmového 
festivalu. Děkujeme nejen těm, co si lístky zakoupili, ale pře-
devším všem našim sponzorům. Tradičně nám do tomboly své 
produkty velmi štědře věnovaly uzenářství Šimka Small Goods, 
česká pekárna Prague Bakery a česká výrobna medovníků The 
HoneyCake. Ze Swan Valley pak přispěly vinárna The Twin Hills, 
kavárna Lavander Bistro, kavárna a prodejna Yahava Koffee, 
prodejna Morish Nuts a vinárna Edgecombe Brothers. K nim se 
letos přidaly Chocolate Factory, Cottage Tea Room, Duckstein 
Brewery a vinárna Little River (šampaňské). Naše asociace věno-
vala do tomboly lístky na Filmový festival 2018, a to dva lístky 
na Opening Night, dva na Closing Night a dva lístky na film dle 
vlastního výběru.

Jako vždy byla i možnost objednat si balíčky s různými druhy 
vepřových uzenin. Vedle klasických výrobků se letos objevila 
také klobása Chorizo a paštika v tubovém balení. Jak se novým 
majitelům uzenářství Šimka Small Goods výroba povedla, mohou 
posoudit ti, co si výrobky objednali. A ti, kteří se na letošní hody 
nemohli dostavit, se mohou těšit na ty příští. Určitě pro vás při-
pravíme kromě klasické večeře i nějaké to překvapení.

Za organizační tým Gábina
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JSOU MEZI NÁMI
UMĚLCI - SURREALISTÉ

V minulém čísle Klokana jsme vás upozornili na výstavu Mindscapes 2018 ve Fremantlu, na které vystavo-
vali svá surrealistická, fantazijní a vizionářská díla umělci sdružení Contemporary Australian Surrealistic 
Movement. Mezi nimi byly i dvě ženy z našich řad, Jana Vodešil-Baruffi a Marie Lochman. Jana Vodešil-Baruffi, 
o které jsem už psala v únorovém čísle Klokana, je zakládající členkou tohoto uměleckého hnutí. O Marii asi 
málokdo ví, že se vedle profesionálního fotografování věnuje také umělecké práci s hlínou. Nestihla jsem 
slavnostní zahájení výstavy Mindscapes 2018, ale byla jsem se podívat později, kdy měla Marie Lochman ve 
výstavní síni službu, abych si s ní o výstavě a o jejím koníčku trochu popovídala. Historické interiéry budovy 
Moores ve Fremantlu jsou ideálním prostředím pro umělecké výstavy a přilehlá kavárna zase ideálním prostře-
dím k povídání si o umění.
 

Marii Lochman si všichni, co tady v 
Perthu nějaký rok bydlí, spojí s Jirkou 
Lochmanem a jejich firmou Lochman 
Transparencies. Podrobněji jsem psala o 
jejich práci a zážitcích spojených s foto-
grafováním australské fauny v Klokanovi 
v červnu 2016.  Marie po dvou letech 
cestování Austrálií zcela propadla krásám 
australské přírody, začala se ji věnovat 
profesionálně a svůj koníček, malování, 
odložila na dobu neurčitou. Právě fotogra-
fování vnější reality australské přírody ve 
dvou dimenzích ji dovedlo k touze vyjádřit 
nějakým způsobem opak – svůj vnitřní 
svět myšlenek a pocitů ve třech dimenzích. 
To už byl jen krůček k modelování z hlíny.

Marie pracuje ráda holýma rukama 
a vytváří lidské a zvířecí postavy v 

neobvyklém surrealistickém kontextu. 
“Surrealismus mě přitahuje svým zkoumá-
ním lidské mysli a významu myšlenek,” 
říká o sobě Marie. “Zkoumání, které se 
odvažuje jít za hranice zřejmého a očivid-
ného, mi dovoluje lépe porozumět mému 
vlastnímu podvědomí a sdílet tuto zku-
šenost prostřednictvím hliněných soch.” 
To se Marii daří, jak dokazují komentáře 
návštěvníků. Jedna návštěvnice vernisáže 
prohlásila, že Marie Lochman tvoří ve čty-
řech dimenzích. Tou čtvrtou jsou myšlenky 
vyjádřené v jejím díle.

