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SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
NA KALENDÁŘNÍ ROK 2022 BYLA 31. 3. 2022.
POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, PROSÍM
UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!
Děkujeme!
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OZNÁMENÍ O ZNOVUZAHÁJENÍ ČINNOSTI
HONORÁRNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V PERTHU
ZAHÁJIL SVOJI ČINNOST 1. DUBNA 2022
Úřední hodiny: pátek 10:00 až 12:30 – po předchozím objednání
Místo: kancelář 21/17 Prowse Street, West Perth (třetí patro
Email: perth@honorary.mzv.cz
Mobil: 0406 026 840

Milí krajané!
Mnohým z Vás se nemusím dlouze představovat. Pohybuji se ve zdejší komunitě
už roky, znáte mě jak z klubové činnosti,
tak i z České školy Perth. Dnes bych se
Vám ráda oficiálně představila jako nově
ustanovená honorární konzulka České
republiky v Západní Austrálii.
V druhé polovině roku 2020 se mi dostalo
obrovské pocty, Generálním konzulátem
(GK) České republiky (ČR) v Sydney jsem
byla vybrána za kandidátku na uvolněnou
pozici honorárního konzula zde v Perthu.
Rozhodnutí, jak s touto nominací naložit, pro mě nebylo vůbec jednoduché.
Přestože svou rodnou zemi miluji, naplnění tak daleko od domova jsem našla
v budování a vedení krajanské komunity
a České školy i mám bohaté zkušenosti ve
službách pro klienty, přece jen diplomatické služby jsou poněkud jiným stupněm
zodpovědnosti. Po delším zvažování, a
díky povzbuzení zainteresovaných osob
ve mně převládla zvídavost, hrdost a také
vědomí, že takováto příležitost přijde
jednou za život. Po několika kolech pohovorů, schvalovacího řízení a zaškolení už
zbývalo „jen“ jediné – předání konzulárního patentu a státních razítek. A to díky
uzavřeným hranicím nebylo až do března
tohoto roku možné. Nyní jsou už razítka kde mají být, a tak se mohl dočasně
uzavřený český honorární konzulát k 1.
dubnu 2022 znovu otevřít.
Zde bych ráda poděkovala svému předchůdci a zároveň prvnímu českému honorárnímu konzulovi v Západní Austrálii,
panu Zdeňku Cihelkovi za jeho dlouholeté konzulární služby a pomoc Čechům
a Slovákům, i za reprezentování ČR
v Západní Austrálii. Pan Cihelka vykonával funkci konzula nepřetržitě od května
2001 až do srpna 2020!
Velké poděkování také patří slovenskému honorárnímu konzulovi panu Pavolu
Faixovi, který po dobu dočasného uzavření
konzulátu částečně zastoupil nepřítomného českého honorárního konzula. A věřím,
že to nebylo jen „pár“ ověřených podpisů
a dokumentů! Těším se na pokračující
spolupráci a vzájemnou výpomoc.
Mé poslední poděkování patří panu
Martinu Udallovi, který mi velmi laskavě

zapůjčuje svoji kancelář na vykonávání
konzulární činnosti. Jsem mu vděčná
nejenom za skvělé reprezentační místo,
ale i čas a moudrá slova.

jiných aktivitách, které reprezentují ČR v
(nejen) Západní Austrálii.
Jak jsem zmiňovala výše, konzulární agenda může být velice komplexní - například
nabytí českého občanství či vydání rodného listu. Pro přesné informace a formuláře
je nejlepší se obrátit na GK ČR v Sydney,
a to na těchto emailových adresách:
•

Obecné dotazy:
sydney@embassy.mzv.cz

•

Pasy, osvědčení o státním občanství, rodné a oddací listy:
passports_sydney@mzv.cz

•

Víza do ČR, náhradní cestovní doklady: visa_sydney@mzv.cz

•

CzechPoint (rejstříky z trestů, datové schránky):
czechpoint_sydney@mzv.cz

A k novým informacím z konzulátu:

Mnohé možná překvapí, že pozice honorárního konzula je funkcí čestnou, vykonávanou na principu dobrovolné činnosti bez
finančního ohodnocení. Proto má jen limitované pravomoci a znalosti často velmi
komplexní konzulární agendy. Podle slov
generálního konzulátu je honorární konzulát jejich prodlouženou rukou. Pokud je to
tedy možné, ušetří Vám cestu do Sydney
například ověřením totožnosti či různých
dokumentů v Perthu. V pravomoci má také
agendu ověřovací a legalizační pro úřady
v ČR. Honorární konzulát je též místem
kontaktu v případě nouzových situací nebo
mimořádných událostí, ve kterých se naši
občané ocitnou.
A v neposlední řadě je jeho úlohou reprezentace ČR v oblasti kultury a obchodu,
hledání možností spolupráce ve všech
možných sférách, a spolupráce s místními
úřady. Velmi ocením, pokud mě budete
informovat o Vašich podnikatelských či

1.	 Prodloužení termínu podání žádostí o cestovní pas, kterému skončila
platnost po 1. březnu 2020 bez nutnosti osvědčení o státním občanství
do 31. července 2022.
Na základě rozhodnutí ministerstva
vnitra, vzhledem k dlouhotrvajícím
covidovým omezením v Austrálii a na
Novém Zélandu, je českým občanům, jimž platnost cestovního pasu
skončila po 1. březnu 2020, umožněno požádat o nový cestovní pas
bez nutnosti předložení osvědčení
o státním občanství, a to nejpozději
do 31. července 2022. Pokud Vám
v uvedené době (po 1. březnu 2020)
skončila platnost pasu, doporučujeme podání žádosti o vydání nového
cestovního pasu neodkládat.
Pro připomenutí, o nový cestovní pas
je možné požádat POUZE OSOBNĚ
na GK Sydney. Nutnost osobní přítomnosti při podávání žádosti není
omezena věkem, tzn. že se týká i dětí
a novorozenců.
2.

