
LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813

Divadlo Ranec zahrálo dětem v Perthu

 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WAMarch 2020 March 2020 March 2020 March 2020 www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.org

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

Please Note
New Postal Address



2

OBSAH

Divadlo Ranec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Předlistopadové osudy   .  .  .  .  .  .  . 5

Cesta kolem Austrálie  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Jak dnes bude?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Hutnícky skanzen Valaská   .  .  . 10

Gnomesville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Den učitelů   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Z Klokanovy kapsy   .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Kontakty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

KONTAKTY

Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda:

Martina Tlamsová 0424 295 969

Gabriela Baladová 0422 582 197

Tajemník: 
Katka Švejcarová 0401 782 666

Pokladník: 
Michaela Ondová 0470 189 244

Členové výboru:

Dana Carrol 0401 152 701

Jiří Voyt 9401 3817

Marcela Pauková 0468 364 202

Petra Jerejian 0412 751 026

Radek Václavík 0420 351 027

Regina Čelišová 0481 330 685

Veronika Lakay 0433 753 386

Redaktorka Klokana: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com

Korektura textu:  
Milan Kučera

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
OF WESTERN AUSTRALIA

PO Box 1214,  
Innaloo, WA 6918

www.czechslovakwa.org  
csa@czechslovakwa.org 

 @CzechSlovakAssociationWA

a BESEDA ADOLFA FORMÁNKA NA TÉMA: ETIOPIE

PROGRAM

28. 3. 2020 

ETIOPIE – BESEDA S ADOLFEM FORMÁNKEM o cestování 
po této krásné a zajímavé zemi, která má bohatou kulturní, 
náboženskou i architektonickou historii a v níž žije spousta z těch 
nejzvláštnějších afrických kmenů, které si stále udržují svůj tradiční 
způsob života. 
Během přednášky bude možné zakoupit občerstvení.

16:00

18:15

VÝROČNÍ SCHŮZE
Přijďte s námi zhodnotit a naplánovat činnost asociace na rok 2020:
‧ zodpovíme Vaše dotazy
‧ dozvíte se o práci asociace
‧ nahlédnete do hospodaření
‧ zvolíte si členy výboru
‧ budete mít možnost kandidovat do výboru
Náměty a nominace zasílejte e-mailem na adresu: 
csa@czechslovakwa.org nebo poštou na: Czech & Slovak Association 
of WA, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
Vstup na schůzi zdarma a občerstvení zajištěno.

VSTUPNÉ:  
$5 pro členy, kteří se zúčastnili
schůze a poctivě hlasovali 

$8 pro členy a studenty $10 pro nečleny 

Hungarian Community Hall, 734 Beaufort St, Mount Lawley
16:00

VÝROCNI CLENSKÁ SCHUZE 

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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DIVADLO RANEC  
„CO ČECH, TO MUZIKANT“

V České škole jsme 22. února přivítali Divadlo Ranec, které vážilo cestu až z dalekých Čech. Daleká cesta ho 
čeká i zde, divadlo navštíví ostatní české školy jak v Austrálii, tak na Novém Zélandu. Jeho představitel Adolf 
Forman Formánek společně s Českým Honzou (Janem Čiperou) a naším perkusistou Bohdanem Prachařem při-
pravili pro zdejší děti hudebně-cestovatelskou show na míru „Co Čech, to muzikant“.
Interaktivní divadlo, se kterým jsme procestovali celý svět, dopro-
vázely české písničky, promyšlená videoprojekce, kostýmy, soutě-
že a hlavně hodně humoru, aby se bavili děti i dospělí. S nadšením 
byla přijatá i navazující dílna se zábavným cestovatelským kvízem 
i ručními výrobky, které prezentovaly jednotlivé světadíly.

A o čem divadlo bylo? Jeden český Honza z Rakovníka sbalil své 
housličky, rozloučil se s tátou a vydal se do světa na zkušenou. 
Prošlapal Evropu od Hradčan přes Big Ben, Eiffelovku, Vatikán 
až po Benátky, kde se zapovídal i zazpíval s hlučným benátským 
gondoliérem v pruhovaném tričku.

V Africe vykuleně zíral na všechna ta zvířata, ale také na účesy, 
make-upy a ozdobné předměty, kterými se tamní obyvatelé zdobí! 
No, zkuste si třeba vložit mističku do spodního rtu! Ve vesničce 
Masajů si nadšeně zaskákal i zazpíval a zúčastnil se módní pře-
hlídky. A také tam samozřejmě nevynechal pyramidy a Saharu!

V Asii ho od Taj Mahalu doprovázel jogín, co zbožňoval kebab 
a čapáty, ale nerad brouky, hady a štíry, které mají rádi třeba v 
Číně. Sice mu utekla kobra, ale zato mistrně zvládnul jogínský 
břicho cvik! A když už Honzu bolely nohy, nechal se chvilku nad-
nášet přesolenou vodou Mrtvého moře.

Za velikou louží si Honza plivl do Niagáry, obdivoval San 
Francisko i sochu Svobody. Na jihu pak Amazonku i přilehlý 
prales, v Peru omrknul Machu Picchu. Kovbojskému honákovi 
krav pak písničkou vysvětlil, že jejich prériím se v Čechách říká 
louka! A hned ho - a Boba Dylana, také naučil písničku „Na tý 
louce zelený“! 

A to už bylo jen na skok do Austrálie a na Nový Zéland, kde potkal 
klokany, kiwi a také svého tátu. A úplně nakonec jsme si všichni 
i s domorodým aborigincem hezky česky zazpívali písničku „Není 
nutno“. A tak Honza nejenom poznal celý svět, ale celý svět také 
poznal, že CO ČECH, TO MUZIKANT!

Učitelka Ivona:

Všichni jsme si přišli na své. Malým dětem učarovaly nádherné 
barevné kostýmy a melodické písničky, starší děti se dověděly 
spoustu zajímavostí, například že chlapci v některých afrických 
kmenech dokazují svoji dospělost tím, kolik přeskočí buvo-
lů. Doufejme jen, že si to naši kluci nebudou v sobotní škole 
nacvičovat!

