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KONTAKTY
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda
Radek Václavík

0420 351 027

POJEĎTE I LETOS NA JIŽ
TRADIČNÍ VÍKENDOVÉ KEMPOVÁNÍ PLNÉ POHODY,
LEGRACE A NEČEKANÝCH
ZÁŽITKŮ. ZNÁMÉ MÍSTO,
ZNÁMÍ LIDÉ, TOŤ IDEÁLNÍ
RECEPT NA PARÁDNÍ VÍKEND.

Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Pokladník:
Michaela Ondová

0470 189 244

S SEBOU :

Členové výboru:
Gábina Baladová

DŘEVO NA OHEŇ
PITNOU VODU
KYTARU NEBO
HUDEBNÍ NÁSTROJ
DOBROU NÁLADU

0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
0412 751 026

Katarina Kysucká

0404 897 938

Veronika Lakay

0433 753 386

Katka Svejcarova

0401 782 666

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

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION
OF WESTERN AUSTRALIA
22 Blythewood Way,
Heathridge WA 6027
www.czechslovakwa.org
csa@czechslovakwa.org
@CzechSlovakAssociationWA
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Petra Jerejian

NANGA MILL

LANE POOL
RESERVE - DWELLINGUP

DOBRODRUŽSTVÍ NIKDE NEČÍHÁ, TO MUSÍ MÍT ČLOVĚK V KRVI !
PŘIJEĎTE, UDĚLÁME SI TO DOBRÝ - TĚŠÍME SE NA VÁS !

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

FESTIVAL PROGRAM
www.csfilmfestwa.org
ANTHROPOID / Anthropoid

KIDNAPPING / Únos

Biography – History – Thriller – War

Drama

BACKLOT STUDIOS | WED | 18 OCT | 8:00 PM
Based on the extraordinary true story of “Operation Anthropoid”, in
December 1941, two Czech soldiers parachute into their occupied
homeland to assassinate Nazi officer Reinhard Heydrich.

CINEMA PARADISO | SAT | 21 OCT | 6:30 PM
In the 90s, when Czechoslovakia split up to the Czech Republic and
Slovakia, the son of Slovakian president gets abducted by Mafia
in a political scheme of the prime minister.

THE TEACHER / Učiteľka

ROOTS IN EGO / Roots in Ego

Comedy – Drama
OPENING NIGHT

Drama + DJ BBoss

CINEMA PARADISO | THUR | 19 OCT | 5:45 PM
A middle school teacher manipulates her students parents into doing
favours for her in exchange for previews of test questions and good
grades for their children. Based on a true story.

ANGEL OF THE LORD 2 / Anděl Páně 2

CINEMA PARADISO | FRI | 20 OCT | 6:30 PM
Confused angel Petronel, the guardian of the Heaven’s gate, and
devil-temper Uriah get into trouble when they try to find the lost fruit
of knowledge. Comedy for the whole family.

EIGHTS / Osmy

Comedy

BACKLOT STUDIOS | FRI | 20 OCT | 7:00 PM
An ordinary man with an ordinary job, ordinary family and ordinary
affair has an unordinary day after he signs the Charter 77, a day in
which Richard can either lose everything or find himself.

KDE:
St John’s Lutheran Church
(hala),
16 Aberdeen St, Perth

SANTINI’S ENIGMA / Santiniho Jazyk
Drama – Thriller – Mystery

Fantasy – Family

KDY:
pátek 20. října od 20:30
(po promítání filmu Anděl
Páně 2 a filmu Osmy)

FLY BY NIGH CLUB | SAT | 21 OCT | 7:00 PM
A short, independent movie about debauched life of a group of
friends and electronic music. Teamed up with a DJ, it will provide you
with a unique movie night/party experience.

BACKLOT STUDIOS | SUN | 22 OCT | 4:00 PM
The path to discovery of cryptic messages inscribed by the genius
architect Santini into his structures is lined with mysterious murders
connected to the search.

A PROMINENT PATIENT / Masaryk
Biography – Drama – History
CLOSING NIGHT

CINEMA PARADISO | SUN | 22 OCT | 6:00 PM
Karel Roden plays the reluctant diplomat and unwilling Czech hero
Jan Masaryk, as the politics of appeasement catapults Europe into
WWII. Not to be missed masterpiece.

Pořadatelé filmového festivalu Vás srdečně zvou na

VEČÍREK SE STRACHEM
Festivalová nálada bude pokračovat besedou s naším hostem,
českým režisérem a hercem, panem JIŘÍM STRACHEM.
Podělí se s námi o své filmové zkušenosti a příhody
a zodpoví na Vaše otázky.
PŘIJĎTE SI S NÁMI UDĚLAT HEZKÝ VEČER!
Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii
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KVÍZOVÝ VEČER
Letos jsme se rozhodli uspořádat kvízový večer na filmové téma, abychom vás správně naladili na blížící se
filmový festival. Konal se 16. září 2017. K dobrému filmu patří i dobré pochutiny, a tak jsme připravili i řádné
pohoštění: guláš, pivo, preclíky i koblihy. Přichystali jsme se na narvaný sál, ale netušili jsme, že se West Coast
Eagles dostanou do play-off v australském fotbale. Zápas se konal ve stejnou dobu, jako naše zábavná soutěž, a
tak se dostavila prověřit si svou paměť na českou a slovenskou filmovou tvorbu jen hrstka filmových nadšenců.
Soutěžilo se v družstvech, jak už to na kvízových večerech chodí.
Úvodní úkol byl takovou malou předehrou k hlavnímu kvízu.
Soutěžíci měli přiřadit ke známým světovým filmovým hvězdám jejich české dabéry. Časovým limitem byla délka písničky
Slunečnice, která zazněla ve filmu Hotel Modrá Hvězda. Limit
nestačil a video s písničkou muselo zaznít ještě jednou.
V první části kvízu bylo deset otázek na českou a slovenskou
filmovou tvorbu z období 1898 až 1948, tedy otázky pro pamětníky. Po nich následovala opět odpočinková hra, ve které
družstva spojovala herce a herečky, kteří spolu žili nebo žijí
jako životní partneři. Časovým limitem byla pro ně videopíseň z pohádky Co takhle svatba, princi? I tato písnička musela
zaznít dvakrát.
Druhá část kvízu měla dvanáct otázek na český a slovenský
film v období 1948-1989. Soutěžící oprašovali paměť nejen na
jména filmů a herců, ale i na jednotlivé scény a zápletky. Před
třetím kolem spojovali filmy a známé hlášky z nich při písničce
z pohádky Princezna ze mlejna. Taky zazněla dvakrát, aby byl
úkol zvládnut. Ve třetí části se chytla hlavně mladší generace,
protože padaly otázky z filmové tvorby v období 1990-2017.

