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Milí čtenáři, 

letošní jaro je ve znamení klubových akcí pod širým nebem. Piknik v 

nedeli 18. 9. se sice díky dešti a větru neuskutečnil, respektive byl 

nahrazen radovánkami hrstky dětí ve vnitřním play centru, ale pro příště 

máme hezké počasí už statisticky jisté.  

Členka výboru Jitka Smith se s rodinou nedávno vydala na Lane Poole 

Reserve obhlídnout kempy u Murray River. Zvolené tábořiště se jmenuje 

Nanga Mill a jedná se o terasovitý prostorný kemp krytý borovým lesem. 

Kolem protéká potůček Nanga Brook, který vytváří krásné kaskády a malý 

vodopád, ideální k posílání lodiček. Mezi vybavení kempu patří stoly, lav-

ice, BBQ a kadibudky. Náš československý stanový tábor najdete na 

útulném plácku u potoka. Díky svátku Queen`s Birthday se budeme sjíždět 

už v pátek 28. 10. Výlet je opět za doprovodu manželů Lochmanových, 

kteří jsou specialisté na pozorování divokých zvířat v jejich přirozeném 

prostředí.  

Těšíme se na vás! 

 

                                                             

    Střídání vedoucího úřadu Konzulátu ČR v Sydney 

Dne 7.9.2011 dochází k střídání vedoucího úřadu Konzulátu České republiky v Sydney.  

06.09.2011 06:24 

Konzulát ČR v Sydney informuje, že ve středu 7.9.2011 se ujímá funkce nový vedoucí úřadu pan 

Hani STOLINA. 

Současný konzul pan Pavel PITEL po ukončení svého čtyřletého vyslání v Austrálii odjíždí zpět 

do České republiky 9.9.2011 a rád by touto cestou poděkoval za podporu a spolupráci všem 

krajanům a ostatním zúčastněným, které se mu dostávalo během jeho působení v Sydney.  
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DLOUHO OČEKÁVANÁ PROCHÁZKA PŘĺRODOU S BOTANIKEM 

Zveme všechny zájemce o rostliny a přírodu vůbec, máte jedinečnou přílezitost si užít odpoledne v přírodĕ s odborným výkladem  

Profesora Laco Mučiny  

 

Profesor Ladislav Mučina se narodil v Pieštanoch, vystudoval pedagogickou Universitu Komenského a Slovenskou Akadémii Vĕd v 

Bratislavĕ, poté studoval na Technické Universitĕ v Berlínĕ. Od té doby pracoval na universitách v Rakousku, Itálii, Švédsku, Kuwaitu, Jižní 

Africe, a od roku 2009 na Curtin University v Perthu. Profesor Mučina je svĕtovĕ uznávaná kapacita v oboru výzkumu botanické 

biodiversity, vegetačního mapovaní, rostlinné systematiky, paleoekologii a mnoho dalších odvĕtví. Je také spoluzakladatelem Evropského 

Vegetačního Výzkumu a spolueditor Narodní Vegetační Mapy Jižní Afriky. V Západní Austrálii organizuje nový projekt –  Vegetační Mapu 

Západní Austrálie. 

Přijďte se dovĕdĕt více o naší australské kvĕtenĕ a přivítat mezi námi profesora Laco Mučinu a jeho ženu Dagmar Mučinovou. 

 

  Sejdeme se v nedĕli 9. 10. ve 2 hodiny odpolende na parkovišti Mundy Regional Park –  Lesmurdie National Park u Lesmurdie   

Parkovištĕ je na konci Falls Road, Lesmurdie.  Pro ty, kteří by chtĕli přijít dřív a udĕlat si piknik, jsou tam k posezení stolky kryté proti 

slunci.  

