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Mikuláš
Kdy: neděle 5/12/2021 od 14:00
Kde: Austria Club, 46 Staniland St, Orange Grove, WA 6109
Přijede k Vám Mikuláš s Andělem a Čertem
Kromě Mikulášské nadílky pro poslušné děti a doručení
zlobivých dětí do pekla bude bohatý doprovodný program:

•

•

Vystoupení dětí české a slovenské školy

VÝstava KOMenský v KOMiksu: Kreslený život "Učitele národů"

•

Tématická výtvarná dílnička

•
•

Sportovní odpoledne
Ultimate Slotracer

Prosíme nahlašte svoje děti na Mikuláše do středy 24/11/2021,
a to výhradně a pouze na email csa@czechslovakwa.org.
Do emailu uveďte jméno i příjmení dětí
a jejich věk.
Předmět mailu: „Mikulas 2021“
Vstupné:
$20 - děti nečlenů
$15 - děti členů
$2 - dospělí
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MILÍ PŘÁTELÉ, KAMARÁDI A MILOVNÍCI DOBRÉHO FILMU!
Ráda bych Vás již posedmé v tomto čase pozvala na české a slovenské filmy našeho Czech and Slovak Film Festival of WA.
Jako každým rokem Vám přinášíme to nejnovější a nejlepší, co nabízí česká a slovenská kinematografická tvorba. Program byl koncipován podle našeho hesla „Full of Stories“ a letos je reprezentován motýlem. Motýlem, který v sobě skrývá krásu, křehkost, proměnu i
ohrožení. Motýlem, který je odrazem problémů, které nás ohrožují a motýlem, symbolem změny, že vlastní osud máme přeci jen ve svých
rukou. A to je také hlavní myšlenkou, která spojuje naše festivalové filmy.
Letos se můžete se těšit na:
11/11 – SVIŇA, otevřeno v 18:00, 18:30 film – Backlot (PG 15)
Film, inspirovaný nedávnou/současnou politickou situací na Slovensku, který ukazuje propojení světa zločinu, byznysu a vrcholné politiky. Má pravda šanci obstát proti vlivu některých mocných?
25/11 - DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA, 18:30 - Luna Leederville (All ages)
„Vítejte v mém světě, vítejte v pekle...“ To je úvodní věta komedie o tom, jak se žije tatínkovi na mateřské dovolené, která vznikla podle
velmi úspěšného blogu Dominika Lagmana.
26/11 - GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT, 18:30 - Luna Leederville (All ages)
Milý rodinný film o hledání nejen toho psího štěstí se spoustou známých hereckých tváří (Polívka, Holubová a mnoho dalších...). Přijďte
se nechat inspirovat tím, že je občas třeba přijmout do života změnu, ať už v podobě psa, kočky nebo jiných lidí...
27/11 - MYŠI PATŘÍ DO NEBE, 16:30 - Luna Leederville (All ages)
Animovaný film nejen pro děti o životě a životě po životě. Sleduje neuvěřitelné a dojemné dobrodružství o myšce a lišákovi, kteří zjistí,
že není nic, jak se na první pohled může zdát. Film o síle přátelství a lásky. „Nebe není takové, jaké ho chceš mít, ale jaké ho potřebuješ.“
Velmi milá, až pixarovská pohádka, ve které si zahrálo přes 100 opravdových loutek.
27/11 - NOVÁ ŠICHTA, 18:30 - Luna Leederville (All ages)
Vtipný dokument o změně, která je možná, pokud se člověk snaží a má výdrž. „Z horníka programátorem“ – tak se jmenoval vládní
program po ukončení činnosti dolu Paskov. Sledujeme zde asi rok Tomáše Hisema, který se proti osudu propuštěného horníka pustil po
hlavě. (Film je pro všechny, ale mluví se „ostravsky“, takže pro nějaký ten silnější výraz nejde daleko.)
28/11 - PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL - Closing Night - otevřeno v 18:45, film 19:45 (PG 15)
Film o mužích a o tom, co je třeba podniknout, aby skupinka čtyř kamarádů překonala krizi středního věku. Sázka, jak jinak! Komedie/
drama, natočené podle stejnojmenné knížky Patrika Hartla, přináší chvíle k zamyšlení i nadčasovou legraci. Jak sám autor tvrdí, je to
film o mužích, kteří řeší hloupostmi strastiplné situace. Před filmem bude losována cena diváků a servírováno občerstvení.
Lístky do Luna Leederville jsou dostupné v předprodeji kina.
Více informací na www.fb.com/CSfilmfestWA
Moc se na Vás všechny v kině těšíme.
Za tým CSFF of WA, Martina