Při tvorbě kvízových otázek jsem se snažila sáhnout na vesměs
známé filmy, herce, herečky a filmové tvůrce. Nejsem velký
znalec českého a slovenského filmu, spíš jeho fanda. Říkala
jsem si: „Když už budu znát odpověď na otázku já, tak ji bude
znát každý.“ Ó, jak jsem se spletla! Buď to bylo tou napjatou
atmosférou soutěže anebo sledujeme filmy přiliš povrchně.
Zkrátka, soutěžícím se až kouřilo z hlav, jak se hrabali ve své
paměti, aby našli tu správnou odpověď. A když nenašli, tak
tipovali. Někteří správně, jiní ne.
Na konci kvízu měla dvě družstva stejný počet bodů a tak
zaznělo šest rozstřelových otázek. Podmínkou bylo, že na
otázku s předem známým tématem mohl odpovídat jen jeden
člen družstva tak, aby se postupně vystřídali všichni. Vítězové
vyhráli lístky na jeden y filmů letošního ročníku Českého a
slovenského filmového festivalu v Perthu.
Pro ty, kteří se nemohli soutěžního klání zúčastnit (omlouvá je
jen sledování West Coast Eagles proti GWS Giants), nabízíme
upravené otázky. Pokud dosáhnete více než 26 bodů, tak jste
mohli být sobotními vítězi. Hm, škoda. Přišli jste nejen o cenu
pro vítěze, ale i o potlesk a výtečný guláš k večeři.
Gábina
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FILMOVÝ KVÍZ
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILM V LETECH 1898 – 1948
1/ V roce 1985 vynalezli bratři
Lumierové přístroj, který byl zároveň
kamerou i projekčním přístrojem a nazvali ho kinematograf. Už tři roky poté
začal ing. Jan Kříženecký produkovat
první české filmy – jednoduché skeče,
které se natáčely a vzápětí promítaly.
Při jaké příležitosti a kde to bylo?
a) Výstava architektury a inženýrství v
Praze (zahrnovala architekturu, užité
umění a všechny strojní a elektrotechnické
obory, průmysl i řemesla, ale také chemické technologie a obor báňský)
b) Všeobecná zemská výstava v Praze
(představila nejmodernější technické
vynálezy)
c) Otevření Národního divadla v Praze
d) Jubilejní výstava Obchodní a živnostenské komory v Praze
2/ Naší první velkou hvězdou zvukového filmu mezinárodních rozmerů byla
a) Anna Sedláčková – 1887-1967

a) V Lázních Běloves
b) V Kryštofově údolí
c) V okolí České Skalice
d) V okolí Ratibořic

4/ Představitelem noblese a elegance byl v předválečném filmu Oldřich
Nový. Předstírání a hraní si na někoho jiného je typickým znakem jeho
rolí. V Pytlákově schovance si ale na
nic nehraje.
A/ Koho Oldřich Nový představoval?
a) napraveného pytláka
b) namyšleného velkostatkáře
c) milionáře milujícího operu
d) automobilového závodníka
B/ Která herečka hrála chudou venkovskou dívku, kterou zachrání?
a) Hana Vítová

b) Anny Ondra (Anny Ondráková)
– 1902-1987

b) Věra Ferbasová

c) Suzanne Marville (Marta Schöllerová)
– 1895-1962
d) Lída Baarová (Ludmila Babková)
– 1914-2000

c) Adina Mandlová

a) Světlé nad Sázavou

d) Lída Baarová
5/ Jiří Voskovec (1905-1981) a Jan
Werich (1905-1980) vystupovali na scéně Osvobozeneckého divadla, proslavili
se svou hrou Vest Pocket Revue (tj.
„revue z kapsičky u vesty“). Přitahoval
je ale film. Který byl jejich prvním?

c) Škola základ života (1938)
d) Studujeme za školou (1939)
Správné odpovědi z minulého čísla:

1a

d) Tmavá u Lesa

c) Peníze nebo život

a) Krajinka

d) Pudr a benzin

b) Jánošík

a) Karel Noll (1926, Karel Lamač)

b) Cesta do hlubin študákovy duše (1939)

c) Mokré nad Soupravou

b) Hej rup!

6/ Osudy dobrého vojáka Švejka,
humoristický román Jaroslava
Haška, byl přeložen do 58 jazyků a
v Československu byl třikrát filmově
zpracován. Který z uvedených herců, si
však Švejka nezahrál?

a) Ideál septimy (1938)

b) Suchá pod Bečvou

9/ Ako sa volal prvý slovenský celovečerný film? Napovieme, že bol režírovaný slovenskými emigrantmi z USA,
ale natočený v slovenských reáliách a
so slovenským obsadením v roku 1921.

a) Svět patří nám

3/ Ve kterém filmu se odehrála hádka
mezi učitelem a žákem „Ich habe
gesagt“?