Nová legislativa týkající se ztracených a odcizených pasů
Nová legislativa ukládá sankce za
ztracené a odcizené pasy. Odevzdání
starého cestovního dokladu je podmínkou k předání nového (pokud
Vám nebyl odcizen). Pokud starý pas
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nemáte a považujete ho za ztracený
či odcizený, s největší pravděpodobností Vás tyto sankce postihnou. Povinnost odevzdat pas platí i
v případě, že Vám byl vystaven pas
nouzový. I ten je nutno vrátit při
přebírání pasu plnohodnotného.
3.	 Uvolnění opatření pro vstup do
České republiky
Od 9. dubna 2022 byla zrušena
všechna protiepidemická opatření pro
osoby vstupující na území ČR. Není
třeba vyplňovat příjezdový formulář
ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I občané třetích zemí mohou do
ČR cestovat bez omezení. Nadále se
však doporučuje ověřit si podmínky

přepravy přímo u letecké společnosti,
kde pravidla mohou být jiná.
Na závěr bych za sebe chtěla slíbit, že se
Vám vynasnažím být maximálně nápomocná v konzulárních a informačních
službách. Vím, že se toho mám hodně co
učit, a proto se těším se na Vaše dotazy
a požadavky, které mi pomohou získat
praktické zkušenosti. Uvítám informace
o Vašich podnikatelských aktivitách i o
čemukoliv jiném, co by mohlo reprezentovat ČR. Budu vděčná i za zpětnou vazbu ke konzulární činnosti. Kontaktovat
mě můžete po emailu či telefonicky.
Pokud se mě nedovoláte, zanechejte prosím zprávu, ozvu se Vám hned, jakmile
to bude možné.

Těším se na setkání a spolupráci, na viděnou na konzulátu, klubových akcích nebo
v České škole.

Vaše Jitka Smith
Honorary Consul of the Czech Republic in Perth

H L E DÁ M E N OV É Č L E N Y V Ý B O R U Č ES K É A
S LOV E N S K É A S O C I A C E V Z Á PA D N Í AU S T R Á L I I
•

baví vás organizování akcí, jste společenští a záleží vám na udržování české a slovenské k ultury a
jazyka v Austrálii?

•

chtěli byste získat pracovní zkušenosti a uvést si do životopisu praxi z různých oborů, např. “event
management, accounting, hospitality, g raphic design, social media”?

•

chtěli byste navázat nové kontakty a získat nové přátele?

•

láká vás stát se součástí skvělého kolektivu,který se podílí na zastupování naší kultury v Západní
Austrálii?
Ať už jste studenti, senioři, maminky nebo tatínkové na mateřské, uplatnění se najde pro všechny! P
 otřebujeme vás!

V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE MŮŽETE OBRÁTIT NA ČLENA VÝBORU NEBO NÁM NAPSAT NA E-MAIL:

csa@czechslovakwa.org
ČI FACEBOOK:
www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA
NABÍZENÉ PROGRAMY :
HLEDÁME ASISTENTA

Česká škola Perth nabízí odbornou
předškolní a školní výuku v českém jazyce
pro děti od tří let.

Česká
školaS DĚTMI?
Perth nabízí odbornou
PRACUJETE
RÁDI
předškolnína
a školní
výuku vkomučeském jazyce
Výuka se zaměřuje
rozvoj
MÁTE ZKUŠENOSTI
VÝUKOU,
pro děti od tříSlet.

nikačních dovedností a slovní zásoby,
VEDENÍM TÁBORŮ, ZÁJMOVÝCH
výuku
čteníČIaRODINNÝCH
psaní.
MimoCENTER?
jazyka
Výuka
se zaměřuje
na rozvojje komuKROUŽKŮ
dovedností ačeských
slovní zásoby,
kladen důraz nikačních
i na poznávání
výuku
čtení a kultury,
psaní.
jazyka je
Přidejte
se
do
našeho
týmu!Mimo
zvyklostí
a tradic,
literatury,
reálií,
kladen důraz i na poznávání českých
přírody a vlastivědy.
Uvidíte, jak se učí

Předškolní výuka

NABÍZENÉ
PROGRAMY
:
Hledáme
asistenta/asistentku
k pravidelné
Začínající čtenáři
sobotní výuce v předškolní třídě.

Předškolní výuka Čtenáři

Začínající
čtenáři svůj životopis
Zájemci,

a dotazy
na email:
Do České
školy jezasílejte
možné přihlásit
děti od
Čtenáři
tří let, a to i během školního roku.

Do České školyCzechSchoolPerth@gmail.com
je možné přihlásit děti od
tří let, a to i během školního roku.

zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií,
seJitka
přijďte
Dotazy ráda Nebo
zodpoví
Smith na
Kdy: Školní soboty od 9:30 do 12:00
přírody
a vlastivědy.
bilingvní
děti
a kolik
přímo
za
námi
0406
026
840
nebo
na
Kde:Kdy:
Wembley
Downs
Primary
School, Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na
Výuka probíhá
výhradně
v českém jazyce
Školní soboty
od 9:30
do 12:00
radosti,
sebepoznání
0406 026CzechSchoolPerth@gmail.com
840 nebo na podívat do školy
Kde: Wembley Downs
Primary
School,
Výuka probíhá výhradně
v českém jazyce 39 Bournemouth
Cres.,
Wembley
Downs
a je doplněná
nadstavbovými
programy.
a skvělého pocitu vám
CzechSchoolPerth@gmail.com
kteroukoliv sobotu.
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs
a je doplněná nadstavbovými programy.
to přinese.
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VEĽKONOČNÉ KORBÁČIKY
Poslednú hodinu 1. štvrťroku sme v Slovenskej škole venovali veľkonočným sviatkom. Pripomenuli sme si starý slovanský zvyk
– šibanie vŕbovým prútikom. Teda, chlapci dievčatá nešibali, len sme si uplietli veľkonočné korbáčiky.
Prútiky som priniesla zo záhrady, kde mi rastie tzv. austrálska
vŕba. Ako sa korbáčiky pletú som si naštudovala na YouTube.
V sobotu ráno, než sa deti zišli, sme si s pani učiteľkami pletenie korbáčikov vyskúšali. Princíp pletenia nie je ťažký, akurát
že prútiky neboli tak mäkké, ako sú prútiky z európskej vŕby.
Nešli ľahko ohýbať pri pletení. Deti s ich malými prstočkami by
mali čo robiť, aby korbáčiky uplietli, trvalo by im to dlho. Tak
si nakoniec každý vybral z hromady prútiky, otrhal z nich listy
a pripravil svoj zväzok pre pani učiteľku Zuzku, ktorá všetkým
deťom korbáčiky behom nášho dopoludnia plietla.

