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0404 869 063

•
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slovenské kultury a jazyka v Austrálii?
0406 026 840

Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Pokladník:
Michaela Ondová

0470 189 244

•
•

chtěli byste navázat nové kontakty a získat nové přátele?

•

rádi se seznamujete se zajímavými lidmi jako jsou umělci, sportovci a dobrodruzi
navštěvující z Česka a Slovenska?

0401 152 701

Gabriela Baladová 0422 582 197
Iva Zausin
Jiří Voyt

0404 735 462
9401 3817

Katka Švejcarová

0401 782 666

Marcela Pauková

0403 672 754

Petra Jerejian

0412 751 026

Veronika Lakay

0433 753 386

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
Korektura textu:
Milan Kučera
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chtěli byste získat pracovní zkušenosti a uvést si do životopisu praxi z různých oborů,
např. “event management, accounting, hospitality, graphic design, social media”?

Členové výboru:
Dana Carrol

baví vás organizování akcí, jste společenští a záleží vám na udržování české a

•

láká vás stát se součástí skvělého kolektivu,který se podílí na zastupování naší
kultury v Západní Austrálii?

Ať už jste studenti, senioři, maminky nebo tatínkové na mateřské, uplatnění se
najde pro všechny! Potřebujeme vás!
V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE MŮŽETE OBRÁTIT NA NĚKTERÉHO ČLENA VÝBORU
NEBO NÁM NAPSAT NA E-MAIL:
CzechSlovakWA@hotmail.com
ČI FACEBOOK:
www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA

CONSULAR DAYS FOR SLOVAK NATIONALS
Our Consul Mrs Nora Heffner will be arriving in Perth in December 2018.
Consular days are open for all Slovak nationals who are interested to renew their Slovak Passports or have other consular matters.
If you are interested to have your passport renewed please follow these instructions:
1. Email copy of the following documents to Nora.Heffner@mzv.sk
•

Copy of your current passport (it has to be still valid and not expired)

•

Copy of your ID with your photograph where your address is visible (Slovak OP)

•

Your photo in JPG format

2. You can contact Mrs Heffner for other consular matters to secure your appointment
Consular days will be held at the Honorary Consulate of the Slovak Republic.
Address:
Level 2, 11 Mounts Bay Rd,
Perth WA 6000
(EY building) c/o Tank Stream Labs
(please ring the bell when you get to the second floor)
Opening Hours:
20.12.2018 from 9.00am - 12.30pm
21.12.2018 from 9.00am - 12.00pm
Please contact Slovak Embassy in Canberra on (02) 6290 2405 for further information or to organise your appointment.
Sincerely Yours,
Paul Faix
Honorary Consul
železnou oponu. A právě ty teď hledáme.

Vážení přátelé,
obracíme se na Vás v souvislosti s tvorbou
nového filmu vzdělávacího projektu Příběhy
bezpráví společnosti Člověk v tísni, který
bude distribuován do stovek škol.
Téměř každý člověk žijící v České republice
má mezi svými příbuznými či blízkými někoho, kdo emigroval. Někoho, s kým v období
komunistického Československa neviděl
dlouhé roky, možná dokonce už nikdy. Mohli
si psát pouze dopisy - dopisy psané přes

Příští rok si budeme připomínat již 30. výročí
sametové revoluce a opětovného otevření
našich hranic. Chceme proto pro mladé lidi,
kteří se již narodili do svobody, vytvořit film
založený právě na korespondenci posílané
z obou stran železné opony. Přiblížíme jim
tak odloučení, které onomu otevření hranic
mnohdy předcházelo.
Moc Vás proto prosíme, pokud nějaké takové
dopisy máte, případně také fotografie,
deníky, výstřižky, pohlednice apod. patřící
autorům těchto dopisů, podělte se s námi o
ně! Případně předejte tuto výzvu těm, kteří
by podobné materiály mohli mít. Veškeré
Vaše tipy uvítáme buď na e-mailové adrese

veronika.stehlikova@pribehybezpravi.cz
nebo na telefonním čísle +420 739 220 902.
Podobným způsobem se nám už dříve podařilo
získat dobové materiály pro film 1989: Z deníku
Ivany A., který je jedním z nejsledovanějších na
našem vzdělávacím portále JSNS.CZ.
Předem Vám velice děkujeme za Vaše tipy i
šíření výzvy!
Za tým Příběhů bezpráví
Karel Strachota
ředitel projektu Příběhy bezpráví
Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.
www.jsns.cz
www.clovekvtisni.cz

VESELÉ VÁNOCE & ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019
KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A SPOKOJENÝ, ÚSPĚŠNÝ
A CELKOVĚ BÁJEČNÝ ROK 2019.
PŘEJEME VÁM, ABY SE VÁM V NOVÉM ROCE DOBŘE DAŘILO A
ABYSTE MĚLI NA VŠECHNY VAŠE VYSNĚNÉ PROJEKTY
DOSTATEK ODVAHY I ČASU A DOKÁZALI JSTE SVÉ SNY
DOTÁHNOUT DO ZDÁRNÉHO KONCE. TAKÉ VÁM PŘEJEME,
ABY VÁM PŘÍŠTÍ ROK PŘINESL SPOUSTU KRÁSNÝCH CHVIL S
VAŠIMI BLÍZKÝMI A MNOHO SKVĚLÝCH ZÁŽITKŮ.
VAŠE ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
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pod
stromeček
(poprvé česky)
23.12.2018
2pm - 5pm

Wembley Downs Primary School
39 Bournemouth Crescent

Bajaja- vizuálně okouzlující 45 minutové divadelní představení hrané s ručně
vyřezávanými loutkami, živou hudbou a zpěvem, hrané v českém jazyce a
s dávkou českého humoru. Představení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Na divadelní představení navazuje 2 hodinový workshop pro děti, ve kterém
se dozví o tradici českého loutkářství a vytvoří si svou vlastní plošnou loutku.
Bajaja je mladý princ, který se vydává do světa na zkušenou
doprovázen mluvícím koněm Šemíkem-svým věrným přítelem a
rádcem. Na cestě ho čeká mnoho překážek a úskalí. Bude
předstírat, že je němým zahradníkem, utká se s dračí rodinkou a
svým důvtipem přemůže v turnaji rytíře Pepina z Pepínova. Podaří se
mu však získat srdce své vyvolené princezny?