8/ Vlasta Burian, coby bezdomovec
Ťopka, žije ve vagóně na vedlejší
koleji a živí se jako roznašeč letáků.
Souhrou náhod se stane přednostou
stanice a rozvrátí tím disciplinovaný
chod jednoho nádraží. Jak se tato
vlaková stanice jmenovala?

b) Vlasta Burian (1930, C. a k. polní maršálek, Karel Lamač)
c) Saša Rašilov (1931, Martin Frič)
d) Rudolf Hrušinský (1956, Karel Steklý)
7/ Mnoho snímků z domácí produkce nám utkvělo v paměti nejen díky
svému obsahu, ale též exteriérům, v
nichž byly natočeny. Kde se natáčela
Babička, dvoudílný film z roku 1940?
2d

3b

4c

5b

6d

c) Zem spieva
d) Varúj!
10/ Na rozvoji slovenského filmu
v predvojnovom období má zásluhy
najmä
a) Matica slovenská - je celonárodná
slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom
v Martine.
b) Tatra Film Corporation – produkčná
spoločnosť slovenských bratov Jaroslava
a Daniea Siakeľových žijúcich v Chicagu,
USA
c) Projektograf - prvá maďarská filmová
distribučná spoločnosť (1908)
d) Elektrobioskop – prvé slovenské kino
z roku 1913
7a

8c

9b

10a
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CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL WA BRINGS YOU

fun

21. october 2017 | FLY BY NIGHT | 179 HIGH ST | FREMANTLE
ROOTS IN EGO / WHERE DOES EVIL COME FROM ?
Independent drama comedy 35minutes movie about parties, drugs and philosophy.
Author: 113KW , CZECH REPUBLIC | Party: DJ BBOSS , SYRIA
+ screening of experimental Timelapse video by Marek Mendel, CZECH REPUBLIC

Video teaser and more info: www.rootsinego.cz | www.csfilmfestwa.org
vizitka_info_gk-sydney_4-2016.pdf

AUSSIE
& KIWI
FILM FEST

1

13/04/2016

2:25 PM

Consulate General of the Czech Republic
in Sydney
169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030, Australia
Mailing address: P.O.BOX 132, Vaucluse, NSW 2030
tel: +61 2 9581 0111 fax: +61 2 9371 9635
e-mail: passports_sydney@mzv.cz
e-mail: visa_sydney@mzv.cz
www.mzv.cz/sydney

plakat-a1-v2_cs_film_wa.indd 1
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Opening hours:
Tue & Thu 9:00am-11:30am, 1:30pm-3:30pm
Wed 9:00am-11:30am

13. 9. 2017 16:54:25

NEMÉ SVEDECTVÁ (ALEBO DLHÁ CESTA DOMOV)
Spomínam si, že to bolo krátko predtým čo sme sa presťahovali do Austrálie, v zime roku 2013, keď som od
svojho švagra a mojej sestry počula po prvý krát, že si kúpili detektory kovov a dali sa na amatérske hľadanie.
“To som zvedavá ako dlho ich zas bude baviť toto nové hobby.” pomyslela som si, ako som už svoju sestru a jej
muža dôverne poznala, že čo nová sezóna, to nové hobby.
Rok sa však stretol s ďalším a na môj veľký údiv detektory boli
stále prekvapivo v kurze. Dokonca sa ich zábavka dostala až tak
ďaleko, že začali chodiť na akcie s ďalšími amatérskymi hľadačmi
a dokonca začali pomáhať archeológom pri vykopávkach. Taktiež
sa stali stálymi prispievateľmi do časopisu Detektor Revue.
Bola akurát upršaná zima roku 2014, keď ma jedného krásneho
dňa švagor prekvapil s informáciou že pravdepodobne prídu
do Perthu, lebo ich kolega zo skupiny amatérskych hľadačov
našiel pri jednej akcii ešus z druhej svetovej vojny a po niekoľkoročnom pátraní sa im podarilo dohľadať, že majiteľom
ešusu bol austrálsky vojak Stanley William Mills z Victoria Parku
v Perthe. Pán Mills už síce zomrel, ale jeho manželka ešte žije
a rodina by chcela ešus, ako pamiatku. Dokonca sú ochotní
zaplatiť aj letenku, dozvedela som sa.

to náhoda byť svedkom tohoto spojenia osudov krajín čo sú na
opačných stranách zemegule. Tešili sme sa na prednášku, ktorú
naši snaživci sľúbili pre celú našu komunitu usporiadať po príchode do Austrálie.
Ako to však už v živote chodí, cesty osudu sú nevyspytateľné
a veľa krát je všetko inak ako si to človek predstavuje. Mojej
sestre sa konečne podaril naplniť jej sen o kompletnej rodine, a
to hneď dvojnásobný, ktorý bol však bohužiaľ skomplikovaný
rizikovým tehotenstvom. Takže plány sa rozplynuli a príbeh
vojaka a jeho ešusu začal pomaly zapadať prachom a upadať do
zabudnutia. Až donedávna...
Túto zimu sme sa konečne po niekoľkých rokoch rozhodli s rodinou cestovať do Európy. Popri nadšenia z opätovného stretnutia
s celou, už poriadne rozrastenou rodinou, znovu prišla reč aj na
ešus. Medzi rečou ma napadlo, že keď už nemôžu prísť oni a posielať v dohľadnej dobe takúto vzácnosť je príliš veľké riziko, tak že
by som ešus mohla vziať a predať rodine ja.
Ani som sa nenazdala a už som letela späť aj so vzácnym
pokladom v kufri.
Ešus je teda po rokoch konečne doma, teda presnejšie ešte nie v
rukách tých pravých osôb, rodiny pána Millsa, ale už len krôčik
od svojho cieľa.
Som preto nesmierne rada, že som to práve ja, kto môže byť
poctený stať sa súčasťou tohto úžasného príbehu, ktorý vám
postupne v Klokanovi rozpoviem a podelím sa s vami o pocity na
konci tejto dlhej cesty.
Nabudúce sa s vami podelím o príbeh o nájdení ešusu z pera
nálezcu, Luďka Schmidtmayera, ktorý bol uverejnený v časopise
Detektor Revue.

