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TEL. KONTAKTY NA VÝBOR
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda a pokladník:
Radek Václavík
0420 351 027
Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Členové výboru:
Gábina Baladová

0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Katarina Kysucká

0404 897 938

Bohumil Růžička

0415 949 325

Vlasta Thomas
Martin Udall
Jiří Voyt
Iva Zausin

6180 6103
0435 814 004
9401 3817
0404 735 462

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

2

www.CzechSlovakWA.org
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA

3

A JE TO ZA NÁMI
- PODRUHÉ!
Druhý Český a slovenský filmový festival opět dokázal, že má své příznivce, a tak i právoplatné místo
na již bohaté filmové scéně Perthu. „Paráda, jen tak
dále!“* „Awesome!“*
Stejně jako vloni, čtyři dny, pět celovečerních filmů, a jako
bonus pět krátkých k tomu, většinově potěšilo návštěvníky
festivalu. Výběr filmů byl z rozmanité žánrové nabídky - od
komedie, přes biografii, road movie, až po úžasný dokument.
A letos nechyběl ani zástupce československé klasiky, digitálně
vyčištěná, legendární Adéla ještě nevečeřela.
Slavnostní atmosféru zahajovacího večera festivalu podtrhly
nádherné skladby našich klasiků v profesionálním podání smyčcového dua „Troika“. Dvořákova Humoreska č. 7 nemohla lépe
přivítat hosty i návštěvníky a uvést oficiální zahájení. Mezi bzučícím a hodujícím davem v předsálí nechyběli ani vzácní hosté.
Ze Sydney k nám zavítala generální konzulka České republiky
Hana Flanderová, festival nám laskavě pomohli zahájit místní
honorární český a slovenský konzul, Zdeněk Cihelka a Pavel
Faix, a v rámci svého návratu na Slovensko nás přišla pozdravit
slovenská filmová producentka Silvia Panáková, zakladatelka
a spolupořadatelka českých a slovenských filmových festivalů
v Austrálii. Její úspěšný film Fair Play nám zahajoval festival v
loňském roce.
V téměř zaplněném kinosálu panovala výborná nálada, až do
chvíle, kdy se na plátně neobjevily titulky u hlavního filmu,
čehož si všimli pouze ti, jejichž čeština či slovenština nebyly

rodným jazykem. Vedení kina i my, pořadatelé, jsme zažívali
velmi krušné chvíle, kdy se technikům nedařilo technickou
hříčku vyřešit. Převážná většina diváků se však zachovala velmi
pozitivně, nevzdala to a vzala to jako dobrý důvod k další sklence bublinek a popovídání. Když titulky konečně naskočily, sálem
zazněla vlna potlesku. Hvězdná dvojice Bartoška – Balzerová
a jejich rozdílný pohled na dlouholeté manželství ve filmu
Teorie tygra, vzbuzoval smích, ale i zamyšlení. Tak, jak to má
ve správné české komedii být. Konečný aplaus a dobrá nálada odcházejících přeci jen zvedla náladu i nám, pořadatelům.
Velmi děkujeme za všechny milé komentáře a povzbudivá slova,
kterými jste nešetřili.
„Problems make beautiful moments.“*
„The hiccups had us spend more time
together which was great!“*
Následující promítání už probíhala bez nejmenších technických zádrhelů. Kinosál zaplnila i Lída Baarová, jejíž pravdivý
osud byl ztvárněn opravdu pompézně. Na pozadí příběhu jsem
obdivovala krásu a elegantnost 30. a 40. let. Naopak strohost a
zoufalost na mě silně dýchla u slovenského filmu Stanko, kde
si osud tvrdě zahrál se životem člověka, který naivně doufal,
že jde za lepším. Klasika Adéla ještě nevečeřela, byla opravdu
výborně a citlivě zdigitalizována, od srdce jsem se pobavila
nejenom vynikajícími hereckými výkony, ale i dokonalými filmovými triky dané doby. Škoda, že nás v sále seděla jen hrstka.
Živá hudba nám nechyběla ani na závěrečném večeru. Pánové
z hudební skupiny „No Panic“ v nás rozhodně hrůzu nevyvolávali, ba naopak, jejich bluesování i texty pohladily po duši
i byly vtipné. Závěrečný, skvěle natočený, dokument o slavné
slovenské fotografce filmových hvězd Zuzaně Mináčové Očami
fotografky vyzařoval její vitalitu, laskavost i respekt. Jak v něm
zaznělo – nikdo neví, jak je to možné, že ona na slavné filmové
hvězdy volá jen slovensky a ony jí rozumí a poslechnou ji. Silné
odhalení opravdové duše fotografky bylo i silným zakončením
letošního festivalu.
Stejně jako vloni, každý návštěvník festivalu měl také možnost
vyhrát jednu z pěti diváckých cen. Tou hlavní, kterou
opět darovalo město Karlovy Vary, byl pak pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu v těchto světoznámých lázních. Hlavní cenu
vyhrála paní Zuzana, která se v brzké době chystá cestovat
s rodinou na Slovensko. Z ceny má obrovskou radost a do
Karlových Varů se těší.
Statisticky největší účast byla na zahajovacím večeru s filmem
Teorie tygra, nejvíce návštěvníků, jejichž prvním jazykem nebyla čeština nebo slovenština, přišlo na film Lída Baarová (The
Devil‘s Mistress).
Příprava festivalu trvala mnoho měsíců a festival by se neuskutečnil bez pomoci a patronace mnohých.
Velmi děkujeme všem sponzorům, patronům, dobrovolníkům i těm, kteří nás povzbuzovali či nám jinak pomohli.
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První poděkování patří našim spolupořadatelům z týmu Iksima
Films Sydney. Pomohli nám od výběru filmů, přes obstarání
promítacích práv a výherních cen, až po samotnou morální
podporu během festivalu.
Děkujeme za finanční příspěvek od institucí z našich krajanských zemí: Ministerstvu zahraničních věcí České republiky,
Ministerstvu kultury České republiky, Úradu pre Slovakov žijucich v zahraničí a Slovenskému Audiovizuálnímu Fondu.
Obrovské díky patří všem místním sponzorům, kteří nám pomohli ať přímo finančně, či svými výrobky:
•

