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Příjemné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok
Vám přeje výbor ČSA.
VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V WA

13. 2. 2016
16:00

St Johns Lutheran Church Perth Inc
16 Aberdeen Street
Perth, WA 6000
Občerstvení a po schůzi zábava:
KONCERT LUCIE DOBROVODSKÉ A SKUPINY PAKA

HLEDÁME NOVÉ ČLENY VÝBORU
TEL. KONTAKTY NA VÝBOR
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda a pokladník:
Radek Václavík
0420 351 027
Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Ostatní členové výboru:
Gábina Baladová
Jana Franger

0422 582 197
9389 7029

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Katarina Kysucká
Ingrid Morris
Bohumil Růžička

0404 897 938
0402 331 17
0415 949 325

Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9401 3817

Iva Zausin

Od února 2016 se uvolní ve výboru klubu pozice

pokladníka
Pokud Vás zaujala nabízená pozice (podmínkou je 2leté členství v klubu)
nebo se pouze chcete stát členy výboru (2leté členství není podmínkou),
kontaktujte nás na emailové adrese: CzechSlovakWA@hotmail.com
Věk roli nehraje, chuť věnovat energii a čas práci pro komunitu ano.
Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru, či doživotní
členství laskavě zasílejte min. 3 týdny před schůzí e-mailem na adresu:
CzechSlovakWA@hotmail.com
nebo poštou na: Czech & Slovak Association,
6/321 Harborne St.
Glendalough WA 6016

0404 735 462

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
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Chcete se více zapojit do dění v klubu?
Získat nové zkušenosti a uplatnit to, co už umíte?
Od příštího roku máte jedinečnou příležitost!

www.CzechSlovakWA.org
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235/

A JE TO ZA NÁMI!
Historicky první Český a slovenský filmový festival v Západní Austrálii se představil velmi úspěšně a dokázal, že
má své plno platné místo na již bohaté filmové scéně Perthu.
Čtyři dny, pět celovečerních filmů, a jako bonus pět krátkých
k tomu, většinově potěšilo návštěvníky festivalu. Návštěvníci
si nejen mohli vybrat z rozmanité žánrové nabídky, ale během
Gala Opening a Closing večera také hojně ochutnat mnohé české
a slovenské dobroty. Na nasycení duše pro ně byli připravené
i nádherné propagační materiály obou zemí a během Closing
Night také živá hudba. Bluesově nám úžasně „zadžemovali“
Milan s Michaelem. Většinou jste si však přišli, často i se svými
přáteli, udělat hezký večer se soudobou českou a slovenskou
kinematografií.

První poděkování patří našim spolupořadatelům z týmu Iksima
Films Sydney. Ti měli svoji premiéru v loňském roce a laskavě si
nás vzali pod křídla. Pomohli nám od výběru filmů, přes obstarání promítacích práv a výherních cen, až po samotnou morální
podporu během festivalu. Jejich „know-how“ bylo neocenitelné.

Já jsem osobně shlédla všechny snímky a úplný favorit se mi
určuje velmi těžko. Každý film měl něco do sebe – Fair Play
mě velmi autenticky vzala zpět do dětství a silný příběh vyzval
k zamyšlení, Fotograf pobavil, potěšil i rozhořčil. V pohádce
Tři bratři jsem se nechala unést nádhernými záběry přírody a
starými řemesly. Sedmero krkavců bylo prostě krásné zpracování
klasické pohádky. Asi nejvíc mě překvapil dokument 38! Nejsem
žádný velký fanoušek ledního hokeje, ale zpracování dokumentu krásně vykreslilo osobnost této velké hokejové hvězdy bez
přílišné pompéznosti a senzace a navodilo atmosféru, kdy jsme
všichni v sále prožívali napětí zápasů a radost z každého gólu. A
pak i smutek nad tragickou událostí.

Obrovské díky všem místním sponzorům, kteří nám pomohli ať
přímo finančně, či svými výrobky:

Každý návštěvník festivalu měl také možnost vyhrát jednu ze
tří cen. Hlavní cenou, kterou darovalo město Karlovy Vary, byl
pak pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu v těchto světoznámých
lázních. Ceny byly vylosovány po skončení posledního filmu
a všichni výherci si je i osobně převzali. Poděkování od paní
Elizabeth, která vyhrála hlavní cenu, si můžete přečíst na další
straně.
Děkujeme všem, co jste na náš festival přišli a těm, co i vyplnili
hlasovací lístky. Díky nim jsme také získaly důležité informace,
které nám pomohou plánovat další ročník festivalu. Statisticky
pak největší účast byla na zahajovacím večeru s filmem Fair
Play, nejvíce návštěvníků, jejichž prvním jazykem nebyla čeština nebo slovenština, přišlo na film Sedmero krkavců (Seven
Ravens). Žádný film nebyl ohodnocen jako „poor“, 99% hlasů
bylo ohodnocení „excellent“.
Příprava festivalu trvala mnoho měsíců a festival by se neuskutečnil bez pomoci a patronace mnohých.
Velmi děkujeme všem sponzorům, patronům, dobrovolníkům i těm, co nás povzbuzovali či jinak pomohli.