Bola som z toho nadšená, nielen preto, že by som po dlhej dobe
zas uvidela svoju rodinu, ale aj preto, že ma tento príbeh úplne
dostal. Taká zhoda náhod, taká diaľka a hlavne urputná snaha
niekoľkých ľudí dopátrať sa minulosti vzácneho nálezu. Dohľadať
majiteľa ešusu musela byť mravenčia práca v archívoch, na internete, v knihách a neúnavné zháňanie kontaktov...

Katarína

Slovo dalo slovo a začali sme sa neúnavne pripravovať na príchod
našich hľadačov. Skontaktovala som sa s človekom, ktorý celú
pátraciu akciu pôvodne inicioval a venoval už roky snahy k
dopátraniu sa pravdy, Mirkom Kratochvílom. Poskytol mi veľa
zaujímavých informácií o vojakovi Millsovi, o jeho dobrodružstvách čo počas vojny so svojím ešusom prežil, ako padol do zajatia
a kam viedli jeho ďalšie cesty osudu. Mirkovi sa dokonca podarilo
nájsť aj hrob vojaka Millsa, ktorý bol pochovaný na cintoríne vo
Fremantli. Hrob pána Millsa som osobne navštívila a s myšlienkami na to, čo všetko tento človek musel v živote zažiť a aká je
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CZECH NIGHT @ OVER BOARD CAFE
CZECH US OUT @ OVER BOARD CAFE
- SHOP 42, SORRENTO QUAY BOARDWALK,
Hillarys Boat Harbour
28 OCTOBER 2017
FROM 5.00PM
Sunset on Saturday 28th October is @ 6.38pm
join us for sundowners - an hour before 5.38pm - 6.38pm
Enjoy the sunset because it’s ever changing
(half priced wine and beer)

THIS EVENING WE WILL HAVE A SPECIAL CZECH CREW TO COOK AND WAIT ON YOU.
Included will be special Czech food, beer and spirits.
Sing along to your favourite Czech songs.

Starters from $8
Mains from $20
Beer from $7.5
Sprits from $9.
(including Becherovka)
This will be a great evening for conversations, dancing, connecting and sharing!

See you you all there.
OVER BOARD CAFE:
we are situated away from the hustle and bustle sitting on the waters edge at the end of the jetty. Check out the boats and other
activities on the water whilst the skyline changes and the sun falls
into the Indian Ocean.
The view from the cafe is the best at the harbour with a view over
the boats out to the seawall. The ever moving skyline filled with
clouds, sunshine or rain will always appeal as an amazing backdrop.
The setting sun will never disappoint and we guarantee it is different at every dusk.
We are a casual restaurant serving early breakfasts to late meals,
with snacks, coffee’s and cakes in between. We offer a glass of
wine/beer if this is all you care for, it’s relaxing having sundowners
as the day turns into night and we say goodbye to the day which
was. Be inspired by our motivational quotes which adorn the walls
and cause on purpose conversations about life and responsibility.

Check us out we open Monday to Sunday
from 07.00am to late.
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KLOKÁNEK

O ČERVENÉ KARKULCE
Bratři Grimmové

Byla jednou jedna sladká dívenka, kterou musel milovat
každý, jen ji uviděl, ale nejvíce ji milovala její babička,
která by jí snesla i modré z nebe. Jednou jí darovala čepeček karkulku z červeného sametu a ten se vnučce tak líbil,
že nic jiného nechtěla nosit, a tak jí začali říkat Červená
Karkulka.
Jednou matka Červené Karkulce řekla: „Podívej,
Karkulko, tady máš kousek koláče a láhev vína, zanes to
babičce, je nemocná a zeslábla, tímhle se posilní. Vydej
se na cestu dříve než bude horko, jdi hezky spořádaně a
neodbíhej z cesty, když upadneš, láhev rozbiješ a babička nebude mít nic. A jak vejdeš do světnice, nezapomeň
babičce popřát dobrého dne a ne abys šmejdila po všech
koutech.“ „Ano, maminko, udělám, jak si přejete.“ řekla
Červení Karkulka, na stvrzení toho slibu podala matce
ruku a vydala se na cestu.

Babička bydlela v lese; celou půlhodinu cesty od vesnice.
Když šla Červená Karkulka lesem, potkala vlka. Tenkrát
ještě nevěděla, co je to za záludné zvíře a ani trochu se ho
nebála. „Dobrý den, Červená Karkulko!“ řekl vlk. „Děkuji
za přání, vlku.“ „Kampak tak časně, Červená Karkulko?“
„K babičce!“ „A copak to neseš v zástěrce?“ „Koláč a víno;
včera jsme pekli, nemocné a zesláblé babičce na posilněnou.“ „Kdepak bydlí babička, Červená Karkulko?“ „Inu,
ještě tak čtvrthodiny cesty v lese, její chaloupka stojí mezi
třemi velkými duby, kolem je lískové ořeší, určitě to tam
musíš znát.“ odvětila Červená Karkulka. Vlk si pomyslil:
„Tohle mlaďoučké, jemňoučké masíčko bude jistě chutnat lépe než ta stařena, musím to navléci lstivě, abych
schlamstnul obě.“
Chvíli šel vedle Červené Karkulky a pak pravil: „Červená
Karkulko, koukej na ty krásné květiny, které tu rostou
všude kolem, pročpak se trochu nerozhlédneš? Myslím, že
jsi ještě neslyšela ptáčky, kteří by zpívali tak líbezně. Ty
jsi tu vykračuješ, jako kdybys šla do školy a přitom je tu v
lese tak krásně!“ Červená Karkulka otevřela oči dokořán
a když viděla, jak sluneční paprsky tancují skrze stromy
sem a tam a všude roste tolik krásných květin, pomyslila
si: „Když přinesu babičce kytici čerstvých květin, bude
mít jistě radost, času mám dost, přijdu akorát.“ A seběhla z cesty do lesa a trhala květiny. A když jednu utrhla,
zjistila, že o kus dál roste ještě krásnější, běžela k ní, a tak
se dostávala stále hlouběji do lesa.
Ale vlk běžel rovnou k babiččině chaloupce a zaklepal na
dveře. „Kdo je tam?“ „Červená Karkulka, co nese koláč
a víno, otevři!“ „Jen zmáčkni kliku,“ zavolala babička:
„jsem příliš slabá a nemohu vstát.“ Vlk vzal za kliku, otevřel dveře a beze slova šel rovnou k babičce a spolknul ji.
Pak si obléknul její šaty a nasadil její čepec, položil se do
postele a zatáhnul závěs.
Zatím Červená Karkulka běhala mezi květinami, a když
jich měla náruč tak plnou, že jich víc nemohla pobrat,
tu jí přišla na mysl babička, a tak se vydala na cestu za
ní. Podivila se, že jsou dveře otevřené, a když vešla do
světnice, přišlo jí vše takové podivné, že si pomyslila:
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„Dobrotivý Bože, je mi dneska nějak úzko a jindy jsem u
babičky tak ráda.“ Zvolala: „Dobré jitro!“ Ale nedostala
žádnou odpověď. Šla tedy k posteli a odtáhla závěs; ležela
tam babička a měla čepec naražený hluboko do obličeje a
vypadala nějak podivně.
Ach, babičko, proč máš tak velké uši?“ „Abych tě lépe
slyšela.“ „Ach, babičko, proč máš tak velké oči?“ „Abych
tě lépe viděla.“ „Ach, babičko, proč máš tak velké ruce?“
„Abych tě lépe objala.“ „Ach, babičko, proč máš tak strašlivou tlamu?“ „Abych tě lépe sežrala!!“
Sotva vlk ta slova vyřknul, vyskočil z postele a ubohou Červenou Karkulku spolknul. Když teď uhasil svoji
žádostivost, položil se zpátky do postele a usnul a z toho
spánku se jal mocně chrápat.