Last Drop Brewery

•

Simka Small Good

•

Prague Bakery

•

Come in - Study Abroad

•

Fortix – business management software

•

Prima Australia

•

Sorrento Restaurant

Plus přátelé festivalu, jež si zakoupili festivalový balíček.
Další poděkování patří i našim festivalovým hostům, kteří nám
pomohli festival slavnostně zahájit.
O přípravy a průběh celého festivalu se postaral skvělý výborový tým České a slovenské asociace v Západní Austrálii. A to
s nadšením a souhrou, což bylo ve výsledku poznat. Mnozí jste
ocenili naši práci velmi milými komentáři a poděkováním, za
které vřele děkujeme.
„Thank you for organising such a great event. Well done!“*
Nakonec a nejvíce bych chtěla poděkovat všem, kteří jste na náš
festival přišli, přivedli své přátele i rodiny, a tak podpořili naše
úsilí. Dali jste nám tím najevo, že o festival máte zájem, a to
nám dodává odvahy do toho jít v příštím roce znova.
„Super, těším se na další festival v roce 2017!“*
Za organizátorský tým CSA
Jitka Smith
*Citace z komentářů návštěvníků festivalu.

HLEDÁ SE...
„Jana Kovandová hledá svého otce Jana Kovandu narozeného v r. 1950, který emigroval z bývalého
Československa v r. 1983 nejprve do Itálie a poté do Austrálie.
V době, kdy byla Jana s otcem naposledy v kontaktu, někdy kolem roku 1993, žil Jan Kovanda hodně
skromně, aby mohl co nejvíce cestovat, příležitostně se živil jako elektrikář. Na svém malém katamaránu
občas vyrážel na moře.
Jakékoliv přímé i zprostředkované informace o Janu Kovandovi prosím pište na adresu canberra@embassy.
mzv.cz, nebo volejte na telefonní číslo 02 6290 1386.“
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VELCÍ MUZIKANTI

„Co Čech, to muzikant“, říká se v české kotlině, ale v té australské se po nich jakoby zem slehla. Po mém krátkém pátrání jsem narazila hned na několik, a to jak mezi mladší, tak i tou starší generací. V předešlém čísle
Klokana jsem vám představila několik malých muzikantů, v dnešním to budou ti „velcí“. Oba muzikanty jste
měli možnost vidět a slyšet na letošním filmovém festivalu. Zahajovací večer nám zpříjemnila barokní hudba
v podání skupiny Troika, ve které hrál Roman Bogoyev, a závěrečný večer ozvučili tóny rocku, jazzu a blues
v jedinečném provedení Milana Hložka za doprovodu Jiřího Lochmana a Michaela Wernera.

Roman Bogoyev přijel do Austrálie
s rodiči v roce 1968. Maminka hrála na
piano, dávala i hodiny, tatínek hrál na
housle. Po přestěhování se do Západní
Austrálie manželé Bogoyevovi založili
v Perthu hudební školu Vltava School
of Piano & Violin Playing. Není tedy
překvapením, že i Roman hraje na oba
nástroje. S houslemi začal asi v 5 letech,
chtěl hrát tak dobře, jako táta. Nic nejde
ale samo a snadno, hraní vyžaduje hodně
cvičení a trpělivosti. A tu Roman moc
neměl, jako ostatně většina dětí. Ale vytrval, hlavně díky rodičovskému dohledu,
aby hrál doma alespoň hodinu denně.
Když přišlo první vystoupení a první
potlesk od publika, hned měl motivaci
a více chuti pilně cvičit. Snil o tom, že
bude hrát jako Paganini, ale s dospívajícím věkem přišlo více různých zájmů
a Roman myšlenku na profesionální
kariéru pustil z hlavy. Housle mu zůstaly
jen jako koníček, kterému se ovšem hodně věnoval. Hrál například ve školním
orchestru na střední škole City Beach a
při studiích vědy na univerzitě si kromě
matematiky, fyziky a výpočetní techniky
přibral historii a teorii hudby.