Šibi-ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia, kus koláča,
ešte k tomu groš,
aby bolo dosť!

Kým plietla, hrali sme sa s deťmi niektoré hry, čo sme sa
v Slovenskej škole naučili. Začali sme tou najobľúbenejšou –
Zlatou bránou. Deti sa ju chcú hrať vždy, keď máme deň hier. Aj
preto máme Zlatú bránu v znaku našej školy. Zahrali sme sa tiež
Ide Pešek okolo a pripomenuli sme si Klobúkový tanec (tanečná hra vymieňania klobúkov za neustáleho zvyšovania tempa
hudby a niekedy rôznych zmien v tanečnom postoji, či chôdzi).
Klobúkový tanec predviedli deti vlani svojim oteckom na Deň
otcov a od tej doby ho neustále trénujeme a vylepšujeme. Máme
k nemu špeciálne klobúky so slovenskou vyšívanou stužkou.
Obliekli sa potom do krojov a pózovali nám pred fotoaparátom.
Rodičia môžu poslať domov originálne veľkonočné pozdravy.
Deti ale v pokoji dlho nevydržali a rozutekali sa nám po ihrisku. Nechali sme ich a len dúfali, že pri tom šantení nebudú veľa
padať a nezničia si svoje krásne kroje. To už prichádzali rodičia
a deti sa pochválili svojimi výtvormi. Pri odchode dostali všetci
omaľovánku kraslice, ktorú si potom doma mohli vyfarbiť.

V našom predveľkonočnom dopoludní nesmela chýbať nová
hra Behacie pexeso. Deti dostanú kartu s obrázkom a hľadajú
k nemu dvojicu. Tá je umiestená medzi ostatnými obrázkami
na zemi ďalej od miesta, kde deti dostanú kartu. Hráči sa pri
hľadaní nabehajú, a čo je hlavné, vybijú si prebytočnú energiu.
Vrelo odporúčame ako zábavu na detské párty, keď máte pocit,
že sa deti nezmestia do kože.
Dopoludnie nám pri hrách rýchlo ubehlo a Zuzka medzitým už
dokončila posledné korbáčiky. Deti si ichs radosťou rozobrali a
ozdobili farebnými mašličkami. Učili sa pri tom básničku:

Gabina

6

CSAWA

NÁVRAT BIRLIBÁNA A NOC S ANDERSENEM 2022
„Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“ Zdeněk Svěrák
A to my všichni v České škole Perth moc dobře víme! Pohádky
a příběhy nás provázejí nejenom výukou, ale také se již od roku
2014 zapojujeme do projektu Noc s Andersenem, společné akci k
podpoře dětského čtenářství, který pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky
(ČR). Akcí zároveň oslavujeme Mezinárodní den dětské knihy,
který 2. dubna připomíná den narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

„Nezapomínejte, že čtení knížek otevírá bránu k mnoha nádherným příběhům. A právě ty dokáží udělat naše dny ještě krásnější. I
takovou moc totiž mají knihy. Nejenom, že nám přinášejí spoustu
radosti a poznání, ale díky nim se můžeme přiblížit k druhým
lidem, poznat je, získat nové přátele. Stačí potkat příběh, který vás
vtáhne do svého děje, hrdiny, které si zamilujete, a stanou se vašimi
přáteli.“ Těmito krásnými slovy dánského velvyslance Sørena
Kelstrupa a ministra kultury ČR Martina Baxy odstartovalo
letošní, dvaadvacáté Nocování.
V naší škole to tedy tentokrát nebylo úplně Nocování, ale půldenní
workshop s knihou Eduarda Petišky Birlibán. Rozhodli jsme se
znovu navštívit tuto velmi nadčasovou Petiškovu knihu a vydat se
na dobrodružnou cestu do Maňáskova s klukem Birlibánem a jeho
maňáskem Janečkem, kterému ve zlosti utrhl ucho. A protože je
to cesta náramně dlouhá a poučná, budeme po ní putovat po celý
letošní rok. Snad se nám až do dalekého Maňáskova podaří dojít,
abychom v něm mohli nakonec i přespat!
Náš den začal tím, že jsme si pohráli s tímto podivným jménem.
Nevěděli jsme totiž, co Birlibán vlastně je a tak jsme to zkusili
uhádnout! Bailey si myslela, že je to něco strašidelného, Tom

s Adamem tipovali plyšáka, několik dětí navrhlo zvířata – kočku,
zajíce, slona i dokonce velrybu! Tomovi to znělo jako: „Něco mezi
zajícem a kočkou, jako smíchaný!“ nebo dokonce: „Nějaký divný,
strašidelný dítě!“ Oliver si myslel, že by to mohl být panák nebo:
„Nějakej pán, který napsal nějaké knížky.“
Až potom se děti seznámily s ne zrovna vzorným Birlibánem.
Třeba ráno je trochu líný, protože připravit se do školy nebo na
výlet je hodně práce! Sami jsme si tedy zopakovali ranní rutinu
a vůbec jsme s ní problémy neměli. V dalších kapitolách jsme se
dočetli, že Birlibán dělá spoustu věcí nepořádně nebo špatně, a
tak jsme mu ukázali, jak se uklízejí hračky, zametá, jí, spravili
jsme rozbitou lavičku a předvedli mu, že se kameny házejí jen