Zrovna šel kolem chaloupky lovec a pomyslil si: „Ta
stařenka ale chrápe, musím se na ni podívat, zda něco nepotřebuje.“ Vešel do světnice, a když přistoupil k posteli,
uviděl, že v ní leží vlk. „Tak přece jsem tě našel, ty starý
hříšníku!“ zvolal lovec: „Už mám na tebe dlouho políčeno!“ Strhnul z ramene pušku, ale pak mu přišlo na mysl,
že vlk mohl sežrat babičku a mohl by ji ještě zachránit.
Nestřelil tedy, nýbrž vzal nůžky a začal spícímu vlkovi
párat břicho. Sotva učinil pár řezů, uviděl se červenat
karkulku a po pár dalších řezech vyskočila dívenka ven a
volala: „Ach, já jsem se tolik bála, ve vlkovi je černočerná
tma.“ A potom vylezla ven i živá babička; sotva dechu popadala. Červená Karkulka pak nanosila obrovské kameny,
kterými vlkovo břicho naplnili, a když se ten probudil a
chtěl utéci, kameny ho tak děsivě tížily, že klesnul k zemi
nadobro mrtvý.
Ti tři byli spokojeni. Lovec stáhnul vlkovi kožešinu a odnesl si ji domů, babička snědla koláč a vypila víno, které
Červená Karkulka přinesla, a opět se zotavila. A Červená
Karkulka? Ta si svatosvatě přísahala: „Už nikdy v životě
nesejdu z cesty do lesa, když mi to maminka zakáže!“

„KAM, KARKULKO MALÁ,
KAM?”
„Kam, Karkulko malá, kam?”
„Chodím lesem sem a tam.
Co ty, vlku, tady chceš?”
„Sháním na zub kousek trávy,
po trávě se dobře tráví.”

ČERVENÁ KARKULKA
Na palouku v bodláčí sedí vlk a kouří lulku.
„Honem vyskoč, chlupáči, dej si pozor na
Karkulku“.
Ona chodí do juda, každé ráno vzpírá činku,
čeká Tě jen ostuda, vypráší ti kožich, synku.

„Vlku, vlku, to je lež, vlci trávu
nejedí!”
„To holčičky nevědí!”
„Vědí, pane vlku, vědí,
ale odkud nepovědí.
Náš pes také trávu nejí,
kosti on má nejraději.”
„Já jsem vlk, ne pes,
budu-li chtít, sežeru tě!”
„Trávu si jez máš-li chutě,
je jí plný les!”
„Copak máš v tom košíčku?”
„Bábovku a kytičku.”
„A kam neseš košíček?”
„K svátku babičce jej nesu.
Už jsem přešla sedm lesů,
Bydlí támhle – kousíček.”
„Chceš-li, já tě doprovodím.“
„I ne! Ráda sama chodím.”
„Čímpak je tvůj tatínek?”
„Hádej! Dělá ohýnek,
ten ohýnek rudě šlehne,
kam dopadne, nic se nehne.
Tatínek je myslivec.”
„Aha, to je jiná věc!
A kdepak je v tuhle chvíli?”
„Kousek odtud vlky střílí,
támhle u těch velkých stromů.
Počkej na něj chviličku!”
„Už nemám čas, musím domů.
A pozdravuj babičku!”
(HRUBÍN, František.
Špalíček veršů a pohádek)
11