Během představení si děti také poměřily síly v různých soutěžích 
a pyšně ukazovaly diplomy, které za výkon dostaly od Honzy. 
Tomu jsme fandili až do konce, kdy se znovu shledal s tatínkem v 
Austrálii, a rozloučil se s námi. 

Krásným zážitkem byla i tvůrčí dílna po představení, kde si starší 
děti za pomoci herců Adolfa, Honzy a našeho Bohdana vyplnily 
poznávací kvíz a s nadšením si vytvořily africkou tamburínku. 
Divadlo mělo úspěch u dětí a dospělých a nezbývá než si přát, aby 
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se k nám zase nějaké to divadlo brzy zatoulalo. Adolfovi, Honzovi 
a Bohdanovi moc děkujeme a přejeme jim na všech zastávkách 
alespoň tak spokojené publikum, jako bylo to v Perthu! 

Učitelka Veronika:

Divadelní představení „Co Čech, to muzikant“ dokázalo velmi 
zaujmout i předškoláčky. A to nejen známými (lidovými) pís-
němi, které děti zpívaly společně s herci, ale také zajímavostmi 
ze světa zvířat. Děti pomáhaly, jak mohly - ať už při opravě 
gondoly nebo s módní přehlídkou paruk. Ze všech kontinentů a 
zemí, které jsme s českým Honzou prošli, dětem utkvěla nejvíce 
v paměti Itálie. Jestli je to díky pizze, špagetám, nebo zpěvu 
serenád, to už se asi nedozvíme. 

Ondra (10 let): „Minulý týden jsme měli ve škole divadlo. Bylo o 
Honzovi. Honza šel z domova z Čech kolem světa. Honza navštívil 
Austrálii, Afriku, Evropu. V Itálii jedl zmrzlinu a pizzu, v Africe 
viděl skákat Masaje.“

William (7 let): „Divadlo bylo o Honzovi. Honza šel do světa, 
viděl hodně věcí a zpíval písničky“. 

Victorie (9 let): „Divadlo bylo o světě a český Honza šel z Čech 
kolem světa a zpíval s Wild Jack (kovbojem), Masaji a gondoli-
érem. A také tam byly soutěže a pak dostaneme diplomy, jestli 
vyhrajem“.

Alex (7 let): „Honza šel kolem světa. Honza byl v Africe, 
Austrálii, Evropě, Americe a Asii. Zpíval písničky hodně a zpíval 
je s kovbojem, indiánama a s Masajové. Honza bydlí v Česku.“

Mottem divadla Ranec je vzbudit u dětí zájem o dané téma tak, 
aby s nimi pak mohli pedagogové v hodinách pracovat dál. A 
to se mu určitě podařilo. Zahrát divadlo dětem vyrůstajícím 
daleko od Česka velmi ocenil i sám divadelník Adolf, který byl 
zvědavý, jaké ty děti tu vlastně jsou. A zjistil, že i přes menší 
jazykové bariéry reagují velmi podobně jako děti v Čechách. 
Překvapila ho však zeměpisná znalost starších dětí, které po-
znaly většinu míst ukázaných ve videoprojekci.

Adolf Formánek se mimo divadla pro děti věnuje i psaní a 
filmu. Je také vášnivým cestovatelem, zaměřuje se hlavně na 
Asii a Afriku, cestuje většinou extrémním způsobem po málo 
známých místech. Doposud mu vyšly dvě knihy, jako filmový 
scénárista a režisér je autorem několika dokumentů na téma 
divadlo a cestování a jednoho celovečerního, nezávislého filmu. 

S Adolfem se můžete seznámit na jeho BESEDĚ O ETIOPII, kdy 
nás slovem i obrazem provede touto krásnou a zajímavou zemí 
s bohatou minulostí i přítomností, v níž žije spousta z těch 
nejzvláštnějších afrických kmenů, které si stále udržují svůj 
tradiční způsob života.   

Beseda se bude konat v sobotu 28. 3. od 18:15 hodin 
v Hungarian Community Hall v Mount Lawley, ihned po naší 
výroční členské schůzi. Na setkání s vámi se Adolf velmi těší a 
my se těšíme na vaši účast na schůzi, kde se můžete k činnosti 
klubu vyjádřit a společně naplánovat jeho další činnost. 

Jitka
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PŘEDLISTOPADOVÉ OSUDY
Při sbírání vzpomínek na listopad 1989 jsem narazila na několik zajímavých osudů Čechů a Slováků, kteří 
museli opustit svou vlast náhle, rychle a mnohdy za dramatických okolností. V rubrice Předlistopadové osudy 
bych vám ráda přiblížila životní příběhy lidí, kteří u nás v Západní Austrálii našli bezpečí a klid. Pokud patříte 
mezi ně nebo znáte někoho, jejichž příběh je varováním před vládou jedné strany, ať komunistické nebo fašis-
tické, kontaktujte mne na csa@czechslovakwa.org.  Ráda se s vámi sejdu a váš příběh zaznamenám.  

MIREK STOURAL – ZE ŠUMAVY DO ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE
Mirek Stoural se narodil na Šumavě,  
v obci Stachy, v roce 1928. Zde také 
navštěvoval měšťanskou školu, která byla 
přestěhována z prozatímních prostor do 
nově postavené budovy 6. března 1939. 
To je v době, kdy jsou zabrány Sudety 
a kdy říšská hranice procházela přímo 
stašským katastrem. Pan Stoural vzpo-
míná, jak jim učitelé říkali, aby se slušně 
chovali a nedali Němcům záminku jim 
školu sebrat úplně. (V období protektorá-
tu Němci i ve Stachách rušivě zasahovali 
do vyučování v české škole. Kromě toho 
byla již v roce 1939 ve Stachách zřízena 
škola německá – pozn. red.)