do vody a nikdy ne na kocoura! Jen to utržené ouško maňáska
Janečka jsme nemohli spravit, protože ho Birlibán vyhodil do
zahrady a nemohl ho najít!
Po zasloužené svačině jsme pak společně prolezli šípkovým keřem,
ocitli se v dlouhé chodbičce a zanedlouho jsme po ní došli do
sladkých Bonbónovic. To bylo překvapení, takových dobrot! Ale
nic není zadarmo - pokud bychom v Bonbónovicích zůstali moc
dlouho, mohli bychom se proměnit ve sladkost, kterou máme rádi,
a to jsme nechtěli! Takže jsme honem hledali cestu ven, abychom
mohli pokračovat v naší cestě do Maňáskova. I tak nás nakonec
sladká odměna neminula, v Bonbónovicích se schovával poklad a
sám Janeček pro nás poschovával čokoládová vajíčka! Asi věděl,
že se blíží Velikonoce. Byl to moc prima den a už se těšíme na
další dobrodružství!

Birlibán nebyl v České škole poprvé. V roce 2013 nám ho představila tehdejší učitelka Anya Kopecká, která měla mnohaleté zkušenosti s dramatizací textů i divadlem. S texty pracovala tvůrčím
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způsobem se zaměřením na vzdělávací prvky a rozvíjela jazykové
a komunikační schopnosti dětí.
Příběh nás zaujal natolik, že nás napadlo, že by se mohl stát společným putovním projektem všech zdejších českých škol. Nápad
byl představen na druhé konferenci českých a slovenských škol
v Melbourne v roce 2014. Zde se tak odstartovalo „Putování
s Birlibánem“, který se vydal za velkým dobrodružstvím po všech
českých školách v Austrálii a na Novém Zélandu. Navštívil všech
osm škol a putoval dlouhých šest let, než se vrátil zpátky do
Perthu. V každé škole strávil nějaký čas a často naplnil výuku celého čtvrtletí, zabloudil do mnohých aktivit i do domácích úloh.
S Českou školou Melbourne se vydal do tamních šumavských
lesů a v novozélandské Tauranze s dětmi vyrazil i na letní tábor.
Svá dobrodružství pečlivě zaznamenával a výsledkem projektu
je složka plná zajímavých vzdělávacích nápadů, jak s textem
pracovat. A to bylo také naší inspirací znovu Birlibána použít
a využít již v praxi vyzkoušené nápady, kterých je dostatek na
celý rok. Putování s Birlibánem je prozatím prvním dokončeným
společným projektem českých a slovenských škol v Austrálii a
na Novém Zélandu. Doufám, že se i dalším společným projektům
podaří doběhnout do cíle!
A nakonec ještě trochu zajímavé statistiky organizátorů z letošní
Noci s Andersenem:
„Letošní, již 22. ročník pohádkové Noci s Andersenem, proběhl v
pátek 1. dubna 2022 na více než 1,568 místech a prožilo ji 90,118
dětí a dospělých. Nocovalo se v České republice, na Slovensku či
v Polsku (mnohde i s ukrajinskými dětmi), v mnohých evropských
zemích, ve Velké Británii, Turecku, na Maltě, Novém Zélandu, v USA
i v Austrálii. Velkolepou oslavu výročí narození Hanse Christiana
Andersena připravili v knihovnách, školách základních, vysokých i
mateřských, ve školních družinách, v Českých školách bez hranic, v
muzeích a galeriích, zoologických zahradách, knihkupectvích, domech
dětí, dětských domovech, dětských skupinách či domovech seniorů,
v komunitních centrech, v centrech volného času, u junáků, skautů i