DVĚ ŠPATNÉ CIHLY
Ráda bych se s vámi podělila o následující příběh, který mě v dnešní době diktující dokonalost, pohladil po
duši. Příběh jsem převzala od Ajahna Brahma – bývalého teoretického fyzika z Oxfordu, který se stal buddhistickým mnichem a v Západní Austrálii založil buddhistický klášter v Serpentine, kde dodnes žije. Ajan Brahm
je autorem několika povídkových knih a v Perthu pořádá pravidelné přednášky.
Byli jsme chudí mniši a potřebovali jsme postavit dům, ve kterém
bychom bydleli. Nemohli jsme si dovolit najmout si zedníky - už
jen samotný materiál byl pro nás velmi drahý. A tak jsem se
musel naučit stavět: jak se postaví základy, jak se lije beton, jak se
kladou cihly, jak se staví střecha, jak nainstalovat potrubí... Bylo
toho hodně.
Před tím, než jsem se stal mnichem, jsem byl vědcem - teoretickým fyzikem a učitelem na střední škole, nebyl jsem tedy vůbec
zvyklý pracovat rukama a začátky pro mě byly velmi těžké.
Položit cihlu vypadá na první pohled snadno: lžíce malty dospod,
tu přiklepnete tady, tu přiklepnete tam. Když jsem tedy začínal
pokládat cihly, vždycky jsem přiklepl roh, abych cihlu srovnal,
jenže tím jsem zvedl protější roh. Tak jsem přiklepl protější roh,
a cihla vyjela z řady. Když jsem ji opatrně dorovnal zpět do řady,
znovu se zvedl první roh. Schválně si to někdy zkuste!
Protože jsem ale byl mnich, měl jsem dost trpělivosti a libovolné
množství času. Dal jsem si záležet, aby každá cihla byla dokonalá a nezáleželo na tom, kolik času to bude trvat. Jednoho dne
jsem konečně dokončil své dílo. A teprve teď jsem si všimnul...
„Ne, to snad ne…!“, že dvě cihly unikly mé pozornosti. Všechny
ostatní seděly hezky v řadě, jen tyhle dvě byly trochu pootočené.
Vypadalo to příšerně. Ty dvě cihly mi zkazily celou zeď. Úplně ji
zničily!
Když jsem prováděl první návštěvníky po našem pracně vypiplaném klášteře, vždycky jsem se snažil vyhnout se své cihlové zdi.
Nemohl jsem snést pomyšlení, že bych ji měl někomu ukázat. A
pak jednoho dne, asi tři nebo čtyři měsíce po dokončení stavby,
jsem provázel jednoho návštěvníka a on si jí všiml.
„Hezká zeď“, prohodil ledabyle.
„Milý pane, zapomněl jste snad brýle v autě?“, vykoktal jsem překvapeně. „Nebo snad máte nějakou vadu zraku? Copak nevidíte ty
dvě špatné cihly, které kazí celou zeď?“
To, co mi odpověděl, úplně změnilo můj názor na tu zeď, na sebe
sama a na spoustu věcí v životě. Řekl mi: „Ale ano, vidím je. Ale
taky vidím těch 998 dobrých cihel.“
Byl jsem jako omráčený. Poprvé za tři měsíce jsem byl schopen
vidět i všechny ostatní cihly v té zdi, nejen ty dvě špatné. Nahoře,
dole, nalevo, napravo od špatných byly dobré cihly, dokonalé
cihly. Dokonce těch dokonalých cihel bylo mnohem více než ty
dvě špatné. Do té doby mé oči byly schopny vidět jen mé chyby.
Ke všemu ostatnímu jsem byl slepý a nemohl jsem se na zeď ani
podívat. Teď poprvé jsem konečně dokázal vidět i ty dobré cihly a
zeď už nevypadala vůbec zle.
Zeď stojí na našem pozemku stále a dokonce teď po dvaceti letech
jsem i zapomněl, kde přesně ty dvě špatné cihly jsou.

Kolik lidí skoncuje s nějakým vztahem nebo se rozvede, protože
na svém partnerovi vidí jen ty „dvě špatné cihly“? Kolik z nás se
topí v depresi, nebo dokonce uvažuje o sebevraždě, protože sami
v sobě nevidíme nic jiného než ty „dvě špatné cihly“? Popravdě
řečeno tam je mnoho dokonalých, krásných, naprosto perfektních
cihel – nahoře, dole, vlevo, vpravo od těch pár chyb – a my je
nedokážeme vidět. A někdy kvůli tomu bohužel i zboříme „moc
hezkou zeď“.
Všichni máme své dvě špatné cihly, ale ty dokonalé cihly v každém z nás znamenají mnohem mnohem víc. Když tohle dokážeme
pochopit, zjistíme, že to všechno není tak zlé. Nejenže dokážeme
žít v míru sami se sebou i se svými chybami, ale také dokážeme
žít se svým partnerem a radovat se z toho. Což je moc špatná novinka pro rozvodové právníky, ale moc dobrá zpráva pro vás.
Z originálu „Two bad bricks“ přeložila Gabriela Petrovajová
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CESTOVATEĽ

Laco Vosika, rodák z Popradu, sa prisťahoval do Perthu z Írska so svojou manželkou Evou v roku 2010. Ale prv,
ako sa tak rozhodli, precestovali skoro celú Austráliu, aby si vybrali to správne miesto, kde by spolu žili. A nielen Austráliu, predtým stopoval po Európe i po Severnej Amerike. No a najviac sa mu zapáčilo u nás v Perthe.
rituály: Zavčasu ráno jeden starší pán s tromi vnukmi chodil na
pláž. A toto sa opakovalo každý deň. Keď sa Laco v 2001 vrátil na
to isté miesto stopom, dedo s vnukmi boli na pláži opäť. Akurát tí
chlapci boli starší. Spolu sa za tie roky stopovania zviezol vo vyše
dvoch tisícoch áut.

Topánky dobrodruha si prvýkrát obul v roku 1999 pred nástupom na vysokú školu (Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky). Spolu s kamarátmi sa rozhodli ísť stopom
po Európe. Rozdelili sa do dvojíc a dohodli sa, že sa stretnú
v prímorskej dedinke Les Issambres neďaleko Saint Tropez na
azúrovom pobreží Francúzska. Keďže vtedy mobily neboli bežné,
museli naplánovať dopredu miesto a čas stretnutia. Povedali si:
„Každá dedina má kostol a krčmu, iste bude aj tam, tak sa stretneme pri kostole. Dohodli si stretnutia ráno o 8 a večer o 6.“ a vydali
sa stopovať po Európe. Laco s kamarátom mali šťastie, lebo ich
prvé dobré auto za hranicami bolo BMW (mohli si pohodlne
vystrieť nohy) a odviezlo ich až na nemecko-francúzske hranice.
Jeho majiteľ bol veľmi milý a behom cesty ich vzal aj na večeru. Keď sa najedli, chlapík naraz hovorí, že si nechal peňaženku
v aute. Trochu ich zamrazilo, lebo si uvedomili, že nechali všetky
svoje veci a doklady v aute a pohostinný šofér mohol byť skrytý
okrádač stopárov. Ale nič hrozného sa nestalo a oni pokračovali
po zaplatení večere ďalej.
Kým prišli na stretávku s kamarátmi stihli prejsť Francúzsko,
Španielsko, Portugalsko a späť k Saint Tropez. Tam sa s kamarátmi
stretli hneď na druhý deň, takže nemuseli dlho čakať. Nakoniec
tam ostali 3 týždne. Prespávali na pláži pod barom a chodili
sa kúpať do mora. Okrem iného každý deň pozorovali miestne