Během války, coby mladý student, který 
ještě nemohl narukovat, kopal zákopy pro 
Němce. Byl poslán spolu s dalšími vlakem 
do Olomouce. Podařilo se mu z vlaku 
utéct a krátce na to byl vlak bombardován 
ruskou armádou. Mirek se vracel domů 
pěšky, to už byl skoro konec války. V 
Praze pomáhal stavět barikády. Domů se 
dostal přes České Budějovice, Strakonice 
a Horažďovice. Když přišel do rodných 
Stach, složili v kostele za něj mši .... mys-
leli si, že válku nepřežil.

Po válce pracoval pan Stoural v obchodě, 
který měli ve vlastnictví Němci, později po 
válce ve Stachách a v Rejštejně. Obchodu 
se dařilo, a tak, krátce po únorovém pře-
vratu v roce 1948, za ním přišel komunis-
tický funkcionář a verboval ho do strany. 
Vyhrožoval mu zkonfiskováním majetku 
a posláním do uranových dolů. To pan 
Stoural odmítl. Tím, a svým členstvím ve 
skautu, si podepsal ortel. Za krátkou dobu 
dostal echo: „Musíš utéct ještě dnes večer, 
zítra si pro tebe přijdou!“

Šumavskými lesy přes hranice ho pře-
vedl tatínek jeho snoubenky a pozdější 
manželky Kamily. V jednu chvíli se 
ztratili, ale nakonec se na druhou stranu 
dostali. Potkali tam nějakého Němce a ten 
jim řekl, ať utíkají ještě dál, hlouběji do 
Německa, že čeští komunisté pronásledují 
uprchlíky ještě jeden kilometr od hranic.  

Pokračoval dál sám a dostal se do 
Regensburgu. Na policejní stanici podal 
žádost o azyl. Zde mu řekli, ať je opatrný 
s kým a o čem mluví, protože všude jsou 
špioni. Úřad, který vydával povolení k 
dočasnému pobytu, byl veden Ukrajincem 
a ten neměl rád Čechy (stará křivda mezi 
Ukrajinou a Československem) a pan 
Stoural povolení nedostal. Přemýšlel, co 
dělat, když potkal mladý český pár a ten 
mu poradil jet do Murnau, že tam povolení 
vydávají. Potkal se taky se svým převadě-
čem, tatínkem své snoubenky a jeho rodi-
nou, která musela z Československa taky 
uprchnout. Společně odjeli do Murnau.

V Murnau všichni povolení k pobytu 
dostali a zbývalo jen čekat, která země je 
přijme. Zájem o uprchlíky, mladé a silné 
muže, kteří mohou pracovat jako dřevo-
rubci, projevila nejdřív Kanada. Mirek 
Stoural byl ale útlé postavy a kanadští 
rekruti ho odmítli. Pak přišli australští 
úředníci a ti mu řekli, že když podepíše 
dvouletý kontrakt na práci v Austrálii 
tam, kde mu řeknou, tak může jet. Mirek 
podepsal. Posadili ho na vlak, který jel 
přes Švýcarsko do Itálie. Tam čekal něko-
lik dnů na loď do Austrálie. Dočkal se, ale 
cesta byla pro něj utrpením – v Suezském 
průplavu dostal mořskou nemoc a zby-
tek cesty skoro nic nejedl, jak mu bylo 
špatně. Do Fremantle v Západní Austrálii 
dorazil zcela zesláblý.

Z Fremantlu jel vlakem do Northamu. 
Všem cestujícím bylo řečeno, aby se 
nevykláněli z oken a nepřecházeli z jedné 
strany na druhou. Vlak byl totiž tak úzký, 
že by v zatáčkách mohl ztratit rovnováhu 
a převrátit se. V Northamu se šel přihlásit 
na úřad. Při pohledu na jeho vyzáblou po-
stavu a potíže s dýcháním mu řekli, že ho 
původně zařadili na práce do azbestových 
dolů, ale to pro něj při jeho zdraví není 
vhodné a lepší to pro něj bude v Collie, 
kde bude pracovat na stavbě potrubní-
ho vedení. Stalo se. Do uhelných dolů v 
Collie je odvezli nákladním autem a on 

byl zařazen do skupiny, která vyráběla ce-
mentové podstavce pod potrubí. Po nějaké 
době pan Stoural psal do Canberry žádost, 
aby ho přeřadili na jiné místo, že tam, kde 
pracuje, se nenaučí anglicky, poněvadž 
všichni jen nadávají. Z Canberry mu ode-
psali, že je volný a může jít pracovat, kam 
chce. Pan Stoural zůstal v Collie, ale šel 
pracovat do podzemního dolu  a později 
třídil a vypravoval vlaky s uhlím. Dělal 
hodně přesčasů a měl nejlepší výsledky. 
Ostatní šli do stávky, že jim kazí pracovní 
morálku. Pak jim ale došlo, že vyhozeni 
mohou být oni a ne on.

I přesto, že dostal nabídku na proško-
lení na manažera, pan Stoural po roce 
v Collie odjel do Kolumbie, kde žila 
s rodinou jeho snoubenka Kamila. Po 
celou dobu odloučení spolu písemně 
komunikovali, a tak, když měl našetřen 
dostatečný obnos na lodní lístek, odjel 
za ní. Vzali se a zůstali v Kolumbii deset 
let. Tam se jim narodili také syn a dcera. 
Otec paní Kamily byl ladič pián a pan 
Mirek se to od něj naučil a pomáhal mu. 
Jezdili nejen po celé Kolumbii, ale také 
po Ekvádoru, Peru a Chile.