Každá její soška ztvárňuje nějakou ideu, 
zamyšlení se. Birth of the Hominid před-
stavuje evoluční teorii lidstva, která říká, 
že to bylo uvolnění rukou poté, co se naši 
paleolitičtí předci vzpřímili, což mělo za 
následek rychlý rozvoj mozku prvních 
hominidů. Bipolarity zobrazuje dvojí osob-
nost v každém z nás. Všichni jsme emotiv-
ně jednou nahoře a jednou dole. Někteří si 
své pocity nechávají pro sebe, jiní je občas 
projeví. Ale jsou mezi námi i ti, kteří jsou 

vydáni na milost a nemilost bezvědomého 
kolotoče bipolarity svého života. Persona 
znázorňuje život jako proces objevování 
naší vlastní individuality, pro nás samotné 
i pro naše okolí. Odkrytí vlastní masky a 
poodhalení svého vnitřního já světu vyža-
duje hodně odvahy.

Zeptala jsem se Marie, proč si k trojroz-
měrnému vyjádření svých myšlenek vybra-
la právě hlínu a ne jiný materiál. Řekla mi, 
že nad hlínou má větší kontrolu než nad 
tvrdým kamenem nebo dřevem. Ani kovy, 
papír nebo látky jí nedávají stejné možnos-
ti. Navíc hlína je velice příjemná na dotek 
a ztvárnění myšlenky rychle roste pod ru-
kama. Každou sochu je potřeba vypalovat 
dvakrát, poprvé po dokonalém vyschnutí 
a podruhé s glazurou. Marie zpočátku 
vypalovala své sošky po domácku, v tzv. 
zahradní peci. Vykopala velkou díru do 
země, do které vložila sud s pilinami. Do 
pilin usadila sošku a zapálila horní část 
pilin. Oheň se prohořel do spodních částí 

Birth of the Hominid (photo Jiří Lochman)      

(photo Jiří Lochman)

(photo Jiří Lochman)

(photo autor textu)

 Bipolarity (photo autor textu) Persona (photo autor textu)
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sudu a vytvořil v něm tak teplotu k vypa-
lování. Tedy oheň, spíš jen doutnání. „A 
v tom byl, kromě jiného, zádrhel. Spousta 
dýmu šla po celý den do okolí a mohla 
by obtěžovat sousedy,“ říká mi Marie. 
„Teplota byla sice vysoká, ale ne taková, 
jaké by se dosáhlo ve vypalovací peci.“ 
A tak Jiří pořídil Marušce vypalovací pec 
a opravdová tvorba umělecké keramiky 
mohla začít ve velkém. 

Marie si svá díla nechává většinou pro 
sebe a jen jednou za rok je vystavuje 
na výstavě, kterou pravidelně pořádá 
Contemporary Australian Surrealistic 

Movement, jehož členkou je už dva roky. 
Toto hnutí zahrnuje umělce surrelismu 
a příbuzných oborů; Marie sebe zařazuje 
blíže k symbolismu. Výstava se konala pod 
již zmíněným názvem Mindscapes 2018, 
v Moores Building Gallery ve Fremantlu. 
Slavnostní zahájení bylo v pátek 20. 
července a návštěvníci měli možnost 
vidět díla deseti výtvarníků. Při otevírání 
výstavy byla také vyhodnocena a odmě-
něna díla žáků 10. až 12. tříd. Čtyři z nich 
získali kromě finanční ceny také privile-
gium vystavit svá díla spolu s umělci po 
celou dobu konání výstavy, teda až do 5. 
srpna 2018.

