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ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
KNIHOVNA
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

Stoletý Ples

Předprodej vstupenek, včetně rezervace 
míst od 17. září 2018 on-line na:

 

V případě že máte dietní omezení nebo 
potřebujete asistenci se zakoupením lístků, 

prosím kontaktujte nás na náš klubový email
csa@czechslovakwa.org

K PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

Z v e m e  V á s  n a  

18:00 |  Polish Club Sikorsky,
 7 Bellevue Rd,  Bellevue WA 

SWING  | FOXTROT  |  ROCK’N’ROLL  |  POLKA  |  VALČÍK 

2 0 .  Ř Í J N A  2 0 1 8

K tanci a poslechu zazní dobová hudba z dob 

společného soužití Čechů, Moravanů,

Slezanů a Slováků. 

Oprašte tedy své znalosti tanečních kroků swingu, 

foxtrotu, rock`n`rollu, polky i valčíku.

Těšit se také můžete na předtančení 

profesionálních a amatérských tanečníků 

a překvapení večera.

V ceně vstupenky ($60) je místenka, 

přípitek a tříchodová večeře.

 http://stks.be/csball

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
https://www.stickytickets.com.au/76638/cs_ples.aspx
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Vážení krajané
U příležitosti 100. výročí založení Československa jsme pro vás 

v Over Board Café připravili česko-slovensky večer.

Náš český kuchař pan Jakub vám připraví ty nejlahodnější pokrmy z našich 
vlastí a o obsluhu se postará převážně český personál restaurace. 

Můžete se těšit nejen na tradiční pokrmy a lahodné pivo Last Drop od českého sládka,
ale i na příjemnou atmosféru s českou a slovenskou hudbou.

Pro velký zájem o předchozí akce vás tímto žádáme o předběžnou rezervaci 
(rezervace jsou přijímány již nyní).

Rezervace na tel.: (08) 9243 0938 nebo online: www.dimmi.com.au

29. 9. 2018
17:30

Over Board Café, Shop 42, 
Sorrento Quay, Hillarys Boat Harbour

Jí
de

nl
ní

 lí
ste

k Předkrm: Hlavní jídlo

Zákusek

1. Škvarková pomazánka s chlebem

2. Kuřecí vývar 

3. Tatarský bi�ek s topinkou

1. Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem

2. Knedlo-vepřo-zelo

3. Pivní guláš s bramboráčky

4. Dětský kuřecí řízek s bramborovou kaší

Ovocná bublanina se šlehačkou
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REAKCE NA AKCE: CESTA POD STŘECHU SVĚTA
Nepál, horský stát v podhůří Himálaje, je země, která posledních pár let nepochybně patří mezi „IN“ cestova-
telské destinace. Můj druhý výlet do této velmi rozmanité země mne jen utvrdil, že se natrvalo usadila v mém 
srdci a rozhodně se pokusím vrátit. Vždyť je tam toho tolik k poznání! A nejen to, pohostinnost a přátelskost 
tamních lidí, jejich různorodý styl života protkaný nekonečnými náboženskými oslavami a tradicemi ve mně 
vzbuzuje zvídavost a touhu po dalším poznání.

Nepál se dá velikostně srovnat třeba 
s Portugalskem, nicméně nadmořská výška 
od pouhých 59 m až po 8850 m zaručuje 
jeho unikátnost a pestrost.

Zde je pár zajímavých faktů a 
osobních poznatků o Nepálu:
• Je nejstarší zemí jižní Asie.

• Donedávna byl jediným hinduistickým 
královstvím na světě.

• Patří mezi nejmladší republiky na  
světě – monarchie zde zanikla teprve  
v roce 2008.

• Nepálská vlajka je jedinou, která není 
obdélníkového tvaru. Dva trojúhelníky 
představují dvě hlavní náboženství – 
hinduismus a budhismus, a také tvar 
himalájského pohoří.

• Národní květinou je rododendron. Na 
jaře Nepál rozkvete rododendronovými 
lesy, odstíny růžových a bílých rododen-
dronů pokrývají horská údolí i stráně až 
do 4000 m nad mořem.   

• Pozdrav „Namaste“ je doprovázen spoje-
nými dlaněmi a poklonou.

• Oficiálním jazykem je nepálština, ale  
i v tak malé zemi je na 120 jazyků  
(ne nářečí)!

• Nepál otevřel své hranice světu až 
v roce 1949.

• Nikdy nebyl pod cizí nadvládou, a proto 
neslaví den nezávislosti. 

• Nový rok se slaví v polovině dubna – 
letos je rok 2076!

• Nepál má osm z deseti nejvyšších 
hor světa, včetně té nejvyšší – Mount 
Everestu (8850 m).

• Žijí zde vzácná a ohrožená zvířata jako 
bengálský tygr, nosorožec jednorohý a 
panda červená.

• Dálbhát je nejběžnějším nepálským 
pokrmem (vařená rýže se zeleninou a 
luštěninami). Podává se k snídani, obědu 
i večeři. Tradičně se jí pravou rukou 
(nejen dálbhát). 

• Má překvapivě vynikající pivo, které je 
silné (až 7%) a láhev má 650ml! 

• Místní bílé víno naopak nemá s vínem 
nic společného – je to teplý, zakalený 

alkoholický nápoj vyráběný z jablek.

• Moonshine je místní pálenka z prosa. 
Překvapivě i ta se pije teplá!

• Téměř 90% sňatků je předem domlu-
vených, sňatky se mohou konat jen 
v určitých dnech v roce, ženy musí být 
oblečené do červené a zlaté a nesmí chy-
bět velké množství zlatých šperků.

• Nepál je místem narození Buddhy. Slavné 
Buddhovy oči (symbol Nepálu) jsou zob-
razeny na všudypřítomných stupách.