Děkujeme za finanční příspěvek od institucí z našich krajanských
zemí:
Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, Ministerstvu
kultury České republiky a Slovenskému Audiovizuálnímu Fondu.

City of Perth
Last Drop Brewery
Simka Small Good
Prague Bakery
Maven Coolers
Martin Udall and Associates
Come in - Study Abroad
Millner International College of English
Restaurant Amuse
Sorrento Restaurant
Další poděkování patří i našim festivalovým hostům z českého
a slovenského honorárního konzulátu v Perthu a Ice de Ditrich
z Iksima Films Sydney, kteří nám pomohli festival slavnostně
zahájit.
O přípravy a průběh celého festivalu se postaral skvělý výborový
tým České a slovenské asociace v Západní Austrálii. A to s nadšením a souhrou, což bylo ve výsledku poznat. Mnozí jste nám
napsali velmi milé komentáře a poděkování za tu všechnu práci.
A já jsem na „svůj tým“ velmi pyšná.
Nakonec a nejvíce bych chtěla poděkovat všem, co jste na náš
festival přišli a tak podpořili naše úsilí. Dali jste nám tím najevo,
že o festival máte zájem a to nám dodalo odvahy do toho jít
v příštím roce znova.
AHOJ prvnímu Českému a slovenskému festivalu!
Za organizátorský tým
Jitka Smith