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ O CESTOVNÍCH PASECH OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Please be informed that the Department of Home Affairs of the Czech Republic has agreed to extend until 30 April 2022 the period
during which Czech citizens do not have to provide a proof of the Citizenship Certificate of the Czech Republic when applying for new
Czech passports, either at the Consulate General in Sydney or at the Embassy in Canberra, if their existing travel documents expired
after 1 March 2020. This procedure is only provisional. Czech citizens should not delay visiting the Consulate General in Sydney or the
Embassy in Canberra once the covid restrictions have been relaxed.
Zuzana Slováková
Consul General
Consulate General of the Czech Republic Sydney
Pasy občanů České republiky, jejichž platnost propadla po 1. březnu 2020 lze obnovit bez žádosti o osvědčení o českém občanství do 30.
dubna 2022.
Žádost o cestovní pas (v jakémkoliv případě) je možné podat pouze osobně na Generálním konzulátu v Sydney nebo Velvyslanectví České
republiky v Canbeře.
Předání vyhotoveného pasu je možné na Honorárním konzulátu v Perthu.
Dotazy na emailu: passport_sydney@mzv.cz nebo perth@honorary.mzv.cz
Jitka Smith
Honorární konzul v Západní Austrálii
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TRADIČNÍ KEMPOVÁNÍ V NANGA MILL
Rok uplynul jako voda a my měli opět šanci zažít tradiční rodinné kempování u
Dwellingupu. Rodiny z celého Perthu a okolí se takto sjíždí už řadu let, obvykle každý
první listopadový víkend.
Letos to vyšlo na 5. - 7. listopadu. Zabalili jsme stany, nastartovali kempovací auta, obytné vozy, či si vezli jen spacák a kempovací náčiní, abychom se utábořili v eukalyptovém
lese u břehu řeky Murray. Rodiny, které s touto tradicí začaly, se již staly stálicemi tohoto
kempování i zárukou úspěšného pokračování a předávání zkušeností. A na co se každý
rok těšíme?
Na procházky v australské buši, jízdu na kole, plavání, jízdu na kánoi, lezení po stromech,… fantazii se meze nekladou.
Děti staví kolem vody ve stromech bunkry, procvičují si své kreativní dovednosti výrobou
masek z přírodních materiálů. A to vše v parádní společnosti. Na večer se většina z nás
sejde u táborového ohně, pečeme buřty, popovídáme si. Tóny českých písní a textů je
slyšet do ranních hodin. Prostě taková krásná, česko-slovenská pohoda.
Letos se nás sešlo více než 70. Pokud jste to nestihli, můžete se určitě přidat příští rok.
Budeme se těšit!
Kateřina Steffens
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CESTA ZA ZTRACENÝM
KAMENEM MUDRCŮ
Co se nám vybaví, když se řekne ´kámen mudrců´? Většině z
nás asi kouzelný předmět z fiktivního světa Harryho Pottera,