• Krávy jsou posvátným zvířetem hindui-
smu. Když přestanou dojit, vypustí se a 
všichni jsou zodpovědní za jejich krmení. 
Volně pohybující se krávy jsou úplně 
všude, včetně dálnice. Ta je v Nepálu 
pouze jedna a její výstavbu sponzorovala 
japonská vláda. Posvátné jsou i kravince, 
kterými si Nepálci posvěcují své domy (a 
hnojí zahrady a suší na topení).

• Nepál je jedinou zemí na světě, která má 
žijící bohyni – Kumari (panna v nepálšti-
ně). Vybraná tříletá dívka musí být nejen 
krásná, ale i statečná. Je odebrána rodině 
a žije v královském paláci v Káthmándú 
bez kontaktu s rodiči, či sourozenci. 
Sama nesmí opustit palác, je vynášena 
pouze během náboženských slavností 
maximálně 13-krát do roka. Mimo palác 
nesmí stoupnout na zem. Palác opouš-
tí zadními dveřmi okolo 13. roku a je 
nahrazena novou bohyní. Dnes už je jí 
povoleno domácí vzdělání.

• Děti nosí školní uniformy i v těch nej-
vyšších horských oblastech. Škol je tam 
poskrovnu a dojít se tam dá pouze pěšky 
-  stejnými strmými stezkami, co chodí 
turisté a horolezci. 

• Ve vesnici Khumjung nedaleko Namche 
Bazaar je slavná Sir Edmund Hillary 
School, první škola pro Šerpy, kterou 
financoval Hillary jako dík za možnost 
výstupu na Everest. Byla otevřena 
v roce 1961.

GORAK SHEP UBYTOVÁNÍ HIMALÁJSKÝ NOSIČ ŠERPA

ZVÍŘECÍ DOPRAVA



5

• Himaláj nebo Himaláje? Podle slovní-
ku spisovné češtiny je správně výraz 
Himaláj.

SAGARMATA NATIONAL PARK
Goddess Mother of the Earth: Mount 
Everest anglicky, Sagarmata nepálsky, 
Chomo lungma jazykem tibetským a Šerpů

Moje druhá cesta do Nepálu v týmu osmi 
nadšenců české, slovenské, australské a 
novozélandské národnosti vedla národním 
parkem Sagarmata k tibetským hranicím, 
až do základního tábora Mount Everestu. 
„Trekking for Alex“ bylo našim společným 
mottem za ty, co nemohou, protože jim to 
nedovolí nevyléčitelná genetická porucha 
Spinal muscular atrophy . Porovnávat 
tuto cestu s mojí předchozí výpravou na 
základní tábor Annapurny snad ani nelze. 
Každá měla svá úskalí, svoji náročnost, 
svoji krásu, svoji unikátnost. Každá vedla 
úplně jinou částí Nepálu, jinou komunitou 
lidí, jiným terénem. Fyzicky byla nároč-
nější asi Annapurna, psychicky rozhodně 
cesta na Everest. Prostě výšlap do „death 
zone“ nemůže být jen procházkou růžovou 
zahradou. To byste si pak tolik nevážili 
svého úspěchu. Přesto se na tuto cestu 
pouští stále víc lidí toužících po selfíčku 
s nejvyšší horou světa. 

JE TO OPRAVDU VÝŠLAP PRO 
KAŽDÉHO? CO TEDY OČEKÁVAT?
Fyzickou náročnost

Přestože může na base camp dojít asi té-
měř kdokoliv, neznamená to, že to není 
náročné. Došlo tam šestileté dítě, došla 
tam důchodkyně s nepohyblivým kole-
nem, muž s protézou, možná tam „došel“ 
po kolenou i ten člověk bez nohou, 
kterého jsme potkali po cestě zpět. Ale 
musíte být připraveni šlapat pět až osm 
hodin denně, 10 až 12 dní v kuse. Cesta 
je často velmi příkrá, nahoru i dolů, 
terén občas náročný (hlavně na kole-
na). Zdolat převýšení 2700 m ve vysoké 
nadmořské výšce je opravdu intenzivní a 
fyzicky náročné.

Psychickou náročnost

Po 10 až 12 dní daleko od pohodlí do-
mova (a pohodlí vůbec), spolu s rostoucí 
nadmořskou výškou, únavou a zdravot-
ními problémy, je občas náročné zůstat 
pozitivní. Je třeba se mentálně připravit 
na možnost ponorkové nemoci, nepohodlí, 
únavu, bolest, opakující se stravu, všudy-
přítomnost lidí a žádné soukromí. Pomůže 
něco dobrého na zub z domova, karty, či 
jiné společenské hry a hlavně trpělivost, 
nadhled a humor. A samozřejmě mít ote-
vřené oči a vnímat tu neuvěřitelnou krásu 
kolem sebe i sílu v sobě.

Zimu

Bude, pořád! To byl asi ten největší rozdíl 
od předešlé výpravy na Annapurnu. Tam 
mě naopak překvapilo velké teplo až do 
vysokých nadmořských výšek. Ubytovny 
nemají vytápění, překližkové netěsnící 
zdi vás chrání spíš proti větru a dešti. 
Občas zasněží, ráno vás probere námraza. 
Kvalitní vrstvy oblečení i spacák a místně 
zakoupené ponožky z jačí vlny vás zahřejí. 
S tím se odvíjí i frekvence osobní hygie-
ny. Ono těch možností stejně moc není, 
pokud nepočítáte s opláchnutím v hor-
ském pramenu. Na druhou stranu, v těchto 

podmínkách se nepotíte, kvalitní merino a 
vlhké ubrousky jsou úplně dostačující. 

