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KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY
– PLATNOST CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO PODÁNÍ
ŽÁDOSTÍ O VYSTAVENÍ NOVÝCH CESTOVNÍCH DOKLADŮ
COVID 19 - Platnost cestovních dokladů pro podání žádostí o vystavení nových cestovních dokladů - (nejpozději do 31.10.2021)
V souvislosti se situací ovlivněnou pandemií COVID19 byla opět prodloužena lhůta, ve
které mohou žadatelé podávat žádost o nový cestovní doklad i poté, co jeho platnost
skončila, bez nutnosti předložení osvědčení o státním občanství. Vzhledem k cestovním restrikcím v Austrálií a pro cesty z Nového Zélandu byla tato lhůta prodloužena do
31.10.2021
Občanům, kterým v období od vyhlášení nouzového stavu v ČR , tj. po 1. březnu 2020,
vypršela platnost osobních dokladů (cestovní pas, občanský průkaz), bylo na základě
rozhodnutí Ministerstva vnitra povoleno žádat o nový cestovní doklad na GK Sydney bez
toho, aniž by museli předkládat osvědčení o státním občanství.
Termín pro předložení takových žádostí je stanoven nejpozději do 31. října 2021.
Pokud vám v uvedené době ( po 1.3.2020) skončila platnost českých osobních dokladů,
pak jakmile bude cestování do NSW opět umožněno doporučuje podání žádosti o vydání nového cestovního pasu neodkládat. Další prodloužení lhůty a vývoj situace nelze
nyní předjímat.
Těm občanům, kteří nemají platný cestovní doklad pro cestu do Austrálie na Generální
konzulát v Sydney (zejména v případě cest z Nového Zélandu) bude vystaven jednorázový náhradní cestovní průkaz pro cestu za účelem podání žádosti o nový doklad.
Generální konzulát umožní přijímání žádostí o nové cestovní doklady v případě potřeby
i mimo úřední hodiny.
S žádostí o náhradní cestovní doklad nás prosím kontaktujte na emailové adrese: consular_sydney@mzv.cz.
Bližší informace mohou k vydáván cestovních pasů mohou být poskytnuty pracovníky
Generálního konzulátu na e-mailové adrese: passports_sydney@mzv.cz.
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OLDIES BUT GOLDIES – ZÁBAVA VE STYLU 80.–90. LET V PERTHU
V Československu to byla doba nošení plísňáků, mrkváčů, vlasové trvalé a výrazného líčení. V hudbě to byly šlágry jako
Zvonky štěstí, To musím zvládnout sám, Hurikán či Biely kvet. Vzpomínáte na pecky takových kapel jako Modern Talking,
2 Unlimited nebo E-Rotic nebo domácích skupin jako jsou Elán, Team, Buty nebo Laura a její tygři?
V současné době „retro“
hodně frčí, a ne všichni jsme
toto období zažili, resp. prožili, a proto nás napadlo si
tuto dobu připomenout.

DJ BBOSS se staral o hudební provedení a soudružka Smithová
celou akci moderovala. Soudružky Stevensová a Baladová dbaly
u dveří na pořádek a na dodržování plánovaného programu.
Program byl svědomitě připraven a vystaven a nesl v sobě
ducha doby.

Dne 24. srpna 2021 se v
tanečním sále v Hamersley
Community Centre rozsvítila světla reflektorů a pod
taktovkou České a slovenské asociace v Perthu a za
pomoci ženy za pultem,
se uskutečnila diskotéka
“Oldies but Goldies“.

Nechyběly ani soutěže, hodnocen byl zpěv i tanec.

Kulturní referentky,
soudružky Smithová a
Stevensová, předem svědomitě prošly hudební záznamy té doby, výsledky ankety “Zlatého
slavíka“, aby hudební nabídka byla co nejpestřejší. I široká
veřejnost dostala možnost vyslovit svá přání a nechat si zahrát
skladby svých oblíbených interpretů.
Sál byl stylově vyzdoben a nablýskán. Umělecká květinová výzdoba dodala sálu patřičný šmrnc. Tematická výzdoba s hesly na
panelech v sále i v předsálí navazovala patřičnou atmosféru. Nic
tak již nebránilo dobré zábavě.
O kvalitní pokrmy se starala soudružka Ondová se svou pracovní
četou (Simona, Veronika, Marcela, Peter) a bar měli na starosti
soudružka Čelišová a soudruh Voyt. Hitem večera byly punčové
řezy a ruská vejce s chlebem, vše podávané tradičně na papírových táccích s plastovými příbory.
Z alkoholu pak vedla vodka s džusem. U vstupních dveří úsměvy a razítka všem platícím zákazníkům rozdával vyhazovač
Dušan (Honzík).

A tak si řada účastníků kromě hezkých vzpomínek odnesla
domů i nějakou tu materiální cenu.
Módní kreace pořadatelů i účastníků byly zdařilé a úsměvy na
jejich tvářích nás ujistily o tom, že se akce povedla.
Sešlo se nás přes 130, což znamená, že hudební tvorba 80.- 90. let
je nezapomenutelná.
Díky pořadatelskému týmu a všem účastníkům za parádní večer.
Na viděnou opět příště.
Katka Steffens, Jitka Smith
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KVÍZ – JAK SI PAMATUJE 80. A 90. LÉTA
1) Generace současných třicátníků
čerpala informace o intimním životě ze stránek časopisu Bravo. Jak se
jeho vztahová a sexuální poradna
jmenovala?
A. Only You
B. Příručka mladých svišťů
C. Láska, sex a něžnosti

podařilo zaplnit i českým interpretům.
Kdo v roce 1996 vyprodal Strahov?
A. Karel Gott s Lucií Bílou
B. Bratři Nedvědi
C. Česká filharmonie
6) Ve kterém klipu tančil
Michael Jackson se zombie?
A. Bad
B. Thriller
C. Dangerous
7) Řetězec rychlého občerstvení
McDonald‘s platí desítky let za jeden
ze symbolů šíření americké kultury
i globalizace. Svou první tuzemskou
provozovnu po revoluci otevřel nepřekvapivě v Praze. Kdy a kde konkrétně
se ale typické zlaté oblouky poprvé
objevily?
A. V březnu 1990 na ruzyňském letišti
B. V březnu 1991 na Václavském náměstí
C. V březnu 1992 ve Vodičkově ulici

2) Kterou zpěvačku kdysi proslavily spíše než její pěvecké kvality její
vnady?
A. Samanta Fox