který dokáže mimo jiné přeměnit bezcenný kov v ryzí zlato.
Kdo tento kámen vlastní v pohádkovém světě, může s ním
čarovat, konat dobro (když je kámen v dobrých rukou) nebo
zlo (když se jej zmocní zlý čaroděj).
Kouzla a čáry, alchymie, astrologie a magie. Toto téma nám
přišlo přitažlivé jako hlavní téma několikadenního tábora pro
maminky s dětmi. Chtěli jsme dětem přiblížit význam těchto
slov a bavit se. Hlavní zápletka? Ukradený kámen mudrců, o
který hodnou čarodějnici Gandalfínu připravil zlý čaroděj.
Jak se k čarodějovi dostat? Museli jsme ponořit do magického
světa a vydat se po jeho stopách. Skupinka nebojácných, bodrých čarodějů Kytičkýna, Elodyla, Pírkolína, Saturn, Drakomír,
Ormodel, Hvězda, Duha, Berolína, Orlodel, Emička a Maya.
Zdatní čarodějové si nejdříve museli vyrobit ochranné pláště
a klobouky, kouzelné pomůcky jako je kouzelnický krystal a
hůlka. Museli se naučit ovládat živly – oheň, vodu a vzduch.
Projít noční stezku odvahy a získat ochranný amulet. Vymyslet
a naučit se společně zaklínadlo, které znělo následovně:
“Čáry-máry, abraka-dabra. Paví péro, blé, černá kočka, tornádo,
gorila, pirát, raketa, vlk, ahuuuuuu, zmiz.”
Malí čarodějové a čarodějky museli podstoupit řadu náročných
fyzických a psychických zkoušek. Příprava na velký den, boj s
čarodějem, trvala několik dnů. A my maminky, i někteří tatínkové, jsme měli šanci zjistit jak bystré, pohotové a nebojácné
děti máme.
Boj o kámen mudrců a získání magických sil proběhl čtvrtý
den. Magickým zaklínadlem, spolu s kameny, amulety a sílou
kruhu, zlomila čarodějnická skupina kletbu, a zlého čaroděje
porazila. Vyhrálo dobro nad zlem.
Tábor se vydařil. Děti byly nadšené a všichni jsme se mohli rozjet domů s hromadou nových a nezapomenutelných zážitků.
Katka Steffens
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ZA MASOŽRAVKAMI A „TRIGGER PLANTS“
Náš druhý výlet za jarními květinami směřoval do okolí jezera Leschenaultia. V 13:00 se skupinka milovníků místní květeny a
vycházek do přírody sešla v kavárně The Bay Tree v Chidlow, odkud jsme společně vyrazili směrem k jezeru. Naším cílem však
nebylo jeho bezprostřední okolí, ale jihovýchodní část Leschenaultia Conservation Park. Tam roste několik druhů masožravek,
Stylidia (trigger plants) a orchidejí.
rostou většinou v trojici, někdy ve čtveřici (to je jako najít čtyřlístek). Kvete
jen po požáru, bílými květy podobnými
macranthe. Osobně jsem ji viděla kvést
jen jednou v roce. Listy mají stejný tvar
jako má macrantha a jejich chapadýlka
pokryta lepivou šťávou jsou její lovnou
zbraní. Drosera stolonifera má dvě varianty. Zeleně zbarvená je močálová varianta,
najdeme ji například v Canning Vale.
Horská stolonifera roste v hlinité půdě a
její listy jsou nejdřív zelené, ale s věkem
se stávají více načervenalými.