Nadmořskou výšku

Základní tábor je ve výšce 5364 m.n.m. 
Pokud se odhodláte vystoupit až na 
Kalapathar, jste ve výšce 5450 m.n.m. 
Ne nadarmo říkají, že v 5000 m.n.m. jste 
vstoupili do death zone – ve vzduchu 
zbývá jen 50% kyslíku a to je znát! Každý 
sebemenší úkon je náročný a zadýcháte se 
u něj. Snad každého nerodilého horala po-
stihne nějaká forma vysokohorské nemoci 
– nezáleží na fyzičce, síle, odhodlání či 
zkušenosti, v této výšce se prostě začnou 
buňky kanibalsky pojídat. Aklimatizace 
je pro tělo stejně důležitá jako dobře 
padnoucí pohory! Rozhodně ji nepovažujte 
za ztracený den, může vám zachránit život 
nebo alespoň usnadnit další cestu. A stejně 
i během ní šlapete do pořádných kopců, 
žádné odpočívání!

Výšky

Pro ty, co mají strach z výšek, je tato 
cesta rozhodně výzvou! Nejenže se často 
jde úzkou stezkou zařezanou do příkrých 
svahů, ale je třeba přejít i několik visutých 
mostů nad divokou ledovcovou řekou. Ten 
nejvyšší, Hillary’s Bridge, se vypíná do 
výšky 135 m! Přejít se musí po cestě tam i 
zpátky. Ale přejdou ho i muly s nákladem! 
Nu, a pak je tu let do Lukly a z ní. Toto 
letiště s nejkratší ranvejí na světě přináší 
opravdu nezapomenutelnou zkušenost - i 
pro ty, co se výšek nebojí.

Zvířata

Fungují jako nepostradatelný doprav-
ní prostředek. Denně potkáte procesí 
těžce naložených mul, krav a ve vyšších 
výškách jaků. Vždycky mají přednost 
v jízdě! Je třeba je pustit první, hlavně 
přes mosty a uhnout z cesty – vždy ke 
straně do kopce, nikdy neuhýbat na stra-
nu, která má sráz dolů! A nedotýkat se 
jich, obzvláště jaci jsou vyhlášení svou 
agresivní povahou, a proto se často kříží 
s mnohem přátelštější a klidnější krávou, 
která snese i teplejší počasí.

EVEREST BASE CAMP

NAMCHE BAZAAR
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JSOU MEZI NÁMI
UMĚLECKY TALENTOVANÁ DVOJČATA

Na umělecké výstavě Mindscapes 2018 ve Fremantlu, na které vystavovali svá surrealistická, fantazijní a visio-
nářská díla umělci sdružení Contemporary Australian Surrealistic Movement, byly vystavené také vítězné prá-
ce žáků vyšších ročníků John Curtin College of the Arts. Zcela náhodou jsem se dozvěděla, že na tuto prestižní 
střední uměleckou školu se dostala dvojčata Noah a Liam Červenkovi. Před třemi lety jsem o nich psala jako o 
malých nadějných umělcích, kteří získali ocenění na mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice 2014. A tak 
jsem se teď za již 13 letými hochy vypravila, abych se podívala, kam se se svým talentem posunuli.

John Curtin College of the Arts ve 
Fremantlu je jedinou výběrovou střední 
uměleckou školou v Západní Austrálii. 
Přes 1600 žáků v  7. až 12. ročníku má 
pod odborným vedením učitelů možnost 
rozvíjet svůj talent a nadání v baletu, 

tanci, hudbě, divadle, filmu a ve výtvar-
ném umění. Několikrát do roka pořádá 
škola umělecká představení nebo výstavy, 
na kterých se žáci prezentují. 

Noah Červenka se dostal do výtvarné 
třídy nejen na základě svého uměleckého 
talentu, ale i díky svým nadprůměrným 
výsledkům na základní škole. Odmalička 
rád kreslil a tvořil v trojrozměrném 
prostoru, v podstatě ani nechtěl dělat nic 
jiného. Jeho sen namalovat velký obraz na 
stěnu a vyzdobit tak nějaký velký prostor 
ho dodnes neopustil. Proto jeho volba, 
na který umělecký směr se přihlásit, byla 
jednoznačná. Jako náhradní obor si vybral 
filmové umění, ale byl rád, že se dostal 
do výtvarné třídy. Ve škole má šest hodin 
výtvarného umění, které kromě teorie a 
malování obsahuje také kreslení a modelo-
vání za použití různých materiálů. Kromě 

vyjádření vlastního vidění objektu se žáci 
učí různým stylům, a to jejich kopírová-
ním podle předlohy.

Škola organizuje také mimoškolní výtvar-
né činnosti, které jsou v podstatě povinné, 
pokud chce žák něčeho ve svém oboru 
dosáhnout. V rámci těchto mimoškolních 

Jsou mezi námi

Osobně si myslím, že každá minuta strá-
dání, nepohodlí a sebepřekonání rozhodně 
stála za tuhle neopakovatelnou životní 
zkušenost i osobní úspěch.

A nakonec ještě malé upřesnění: 

Není Šerpa jako šerpa
Šerpové jsou etnikum obývající pohoří 
Himálaj především v oblasti Khumbu 
pod Mount Everestem. Překvapivě sem z 
Tibetu přišli teprve před 300 až 400 lety, 
aby zde začali pěstovat brambory, česnek 
a cibuli. Tradiční obživou Šerpů bylo po 
dlouhou dobu také pastevectví jaků, se 
kterým se vyvinul i obchod. Khumbu leží 
na jedné z důležitých obchodních tras 
spojujících Nepál s Tibetem. 

Když se první odvážlivci začali pokoušet 
o výstup na Mount Everest, byli po ruce 
Šerpové, odolní vytrvalí lidé a hlavně 
zvyklí na vysoké nadmořské výšky. První 
dvojicí, které se to v roce 1953 podaři-
lo, byl Novozélanďan Edmund Hillary 
a Šerpa Tenzing Norgay, díky němuž se 
Šerpové stali známými po celém světě. 
Slovo „šerpa“ se pak běžně začalo používat 
jako označení nosiče nákladů a to bez 
ohledu na jejich původ – což není správné. 
Himalájští nosiči jsou schopni unést až 
dvakrát těžší náklad než sami váží. To jim 
umožňuje kombinace jejich tělesné kon-
stituce a techniky přepravování nákladu 
- pás kolem hlavy, který nese váhu většiny 
nákladu. Prý je to nejúčinnější metoda 

nošení nákladu, která předčí i metodu 
afrických žen nosících náklad na hlavě.