8) Pet Shop Boys je hudební skupina?
A. Americká
B. Britská
C. Německá

11) V roce 1997 vyvolal prezident
Václav Havel se svou manželkou
Dagmar soudní spor kvůli reklamě na
boty. Obuvnická firma Ravelli totiž
své výrobky inzerovala billboardem
s nápisy „Dášenka“ a „Václavka“,
obrázkem foxteriéra a Havlovou zelenou bustou porostlou houbami. První
dáma takovou reklamu považovala za
nevkusnou, dnes už se ale zapomíná,
že prezidentská podobizna původně
byla umělecký kus. Kdo ho vytvořil?
A. Milan Knížák
B. David Černý
C. František Ringo Čech

B. Pamela Anderson
C. Vanessa Paradis
3) O devadesátých letech se mluví
jako o časech s uvolněnou, volnomyšlenkářskou atmosférou; dokladem může
být i pražská návštěva Billa Clintona,
během které si tehdejší americký prezident zahrál v centru města i na hudební
nástroj. Kde a na jaký?
A. V hotelu Jalta na bubny
B. V klubu Reduta na saxofon
C. Na Staroměstském náměstí na dudy
9) Transformace české ekonomiky se
po listopadu děla i prostřednictvím
kuponové privatizace. Pomocí kuponové knížky lidem umožňovala dosáhnout na akcie privatizovaných podniků
přímo, nebo nechat se svými knížkami
nakládat investory, což je metoda, které do značné míry uškodil byznysmen
Viktor Kožený. Jak zněl reklamní slogan, kterým jeho Harvardské investiční fondy lákaly předtím, než s penězi
utekl na Bahamy.

A. Hříšný tanec (Dirty dancing)
B. Pomáda (Grease)
C. Kočky (Cats)
5) Jedním ze symbolů změny poměrů
se stal koncert Rolling Stones na pražském Strahovském stadionu v srpnu
1990. Mamutí cvičiště, které za socialismu hostívalo spartakiády, se ale

A. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid
B. Aneta, John, Benny, Anna
C. Björn, Benny, Anni-Frid, Aneta

A. „Jistota desetinásobku“
B. „Naše filozofie, váš zisk“
C. „Nenechávejte knížku pod slamníkem. Svěřte ji Harvardským investičním
fondům“
10) Jak se jmenuje hit Alphaville, který v české verzi nazpíval i Karel Gott?
A. Lady carneval
B. Forever Young
C. C‘EST LA VIE
ODPOVĚDI: 1c, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8b, 9a, 10b, 11a, 12a

4) Písnička Patricka Swayzeho She´s
Like The Wind zazněla i ve filmu?

13) Jména všech členů skupiny Abba
zní?
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Z CESTOVATELSKÝCH ZÁPISKŮ
(NEJEN) AVON VALLEY - PO VODĚ, VLAKEM, PĚŠKY I NA KOLE
AVON DESCENT
Dva dny, 124 kilometrů divoké řeky, kajaky, motorové čluny,
odvaha a adrenalin. Často hodně štěstí. To je Avon Descent.

Jak jsme informovali v minulém čísle Klokana, dvoudenní závod
na řece Avon, který začíná v městečku Northam a končí v Perthu
(Bayswater), se konal o víkendu 14. a 15. srpna. 124 kilometrů
divoké řeky letos zdolávalo téměř 500 kajakářů a posádek motorových člunů. Díky letošním vydatným dešťům byly podmínky
závodu ideální. Zatímco v minulých letech závodníci museli občas
přenášet svá plavidla pro nedostatek vody přes obnažené balvany,
letos to bylo z důvodu opačného. Pod mostem Katherine Bridge
bylo vody dokonce tolik, že nebylo možné most podjet a lodě se
musely přenášet přes cestu!

K závodům patří i diváci, každoročně se jich k řece vydává na
tisíce. Skvělá podívaná je hlavně u Bells nebo Syds Rapids. Ani
letos tomu nebylo jinak. Já jsem se v neděli vydala k peřejím
Bells Rapids. Neuvěřitelně modrá obloha a rozvodněná řeka Avon
zaručovaly skvělou podívanou. Zpěněná divoká voda v některých
místech vypadala jako by byla zamrzlá s čerstvou pokrývkou
sněhu. Nebylo mnoho kajakářů, kteří by zvládli podjezd pod
nedalekým mostem bez převrácení. Bez problémů to neměly ani
motorové čluny, díky rozvodněné řece je silný proud často donutil
ke slalomu mezi zaplavenými stromy.

Výsledky závodů odráží skvělé podmínky – vítězové v kategorii
motorových člunů celých 124 kilometrů zvládli těsně pod dvě
hodiny - přesně za 1:59:30 hodin! Celá třetina člunů závod nedokončila. Nejrychlejší tým kajakářů závod zvládl za 17 hodin a 17
minut. Ze 168 kajakářů jednotlivců a týmů jich závod dokončilo
137. Převažují závodníci rodu mužského, nicméně závodit se odvážila i hrstka žen. Osobně obdivuji každého, kdo se do divokých
vod pustil. Bravo!
Navštívit tenhle úžasný kus Avon Valley můžete společně
s námi – na sobotu 19. září pro vás chystáme výlet do národního parku Walyunga. S průvodkyní Gábinou se vydáme na
malou procházku kolem řeky, navštívíme Syds Rapids a po
letošních vydatných deštích se rozhodně můžeme těšit na rozkvetlou přírodu. Podrobnější informace najdete v pozvánce
v tomto čísle Klokana.

KEP TRACK – CESTA VODY

Avon Descent se poprvé konal v roce 1973 v počtu 49 závodníků
a za celou svou 48 let dlouhou historii byl zrušen pouze jednou, a
to v roce loňském z důvodu koronavirové pandemie. Tohoto mezinárodního závodu se doposud zúčastnilo na 35 tisíc závodníků,
převážně Západoaustralanů. Samozřejmě, že letošní mezinárodní i
mezistátní účast byla ještě menší než obvyklých 15 procent.

Údolí řeky u Bells Rapids také protíná dvourozchodná železniční trať. I po ní se můžete vydat na startovní čáru závodu Avon
Descent do městečka Northam. Vlak Prospector zde zastavuje na
své cestě do Kargoorlie.