V roce 1964 se rozhodli přestěhovat do 
Austrálie, protože život v Kolumbii přestal 
být bezpečný. Pan Stoural pracoval na 
různých místech, vypalováním lesů počí-
naje a prodáváním automobilových dílů 
konče. Ve volném čase ladil piána. Zjistil, 
že ladičů není moc a navíc nemají tolik 
zkušeností jako on. A tak si po čase založil 
vlastní firmu a pracoval už jen jako ladič 
pián. Jezdil po celé Západní Austrálii. S 
věkem ubývalo zdraví a síly, a tak místo, 
aby pan Mirek jezdil za lidmi, jezdili lidi 
se svými piány za ním. 

Dnes, ve věku krásných 92 let žije se 
svou manželkou v Bunbury, kde užívají 
pěkných a hlavně klidných dní na své 
zahrádce.

Gábina
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ

KAPITOLA DRUHÁ – AUSTRALIAN OPEN A TASMÁNIE (ÚNOR 2020)

AUSTRALIAN OPEN

Nápad zajít si v Melbourne na grandsla-
mový tenis se zrodil, když jsme časovali 
náš odjezd na Tasmánii. Chtěli jsme mít 
v Melbourne jeden den rezervu před 
odjezdem trajektu. Tu rezervu jsme 
věnovali Australian Open. Bohužel celou 
noc před naší čtvrteční návštěvou pršel 
špinavý déšť, a přestože pršet přestalo v 
10 dopoledne, na venkovních kurtech se 
nezačalo hrát před třetí hodinou odpo-
lední. Alespoň jsme si pořádně prohlédli 
celý areál, vyzkoušeli dětské aktivity a 
shlédli trénink několika špičkových hrá-
čů. A pak už jsme s vlajkou fandili čes-
kým holkám ve dvouhře i ve čtyřhrách. 
Poslední zápas končil už za tmy kolem 
21:30 a cestou na parkoviště jsme stihli i 
poslední balónky zápasu Nicka Kirgiose. 
Byl to moc pěkný a intenzivní den. Do 
postele se dostáváme kolem půlnoci a 
v pět ráno vstáváme na trajekt.

TASMÁNIE

Po pěti týdnech strávených na tomto 
ostrově můžeme bez váhání tvrdit, že 
Tasmánie je jedna z nejkrásnějších krajin, 
kterou jsme doteď navštívili. A že už jsme 
v pár zemích byli! Určitě se sem jednou 
vrátíme procestovat, co jsme nestihli, 
protože místo pěti týdnů bychom tu mohli 
zůstat pět měsíců. 

Tasmanské podnebí/klima

Únor je v Austrálii letním měsícem 
s nejvyššími teplotami. To ovšem neplatí 
na Tasmánii. Čekala jsem, že tu bude 
chladněji, ale to, že péřová bunda, čepi-
ce a teplé ponožky budou naším skoro 
každodenním vybavenim, mě tedy doce-
la překvapilo. Moře je tu krásné, ale má 
tak 16 stupňů, takže jsme ho využívali 
především k otužování a rychlé hygi-
eně. Ráno jsme se párkrát vzbudili do 
2 – 4 stupňů, takže se hodily i rukavice. 
Tasmánské počasí je velice nepředvída-
telné (především na horách). 

Několikrát jsem během našeho pobytu pro-
hlásila, že kdyby tu nebyla taková zima, 
tak se sem hned přestěhuju.

Hory a turistika

Pokud máte rádi horskou turistiku, tak 
Tasmánie je ráj na zemi. A my jsme si tu 

to šlapání po horách opravdu užili. Velká 
část Tasmánie je pokryta národními parky 
a tak bylo z čeho vybírat. Nejdůležitějším 
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aspektem pro úspěšný výšlap bylo vždy 
počasí. Několikrát se stalo, že jsme 2-3 dny 
čekali na to „správné“. 

Náš první trek byl v oblasti Cradle 
Mountains na severozápadě Tasmánie. 
Hned první den jsme netroškařili a do 10 
kilometrového okruhu kolem Dove Lake 
jsme zařadili výstup přes Hanson‘s Peak 
(1185 metrů nad mořem (m.n.m.)). Byla 
to už seriózní vysokohorská turistika, a 
tak kromě skal nechyběly ani řetězy. Byli 
jsme však odměněni krásnými výhledy. 
Holky to napoprvé zvládly na jedničku 
a tak jsme druhý den vyrazili na další 
výšlap. Tentokrát delší (13km), ale trochu 
méně náročný: po začátku Overland Track 
(osmidenní trek přes národní park Cradle 
Mountains k jezeru St. Clair) na vyhlídku 
Marion’s Lookout (1223 m.n.m.) a přes 
Wombat Pool zpět. Na tomhle výletě vzni-
kl i nápad na naši další turistickou výzvu 
– 4 denní trek “3 Capes Track“ (3CT) na 
jihovýchodě Tasmánie, který jsme opravdu 
o 14 dní později absolvovali. 

V rámci tréninku na 3CT jsme se přesunuli 
do Walls of Jerusalem, které jsou oprav-
dovou divočinou. Nevede tam ani silnice 
a do začátku stěn si člověk musí vystoupat 
po vlastních. Zde jsme zažili to zmiňované 
ráno, kdy byly čtyři stupně a v karavanu 
se nám kouřilo od pusy. Den předtím tu to-
tiž sněžilo! V poledne jsme se však svlékali 
do triček. Michal vystoupal o něco výš než 
my holky a na vrcholu Solomon’s Throne 
postavil ze zbylého sněhu sněhuláka.

The 3CT byl jedním z našich největších 
zážitků na Tasmánii. čtyři  dny na „konci 
světa“, kam se musíte nechat převézt lodí, 
obklopeni jen horami, lesy, oceánem, 
útesy a výhledy. Spali jsme ve vlastních 
spacácích v krásných eko-chalupách 
s dalšími 43 lidmi. Většina nádobí byla 
erární, ale jídlo jsme si museli přinést. 
Byl to pro nás takový první nezapomenu-
telný rodinný puťák. Vyšlápli jsme si na 
dva mysy - Cape Huoy a Cape Pillar (třetí 
Cape Raoul jsme viděli v dálce) a něko-
likrát krásně viděli Tasman Island. Cestu 
nám zpestřovaly odpočinkové lavičky se 
jménem, které odpovídá stránce v bro-
žurce, kterou jsme dostali. A tak jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o stromech, 
houbách, požárech, flóře, fauně, počasí, 
místní historii...To pomohlo udržovat 
dostatečnou motivaci k pochodu spolu s 
„doháněním“ oblíbených vybraných členů 
naší skupiny. Když jsme čtvrtý den došli 
až na konečnou na pláž Fortescue Bay se 
48 kilometry v nohách, byli jsme na naše 
holky opravdu hrdí. Snad v nich to semín-
ko lásky k turistice bude jen růst. 