pionýrů, ale také třeba v azylovém domě... A první Noc s Andersenem
spojenou se čtením pro ukrajinské děti zažili také na Velvyslanectví
dánského království. Těšíme se zase za rok na v pořadí dvacátou třetí
pohádkovou Noc s Andersenem v pátek 31. března 2023!“
Více o projektu na: http://www.nocsandersenem.cz/
Těšit se budeme i my všichni z České školy Perth! Na Noci
s Andersenem jsou vítané i děti, které pravidelně školu nenavštěvují, ale chtěly by s námi zažít čas s českou literaturou pro děti.
Za učitelský tým
Jitka Smith
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NÁDHERNÝ POCIT
O známé a úspěšné české operní pěvkyni, mezzosopranistce Editě Randové je známo, že svou amatérskou pěveckou dráhu započala již v pěti letech. Tehdy začala navštěvovat základní uměleckou školu, obor sborový zpěv a hra na klavír. Svou profesionální pěveckou dráhu na divadelních prknech začala jako členka pražského Hudebního divadla v Karlíně a na prknech neméně
prestižní Státní opery Praha. Zároveň se stala i hostující členkou mnohých domácích i zahraničních operních scén. V současné
době se věnuje hlavně koncertní činnosti a vystupuje v nejprestižnějších koncertních sálech po celé Evropě, v Severní Americe,
v Brazílii, v Číně i v Austrálii. Účastní se mnohých mezinárodních festivalů a spolupracuje s českými a zahraničními symfonickými a komorními tělesy.
pod jejímž vedením jste absolvovala hlasová školení. Jak
hodně důležitý pro vás byl tento hlasový trénink?
S paní profesorkou jsem spolupracovala více než 12 roků, bohužel
již zemřela. Znamenala pro mě strašně moc. Sedly jsme si lidsky
i pěvecky. Každá její rada byla nad zlato. Trénink je pro umělce
stejně důležitý jako pro sportovce, akorát s tím rozdílem, že nemohu každý den cvičit tolik jako sportovci. To bych pak udělala větší
škodu než užitek.
Světoví kritici oceňují především vaší podmanivou barvu hlasu spojenou s velkým hlasovým rozsahem od altu až po dramatický mezzosoprán. Jste schopna zpívat operní i koncertní
repertoár, zahrnující oratoria, kantáty, mše, písňové cykly či
jednotlivé skladby od starých mistrů až po soudobou tvorbu.
Je hodně náročné pro váš hlas přecházení ze zpěvu oratoria,
dejme tomu do zpěvu kantáty, mše a podobně?
Náročné je především umět vystihnout styl, který zpíváte. Jinak
zpíváte operu, jinak písně, jinak díla barokních umělců. Kritici se
právě na takové věci často zaměřují. Pak vyčítají, že třeba písně
byly zpívány s operním patosem, což může být zavádějící, neboť
záleží, jak který umělec to cítí a jaké má zabarvení hlasu, případně jestli má hlas dramatičtější či spíše koloraturní. Existují i různé
pěvecké techniky, já jsem zastánce klasického bel canta.
Řada světových skladatelů vám také své skladby věnovala.
Jaký je to pro vás pocit?
Je to nádherný pocit, když máte šanci oživit to, co někdo jiný napsal a vdechnout tomu život. Skladatelé pak uvádí, kdy bylo dílo
premiérováno a kým, a to je pak zavazující, když jste ta první.
Před časem jste také absolvovala velké koncertní turné po
České republice pod názvem „České jaro s Editou Randovou“.
Budete do budoucna v těchto koncertních turné po České či
Slovenské republice pokračovat?
Paní Randová, co vás přimělo dát přednost koncertní činnosti před operou?
Koncertní činnost mi dala větší možnost, tedy i svobodu zpívat
věci, které chci a mohu tak býti více sama sebou. Troufám si říci,
že je to těžší, protože na jevišti nemáte možnost se pohybovat a o
to více se pak musíte soustředit na pěveckou techniku.
Jste také absolventkou mezinárodních mistrovských pěveckých kurzů. Je z vašeho pohledu nějaký zásadní rozdíl mezi
soukromým studiem zpěvu a těmito prestižními kurzy?
Zásadní rozdíl není, pokud si vyberete vynikajícího pedagoga
zpěvu. Horší situace ale bývá na pěveckých školách, kdy si často
žáci nemají možnost vybrat pedagoga. Ne každému vyhovuje daný
pedagog a dopad na hlasivky pak může být velmi špatný.
Eva Randová, vaše mentorka, byla též světově uznávanou
operní pěvkyní vládnoucí mezzosopránem a altem. Je to pouze shoda příjmení?
Ano, je to shoda jmen. Paní Randové si moc vážím a spolupráce
s ní mi dala moc do uměleckého života. Je zajímavé, že takovéto
jméno není běžné, a přece jsme se setkaly ve stejném oboru.
Také jste spolupracovala s profesorkou Martou Boháčovou,

Ano, chtěla bych se teď více představovat domácímu publiku,
neboť teď zpívám hlavně v zahraničí. A víte, co je zajímavé? Když
zpíváte více doma, tak se lidé ptají, proč ne v zahraničí a když
zpíváte v zahraničí, tak říkají, proč ne doma. Je těžké se zavděčit.
Já si spíše myslím, že to bude tím, že se všem vašim fanouškům, ať již doma, či v zahraničí po vás stýská, a tak se ptají.
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Máte pravdu, jsem ráda, že mají zájem o mou práci. Snažím se to
tedy kombinovat. Premiéru děl často absolvuji v Čechách. Jsem
velký patriot a jsem tedy pyšná na naši republiku.
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místo, které vás oslovilo tak, že se tam pokaždé ráda vracíte?

K vašim nejvýznamnějším nahrávkám patří CD s písněmi Antonína Dvořáka a CD Leoš Janáček, Glagolská mše.
Pracujete v současné době na dalším CD?

Já už mám tedy nacestováno…. Kamarádky se mi smějí, že
jak lidé chodí na tramvaj nebo vlak, já chodím na letadlo. Své
oblíbené místo vyloženě nemám. Hodně zpívám v Itálii, která mi
přirostla k srdci. Zážitek je samozřejmě zpívat ve vzdálených zemích, Austrálii nevyjímaje. Jinak nechci unavovat výčtem zemí.

Tak to jste se vyloženě trefila. Nedávno jsem vydala nové CD s
názvem Večerní písně. Natočila jsem zde především písňové cykly
Antonína Dvořáka, ale i jeden cyklus písní Bedřicha Smetany.

Co nejraději děláte během svých častých leteckých cest –
přemýšlíte si, podřimujete, sledujete nějaký film nebo se
začtete do zajímavé knihy?

Díky své profesi cestujete po celém světě. Máte nějaké oblíbené

Miluji četbu, takže během svých cest hlavně čtu, a to zejména
historické romány, zakládající se na faktech. Jsem pravidelný návštěvník Městské knihovny. Často si také pustím filmy,
které jsou v nabídce na palubě, a to hlavně proto, abych cvičila
angličtinu. Je to asi divné, ale mám moc ráda dlouhé lety. Před
nějakou dobou jsem dokončila magisterské studium, takže jsem
měla možnost se v letadle i učit na zkoušky.
Zpíváte v jedenácti světových jazycích, v kterém z nich se
vám nejlépe zpívá?
Nejlépe se mi zpívá v italštině, kterou jsem v Itálii studovala, a
ve španělštině. Prostě románské jazyky jsou výborné pro zpěv.
Přestože čeština je můj rodný jazyk, pro operu to není zrovna
nejlepší na výslovnost. To už je lepší slovenština. Během týdne
jsem se musela naučit čínskou státní hymnu. To byla pro mě
opravdu výzva. Jazyky mám jako hobby.
Vaše profese operní pěvkyně je náročná po všech stránkách. Jak nejraději odpočíváte?
Nejraději jsem na chalupě. Užívám si zahrady a zvířat kolem.
Pokud možno si nepouštím ani žádnou hudbu, abych si od ní
odpočala.
Ptala se Soňa Svobodová,
redakčně upravili Gábina a Milan