Pochopit své asociace a své chování, chá-
pat, co nás vede k našim názorům na svět 

a na život, se snaží asi většina z nás. Podle 
Marie odpověď leží v našem podvědomí. 
Surrealistické umění pomáhá člověku od-
halovat, co se v našem podvědomí skrývá, 
a to se snaží Marie symbolicky sdělit ve 
svých soškách. Zda se jí to povedlo, mo-
hou posoudit ti, kteří se na její umělecká 
díla přišli do Fremantlu podívat nebo při-
jdou na něktoru z příštích výstav umělců 
sdružených v Contemporary Australian 
Surrealistic Movement.

Gábina
4T

H
 A

NN
UA

L

PRESENTED BY

PolishFilmFestivalPerth

6 - 24 SEPTEMBER 2018

TICKETS ON SALE FROM 16 AUGUST

(photo Jiří Lochman)

(photo Jiří Lochman)

(photo autor textu)
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PRÁVNÍ RÁDCE

JUDR. JAROSLAV HORKÝ ZODPOVÍDÁ VAŠE OTÁZKY:
1. Zdědil jsem nemovitost, kterou měl můj předek ve spoluvlastnictví s Českou republikou. Nejsem ale 
schopen nemovitost spravovat. Chtěl bych proto svůj podíl na nemovitosti prodat. Potřebuji k tomu souhlas 
druhého spoluvlastníka, tedy České republiky? 
Můžete samozřejmě nakládat se svým podílem, to znamená, že ho můžete prodat třetí osobě. Od 1. ledna 2018 se ale 
do českého práva vrací institut předkupního práva pro spoluvlastníky, což znamená, že ho první musíte nabídnout 
zbylým spoluvlastníkům k odkoupení. Až v případě, že oni nebudou reflektovat na Vaši nabídku, můžete poté prodat 
Váš prodat třetí osobě. V případě, že byste jim tuto nabídku neučinil, mohou se ostatní spoluvlastníci obrátit na soud a 
domáhat se svého práva.
Doporučuji proto oslovit odborníka v České republice, který se zabývá nemovitostmi, aby se pokusil o dohodu s druhým 
spoluvlastníkem, nebo Vás případně zastoupil v soudním řízení.

2. Přišel mi dopis, ve kterém mě české orgány vyzývají, abych nahradil škodu osobě, které se stala újma 
v souvislostí s mým nepečováním o nemovitost, kterou vlastním v České republice. Jak mám v tomto případě 
postupovat, když jsem správou nemovitosti pověřil českou firmu a není o ni evidentně správně pečováno?
Pokud jste měl řádně uzavřenou smlouvu se správcovskou společností, je možné po ní škodu vymáhat, pokud škoda na-
stala v souvislosti s tím, že společnost nejednala s péčí řádného hospodáře. Správcovská společnost by měla mít uzavře-
né profesní pojištění, ze kterého bude případně plnit. 
V první řadě ale budete pravděpodobně muset plnit Vy. Pokud máte uzavřenou pojistku a škodná událost spadá pod ur-
čitou položku pojistné smlouvy, bude možné škodu hradit z pojištění. Následně pak můžete škodu požadovat po správ-
covské společnosti. Doporučuji Vám ale vyhledat odbornou pomoc, nejlépe advokáta, který Vám s řešení dané situace 
pomůže.

3. Zemědělské družstvo působící v místě, kde vlastním zemědělské pozemky, mě oslovilo s nabídkou 
uzavření pachtovní smlouvy. Byla mi ale nabídnuta částka za užívání velmi nízká, v porovnání s částkou za 
užívání v okolí. Jak zjistím, že se jedná o běžnou částku? Na koho se můžu obrátit?
Takto nabízená částka se pravděpodobně odvíjí od bonity půdy, kterou vlastníte. Tu zjistíte z výpisu z katastru nemo-
vitostí. Zároveň je možné se obrátit na specializované společnosti (příp. realitní kancelář), která Vám poradí s danou 
situací a nabídne Vám možná řešení.