Moc se nám líbilo trekování na Bruny 
Island. Tady jsme si vyšlápli Cape Queen 
Elizabeth a druhý den docela náročný 
Fluted Cape (265 m.n.m).

Poslední vysokohorský trek nás na 
doporučení Michalových klientů zavedl 
do národního parku Hartz Mountains. 

Vyšlápli jsme si Hartz Peak (1253 m.n.m.) 
a holky ho „vyběhly“ jako nic. Na vrcholu 
se nám naskytl nejkrásnější výhled, který 
si z Tasmánie odvážíme. Hory a lesy kam 
se člověk podívá. Je opravdu neuvěřitel-
né, kolik netknuté přirody se v Tasmánii 
stále nalézá. Naprosto chápeme, proč byla 
jedna pětina Tasmánie prohlášena v roce 
1982 chráněným světovým dědictvím 
UNESCO. Takové části naší planety je 
opravdu potřeba chránit. 

Náš nejjednodušší výstup byl na Mt. 
Wellington (1271  m.n.m), odkud je nád-
herný výhled na Hobart a okolí. Na vrchol 
jsme si dojeli autem. 

V Tasmánii najdete také mnoho krásných 
vodopádů a jeskyní. 

Flora a fauna

Zvířena je další fascinující stránkou 
Tasmánie. Víc než klokany zde člověk 

vidí ‚wallabies‘ a ‚pademelons‘, kteří 
jsou úplně všude, i ve městech. Častými 
nočními návštěvníky jsou plchové. Nás 
nejvíce lákala typická tasmanská zvířata. 
Ptakopyska jsme viděli sedmkrát, jeden 
nám plaval v potůčku asi dva metry od 
karavanu. Několikrát jsme velice zblízka 
pozorovali ježuru. Wombaty jsme potkali 
v Cradle Moutains a jeden se procházel u 
dřevěné lávky přímo vedle nás. Známého 
tasmánského čerta se nám nepodařilo 
vidět v divoké přírodě (i přes to, že jsme 
ho lákali v noci na klokaní maso), ale byli 
jsme ho obhlídnout v Trowunna Wildlife 
Sanctuary, kde se soustředí na re-populaci 
tasmánských čertů. Tady jsme si taky po-
hladili samičku ‚quolla‘, který je v divočině 
agresivním lovcem. 

Co nás úplně šokovalo bylo množství zabi-
tých zvířat (‚road kills‘) podél cest.

Tasmánská flora je v některých částech 
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země podobná naší české – borovice, 
břízy, černý bez, šeřík náprstník a spousta 
HUB (škoda, že je tu nikdo nesbírá, tudíž 
se neví, které jsou jedlé). Spousta zra-
lých divokých ostružin, jablek, třešní a 
meruněk. Mně se nejvíce libily tasmánské 
pralesní porosty plné několikametrových 
kapradin, mechů a lišejníků. 

Historické památky

Pro nás, co žijeme v Austrálii již něko-
lik let, jsou jakékoli historické památky 
vítané, i když nejsou několik století staré 
jako v Evropě. V Tasmánii jsme navšti-
vili nejstarší kamenný obloukový most 
v Richmondu (1825), Shot Tower, kde 
se v roce 1870 ručně odlévaly náboje do 
zbraní a bývalou vězeňskou kolonii v Port 
Arthur (1830-1877).

Karavanem po Tasmánii

Stejně jako pro turistiku je Tasmánie 
ideální pro cestování s karavanem. 
Vzdálenosti jsou zde mnohem kratší 
než na Severním ostrově (jak Tasmánci 
nazývají australský kontinent) a pokud 
máte vlastní záchod, vodu a solárka, 
kempovacích míst zadarmo nebo ve ve-
lice levných karavan parků (většinou ve 
městech) je tu nepřeberně. 

Patálie s autem

Říká se, že ke každému velkému ces-
tování kolem Austrálie patří nějaké 
dobrodružství s dopravním prostředkem, 
ve kterém jedete. Naše nechtěné drama 
přišlo 50. den, kdy jsme po třech hodi-
nách stání nastartovali našeho Hagrida 
(VW Touareg) a z pod kapoty se vyvalil 
dým. Po otevření kapoty se však kouř va-
lit nepřestal a najednou se pod motorem 
objevily PLAMENY!! Takhle rychle jsme 
auto ještě nikdy neopouštěli! Michal bežel 
do karavanu pro hasičák a podařilo se mu 
oheň uhasit. Pak se vydal hledat pomoc. 
Tím začala naše třítýdenní mise opravy 
auta, jednání s RAC asistenční službou, 
odtažením do Launcestonu atd. Je prav-
da, že jsme díky tomu poznali úžasného 
chlapíka Tonyho, který nám odtáhl auto 
i karavan, nechal nás kempovat na jeho 
zahradě, holky u něho jezdily na moto-
kárách a poslední den našeho pobytu nás 
vzal na vyhlídkový let jeho soukromým 
letadlem. Takže vše zlé je k nečemu dob-
ré. Auto máme momentálně pojízdné, ale 
vrátili nám ho s nefungujícím snímačem 
teploty a hladiny oleje, stěrači, tempoma-
tem a ... to se ještě uvidí. Museli jsme ho 
však vyzvednout den před odjezdem lodi 
z Tasmánie, protože příští dostupné místo 
na trajektu pro nás a náš karavan bylo 
22. června. Tasmánie se nám hodně líbila, 
ale na zimu se nám tu zůstávat nechtělo.