AUSTRALŠTÍ TRESTANCI

– ČÁST 3: TRESTANCI NA ÚTĚKU
Mnoho trestanců bylo v rámci pracovních skupin přesunuto do odlehlých míst Západní Austrálie, kde budovali infrastrukturu
nebo pomáhali na farmách. Nebydleli v celách za zdmi vězení, a tak se jim přímo nabízely příležitosti k útěku. A k útěkům
docházelo přiměřeně často. Protože však území kolonie v Západní Austrálii bylo obklopeno oceánem a pouští, bylo téměř nemožné se dostat za její hranice a jen málo uprchlíků zůstalo na svobodě dlouho. Někteří nepřežili nástrahy australské divočiny,
jiní se raději vzdali, aby neumřeli hlady. Mezi významné výjimky mezi uprchlíky patří Moondyne Joe, který zůstal na svobodě v
buši dva roky, a John Boyle O‘Reilly se šesti spoluvězni z Fenianu, kteří uprchli do Spojených států.

Moondyne Joe

Za své dobré chování během transportu
dostal hned po příjezdu do Fremantle propouštěcí lístek. Johns pracuje ve Fremantle
až do konce roku 1854, než obdrží podmíněnou milost. Někdy před rokem 1860 se
stěhuje do Avon Valley.
V roce 1861 byl Johns zatčen a uvězněn
v Newcastle (dnešní Toodyay) za nezákonné označení divokého koně (brumbyho).
Budova vězení byla stará a zchátralá a Joe
z ní snadno unikl. Brumbyho, sedlo a uzdu
rezidentního magistrátu si vzal samozřejmě s sebou. O několik dní později byl však
dopaden a odsouzen ke „třem letům trestního nevolnictví“, které si měl odpykat ve
vězení ve Fremantle.
Po třech letech byl Johns omilostněn a
propuštěn, aby byl v roce 1865 znovu
zatčen za „zabití vola se zločinným úmyslem“ a odsouzen k deseti letům vězení ve
věznici Fremantle. Během čtyř měsíců třikrát utekl. Při posledním pokusu se vloupal do Everettova obchodu, aby se zásobil
na svou cestu do Jižní Austrálie. Byl však
dopaden pouhých 300 km od Perthu.

Joseph Bolitho Johns (asi únor 1826 – 13.
srpna 1900), spíše známý jako Moondyne
Joe, byl anglický trestanec a nejznámější
bushranger v Západní Austrálii. Narodil
se do chudých a poměrně těžkých poměrů
- byl jedním ze šesti dětí v rodině kováře
a po smrti otce musel se svými bratry pracovat jako horník v dolech na měď. Stal
se z něj drobný kriminální lupič se silným
smyslem pro sebeurčení. Mezi západoaustrálskými trestanci se zviditelnil svými
několikanásobnými útěky z vězení.
Jméno „Moondyne“ dostal Johns pravděpodobně podle svého úkrytu v Moondyne
Hills poblíž Toodyay. Mnozí osadníci v
této oblasti ho považovali za něco jako
hrdinu pro jeho schopnost neustále se
vyhýbat úřadům. Je velmi pravděpodobné,
že mu právě oni pomáhali skrývat se, a že
mu nosili do úkrytu jídlo.
Joseph Bolitho Johns byl zatčen ve
Walesu a shledán vinným z krádeže několika sýrů, tří bochníků chleba, dvou kusů
slaniny, části plece skopového a kus loje.
V roce 1849 byl odsouzen k 10 rokům nucených prací v Západní Austrálii, kam byl
dopraven v únoru 1853.

V souvislosti s tímto útěkem se poprvé
v tisku 8. srpna 1866 objevilo jméno
Moondyne Joe , čímž se Johns zapsal do
historie Západní Austrálie. Jako trest za
útěk a za loupeže spáchané na útěku dostal ke svému zbývajícímu trestu navíc pět
let nucených prací. Byla přijata mimořádná opatření, aby Johns znovu neutekl. Byl
poslán do věznice Fremantle a držen na
dvoře s řetězem kolem krku připoutaným
k železné mříži okna. Byla pro něj vytvořena speciální cela „odolná proti úniku“.
Malá místnost s kamennými stěnami byla
obložena pražci z dřeva jarrah a více než
tisíci hřebíky. Byla téměř zvukotěsná a
temná. Johns byl držen v cele o chlebu a
vodě, s pouze jednou až dvěma hodinami
cvičení denně. Počátkem roku 1867 byl