Letos v květnu stanul Šerpa Kami Rita na 
vrcholu Mount Everestu po dvaadvacáté a 
vytvořil tak světový rekord. Během cesty 
jsme také často slyšeli jméno Šerpa Babu 
Čhiri, který zdolal cestu z base campu na 
vrchol v neuvěřitelném rekordu 16 hodin 
a 56 minut, a v květnu 1999 strávil na vr-
cholu s kyslíkem 21 hodin. Zemřel během 
své jedenácté expedice v dubnu 2005 po 
pádu do 200 m hluboké trhliny. 

Jsou to Šerpové, kdo natahují komerčním 
expedicím na Mount Everest fixní lana, což 
je velmi nebezpečná práce (po uvolnění 
14000 tun ledu v roce 2014 jich při tom 

16 zemřelo). Na jejich poctu byla cesta na 
Mount Everest uzavřena, stejně jako v roce 
2015, kdy Nepál postihlo ničivé zemětře-
sení. Letošní vynikající podmínky naopak 
umožnily výstup na vrchol rekordnímu 
počtu horolezců. Inu, hory mají svojí duši 
a tu je třeba hluboce respektovat.

Děkuji všem, co si přišli povídání o naší 
cestě pod střechu světa poslechnout. 
Děkuji všem pěti členům naší výpravy, co 
mi pomohli s prezentací v samotný den i 
s její přípravou. A děkuji i všem, co se po-
starali o technické a organizační zajištění 
akce.

Jitka Smith

EVEREST BASE CAMP
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aktivit navštěvují žáci například galerie 
v návaznosti na téma, které mají na hodi-
nách výtvarného umění. To Noaha baví, 
odmalička chodil rád do galerií s mamin-
kou, která je také výtvarnice.

Liam mi v rozhovoru před třemi lety 
sdělil, že sice rád maluje, ale více ho 
baví psaní. Tenkrát mi ukázal psací stroj, 
který dostal od táty. Proto mě překvapi-
lo, když jsem zjistila, že na John Curtin 
College of Arts je v taneční třídě. „Jak 
to? Proč právě tanec?“, ptám se. „Hudbu 
jsem měl vždycky rád“, odpovídá mi 
Liam, „o tanec jsem se nijak zvlášť neza-
jímal. Do přihášky na střední školu jsem 
uvedl kromě tance také filmové umění. 
Dostal jsem se na oba obory, ale vybral 
jsem si tanec a hned jsem mu zcela pro-
padl. Strašně mne baví tancovat.“ 

Liam tancuje 12.5 hodin týdně, což 
zahrnuje nejen hodiny ve škole, ale i 
v rámci mimoškolních aktivit. Stejně 
jako ve výtvarném oboru jsou také pro 
žáky povinné. Škola proto nabízí taneční 
programy i mimo vyučování. Žáci mohou 
navštěvovat i jiná taneční studia. Liam 
však dává přednost tanečním programům, 
které organizuje škola.

Liam je ve třídě moderního tance. Říká, že 
při tomto tanci má větší možnost sebevyjá-
dření se pohybem než u baletu. U baletu je 
vše dané a vlastní fantazie se moc neuplat-
ní. Přesto se přihlásil na nácvik baletního 
představení Snow Queen. Je v něm jako 
jediný ze své třídy a jakožto začátečník 
byl zařazen do lehčí části představení 

nazvaném Děti. „Snow Queen je víc tanec 
než balet, je to zábava a v areálu mají au-
tomat s výbornou čokoládou,“ říká Liam. 

Kromě baletu Snow Queen tančí také 
v ročníkovém programu, letos pod 
názvem Cosmos. Téma vybírají učitelé, 
choreografie je vytvořena žáky za asis-
tence učitelů, žáci jsou pak hodnoceni jak 
z tanečního provedení, tak z vlastní cho-
reografie. Představení se konají v divadle 
školy a jsou přístupná veřejnosti. Letošní 
Cosmos, na kterém se předvedli žáci 7. 
až 10. ročníků, mohli rodiče a milovníci 
tance vidět 6. - 8. září. 

Zeptala jsem se hochů, zda mají představu 
o tom, co by chtěli dělat, až školu úspěšně 
dokončí. Noah: „Baví mne malovat a 

modelovat, mohu tak vytvářet zajímavé 
věci. Strejda navrhuje nábytek a dekora-
ce, ale to mne nijak zvlášť neláká. Chtěl 
bych vytvářet trojrozměrné věci ze dřeva, 
například hračky, nebo dekorace, které by 
šly pověsit na stěnu. Mám v plánu udělat 
lampu ze dřeva, která by sloužila i jako 
věšáček na klíče.“

Liam: „Učitelem tance. Mohl bych se tanci 
věnovat naplno a mít zároveň stálý příjem 

(To mi opravdu takhle Liam řekl! Docela 
vyzrálý názor na 13 letého kluka, že? Pozn 
autorky textu). Taky bych mohl příležitost-
ně nebo na částečný úvazek tancovat v ně-
jaké taneční skupině a mít vystoupení.“ 
A když plány v oblasti umění nevyjdou? 
Liam: „Baví mě chemie, budu vědcem. 
Pak bych měl tanec jenom jako koníček.“ 
Noah: „Nechtěl bych být vědcem, ale když 
už, tak v oboru biologie.“

Kluci za ty tři roky od umění neutekli, 
naopak, zaměřili se na něj ve svém vzdě-
lávání. Při rozhovoru na mne působili tak, 
že vědí, co chtějí a vědí, že k dosažení cíle 
je dlouhá a náročná cesta. Nebojí se jít za 
svými touhami a představami, ale střízlivě 
uvažují o svých možnostech a taky alter-
nativách. Myslím, že jejich rodiče mohou 
být na své syny opravdu hrdí. 