Ti, co preferují vlastní pohon, mohou do Northamu dojít nebo
dojet po stezce „Kep Track“. Kep znamená voda v jazyce
Nyoongar. Název nezískala bezdůvodně – stezka začíná u přehrady v Mundaringu a vede podél Golden Pipeline, tedy slavného
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vodovodního potrubí, které již od roku 1903 zásobuje Kargoorlie
a okolí pitnou vodou. Historie vybudování tohoto 530 kilometrů
dlouhého vodovodu je velmi zajímavá i smutná zároveň.
Na počátku 90. let 19. století bylo v oblasti dnešního KalgoorlieBoulder objeveno zlato a vypukla zlatá horečka. Mnozí se vydali
do vyprahlých Goldfields hledat zlato a vyvstala naléhavá potřeba
pro zásobování vodou, protože nepravidelný déšť a vodní vlaky
nemohly poptávku pokrýt. A tak vznikl projekt „Goldfields Water
Supply Scheme“. Má své počátky v roce 1896 a vypracoval ho C.
Y. O‘Connor, který na jeho realizaci i následně dohlížel. Ačkoli
podporován premiérem Forrestem, O‘Connor se musel vypořádat
s rozsáhlou kritikou a výsměchem kvůli tehdejšímu přesvědčení,
že rozsah inženýrského úkolu je příliš velký a že nikdy nebude
fungovat. C.Y. O‘Connor si vzal život necelých 12 měsíců před
uvedením potrubí do provozu. V té době to bylo nejdelší sladkovodní potrubí na světě. Jeho projekt funguje dodnes, potrubí stále
zásobuje vodou tisíce domácnosti, doly, farmy i další podniky.
Z důvodu údržby potrubí a čerpacích stanic vedla podél vodovodu
i železnice. Tato původní železnice již neexistuje, byla vybudovaná nová, po které jezdí výše zmiňovaný Prospector a mnohé vlaky
nákladní. Kep Track následuje trasu této bývalé, tzv. Východní
železnice z Mundaringu do Clackline a odtud až do Northamu pak
vede dál podél potrubí, v celkové délce 75 kilometrů. Na cestu se
můžete vydat pěšky, na kole nebo i na koni.

a zelenými farmami, trasa častokrát přejížděla místní silnice. Po
zpevněném přírodním povrchu s občasnými loužemi se jelo skvěle.
V Bakers Hill je povinná zastávka ve vyhlášené pekárně Bakers
Hill Pie Shop. Tam rozhodně dočerpáte energii po ujetých skoro
30 kilometrech, není na škodu zakoupit výborný pie či některý z
lákavých dortíků i na cestu dál.

Cesta z Bakers Hill pokračuje ještě chvíli mezi poli okolních farem,
než vjedete do mokřinatého lesíka. Široká cesta se změní v úzkou
stezku, ale je to příjemná změna terénu. Po několika kilometrech
dojedete k vlakovému nádraží v Clackline. Ke zcela viditelnému
nástupišti vedou zbytky kolejí. Chvilku jsme zde vyhlížely zapomenutý vlak, přeci jen trochu únavy se vkrádalo. Ale když vlak
nejel, nasedly jsme znova na naše oře. Chvilku nám trvalo najít
pokračování stezky, se značením zde mají rozhodně co dohánět,
obzvláště, když zde „koleje“ končí! Malá zajížďka a ochotný motorista, co přispěchal s radou, nás uvedli na správný směr.
Následných šest a půl kilometrů cesta pokračovala po místní
silnici. Lesy střídaly farmy a buš, a než jsme se vrátily na cestu
prašnou, přidaly se i větší kopce. Cesta vede dál podél vodovodního potrubí až do Northamu. S úžasem jsme obdivovaly
obrovské červenomodré vodovodní kohouty, které občas na
potrubí „vyrostly“. Stezka zároveň také následuje Great Eastern
Highway, občas uhýbá do lesa, občas i přes husté křoví slyšíte
provoz na hlavní silnici, ale to nijak nekazí samotný zážitek.
Míjíte i northamskou vojenskou základnu nedaleko níž se Great
Eastern Highway přejíždí.

S Lucií jsme zvolily kola a přesně před rokem se na víkendové
dobrodružství do Northamu po Kep Tracku vydaly. Na stezku
jsme se napojily v Chidlow a čekalo nás něco přes 50 kilometrů.
Výhodou cestování po bývalé železnici je malé převýšení, i když to
se může změnit v dlouhý, táhlý (nudný) výšlap do mírného kopce.
Tak probíhala cesta přes historické Wooroloo, Wundowie až do
Bakers Hill. Krajina vedla střídavě mezi australskými křovinami

NEKONEČNÉ POTRUBÍ – INDUSTRIÁLNÍ VELEDÍLO

Stezka pak už jen kopíruje cestu potrubí jak na horské dráze.
Městečko Northam vás uvítá pohledem na vysoký železniční most
a protilehlé kopce. Trochu jsem si připadala jak na Vysočině. Kep
Track končí u rozpadlého mostu přes odnož řeky Avon. Brzy pak
najdete cyklistickou stezku kopírující řeku, podél které se dostanete až do historického centra Northamu. Ale o tom až někdy příště.

VODOVODNÍ KOHOUT

Jitka S.

PŘEJEZD PŘES BROD V CLACKLINE

CSAWA

DENÍK MATKY NA CESTÁCH
To byl zase nápad! (Dobře, který mě
napad).
Vlastně to vzniklo z lenosti mého manžela
a zřejmě neochoty snášet ten protivný
řev našich dětí. I když, on tvrdí že se mu
nikam nechce, protože tam kam chceme
nic není - takže vlastně nikde nic není a to
nic je vlastně všude kolem.
Tak mě napadá, nemáte někdo slovník
mužských cizích slov? Nebo nevíte jak
porozumět řeči jejich kmene?
Moje kamarádka (má také dvě děti)
je na tom podobně, a tak jsme to daly
dohromady.…
Nevím, co je horší - spojit děti dohromady
(což tvoří větší bandu, která hraje víc na
nervy) nebo raději jet s manželem, co vydá
za další dítě...
Má kamarádka je podobně postižena a
prahne po novém dobrodružství. I přes
těžká zavazadla, která navíc postupně
‚tíhnou‘, když se vzdalujeme od domova…
Nemusím vám vysvětlovat, že nás někdy
táhnou totálně k zemi… samozrejme myslím naše úžasně hodné děti. Tak hodné,
že moje sousedka co má tři, pije třikrát
po dvou deci vina... Kdyby jich měla víc
(myslím těch dětí), musela by vypít více
skleniček a to si určitě dokážete představit
jak by potom vypadala. Takže když vypijete dvě skleničky, alkoholik z vás snad
ještě nebude - ale kdo ví, manžel by se měl
možná také započítávat..pro případ.
Jsem na cestě, jen já a můj stín… Ne, to
byl jenom sen, jedeme všichni (ale chlapi
zůstávaj´ doma).
To zní jako skvělej nápad, nemyslíte? (Ale
pro ně, ne pro nás)
Jenom holky…kéž by.. a dáme si nohy
nahoru, něco dobrého a taky to vínečko a
popovídáníčko, přihodíme nějaký dobrý
film… to zní jako super klidně strávený
den či večer…takový ten holčičí… Tak
snad příště.
Taky jsem se kdysi rozhodla, že půjdu
rybařit - jen já a ticho…a ryby. Až teprve
teď, co jsem se stala mámou jsem pochopila to největší kouzlo tichého bláznovství…
ti chlapi to už věděli dávno. Já si to myslela, přece jenom jsou před námi ženami v
něčem napřed …
DEN PRVNÍ
Jedeme, spíme, křičíme, hádáme se,
pustíme si muziku? Ne, je prý moc hlasitá.
No nevím co je lepší, hlasitá hudba nebo
hlasité děti?
Když koupíte jednu věc, musíte ji koupit
tolikrát, kolik dětí vezete, jinak to vůbec
nezkoušejte..To je jako když chlapovi nedáte najíst…nebo psovi - taky na vás bude
pořád vrčet.