Johns kvůli svému zhoršujícímu se zdraví
nasazen na lámání kamene pod širým
nebem. Ovšem úřadující generální kontrolor nařídil, aby byl kámen dovezen na
vězeňský dvůr, místo toho, aby Johns šel
do lomu a opustil tak zdi věznice. Takto
Johns pracoval pod neustálým dohledem
dozorce. Guvernér John Hampton si byl
tak jistý těmito opatřeními, že Johnsovi
řekl, že pokud se znovu z vězení dostane,
tak mu trest promine.
Kámen, který Johns rozbíjel, však nebyl
pravidelně odstraňován a nakonec narostla
tak velká hromada, že zakryla strážci
výhled na něj od pasu dolů. Částečně schovaný za hromadou kamení tak Johns sekal
kladivem po vápencové stěně vězení a po
dvou měsících vysekal dostatečně velkou
díru, aby se jí protáhl. Strážce oklamal jednoduchou, narychlo vyrobenou figurínou.
Kladivo nechal vzpřímené a pomocí drátů
z deštníku vytvořil hrubý obrys páru ramen. Poté figurínu oblékl do vlastní bundy
a čepice. Z dálky vůbec nebylo poznat, že
jde o imitaci.
Navzdory rozsáhlému pátrání po něm nebyla nalezena žádná stopa po dobu téměř
dvou let. Nevrátil se do žádného ze svých
starých míst a nespáchal žádné zločiny,
takže úřady o něm dostávaly velmi málo
informací. Také mnoho trestanců bylo
povzbuzeno Johnsovým odvážným útěkem
a v následujících měsících bylo zaznamenáno několik pokusů o útěk, což vězeňské
úřady zaneprázdnilo.
Joe byl 25. února 1869 znovu chycen
kvůli špatnému načasování další loupeže.
Když se vloupal do Houghton’s Winery
ve Swan Valley netušil, že poblíž policie
vyšetřovala utonutí a doslova jim vběhl
do náruče, když vybíhal z vinařství. Byl
odsouzen na čtyři roky v železech za
vloupání. Johns se ještě jednou pokusil o
útěk, a to v únoru 1871, když si v truhlářské dílně pokusil vytvořit klíč ke své cele.
Byl ale přistižen před jeho dokončením.
V dubnu téhož roku se generální auditor
Wakeford dověděl o slibu, který guvernér
Johnsovi dal. Poté, co si ověřil, že ta slova
byla opravdu vyslovena, Wakeford informoval tehdejšího guvernéra Fredericka
Welda. Ten souhlasil, že další trest by byl
nespravedlivý a Johns byl podmínečně
propouštěn na svobodu.

Johns byl zcela omilostněn 27. června
1873 za slušné chování. Vzal si vdovu
Louisou Hearn z Fremantle a společně
strávili nějaký čas hledáním zlata poblíž
Southern Cross. V roce 1881, když kolem
Karridale prozkoumával terén, objevil jeskyni – dnešní Moondyne Cave.
Příběh vypráví, že Johns byl spuštěn do
jeskyně po sázce, že z ní nemůže uniknout.
Zda se znovu dostal ven bez vnější pomoci,
ale není zaznamenáno.
O 20 let později jeho manželka Louisa
zemřela ve věku 40 let. Její smrt ho
hluboce zasáhla. Odstěhoval se z domu,

kde spolu bydleli a usadil se v Kelmscottu.
Po pár letech se začal chovat divně, až se
zjistilo, že je duševně nemocný. Putoval
do svého konečného „vězení“ - Fremantle
Lunatic Asylum (nyní budova Fremantle
Arts Centre). Zde zemřel 13. srpna 1900
ve věku 71 let na stařeckou demenci. Byl
pohřben na hřbitově Fremantle a jeho náhrobek nese slovo „rhyddid“, což ve velštině
znamená „svoboda“.
Z Toodyay Visitor Centre a z internetových
zdrojů vybrala Gábina

Veľkonočné šibanie pochádza
z predkresťanského obdobia
Dnešné sviatky Veľkej noci, boli v predkresťanskom období tzv. solárne sviatky a
vyjadrovali úctu k Slnku. Slnko znamenalo
koniec zimy, na jar všetko pučí novým
životom. A práve aktom šibania chlapci
a muži podčiarkovali mágiu plodnosti
dievčat a žien.
V našej tradícii a kultúre je prirodzené,
že sa v plodnostnej mágii vždy očakávala aktivita od mužského pokolenia. Od
dievčat a žien sa potom čakala reprodukčná úloha, teda priviesť na svet nový život.
Dotykom čerstvého vŕbového prútika,
ktorý bol napučaný miazgou, prenášal
mládenec na dievča všetky pozitívne účinky čerstvo rozvitého prútika. Tento akt
mal zabezpečiť, aby boli dievčiny a ženy
mladé, ohybné, svieže, plodné - presne ako
celá prebúdzajúca sa príroda.
V minulosti bola šibačka na dedine vecou
spoločenskej prestíže a statusu. Bola by
veľká hanba, keby niektorá dievčina
nebola vyšibaná. Aj preto dokázali dievky
dávať mládencom za šibačku krásne
vlastnoručne zdobené kraslice, v ktorých

ornamentoch bolo neraz zašifrované
vyznanie lásky. Vajíčko bolo v minulosti
symbolom nielen plodnosti, ale aj lásky.
Aj takto sa mohol mládenec dozvedieť, že
dievčina ho nosí v srdci.

K šibaniu patrilo aj polievanie. Voda má
podľa tradície očistný charakter a dotyk
s čerstvou tečúcou vodou zaručoval omladnutie. Chlapci polievali dievčatá vodou zo
studne alebo ich hádzali rovno do potoka.
Nie preto, aby sa im urobilo zle, ale práve
preto, aby si udržali zdravie, krásu a mladosť po celý rok.

Používanie korbáčov je novšou záležitosťou, v minulosti sa šibalo len čerstvo
odtrhnutým prútikom. Korbáč a jeho
upletenie bolo vecou prestíže a cti každého
mládenca. Chlapci sa ich učili pliesť od
svojich otcov a starých otcov. Za šibačku dostal mládenec od každej dievčiny
na korbáč stužku a podľa ich počtu sa
večer na tanečnej veselici určoval „kráľ
mládencov“.
V minulosti mala šibačka spontánny
charakter a šibať sa chodievalo od domu
k domu všetky dievčatá a vydaté ženy.
Dnes sa zredukovala len na návštevu blízkeho príbuzenstva a spriatelených rodín.
Výslužku za šibačku tvorili dakedy len
klasické vajíčka, tzv. pisanky alebo kraslice, ktoré boli zdobené. Šibačov pohostili,
mládenci dostávali kus koláča alebo niečo
vypiť. Financie sa za šibačku začali dávať
od polovice 20. storočia, najskôr to boli
drobné „šestáčiky“, dnes malí šibači očakávajú za šibačku hojnejšiu finančnú čiastku.
Z Online.sk redakčne upravila Gabina
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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