Gábina
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MOJA MYSEĽ  
— MOJE PRAVIDLÁ  
ALEBO AKO ŽIŤ ŽIVOT, ČO ZA TO STOJÍ

Poznáte príbeh o rybárovi a tulákovi? Namiesto toho, 
aby mu rybár daroval jedlo, naučil ho chytať ryby, 
aby už nikdy nezávisel na milosrdnosti druhých. 
Táto poučná historka však opomína všetky tulákove 
nepodarené pokusy, ktoré musel absolvovať kým sa 
mu toho pstruha nakoniec podarilo chytiť. Možno si 
povedal aj niečo ako, “ja to kašlem, je to príliš ťažké, 
jednoduchšie je predsa žobrať”. Našťastie pre neho sa 
predsa len rozhodol dať zmene šancu. Takto je to i v 
reálnom živote. Nikto sa v ňom ešte neposunul ďalej 
bez toho, aby opustil svoju zónu pohodlia, zopár 
krát sa na svojej ceste za cieľom potkol a poučil sa 
zo svojich  chýb. Chcela by som vás o niečo poprosiť. 
Akonáhle dočítate tento článok, zoberte si papier a 
pero (alebo laptop). Napíšte si zoznam všetkého, čo 
ste v živote dosiahli a ideálne tiež všetkých neúspe-
chov a „pádov“, vďaka ktorým ste sa niečo naučili. 
Nezáleží na tom, ktorý z nich bude dlhší. Záleží len 
na tom, že každá jedna položka na nich reprezentuje 
skutočnosť, že v živote nestagnujete ale napredujete. 
My všetci, ktorí sme opustili svoju “comfort zone” a 
presťahovali sa na druhý koniec sveta, sme už doká-
zali napríklad to, že máme otvorenú myseľ a že sa 
nebojíme riskovať. Ak ste to teda ešte neurobili, dajte 
si “high-five” a potľapkajte si po pleci. Povedzte si, 
“good job, mate”. Zaslúžite si to.

Vyhľadanie pomoci nie je hanba
Zaráža ma, koľko ľudí verí tomu, že vyhľadanie pomoci je preja-
vom slabosti. Ako by to ale dopadlo, keby náš tulák radšej naďalej 
žobral len kvôli tomu, aby pred svojimi kamošmi nevyzeral ako 
“hlupák”? To by bol celkom iný príbeh. Každý z nás sa občas 
ocitne v situácií, keď sme natoľko zamotaní do svojich starých 
vzorcov myslenia a emócií, že potrebujeme pomoc z vonku, aby 
sme sa z nich vymotali. Predstavte si, že by ste v týchto chvíľach 
mali vedľa seba človeka, ktorý si vás vždy vypočuje bez toho aby 
vás prerušoval.  Taktiež je vždy objektívny a nebude vás za nič 
odsudzovať. Jeho jediným záujmom je pomôcť vám nájsť rieše-
nie pre vaše problémy a nepodmienečne verí, že to zvládnete. 
Taktiež nikdy neprezradí žiadne tajomstvo. Tak to je prosím vás 
váš terapeut. A podobne ako v našom príbehu, správny terapeut 
vás nezasype radami, pretože tak by ste ostali závislí na “múdros-
tiach” druhých. Namiesto toho vám pomôže aby ste samy prišli 
na riešenie svojho problému a osvojili si schopnosti, ktoré vám 
pomôžu žiť tak ako chcete. Vyhľadať pomoc terapeuta vyžaduje 
odhodlanie a vnútornú silu zmeniť niečo čo vám bráni v šťastí. Za 
tým skutočne žiadnu slabosť nemusíme hľadať. 

Vráťte sa do prítomnosti
Čo bolo bolo, čo bude ešte nie je. A predsa, toľko krát strávime 
neuveriteľné množstvo času v tzv. “autopilote”. Spomíname na 
to, čo sa stalo predvčerom, poprípade sa tápame v našich plánoch 
a povinnostiach. Pri tom všetkom nám naozaj nezostane veľa času 
pre prítomnosť. Tá je však tou jedinou, ktorá nám dáva priestor 
vymaniť sa z návalu našich myšlienok a emócií a začať myslieť 
s čistou hlavou. Pokojne prestaňte na chvíľu čítať tento článok 
a všimnite si čo sa okolo vás deje. Zhlboka sa nadýchnite. Cítite 
ako vám kyslík napĺňa pľúca? Počujete štebotať vtáky alebo autá 

na neďalekej ceste? Život sa deje práve teraz. Odpovedajte si na 
otázku: Je niečo, čo mi momentálne bráni v šťastí?  Či už je to 
vaša práca, zdravie, emócie, vzťahy... každá ďalšia minúta je vaša 
šanca začať robiť veci inak. A vedzte, že cesta za vašim cieľom 
vám môže priniesť omnoho viac pozitívneho než len uspokojivý 
výsledok. Vráťme sa na chvíľu späť k nášmu príbehu. Kým sa 
tulák naučil chytať ryby, prišiel asi na mnoho iných a rovnako 
dôležitých poznaní. Tak napríklad, že každá zdolaná prekážka mu 
dodala sebavedomie a vnútornú silu pokračovať. Z každej svojej 
chyby sa ponaučil.  Tiež si asi uvedomil, že jeho potenciál je väčší 
než si na začiatku myslel, a že život ponúka viac možností než sa 
na prvý pohľad zdá. 