Bude to fyzicky nenáročná asi tří kilometrová procházka po pešinĕ, která vede udolím potoka, mezi skalami, a vřesovištěm s výhledem na 

přímořskou planinu řeky Swan. Skončíme u vodopádu, odkud ti, co budou mít nadbytek energie, mohou sejít ještĕ dolů pod vodopády.  

Po procházce se Ti z nás, kteří budou mít zájem o prodloužení odpoledne do podvečera,  mohou občerstvit a pobavit v nĕkteré z blízkých 

hospod ( Kalamunda Hotel v Kalamundě )  

 

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto zleva doprava Boronia; Jacksonia; Orchidej & Grevillea –  fotografie Marie Lochma  
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ZVEME VÁS NA VÍKENDOVÝ VÝLET K ŘECE POD STAN 

Ano už je to zase tady –  teplejší počasí láká k vodĕ a do přírody. Letos jsme se rozhodli strávit   

 

 prodloužený víkend 28. - 30. 10. u řeky MURRAY v blízké LANE POOLE RESERVE. 

  

Pro ty, kteří jste tam nikdy nebyli, je to jen pár kilometrů z mĕstečka Dwellingup. Tábořit budeme v tábořišti zvaném 

Nanga Mill u řeky Murray, kde se sejdeme bĕhem pátku 28. až soboty 29. 10. dopoledne. Pakliže nebude totalní zákaz 

ohňů, udĕláme si večer menší táborák s opékáním buřtů a zpěvem. 

Prosíme, přivezte každý nějaké dřevo, protože v rezervaci se dřevo sbírat nesmí.  Každý účastník zodpovídá sám za 

tábornický poplatek ( $7.00 za noc na osobu ( $5.00 pro ty, kteří mají slevu ) , děti $2.00 ) .  

Přes den můzete jít na procházku po stezkách v okolí řeky, koupat se či jezdit po řece ( přivezete-li si člun )  nebo jen tak 

sedět u vody a odpočívat. 

Přijeďte v hojném počtu a s dobrou náladou! 

Případné dotazy na e-mailu czechslovakwa@hotmail.com  

 

 

 

 

mailto:czechslovakwa@hotmail.com
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     V rokoch 1995 až 1996 sa objavilo vo viacerých novinách a časopisoch 

( N ový Čas, Výber, Nová Smena mladých, Slovensko a Quark )  niekoľko 

článkov so senzačnými medzi titulkami: Možno zbledne i Däniken, Záhada 

kamennej hory, Spomienka na mimozemšťanov, Slovensko má najväčšie 

gule, Zniesla Kysucká hora kamenné vajcia? a iné. Čo podnietilo autorov 

k napísaniu týchto článkov? Odpoveď znie: Obrovské kamenné gule.  

        Sú tieto zaujímavé prírodné útvary - kamenné gule naozaj 

mimozemského pôvodu? Tí, čo ich považovali za čosi výnimočné ( najmä 

odborní pracovníci - geológovia ) ,  neurobili z nich ale senzáciu. Možno je 

to aj chyba, pretože ide v prvom rade o geologickú raritu.  

        Región Kysúc s rozlohou 936 km2 je z hľadiska atraktívnych objektov 

neživej prírody chudobný oproti iným regiónom Slovenska. Nachádzajú sa 

tu však ojedinelé prírodné zaujímavosti, ktoré si zaslúžia pozornosť, 

pretože nikde inde sa na Slovensku nenachádzajú. Je to PP ( prírodná pamiatka )  Korňanský ropný 

prameň a kamenné gule  

        Nezodpovedanou otázkou zostáva pôvod, resp. vznik týchto pieskovcových gúľ. Sú pravdivé 

informácie publikované v uvedených novinách a časopise? Pravdou je, že tieto kamenno-pieskovcové 

gule sa na Kysuciach skutočne nachádzajú. Pravdou je aj to, že tieto ojedinelé výtvory neživej prírody 

nie sú známe z iných regiónov Slovenska, nie však z iných regiónov v rámci Flyšového pásma 

Západných Karpát ( lom Motyčanka v ČR asi 1 km východne od Milošovej - popísaná 1 guľa ) . Čo sa 

týka ich veľkosti ( priemeru )  možno s určitosťou konštatovať, že ide o najväčšie kamenné gule na 

Slovensku a možno i na svete. Najväčšia doteraz známa guľa má priemer asi 260 cm. Sú to naozaj 

poslovia mimozemských civilizácii?  