4. Obec, se kterou vlastním dům v České republice, mi zaslala nabídku na odkoupení jejího id. ¼ podíl na 
nemovitosti. Nabídka ale dle mého názoru neodpovídá tržní ceně. Jak se proti tomu můžu bránit? Musí tako-
vou nabídku přijmout?
Danou nabídku určitě přijímat nemusíte. Záleží jen na Vaší svobodné vůli, zda chcete na tuto nabídku přistoupit či 
nikoliv. Obec se řídí cenovými předpisy a nelze s ní příliš vyjednávat. Mohlo by se Vám stát, že nemovitost prodá třetí 
osobě. Pokud ale nechcete ve spoluvlastnictví zůstávat, můžete podat žalobu na zrušení a vypořádání vlastnictví k sou-
du. Bude na rozhodnutí soudu určit cenu obvyklou nemovitosti, a to prostřednictvím soudního znalce, který vypracuje 
odborné posouzení ceny nemovitosti.
Vždy ale doporučuji odborné právní zastoupení, jelikož tyto řízení mohou být složitá a velmi zdlouhavá.

Otázky a odpovědi zpracovala Advokátní kancelář H&P
Advokátní kancelář H&P-Law s.r.o.

www.ak-hp.cz
Tel. +420 221 719 041

E-mail: info@ak-hp.cz



KLOKÁNEK

Pyšný drak

vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak,

zvysoka se dívá na svět,
strašil by a neví jak.

Rozhlíží se do všech stran,
potom hrozí hejnu vran,
ale vrány se mu smějí,
že je ještě malý pán.

Do výše a do dáli
nikde se ho nebáli

a ty zuby papírové?
Všichni se jím vysmáli.
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POHÁDKA O ZLÉM DRAKOVI PIŠKOTOVI
Daleko předaleko, dál než je za devatero řekami, horami a kdoví za čím ještě, dál než je království smutku, dál než je 
království Radosti se nacházelo jedno malebné malé královstvíčko.
A v tomhle malebném malém královstvíčku vládl moudře a spravedlivě král Medvěd. 
Jeho dcera byla velmi krásná a hloupá také nebyla a jak to už u pěkných princezen bývá neměla ani princezna Myška 
nouzi o nápadníky.
Jedním z nich byl zlý a strašlivý drak Piškot.
Mnoho princů odešlo od princezny se slibem že ji tohoto nepohodlného nápadníka zbaví, jenže žádný se dosud nevrá-
til. Drak totiž bydlel kapánek z ruky. Jeho domovem byl polorozpadlý hrad na konci světa, což bylo to velmi smutné a 
strašidelné místo.
I nejstatečnější ze statečných se děsili strávit třeba hodinu poblíž toho místa. Tvrdilo se, že tam žijí nejděsivější z dě-
sivých tvorů, kteří jsou staří jako svět sám a nebojí se vyjít ani za denního světla, které v těch místech nemělo daleko 
do černočerné nejčernější tmy. Drak měl tak v té krajině velmi málo návštěvníků a pouze velmi velmi velmi vzdálené 
sousedy.
Jednou však stanul před králem a princeznou rytíř ŽiRafák
Slíbil, že se do roka vrátí s drakovou hlavou nebo se nevrátí vůbec.
A tak vsedl na svého bujného oře a jel. Jel pod hvězdami, pod sluncem, putoval pouští i pralesem, přešel hory a mo-
ře,jel větrem i horkem a kolik dobrodružství zažil, není ani možno vypovědět. A pak po mnoha měsících únavné cesty 
dospěl k dračímu hradu na konci světa.
Odvážně vstoupil za hranice drakova království děsu a hrůzy, když tu ...
ho přes nos jemně pohladila líbezná vůně. Čichal, čichal a pořád nemohl přijít na to odkud ta vůně přichází. Pak ho ale 
jeho rytířský nosík přivedl do drakovy kuchyně. A tam spatřil toho děsivého a hrozivého draka jak mírumilovně stojí v 
bílé zástěře u plotny a něco klohní. Mohlo by to působit komicky, když tu se drak otočil...
a spatři ŽiRafáka jak stojí ve dveřích a nechápavě čučí. Rytíř ŽiRafák tasil meč připraven tak na strašlivý dračí útok. 
Drak ale jen netrpělivě broukl, vzal ze stolu vařečku a opět se otočil k plotně.
Rytíř zrozpačitěl. Na takovéhle chování u draků nebyl vůbec zvyklý. Draci na vás přece nekoukají, jak na otravné děc-
ko, které zase něco chce. Chvilku tam stál, pak schoval meč a šel se podívat blíž. Drak dokonce ustoupil, aby lépe viděl 
a pak mu dal i olíznout vařečku. A tak netrvalo dlouho a z těch dvou se stali přátelé.
Rytíř ŽiRafák se dozvěděl, že drak je vlastně chudák. Strašně rád něco vynalézal, ale jeho vynálezy si ani nikdo nepro-
hlídl, protože se ho všichni báli. A nebyly 
to jen nějaké vynálezy, třeba taková past 
na nudu, patent na rozum, nebo tablet-
ka proti opuštěnosti, kterou sám málem 
předávkoval.  Drak měl dokonce jednu 
slabůstku, měl k smrti rád piškoty. Právě 
ta vůně rytíře přivedla k drakovi. A ně-
jaká princezna?? Na co by mu byla?? Dá 
se to rozšroubovat? Jak taková princezna 
funguje? Že se nesmí šrubovat? Tak to ne-
bude nic pro draka vynálezce! Když tohle 
rytíř zjistil počkal do rána, rozloučil se s 
kamarádem drakem, pozval ho ať se taky 
někdy ukáže a ujížděl zpět za princeznou.
Bylo to přesně na den rok když se vrátil. 
Králi a princezně všechno vysvětlil. Na 
svatbu pozvali draka a ten jim napekl 
spoustu piškotů. Drak už se potom nikdy 
nevrátil do hradu na konci světa a vynalé-
zal v království krále ŽiRafáka a královny 
Myšky. A pokud neumřeli tak tam žijí 
šťastně až dodnes.