Po třech hodinách jízdy z Petrhu jsme dorazily do cíle - Jurien Bay. Máme malebný
domek s vlastním příjezdem pod střechou,
stylové posezení na verandě typicke pro
přímořské bydlení. Uvnitř jakoby někdo
před námi bydlel. Velice útulně zařízeno.
Vše na co si vzpomenete. V případě nouze
na nás čekalo ve spižírně překvapení, v
podobě načaté čokolády Nutely k namazání. Tedy my ženy jsme se namazat hodlaly,
ale člověk míní a věci se mění…
Vybavené několika flaškami vína jsem
si barvitě vybarvovaly naše představy,
krásného ničím nerušeného večera při
dobrém víně a zákuskách. Ale s blížícím se
večerem se naše představy začaly pomalu,
ale jistě vzdalovat…ala.. jak dostat děti do
postele. Nevím, čím to je, ale večer jsou
děti jakoby nabity novou energií, kdežto
dospělí pomalu odpadávají.
S kamarádkou jsme se domluvily, že se
vždy večer sejdeme u společného stolu s
připravenými zákusky s vínem.
Nejdříve se ale dveře od pokoje vůbec
neotevřely nebo se otevřely až když se už
zase moje oči zavíraly. Tak jsme si obě
pochválily, jak jsme se tu mohly spolu
konečně sejít, popřály jsme si dobrou
noc a odpadly. Nemusím zdůrazňovat, že
nějakou tu flašku vína jsme si vezly zase
domů. Tak zase jsme je ušetřily na naše
další pokusy…
Děti měly pěkný pokoj…byly tam hračky…tak asi proto nám připadal ten
pokoj tak úžasný. Ovšem jen do té doby
než jsme otevřely skříň. Vybafla na nás
slušná kolonie pavouků s takovejma těma
dlouhejma nohama. Určitě nekoušou, ale
díky těm dlouhým nohám nemáte chuť se s
nimi mazlit. No jo no, byli všude ve všech
rohách skříně i se spoustou pavoučích
miminek.
Začaly jsem také posouvat s postelema,
pěkně ke stěně, aby nám děti v noci z
postelí moc nepadaly. To byl taky dobrej
nápad, jelikož za postelí a nočními stolky
byli ti samí pavouci. Dobrý na tom bylo,
že to byl stejný druh, máte větší jistotu že
vás už nic nepřekvapí. I když jsem měla
pocit, že jsme je všechny vybily, stejně se
občas během dne i další den ozval řev dětí,
že tam zase nějaký ten pavouk běží.
Měly jsme krásné počasí, sice nebylo už
moc na koupání, ale vybízelo to k jiným
vodním radovánkám jako například
rybareni… No dobře, není to úplně vodní
radovánka, ale rozhodně radostný klid to
nabízí. Ovšem jen do chvíle, kdy zjistíte,
že s dětmi se snad nedá dělat vůbec nic…
i když vypadají tak úžasně přizpůsobivé
- jako když si vezmou do hlavy, že svůj
umělý dětský prut, který dosáhne šňůrkou akorát tak k jejich botám, hodí přes
molo jako já nahodila prut…chvíli jsem
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přemýšlela, jestli teda budu chytat ty ryby
nebo děti až tam spadnou.
Také mi blesklo hlavou, jestli ta voda
je fakt už tak studená, když tam budu
muset skákat.
Ještě že nějaký pán tam chytil tu nafukovací rybu, takovou s těmi bodlinami - ale ona
se nafoukne, jenom když ji naštvete - tak to
je asi jako s lidmi 😊  Chudáka  rybu  okukovaly v kýbli a já měla konečně čas dělat, že
rybařím. Říkám dělat, ´páč´ samozřejmě na
ty moje ryby (ve skutečnosti chobotničky
[calamari]) nebyl správný čas.
Nejlepší čas je při nebo po západu slunce.
No ale to už musíme být doma s detičkami
na večeři, aby nebyly moc přetažené, protože potom už neusnou vůbec… A co kdybych šla rybařit až děti usnou (což jsem
odhadovala na osmou či půl devátou)?
Přišlo mi to jako ďábelsky skvělý nápad...
Realita byla jiná, děti usnuly v devět a to
už jsem odpadla také. Tak snad zítra…
DEN DRUHÝ
“Ranní ptáče, dál doskáče.” Určitě tohle
přísloví občas preferuji, ale ne každý den.
Tak si to každé ráno opakuji, abych nebyla
naštvaná, proč musíme vstávat, když je
venku ještě tma a vlezlá zima. Rána byla
poměrně chladná, což je pro typické pro
konec australského léta. Děti to ovšem nezajímá, ty vám skáčou po hlavě tak dlouho, dokud neotevřete dveře, aby se mohly
rozlétnout do všech světových stran. Už si
vůbec nepamatuju, jak jsme přežily ráno.
Asi to tak naše mysl má schválně zařízené,
abychom v tomto nejkritičtějším období,
kdy nám děti konstantně hrají na nervy,
vše zapomínaly a abychom měly sílu na
další dny, abychom to nevzdaly.
Odpoledne dorazila další kamarádka s
jedním dítětem. Jely jsme společně na
výlet do Leeman, což je rybářská vesnice,