        Odpoveď na túto otázku sa nachádza priamo v opustenom lome. Dôkazom toho, že nie sú to 

poslovia mimozemských civilizácii je skutočnosť, ktorú možno vidieť na mieste výskytu najväčšieho 

počtu gúľ ( lom Milošová - Megoňky ) , kde nepravidelne hrubá poloha ( vrstva )  zlepencov 

neprerušovane prechádza z pieskovcovej polohy, v ktorej sa guľa nachádza aj s pieskovcovou guľou. 

Ak by išlo skutočne o gule, ktoré pochádzajú z inej planéty alebo boli nejakým neznámym spôsobom dopravené do oblasti sedimentácie bukoveckého 

pieskovca, musela by byť uvedená zlepencová poloha na styku s guľou prerušená.  

        Čo bolo príčinou vzniku guľovitej odlučnosti? S určitosťou možno povedať iba to, že počas jej vzniku zohrali významnú úlohu tektonické pochody v 

čase formovania geologickej stavby západného úseku Flyšového pásma. Zdá sa, že skutočná príčina zostane i naďalej tajomstvom prírody.  

RNDr. František Beleš                                                                                   www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2_3/gule17.html 

 

 

 

 

 

                                                                            ( P erla Podkrkonoší )  

Částečně zachovaný hrad přestavěný na zámek na vrchu nad stejnojmennou 

obcí. Poprvé se připomíná r. 1322, za husitských válek r. 1432 sedm měsíců 

obléhán sirotky. V 16. a 17. stol. proběhly výrazné přestavby na renesanční 

zámek, sídlo cestovatele, významného skladatele a mecenáše hudebního 

souboru Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Po Bílé hoře získal hrad Al-

brecht z Valdštejna, který jej věnoval valdickým kartuziánům; po zrušení řádu r. 

1782 objekt přestal být udržován, definitivní škody napáchal požár r. 1830. 

Potud historie. Ovšem mnohem zajímavĕjsí je vznik hradu jako takový, 

opředený řadou legend. 

První z nich praví, že na kopci Tábor žila před dávnými časy stará čarodějnice. 

Byla známá jako kořenářka, která pomocí kouzel dokázala vyléčit kdejakou neduhu a svým umem byla vyhlášená. Na druhou stranu 

byla velmi líná, proto si každou sobotu najímala na domácí práce ženské z nedaleké vesnice. Jednu sobotu jako obvykle přikázala 

co vše mají udělat a odletěla na svém koštěti pryč. Ženské nespěchaly, věděly, že výlety staré čarodějnice končí až kolem půlnoci. 

Sedly ke stolu a tlachaly. Přitom se jedna pustila do švestky, kterou si utrhla cestou a druhá si pochutnávala na pečené slepici co si 

přinesla od oběda. Když tu náhle se rozlétly dveře a v nich stará čarodějnice. Vidouc, že práce neutíká rozezleně přistoupila k 

vystrašeným ženštinám jedné vytrhla kost a zahodila ji a druhé pecku, kterou odhodila na druhou stranu. Na místech kde dopadly, 

vyrostly hrad Kost a hrad Pecka. 

Podle jiné legendy naopak jistý chalupník při výlovu rybníka u Ostružna v Českém ráji našel v bahně lahvičku, v níž byl zaklet mocný 

duch. Za osvobození slíbil džin chalupníkovi, že stonásobně zvětší první tři věci, kterých se jeho osvoboditel dotkne. A tak vznikl 

hrad Kost z odhozené kosti, hrad Pecka z třešňové pecky a hrad Pařez z pařezu, na který užaslý chalupník usedl. 