Jedna strana mince
Prvý krát som sa s psychológiou stretla na Karlovej univerzite 
v Prahe, avšak nebolo to to “pravé orechové”. Našťastie som našla 
čo som hľadala a to priamo tu v Perthe, kde som po 18 mesiacoch 
absolútne obohacujúceho štúdia získala “Diploma of Counselling”. 
Momentálne ponúkam „counselling & life coaching“, ktoré sú si 
bližšie než si mnoho ľudí myslí. Kaučing je zameraný na pomoc 
s ujasnením vašich gólov a stratégie k ich dosiahnutiu, zatiaľ čo 
poradenstvo je určené hlavne pre osvojenie tzv “coping skills“. Tie 
vám pomôžu urobiť si poriadok v emóciách a myšlienkach.  Obe 
z nich vedú k uskutočneniu vytúženej zmeny a jej implementova-
niu do každodenného života. Možno vás zaujíma, s čím vám vlast-
ne taká mladá dievčina ako ja dokáže pomôcť. Určite netvrdím, 
že viem všetko lepšie ako vy. Počas svojho života som sa však 
naučila niekoľkým zručnostiam, ktoré mi pomohli vysporiadať sa 
napríklad s nízkym sebavedomím, úzkosťou a depresiou. Ako by 
ste už možno čakali, žiaden zo svojich „neúspechov“ a negatív-
nych skúseností by som nevzala späť, pretože vďaka nim som sa 
stala tým, kým som dnes. Na svojej stránke píšem, že sa špeciali-
zujem na pomoc ženám s osobným naplnením, zdravým životným 
štýlom, ovládaním emócií, vzťahom k sebe a ostatným. To však 
neznamená, že ak patríte k opačnému pohlaviu alebo potrebu-
jete pomoc s niečím iným, zabuchnem vám dvere pred nosom. 
Ak máte záujem ma kontaktovať, môžete mi napísať priamo na 
môj email separovicnow@gmail.com. Všetkým svojim klientom 
ponúkam prvú konzultáciu zdarma. 

Ivana Separovic 
https://mymindcounselling.com.au/

mailto:separovicnow%40gmail.com?subject=
https://mymindcounselling.com.au/
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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
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TIP NA VÝLET: „STŘÍLEJÍCÍ KVĚTINY“ V OKOLÍ PERTHU
Máme tu jaro a počasí nás doslova vyhání ven z příbytků užít si sluníčka a velmi příjemných teplot. A kde 
jinde si ho lépe užijeme než v rozkvetlé přírodě? I když v Austrálii pořád něco kvete, jaro je na kvetoucí flóru 
nejbohatší. A po čem se při procházce dívat? Tady je tip, kam se vypravit za velmi zvláštními rostlinami, které 
se v okolí Perthu zjara vyskytují ve velmi hojném počtu.
Trigger Plants (Stylidiaceae) aneb „stří-
lející květiny“, lidově také Cow Kick 
(kravský kopanec), jsou pátým největším 
rodem rostlinné říše v Austrálii. Na ce-
lém světě je známých něco přes 250 dru-
hů Trigger Plants, z toho 70 procent se 
nachází pouze na jihozápadě Západní 
Austrálie. To naznačuje, že tato oblast je 
centrem evoluce tohoto druhu. Někteří 
odborníci označují Trigger Plants za pro-
tocarnivorous - bylo hlášeno několik pří-
padů, kdy kvetoucí rostlina vylučovala 
lepkavé enzymy, kterými hmyz uvěznila, 
rozložila a strávila. 

Trigger Plant ze skupiny Butterfly

Trigger Plants vyvinou nejrychlejší po-
hyb mezi rostlinami – a to díky citlivému 
kladívku, které přepadává pod okvětní 
lístky. V momentě, kdy si na květ sedne 
hmyz, aby si vzal nektar, kladívko 
vystřelí a návštěvníka plácne. Tímto 
způsobem zanechá rostlina svůj pyl na 
těle hmyzu a ten ho na sobě přenese na 
jinou rostlinu...  

 Kladívko u okvětního lístku

Ono kladívko je vlastně oboupohlavní 
orgán, kerý se v produktivním věku rost-
liny mění ze samčího na samičí. Plácání 
hmyzu kladívkem je tedy buď za účelem 
rozsévání pylu, nebo jeho zachytávání. 
Tyčinka (samčí) se aktivuje jako první na 
ještě mladé rostlině. Jak rostlina dozrá-
vá, tyčinka se promění na lepkavý pestík 
(samičí) připravený sbírat pyl. Tímto 
způsobem se zabrání sebeopylování. A 
aby nedošlo k tvorbě hybridů, Trigger 
Plants si vymyslely důmyslný systém - 
každý druh má jiný tvar, jinou délku a 
jiné uložení kladívka u okvětního lístku. 
Tak se stane, že hmyz je plácnut jiným 
druhem vždy na jinou část svého těla. 
Například samičí tyčinka Trigger Plant 
zvané Kniha plácne hmyz do břicha 
a samičí tyčinka Lovely Trigger Plant 
plácne hmyz na záda. Tam jim zanecha-
jí svůj pyl. Po čase, až se vlády ujme 
samičí pestík, plácnou přiletivší hmyz na 
smluvené místo a seberou si k opylení 
ten správný pyl. Důmyslné, že? 

Trigger Plant zvaná Kniha

A kam se za Trigger Plants vypravit? 
Najdete je v kterémkoliv parku s pů-
vodním porostem. Nejrozšířenější jsou 
v kopcích na východ od Perthu. Kolem 
jezera Leschenaultia najdete výše zmi-
ňovanou Knihu. Je to malinká, asi 10cm 
vysoká rostlinka. Většinou má jen jeden 
stonek a jeden květ, ale může být rozvě-
tvena až do pěti stonků s pěti květy. Ty 
se při oblačném počasí a při soumraku 
zavírají jako kniha - odtud název. Kniha 
se ve volné přírodě dost těžko hledá. 
Dobrým indikátorem jejího výskytu je 
Motýlek. Ten, pokud kvete, dorůstá do 
výšky 25-30cm z malé přízemní růžice v 
podobě ježka. Mnohem větší je Golden 
Trigger Plant; ta vyroste až půl metru 
vysoko a na stoncích, které rostou z 
přízemní listnaté růžice, má spoustu 
krásných zlatavých květů.