Roman vypomáhal svým rodičům v hudební škole s výukou hry na housle, a
tak získal zkušenosti s mentorováním.
Později se stal členem Západoaustralské
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asociace učitelů hudby, stejně jako jeho
rodiče. Neučí ale v hudební škole coby
profesionální učitel, živí se jako odborník
na výpočetní techniku. Výuky se ale nevzdal úplně – dává kondice zájemcům o
hru na housle a začátečnikům hry na klavír. Má k tomu doma upravené speciální
studio, aby hráči nebyli ničím rušeni. Na
hodiny k němu chodí žáci všech věkových kategorií. „Kteří se lépe učí, děti
nebo dospělí?“ ptám se. „Určitě dospělí.
Ti alespoň chápou, co je potřeba. Jak
vylepšit techniku, prstoklad a podobně,“
směje se Roman a dodává: „Dětem se do
cvičení moc nechce.“

Hudební skupina Troika, ve které se nám
Roman představil na zahajovacím večeru
letošního filmovém festivalu, vznikla asi
před 5 lety jako obměněné pokračování
skupiny Trio. Tu založil Roman před 10
lety s žákyní jeho mámy, která hrála na
cello a s pianistkou s nádherným jménem
Pearl. Hráli jen příležitostně na rodinných oslavách, ale dost často na to, aby
svůj repertoár nenechali beze změny.
Cítili, že ho potřebují nejen rozšířit, ale
také umělecky prohloubit. A k tomu byly
zapotřebí tzv. těžší kousky. Ovšem pro
celistku to už bylo moc náročné na čas
trávený cvičením, a tak skupinu opustila. Roman náhodou potkal houslaře
(opraváře houslí) Andreho, který umí
hrát na celo, slovo dalo slovo, a skupina
byla opět kompletní. Pozměnili její název
na Troika a začali se secvičováním a
veřejným vystupováním. Hrají především
pro uzavřené společnosti, na rodinných
oslavách, při svatebních obřadech a
podobně. V jejich repertoáru je barokní
hudba, Mendelssohn, Hayden, Dvořák,
ale i kratší kousky a nebrání se dalším
žánrům. Roman osobně má rád jazz, především pak tvorbu Stephane Grappelliho.
Zahájení letošního filmového festivalu bylo obohaceno o hudební kulisu

v provedení Troiky a já věřím, že nám
Roman a jeho hudební skupina podobně
zpříjemní i další společné česko-slovenské akce.

Milan Hložek opustil rodná Napajedla
u Zlína v roce 1969 a začátkem října
přistál v Austrálii. Byl vyučeným elektrikářem, hudbu miloval ale neživil se
jí. Jeho otec hrál na housle, maminka
ráda zpívala. Jako 10letý si Milan vyrobil
vlastní kytaru ze dřeva, otcovy vlasce na
rybářský prut použil jako struny. Když
tatínek viděl synovu vášeň a odhodlanost
se na kytaru naučit hrát, koupil mu ji.
Pro Milana to byl jeden z nejšťastnějších dnů v životě. V té době začali hrát
Beatles, a proto není divu, že Milan začal
inklinovat k anglickým písním a k rocku.
Dodnes je má ve svém repertoáru. Když
byl zaměstnán na dolech na Finnucane
Island, kde se bydlelo v donga, chodil po
práci hrát na kytaru mimo ubytovny do
buše, aby nikoho nerušil. Bez hudby nemohl být ani den. Milan se v té době zúčastnil místní talentové soutěže, ve které
vystupovali také lidé z Port Hedlandu a
South Hedlandu, a vyhrál první cenu v
hodnotě $300.
Milan Hložek hraje kromě sólové kytary
taky na piano, basu, foukací harmoniku a lap steel guitar (druh havajské
kytary). Harmoniku vždy miloval a

Milan hrál v několika hudebních skupinách a jeho spoluhráči byli různých
národností. Jedním z nich byl Martin
Hudec, se kterým založil jednu ze
svých prvních kapel, dalším pak Jirka
Lochman, se kterým hraje dodnes. Často
působili v Mundering Folk Club a v
klubu Kulcha ve Fremantlu. „Kdybych ke
své hře zpíval, asi bych to dotáhnul dál,“
povzdechne si Milan. „Kdysi jsem zpíval,
a hodně dobře. Ale když mi bylo 23 let,
vybrali mi mandle kvůli mým častým
chřipkám. Bylo to zcela zbytečné, chřipky jsem měl dál, ztratil jsem sílu svého
hlasu a s mým zpíváním byl konec.

chtěl na ní hrát blues, který patří k jeho
nejoblíbenějším žánrům. Dlouho se mu
to nedařilo; melodie, které z nástroje
vycházely, ani trochu nezněly jako blues.
On sám nevěděl, v čem to vězí, až mu
kamarád poradil, aby vzduch do harmoniky nejen foukal, ale i vdechoval. A
ono to fungovalo! Od té doby se z harmoniky valilo jedno blues za druhým.
Milan melodie nejen interpretuje, ale
i sám skládá. Jedna jeho skladba byla
nominována WAMI (Western Australia
Music Industry) na „Best Song in Blues“
a některé zazněly v rozhlase. Televize
použila několik Milanových skladeb ve
svém dokumentu o Pinnacles.

Na „lap-steel guitar“ se naučil hrát sám,
stejně jako na ostatní hudební nástroje.
S hrou na tuto kytaru, která leží hráči
na klíně, začal až v roce 2005 proto, že
se mu líbil její zvuk. Jak sám říká, chce
to trpělivost a precizní práci prstů, aby
kytara zněla tak, jak má správně znít.
Stačí minout pražec o nepatrný kousek a
zvuk zazní falešně. „Nejlépe zní lap steel
kytara přes zesilovač,“ dodává Milan.