https://ajinka.signaly.cz/0711/
pohadka-o-zlem-drakovi
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Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního 
rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Není drak jako drak 1
Najdi obrázky, které můžeš nazvat stejným slovem, spoj je čarou a pojmenuj.
Dvojice stejně pojmenovaných obrázků vybarvi stejnou barvou.
Obrázek, který nemá dvojici, dej do ohrádky.
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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.
Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

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

Kamila Turkova
Naturopath

0402 829 758

healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

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

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• Fyzioterapeutka 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
• Alena mluví česky a specializuje se na léčbu 

bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se 
k ní objednat také na masáž. 

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní  
na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

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

Indoor – Outdoor 
One on One

Group Training
Bootcamps

Mums and Bubs
Weight Loss

Nutritional Advice
Pre and Post Natal 

Certified

http://www.radiovysilaperth.com/
www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
https://www.instagram.com/testarossaandrea/?hl=en


14

CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL 2018
SPONSORSHIP 
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Wonderful feeling of helping the 2018 
film festival become a reality

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 

Opportunity to speak at the Opening 
Night of the festival  1 min 2 

min.
2 

min.

Promotion in the Festival  
Program Booklet  

1/3 
page

1/2 
page

Full 
page

Opening Night complimentary tickets  2 2

Closing Night complimentary tickets   2 2

Complimentary tickets for any other 
festival screenings 2 2 2   4

Banner placed in the cinema

Pre-movie cinema advertising   
60 

sec.
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www.mozaika.eu 
the pleasure of learning 

 
 mozaika2001@post.cz 

 +420 737 660 745 
 

CCZZEECCHH  CCOOUURRSSEESS  
IINN  TTHHEE  CCZZEECCHH  RREEPPUUBBLLIICC  

 

PPRRAAGGUUEE  
 

08. 04. — 14. 04. 2018 
22. 07. — 28. 07. 2018 

 

OOLLOOMMOOUUCC  
 

12. 08. — 18. 08. 2018 
19. 08. — 25. 08. 2018 

CZK 4,690 / EUR 187 CZK 4,390 / EUR 175 
  

  
 
 
 
 
 

  

CCOOUURRSSEE  FFEEEE  IINNCCLLUUDDEESS  
22 Teaching Units and Materials 
Five Times Lunch in a Restaurant 

Afternoon Programme 
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FESTIVAL SPONSORSHIP INFORMATION

• ‘In kind’ sponsorship available 
• Bespoke sponsorship packages available 
• GST not applicable 

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.