Cena za dítě $ 25
(představení a workshop)
Dospělí $ 15
(představení)

V případě zájmu o
představení a workshop pro
děti nám napište na email:
vkratka3@gmail.com
nejpozději do 18.12.

Rádi bychom Vám pod stromeček nabídli divadelní představení Bajaja s ručně vyřezávanými dřevěnými loutkami, živou hudbou a zpěvem, hrané v Austrálii poprvé v českém jazyce. Představení je vhodné pro malé i velké diváky.
Po představení se svátečně naladíme několika koledami a budeme navazovat 2 hodinovou dílnou pro děti, ve které se děti mimo jiné
seznámí s tradicí českého loutkářství a vyrobí si vlastní plošnou loutku.
Bajaja tímto představením zahájí své turné po krajanských komunitách v Austrálii a Novém Zélandu. Nápad se zrodil na konferenci českých a slovenských škol v Adelaide a uskutečňuje se za podpory konzulátu České republiky v Sydney a českých škol a klubů. Po turné se
loutky vracejí zpět do České republiky a bude to pro ně pěkné rozloučení s jižní polokoulí.
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HYMNA, KROJE, CHLÉB A SŮL A MASARYK
Takto jsme přivítali převzácného hosta (viz foto níže) v České škole Perth na oslavách sto let od založení
Československa a doladili tak sváteční atmosféru dlouho chystaného dne. Jelikož se oslavy konaly na mnohých místech, počkali jsme až na 17. listopad, další velký den v československé historii, kdy se navrátily
demokratické principy.
prezidenta, který nakonec odměnil všechny závodníky neb jak
pravil: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A samozřejmě
soutěžit poctivě!“
Po závodech nám všem už dočista vyhládlo a tak jsme se vrhli
na připravenou hostinu. Po ní nás čekaly aktivity nejen pro
děti, ale hlavně pro dospělé, ve kterých si mohli vyzkoušet své
znalosti – a pokud poněkud váhali, mohly jim děti napovídat.
Některé kvízy zaujaly natolik, že byly vyžádány k zapůjčení na
silvestrovská klání.
Se stovkou zúčastněných - dětí, rodičů, prarodičů i hostů jsme tak důstojně i zvesela oslavili naši stoletou republiku.
Děkujeme všem, co nám s tím pomohli a hlavně dětem za skvěle odvedenou práci.
Po celý školní rok jsme se snažili dětem přiblížit stoletou
historii mozaikou nejrůznějších aktivit. A to hlavně vlastním
prožitkem, aby porozuměly, pochopily a mohly být pyšné na
své české kořeny. Vždyť je toho rozhodně mnoho, s čím se náš
malý národ ve světě prosadil! Skvělým průvodcem nám byla i
kniha Michala Vaněčka „Co má vědět správný Čech“ – 111 velkých vyprávění o malé zemi. Jak v ní autor píše: „Máme právo
být hrdí na to, co jsme v historii dokázali, kam jsme posunuli
hranice vědy a techniky, hranice lidských možností ve sportu,
co jsme dokázali v umění. Je dobré znát tradice, na kterých
vyrůstá naše současná společnost a budoucí generace. Je třeba
s hrdostí, ale i s pokorou vnímat naši minulost, ctít odkazy
našich předků a hájit naše místo na světovém výsluní.“
Oslavy století byly také tím správným důvodem k pořízení krojů pro všechny děti. Valašský modrotisk, bílé haleny a červené
stuhy jsou nejen slušivé, ale představují naše národní barvy.
Velký dík patří jednomu z rodičů - Olze Goerke, která nám je
nechala přímo na Valašsku ušít. A ke krojům neodmyslitelně
patří náš krásný folklór a písnička - to všechno nám děti na
oslavě ukázaly. Správnou atmosféru oslav doplňovala jak výstava o české národnosti, tak i obrovská mapa Československa,
kterou zaplnily obrázky dětí, které ztvárnily to, co je typicky
české (i slovenské) jako Večerníček, třeboňský kapr, plzeňské pivo, kutnohorská mince, dálnice D1, ale také veverka i
medvěd či hroznové víno. Do projektu „Mapa“ se také zapojili
rodiče, když své fotografie s popisem umístili na místa, která
pro ně hodně znamenají. A pak se soutěžilo za přihlížení pana

Učitelka Veronika:
V České škole jsme oslavili 100 let od založení Československa
speciálním programem pro rodiče, děti i veřejnost. Program
jsme zahájili hudebním vystoupením našich žáků. Děti vystoupily v krojích s pásmem lidových písní ze všech koutů bývalého
Československa. Publikum se tak s dětmi mohlo přeneseně projet s vranými koňmi okolo Hradce až do Rokycan, zatancovat
si s nimi a vykrúcat na kalamajku i mazurku a vůbec se potěšit
tou naší písničkou českou.
Po vystoupení následovala prezentace práce dětí z hodin a
z celovíkendové dílny zaměřené na oslavy století. Rodiče
tak mohli shlédnout například krátké animace ve stylu Jiřího
Trnky, které děti mimo jiné vytvořily na víkendové dílně, nebo
také rozhovory s žáky na téma jak asi vypadal svět před sto
lety či jaká jsou jejich oblíbená česká slova.
Program dále pokračoval blokem soutěžních her pro děti, které
po zaznění hymny zahájil sám pan prezident první republiky
-Tomáš Garyk Masaryk (tedy poté, co byl řádně přivítán tradičním chlebem a solí). Soutěžní hry byly inspirované především
československým sportovním talentem a úspěchy, připomněli
jsme si skrze ně například běh Emila Zátopka, tenisové umění
Martiny Navrátilové nebo lyžařské úspěchy Ester Ledecké. Po
ocenění všech zúčastněných navázal na soutěžní klání populární československý piknik. A na závěr programu si u připravených aktivit mohli hosté také oprášit znalosti z českých a
slovenských reálií - například historie, průmyslu a filmu.
Děkujeme všem, kteří s námi přišli toto krásné výročí oslavit.
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Žák Kryštof:

Maminka a krojačka s chlebem a solí Jana:

„Co se mně hodně líbilo k představení, bylo to, že jsme nemuseli furt pracovat. Taky se mi líbilo to, jak jsme hádali kolik je
legových kostiček nebo gumáků v malých krabičkách. Většinou
to představení bylo o zpívání. Bylo nás hodně. Já jsem taky někdy
předříkával něco k písničkám.“

„Bylo mi ctí přivítat pana prezidenta. Poštěstilo se mi to podruhé
v životě, ale poprvé prezidenta nežijícího.”