Své vědomosti o hře na hudební nástroje
si chtěl obohatit, a proto se v roce 1999
přihlásil na studium v Music Performance
na Leederville TAFE College. Úspěšně
studoval a získal Certificate III a IV. Na
závěr roku měl se skupinou Odyssey,
kterou založili na TAFE, koncert v klubu
Fly By Night ve Fremantlu. V roce 2011
se přihlásil do kurzu Diploma of Music.
Hlásilo se kolem 500 zájemců, ale mohli
přijmout jen 25. Každý přihlášený musel
proto nahrát 3 minutové video, ve kterém řekl něco o sobě a zahrál na hudební
nástroj. Milan se nemohl rozhodnout,
kterému hudebnímu nástroji dá přednost,
tak nakonec zvolil pro video všechny
tři své oblíbence: po 1 minutě hrál na
kytaru, harmoniku a „lap steel kytaru“.
Udělal tím určitě dojem, protože ho na
studium vzali a Milan získal Diploma
of Music a oprávnění hru na hudební
nástroje také učit.

Po rozhovoru nám Milan přehrál svou
skladbu What`s going on a mně se až
tajil dech. Že jde o mistrovský kousek,
poznal i takový hudební laik, jako jsem
já. Z melodie zněla pohoda a relax. Hned
jsem si představila surfaře na vlnách. Jak
poznamenal Graeme, který při rozhovoru
fotil, Milanova hra na kytaru je křížencem blues, které předvádějí Peter Green
a David Gilmour. Milan má v zásobě asi
40 skladeb, které nám, doufám, někdy
představí na svém mini koncertu.
Gábina

Silvestr 2016
Austria Club,
46 Staniland St.,
Orange Grove

Už se stalo tradicí, že Silvestra můžete oslavit
se svými přáteli v Rakouském klubu.
I letos je pro nás zamluvený samostatný stůl.
K tanci i poslechu zahraje kapela Frisko.
Zájemci, závazně se hlaste Radkovi na 0420 351 027,
či na klubový email CzechSlovakWA@ hotmail.com,
a to nejpozději do 10. 12. 2016.
UPOZORNĚNÍ:
Vstupenky musí být do 10. 12. i zakoupené,
zamluvení nestačí.

31. 12.
2016

19:30 - 1:00

Vstupné: $25
7

TIP NA ZAJÍMAVOU ČETBU PRO MALÉ I VELKÉ
Timotheé de Fombelle – TOBIÁŠ LOLNESS
Tobiáš Lolness je malý kluk, velký jen něco kolem jednoho milimetru, žijící se svou rodinou v koruně velkého stromu. Zdánlivě
poklidný život je narušen v momentě, kdy jeho otec Sim přijde
na převratný, ale velmi nebezpečný vynález. Je na něj radou
města naléháno, aby tajemství svého vynálezu prozradil, Sim
však odmítne. Je si moc dobře vědom toho, že dostal-li by se
vynález do špatných rukou, mohl by být ohrožen veškerý život
na stromě. Taková neposlušnost se ale trestá…
A právě tady začíná veliké Tobiášovo dobrodružství. Rodina
je poslána do vyhnanství Spodních větví. Kromě tmy a zimy,
daleko od životadárného slunečního svitu, jsou navíc tak blízko
Trávovým lidem. Doma v Horních větvích jim přece vždycky
říkali, že je potřeba se jich bát. Je tomu tak i ve skutečnosti?
Nebo se ukáže, že je to celé úplně jinak? Že být jiný neznamená
automaticky být zlý?
A do toho někdo unesl Sima. A je to právě Tobiáš, který se
vydává na strastiplnou cestu, aby ho zachránil. Na své cestě
zažije mnohá, často velmi nebezpečná, dobrodružství. Strom
je v ohrožení. Lidé z Horních větví žijí ve strachu. Ve své
slabé a poslušné služebníky je proměnil Jo Mitch. Muž, který

bezohledně drancuje strom, využívá a zastrašuje ostatní, ničí a
rozkazuje, zaslepen touhou po moci. Muž, který tam někde drží
v zajetí Sima. Dokáže ho Tobiáš včas zachránit? A bude na ten
nelehký úkol sám? A co když to celé záchranou Sima nekončí,
ale začíná?
Strhující příběh pro malé i velké napsal francouzský spisovatel
Timotheé de Fombelle. Byl přeložen do mnoha jazyků, v češtině
se kniha jmenuje Tobiáš Lolness, v angličtině Toby Alone. Není
to však jen napínavým příběhem pro děti, které jistě ocení
Tobiášovu dobrosrdečnost a odvahu a které spolu s ním prožijí
nejedno dechberoucí dobrodružství v koruně stromu i mezi
Trávovými lidmi. Na své si přijdou i dospělí, neboť kniha nabízí
mnoho přesahů do „dospěláckého světa“. Silně v ní rezonují témata diktatury a totality, vnímání cizích kultur, xenofobie ale i
ekologická témata. Kniha je psaná velmi čtivě, poutavě, vybízí k
zamyšlení, navzdory palčivým tématům dokáže na mnoha místech i pohladit po duši, protože svět je místo, kde stále existuje
víc dobrého, než zlého.
Příběh o Tobiášovi je dvoudílný a právem byl oceněn mnoha
zahraničními cenami, včetně ceny Hanse Christiana Andersena.
Marie Bierdümpflová
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KLOKÁNEK

NOVEMBROVÉ PRANOSTIKY

Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda.
Studený november – zelený máj.

2. NOVEMBER:

Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať
mnoho snehu.

3. NOVEMBER:

Na svätého Huberta ide teplo do čerta.

11. NOVEMBER:

Martin na bielom koni chodí.

25. NOVEMBER:

Katarína na ľade, Vianoce na blate.

MENO:

Vyfarbujeme a počítame do 5.