kde mám známého rybáře. Jeho žena bydlí
v Perthu, ale on na důchod většinu času
tráví v Leeman, kde každý den ráno jezdí
na své lodi na ryby nebo na humry. Bylo
odpoledne a tak jsme ho jely navštívit.
Má takový baráček, ve kterém vlastně
ani nebydlí, jen se tam chodí umýt a na
záchod. Většinu času tráví vedle v přístřešku (shed), kde si vaří, má tam televizi,
posezení… přátelé ho vždy navštěvují tam.
Všude nepořádek a okolo baráku samé
kostí od ryb nebo kostry humrů. Bylo
to celkem strašidelné, pro děti ovšem
zajímavé, nikdy jste totiž nevěděli, na co
na zemi narazíte. Já jsem třeba zakopla o
rybí kost, která se mi tak trochu zapíchla
do lýtka. Na špalku byla sekera jako z hororu. Moc dlouho jsme se tedy nezdržely,
jinak by se děti hrabaly v kostech a bůhví
na co by ještě narazily. Za tu chvíli měly
už ruce černé dost. Popadly jsme ryby a
humry a zvedly kotvy.
DEN TŘETÍ
Ráno jsem vešla do dětského pokoje a
mravenci už lezli dětem po okraji celé
postele. Už jsou asi hodně hladoví a
chystají se na vás… Je tedy čas zvednout kotvy a vyrazit pomalu domů, další
noc a ráno s mravenci už nevydržíme.
Alespoň poslední dopoledne jsem si užily
hledáním krásné pláže, která se nachází někde v Green Head. Krkolomnými
terénními cestami jsme nejdříve hledaly
jinou zátoku, ale nemohly jsme ji najít.
Jely jsme podél útesu a nejmladším
dětem už skákaly hlavičky tak, že z toho
usnuly. Rozhodly jsme se vrátit a najít
jinou zátoku, která vede červenými písčitými cestami. Nejdříve jsme ji nemohly
najít, pomalu jsme to vzdávaly. Jako by
mi holky vůbec nevěřily že existuje…

pláž… Voda byla už chladnější, byl přece
jen konec léta. Přesto jsem si nenechala ujít
šnorchlování. Voda byla jen po pás. Měly
jsme s sebou padleboard, tak jsme si zajezdily podél skal. Kdysi jsem tu dva roky žila
a vzpomínám si, jak jsem toho času seděla
v plážovém stanu a malovala tyto skály přímo na plátno. Tehdy mě ještě vůbec nenapadlo jít do vody, kdysi mě australske moře
připadalo příliš studené, abych tam byť jen
vkročila. Připravila jsem se o to poznání, že
voda je tam velice mělká a přímo u skály
máte vodu po pás, a že se tu dá perfektně
šnorchlovat. Toto poznání ovšem čekalo
na své odhalení v mém pozdějším životě…
Asi to tak mělo být. Tak vězte, pořád je co
objevovat. A vracet se na stará místa odhalí
vždy něco nového.
Zvoní telefon…moje kamarádka. Že jí je
prý zima a co s tím uděláme? Nápad by
prý měla - další dobrodružství samotných
žen s dětmi nás čeká další školní prázdniny…juchuu…to budou zase nervy!
V Perthu bude na koupání ještě zima.
Pojedeme se tedy ohřát. Už dorazil balík
od firmy jménem Ninja Shark…
Tak přístí zastávka nás čeká v Shark Bay.
I.

To je ona! Konečně jsme ji našli - zátoku
s vyčnívajícími skalami přímo z moře,
kousek od břehu. Vjedete autem přímo na

BÁSNÍCÍ KLAVÍR
Básnícím klavírem lze nazvat klavír známé české skladatelky, zpívající klavíristky, aranžérky, producentky, jazzmanky
a velké milovnice poezie, absolventky
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a
také University of Massachusetts v
oboru kompozice a aranžování, Beaty
Hlavenkové.

básně mají svůj rytmus, který vás inspiruje. A to je jen jedna složka vrstevnatosti.

Paní Hlavenková, co vás přivedlo na
myšlenku začít zhudebňovat básně za
doprovodu klavíru?

Máte nějakého oblíbeného básníka,
k němuž se nejraději uchylujete, nebo
čerpáte i z tvorby současných autorů?

Už dlouhá léta se chci věnovat písni,
zpívat. V různých spolupracích jsem psala
na texty pro jiné zpěváky, někdy to právě
třeba byly básně, anebo se píseň otextovala později. Čtení poezie mě inspiruje,

Na albu Sně, za něž jsem byla vyhlášena
Sólovou intepretkou při hudebních cen
Anděl 2020 (které se mimochodem kvůli
koronavirové pandemii udělovaly o tři
měsíce později) jsem zpracovala básně

Podle čeho si ty, které chcete zhudebnit, vybíráte?
Musí mi prostě padnout do oka, a musí mě
napadnout hudebně něco smysluplného
v souvislosti s básní.
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Bohuslava Reynka, pak současného Petra
Borkovce. Napsala jsem sama též dva texty, ale jsou to písňové texty.

Vydala jste několik alb, to poslední
Sně, jste pokřtila v říjnu 2019 v pražské
Akropoli. Chystáte pro své fanoušky
nějakou novinku?
Vytvořila jsem první motiv pro film
Zátopek v režii Davida Ondříčka. Jsem
ráda, že naše spolupráce pokračuje dál, po
úspěšném filmu Dukla61. Tentokrát jsem
muziku vytvářela s Janem P. Muchowem,
který vlastně dělal většinu muziky pro
Davida. Nahrála jsem také hudbu pro CD
Loutky v nemocnici, pohádky, které namluvili herci z Dejvického divadla. A taky
jsem napsala hudbu k velké sérii čtyř filmů
o Boženě Němcové. No a s mým albem Sně
chci koncertovat nejen u nás.

Jak hodně náročné je zhudebnění básně, tak aby v hudbě vyznělo/zaznělo to,
co autor svým veršem říká, aby prostě
ten verš splynul s hudbou, s tónem?
Někdy zopakuji hudebně, melodicky
nějakou část, kterou třeba vnímám jako
motto – refrén. Ale pak už jsem se zmínila výše, báseň má emoci, myšlenku, osu,
a když jí dobře naslouchám, mám pocit,
že mě hudebně pak vede sama.

Jste také autorkou liturgie, kterou jste
vytvořila pro Evangelický kancionál
pro luterské církve ve Slezsku. Jak hodně náročné je pro skladatele vytvoření
liturgické hudby?
To už je tak dávno…:-). Tuším, že bych to
dnes napsala jinak, lépe...

Kolik básní pro své koncerty, které na toto téma pořádáte, celkově
zhudebňujete?
Momentálně jsou mé koncerty složeny
hlavně ze zpívaných věcí, zhruba sedmi
zhudebněných básní, následovaných
pěti písňovými texty. To vše prokládám
hudbou z mých minulých alb, která byla
ve většině instrumentální. Sama jsem
konečně našla vhodnou škatulku, ne že
bych ji pro sebe hledala sama, ale pro
pořadatele je to někdy nutnost. Chanson
Indie Jazz. Tak přibližně tam někde se
pohybuji...
Se svým manželem, kytaristou a skladatelem Patrikem Hlavenkou (alias
Patrikem Karpentskim) jste také spolupracovala na projektu S´aight, který
sklidil velký úspěch. Vaším dalším známým a úspěšným dílem se stal i Eternal
Seekers, na němž jste se podílela autorsky, hráčsky i aranžersky společně se
zpěvačkou Lenkou Dusilovou. Pracujete
v současné době opět na dalších zajímavých projektech?
Pokud se jedná tedy o spolupráce s
jinými muzikanty, na již zmíněném albu
Sně jsem spolupracovala s fantastickým
slovenským trumpetistou nebo spíše multiinstrumentalistou Oskarem Törökem.
Patrik je spoluproducentem všech mých
alb a v podstatě je pokaždé prvním posluchačem mých nápadů. Naše poslední
větší spolupráce ale proběhla na knížce s
hudbou pro děti – Ó, ó, ó, vajíčko, kterou
napsala známá dětská spisovatelka Ester
Stará. My jsme napsali písně, Patrik pak
nahrál ještě děti a Marthu Issovou, která
text namluvila a nazpívala společně s dětmi. Celá kniha je výpravná s nádhernými
ilustracemi Milana Starého.