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!

http://www.mozaika.eu/learn-czech-in-the-czech-republic-czech-language-courses-for-foreigners-in-prague-and-in-olomouc/
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Naše hrady a zámky  
Australští Češi, Moravané, Slezané a Slováci, jak dobře znáte naše hrady a zámky? Navštívíte nějaké během své dovolené v rodné vlasti? 
Prověřte si svoje znalosti a obrazovou paměť v dnešním kvízu na našich středověkých architektonických skvostech. Doplňte názvy 
českých, moravských, slezských a slovenských hradů a zámků do odpovídajících řádků nebo sloupečků tří doplňovaček. Ve vyznačených 
políčkách dostanete jména třech politiků, kteří stáli u zrodu Československa. (Hezkou zábavu přeje Gábina). 

Hrady a zámky v Čechách  
 
 
 
 
1                    2                 3              4        5 
 
 
 
 
 
           6        7 
 
 
 
 
 
            8        9 
 
 
Hrady a zámky na Moravě a v Slezsku 
 
 
 
 
10        11            12 
 
 
   
 
 
13        14             15 
 
 
 
Hrady a zámky na Slovensku 
 
              
              
                            
                      16        17  
              
              
              
              
              
                      18        19   
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Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y

DRY JULY ANEB SUCHÝ 
ČERVENEC

Milí členové naší asociace, 
s radostí vám oznamujeme, že tři členky výboru (Lucie Vrbská, 
Michaela Ondová a Dana Carroll) úspěšně přežily Dry July 
2018.  
Díky vaší podpoře bylo přispěno $393.55 organizaci starající se 
o pohodlí a fyzický i duševní stav rakovinou postižených lidí. 
Všem vám moc děkujeme a ceníme si vaší podpory. Zvláště 
chceme poděkovat partnerům a přátelům, že zvládli náš „suchý“ 
měsíc s námi.

A pro ty, kteří nestihli příspěvek poslat, třeba jen malý, nezou-
fejte! Stále je ještě možné přispět na dobrou věc na odkazu: 
http://www.dryjuly.com/teams/the-sober-hearts

Z celého střízlivého srdce děkujeme.

Tým The Sober Hearts 
za podpory The Czech and Slovak Association in WA
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Víte, že… 

Stavba hradů a zámků trvala několik let (většinou do 20 let). Nejkratší dobu, pouhý rok, potřebovali středověcí stavaři  
k výstavbě hradu Panna (okres Litoměřice). Mnohem větší hrad Karlštejn byl dostavěn během neuvěřitelných 17 let, zatímco 
Křivoklát se stavěl plných 50 let. 

Kaštieľ (z lat. Castellum, t.j. pevnosť) bolo mestské a vidiecke sídlo šľachtica alebo bohatého zemana, ktoré vystriedalo stredoveký 
hrad. Skromnějšie sídla zemanov, ale aj mestské šľachtické obydlia nazývame kúriami. 

Čechy jsou na hradní památky neobyčejně bohaté, a to dokonce i v evropském měřítku. Na českém území můžeme nalézt přes 1000 
hradů a tvrzí. Nejstarším kamenným hradem je Přimda, tyčící se nad bavorským pomezím v západních Čechách, který byl postaven 
v roce 1121. 

Na Slovensku nájdeme 700 hradov, zámkov, kaštieľov a pevností. Najstarším z nich je Bojnický zámok v Trenčianskom kraji. Prvá 
písomná zmienka o hrade, respektive o hradisku nachádzejúcom sa na tomto mieste, je v listine zoborského opatstva z roku 1113. 