0+1

1+4

SNEHULIAK

Kde sa vzal, tu sa vzal,
pri záhrade ráno stál,

5
2+3

Kde sa vzal, tu sa vzal,
pri záhrade ráno stál,
čiapku sivú, hlavu krivú
a fajku vám v ústach mal.

1+4
4+1

3+2

4+0

V košieľke, neborák,
čože je to za panák?

4+1

5+0

Zasmiala sa mladá chasa,
jaj, veď je to snehuliak!

3+1

1+1

1+3

1+2

2+2

2+1
1+1

1+1

Ľubomír Kotrha:

STAVIAME (báseň)

Jedna guľa, druhá guľa,
1
2
3
4
5

-

žltá
bledozelená
bledohnedá
tmavohnedá
tmavozelená

WWW.OMALOVANKY.SK

tretiu malý Miško gúľa.

Na plote už vrana kráka,
že staviame snehuliaka.

MENO:

Písmenko S

Nájdi cestičku ku jadierkam.

a
m
a
m
m
e
s

Vraví dievča kapitánovi lode:
- Chcela by som byť kapitánkou
lode!
- A vieš plávať? WWW.OMALOVANKY.SK
- A načo, veď moja mama je letuška
a nevie lietať.

E
v
s
s
a
m
é

v
e
i
i
i
á
v

www.listy.xm.com

a
l
S
l
v
m
i

a
í
á
v
i
á
s

i
v
o
l
á
i
í

Sisa
sila
mama
misa
sivá
Eva
milá
velí
volá
máme
samé
visí

Keď sa môj ocko pustí do
roboty, tak všetci na neho
zízajú s otvorenými ústami.
- Nevrav. A čo je kúzelník?
- Nie. Zubár.

NÁVŠTĚVA U ČESKÉ VÝPRAVY WORLD MASTERS
2016 V PERTHU
V posledním říjnovém týdnu se do Perthu začali sjíždět sportovci na mistrovství světa atletických veteránů. Nechybí mezi nimi
i poměrně početná výprava z České republiky. Veteránem se
v této mezinárodní soutěži rozumí každý sportovec starší 35 let.
Často do této kategorie přechází sportovci po pauze, jež následovala po ukončení profesionální kariéry, či například maminky
sportovkyně po mateřské dovolené. Naše reprezentace si tuto
soutěž chválila především díky její všestrannosti: na mistrovství
nalezneme veškeré myslitelné atletické disciplíny, i některé
navíc, jako třeba půl maraton či cross country běh. V každé
kategorii jsou pak sportovci odstupňováni po pěti letech.
Kromě mezinárodních soutěží, které se dělí na zimní (halové)
a letní, bývá pořádáno i mistrovství Evropy a republiky. Zde se
však nedělí sportovci do kategorií, ale jejich výkon je hodnocen
a přepočítáván dle koeficientů. Může se tak stát, že na jedné
startovní čáře vedle sebe stanou atleti, kterým je 35, 50 ale i 70,
přičemž každý tak má vlastně šanci na výhru. V České republice
je něco kolem 1000 atletů-veteránů.
Česká výprava dorazila do Perthu ve třech skupinách o celkovém počtu 42 lidí závodících v rozličných kategoriích od běhu
přes skoky po různé vrhy. Ze všech sportovců, s nimiž jsme
měli tu čest se setkat, sálal velmi přátelský a radostný sportovní
duch. Sami tuto veteránskou mezinárodní soutěž vyzdvihovali
oproti profesionální atletice, v níž postrádají právě ony kamarádské vztahy, radost z pohybu a potkávání se. Líčili, jak se
každý rok na jiném konci světa potkávají se svými atletickými
přáteli, navzájem si fandí a podporují se, řevnivost či zášť zde
nemá prostor.
Naši atletičtí veteráni jsou současně velmi úspěšnými sportovci. Zpravidla si domů dováží na 20 medailí za mistrovství. Šéf

skupiny, s níž jsme měli tu možnost hovořit, pan Květoslav
Vykydal, kupříkladu startuje v 5 disciplínách, mezi nimiž nechybí oboje překážky, tyčka či trojskok. Účastní se pravidelně již
od druhého světového mistrovství, které se konalo v roce 1977
ve Švédském Götteborgu. Další z týmu, paní Jarmila Klimešová,
závodí od roku 1985. Je naší několikanásobnou mistryní světa
v hodu oštěpem a na tomto mistrovství absolvuje vrhačský
pětiboj: kladivo, disk, koule, oštěp a břemeno. V tomto případě
nepadlo jablko daleko od stromu, neboť dcera paní Klimešové
pokračuje v matčiných šlépějích. V současnosti je naší dvojkou
po Barboře Špotákové. Startovala již na třech olympiádách a je
juniorskou mistryní světa.
Všichni z výpravy se shodli na tom, že si tuto mezinárodní soutěž užívají, bývá skvěle organizována, zejména pak vyzdvihují
Skandinávské země. Není to však levná záležitost, a i když jejích
mateřská města nějakou sumou přispívají, zdaleka nedokáží
pokrýt své náklady. Vedle shánění sponzorů jsou pak největšími
sponzory sami sobě. Takové mistrovství není pak jen zásahem
finančním, ale i časovým, kdy si každý musí ukrojit až tři týdny
ze své dovolené. Přesto všechno je vidět, že jsou velmi motivovaní a nadšení.
Úsměv na tváři jim vytváří nejen ona přátelská atmosféra, o níž
byla řeč výše, ale i nejedna veselá historka pojící se se složitým
přepravováním atletického vybavení přes půl světa. Vyslechli
jsme si tak o úsměvných peripetiích s převážením tyčky na skok
vysoký, kvůli které si jeden ze sportovců musel objednat autobus, aby ji vůbec dokázal převézt na letiště.
Závěrem nezbývá, než našim sportovcům popřát hodně štěstí a sil.
Za celou návštěvu Marie Bierdümpflová