Žákyně Adélka:
„Mně se líbilo, jak jsme zpívali Ta naše písnička česká. Líbilo se
mi, že jsme nedělali školní práci, že jsme dělali představení.“
Jitka Smith

ZPRÁVA O 4. ROČNÍKU ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO
FESTIVALU V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Filmový festival – The Czech and Slovak Film Festival of WA (CSFF) se konal v Perthu již počtvrté. Zní to neuvěřitelně, celkem dobře si vzpomínám na diskuse kolem prvního ročníku a hle, před pár dny jsme zakončili již
čtvrtý, opět ve spoustě aspektech zase nový, překvapivý a jedinečný. Díky všem, co přišli a vytvořili tak skvělou festivalovou atmosféru. Díky všem sponzorům, v čele s MZV ČR a ÚSŽZ, že se spolu s Českou a Slovenskou
Asociací podíleli na financování celého velkého projektu. A hlavně velké díky patří všem spoluorganizátorům,
dobrovolníkům a nadšencům, že svým nasazením, časem (často spoustou hodin svého času) a prostorem i
technikou, vlastními znalostmi a zkušenostmi nezištně pomohli festivalu na nohy.
A jaký byl ročník 2018? Jedním slovem
– parádní. Na festival se přišlo podívat kolem pěti set diváků a v řádech tisíců se o
něm dozvědělo přes sociální sítě. Zásadní
novinkou letošního ročníku bylo navázání partnerství s Edith Cowan University
v Perthu, konkrétně s katedrou filmové
tvorby, jejíž studentů jsme promítali
krátké filmy. Pro studenty je to zajímavé
i z toho důvodu, že jejich filmy mohou
být promítány v Praze v rámci festivalu
Australského a Novozélandského filmu, s
jejichž organizátory spolupracujeme.
Festival jsme slavnostně zahajovali ve
čtvrtek 22/11, v kině Luna Leederville,
filmem Hastrman. Filmu předcházel
slavnostní raut se spoustou českých a
slovenských dobrot a domácích pochoutek. Chlebíčky, Valašské frgály i
koňakové špičky a mnoho dalšího bylo
na slavnostní tabuli, kterou luxusně
připravila Míša a její tým neúnavných
pomocníků. Hosté si připili na festival
sklenkou piva či vína a povídali si a bylo
veselo. Na pozadí na plátně pak běžely
záběry z České a Slovenské republiky
z dílny Marka Mendela – time lapsy z
cyklu „Home“. Ty rozněžnily velkou
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část publika a nejednomu z diváků se po
domově zastesklo.
Po hodovní části přišla na řadu část
slavnostní. Slova se ujala Jitka Smith
a pozdravila diváky v sále, poděkovala
všem, uvítala hosty a zaměřila se na připomenutí století v československém filmu.
Pak si slovo vzala paní generální konzulka
České republiky, paní Hana Flanderová, a
velmi svěže pronesla pár velmi milých a
pozitivních vět. Následoval ji v podobně
optimistickém a přátelském duchu pan honorární konzul Slovenské republiky, pan
Pavol Faix. Poté jsem měla tu čest pronést
pár slov úvodem i já, naléhavých a trochu
méně optimistických, přečíst si jej můžete
na konci článku. Festival byl tedy oficiálně
zahájen a v kině se setmělo.
Na plátně se po úvodním traileru a
krátkém filmu od Alžběty Rekosh, který
se podle komentářů velmi líbil, rozběhl
na plátně film Hastrman. Byl to úchvatný
film, na motivy novely Miloše Urbana,
plný obrazů a podobenství, fantazie a
lidové slovesnosti, pohanských zvyků a
lásky. Lyrická balada, odehrávající se v
krásné přírodě, která držela tempo, a vodníkův „člověk ve zvířeti a zvíře v člověku“

nás vtáhl do děje a omotával kolem nás
svou síť příběhu až do posledního obrazu,
který nás skokem vzal do současnosti a
romantika místa se proměnila v obraz
bídy a utrpení. Nastalo takové ekologické
procitnutí z pohádky, která se má odehrát
„v lepším světě“, který ale, jako se zdá,
zatím nepřichází. Přestože to nebyl úplně
snadný film, tak se veskrze všem moc líbil
a publikum odcházelo z kina nadšené.
Již ve středu jsme ale promítali festivalový předfilm – Skřivánci na niti – v kině
Backlot Perth. Sešla se tam cca polovina
kina, zvědavá na Menzelovo ztvárnění
Hrabalova příběhu z padesátých let. A
klasika rozhodně nezklamala. Krátký
dokumentární film úvodem považovali někteří z diváků za ukázku moderního pojetí
„propagandy“ na téma očkování.
Pátek pak patřil komedii Chata na prodej.
Bylo vyprodáno. Atmosféra v kině jiskřila
již od začátku a reakce na krátký film
Cigarettes and underwear byla úžasná a
kinem se rozlehl bouřlivý potlesk. Toto
rozpoložení v sále pak vydrželo až do
konce večera, kdy se nahlas smálo celé
kino u suchých hlášek i vtipných obrazů.
Komedie o rodinném víkendu na chatě