Také působíte jako hudební pedagog na
New York University v Praze. V jaké ze
všech vašich profesí, kterými vládnete,
se cítíte nejsvobodněji a nejšťastněji?
Setkávání s americkými studenty mi
přináší radost a inspiraci. Většinou konzultujeme jejich písně, nápady, mluvíme
o hudbě, vkusu atd. Musím říct, že když
mám splín, tak si velmi rychle vědomě
přivodím myšlenku, že dělám vše, co
mě baví, a že se nenudím, a že má práce
prozatím nijak nespadla do žádného stereotypu. A to je skvělé! Ale miluji psaní
muziky a koncertování. Možná nejvíc,
pokud bych měla hodnotit.
Opět ve spolupráci s vašim manželem
jste připravila osnovy pro první české
vysokoškolské studium jazzové hudby
v České republice, které bylo otevřeno
na JAMU v Brně. Jsou tyto české osnovy v něčem jiné než, dejme tomu, ty z
kolébky jazzu v New Orleans?
Osnovy hlavně chystal můj muž.
Inspiroval se moderním studiem jazzu na univerzitách v USA a vycházel
přitom z různých osnov, jimiž se nechal
inspirovat.
Spolupracujete i s Nadačním fondem
Magdaleny Kožené MenART, který se
zaměřuje na podporu činnosti základních uměleckých škol a uměleckého
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vzdělávání v Česku. Jak se vám v tomto směru ve funkci mentora daří?
Když člověk předává své zkušenosti,
informace a konzultuje, tak si především
sám srovnává myšlenky a názory. A to je
cenné. Zpětná vazba vás pak něčemu učí.
Je to inspirativní setkání pro obě strany.
Ale ano, jsem vždycky pořádně unavená,
ale hezky!:-)
Nedá mi to, abych se vás nezeptala,
zda neuvažujete o společném koncertu
s Magdalenou Koženou za doprovodu
vašeho básnícího klavíru?
To mě nenapadlo...
Také prý na svých koncertech dáváte
přednost drahým hudebním nástrojům.
Proč?
Hm, tak to tedy nevím. Ano, samozřejmě
chci, ať je klavír výborně naladěn a ať
funguje vše, co má. Když je to mistrovský
kus, hraje skoro sám :-). Ale to se nestává
často. Naopak se mi už stalo i to, že jsem
celý Theodoros (klavírní suitu) musela
zahrát na pianino v hodně špatném stavu.
To byl náročný úkol, ale publikum bylo
nakonec nadšené:-). Takže se naopak
snažím neohrnovat nos nad ne úplně
ideálními podmínkami. Ano, je to pak pro
mě mnohem náročnější, ale je to zase další
cenná a zajímavá zkušenost.
Ideální podmínky, navíc se skvělým
ozvučením, nebývají bohužel časté. Velmi
ráda, což bude i případ repertoáru z alba
Sně, hraji na Nord, kde kromě výborné
mechaniky, pracuji i s jinými zvuky než
klavírními. A ten parádně ladí a už jsem s
ním hezky sžitá.

Máte dva syny, jde některý z nich ve
vašich a manželových stopách?
Jsou to milovníci fotbalu, čtení knih, jsou
to kreativní kluci. Na klavír chodí oba.
Jsou schopni ze sebe vykřesat i hudební nápady, mají sluch, rytmus. Ale před
každou hodinou si stěžují, že nechtějí :-).
No, nechávám jim volnou ruku, co se týče
kroužků a zájmů, ale tohle prostě chceme,
ať aspoň trochu umějí. Říkáme jim, že to
patří k základnímu vzdělání, jako je čtení
a počítání. Uvidíme…
Zpívají na albu Ó, ó, ó, vajíčko, tam se
nám to nějak povedlo je „ukecat“.
Ptala se Soňa Svobodová
Redakčně upravila a fotografie dodala Gábina
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AUTOMAT KORUNA: 90 LET OD OTEVŘENÍ PRVNÍHO
JÍDELNÍHO AUTOMATU V ČESKOSLOVENSKU
Jahodový koktejl, dršťková polévka či lahůdkový párek ve střívku. To všechno milovali návštěvníci legendárního bufetu, automatu Koruna na dolním rohu Václavského náměstí. Šlo o místo, kde se „na stojáka“ potkávaly desítky let všechny společenské
vrstvy. Letos by slavný podnik oslavil devadesát let.
jedenáct. Dveře se přitom od začátku do
konce netrhly. Jídelnou každý den prošlo
kolem deseti tisíc lidí.
Ostatně na kalup v Koruně vzpomínají
i čeští filmaři. Pokaždé, když chtěli v
legendárním podniku cokoliv natočit,
museli to stihnout během několika
nočních hodin. Přesně tak vznikaly i
sekvence ze známé komedie Oldřicha
Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje.
Všechny scény v Koruně museli točit v
noci. Ve dne by to absolutně nešlo, byl
tam obrovský frmol.

Jen málokteré místo mělo tak pestrou
klientelu jako toto: nad chlebíčkem se tu
scházeli popeláři, akademici, studenti i
úředníci. Bok po boku tu s půllitry postávali veksláci s policajty, jahodový koktejl
usrkávali somráci vedle paniček v róbách.
Pražský automat Koruna byl věčně plný.
Fronty se stávaly až v ulici Na Příkopě.
A není divu. Jídlo tady bylo levné a chutné. Chlebíček stál osmdesát halířů a teplý
oběd jste pořídili za dvě koruny. Vůbec
nejvyhlášenější byly asi komunardy, tak
se říkalo místním párkům. Ty byly! Jen
jste se do nich zakousli a vystříkla spousta šťávy! V Koruně jich proto každý den
prodali skoro metrák.