13

ROZHOVORY (NEJEN) O SPORTU
Téměř všichni atleti, s kterými jsem setkala, jsou v Perthu a vůbec v Austrálii poprvé. Shodli se na jednom –
Perth je plný přátelských a milých lidí, ochotných pomoci kdykoliv a kdekoliv. Mile je překvapil i zájem z naší
komunity, ocenili naše povzbuzování na stadionu i popovídání o našem životě zde, na druhé straně světa. A
úplně nejvíc je potěšilo, když měli s námi možnost alespoň kousek Perthu a okolí poznat. Podotkli, že Perth je
bez cigaretových nedopalků! Má zvláštní přírodu a krásný oceán – ale to asi není pro nás překvapením. A k samotné organizaci mistrovství? Vše je výborně zorganizované a šlape jako hodinky.
Přestože český tým atletů co do počtu
není veliký (42 členů), má se určitě co
chlubit dosavadními úspěchy, a to má
ještě pár želízek v ohni do konce mistrovství. Na společném středečním posezení jsme mohli obdivovat vybojované
zlato, stříbro i bronz. Nechybělo ani pár
medailí bramborových a krásných pátých míst. I když se všichni atleti shodli,
že závodí hlavně pro radost, přiznali,
že vybojovaná medaile je tou sladkou
třešničkou na dortu.
A teď vám představím některé z nich.
Zmíněné medaile vybojovali zde, na MS
v Perthu:
KVĚTOSLAV VYKYDAL
(kategorie M80 – 84 let)
•

zlato v trojskoku (za úctyhodných
7,30 metrů)

•

stříbro ve skoku o tyči (180 cm)

•

a očekávané zlato ve skoku do
výšky

ZUZANA PUMPRLOVÁ
(W55 – 59)
•

tři bronzové medaile: vrh koulí,
skok do výšky a trojskok

Dcera pana Květoše dokazuje, že jablko
nepadá daleko od stromu. Stejně jako její
otec, sama je velmi všestrannou sportovkyní. A sama má tři děti – tři tělocvikáře!
Za mlada závodila ve víceboji, v překážkách a ve výšce.
Nezastavilo ji ani zranění – přeorientovala se na skok o tyči, s kterým začala
letos, a trojskok, se kterým začala vloni
– a hned v obou disciplínách zde, na
mistrovství světa, vybojovala bronzové
medaile. To dokazuje, že nikdy není pozdě začít se sportem.

Organizátor a nejstarší člen výpravy již
téměř 50 let trénuje, radí a vychovává
sportovce od dětského věku v mnoha
atletických disciplínách. Sám je totiž
velmi všestranným atletem, závodil v desetiboji. Ke sportu ho přivedl otec, který
byl starostou Sokola. Sokol pak dal panu
Květošovi nejen sportovní základ, ale patřila k němu i kultura a divadlo. Sportu
se věnoval profesionálně jako tělocvikář
na gymnáziu v Šumperku, a to celých
55 let! Dnes už sice na gymnáziu neučí,
ale mimo trénování je také stále aktivní
v městské radě Šumperka. Humor, houževnatost, zdraví a radost ze života mu
opravdu nechybí.

JARMILA KLIMEŠOVÁ
(W65 – 69)
•

zlatá medaile v hodu oštěpem

•

5. místo ve vrhu koulí

Stejně jako Jindřiška, v Perthu závodí ve
vrhačském pětiboji, jinak závodí už od
střední školy. S panem Květošem a paní
Zuzanou ji spojuje město Šumperk.
Skromná, vícenásobná mistryně světa je v Austrálii poprvé a za zvláštní
považuje jízdu vlevo. Velmi oceňuje
dobře zorganizované Mistrovství, řádnou
zabezpečenost závodů, všude je čisto a
pro účastníky je skvěle zajištěná doprava
(každý obdržel kartičku od Transperth a
může používat veřejnou dopravu zdarma,
ze stadionu na stanici vlaku jezdí shuttle
bus.) A všudypřítomná přátelskost.

JINDŘIŠKA NOASOVÁ
(W35 – 39)
•

zlatá medaile v hodu oštěpem

•

stříbrná v hodu diskem

V Perthu závodí ve vrhačském pětiboji – hod oštěpem, diskem, kladivem,
koulí a břemenem. Též pochází ze
sportovní rodiny, rodiče hrají volejbal,
ona je však jediná, kdo dělá atletiku.
Mistrovství světa se zúčastnila již dvakrát, zde je poprvé.
Zarazila jí zde zima (aby na ní ještě
v sobotu ráda nevzpomínala), řev ptáků,
hustá zastavěnost bez zahrad a se spoustou vydlážděných ploch. Pivo se dává do
pytlíku a popelářská auta nemají vzadu
dva popeláře, kteří seskakují, aby přitáhli
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popelnice k vyklopení – zde na to mají
boční hydraulická ramena, čímž berou
popelářské idoly každému malému klukovi. Zato jí učaroval oceán a bezvadná
sportovní atmosféra.