Okolí Perthu je endemickou oblastí masožravé rostliny Drosera colina. Ta léto
přečkává v cibulce pod zemí a vyrazí
na povrch někdy v dubnu až květnu.
Zajímavostí je, že kvete jen po požáru, a
to v širokém okolí, a že vyraší nejdříve
květ a až následně listy. Tím je zajištěna
ochrana případného opylovače před chycením. Listy jsou ochlupené a pokryté
sladkou lepivou šťávou (stopkaté lepivé
žlázy), pomocí které Drosera naláká a
uvězní hmyz. Ten pak posouvá pomocí
chloupků do středu listové růžice, kde
ho stráví. Tento způsob konzumace je u
Droser výjimečný. Ostatní drosery rozkládají hmyz pomocí enzymů a uvolňují
z něj výživné látky, které jsou posléze
absorbovány povrchem listů.

Drosera colina se začne stahovat pod
zem, tedy listy začnou usychat, v září až
říjnu, když průměrná týdenní teplota vystoupí nad 20˚C. Na jaře ovšem vykvetou
další masožravé trvalky a také letničky.
My jsme šli hledat všechny výše zmíněné.

Drosera macrantha je popínavá masožravka dosahující až 150 cm. Oporu ke
svému růstu hledá zejména u Grass Tree
(Black Boys), tak při jejím hledání v buši
koukejte hlavně kolem nich. Drosera
macrantha loví hmyz pomocí chapadel
na okrouhlých listech, které vypadají spíš
jako květ. Oběť je nalákána sladkou vůní a
blyštivým vzhledem lepkavých kapiček na
chapadlech. Rostlina tímto hmyz naláká a
pak polapí: lístek se zavine do klubíčka a
svou oběť stráví pomocí lepivých žláz.

Drosera stolonifera je podobná macranthe, ale je mnohem menšího růstu,
dosahuje maximálně 20 cm. Stonky

Pygmy Drosera jsou velmi malého
vzrůstu, a proto si vysloužily svou
přezdívku „pygmejské“. Jejich listy jsou
uspořádané do kruhu těsně vedle sebe a
vypadají na pohled jako drobné šperky.
Je asi 52 druhů Pygmy Drosera, všechny
kromě Pygmea rostou jen v jihozápadní Austrálii. Druhy Pygmy Drosera se
odlišují od ostatních členů rodu tím, že
se množí nepohlavně prostřednictvím
malých pupenů vytvořených ve středu
rostliny, která je přesným klonem rodiče.
Navíc produkují palisty na bázi každé
zralé rostliny, které chrání rostlinu během
horkého léta. S příchodem podzimních
dešťů vypustí čerstvé kořeny a začne
produkovat masožravé listy, které dodávají rostlině živiny. S příchodem zimy a
s ní nižších teplot začne rostlina tvořit
gemmy, které jsou rozptýleny deštěm.
Tyto gemmy zase vysílají kořeny a tvoří
identický klon mateřské rostliny. Jak
přichází jaro, produkce gemmů ustane a
rostliny začnou kvést. Případná semínka
slouží jako další prostředek rozmnožování
zajišťující přežití rostlin.
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plácnut jiným druhem vždy na jinou část
svého těla. Tam jim zanechají svůj pyl.
Po čase, až se vlády ujme samičí pestík,
plácnou kolem letící hmyz na smluvené
místo a seberou si k opylení ten správný
pyl. Důmyslné, že?
Bohužel hmyzu ubývá a já stále častěji
nacházím neopylené Trigger rostliny. Až
budete procházkou buší od sebe odhánět
dotěrné mouchy, myslete na to, že mohou
mít na sobě pyl, který za čas mají zanechat
na některé z Trigger plants. Nezabíjejte je.

Drosera glanduligera je jednoletá
masožravka a někteří pěstitelé ji říkají Little Devil. Loví pomocí dlouhých
chapadel, které vystřelí po kolemletícím,
nic netušícím hmyzu. Pak tímto a dalšími
chapadly uloží kořist směrem k hluboce
konkávnímu středu listu. Drosera glanduligera dorůstá jen do asi 5-6 cm, roste
s přibývajícími květy. Kvetou vždy jen
dva, maximálně tři najednou, po opylení se začnou tvořit semínka a rostlinka
produkuje další květy. To se opakuje až do
uvedené výšky. Během listopadu semínka
dozrávají. Vzklíčí další rok jen v případě,
že jejich tuhá skořápka byla obroušena. To
se děje v přírodě přirozeným způsobem jen
po silných a opakovaných deštích. Drobné
kamínky se valí po povrchu a cestou
otloukají semínka. Ve velkém počtu se
glanduligera objevila letos a v roce 2016 –
po dlouhé zimě se silnými dešti.

Trigger plants mají zajímavý způsob
opylování. To se děje pomocí citlivého
kladívka, které je schované pod okvětními
lístky. V momentě, kdy si na květ sedne
hmyz, kladívko vystřelí a návštěvníka
plácne. Stane se tak strašně rychle, jde o
ten nejrychlejší pohyb jakého jsou rostliny
vůbec schopny. Tímto způsobem zanechá
trigger plant svůj pyl na těle hmyzu a ten
ho na sobě přenese dál na jinou rostlinu.