Lidé tu ale zbožňovali i dršťkovou polévku, bramboráky nebo pečené kachny. Na
dračku šly také vepřenky. Těsto na ně
dělali kuchaři přímo v Koruně nahoře. Pak
ho předali prodavačce v přízemí a ta v
něm potom pekla maso rovnou před zraky
zákazníků. Další prodavačky zase míchaly
saláty, balily topinky nebo připravovaly
slavný jahodový koktejl, oblíbený hlavně u
dětí a mládeže.
Bufet fungoval od šesti ráno až do pozdních večerních hodin, zavíralo se v

V době svého vzniku, tedy za první
republiky, přitom nebyl automat Koruna
vůbec levnou záležitostí. Naopak. Šlo o šik
podnik, ve své době revoluční. Automat
Koruna měl být symbolem dynamické moderní společnosti, ve které se moc neotálí.
Se svým samoobslužným provozem, kdy
jste vhodili do dírky korunu a z vitríny
vám vyjel obložený chlebíček, byl skutečnou evropskou raritou. Podobné automaty
tehdy fungovaly jenom v Německu a v
Rakousku. S tím souvisely i ceny - byly
spíš střední až vyšší, chudina do Koruny ve
třicátých letech nechodila.

Padl tak nejenom slavný automat
Koruna, ale i další podobné vývařovny v
Praze: Vaňhova rybárna v pasáži Jalta,
proslulý libeňský automat Svět, o kterém
psal Bohumil Hrabal v povídkovém
souboru Perličky na dně, i samoobslužná
jídelna v pasáži Lucerna. Skončily i podobné automaty mimopražské, jako byl
třeba mléčný bar Sputnik v Brně. I tam
se kdysi chodilo ve velkém, a to hlavně
na řízky, uzená kolena, jitrnice nebo
vepřo knedlo zelo.
Nejdéle vzdorovala jídelna U Rozvařilů
v pasáži paláce Archa Na Poříčí, která
skončila, jako poslední fungující „táckárna“ starého typu - teprve před několika
málo lety.
Dnes jsou sice „retro bufety“ opět v
módě, ale podle odborníků se tento trend
dlouho neudrží: „Nároky na kvalitu jídla a
stolování jsou totiž dnes úplně jinde. Jsou
podstatně vyšší a většina dnešních bufetů
se tak bude muset vydat úplně jinou
cestou. Převezme možná určité vizuální
retro prvky, případně se pokusí nastolit
onu svéráznou atmosféru určité komunity
spojené s automatem, ale samostatné stravování posune někam jinam, aby vyhověla
současnému strávníkovi.
A tak už asi nezbývá než na zašlou slávu
bufetových automatů jen vzpomínat.
Mnozí z pamětníků tak skutečně dodnes
činí. „Jahodový koktejl za korunu sedmdesát cestou z kina nebo z tanečních v
Obecním domě!“

I v českém prvorepublikovém automatu
platilo, že sem lidé míří jen za občerstvením. Nemělo se tady vysedávat..
Zdůrazňovalo se spíš tempo a rychlost,
každý host měl jenom něco zhltnout a jít.
Ránu tradičním automatům zasadila až
devadesátá léta minulého století. Jistou
krizí procházely už předtím. Do provozoven se moc neinvestovalo, což bylo vidět;
zařízení v bufetech bylo zašlé a hygienické
podmínky značně nevyhovující.
Po revoluci se Češi nadchli pro nablýskané
fastfoodové řetězce, které byly lákavou novinkou. Byť měly mnohem chudší nabídku
jídel, automaty v konkurenci převálcovaly.

Já osobně si vybavuji 150g hranolek s
tatarskou omáčkou za búra (5 Kčs) a
k tomu malé pivo za 1Kčs. Chodili jsme
na ně se spolužáky do pasáže Jalta na
Václavském náměstí.
Z Novinek.cz převzala a redakčně upravila
Gábina

CSAWA

Z HISTORIE PALÁCE KORUNA
Známý také jako automat Koruna, palác je pozdně secesní budova z počátku 20. století stojící na rohu Václavského náměstí a ulice Na příkopě.
V roce 1931 byl zde otevřen první
«Koruna-Automat» po vzoru v Německu
patentovaného řetězce samoobslužných
prodejních automatů. V meziválečném
Československu si tak mohli občané
po vhození mince natočit z mosazného
kohoutku limonádu a z automatického
okénka ochutnat obložený chlebíček oblíbené byly také vepřenky nebo jahodový
koktejl.
Část automatu před rokem 1978 ustoupila vstupům metra, definitivně byl

uzavřen v roce 1992. V letech 1991–
1996 bylo přízemí a podzemí budovy
adaptováno pro obchodní účely prodejny
Bontonland. Původně zde bylo podzemní kino a plovárna. Dnes v budově
sídlí 108 právnických osob a je zde 46
provozoven.
Od roku 1983 je budova palace Koruna
památkově chráněna.
Z Wikipedie převzala a redakčně upravila
Gábina

Pomozte vlčatům najít cestu k mámě!
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Kateřina Švejcarová
Mail: katie.bakes@outlook.com
Mobile: 0401 782 666
@ katie bakes
@ katie_bakes_cakery

•

Fyzioterapeutka Jana mluví česky a
má přes 15 let zkušeností.

•

Zaměřuje se na léčbu bolesti hlavy, zad
a rehabilitační a posilovací cvičení.

•

Je kvalifikovaná na „dry needling/
acupuncture“.
V klinice také máme pilates reformer
a malou posilovnu kde se věnujeme
klientům 1-1.

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

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

MEDOVNÍK

BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE
BLÍZKÉ!!

Objednejte si na:

www.thehoneycake.com.au

RADIO CZECH & FRIENDS
95.3 FM
RADIO vysílání CZECH AND FRIENDS začalo opět
vysílat, a to každé pondělí od 16:30 do 17:30,
na vlnách 95.3 FM

SLOVENSKÁ ŠKOLA V PERTHE

Ponúka výučbu slovenského jazyka pre deti od 3 rokov
v dvoch úrovniach: predškolskej a základnej školskej.
Vyučovanie je zamerané na rozvoj receptívnych a

produktívnych rečových schopností hravou formou .

Súčasťou hodín je zoznamovanie sa so slovenským folklórom.
Miesto konania: Community Centre, 99 Loftus Street,
Leederville

Deň a čas: Každá sobota školského štvrťroku, 8:45 – 10:45
Tretí štvrťrok začíname 24. júla 2021

Kontakt: SlovakSchoolPerth@outlook.com

ČESKO-SLOVENSKÁ PLAYGROUP

Kdy: každé pondělí od 9 – 12 hodin
Kde: Sorrento Community Hall,
22 Padbury Cir, Sorrento
Kontakt: Jana Vyhlasova 0451 019 510

Kdy: každý pátek 9:30 – 13 hodin
Kde: Subiaco Playgroup,
430 Rokeby Rd
Kontakt:
Kristyna O‘Shaughnessy 0406 973 142
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5
let. Pokud se k nám chcete připojit,
ozvěte se nám prosím telefonicky.