SLOVENSKÁ ŠKOLA V PERTHE
Ponúka výučbu slovenského jazyka pre deti od 3 do
12 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 a tradíciami.
Miesto konania:
Woodville Reserve Pavilion, Namur Street, Perth
Deň a čas:
Každá sobota školského
štvrťroku,9:30 – 11:30
Prihlásť svoje dieťa môžete
kedykoľvek v priebehu
štvrťroka.
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.
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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.
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









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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MOONDYNE FESTIVAL
Popularita Josepha Bolitho Johnse alias Moondyne Joea rostla s každým jeho dalším útěkem. Už během jeho života se o něm
vyprávěly historky a zpívaly písně. Malé triumfy Moondyne Joea nad úřady inspirovaly Johna Boyla O‘Reillyho (fenianského
trestance, který uprchl z vězení v Západní Austrálii do Spojených států) v roce 1887 k napsání románu o životě trestanců v
Západní Austrálii s fiktivním a vysoce romantickým Moondynem Joem jako ústřední postavou.

The Ballad of Moondyne Joe
by Bryan Lynch

Anonymous

In the Darling Ranges, many years ago,
There lived a daring outlaw, by the name of ‘Moondyne Joe‘.
He stole the squatter’s horses, and a sheep or two or three,
He loved to roam the countryside, and swore he would be free.
The troopers said we’ll catch him, but we know it’s all in vain,
Every time we lock him up he breaks right out again.
‘Cause in he goes, and out he goes, and off again he’ll go,
There’s not a gaol in W.A. can keep in ‘Moondyne Joe’.

It were Moondyne of course that took Ferguson’s horse,
He’d hidden the same in the hills of that name.
When he found it had gone Ferguson searched all the Swan,
and offered a pound for when it was found.
But Joe has it hid and he pockets the quid,
In a month to the day again the horse goes astray.
But Ferguson’s no fool goes along to Moondyne Pool
To see if it’s true the police comes too.
When his sentence is gone Joe is done with the Swan
They call me bushranger – I’ll feel quite a stranger;
So by the Mass I’ll try the Vasse.
At Ellensbrook The silly old rook Gets a job at Fifteen Bob
No more I don’t know That’s the story of Moondyne Joe.

Ve dvacátém století kolem jména
Moondyne Joe vznikaly další romantické
legendy a písně. Osudy nejznámějšího
obyvatele věznice ve Fremantle byly
vydány i knižně. Snad největší oslavou
jeho umění unikat úřadům je Moondyne
festival v Toodyay, nejzábavnější koloniální festival v Západní Austrálii.
Zatímco ve věznici Fremantle je dochována cela, kde Moondyne Joe trávil hodiny
přemýšlením, jak se dostat na svobodu,
je to Toodyay, které oslavuje notorického
utíkače ve velkém stylu – každoročním
festivalem konaným první květnovou
neděli od roku 1984. Letos to bude 1.
května od devíti hodin ráno do čtyř hodin
odpoledne.
Legenda o Moondyne Joeovi proměňuje
malebné historické městečko Toodyay
na živý celodenní festival, kdy v ulicích
potkáte lidi v dobových kostýmech 19.

století od úředníků a strážců zákona
přes farmáře a řemeslníky až po tuláky a
pouliční děvčata. Stanete se svědky různých eskapád ze života Moondyne Joea,
který běhá po městě, vykrádá obchody, je
zatčen a pak uniká z vazby. Jste vtaženi
do zábavy s Moondyne Joem, který je sice
všeobecnou hrozbou, ale vy jemu i jeho
gangu fandíte.
Po celý den hrají v ulicích kapely a k vrcholům festivalu patří soutěže o nejlepší
knír mezi muži a o nejhezčí dekolt mezi
ženami. Účastnit se mohou všichni, kdo
rádi soutěží a mají rádi legraci. Ceny pro
vítěze věnují letos hotely Freemason‘s a
Vic.
Program dne a podrobnosti k festivalu,
na který je vstup zdarma pro všechny
bez pejsků, najdete na moondynefestival.
com, a také toodyay.wa.gov.au/events/
moondyne-festival/429.

Pokud vám to letos nevyjde, můžete navštívit muzeum Newcastle Gaol v Toodyay
kdykoliv během roku. Jeho prohlídka
vás zavede do éry trestanců v celé její
neslavné slávě. Najdete zde i celu věnovanou památce Moondyne Joea… Je trochu
ironické připomínat si takto muže, který
celý svůj život toužil po svobodě.
V roce 2002 byl Moondyne Festival součástí národních oslav Roku venkova (national Year of the Outback celebrations).
O deset let později byl festival nominován
na cenu Perth Airport Events & Tourism
Award 2012 a stal se finalistou. Byl také
nominován na cenu Heritage Award 2013.
V roce 2014 festival získal finanční prostředky z programu státních regionálních
akcí. Byl to jeden z řady regionálních festivalů, které těžily z 40 milionové dotace
pro regiony na dobu čtyř let.
Z internetových zdrojů vybrala Gábina

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 2022
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
June 2022

Den dětí

November 2022

Filmový festival

June 2022

Výroční členská schůze

December 2022

Mikuláš

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

EUROPARCEL
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SMART WAY . DOOR 2 DOOR

2018
JANUARY

APRIL

FEBRUARY

MARCH

MAY

JUNE

OCTOBER

NOVEMBER

SEPTEMBER

A PU
RE

B

AUGUST

LD
OR
W

JULY

OR A WICK
RF
ED
E
E

SINCE

1992

DECEMBER
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
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