Na Tasmánii se mi nejvíc líbilo, jak jsme šli 
3 Cape Track, protože jsme viděli Tasman 
Island krásně zblízka. Terezka

Za Tureckou výpravu sesmolila Kamila



9

JAK DNES BUDE?
Takto se ptá většina z nás každé ráno, když vykoukneme z okna, abychom zjistili, jaké bude počasí. Někomu 
to prozradí jeho bolavé klouby a svaly, někomu stačí pouze nádech vzduchu, ale chceme-li opravdu zaručenou 
předpověď, zda bude hezky či škaredo – pak můžeme použít známý, věky ověřený a v Česku velmi oblíbený 
meteodomeček neboli domeček na počasí s panenkou a panáčkem - když z domečku vyjde panenka, bude zaru-
čeně hezké počasí plné sluníčka, když z domečku vystoupí panáček, bude dozajista škaredo. Unikátní výrobou 
těchto meteodomečků se jako jediný v celé České republice zabývá Radek Opluštil.

Pane Opluštile, kdo vás přivedl na 
myšlenku začít se věnovat výrobě 
meteodomečků/domečků předpovída-
jících počasí?

Tím hlavním inspirátorem byla moje 
babička, které se jednoho dne tento me-
teorologický domeček s nevyčíslitelnou 
památeční hodnotou rozbil. A protože 
jsem jí chtěl udělat k jejím osmdesátým 
narozeninám radost, pustil jsem se do 
jeho výroby.

A věděl jste jak ho vyrobit nebo to pro 
vás byla výzva?

Abych po pravdě řekl, nevěděl. Proto jsem 
se pustil do sběru informací, jak ho vyrobit 
tak, aby stoprocentně fungoval.

Jak dlouho vám trval sběr těchto infor-
mací a odkud jste je čerpal?

Na jejich samotném sběru jsem pracoval 
zhruba rok. Pátral jsem v archívech, ve 
starých časopisech a tvořil tento meteo-
domeček metodou pokusu a omylu, ale 
podařilo se.

Takže lze říci, že tento váš zcela první 
domeček určený pro vaši babičku spus-
til výrobu těch následujících?

Ano. Přesně tak. Babička mi ze samé 
radosti z dobře fungujícího meteodomečku 
udělala mezi sousedy reklamu, a tak vše 
od roku 1989 začalo.

Dokážete odhadnout, kolik jste jich za 
tu dobu, co se jejich výrobou společně 
se svou rodinou zabýváte, vyrobili?

Ročně se to pohybuje kolem několika tisíc, 
ale přesně to odhadnout nedokážu.

Jak časově náročná je jejich výroba?

Celý proces je velmi pomalý, a ne zrovna 
jednoduchý. K výrobě jednoho takového 
domečku je potřeba celkem 73 pracovních 
úkonů od řezání, obrušování, soustružení, 

což probíhá v naší stodole na brusce 
vytvořené z 35 let staré pračky po babičce. 
Poté ty menší práce probíhají v naší dílně 
a dokončovací práce jako je sestavování 
a barvení, tak ty už provádíme v naší ku-
chyni. Musím podotknout, že všechny do-
mečky, které jsme doposud vyrobili, jsou 
pouze ruční výroba s použitím zdravotně 
nezávadných a vodou ředitelných barev.

A z jakého materiálu je zhotovujete?

Ze dřeva. Figurky jsou soustruženy a 
vyrobeny ze dřeva a sololitu v matných 
přírodních odstínech, převážně maha-
gonu, koňaku a světlého dubu. Ozdobné 
lišty jsou bílé, barvené, či v přírodních 
odstínech.

Používáte při jejich zhotovování také 
nějaké tajné výrobní postupy, které 
znáte pouze vy?

Ano, samozřejmě. Figurky předpovídající 
počasí jsou v tomto domečku umístěny 
na základně zavěšené na ovčím střívku. 
A právě speciální úprava tohoto střívka 
je naším pečlivě střeženým výrobním 
tajemstvím.

Kam je nejlépe vhodné tento meteodo-
meček postavit nebo zavěsit, aby jeho 
předpověď byla stoprocentní?

To hodně souvisí se samotným principem 
fungování střívka, které je založeno na 
principu fungování vzdušné vlhkosti, 
protože střívko je velmi citlivé vlákno, 
které se buď smršťuje, nebo natahuje a 
současně tak pohybuje s figurkami. Když 
se blíží teplé a suché počasí, střívko se 
postupně vysušuje, zakrucuje a vysunuje 
panenku. Opakem je vlhké počasí a déšť, 
to se pak střívko rozplétá a vysunuje 
panáčka. Proto je dobré umístit tento 
domeček tam, kde bude mít kontakt s 
venkovním ovzduším - jako například 
mezi dvojitá okna, na balkon, na terasu, 
na parapet okna nebo do zádveří. Kromě 
panenky a panáčka je na domečku také 
umístěn lihový teploměr, který informuje 
o venkovní teplotě.

Jak jsem se dočetla, jste vlastníkem 
sto let starého katalogu. Co se v něm o 
těchto domečcích píše?

Píše se zde hlavně o jejich historii, která 
sahá až do 19. století. A o tom, že se k 
nám do českých zemí dostaly z Bavorska 
přes Šumavu, a také, že jejich velké množ-
ství se vyrobilo a prodávalo již v období 
první republiky, hlavně na tehdy tolik 
oblíbených jarmarcích.

Meteodomečky z vaší rodinné dílny, 
přinášejí do života lidí nejen poetickou 
krásu a radost, ale také stoprocentně 
spolehlivé předpovědi počasí. Těší se 
velkému zájmu po celé České republice, 
a také ve světě. Kde všude?