CSAWA
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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: Kateřina Steffens 0413 925 912
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

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech
úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.
Výuka se koná v úterý večer v budově The Rise,
Community Office č. 8 (1. patro – společné
prostory s ruskou knihovnou), 28 Eighth Avenue,
Maylands.
Pro další informace o kurzu prosím pište na
czech.perth@outlook.com.
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/
“Czech Language Classes Perth“

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

8. Marec 11:30 am










Good Shepherd Kelmscott
42 Streich Ave, Kelmscott
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

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

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com
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Z KLOKANOVY KAPSY

ŠEPKÁR PRE GAZDINKY
KUCHYŇA
•

Aby ovocie pri pečení ovocného koláča nekleslo na spodok cesta, obaľte
ho v hladkej múke, potom uložte na
cesto.

•

Chcete postrúhať mäkký syr ? Vložte
ho na pol hodiny do mrazničky a
strúhadlo jemne potrite olivovým
olejom. Takto sa vyhnete problému s
upchanými dierkami.

•

Múku na zahustenie pokrmov trochu
prisoľte, nebudú sa vytvárať hrudky.

•

Bryndzové halušky budú pekné biele, ak postrúhané zemiaky zalejete
horúcou vodou.

•

Ak varíte cestoviny, potrite hranu
pokrievky dookola maslom. Voda
zaručene nevykypí.

•

Jahody vyvolávajú niekedy, hlavne
u detí, žihľavku. Preto jahody deťom
pocukríme alebo podávame so šľahačkou či mliekom.

sódy bikarbóny.
•

Ak pri žehlení objavíte na bielizni
mastný fľak, ktorý sa vám nepodarilo
vyprať, posypte ho detským zásypom
a cez handru prežehlite.

•

Potuchnutý vzduch v skrini zmizne
od zrniek kávy, alebo ak do skrine
položíte pomaranč s napichanými
klinčekmi.

•

Ak potrebujete naliať horúcu tekutinu
do pohárov, položte ich na mokrú
utierku.

•

Soľ v soľničke nevlhne, keď do nej
pridáme niekoľko zrniek ryže alebo
hrachu, ktoré nasajú vlhkosť.

•

Nepríjemný zápach čerstvej farby
počas maľovky bytu cez noc zmizne,
keď v miestnosti rozostavíte nádoby
so soľou, slanou vodou alebo rozkrojenými cibuľami.

•

Varešky na varenie budú opäť biele,
ak ich na noc ponoríte do roztoku

RECEPTY
Dorka s podtitulom „Dobré rady každému“ vznikla v roku 1966 vo vydavateľstve Živena. Zameraná bola najmä na
módu a ručné práce. Zanikla v aprili 2009
a bola nahradená Praktickou Slovenkou.

•

•

Proti bolestiam hlavy sa osvedčili éterické oleje, medovkový alebo mätový.
Niekoľko kvapiek vtieraných do
spánkov, na čelo a šiju pôsobí často až
zázračne.

•

Ak vás trápi akné, vyskúšajte starý
ale dobrý recept. Stačí narezať strúčik
cesnaku a vytlačiť z neho šťavu, tou
potrite postihnuté miesto, najlepšie už
pri prvom náznaku akné.

•

Máte zlú náladu ? Pomôže vám škorica! Pomaly žujte chlieb posypaný
škoricou. Dušu možno rozprúdiť aj
použitím vody - umývaním nôh v studenej vode alebo striedavým polievaním nôh vodou.

•

•

Ak ste prechladli, do horúcej vody
pridajte soľ a do roztoku ponorte
nohy. Po čase ich utrite a potrite
rozkrojením cesnakom. Vypite lipový
čaj a ľahnite si do postele.
Ak máte nádchu, skúste si na
vreckovku nakvapkať trocha eukalyptového oleja, a v pravidelných

Odolnosť organizmu oslabuje strava s
vysokým obsahom tukov a bohatá na
cukor.

KOZMETIKA
•

Biele zuby a pevné ďasná získate,
keď ich budete potierať vnútornou
stranou chemicky neošetrenej citrónovej kôry. Zuby zafarbené nikotínom budú opäť biele, ak si ich raz
týždenne vyčistíte soľou.

•

Nežiaduce pehy: hrsť zelených listov
zeleru sparťte vriacou vodou. Po
vychladnutí priložte listy na tvár a
nechajte pôsobiť 10 minúť.

•

Ak máte problém s lupinami, vyskúšajte balzam z 2 lyžíc citrónovej
šťavy a pol litra vody. Alebo si do pokožky hlavy a vlasov vtierajte jogurt.
Nechajte ho pôsobiť hodinu a potom
vlasy umyte šampónom. Aj slnečné
svetlo podporuje prekrvenie pokožky
hlavy a pomáha tak proti lupinám.
Slnenie však netreba preháňať.

•

Ak si hnedé vlasy po umytí opláchnete čiernym čajom, dostanú červenkastý nádych.

•

Bežný telový krém možno zjemniť
ovocím. Ovocná prísada v telovom
kréme pôsobí osviežujúco na celé telo.
Napríklad polovica marhule roztlačená na kašu a vmiešaná do krému pokožku viditeľné napne a oživí. Prísada
z jahôd zas chladí a upokojuje.

•

Proti poteniu nôh pomáha aj prášok
do pečiva. Zmiešajte ho s vlažnou vodou a naneste na nohy. Nechajte krátko pôsobiť, nohy usušte a napudrujt

ZDRAVIE

DOMÁCNOSŤ
•

Vosk zo sviečky na drevenom nábytku
sa dá zmäkčiť sušičom vlasov a odstrániť kuchynskou utierkou - potom
miesto utrite octovou vodou.

intervaloch inhalovať.

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:

•

Osobně na některé z klubových akcí.

PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

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 2021
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
$ 30,00
Penzista jednotlivec $ 20,00
Student jednotlivec $ 20,00

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

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2021
27. 6. 21
July 2021
August 2021

Koloběžkyáda / Den dětí
Večírek ve stylu osmdesátek
Rožnění selátek

September 2021
October 2021
November 2021

Filmový večer
Jarní výlet
Filmový festival

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 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 2405
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 2405, klapka 1
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.

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

ABN 72 266 392 365
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Western Australia

Our beer is available at
Last Drop Elizabethan
Last Drop Canning Vale
Last Drop Beeliar
Clancy’s Fish Pubs
Coogee Common
Ronnie Nights Freo
Woodbridge Hotel
Strange Company
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E

For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook
LAST DAY OF COLLECTION DATES

PERTH

0401 689 961
(08) 9407 7813

www.europarcel.com.au

B

PERTH

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS

A PU
RE

europarcelinternational
europarcel@mail.com

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

www.martinudall.com

SINCE