Co myslíte, která legenda je pravdivá? 

Zdroje:http://www.podzvicinsko.cz/cs/povesti-z-podzvicinska/povesti-a-zahady-z-hradu-pecka.html 

Tajemné krásy domova            

http://hrady.hyperlink.cz/hrad_valdstejn.htm
http://www.podzvicinsko.cz/cs/povesti-z-podzvicinska/povesti-a-zahady-z-hradu-pecka.html
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Milí priatelia, 

 

dovoľujeme si vás upozorniť, na novovzniknutý internetový magazín 

ekumst.sk, ktoré spája kultúrnu komunitu na celom Slovensku. 

Okrem redakčnej časti, na ktorej sa podieľajú poprední slovenskí novinári 

a kultúrne osobnosti, umožňuje web aj vytvorenie profilu kultúrnej 

inštitúcie alebo  personálny blog, do ktorého môžete pridávať svoje 

príspevky. Pokiaľ budú stáť za to, radi ich uverejníme aj na hlavnej 

stránke. 

Ak chcete aj v zahraničí vidieť a vedieť, čo sa deje v našom kultúrnom 

a spoločenskom živote, čítajte nás. 

Župné nám.7 

815 68 Bratislava 

tel./fax: 02/ 5441 3552 

www.ekumst.sk                                                                             Kumšt - 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eekumst%2Esk


 

 

 

 

 

Vysílání v českém jazyce každou neděli 9-10pm http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech 

Vysílání ve slovenštině každou neděli 10-11pm http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak  

     Každé podělí odpoledne 3.30 - 4.30  FM 95,3 

www.radio-czech.com 

“ Rainbow ”  

Balíčky komunitní péče pro starší generaci 

 Výběr z našich služeb: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora 

 Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východo-evropskými komuni-

tami 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 infor-

mace )  

         Telefonujte zdarma na číslo: 1800 096 330 ( anglicky hovořící služba )  

Kontakt “Rainbow ”  The Multicultural Aged Care Program 

Telefon: (08 )  9271 2026    E-mail: rainbow1@iinet.net.au 

Step aerobics 

Pro začátečníky i pokročilé v rytmu latinskoamerické 

hudby. Každou středu 6.00-7.00pm, vstup $10, The 

Firm Studio, 53 Old Perth Road, Bassendean, kontakt 

a info:  

Dáša 0450 301 463. 

                Aby se staly radio-webové stránky více atraktivní, byly přidány celovečerní a dokumentární filmy.  

                                                                                                                                       S pozdravem, Ludvík Jedla 

Kadeřnické služby 

: Levné kadeřnické služby je možno sjednat po dohodě u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo e-mail lizbaladova@yahoo.com  
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http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esbs%2Ecom%2Eau%2Fyourlanguage%2Fczech
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esbs%2Ecom%2Eau%2Fyourlanguage%2Fslovak
mailto:lizbaladova@yahoo.com


 

 

     Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie po sv. Omši v hale 

pri kostole.  Ak chcete prísť a chcete sa stretnúť a porozprávať s ľudmi, a nie ste katolíci alebo 

veriaci, srdečne ste vítaní. Tiež by som chcel poďakovať všetkým ktorí pomáhajú akýmkoľvek 

spôsobom či pri bohoslužbách alebo občerstvení.            Srdečná vďaka. Fr. Pavol Herda 

  V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím kontaktujte ma 

na moju adresu. 

Cirkevné   služby 

Slovenské evanjelické bohoslužby pre všetkých ľudí dobrej vôle bývajú dvakrát mesačne a to vždy v prvú a tretiu nedeľu v mesiaci 

a ak je 5 nedieľ, tak aj v piatu. v:    St Johns Lutheran Church,16 Aberdeen Street,Northbridge, Perth, WA.. 