Golden Trigger Plant

Ve vašem okolí jistě najdete další druhy. 
Většinou to budou skupinky stébel obsy-
pané malými lístky a bílými, růžovými 
nebo žlutými květy. Trigger Plants poznáte 
lehce právě podle vyčnívajícího kladívka u 
květu. Zkuste stéblem trávy lehce po-
lechtat okvětní lístky a uvidíte tu rychlost, 
jakou ho kytka plácne. Uvolnění už není 
tak rychlé, tak budete muset chvíli počkat, 
než květina vaše stéblo zase uvolní.

Lovely Trigger Plant

Zkuste navrhnout svým dětem, aby si 
udělaly herbář a pro začátek se zaměřily 
na Trigger Plants. Budete překvapeni, jak 
rychle vám bude sbírka narůstat. 

Krásné úlovky přeje Gábina
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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 
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FESTIVAL SPONSORSHIP INFORMATION
HOW TO PAY: 

Please contact us by email:  
csa@CzechSlovakWA.org  

or by phone:  0424 295 969 to find more information and to organise payment.



16

     Hudební hity v Československu 
Naše kvizové připomenutí si 100. výročí založení Československa se dostalo do druhé půlky a tentokrát bude z oblasti hudby. I když 
čeští a slovenští umělci tvořili a zpívali před založením republiky i po jejím rozpadu, my si teď připomeneme písně a interperety mezi 
roky 1918 a 1992. Některé skladby se staly evergreeny a jsou tak notoricky známé, že mnohé z vás překvapí, v kterém roce vznikly. 

Hezkou zábavu a vzpomínání  přeje Gábina 

1 V prvním roce naší republiky byla 
nejpopulárnější písní  
a/ Pětatřicátníci   
b/ Copak je to za vojáka   
c/ Hoši od Zborova   
d/ C. a k. polní maršálek 
 

2 Píseň „ Táboráku plápolej “  
se stala hitem roku 
a/ 1924    
b/ 1927     
c/ 1930     
d/ 1933 
 
3 Píseň „Život je jen náhoda“, 
známá z několika kabaretních 
vystoupení, televize i filmu, poprvé 
v roce 1932 zazpíval/i/y 
a/ Karel Hašler   
b/ Jiří Voskovec a Jan Werich  
c/ František Kreuzman     
d/Hana Vítová a Ljuba Hermanová 
 
4 Seřaďte následující písně z let 
1935-1947 od nejstarší podle roku, 
kdy se umístily na vrcholu žebříčku 
popularity posluchačů  
a/ Slunečnice   
b/ Já bych chtěl mít tvé foto  
c/ Říkej mi to potichoučku   
d/ Škoda lásky 
 
5 Hitem roku komunistického puče, 
tj. roku 1948 byla píseň 
a/ Vyhrňme si rukávy  
b/ Ten umí to a ten zas tohle  
c/ Se zpěvem a smíchem   
d/ Všichni jsme mladí 

6 Přiřaďte české zpěvačky  
k jednotlivým hitům let šedesátých 
a/ Včera neděle byla (1960)  
b/ Babičko, nauč mě Charleston 
(1961) 
c/ Sentimentální (1963) 
d/ Modlitba pro Martu (1968) 

A/ Edita Štaubertová  
B/ Marta Kubišová  
C/ Pavlína Filipovská   
D/ Yvetta Simonová 
 
 
 

7 Přiřaďte české zpěváky  
k jednotlivým hitům let 
sedmdesátých 
a/ Yvetta (1971)   
b/ Kávu si osladím (1973)   
c/ Holubí dům (1974)   
d/ Já ti zabrnkám (1976) 
 
A/ Karel Gott   
B/ Jiří Schillinger    
C/ Václav Neckář 
D/ Jiří Korn 
 
8 Přiřaďte slovenské interprety  
k jednotlivým hitům let 
sedmdesátých 
a/ Učiteľka tanca (1975)  
b/ Zahoď starosti (1972) 
c/ Vyznanie (1979) 
d/ Zažni (1977) 
  
A/ Marika Gombitová  
B/ Miroslav Žbirka   
C/ Jana Kociánová  
D/ Pavol Hammel 
 
9 Přiřaďte slovenské hudební 
skladby let osmdesátých k 
jednotlivým kapelám 
a/ Kapely starnú (1986)  
b/ Zaľúbil sa chlapec (1984) 
c/ Skúsime to cez vesmír (1987) 
d/ Reklama na ticho (1988) 
 
A/ Tublatanka   
B/ Modus    
C/ Team    
D/ Elán 
 
10 Hitem roku 1992, tedy 
posledního roku společné republiky 
Čechů a Slováků, byla píseň 
a/ Rybitví (Yo Yo Band)   
b/ Láska je láska (Lucie Bílá)  
c/ V slepých uličkách (Marika 
Gombitová a Miro Žbirka)   
d/ Po schodoch (Richard Müller) 
 
 
 
 
 
 
 

A něco z historie Zlatého slavíka: 
 
11 Anketu Zlatý slavík v prvním 
roce svého konání vyhrál ve 
smíšené kategorii Waldemar 
Matuška. V kterém roce to bylo? 
a/ 1960    
b/ 1961     
c/ 1962     
d/ 1963 
 
12 Během československé historie 
Zlatého slavíka se vítězem 
v kategorii zpěváků stal Karel Gott 
celkem 22 krát. Která zpěvačka 
v této anketě časopisu Mladý svět 
zvítězila nejvícekrát? 
a/ Marta Kubišová  
b/ Eva Pilarová    
c/ Naďa Urbánková   
d/ Hana Zagorová 
 
Víte, že:  
Český rozhlas... (název stanice je ukryt 
v tajence níže) vysílal ve svém prvním 
roce 1923 denně jen od 19:15 do 
21:00 hodin? Československo bylo po 
Velké Británii druhou zemí v Evropě, 
kde bylo rozhlasové vysílání zahájeno. 
V USA to bylo jen o tři roky dříve. 
Všechny velké stanice vysílaly tehdy 
na dlouhých vlnách, protože vládlo 
všeobecné přesvědčení, že dosah 
vysílače klesá se zkracující se vlnovou 
délkou.  
 