vykreslila nám všem známé situace a na
žádné z postav nenechala nit suchou.
Odlehčená sebeironie a neprvoplánost
pak tvořila komické situace spontánně a
publikum občas brečelo smíchy. Na film
pak navázala velmi vtipná konverzace ve
foyer, neboť každý máme v sobě podobné
„trauma“ z rodinných setkání. Ať již to
bylo v podobě starého oblečení na zahradu, nebo vzpomínek na rodinnou sešlost
jako takovou. Samostatné téma pak bylo
houbaření a výletování, která byla probírána s takovým nadšením a smíchem až nás
obsluha kina málem z foyer vyprovodila s
tím, že rušíme a že jsme velmi nahlas.
V sobotu jsme tentokrát promítali filmy
dva. Odpoledne v Backlot rozjeli své
divoké představení animovaní Lichožrouti.
Jak jsem již psala, tak je to kino komorní
s úžasnou filmovou atmosférou, originálními uměleckými díly i krásným architektonickým ztvárněním – prostě ideální
místo na promítání filmu dětem. Přesně
to si myslel jemně vyděšený majitel kina a
nezapomenul nás upozornit, že promítací
plátno stojí $600 000, takže kdyby snad
měl někdo potřebu na něj sahat, tak ať si
to hodně předem rozmyslí. Ale ustáli jsme
to, děti byly hodné a i ti nejmenší celkem
vydržely. A na plátno nikdo nesáhl, takže
věřím, že nás tam pan majitel nechá
promítat i v příštím roce. Krátkým filmem
na úvod byl večerníček Štaflík a Špagetka,
který krásně usadil vrtící se malé diváky a
naladil na následující animák. Lichožrouti
se pak na plátně ukázali v celé své kráse
a v rychlém sledu rozjeli svůj příběh. Na
poetiku „ponožkového monstra“ se pak
nechalo nalákat i nemálo dospělých, kteří
přišli na film bez dětí. Publikum bylo z
filmu nadšené a starší děti našich australských známých ocenili právě atmosféru
kina a celkovou výjimečnost rodinného
odpoledne. Prý, že si v kině připadaly jako
hvězdy a i to pití z luxusní skleničky chutnalo daleko lépe a film sám byl pak jen
třešničkou na dortu, která se velmi líbila.
Než si v sobotní večer v Luně našponoval publikum film Důvěrný nepřítel,
promítali jsme krátký studentský film o
odpadu a nakládání s ním. Je to velké
celosvětové téma, a pokud nezměníme
své chování a přístup k surovinám dnes,
pak nejspíš nás žádný pěkný zítřek moc
nečeká. Poté už kino patřilo slovensko-českému thrilleru, který žánrově držel
krásně pohromadě a nenechal nikoho vydechnout až do úplného konce. Myšlenka
inteligentního domu, který se o Vás stará
přesně tak, jak si přejete je na první
pohled geniální, jenže člověk není stroj a
nic není černobílé, takže se občas nestačíte divit a děsí to. Doba, kdy by mohly
být takové pokročilé technologie použité
v běžném životě, se nezdá být tak vzdálená. A to přináší spoustu otázek ohledně
nastavení etiky a chování umělé inteligence. A přesně toto a podobná téma se
diskutovala ve foyer po skončení filmu.

O nedělním filmu se mluvilo dlouho
dopředu, aby ne, vždyť Jan Palach je výjimečná postava československé historie,
která svou obětí a příběhem burcuje emoce i vlastní ego a nutí k zamyšlení pokaždé, když si na něj přijde řeč, či se zatoulá
vzpomínka. A film tedy rozhodně nezklamal. Ale popořádku. Před promítáním byl
opět připraven lahodný raut – Míša a její
kuchařská družina se opět vytáhla – slané
košíčky, kremrole i cuketové řezy a mnoho
dalších dobrot pro všechny, od veganů
po masožravce. Na pozadí jsme opět měli
puštěné záběry ze Slovenska a Česka. A za
půl hodinky bylo všechno snědeno a mohlo se začít mluvit. Mezi diváky se usadila i
Ivanna Benešová, která je režisérka pořadu
„Jak nás vidí svět“ a na Palacha přiletěla
na otočku ze Sydney. Slova se Jitka jako
vždy s vtipem a grácií. Proběhlo losování
o divácké ceny, o korektnost a losování se
postarala naše vzácná návštěva – paní generální konzulka Hana Flanderová. Všem
výhercům moc gratulujeme. Pak už jen
pár závěrečných děkovných slov a už jsme
mávaly na technika v kině, ať to spustí.
Na úvod vtipný a zajímavě formátovaný,
krátký film od Isabella De Marte, který
svižně naladil diváky na hlavní promítání.
Pak už se na plátně začal odehrávat příběh
jednoho mladého muže, jeho doby, přesvědčení a jeho velkého činu, který dodnes
dokáže rozdmýchat vášně. Je veliká škoda,
že se nám ani letos v závěru nevyhnul
titulkový šotek, ač byl film testován
několikrát. Jsem na titulky po minulých
ročnících dost citlivá, tak jsem si všimla,
že ke konci filmu jednou za čas tu tam
něco vynechávají. Ale to bylo vše.
Vlastně bychom se o
tom ani nikdy nedozvěděli, nebýt toho,
že jsem si při vyzvedávání disků povídala
s technikem z kina
o Palachově životě.
Dost mě mrzelo, že
ho autor opustil na
Václavském náměstí,
přestože Jan zemřel
až o tři dny později
a vznikly unikátní
nahrávky, na kterých
se ukazuje jeho síla a
přesvědčení. Že celý
ten film byl takový
nedokončený. Morten,
technik, mi říká, že
jo a odvyprávěl pár
detailů, které ve filmu
nezazněly. Zaujalo mě
to, myslela jsem, že
si o něm dohledal informace nebo tak, ale
úplně mi vyrazil dech
tím, že říká: „Myslíš
tu poslední scénu –
don’t touch, don’t
touch, a že zemřel v