Po 1. ročníku na VŠ, v júni až septembri roku 2000, využil vtedy
začínajúci Work & Travel USA, program pre vysokoškolákov.
Táto organizácia zaistila študentom za poplatok prácu a pracovné
povolenie v USA. Laco pracoval ako plavčík a predával zmrzlinu.
V septembri sa spolu s kamarátmi rozhodli cestovať, samozrejme čo najefektívnejšie – prevážali autá z východu USA na západ
a naopak. Prvá prevážka bola z Chicaga do Los Angeles. Cestou
sa zastavili na populárnych zastávkach pre turistov, akými sú
napríklad Grand Canyon, Bryce Canyon, Mount Rushmore (hlavy
štyroch amerických prezidentov vytesané do hory) a Yellowstone
National Park. V Los Angeles zostali 3 dni, bývali v hosteli a zašli
sa pozrieť na Santa Monicu známu z filmovej série Baywatch.
Naspäť dostali objednávku previesť Pontiac do Kansas City, a tak
sa vypravili po slávnej Road 66. Nemohli minúť a nezastaviť sa v
Las Vegas, Hoover Dam a Monument Valley. Idylku „On the road“
prerušila skutočnosť, že po odovzdaní auta v Kansas City nebolo
žiadne ďalšie, ktoré bolo treba previezť ďalej na východ, a tak
sa dostaviť včas do New Yorku, z ktorého mali za tri dni odlet
domov. Po dvoch dňoch sa naskytla príležitosť odviezť auto do
Philadelphie. Bolo to síce šrot za pár stoviek, ale bol to dopravný
prostriedok do New Yorku, tak to vzali. Auto bolo už staršie a asi
60km pred Philadelphiou im kľaklo. Nechali ho tam, stopom sa
dostali do Philadelphie a odtiaľ autobusom do New Yorku, kde
stihli svoje lietadlo.
Po 2. ročníku, v roku 2001, sa vypravil na študijný pobyt do
Austrálie. Pol roka sa učil angličtinu v Cairns, potom zbieral
hrozno v Barossa Valley (Južná Austrália), a neskôr s kamarátom cestovali okolo Austrálie. Na cestu si privyrobili nečakaným
spôsobom. Išli sa pozrieť na futbalový zápas medzi Port Adelaide
a Adelaide kde si kúpili lotériové lístky za $1. No a jeden ich
lístok bol ten správny a vyhrali $1500. A tak sa v máji vypravili
na cestu po Austrálii. Z Adelaide namierili najprv do Melbourne,
potom do Perth a nasledovala cesta na sever cez Broome do
Kununurra. Na konci cesty im zostalo dohromady $50. Rozhodli
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sa nájsť si prácu opäť ako zberači ovocia. Lenže žiadne ovocie ešte
nebolo zrelé, takže ani práca nebola. Po krátkom ale správnom
rozhodnutí, že posledné peniaze prepijú na počesť MS vo futbale
v Južnej Kórei a domov do Cairns sa už nejako dostanú, im niekto
zavolal, či by nechceli zbierať melóny. Pravdaže chceli, aj keď
to znamenalo byť v práci od 4 ráno do 5 popoludní, pri 40-ich
stupňoch. Keď prišli na pole, nedovideli na jeho koniec. Jediné, čo
videli, boli 10-15kg melóny. S vidinou dobrého zárobku a imigračnej polície v pätách sa veselo pustili do práce. Ich nadšenie im
však odpadlo hneď na druhý deň, keď sa nevládali ani pohnúť. Po
troch dňoch už ani bolesť necítili. Zarobili si však dosť na benzín
na spiatočnú cestu do Cairns a mohli sa vrátiť domov. Aj táto púť
mala svoj háčik. Auto malo 20 rokov a na pneumatike bublinu ako
slivka. Chceli si kúpiť staršiu pneumatiku, ktorá by im vydržala
naprieč Austráliou, ale nepodarilo sa im ju vyjednať za rozumnú
cenu. A pretože čas a peniaze tlačili, vydali sa na spiatočnú cestu
aj s bublinou v pneumatike. Auto naskakovalo, baterka kolabovala
a vozidlo museli roztláčať pri každom zastavení, ale nakoniec sa
do Cairns dostali. Tam auto kľaklo a už nevstalo.