 
 
Další zajímavosti a fakta z historie 
hudby Československa můžete najít  
na http://www.fonogram.cdbox.eu
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Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y

Doplňte vodorovně jména interpretů českých a slovenských písní z let 1918 – 1992. Ve zvýrazněném sloupečku najdete 
název stanice Českého rozhlasu, která u nás začala vysílat jako první. 

1 Kytarista slovenské skupiny Profily, jehož mladší sestra Júlia  
v roce 1984 vyhrála Bratislavskou Lyru  
2 Nejznámější moravský zpěvák lidových písní, král lidovek  
3 Interpret hitu Nonstop (1983) (nejdřív příjmení pak jméno) 
4 Interpret písně Jen pro ten dnešní den, známý spíš jako herec 
5 Česká folková skupina (1984), příslušníci romské rodiny Peštů; 
na festivalu Porta 1986 patřila k vítězům  
6 Legendární bubeník a zakládající člen skupiny Tublatanka, 
používal bicí Pearl Wood Fiberglass 
7 Slovenský rockový a jazzový baskytarista a zpěvák, hrál ve 
skupině Prúdy s Pavlem Hammelem, zemřel v červnu 2018 
(nejdřív příjmení pak jméno) 
8 Česká rocková skupina v čele s Michalem Prokopem 
9 Umělecké jméno slovenské zpěvačky Dariny Rolincové 
10 Původní název country skupiny Zelenáči  
11 Zpívající právník 
12 Oravský písníčkář, autor a interpret hitu Jarmila (1981) 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     

10                     
11                     
12                     

 
Kdo získal posledního československého Zlatého slavíka?   

         Poznáváte je?   

 
          
 
 
 
 
 
 
 
              Český zpěvák 
 
 
 
               Česká zpěvačka 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Slovenský zpěvák 
 
 
 
            Slovenská zpěvačka 
 
 
 
 
 
 
Správné odpovědi kvizu: 
1a, 2d, 3d, 4: b (1935), a (1941), d (1945), c (1947), 5c, 6: a-C, b-A, c-D, d-B,  7: a-D, b-A, c-B, d-C,  8: a-D, b-A, c-B, d-C,  9: a-B, b-D, 
c-A, d-C, 10b, 11c, 12d: d – 9krát, c – 5 krát , a – 3 krát, b – 3 krát 
Tajenka: Radiojournal  
Správné odpovědi: 1 Peter Hečko, 2 Jožka Černý, 3 David Michal, 4 Oldřich Nový, 5 Točkolotoč, 6 Juraj Černý, 7 Frešo Fedor,  
8 Framus Five, 9 Dara Rolins, 10 Greenhorns, 11 Ivo Jahelka, 12 Pavel Dobeš  
Správná odpověď- bludiště: Pavol Habera (v roce 1991) 
Správná odpověď- Poznáváte je?: Jaromír Nohavica, Jitka Molavcová, Miroslav Žbirka, Jana Kociánová 

Doplňte vodorovně jména interpretů českých a slovenských písní z let 1918 – 1992. Ve zvýrazněném sloupečku najdete 
název stanice Českého rozhlasu, která u nás začala vysílat jako první. 

1 Kytarista slovenské skupiny Profily, jehož mladší sestra Júlia  
v roce 1984 vyhrála Bratislavskou Lyru  
2 Nejznámější moravský zpěvák lidových písní, král lidovek  
3 Interpret hitu Nonstop (1983) (nejdřív příjmení pak jméno) 
4 Interpret písně Jen pro ten dnešní den, známý spíš jako herec 
5 Česká folková skupina (1984), příslušníci romské rodiny Peštů; 
na festivalu Porta 1986 patřila k vítězům  
6 Legendární bubeník a zakládající člen skupiny Tublatanka, 
používal bicí Pearl Wood Fiberglass 
7 Slovenský rockový a jazzový baskytarista a zpěvák, hrál ve 
skupině Prúdy s Pavlem Hammelem, zemřel v červnu 2018 
(nejdřív příjmení pak jméno) 
8 Česká rocková skupina v čele s Michalem Prokopem 
9 Umělecké jméno slovenské zpěvačky Dariny Rolincové 
10 Původní název country skupiny Zelenáči  
11 Zpívající právník 
12 Oravský písníčkář, autor a interpret hitu Jarmila (1981) 
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1a, 2d, 3d, 4: b (1935), a (1941), d (1945), c (1947), 5c, 6: a-C, b-A, c-D, d-B,  7: a-D, b-A, c-B, d-C,  8: a-D, b-A, c-B, d-C,  9: a-B, b-D, 
c-A, d-C, 10b, 11c, 12d: d – 9krát, c – 5 krát , a – 3 krát, b – 3 krát 
Tajenka: Radiojournal  
Správné odpovědi: 1 Peter Hečko, 2 Jožka Černý, 3 David Michal, 4 Oldřich Nový, 5 Točkolotoč, 6 Juraj Černý, 7 Frešo Fedor,  
8 Framus Five, 9 Dara Rolins, 10 Greenhorns, 11 Ivo Jahelka, 12 Pavel Dobeš  
Správná odpověď- bludiště: Pavol Habera (v roce 1991) 
Správná odpověď- Poznáváte je?: Jaromír Nohavica, Jitka Molavcová, Miroslav Žbirka, Jana Kociánová 
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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: Ondřej Boháč MSc 

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

   3. - 4. 11. 2018 Kempování

   November Filmový Festival

   9. 12. 2018 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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