nemocnici?”. Koukám na něj jako žába z
nudlí a on pokračuje: „Tak vždyť to tam
bylo všechno popsaný, tam jsem to přečetl.“ Škoda, nebylo. Moc se omlouvám všem
za technickou chybu. Takže pokud jste z
kina odcházeli, že Vám tam něco chybí,
tak se, prosím, nezlobte, nemohl za to
tvůrce ani my, ale šotek, který evidentně
zkouší, co vydržíme. Ale šotku, boj se, na
příští rok mám nápad, jak případné podobné chybě předejít. Tak snad to klapne.
Navzdory tomu, ale film vzbudil zájem
o tuto dobu a mnozí z diváků přiznávali, že je vylíčení roku 68 z plátna velmi
zasáhlo a konečně pochopili jednání a
vyprávění svých rodičů, kteří následně
emigrovali. I historická fakta, o tom
co následovalo, jsme v nastalé diskuzi
oprášili a shodli se, že je ten film takový
nedokončený. Už víme proč. Chtěla jsem
to zatajit, ale v rámci tématu – pravda i
za cenu nejvyšší oběti – to nešlo nepřiznat. Lokální filmový kritik ocenil letošní
výběr filmů i naše úvodní slova.
Tak moc všem děkuji za spolupráci i Vám
za dočtení až sem. A těším se moc na
příští, pátý, ročník Českého a Slovenského
filmového festivalu v WA 2019.
Martina
P. S.: Pokud se Vám festival líbil a chtěli
byste se zúčastnit příprav příštího ročníku, přiložit ruku k dílu, či měli jakýkoliv
námět na zlepšení, znali osobně nějakou
osobnost filmového světa, tak se mi
rozhodně ozvěte – csa@CzechSlovakWA.
org, osobně, telefonicky nebo přes
Facebook. S přípravami začínáme hned
se začátkem roku.
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CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL 2018
FESTIVAL DIRECTOR‘S SPEECH
Ladies and Gentleman, dear Festival,
When I prepared this speech I was full of emotions, I was trembling (like now) I was proud, scared, nervous and full of expectations and
gratitude. I didn’t know where to start and what to say first.
So, I would love to whole heartedly thanks to my two little boys and to you, my love, my man that you were always supporting me in
what I was doing, while I was neglecting almost all household chores and much more for so long, that you tolerated my crazy new sleeping patterns and other weird things. So, Thank you.
Thank you, the Festival team for working so hard, to make the event possible even though it seemed to be sometimes like a mission
impossible – but look, we are here in Luna Leederville and I am really proud of what we were able to achieve this year. So, thank you for
every single minute invested to the festival, for your help and engagement you all put in.
And thank you all for coming, without you it wouldn’t make any sense.
This year – 2018 – is unforgettable (not only because my son Teodor was born) but mainly for so many anniversaries we are remembering across the whole Europe. I will mention only a few in a way, how unique Jara Cimrman, a Czech fictional polymath, would do: 863,
1348, 1748, 1848, 1868, 1888, 1908, 1918, 1938, 1948, 1968, 1989, 1993…
And in the spotlight of these great and important anniversaries, I would love to appeal to you.
Please, stay aware, do not close your eyes to what is happening in the Czech Republic right now – the terrible charade starred by The
Prime minister, who is facing allegations that he defrauded the European Union, and the President, whose rhetoric is nerve-wrackingly
rude and his statements about his opponents and journalists are terrifying and possess the totalitarian diction.
Let’s keep asking questions and support the journalists who disclose, for some, unwanted truth. Let’s remember the events from past to
avoid repeating same mistakes and face similar outcomes.
Speaking about journalists, I cannot forget to mention Jan Kuciak from Slovakia, who lay the light were it supposed to be dark shadow
zone and pay the ultimate price for it. Please stay aware, keep asking, have your eyes open and do not let anyone to destroy the fine and
delicate democracy and freedom (no matter where in the world). The freedom, for which many people lay down their life.
I am sorry, maybe this is not something you expected to hear but I had to share it with you when we are celebrating 100 years of
Czechoslovakia and at the same time a quarter century of its peaceful separation, whilst two independent countries were established. The
relationship between Czechs and Slovaks is very special, it is a brotherhood in the best sense of the word meaning.
The love and rivalry, the cooperation and independence, respect, the non-existing language barrier – the whole package, the relationship
is inspiring and we can see it in the movies we present here in Perth.
And so with great solemnity, emotion, expectation and hope, as well as infinite joy, I hereby declare the 4th Czech and Slovak Film
Festival open.
Martina Tlamsová

THANK YOU TO OUR SUPPORTERS
CULTURAL PARTNERS
AUSSIE
& KIWI
FILM FEST

FINANCIAL SUPPORT

VENUE PARTNERS

SPONSORS
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V tomto čase čakania môžete pomôcť Ježiškovi a napísať mu LIST vašich
vianočných želaní. Kľudne mu môžete napísať aj, či ste cez rok poslúchali, čo pekné ste spravili, či ste pomáhali rodičom, babke, dedkovi, v
čom by ste sa chceli zlepšiť a podobne. Ježiško určite niektoré z vašich
želaní splní

KLOKÁNEK

Milý Ježiško,

WWW.NASEDETICKY.SK
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Indoor – Outdoor

Kamila Turkova

One on One

Naturopath

Group Training
Bootcamps
Mums and Bubs

0402 829 758
healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Weight Loss
Nutritional Advice
Pre and Post Natal
Certified

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

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

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE
•

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“

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

call: 9249 2420
ballajura@bpcphysio.com
www.bpcphysio.com.au

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

ČESKÝ MEDOVNÍK

Česko-slovenská playgroup
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd

Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k nám
chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.

www.thehoneycake.com

Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912
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LEDOVÝ MUŽ

“My všichni jsme super lidi”
(jen o tom nevíme)
Wim Hof zvaný též “Iceman“ se narodil v roce 1959 v Dánsku. Během jedné zimní neděle, když mu bylo sedmnáct let, se procházel po parku Beatrixpark a zaujalo ho zamrzlé jezero a cítil neodolatelnou potřebu do
něj skočit. Už po 30 sekundách mu bylo jasné, že objevil něco skutečně unikátního. I když jako mladý hodně
cestoval a poznával jiné národy, kultury a zkoumal ezoterické vědy, nikdy v nich nenašel tolik uspokojení jako
během pobytu v ledové vodě. Jak sám říká, přijal chlad za svého učitele, začal experimentovat a pozorovat
jaké důsledky bude mít pravidelné vystavování se ledové vodě a dechová cvičení. Cítil, že objevil něco úžasného, něco co může změnit lidstvo a vrátit ho do stavu podobnému tomu, jak příroda původně zamýšlela.
Bohužel tragická smrt jeho ženy (spáchala
sebevraždu jako důsledek psychického
onemocnění) naprosto otřásla Wimovým
životem. Musel se postarat o čtyři děti a
také po finanční stránce to neměl jednoduché. Dál pokračoval v dechových cvičeních
a vystavoval své tělo stále extrémnějším
podmínkám, což mu velice pomohlo vyrovnat se s depresemi a úzkostí. Našel opět
v životě radost a chtěl se o své poznatky
podělit se světem. S novým nadšením
oslovil univerzitu a místní noviny ohledně
svého otužování. Bohužel se mu mnoho
lidí smálo a nikdo mu nevěřil. Až článek
v místních novinách odstartoval naprosto
neuvěřitelný příběh, který, jak doufám,
lidstvo skutečně změní.