I would like to thank the Czech and Slovak Association for making the Czech and
Slovak Film Festival possible to showcase the talents and skills of the film industry
from these two regions which most Australians do not have the opportunity to view.
As the winner of the main prize on the closing night of this recent Film Festival in
Perth, I would heartily and sincerely like to thank the Association members who
made this prize possible. I am very much looking forward to seeing the beauty of the
Karlovy Vary region as well as historic splendour of Prague and Slovak countryside
attractions.
The catering on the Festival closing night was wonderful and all those involved
should be congratulated and thanked on behalf of all film attendees who enjoyed the
evening’s pre-showing of the final festival film.
I am a Luna Privilege Card holder and as such subscribe to receiving regular emails
as to what is showing at the Luna Palace Cinemas in Perth. I am also an avid film
viewer and attend many of the international film festival viewings at Luna and at
Somerville at UWA. I first heard of the Czech & Slovak Film Festival however not by
email but during my brief visit in Melbourne in Sept this year. However, unfortunately the evening I was there was almost the end of the festival and that evening’s
viewing was available only to Melbourne Cinematheque members, hence was unable
to attend. I was therefore delighted when I learned of the Czech and Slovak Film
Festival being held in Perth this November. I attended with my husband and my
younger daughter (who has been, and is, a film reviewer).
We particularly wanted to see The Three Brothers and The Seven Ravens because
of the fond childhood memories we had of those fairy tales. This was our very first
experience of a film produced from this region and we were very impressed and
delighted with the cinematography, acting and directorship. We were unable to
attend some of the other scheduled films on the program, however I felt the program
offered a good diversity of genres sure to please a wide film viewing audience.
We are all very much looking forward to seeing more at the next Czech and Slovak
Film Festival showcasing the two nations’ finest cinematography. Well done to all
involved in making this film festival a wonderful success.
Elizabeth Prendergast
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Málo známá místa WA - YALGOO
Až vás někdy osud či náhoda zavede přibližně 500 km
severovýchodně od Perthu do vnitrozemí, pojedete pravděpodobně po Geraldton -Mount Magnet road a pak nemůžete
minout městečko Yalgoo. Udělejte si v něm malou zastávku.
Z mého pohledu je to nejmenší městečko na světě. V současné době ho obývá přibližně 120 obyvatel, celý Yalgoo
shire pak asi 400. Jak už to u těchto sídel bývá, také Yalgoo
má dobu své největší a velice krátké slávy dávno za sebou.
První osídlení chovateli ovcí a krav je zaznamenáno kolem
roku 1870. V roce 1892 zde prospektoři projíždějící Mount
Magnet našli zlato a založili těžební společnost. Město
se vzmáhalo, mohlo se brzy pochlubit sedmi hotely a v
roce 1898 také zprovozněním železniční stanice na trase z
Mullewy. Už v roce 1903 začala těžba zlata upadat a o pět
let později byla těžební činnost zcela ukončena. Yalgoo se v
následujících desetiletích změnilo v to, co bylo na začátku - ospalou osadu uprostřed ničeho, kde hlavním zdrojem
obživy je chov ovcí a skotu.
V městečku samotném stojí za zhlédnutí dominikánský
kostel sv. Hyacinta postavený uznávaným architektem monsignorem Johnem Hawesem v roce 1920. Citlivě zrekonstruovaná je také místní železniční stanice. Provoz železniční tratě byl ukončený v roce 1978. Nádražní budova dnes
slouží jako sportovní a komunitní centrum pro místní obyvatele. V městečku je také muzeum, které se podobá všem
ostatním pionýrským muzeím po celé WA. Nejčastějšími
exponáty jsou staré parní stroje, auta, pozůstatky těžebních
zařízení a věcí denní potřeby a fotografie dokumentující
historii oblasti.
Bezesporu nejzajímavější atrakce, Joker´s tunnel, se nachází
přibližně 10 km jihovýchodně od Yalgoo. Tunel byl vykopán prvními hledači zlata koncem devatenáctého století.
Nepamatuji si přesně celou legendu vzniku tunelu, která je
uvedena na ceduli u vstupu, ale přibližně to bylo asi tak, že
někdo v těchto místech údajně nalezl 5kg zlata v asi 50 kg
horniny. Ve skutečnosti se při jeho kopání našly pouhé 3
kg zlata v 550 tunách horniny, takže se dále v rozšiřování
naleziště nepokračovalo. Tunel vede skrz nízký kopec, je
asi 150 m dlouhý a s baterkou se dá celý v mírně přikrčené
poloze projít. Na některých místech je skála pěkně barevná,
jak se v ní prolínají různé druhy nerostů, geologové si zde
jistě přijdou na své. Při vchodech do jeskyně buďte opatrní, obývají je poměrně tuční pavouci s červenými zadečky.
Dále v tunelu potom potkáte malé černé netopýry a tisíce
cvrčků.
Pokud byste se chtěli do této oblasti vypravit záměrně,
učiňte tak v září nebo maximálně v první polovině října.
Okolní nekonečná buš je pokryta různobarevnými divokými květy, což je pohled, který jen tak neomrzí. V jiných
obdobích je celá oblast tak typicky západoaustralská, jak si
jen lze představit - červená půda, pichlavé keříčky, nízké
stromy, sem tam klokan či emu, krávy a ovce.
Yalgoo leží na silnici Geraldton Mount Magnet přibližně
200 km východně od Geraldtonu. Nemůžete jej minou,
široko daleko žádné jiné město není.
Přeji Vám příjemné objevování
Regina
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Penguin island
Nastala neděle a pro nás dva to znamená… výýýýlet!!
Dnes jsme se rozhodli si udělat větší výlet a to na ,,Penguin island“/ ,,Ostrov tučňáků“, který se nachází v oblasti Rockingham.
Ostrov se nachází 45 minut jižně od Perthu a 5 minut jízdy trajektem. K dispozici je také bezplatné parkování na místě (cože je
tady skoro úplně všude – fakt supr!) :)
Penguin Island je jedním z nejoblíbenějších výletních cílů - ze
západní Austrálie. Ostrov je unikátní přírodní rezervace, která je
domovem největší kolonie tučňáků - nejmenších druhů tučňáků
na světě.
Ostrov je požehnaný krásnými plážemi a je obklopený oslňující,
křišťálově čistou vodou (asi nekrásnější místo na světě, které
jsme kdy viděli. Ráj na zemi)!
Když si chytíte trajekt, tak se dostanete blízko k divoké zvěři. Můžete prozkoumat naučné stezky, plavat, surfovat,
šnorchlovat...
K ostrovu se dá od pobřeží dojít i pěšky po písku a vodu máte
maximálně po pas, ale rada odborníků: ,,Nikdy není bezpečné
pokoušet se to přejít“. Bohužel v historii zde pár lidí utonulo
při pokusu přejít. Naposledy v prosinci 2010, kdy byly 2 turisté
smeteni na mělčinu a mnoho dalších (kvůli kombinaci vysokého
přílivu, větru a mořských proudů) – ale přesto jsme tam spoustu
lidí přecházet viděli…
CO SI MŮŽETE KOUPIT?
V nabídce jsou 3 možnosti:
1) Trajekt 5min + Tučňáci - 23$ (se slevou: 21$)
= Jezdí v: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
2) Trajekt 45 min + Tučňáci + Tuleni – 38.50$
(se slevou: 35$) = Jezdí v: 10:15, 11:15, 13:15
3) Trajekt 90 min + Tučňáci + Tuleni + delfíni – 85$
(se slevou: 75$) = Jezdí v: 10:45
Poté jsou zde ještě extra nabídky pro ty bohatší z nás:
•