Český film Tmavomodrý svět, válečné drama i milostný příběh o přátelství, hrdinství a obětech i láskách českých stíhačů ve službách 
RAF za 2. světové války, se natáčel na moravském hradě Mírov v Olomouckém kraji. 

V rebríčku 10 najväčších hradov a zámkov sveta sa na 6. mieste nachádza Spišský hrad s rozlohou 49,485 m² a na 3. mieste je Pražský 
hrad s rozlohou 66,761 m². 
 

 

 
 
 
Správné řešení tajenek: T. G. Masaryk, E. Beneš, M.R. Štefánik  
Hrady: 1 Český Šternberk, 2 Egerberk (Lestkov), 3 Jaromeřice n. Rokytnou, 4 Dačice, 5 Kost, 6 Karlštejn, 7 Červená Lhota, 8 Trosky, 
9 Loket, 10 Lednice, 11 Bouzov, 12 Velké Losiny, 13 Vranov n. Dyjí, 14 Valtice, 15 Špilberk, 16 Budmerice, 17 Bratislava, 18 Spišský 
hrad, 19 Strečno, 20 Trenčín, 21 Fiľakovo, 22 Stará Ľubovňa, 23 Bojnice, 24 Čachtice, 25 Oravský hrad 
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hradů a tvrzí. Nejstarším kamenným hradem je Přimda, tyčící se nad bavorským pomezím v západních Čechách, který byl postaven 
v roce 1121. 

Na Slovensku nájdeme 700 hradov, zámkov, kaštieľov a pevností.Najstarším z nich je Bojnický zámok v Trenčianskom kraji.Prvá 
písomná zmienka o hrade, respektive o hradisku nachádzejúcom sa na tomto mieste, je v listine zoborského opatstva z roku 1113. 

Český film Tmavomodrý svět, válečné drama i milostný příběh o přátelství, hrdinství a obětech i láskách českých stíhačů ve službách 
RAF za 2. světové války, se natáčel na moravském hradě Mírov v Olomouckém kraji. 

V rebríčku 10 najväčších hradov a zámkov sveta sa na 6. mieste nachádza Spišský hrad s rozlohou 49,485 m² a na 3. mieste je Pražský 
hrad s rozlohou 66,761 m². 
 

 

 
 
 
Správné řešení tajenek: T. G. Masaryk, E. Beneš, M.R. Štefánik  
Hrady: 1 Český Šternberk, 2 Egerberk (Lestkov), 3 Jaromeřice n. Rokytnou, 4 Dačice, 5 Kost, 6 Karlštejn, 7 Červená Lhota, 8 Trosky, 
9 Loket, 10 Lednice, 11 Bouzov, 12 Velké Losiny, 13 Vranov n. Dyjí, 14 Valtice, 15 Špilberk, 16 Budmerice, 17 Bratislava, 18 Spišský 
hrad, 19 Strečno, 20 Trenčín, 21 Fiľakovo, 22 Stará Ľubovňa, 23 Bojnice, 24 Čachtice, 25 Oravský hrad 
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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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

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

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

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 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...

Kdy:   Školní soboty od 9:30 do 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
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
3. čtvrtletí 2018 Kurzu českého jazyka pro dospělé 

začíná v úterý 24. července 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

rainbow1@iinet.net.au
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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

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 .

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone: (02) 9581 0111 

Fax:(02) 9371 9635  
Web: www.mzv.cz/sydney 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

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 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au 

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.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2018

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským  
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.  

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku  
a vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

• Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA, 
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni  
platbu identifikovat! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

• Osobně na některé z klubových akcí.

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 $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,  
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!

   5. 8. 2018 Povídání o Nepálu

   9. 9. 2018 Beseda

  20. 10. 2018 Ples

   October Kempování

   November Filmový Festival

   December Mikuláš

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra


Sedí kohút na plote,
volá sliepky k robote,

ki-ki-ri-ki moje sliepky,
treba vajce do polievky.
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