JOSEF KOSTKA
(M65 – 69)
Hrdě se hlásí ke svému ročníku 47 a
k tomu, že od 17 let běhá maratony – a
pořád ho to strašně baví! Běhá si pro
radost, už si prý nemusí nic dokazovat,
a jako kozoroh je samotářem, a proto je
to pro něj ideální sport. Je nejen poprvé
v Austrálii, ale také poprvé na mistrovství světa! Svůj maraton poběží až
v neděli a proto si zatím užívá oceánu,
přestože se bojí žraloků. Je nadšený
z klokanů a věří, že všichni lidi na světě

by měli spolupracovat, pomáhat si a tak
být šťastnější. A jeho pořád usměvavá
tvář to dosvědčuje.

přívětiví lidé. Na závodech si prošla
extrémně přísnou dopingovou kontrolou,
se kterou ovšem souhlasí.
ANTONÍN HADINGER
(M60 – 64)
Byl dost zklamaný, že mu nevyšel skok
o tyči a skončil pátý. Podíl viny na tom
měla neozkoušená tyč, kterou si na skok
půjčil, a ona se chovala jinak, než očekával. Jak jsem se dozvěděla, tyče se různí
tvrdostí, aby odpovídaly skokanově váze,

síle, rychlosti a technice. Za mlada měl
svůj rekord 5,20 m!
Doma je specializovaným trenérem a
rozhodčím ve skoku o tyči. Děti začínají
v tréningu ve skoku o tyči až od 7. třídy
a potřebují být nejen všestrannými a
dobrými sportovci, ale hlavně jim nesmí
chybět odvaha.
V Austrálii je poprvé, ale než dorazil do
Perthu tak stihl poznat Sydney a Alice
Springs. Zde ho uchvátil vítr v zádech
a zcela jiná vegetace – prý trochu jako
v Itálii. A také je sběratelem zvonečků.
Anna a Iva nezávodí, ale patří mezi
doprovod.

DENISA SEVEROVÁ
(W40 – 44)
•

Bronzová medaile v běhu na
800m v čase 2:19, kterým zde
překonala svůj český rekord.

Denisa se specializuje na střední tratě – 400, 800 a 1500 m a v civilu je
soukromou učitelkou angličtiny. I ona je
v Austrálii poprvé, mezi její první dojmy
patří ostrost světla, jasnost a křik ptáků.
Nadchlo jí, že všechny programy jsou
opatřeny titulky, nainstalovaná venkovní pítka a nápomocní řidiči. A vůbec

I je nadchla příroda, pláže a milí lidé.
Všimly si však také pozitivně naladěných výchovných nápisů (např.
„Uvolněte místo těm, kteří to více potřebují.“), čistoty a všudypřítomných aboriginských motivů. A oceňují bezplatné
autobusy „kočky“.
Podařilo se mi vyzpovídat jenom zlomek
těchto úžasných sportovců. Každý z nich
jse důkazem, že když se chce, všechno
jde a věk v tom nehraje žádnou roli. Za
nás všechny jim přeji hodně zdraví, síly,
úspěchů a hlavně radost z toho, co dělají.
Jitka Smith
(Celkem se našim sportovcům podařilo
získat 28 medailí.)
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Inzerujte svou firmu v Klokanovi
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok,
barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

Affordable Personal Training
One on One
Small Groups
Indoor – Outdoor
Weight & Circuit training
Nutritional advice
Weight loss

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com
16

Strength & conditioning
Motivation & Accountability
Workout that fits your schedule

WANT TO MAKE A DIFFERENCE
IN YOUR COMMUNITY?
WHY NOT VOLUNTEER!

The Visiting Angels Program is seeking
volunteers for our Czech and Slovakian clients.
Build friendship and make a difference in a life of
person who might be feeling lonely and isolated.
If you have a little spare time, would like to make
a new friend and change someone’s life for the
better, contact Henrietta on 9275 4411 or send
an email to cvs.umbrella@westnet.com.au

Z KLOKANOVY KAPSY
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM
Sedí Pražák a Brňák v hospodě a
podnapilý Brňák se ptá Pražáka,
jestli ví, co se o nich, jako o
Pražácích v Brně říká? „Nevím.“ „Že
jste nafoukaný na tu vaší Prahu!“
Pražák se na chvíli zamyslí a zeptá
se Brňáka, zda on ví, co se o nich
říká v Praze? „Nevím.“ „Nic!“

Víte, kdo je to Moravák? Slovák,
který nedošel do Prahy.

Přijede Pražák na Moravu a hned
se ptá: „Tak, ukažte mi, kde se tady
pálí slivovice?“ Moravák ho vyvede
na kopec, odkud je široký výhled
do kraje a řekne: „Vidíš támhle tu
věžčku toho kostela? Tak jenom
tam ne.“

63)

9

6

1

3

2

8

3

7

4

2

5

1

6

4

7

5

8

9

0.59)