Po 3. ročníku vysokej školy išiel Laco opäť do USA. Tento krát
na Floridu a opäť ako plavčík a umývač riadu. Napriek tomu, že
južanom bolo ťažšie rozumieť, sa jemu a jeho kamarátom v tejto
časti Spojených štátov páčilo. Okrem zážitku z návštevy na leteckej základni sa im počas ich pobytu nič zvláštneho nestalo a bez
nervákov sa vrátili domov. Štvrtý ročník sa rozhodol čiastočne
študovať v Nemecku, a tak sa na letný semester presunul do
Drážďan. Po skúškovom období sa vypravil vyvetrať si hlavu do
Anglicka, keďže sa v tomto roku Slovensko stalo členom Európskej
Únie a hranice sa otvorili. Šiel za kamarátom do Southamtonu,
kde pracoval v prístave. Po troch mesiacoch sa vrátil na Slovensko
konečne dokončiť vysokú školu.
Spolu s manželkou Evou, ktorú spoznal na VŠ, sa po škole
vybrali do Írska kde ostali päť rokov. Eva ako strojná inžinierka
dostala trvalý pobyt v Austrálii, a tak im už nič nebránilo, aby
v auguste 2010 vystúpili z lietadla na letisku v Perthe. Laco tu
už mal sestru, ale trvalo usadiť sa v hlavnom meste Západnej
Austrálie sa rozhodli až po tom, čo absolvovali okružnú jazdu
po Austrálii. V septembri 2010 sa vydali z Perthu smerom na
Broome, odtiaľ do Darwinu, do Cairns v Queenslande. Popri
východnom pobreží pokračovali južne cez Sunshine Coast,
Gold Coast, Sydney až do Wollongongu, Canberry, cez Snow
Mountains a Mount Kosciuszko do Melbourne a po Great Ocean
Road do Adelaide, Barossa Valley a do Uluru. Odtiaľ cez Outback
Way do Kargoorlie, Esperance a Denmarku na Cape Leeuwin,
kde to otočili na sever a cez Busselton sa vrátili do Perthu. Tu si
povedali, že ich viacej láka krása a odľahlosť Perthu a rozhodli
sa Perth volať svojim domovom.
Laco dnes vlastní konzultačnú firmu, má dvoch synov, Alex má
3 roky a Zac 16 mesiacov. Vo voľnom čase sa venuje deťom,
občas trénuje plávanie, sem tam ešte preteká v triatlone a rád
stretáva nových ľudí.
Gábina
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The First Light Flower Essences of
New Zealand
Natural sacred medicine healing the
body, mind and spirit.
Made purely out of sun, water and
plants healing energy.
Please contact: Andrea Klíma
Tel: 0401272797, andreanzessence@gmail.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
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Indoor – Outdoor

Bootcamps

Nutritional Advice

One on One

Mums and Bubs

Group Training

Weight Loss

Pre and Post Natal
Certified

ANDREA LACK

|

0403 007 489

|

andrea.lack71@gmail.com

|

Z KLOKANOVY KAPSY
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM
Lesom sa šíria správy, že medveď má zoznam zvierat,
ktoré sa chystá zjesť. Jeleň bol prvý, ktorý sa odvážil ísť za
medveďom.
Jeleň: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré
zješ?“
Medveď: „Je to pravda.“
Jeleň: „Aj ja som na tom zozname?“
Medveď: „Áno.“
Nasledujúci deň nájdu jeleňa na franforce.
Ako ďalší sa za medveďom odváži vlk:
„Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“
Medveď: „Je to pravda.“
Vlk: „Aj ja som na tom zozname?“
Medveď: „Áno.“
Nasledujúci deň nájdu z vlka iba zvyšky.
Tretí deň sa za medveďom vyberie zajac a pýta sa: „Medveď,
je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“
Medveď: „Áno.“
Zajac: „Aj ja som na tom zozname?“
Medveď: „Áno.“
Zajac: „Môžeš ma z neho vymazať?“
Medveď: „Jasné, žiaden problém.“

Jednoho dne se stalo, ze přišel zahradník k holičovi aby se dal
ostřihat. Když byl hotov, ptal se kolik dluží... Holic odpověděl:
„Tento týden sloužím spoluobčanům,tudíž nemohu brát žádné
peníze.“ Zahradník tedy poděkoval a opustil holičství.
Když holič otevírá svůj obchod příští ráno, našel tam 12 růží s
děkovným přáním.
Druhý den, přišel pekař, aby se dal také ostříhat. Po stříháni se
opakovalo to samé. „Sloužím spoluobčanům tento týden, tudíž
nemohu připustit, abych dostal zaplaceno,“ vysvětlil holič.
Pekař byl rád a odešel.
Příští ráno, když holič otevírá svůj krámek, vidí sáček se 12
koblížky upečenými do zlatova a s děkovnou kartou...
Ten samý den, přišel vládní činitel a nechal se také ostříhat.
Když chtěl platit, slyší totéž: „Sloužím tento týden spoluobčanům, tudíž nemohu vaše peníze přijmout,“ znělo holičovo
vysvětlení...
Poslanec byl mile překvapen. Poděkoval a odcházel velice
radostný ...
Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám, stálo tam 12 poslanců aby se nechali zdarma ostříhat.

Ponaučenie z príbehu: Komunikácia je základom úspechu!
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH

RADIO CZECH & FRIENDS
95.3 FM

KDY: školní soboty 9:30–12:00
KDE: Wembley Downs Primary School

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

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
CzechSchoolPerth

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

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

•

Physiotherapist Jana mluví česky
specializuje se na bolesti hlavy a krku

•

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

•

Jack se specializuje na sportovní úrazy

ballajura@bpcphysio.com

•

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní
na dry „needling/acupuncture“

www.bpcphysio.com.au

call: 9249 2420

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
Kurzy českého jazyka pro dospělé 4. čtvrtletí 2017 Kurzu českého
jazyka pro dospělé začíná v úterý 10. října večer.
Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech úrovních:
mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.

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

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 (před a po výuce České školy Perth),
prosím pište na:
czech.perth@outlook.com
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Umbrella Community Care

SV. OMŠA

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

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









10 September 11 am
8 October 11 am

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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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...

(08) 9275 4411

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA   
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku
a vyplněním členské přihlášky.

Konzulát ČR
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
MAILING ADDRESS:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
f /czech.consulate.sydney/

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
•

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

•

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

•

Osobně na některé z klubových akcí.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte členskou kartu.
Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na některé klubové akce.
V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné zasílání časopisu Klokan.
Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese asociace
(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2017
16. 9. 2017
18 - 22. 10. 2017
20. 10 2017

Quiz night
Filmový Festival
Posezení se Strachem

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.

3 - 5. 11. 2017
3. 12. 2017

Kempování
Mikuláš

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, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

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

!

www.martinudall.com
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