O rostlinách rodu Stylidium jsem psala
v Klokanovi 9/2018. Známé jako Trigger
Plants, lidově taky Cow Kick (kravský
kopanec)., Na celém světě je jich něco
přes 250 druhů, z toho 70 % se nachází
pouze na jihozápadě Západní Austrálie.
To naznačuje, že tato oblast je centrem
jejich evoluce.

Kladívko je vlastně oboupohlavní orgán,
který se v produktivním věku rostliny
mění ze samčího na samičí. Plácání hmyzu
kladívkem je tedy buď za účelem rozsévání pylu, nebo jeho zachytávání. Tyčinka
(samčí) se aktivuje jako první ještě na
mladé rostlině. Jak rostlina dozrává, tyčinka se promění na lepkavý pestík (samičí)
připravený sbírat pyl. Tímto způsobem se
zabrání sebeopylování. A aby nedošlo k
tvorbě hybridů, trigger plants si vymyslely důmyslný systém, jak tomu zabránit.
Každý jejich druh má jiný tvar a jinou délku kladívka, které je taky jinak u okvětního lístku uložené. Tak se stane, že hmyz je

GOLDEN TRIGGER PLANT

VIOLET TRIGGER PLANT

Při naší procházce po Leschenaultia
Conservation Park jsme z Trigger plants
našli kvést trvalky Butterfly, Golden,
Lovely a Violet, a také jednoletou Book,
která podobně jako Drosera glanduligera
roste a kvete po sezóně silných dešťů.
Svůj název dostala proto, že se po západu
sluníčka zavře jako kniha. Orchideje
Donkey, Cowslip a Purple Enamel, které se
v oblasti nacházejí, jsme bohužel nenašli,
už pravděpodobně odkvetly.
Gábina

BUTTERFLY TRIGGER PLANT

LOVELY TRIGGER PLANT
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MILOKRAJ
Takto výstižně se jmenuje kapela, s jejímiž členy, slovenským houslistou Stano
Palúchem, moldavským cimbalistou Marcelem Comendantem, českým jazzovým kytaristou Davidem Dorůžkou a slovenským kontrabasistou Petrem Kormanem úspěšně spolupracuje známá česká zpěvačka, kytaristka a skladatelka Marta Töpferová.
Marta se po delší době prožité v emigraci v USA vrátila v roce 2012 do České republiky. Kromě toho je o ní známo, že zpívá autorské a latinskoamerické písně, a
to převážně ve španělštině. Přesto se v poslední době rozhodla vrátit k mateřštině
a nyní zpívá a skládá v českém jazyce. Její koncerty, na nichž jí často doprovázejí latinskoameričtí hudebníci, se těší velkému zájmu posluchačů všech věkových
generací. Její diskografie je velmi bohatá, namátkou vybírám La Marea, Trova,
The Other Shore, Reencuentros s Ernestem Chuecos a mnoho dalších. Co přivedlo
Martu Töpferovou na myšlenku stát se zpěvačkou, kytaristkou a skladatelkou, dnes
úspěšnou a uznávanou? Na to nám sama odpoví v první otázce tohoto rozhovoru.
Paní Marto, co bylo tím prvotním
impulsem, který vás přivedl na myšlenku stát se zpěvačkou, kytaristkou a
skladatelkou?
Hudbu jsem milovala od dětství. V osmi
letech jsem začala zpívat ve sboru Mládí
v Praze, a od té doby byla hudba pro mě
jistou kotvou. Při veškerých životních
změnách - prostředí, škol, jazyků, bydlišť i
vztahů - hudba byla stále se mnou, proto si
nedokážu představit, že bych ji opustila.
V kolika pěveckých sborech jste se učila zpívat, a využila jste někdy i možnost
studovat u soukromých učitelů zpěvu?
Byl to již zmíněný pražský pěvecký sbor
Mládí, a v USA to byl Seattle Girls´ Choir,
takže ve dvou. Poté jsem měla několik soukromých učitelek zpěvu. Tou nejlepší byla
Naila Aziz z Ázerbájdžánu, která dodnes
působí v New Yorku. Vždy mi vše dokázala krásně vysvětlit, a zároveň se mi pod
jejím vedením hlas tak nádherně rozezněl,
že jsem z jejích lekcí odcházela s nevysvětlitelným pocitem volnějšího a otevřenějšího hlasu. Což mnoho ostatních lektorek
nedokázalo. Mou další a velmi zajímavou
učitelkou v tomto světovém velkoměstě byla Carol Freeman, která se věnuje
lidovému zpěvu, konkrétně z Bulharska a
oblasti Balkánu. Ta mi dala další cvičení,
která mi pomohla s rezonancí a objevováním, kam všude je možné hlas „umístit“.
Bohužel jsem jí potkala, když už jsem se
stěhovala z New Yorku, tak jsem u ní měla
pouze pár lekcí, ale jinak bych s ní moc
ráda bývala pokračovala. Přesto to bylo
velice obohacující.