Výlet na kajaku pro 2 osoby (cena: 179$ za osobu)

•

Lekce Kiteboardingu (60min za 100$, 2 hodiny za 225$)

•

Plavání s delfíny (cena: 205$ za osobu)

MY JSME SI VYBRALI NABÍDKU ČÍSLO 2 ZA 35$
– a co vše jsme viděli a zažili?
1)

Tuleně/lachtany

Po 15/20 minutách jsme dojeli k dalšímu ostrovu, kde jsme
mohli zblízka pozorovat tuleně/lachtany.
= a teď jedna kvízová otázka pro nadšence: ,,Na tomto ostrově jsme viděli tuleně nebo lachtany??“ – (poznáte z fotek) :)
{To co jsme viděli byl lachtan (má uši, lépe se pohybuje - má zadní
ploutve ohebnější a může je používat jako nohy), tuleň nemá ušní
boltce a v podstatě se na zemi válí, nepřitahuje zadní nohy - ploutve
pod sebe. Lachtan je šikovnější a bývá i vhodný k výcviku.}
2)

Delfííííny!!

Při jízdě jsme měli obrovské štěstí a dokonce jsme viděli i delfíny, kteří se před námi proháněli, lovili atd. A to jsme to ani
neměli v ceně!! Huhuuu! :) Jízdu jsme si opravdu vychutnali!
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3)

Krmení Tučňáků

Loď nás po 45 minutách vysadila na ostrově a jako poslední
atrakci jsme měli v centru možnost dozvědět se vše o nejslavnějším obyvateli tohoto ostrova - malým tučňáku. Krmení je
prezentováno strážcem a obvykle trvá asi 20 minut. Během této
prezentace se dozvíte mnoho poučného o tučňácích a můžete
vidět, jak jedí – ale nic víc... Přemety a jiné kousky nedělají :)
Jediné co jsem si zapamatovala, že nejstaršímu tučňákovi ze
skupiny je 24 let (dokonce straší než já) :)
Toto centrum má dvojí účel: vzdělávací zařízení, které může
pojmout až 200 návštěvníků, stejně jako útočiště pro péči o
zraněné divoké tučňáky, nebo ty, kteří se považují za nevhodné
k vypuštění do volné přírody.
Kristýna Podeszwová a Martin Císař

Obyčejní neobyčejní lidé
Když jsme v roce 2013 uspořádali
výstavu k 60. výročí založení České a
slovenské asociaci v Západní Austrálii,
nestačila jsem se divit, kolik šikovných
lidí se u nás nachází. A nebyla jsem
sama. „Ty jo! To máme mezi námi
takovou borkyni?“ řekl Lukáš Kořínek
před fotkou profesionální závodnice ve
fitness Danielou O`Mara. Taky jsem
žasla, a možná právě v tu chvíli se
v mé hlavě zrodila myšlenka pátrat a
psát o Češích a Slovácích se
zajímavými profesemi, zálibami či
životními příběhy v Západní Austrálii.

a i s malými, nadějnými závodníky,
pro které je sport denním chlebem.

No a v naší malé galerii nechyběli lidé
s běžnými životy vystěhovalců.