Wim přišel na to, že bude muset nějakým
způsobem získat pozornost a probudit
v lidech a vědcích zvědavost. Proto se
rozhodl, že bude dělat dříve naprosto nemyslitelné šílenosti a pokusí se ustanovit
co nejvíce Guinessových rekordů (jedním
z nich je například vis na jednom prstě
ve výšce 2000 metrů). Tyto aktivity také
přinesly do jeho rodiny tolik potřebné
finanční prostředky. Podle serveru wikipedia je v tento okamžik Wim držitelem 26
světových rekordů. Vyjmenuji jen pár:
pobyt v nádrži zasypané ledem po
dobu 1:52 hod (tento rekord sám několikrát posunul v různých městech po celém
světě a v jednom z rozhovorů prohlásil, že
je unaven lámáním rekordů, ale že by bez
problémů zvládnul 3 hodiny)
uběhl půlmaraton za polárním
kruhem ve Finsku při teplotě kolem -20 C
bez bot a pouze v šortkách
uběhl maraton v poušti Namib bez
toho, aby se napil vody (prý si dal před
startem pouze kafe. Při tomto pokusu také
ztratil více než 5 litrů vody)
nejdelší vzdálenost uplavaná bez
ploutví pod ledem - 66 metrů.
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výstup na Mt Everest do výšky
6700 m.n.m. pouze v kraťasech a horolezeckých botách (tento pokus musel předčasně ukončit kvůli problémům s nohou).
Tento rekord je zejména ve světlech
zážitků z prezentace “Cesta pod střechu
světa”, která se uskutečnila nedávno,
naprostá šílenost.

Wim věří v důležitost vědy a v získávání
důvěry na základě faktických údajů, a tak
své tělo propůjčuje vědeckých účelům a
výsledky nechává podrobovat protistudiím. Prakticky dělá ze svého těla laboratoř, aby nám pomohl lépe pochopit, jak
naše tělo funguje. Také trénuje ostatní a
učí je svou metodu – Wim Hof Method
(zkráceně WHM) a nechává testovat i
další dobrovolníky. Pro zajímavost popíšu
jeden experiment.

V roce 2011 se Wim zúčastnil pokusu, při
kterém mu byl do krve vpraven bakteriální
endotoxin. U normálního člověka by endotoxin vyvolal velice silnou imunitní reakci
– horečku, třes, bolest hlavy. Ne ovšem u
Wima. Zdálo se, že byl schopný potlačit
imunitní reakci tím, že jeho tělo vyloučilo
hormon adrenalin. To naznačuje, že byl
schopný kontrolovat svůj imunitní systém
podle potřeby. To bylo doposud naprosto
nemyslitelné a vědci Wima považovali za
hříčku přirody. Wim ale prohlásil něco, co
je z jeho úst slyšet celkem často: „To co
dokáži já, dokáže každý“. A skutečně, po

několikadenním tréninku v Polsku, bylo
dalších 12 studentů metody Wima Hofa
schopno toho samého, co předvedl Wim.
Je tedy vylučování adrenalinu kontrolováno autonomním systémem, který nedokážeme ovlivnit, nebo tomu tak není?
Osobně jsem poslední dobou cítil vlastní
slabost a úbytek sebevědomí v oblasti
adaptace a už jsem byl unaven přecitlivělostí k teplotám. V zimním období mě po
probuzení většinou provázela zima, kterou
přerušila až teplá snídaně, bylo mi chladno
i v autě než naběhlo topení. A samozřejmě
jsem si v kanceláři díky minimu fyzické
aktivity byl nucen zapnout topení, které
mnohdy běželo celý den. Tento rok už
jsem prodělal nachlazení (myslím tím
samozřejmě „rýmičku”) třikrát, což už mě
opravdu přestávalo bavit. Rozhodl jsem se
využít absenci rodiny a otestovat WHM a
to podle kurzu Fundamentals, do kterého
jsem se rozhodl investovat. I když jsem
dýchání podle WHM zkoušel již dříve,
až teď jsem byl schopen dostat se do
stavu podobnému “zdrogování” s dalšími celkem zajímavými pocity – brnění
rukou a rtů, návaly energie a horka. Byl
jsem také schopný zadržet dech na dobu
3 minut a 20 sekund.
Samozřejmě i přes strach z chladu a zimy
jsem musel reálně uvažovat nad koupelí
v ledové vodě. Ta je dalším krokem po
studených sprchách, na které jsem si v té
době celkem zvykl. Abych neměl šanci
vycouvat, řekl jsem svému šéfovi o svém
záměru, a také si našel jsem na Facebooku
někoho zde v Perthu, kdo měl s WHM už
zkušenosti. Jak se později ukázalo, jednou
ze zkušeností byl i výstup na polskou
stranu Sněžky v doprovodu Wima, kterou
pravidelně pořádá. Samozřejmě uprostřed
zimy a v případě kamarádky Sarah pouze
v kalhotách, botách a horním dílu plavek.
Před samotným vstupem do vody následovala teoretická příprava s důrazem na

dýchání před, během a po pokusu. Dále
následovalo asi 30 minut dechových
cvičení, při kterých jsem dosáhl nevídaného “zdrogování”. Samozřejmě jsem byl
pekelně nervózní, ale také velice koncentrovaný. Ponor do mrazáku naplněného
vodou a ledem (naměřená teplota byla 0.5
C) proběhl bez jakéhokoliv řevu, zrychleného dýchání a paniky. Soustředění
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jsem udržel po celou minutu, kterou jsem
strávil ve vodě ponořen až po krk. Po
vynoření následovalo další dýchání, které
bylo provázeno pocitem silného chladu,
ale po zahřátí se cvičením na sluníčku
už jsem se cítil nabitý energií. Po celkem
„gigantické“ večeři jsem byl po zbytek dne
zavalen pocitem nebývalého štěstí.