Vzpomenete si ještě na svůj úplně první
koncert, s nímž jste zahájila svou pěveckou kariéru?
Koncertovala jsem se sborem Mládí i se
sborem Seatlle Girls´Choir od svých osmi
do patnácti let. Zpívali jsme docela těžký
repertoár, takže jsem si na pódium naštěstí
zvykla v rámci zpěvu ve skupině, a pak ten
skok k sólovému zpěvu nebyl tak obrovský. Pamatuji si své první sólo, bylo to
se sborem Mládí, když mi bylo asi kolem
deseti let. Měli jsme koncert v nádherném
kostele v Německu, myslím v Magdeburgu.
Už tehdy jsem poznala, jaká je to velká
zodpovědnost zpívat před lidmi. Pak jsem
postupně začínala s malými koncerty,
například na univerzitě Bard College, v
malých klubech v Praze, kde jsem žila v
roce 1994 – 1995, a poté v New Yorku.
Bylo pro vás hodně těžké prosadit se
jako zpěvačka, kytaristka a skladatelka
autorských latinskoamerických písní v
USA, nebo to šlo prostě samo?
To je na delší povídání. Práce v oblasti
hudby je vždy těžká a vyžaduje dodržování pevné disciplíny a vytrvalosti,
především co se týče organizace projektů
a plánování koncertů. Velmi důležité je i
dodržování ‚životozprávy‘, aby si člověk
udržel zdraví, cítil se dobře a nemusel rušit koncerty. Prostě, aby se uživil. Člověk
se musí do této profese vložit stoprocentně, nesmí se nechat odradit a musí se stále
učit - jak v oblasti hudební, tak i ze svých
nedostatků nebo těžkých zkušeností.
Co vás přimělo začít tvořit a zpívat
autorské latinskoamerické písně ve
španělštině? Byla to vaše láska k rytmu,
k hudbě plné slunce a života?
Španělština a hispánská komunita se stala
mým druhým domovem po emigraci do
USA. Prožívala jsem, jak už je o mně asi
známo, docela silný kulturní šok, a tak
jsem se přirozeně více napojila na další
emigranty. Do španělštiny, španělské i latinskoamerické hudby jsem se zamilovala
docela hluboce. Ano, je to nádherná hudba
plná života a nejrůznějších vlivů, a hlavně
mě dojímá i ta samotná komunita, jak mě