Trvalo mi nějakou dobu si zajímavé
lidi vytipovat, pak je navštívit a udělat
s nimi rozhovor. Mým cílem bylo
představit v Klokanovi a na našich
webových stránkách obyčejné muže a
ženy napříč generacemi a napříč
činnostmi. A tak začátkem letošního
roku jste se mohli seznámit s našimi
divadelními ochotníky z 80. let
Dočetli jste se také o lidech, kteří se
vyučili nějakému řemeslu doma v
Čechách a dnes jsou z nich mistři,
kteří nám svým uměním přibližují naší
českou a slovenskou kulturu,

a i se začínajícími výtvarnými umělci,
kteří relaxují malováním,

s lidmi co neuléhají s přibývajícími
roky do gauče k televizi, ale sedají
pravidelně na kolo a huntují svá těla,

V příštím roce bych vám chtěla
představit další neméně zajímavé lidi,
kteří jsou mezi námi, je jich v mém
seznamu ještě dost. Jsem si ale jista,
že moji pozornosti unikne nemálo
výjimečných, nevšedních, ojedinělých
či jinak atraktivních životů, činností či
talentů, které se mezi Čechy a Slováky
v Západní Austrálii nacházejí. Uvítám
Vaše podněty k odhalení nevšedního či
jedinečného na obyčejném lidském
osudu. Napište do redakce Klokana, na
naši klubovou adresu anebo přímo
mně na gabbieperth@gmail.com své
tipy na konkrétní muže, ženy a děti,
jejichž aktivity anebo životní příběhy
stojí za povšimnutí ostatních.
ale i s lidmi, kteří se k řemeslu dostali
zcela náhodně a při příležitosti, kdy na
žádné řemeslo nikdo ani nepomýšlí.

Gábina
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LETEM SVĚTEM O PŮVODU NÁZVŮ ČESKÝCH MĚST A OBCÍ
OLOMOUC

Místní jména v Česku vznikala většinou
čtyřmi hlavními způsoby:
•

odvozením od tamních obyvatel
(například Hrdlořezy - obec, ve které
žijí hrdlořezi);

•

označením příslušnosti k jednotlivé
osobě (například Hradec Králové příslušící královně);

•

z věcného označení, například z
přenesení názvu blízké řeky, potoka nebo vrchu (například Teplice)
nebo z obecného označení místa, kde
obyvatelé sídlili, například Vysočany
znamená ves vysočanů, tedy lidí
bydlících na vysokém místě, nebo
přišlých z některé vsi Vysoké.

•

počeštěním původně cizího pojmenování, například praslovanského
(Přimda, Doksy), italského (Beroun)
či německého (Liberec, Varnsdorf,
Karlštejn).

Nejkratší názvy obcí jsou dvojpísmenná
a mají je obce Aš a Eš. Oba názvy jsou
foneticky počeštěné z němčiny. Naopak
nejdelším názvem je Nová Ves u Nového
Města na Moravě.
A nyní už krátce k původu některých
jmen:

Výklad jména Olomouc není vzhledem
k jeho stáří a nedostatku srovnatelných
jmen dosud zcela jasný. Zřejmá se zdá být
jeho druhá část -mouc, která vznikla ze
staročeského múc (hlučet), podle hlučného toku řeky Moravy. První část jména
není dodnes vysvětlena, ačkoli praslovanské ol znamenalo pivo.

KARVINÁ

V nejstarším dokladu se pro Karvinou
vyskytuje české i německé pojmenování.
Němci obci říkali Arnoldsdorf (Arnoldova
ves) a Češi Karwin. České jméno je odvozeno od základu karv (kráva). Přípona
může být chápána dvojím způsobem, ovšem s podobným významem. Přípona -ina
tvoří ve spojení s kořenem tvar karvina
(místo, kde se pasou krávy), přípona-inná
pak slovo karvinná (kraví pastvina).

AŠ

V historii se objevovalo několik podob
tohoto jména - Aš, Aša, Aše. Český tvar
Aš byl úředně stanoven teprve po roce
1854. Jméno má původ v německém
Esche (jasan). Byl tak původně nazván
Ašský potok (zjednodušením z Asch-ach
-“jasanový potok“). Název potoka se
přenesl i na přilehlou osadu. A pokud se
vám toto vysvětlení nezdá, co třeba toto:
název pochází z německého názvu ryby
„lipana“ (německy „die Äsche“), který se
objevuje ve znaku města.

KROMĚŘÍŽ

CHEB

Počátkem jedenáctého století začalo být
území Chebska germanizováno velkým
přílivem německých kolonistů. Původní
název Eger dali městu jeho germánští
obyvatelé podle řeky Ohře, která jím protéká. České jméno Cheb se odvozuje od
praslovanského heb (ohýbat) a znamenalo osadu při ohybu řeky. Počáteční „Ch“
se ke jménu připojilo na konci 12. století
jazykovou změnou.