Naše domečky předpovídají počasí lidem 
na Aljašce, v Austrálii, také v Jihoafrické 
republice a samozřejmě i v několika 
zemích Evropy. 

Soňa Svobodová



10

HUTNÍCKY 
SKANZEN 
VALASKÁ
Okres Brezno má novú atrakciu, náučnú lokalitu hutníckej a bans-
kej techniky

Pri návšteve Slovenska zastavte sa na hodinku v Hutníckom skan-
zene na Skalke vo Valaskej neďaleko Brezna. Tátonová atrakcia 
na Horehroní v blízkosti Čiernohronskej železničky a Lesníckeho 
skanzenu bude otvorená od 1. mája 2020. Môžete sa tu oboznámiť 
sa s bohatou minulosťou výroby železa na Pohroní. Múzeumv prí-
rode je vzdialené od železničnej stanice Valaská a Chvatimy asi 
jeden kilometer.

Počas hodinovej exkurzie spojené s audiovizuálnou prednáškou 
zanikajúcich remesiel navštívite podzemie železných baní s dobý-
vacím vybavením, najstaršiu železiareň starovekých Keltov z 1. 
storočia, renesančnú železiareň poháňanú silou vody zo 16. sto-
ročia a železiareň z obdobia priemyselnej revolúcie 19. storočia. 
Ďalej je tu živá ukážka pálenia drevného uhlia v milieroch ale aj 
exponáty prvých spaľovacích motorov a vodných turbín pracuj-
úcich v priemysle do dnešných dní, vynájdených na prelome 19. 

a 20. storočia nahradzujúcich málo účinné, zastarané  parné stroje 
a vodné kolesá. A to všetko uvidíte na ploche len jedného hektára 
preto sa v skanzene plného lavičiek neunavíte.

Podrobnosti sa môžete dozvedieť na http://hutnickyskanzen.sk

Gábina
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ZAJÍMAVÍ LIDÉ ZAJÍMAVÁ MÍSTA ZAJÍMAVÉ AKCE

GNOMESVILLE
On the southern edge of the Ferguson Valley, lies Gnomesville, 
one of WA’s quirkier attractions. Here among the gum trees near 
Dardunup, thousands of gnomes from near and far have made this 
their gnome sweet gnome.

The gnomes from Gnomesville come from all over the world. 
While many are locals, just as many of the gnomes have come 
from some of the more distant parts of the world.

Some were left by tourists in recognition of their holiday, others 
are tributes to sporting clubs, mother’s groups and nursing homes, 
some are memorials for loved ones.

Take a stroll around Gnomesville and you’ll encounter these little 
guys riding the school bus, flying aeroplanes, hanging from trees 
or sitting idly on logs. We even rescued one poor gnome who was 
upside down in the bottom of the creek. 

A few smurfs have found their home amongst the gnomes too and 
my daughter was particularly chuffed to see that Olaf, the snow-
man from the Disney movie Frozen lives here too.

Gnomesville, as the story goes, started with one single gno-
me protesting a controversial roundabout on the intersection 
of Wellington Mill Road in Dardanup. What started with one 
gnome, soon escalated with a whole tribe of gnomes joining 
the protest and on it went to become today’s rapidly expanding 
village of gnomes.

WHERE IS GNOMESVILLE

Gnomesville is a thirty-minute drive from Bunbury on the corner 
of Wellington Mill Road and Ferguson Road.  It’s a fun visit for 
both young and old and a great spot to start exploring the gor-
geous Ferguson Valley area.

Převzato“ https://www.westaustralianexplorer.com/gnomesville/
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Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k nám 
chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.
Kontakt: Katka Steffens 0413 925 912

RADIO CZECH & FRIENDS  
 95.3 FM

každé pondělí 16:30–17:30  
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na 

internetové adrese: www.radiovysilaperth.com  
Tel:  08 9249 6491

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky specializuje 
se na bolesti hlavy a krku 

• Alena mluví česky a specializuje se na léčbu 
bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se 
k ní objednat také na masáž. 

• Emily terapeutka s mnohaletou zkušeností, 
specializuje se na sportovní, rehabilitační a 
terapeutické masáže. 

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní  
na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

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

Indoor – Outdoor 

One on One

Group Training

Bootcamps

Mums and Bubs

Weight Loss

Nutritional Advice

Pre and Post Natal 
Certified

A fully functional bar for hire! Complete with draft beer system,  
8 taps, spirit storage, 2 rinsers, and a cool room.

Perfect for weddings, BBQs, private parties, buck’s & hen’s, 
festivals & public events!

Get your free 

quote today!

Email Sharka or Ado 
at enquiries@

littletaptrailer.com.au.

http://www.radiovysilaperth.com/
www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
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DEN UČITELŮ
Pro mnohé z nás jsou učitelé důležitými osobnostmi v našich životech, mnozí si pamatujeme naši první paní 
učitelku/pana učitele. A ti dříve narození si jistě vzpomenou, jak jsme na základní a střední škole dělali ná-
stěnku ke Dni učitelů. Přinesli jsme našim pedagogům květiny a drobné dárky a doufali, že se nebude zkoušet, 
odpadne písemka, a že bude zábavná hodina.
Kořeny oslav Dne učitelů sahají hluboko 
do 19. století. Věda začala v tomto období 
výrazně dominovat a učitelé posílili na vý-
znamu. Proto se stávalo, že jednotlivé stá-
ty ve snaze uctít vlastní kvalitní pedagogy 
si stanovily různé Dny učitelů. Světový 
den učitelů byl ustanoven v roce 1994 na 
den 5. října. Toto datum vybralo UNSECO 
jako připomínku podpisu Charty učitelů 
v roce 1966. V bývalém Československu 
k ustanovení Dne učitelů došlo v roce 
1955. Tehdejší vláda určila datum na den 
narození Jana Amose Komenského - 28. 
března. 