Na každých našich bohoslužbách prisluhujeme sviatosť Večere Pánovej pre všetkých, ktorí si ju žiadajú. Po bohoslužbách si vždy 

posedíme v priľahlej hale pri káve, čaji a chutných domácich zákuskoch a občas si premietame aj slovenský alebo český film. Príďte 

sa pozrieť, neoľutujete! Cirkevné služby, ktoré radi poskytneme a poslúžime: krst, sobáš, pohreb a taktiež návštevu starých, chorých 

alebo prislúženie Večere   Kontakty na nás:ThMgr Milo Velebír:                                   ThMgr Anna Velebír: 

                                                             Mobil: 0413 650 429                                 Mobil: 0410 528 614 

                                                                Email: mvelebir@bigpond.com                 Email: avelebir@bigpond.com 

  

  

Fr. Pavol Herda 

215 Morley Drive 

6054 Kiara WA  

Mobile: 0401511302 

calidusps@gmail.com 

Česká škola v Perthu 

pro děti od 3 do 8 let 

Kde: Loftus Community Centre, Loftus St Leederville 

Kdy: každou školní sobotu  9:45 - 11:45 

Informace: Jitka Smith 

Telefon: 9245 8137 nebo 0406 026 840 

Email: jclementeenka@gmail.com 

 

Česká playgroup 

Kde: Irwin Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta 

Kdy: každý čtvrtek 9:30 - 12:30 

Informace: Tereza Rada 

Telefon: 0428 501 010 

Email: tereza.rada@googlemail.com 

Kurzy českého jazyka pro dospělé 

probíhají každé úterý na 20 View Street, North Perth. Cena kurzu: $100 / 10 lekcí / 1term. Další  term začal 10. května, lze se ještě připojit. 

Lekce pro pokročilé: 18:00 –  19:30, lekce pro mírně pokročilé: 18:45 - 20:15, lekce pro začátečníky  19:30 –  21:00. Bližší informace na 

ballashley@hotmail.com ( AJ)  anebo na baladova.gabina@post.cz ( ČJ )  

Hledání krajana 

Hledá se pan Pavel Kalásek, který v roce 1978 nebo 1979 emigroval z České republiky a měl by žít v Austrálii. Od doby emigrace nemá 

jeho bratr, Petr Makovec, žádné zprávy. Pavel Kalásek emigroval spolu se svou ženou Janou, roz. Zahradníkovou. Bratři Petr a Pavel 

spolu měli dobrý vztah a dnes již nemají žádné další žijící příbuzné. Petr Makovec, podle slov své přítelkyně, která mu pomáhá hledat 

ztraceného bratra, v noci nemůže spát, protože se bojí tento svět opustit bez toho, že by znovu spatřil bratra Pavla. 

Pro zprostředkování kontaktu, prosím, oslovte sekretářku našeho klubu. 
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Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands  

     9. Oktober       11.15  
   13. November   11.15 

mailto:mvelebir@bigpond.com
mailto:avelebir@bigpond.com
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:baladova.gabina@post.cz
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        Gravity Discovery Centre, Military Rd, Gingin, WA;  

                                                                 Phone: +61 89575 7577 

 

 

                                                                                                                                                                                               www.gdc.asn.au 

http://www.gdc.asn.au/
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Majiteľ istej nemenovanej firmy šušle do 

uška novej sekretárky:  

- Slečna, uhádli by ste, koľko mám 

rokov?  

- Sedemdesiatdva.  

- Ako to môžete vedieť tak presne?  

- Môj bývalý zamestnávateľ má 

tridsaťšesť a zvádzal ma iba spolovice 

tak hlúpo ako vy.  

Dvaja cyklisti na tandeme šliapali usilovne do kopca. Keď boli na kopci, ten ktorý sedel vpredu 

povedal:  

- To bola drina, už som myslel, že to nedokážeme!  