mnoho těch muzikantů vzalo mezi sebe,
učili mě, a zároveň jsme navázali tak silné
vazby, že se se všemi těmi kolegy cítíme,
jako kdybychom byli rodina.
Vaše tvorba je rozsáhlá. Dokladem toho
jsou i vaše alba. Podle slov kritiky se
například album Milokraj vyznačuje
krásou, pokorou a čistotou. Jaká myšlenka dala vzniknout tomuto albu?
Po mnoha letech života v USA, kde jsem se
věnovala tvorbě ve španělštině a latinskoamerické hudbě, ve mně pomalu rostla
touha posílit i své kořeny, sblížit se s rodnou řečí, krajinou, kulturou. I když jsem se
v hispánské komunitě cítila velmi dobře,
měla jsem pořád pocit jako bych byla ta
černá ovce, která tam nepatří a nemá tam
žádné kořeny a stále si tu jejich hudbu tak
trochu půjčuje. Toužila jsem po pocitu navázat na svoje předky a někam více patřit.
Ale hlavně poznat naše básníky, hudební
scénu. A z toho se zrodil Milokraj.
Také jste na albech s Milokrajem
zhudebnila i několik textů-básní Věry
Provazníkové a Jana Zahradníčka. Jak
byla pro vás tato práce náročná - je k
tomu zapotřebí velkého množství tvůrčí
energie a inspirace?
Je potřeba hlavně klid a soustředění. A
to je v dnešní době docela náročné najít.
Nejen proto, že nás často něco vyrušuje, všude je plno strojů, ale i proto, že
takováto tvorba člověka v dnešní době digitálního streamingu moc neuživí. Musím
spíše stále koncertovat, být ve formě jako
muzikant, učit, shánět možnosti ke koncertování a vše organizovat s pořadateli,
takže toho nerušeného času na skladbu je
bohužel zoufale málo. Ale dělám, co je v
mých silách. Každý rok si zkusím udělat
nějaké skladatelské volno, třeba týden
nebo dva, kdy prostě píšu. V posledních
letech to mám v podstatě místo dovolené.
Zatímco se ostatní lidé jedou takzvaně
„válet“ někam k moři, já si vezmu „volno“, abych mohla tvořit. Takže spíše trpí
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odpočinek. Na regeneraci si najdu tu a tam
jen jeden den.
Která žánrová oblast je vám jako
zpěvačce, kytaristce a skladatelce
nejbližší?
Poslouchám latinskoamerickou hudbu z
různých zemí a oblastí, mám samozřejmě své oblíbené interprety a písničkáře,
mezi ně patří například Mercedes Sosa,
Atahualpa Yupanqui, Lilia Vera, Lucia
Pulido, Eliades Ochoa, Celia Cruz, Beny
Moré. Také poslouchám hodně flamenca. Legendy jako je Camaron de la Isla,
Paco de Lucia, Pepe de la Matrona nebo i
vynikající mladší zpěváky jako Rafael de
Utrera nebo Rubio de Pruna. A v posledních letech poslouchám i folklor od nás,
z Moravy, ze Slovenska atd. Na nahrávkách je to fajn, ale živě je to samozřejmě
nejlepší, tak se snažím jezdit na festivaly
jako Strážnice, Horňácké slavnosti a
podobně. Nejnovějším objevem pro mě,
co se týče východoevropské hudby, je
cimbalista Mykhaylo Zakhariya, s kterým jsem nedávno hrála. Nahrál sbírku
skladeb od klasických autorů Bacha,
Liszta až po různé rumunské, moldavské, ukrajinské skladatele, pro mě dosud
neznámé, ale naprosto úchvatné skladby.
Vřele doporučuji.
Můžete nám přiblížit, jak vypadá tvůrčí proces, když se rozhodnete napsat
písničku?
Asi nejdůležitější prvek je ticho, najít
klid, vypnout veškeré rozptylující technologické vynálezy jako mobil, internet
a chvíli jen tak být. Třeba jít do lesa,
pozorovat nebe, řeku nebo přírodu. Nebo
se dá začít tím, že najdu krásnou báseň,
kterou pak zhudebním.
Na vašich koncertech vás doprovází
latinskoameričtí hudebníci. Jak jste se
tak krásně našli, všem vám to nádherně ladí?
Dalo by se říci, že je to štěstí, ale také
věřím tomu, že když se člověk věnuje