Jak metoda vlastně funguje si snad povíme
příště. Neváhejte a sami zapátrejte.
Lukáš Bosák
Externí zdroje:
https://www.wimhofmethod.com/
https://youtu.be/VaMjhwFE1Zw
Becoming Iceman (2011), Wim Hof and Justin
Rosales

DOBROVOLNICE HNUTÍ BRONTOSAUŘI V HIMÁLAJÍCH

Brontosauři v Himálajích jsou pobočným spolkem Hnutí Brontosaurus a šíří jeho misi v Malém Tibetu.
Podporují komplexní rozvojový plán školy Spring Dales Public School (Vesnice Mulbekh, Malý Tibet, oblast
Ladakh, severní Indie), která byla založena v roce 1992 obyvateli vesnice Mulbekh. Chtějí takto zajistit vlastním dětem kvalitní vzdělání v blízkosti jejich domova. Brontosauři v Himálajích kromě získávání finančních
prostředků zajišťují odbornou asistenci při plánování a realizaci rozvoje školy, a to mimo jiné i za pomoci
dobrovolníků.
Olga Černega působila na škole Spring
Dales od konce července do konce října
jako učitelka výtvarné výchovy. Školní
výuka je možná jen v letních měsících,
v zimě škola není zařízena pro vytápění.
Samotné vyučování probíhá od pondělka
do soboty, od 10 hodin ráno do 4 hodin
odpoledne. V prvním „pololetí“ měla
Olga žáky 1. až 5. třídy, ve druhém pak
žáky 4. až 7. třídy. Počet dětí ve třídě se
pohyboval mezi 19 až 24. Ve škole bylo
letos celkem 250 žáků a 25 zaměstnanců,
z toho 19 učitelů. Každé pololetí končilo
týdnem příprav na závěrečné zkoušky.
Jedním z dobrovolníků se v letošním roce
stala i Olga Černega. Původním povoláním architektka interiérů se po 26 letech
života v Perthu rozhodla přestěhovat
zpět do rodného Liberce a do Austrálie
přijíždí jen jednou za rok. Ráda cestuje
a zajímá se o spirituální vývoj člověka.
V roce 2017 úspěšně dokončila studium
výtvarného umění na Curtin University v
Perthu, uspořádala výstavu svých maleb
na téma Kaleidoskop, a v polovině roku
2018 odjela na tři měsíce do Himalájí
učit děti jako dobrovolnice. „Upoutala
mne na Facebooku reklama organizace
Brontosauři v Himálajich, a tak jsem si
řekla, proč ne. Moje dcera má už svůj
život a já nepotřebuji víc, než mám, tak
proč neudělat něco pro jiné.“

Škola pod úpatím hor

což je většinou jako z knížky nebo
omalovánek.“

Hodina výtvarné výchovy

Sportovní den

„Jaké jsou děti v Malém Tibetu?“, ptám
se. „No, jsou hodně, hodně temperamentní“, směje se Olga. „Ale přestože
jsou opravdu velmi živé a hlučné, když
začnou pracovat, tak se rázem zklidní
a soustředí se na svou práci. Na mojich hodinách si při malování zpívaly,
a to i „Travička zelená“, jak se naučili
od českých dobrovolníků. Někdo začal
a ostatní se přidali. Chlapci, děvčata,
všichni dohromady, vůbec se jeden před
druhým nestyděli. Co se týče výtvarného
umění, tak jsou asi jako všechny děti
na světě. Ty malé jsou otevřené, a tím
vytváří upřímná umělecká díla. Malují
tak, jak to vidí a cítí. Větší děti jsou už
ovlivněné výchovou ve škole a malují
věci tak, jak by podle nich měly vypadat,

“Jak probíhala tvoje výuka výtvarky?”
“Děti seděly na zemi a výtvarné pomůcky měly také na zemi, “říká Olga. „Učila
jsem je používat vodové barvy a míchat odstíny ze třech základních barev.
Bylo to pro ně nové a těžké, protože
do té doby používaly jen fixy a pastelky. Zpočátků byly jejich malby směs
nejasných barev, ale postupně se naučily
namíchat správné odstíny a vytvořit
povedená umělecká dílka.“ Olga pojala výuku na základě filozofie Rudolfa
Steinera, která se opírá o holistický
vývoj člověka bez důrazu na známkování
a stres s tímto spojený. Svým žáčkům
zdůrazňovala, že v umění je zapotřebí trpělivost a vášeň. Důležité je, aby se dílo
líbilo hlavně jim samotným. Na světě se
pak určitě najde někdo, komu se to také
bude líbit.
„A jak vypadala výuka ve škole obecně?“
„Každé ráno se žáci a učitelé shromáždili v hale,“ popisuje Olga. „Na začátku
se společně zpívalo, pak měl ředitel
úvodní slovo v jejich tibetském dialektu
ladakhi. Tomu jsem nerozuměla. Žáci
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Pamětní deska realizátorům projektu
Pod vrcholem Stock Kangri, 6140m
Vývoj v používání vodových barev

se pak rozešli do svých tříd. Vyučovací
hodiny trvaly 40 minut a plynule přecházely jedna do druhé. Jen na tělocvik a
výtvarnou výchovu se žáci přesouvali ze
své třídy jinam. Kromě rodného jazyka
a základních předmětů, jak je známe, se
učili také hindštinu a angličtinu.“ Jeden
den ve školním roce probíhal sportovní
den. Olga byla ohromená, jak nacvičený
a organizovaný ho měli. Připadala si jako
na olympiádě. Škola kromě řádné výuky
pořádá pro cizince kurzy budhismu a kurzy tibetské medicíny, čímž si přivydělává
na svůj provoz. Ubytování a stravu mají
zájemci v ceně kurzu.

tyto šály věsí na znamení poděkování.
V Malém Tibetu žijí úžasně milí lidé, které jsem potkávala nejen při mém pobytu
v Mulbekhu, ale i při cestování.
Pak je to samozřejmě nádherná příroda a
můj výstup na šestitisícovku (Stock Kangri,
6140m), které mi zůstanou navždy v paměti. Ale největším zážitkem pro mne bylo
setkání s Dalajlámou.“

pár dnů, a také herec Zdeněk Pištula.
Zpěvačka a skladatelka Iva Bittová přijela na krátkou návštěvu a zahrála 14.
Dalajlámovi na housle. Konkrétní informace o činnosti Brontosaurů v Himálajích
najdete na stránkách www.brontosaurivhimalajich.cz a pokud vás láká svět
pod nejvyššími horami světa, podívejte
se na Olgy blog olgacernega.wordpress.com. Ráda zodpoví vaše případné
dotazy.