- To ti verím, - hovorí druhý. - Keby som nebol celou cestou brzdil, určite by sme boli pospiatky, 

zišli dolu.  

Nejrychlejší na světě 

Dohadují se tři filozofové o tom, co je na světě nejrychlejší. První říká: „Nejrychlejší je přeci světlo.” 

„Kdepak, milý pane kolego, myšlenka - ta je přeci nejrychlejší...” povídá druhý filozof. 

„Tedy nerad bych vypadal jako negativista, pánové,” vstoupí do debaty třetí filozof, „jsem si však jist, že naprosto nejrychlejší je 

průjem... No považte - tuhle jsem v noci dostal průjem a než jsem stihl rozsvítit nebo něco vymyslet, tak jsem se posral!” 

Čerství milionáři 

Najdou dva bufeťáci na ulici šek na 

milion dolarů. 

„ C o si za to koupíme? ”  uvažuje 

nahlas první. 

„ M ám nápad! ”  vykřikne po chvíli 

druhý. „ Skoupíme všechny 

popelnice ve městě a budeme 

nejbohatší bufeťáci na světě! ”  



 

 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  NA  ROK  2011                                                    

Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci                    Rodina   $30,00 

nebo poslat šekem –  poštovní poukázkou                  Jednotlivec  $25,00 

na naši adresu:                                                                 Penzisté - pár            $20,00 

Czech& Slovak Association                                  Penzista jednotlivec $15,00 

PO Box 604,                                            Student   $15,00  

Mundaring WA 6073 

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2011        

 

   18.10.2011     Piknik  

     9.10.2011     S botanikem za jarní květenou 

   28.10.2011     Víkendový výlet pod stan 

   03.12.2011     Mikuláš 

   31.12.             Silvestr v Toskánskem klubu 

 

Bližší informace o plánovaných akcích se dovíte z 

dalších čísel KLOKANA. 

 

Těšíme se na vaši účast! 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Velvyslanectví ČR     Velvyslanec   -  Hynek KMONÍČEK  

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 

Telephone: ( 02 )   6290 1386 

Fax: ( 02 )  6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra 
 

Honorární konzulát ČR 

Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka 

27 Virgilia Street, Duncraig 

WESTERN AUSTRALIA 6023 

Telephone: ( 08 )   9246 7102 
 

Konzulát ĆR 

Konzul: Ing. Hani STOLINA 

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   Follow us on Facebook  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Velvyslanectvo SR 

Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 

Telephone: ( 02 )  6290 1516 

Fax: ( 02 )  6290 1755 

E-mail: embassy@slovakemb-aust.org 

Web: www.canberra.mfa.sk 

 

Konzulát SR 

Konzulka: Zuzana Warderová 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   

CANBERRA 2606 

Telephone: ( 02 )  6270 1516 

Fax: ( 02 )  6290 1755 

 

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 
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Členem klubu se může stát kdokoli bez rozdílu národnosti či bydliště. Jediným předpokladem členství je zájem o naši kulturu a 

společnost. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku  

 -        Bankovním příkazem na účet: Czech & Slovak Association in WA, Inc., BSB 016 286, číslo účtu: 438009261.  

          Banka ANZ. Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno! 

-         Sdělení poštovní adresy, na kterou je členům zdarma zasílán měsíčník Klokan. 

-        Na základě úhrady členských příspěvků obdržíte členskou kartu. 

-        Předplatné Klokana bez členství v klubu: $18/rok 

Další výhodou členství je snížené nebo zdarma vstupné na některé klubové akce. 

ČLENSTVÍ  V  NAŠEM  KLUBU 

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je kra-

janským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.  

mailto:consular_sydney@mzv.cz
http://www.facebook.com/pages/Dover-Heights-Australia/Consulate-General-of-the-Czech-Republic-in-Sydney/127697888610?ref=ts


 

 