něčemu krásnému, a snaží se to dělat poctivě a s úctou, že k sobě přivolá přátele
a kolegy, kteří to chtějí sdílet a posunou
tu tvorbu zase někam dál. Holt se vzájemně asi přitahujeme a potřebujeme.
Z vaší bohaté diskografie, vybírám
namátkou vaše deváté album „Tento
svět“. Můžete nám o jeho vzniku říci
více?
Album Tento svět bylo vydáno v roce
2017 s Milokrajem (Milokraj byl původně
název alba, ale pak se stal názvem kapely). Byl to veliký projekt, protože jsem
na tuto desku musela sehnat sponzory.
Takže po nějakém odpočinku jsem se
těšila, že budu opět skládat. Také jsem
v tomto roce rozjela dílny pod názvem
„ La dílna“ latinskoamerických písní a
rytmů v barokním areálu Kuks, která se
stala již každoroční tradicí konající se
každé léto od roku 2017. A já zde učím
písně a rytmy z různých oblastí Latinské
Ameriky. Setkáváme se pravidelně i v
Praze, ale jezdím učit i na další místa,
například do Brna, a brzy i do Bratislavy.
Předávat tuto krásnou hudbu mě docela
baví a také je praktické nemuset spoléhat
pouze na koncertní činnost.

A jaké byly vaše další tvůrčí počiny,
kromě již zmíněného alba a dílen?
V roce 2019 jsem nahrála a vydala
singl „Cesta domů“ s harfistou Edmarem
Castaňedou, cimbalistou Marcelem
Comendantem a houslistou Stanislavem
Palúchem.
Vzhledem k tomu, že během celosvětové koronavirové pandemie byl vyhlášen
zákaz koncertování a cestování, jak jste
trávila tento čas?
Během pandemie jsem strávila rok v
Berlíně, nemohla jsem cestovat mezi
Českem a Německem tak, jak bylo v plánu,
tak jsem se soustředila na psaní nových
písní, opět ve španělštině. Dokončuji tuto
sbírku písní a doufám, že letos na podzim
začneme natáčet příští CD. Díky tomu, že
jsem za poslední rok byla spíš v Německu
než v Čechách, snažím se opět rozvinout
své „Latin trio“ s multi–instrumentalisty Alejandrem Soto Lacoste z Chile a
Gabem Naas z Argentiny, oběma žijícími v
Německu. Také se učím hrát na jihoamerický buben bombo legüero a věnuji se
hraní na perkuse, což mě velice obohacuje.
Ptala se Soňa Svobodová
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Kateřina Švejcarová
Mail: katie.bakes@outlook.com
Mobile: 0401 782 666
@ katie bakes
@ katie_bakes_cakery

20% SLEVA
PRO ČECHY
A
SLOVÁKY!!
•

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

ČESKO-SLOVENSKÁ PLAYGROUP

Objednejte si na:

Kdy: každý pátek 9:30 – 13 hodin
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Kontakt:
Kristyna O‘Shaughnessy 0406 973 142

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

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: Perron Place, 61 Kitchener Ave, Victoria
Park WA 6100
Deň a čas: Každá sobota školského štvrťroku,
9:15 – 11:15
Štvrtý štvrťrok začíname
16. októbra 2021

Kontakt: SlovakSchoolPerth@outlook.com

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

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









19 September
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

Osmisměrka (vygenerovaná)

Proč mají někteří muži místo manželky psa?
Čím později přijdou domů, tím ... konec věty najdete v osmisměrce.

Obrázková krížovka (Relax web)
Pravidlá:
Čísla v riadkoch/stĺpcoch
určujú počet po sebe
idúcich čiernych štvorcov
v príslušnom riadku/stĺpci
a ich poradie.
Ak je v legende viac než
jedno číslo, jednotlivé bloky
musia byť oddelené vždy
najmenej jedným bielym
štvorčekom.
Napríklad legenda:
2

1

umožňuje kombinácie
2

1

2

1

2

1

Stromček

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
17. 10.

Vycházka za masožravkami

30. 10.

Ples

11. 12.

Mikuláš

Kempování v Nanga Mill

18. 12.

Dětský karneval

5. - 7. 11.

25. - 28. 11.

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:
Zuzana Slováková,
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/
Honorární konzulát ČR
Honorární konzulka: Jitka Smith
21/17 Prowse St,
West Perth WA 6005
Telefon: +61 406 026 840
Email: perth@honorary.mzv.cz

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

F
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E
E

For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook
LAST DAY OF COLLECTION DATES

PERTH

0401 689 961
(08) 9407 7813

www.europarcel.com.au
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PERTH

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS
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europarcelinternational
europarcel@mail.com

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

www.martinudall.com

SINCE