Olga se setkala s Dalajlámou

Olga obvěšená děkovnými šálami

“Na co vzpomínáš nejvíce?“ „Je toho
hodně, těžko něco vypíchnout,“ říká Olga.
„Při pohledu na 56 bílých šál, které jsem
poslední den kromě děkovných dopisů dostala od svých žáků, se mi vybaví
budhistické sochy a kláštery, kam se

Brontosauři v Himálajích jsou jedinou
českou neziskovou organizací, kterou
Dalajláma finančně podporuje. Podařilo se
jim získat 12 milionů Kč od pěti organizací a postavit nové školní třídy a internát.
Počet dětí ve škole se zvýšil z 80 (v roce
1992) na 240 a její žáci dosáhli nejlepších studijních výsledků v okrese. Přáním
členů Hnutí Brontosaurů v Himálajích je,
aby svou konkrétní pomocí obyvatelům
Malého Tibetu, kde 14. Dalajláma žije,
přispěli také k odkazu jeho přátelství
s Václavem Havlem – k ochraně lidských
práv na celém světě.
Mezi dobrovolníky v Malém Tibetu
byla vloni mimo jiné herečka Světlana
Nálepková, která letos zavítala jen na

Vadžra, neboli Five Budha, symbol mužské energie, pomohl Olze při výstupu na Stock Kangri,
6140m

„Doporučuji všem jít alespoň jednou touto
cestou, cestou dávání světu,“ říká s oduševněním Olga. „Protože je to úžasně obohacující zkušenost. Člověk nejenom dává,
ale i dostane. Naučí se žít s minimem ve
velice jednoduchých podmínkách. Zklidní
se a otevře nejen hlubšímu vnímání světa,
přírody, lidí, ale i sebe sama.“
Gábina

Řešení hlavolamů:
Čísla v geometrických tvarech: Jediné číslo, které splňuje podmínky je číslo pět. Není tedy třeba ani sčítat.
Parkovací číslo: 87; na čísla se díváme ze shora.
Prasátka: oddělte čarou postupně tři prasátka pasoucí se nahoře, tři napravo a tři nalevo.
Míček vs bumerang: míček stačí vyhodit přímo vzhůru. O návrat se postará gravitace.
Názvy českých filmů: 1) Na samotě u lesa, 2) Trhala fialky dynamitem, 3) Slunce, seno, jahody, 4) Na kolejích čeká vrah, 5) Což
takhle dát si špenát?, 6) Noc na Karlštejně, 7) Táto, sežeň štěně, 8) Dva lidi v ZOO, 9) Rok ďábla, 10) Jak utopit doktora Mráčka, 11)
Drahé tety a já, 12) Líbáš jako ďábel, 13) Čtyři vraždy stačí, drahoušku, 14) Proč?, 15) Nemocnice na kraji města
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Potrapte své šedé buňky mozkové.
Čísla v geometrických tvarech
Jaký je součet čísel, která jsou zároveň ve čtverci i
trojúhelníku a nejsou v kruhu?

Z KLOKANOVY KAPSY
Samozřejmě se míček nesmí dotknout ničeho jiného – tedy od
ničeho se neodrazí, nikdo nám jej nehodí zpět, není přivázaný
na gumičce atd. Pro šťouraly ještě doplníme, že se nacházíme
na Zemi, nemáme k dispozici supersilný větrák ani žádnou
jinou speciální techniku. Jen obyčejný míček…

Názvy českých filmů
Zkuste se zamyslet nad následujícími obrázky a uhodnout z
nich 15 českých filmů. Některá zadání jsou velmi jednoduchá,
někde se ovšem zapotíte. U některých zadání by možná
dokázal znalec české kinematografie vymyslet i více řešení.

Parkovací číslo
Jaké je číslo parkovacího stání pod autem?

Prasátka
Rozdělte louku třemi rovnými čarami tak, aby se každé
prasátko páslo v samostatném výběhu.

Míček vs bumerang
Vlastnosti bumerangu všichni známe. Když se šikovně hodí,
vrátí se zpět. Jak to ale udělat, aby se vrátil i hozený míček?

Niekoľo rozdielov medzi mužmi a ženami
Prezývky

(převzato z mozkolam.cz)
 Žena zaplatí 1€ za 2€ vec, ktorú nepotrebuje, ak je v akcii.

Kúpeľne

 Ak idú na obed Simona, Bea a Miša, taksa vzájomne

 Muž má v kúpeľni 7 vecí: zubnú kefku, zubnú pastu,

 Ak sa idú zabávať Milan, Martin a Jozef,oslovujú sa

 Priemerný počet vecí v ženskej kúpeľni je 337. Z tých

oslovujú Simona, Bea a Miša.

vzájomne Tuli, Fučo a Starec.

Objednávka jedla

 Ak sa idú Milan, Martin a Jozef najesť do reštaurácie,

každý hodí na stôl dvacku, aj vtedy, ak účet stál 32,50. Ani
jeden z nich nemá menšiu bankovku a ani jeden si nebude
chcieť priznať, že by si vzal výdavok.

 Baby vyťahujú kalkulačky

Peniaze

 Chlap zaplatí za vec, ktorá stojí 1€ aj 2€, ak ju potrebuje.

holiaci strojček, penu na holenie, mydlo, šampón a uterák.

dokáže muž identifikovať 20.

Obliekanie

 Žena sa špeciálne oblečie na charitatívnu akciu, na nákupy,
polievanie kvetín, vynesenie smetí, telefonovanie, čítanie
knihy, alebo keď si ide do schránky po poštu.

 Muž sa špeciálne oblečie na svadbu a na pohreb.

Budúcnosť

 Ženy sa obávajú budúcnosti, až do vydaja.
 Muži sa nikdy neobávajú budúcnosti, kým sa neoženia.
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení,
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith 0406 026 840
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

Kdy: Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde: Wembley Downs Primary School

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

SV. OMŠA

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

RAINBOW– KOMUNITNÍ PÉČE PRO STARŠÍ GENERACI
SLUŽBY:
Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální
podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi
malými východoevropskými komunitami a rádi
přijdeme mezi vás nebo do vašeho domu
Provozujeme linku Dementia Help Line
(demence a ztráta paměti, asistence rodinným
příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených
demencí, další informace),
tel. 1800 096 330
KONTAKT:
“Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026
E-mail: rainbow1@iinet.net.au

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

9 December 11am










25 December 11am
Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,
12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411
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Úklid, nakupovaní
Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
Osobní péče
Doprava k lékaři a na úřady
Pravidelné společenské akce a zábavy
Víkendové výlety
Skupinové wellness a ﬁtness
Společenské návštěvy

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

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

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

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2018
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2018
20. 10. 2018
3. - 4. 11. 2018
17. 11. 2018

Ples
Kempování
Oslavy století v České škol

21. - 25. 11. 2018
9. 12. 2018
23. 12. 2018

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.

Filmový Festival
Mikuláš
Divadlo Bajaja a workshop

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.
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