V Čechách a na Slovensku oba tyto peda-
gogické svátky spojuje anketa Zlatý Ámos. 
Každý nový ročník začíná na Mezinárodní 
den učitelů v říjnu a korunovace Zlatého 
Amose připadá na výročí narození J. A. 
Komenského, tedy na 28. března. V České 
republice probíhá anketa od školního roku 
1993/1994 a ve Slovenské republice se 
první ročník uskutečnil ve školním roce 
2005/2006. Všichni žáci základních a 
středních škol mají možnost navrhnout 
svých oblíbených pedagogů na titul Zlatý 
Ámos.

Gábina

„ Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, kdo vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a rozvíjí cit osobní odpovědnosti.“ 
(Jan Amos Komenský)

SLYŠELI JSME VE ŠKOLE (Vybráno z Richter,V.: Kantorské 
Překlepy, 1997)
• Je zajímavé, že když někde řeknu, že jsem přerazil ukazovát-

ko, tak se žádný nezeptá, o co, ale každý, o koho.
• Studium je pro tebe čtyřletá přestávka mezi dětstvím a 

dospělostí.
• Ukaž, nešťastníče, jestli nemáš nedovolený tahák v liché 

naději, že jsem blbec.
• I když máme hodinu literatury, tak to neznamená, že by sis 

měl číst i pod lavicí.
• Pro Balzaca jsou typické – peníze. Většinou je neměl.
• Víš, že máš pravdu? Hamlet na svou otázku “Být či nebýt?” 

nedostal odpověď.
• Tvůj úkol, to je slohový myšlenkový chaos plný pojmových 

nejasností.
• O přestávce marněte čas rekreací a nepište domácí úkoly z 

češtiny. Pak děláte chyby.
• V jazyku záleží na maličkostech. Uvedu příklad. Třeba rozdíl 

mezi žalobou a krávou je ten, že žaloba je odvolatelná, ale 
kráva není od vola telná.

• Balada, to je třeba písemka z matematiky s ponurým obsa-
hem a tragickým koncem.

• Řecké písmeno NÝ je vlastně písmeno V zklácené větrem 
zprava.

• Už jsem v dějepisu učil tvou matku. Máš nedostatečnou. 
Historie se opakuje.

• Letos se budeme učit o zemětřesení a jiných důležitých 
věcech.

• Krápníky rozeznáváme odzdola, odshora a spojené.
• Zajíce v přírodě poznáme podle tmavých bobků.
• Cože, na Slunci že existují korupce? Snad erupce. Korupce 

existuje výhradně na této planetě!
• To takhle sedíte u Nilu, cachtáte si nohy a pozorujete kroko-

dýly. A najednou vidíte, že si nemáte co cachtat.
• Snažte se podobat rybám. Nenadělají moc řečí a umějí sebou 

mrsknout.
• Vidím, že jsi úplně bez kondice a ze zoologie znáš jenom 

nadávky.
• Pozoruji, Havránku, že tvůj zpěv je láska k hudbě bez lásky k 

bližnímu.
• Za chvíli půjdete na vojnu bránit vlast. Bůh ji buď milostiv.
• Proč lidé říkají bůhví? Čertví.

Pokud vám rodiče doma říkali, že bez vysoké školy nebudete řídit 
Mercedes, tak kecali.

NAJDĚTE CHYBU NA OBRÁZCÍCH (VYBRÁNO Z THE DAINTY SERIES, C.1930)

Správné odpovědi: Na obrázku vlevo je rozcestí tři cest, ale rozcestník ukazuje čtyři. Na obrázku vpravo padají stíny domu a stromů směrem k slunci.
Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y
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RAINBOW  – KOMUNITNÍ PÉČE PRO STARŠÍ GENERACI
SLUŽBY:  
Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální 
podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi 
malými východoevropskými komunitami a rádi 
přijdeme mezi vás nebo do vašeho domu
Provozujeme linku Dementia Help Line 
(demence a ztráta paměti, asistence rodinným 
příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených 
demencí, další informace), 
tel. 1800 096 330
KONTAKT:  
“Rainbow” The Multicultural Aged Care Program 
Telefon: (08) 9271 2026     
E-mail: rainbow1@iinet.net.au

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

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

8. Marec 11:30 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

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

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

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 Úklid, nakupovaní
 Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
 Osobní péče
 Doprava k lékaři a na úřady
 Pravidelné společenské akce a zábavy
 Víkendové výlety
 Skupinové wellness a fitness
 Společenské návštěvy
 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

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

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém 
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, 
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Další informace: Jitka Smith 0406 026 840 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

1. čtvrtletí 2020 Kurzu českého jazyka pro dospělé 
začíná v úterý 4. února večer.

Výuka se koná v budově  
THE RISE, Community Office č. 8  

(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),  
28 Eighth Avenue, Maylands.

V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro 
začátečníky ve Wembley Downs (souběžně s výukou 

České školy Perth), prosím pište na:   
czech.perth@outlook.com 

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu! 
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/ 

“Czech Language Classes Perth“

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU

rainbow1@iinet.net.au
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Tomáš Dub  

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra

Konzulát České Republiky 
Honorární konzul: 

Ing. Zdeněk Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig WA 

6023 
Telephone: (08)  9246 7102 

E-mail: perth@honorary.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/sydney 

ÚŘEDNÍ HODINY:  
pouze ve středu 15:00 - 19:00 

Osobní návštěvu je nutno předem 
dohodnout .

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

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

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

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Tomáš Ferko 

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.

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

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

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

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

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

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

• 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  

(PO Box 1214, Innaloo, WA 6918) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2020

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

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

 28. 3. 2020  Výroční Schůze

 April 2020  Táborák

 17. 3. 2020 Setkaní s Velvyslancem České republiky

 28. 3. 2020 Vyroční schůze a přednáška Etiopie

 8.  5. 2020   Taborák

 Červen 2020   Den dětí

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

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813

Divadlo Ranec zahrálo dětem v Perthu

 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WAMarch 2020 March 2020 March 2020 March 2020 www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.org

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

Please Note
New Postal Address
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