5

4

6

2

8

3

4

7

2

8

9

1

Pražák, Brňák a Ostravák zabloudí
při svém putování po džungli a
zajme je kmen lidojedů. Protože
však lidojedi nejsou necitové, dříve
než je sežerou a z kůží udělají
stany, dovolí každému z nich mít
poslední přání. Pražák si přeje
prášky na spaní, dostane je, sní
Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.57)
tiše zemře.
1 celé
8 2 plato
4 3 5 a7 ve
9 spánku
6
slivovice, tu
4 Brňák
9 7 6 si
2 přeje
8 1 3 láhev
5
6 vypije
3 5 7 na
9 1 ex
8 a2 s 4otravou alkoholem
5 4 1 3 8 6 9 7 2
následuje Pražáka. Ostravákovým
7 6 3 9 5 2 4 1 8
posledním přáním je dostat do
8 2 9 1 4 7 6 5 3
zvláštní přání
2 rukou
7 4 8 nůžky.
1 3 5 6I toto
9
9 lidojedi
5 6 2 7 nebohému
4 3 8 1
muži splní a
3 ten
1 8 v5 tu
6 ránu
9 2 4začne
7
píchat do těla,
Puzzlestřihat
6 (Medium, difficulty
0.53)
si dorating
rukou
i nohou, krev
4 6 2 3 7 1 5 9 8
cáká na všechny strany, Ostravák v
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Puzzle 9 (Hard,
difficulty rating 0.60)
Řešení
z minulého
čísla:
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Puzzle 12 (Medium, difficulty rating 0.51)
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Potká se Pražák se svým kamarádem
ze vsi a ptá se ho: „Čím to je, že ty
jsi takový chytrý chlap?“ „No já jím
pilulky na chytrost.“ odpoví bez
mrknutí oka vesničan. „Pilulky na
chytrost? O tom jsem ještě nikdy
neslyšel, to bych chtěl taky!“ „Tak si
ode mě můžeš nějaké koupit, kus po
dvacce.“ Pražák si jich koupí nejdřív
jen tak pět na zkoušku, ale žádnou
změnu nepozoruje, přijde proto
za kamarádem a ptá se ho,v čem
je problém? „No tak zkus koupit
celou plechovku, to je za dva tácy.“
Pražák neváhá a zázračné pilulky si
koupí. Po měsíci se ho jde kamarád
zeptat, jak to funguje? „No nevím,
Fando, moc se mi to nezdá...“ „No
a jak ti chutnají?“ ptá se vesničan
pobaveně. „Jako králičí bobky.“ „No
tak vidíš, fungujou!“

Přistoupí Pražák k Ostravákovi do
kupé a říká mu: „Posunul byste se
prosím, až k voknu?“ Nic, Ostravák
se zmateně rozhlíží, ale nehýbe
se. „Pane, prosím, posuňte se až k
voknu!“ „Tak už nepičuj a kvokni!“

Dělení kvality vína podle Moraváka:
1. dá sa.
2. dá sa svařit
3. dá sa Pražákovi

Baví se dva Pražáci: „Hele a co je to
to Brno? Kde to je?“ „Brno? To máš
takovou obydlenou zatáčku mezi
Prahou a Vídní.“

Brňák se ztratí v pražském metru,
kouká celý zoufalý na plánek a
vůbec neví, kde je. Přijde k němu
Pražák a říká mu: „Ty ses ztratil,
viď? Hele, tady ta zelená čára, to
je áčko, ta žlutá čára je béčko, ta
červená čára je linka cé.“ Moravák
se rozzáří: „A ta modrá, to je déčko,
že?“ „Ne, Vltava, pitomče!“

Víte, jaký je
rozdíl mezi
Pražákem
a kýmkoli
jiným?
Kdokoli jiný
se musel
narodit, ale
Pražák je
vychcaný!

SUDOKU

Puzzle 10 (Easy, difficulty rating 0.44)
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Obtížnost: Snadná
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Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 4 08:28:13 2016 GMT. Enjoy!
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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

Média
Vydávaná v Austrálii
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávaná v SR
Denník SME www.sme.sk
Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/

Vydávaná v ČR
www.idnes.cz
www.ihned.cz
www. aktualne.cz
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/
TV PRIMA: www.iprima.cz

Radio SBS 96.6 FM

Naladíte na 3. kanále SBS digitálního vysílání
Česky: každý čtvrtek 17:00–18:00
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Slovensky: každý pátek 15:00–16:00
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Slovenské evanjelické bohoslužby
sa konajú pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci
v St John‘s Lutheran Church na 16 Aberdeen Street
Northbridge o 4 hod popoludní.

Po bohoslužbách máme vždy posodenie v hale pri káve.
Všetci ste srdečne vítaní.

O bližšie informácie a s akýmikoľvek žiadosťami
o pastorálne služby, sobáše, pohreby, návštevy v
domácnosti, večeru Pánovu a podobne sa obráťte na
Rev Milo Velebír na telefóne 0413 650 429 alebo email:
milo.velebir@gmail.com

SV. OMŠA

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

11. September 11.am
16. Oktober 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
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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
nebo emailem.
Helena Tippett 0401 577 661
Email: tippett@amnet.net.au

Česká škola Perth
Kdy: školní soboty 9:30–12:00
Kde: Wembley Downs Primary School
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu
v českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje
na rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s
českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith 0406 026 840
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Čtvrté čtvrtletí češtiny pro dospělé v roce 2016 začne
v úterý 1. listopadu večer. Zájemci mohou navštěvovat
hodiny ve třech úrovních: začátečníci, mírně 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.
Pokud vám termín nevyhovuje, kontaktujte prosím Báru
(ČJ, AJ) na czech.perth@yahoo.com.au.
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

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

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:
6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016

•

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 (6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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
$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
11. – 13. 11. 2016
26. 11. 2016
11. 12. 2016
31. 12. 2016

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Kempování
Tancovačka
Mikuláš
Silvestr

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00.

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands
Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

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

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci.
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

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

www.martinudall.com