CHROPYNĚ

Nejstarší zápis jména malého města
severně od Kroměříže se vyskytuje v polovině čtrnáctého století. Způsobem tvoření
je jméno obce značně starobylé. Vychází
z nářečného výrazu chrapat (bouchat,
tlouci). Protože hlučnost bývá obecně
považována za neslušnost, bylo později
vytvořeno lidové úsloví „být v Chropíně
na móresech“, tudíž chovat se neslušně.
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Město založené ve třináctém století na
místě dřívější trhové osady. Zbudován tu
byl hrad, později přestavený na zámek,
sloužící jako letní sídlo olomouckým
biskupům. V roce 1870 se stává Kroměříž
městem statutárním. Jméno se poprvé
objevilo v roce 1131 jako Cromesir, což
je nutno číst jako Kroměžiř. Vzniklo z
předložky kromě a základu žir (žírný,
úrodný).
Ve vývoji názvu došlo ke dvěma důležitým změnám. Jednak se změnil jeho
původně mužský rod na ženský a dále
došlo k přesmyknutí -žiř na současné -říž.
Obě změny proběhly u mnoha dalších
moravských obcí.

LOUNY

První podoba jména významného střediska dolního Poohří byla zřejmě Lúně,
což je odvozenina ze staročeského jména
Lúnja (ves). Tento výklad však není moc
přesvědčivý. Původ jména lze hledat i
jinde, například ve staročeském slově
lúň (luňák). Ve hře je i nejistý výklad z
keltského slova luna (louka).

POSTOLOPRTY

Místní jméno Postoloprty vykládal již
v šestnáctém století kronikář Hájek z
Libočan podle toho, že se tu odedávna
„prtaly postole“, což znamená že se tam
opravovaly škorně a střevíce. Hájkův
výklad lidé nepřijali a odvozovali název
od slova kostel jako Kostoloprthy.

VŠETATY

Název obce patří do skupiny takzvaných
přezdívkových jmen obyvatelských. Je
utvořeno ze staročeského zájmena veš
(všechen) a praslovanského podstatného
jména tat (zloděj, lupič). Jméno tedy
znamenalo hanlivě nebo s nadsázkou ves,
kde jsou všichni zloději.

NÁCHOD

Přestože toto město leží na samé hranici
země, vždy si uchovalo ryze český ráz.
Náchod byl nejdříve hraniční osadou na
česko-kladském pomezí. K obranným
účelům zde byl zbudován hrad. Jméno
příhraničního města úzce souvisí s jeho
zeměpisnou polohou. Staročeský výraz
náchod totiž pochází se slovesa nacházeti (přicházet, vstupovat) a značil místo,
kudy se vstupovalo do země.

PELHŘIMOV

Jako trhová osada byl ve 13. století
založen pražskými biskupy původně v
místech dnešního Starého Pelhřimova.
Jak je patrné z nejstarší doložené podoby
jména, jeho základem je slovo Pilgrim,
počeštěno na Pelhřim. Vzniklo z latinského Pelegrinus (poutník), jak se jmenoval
pražský biskup, zakladatel města. V nářeční výslovnosti se dále vytvořily podoby
Pelhřimov a dále pak Pejřimov.

A NA ZÁVĚR KRÁTKÝ KVÍZ:
Poznámka: u některých otázek může existovat více správných odpovědí, resp. možností výkladů z různých hledisek, např. Praha,
Kutná Hora.
1. Název Brno je odvozen:
A. z německého slova die Brunne - studna
B. z staroslovanského slova brn - kal, bláto, hlína
C. z keltského slova Eburodunom - drak
2. Břeclav je pojmenována:
A. po obchodní cestě do polské Vratislavi (Breslau),
která přes Břeclav vedla
B. po knížeti Břetislavovi, zakladateli města
C. po nemanželské dceři Václava III. Bretze,
která město dostala věnem
3. České Budějovice jsou pojmenovány:
A. po Budějzích, bájných ochráncích města
B. po Vítkovci Budivojovi
C. po bájném výroku Přemysla Otakara II., který při založení
Zlaté Koruny řekl o klášterech: „Bude jich víc.“
4. Havířov získal své jméno:
A. podle havířů, zakladatelů města
B. podle prvního komunistického primátora města
Jaroslava Havíře
C. jméno vzešlo z veřejné soutěže
5. Havlíčkův Brod je pojmenován:
A. po Karlu Havlíčku Borovském, který ve městě působil
B. po Havlíčku Zajíci z Jenštejna - zakladateli města
C. po brodu přes řeku Sázavu, který byl
položen u Havlíčkova mlýna
6. Klatovy jsou pojmenovány:
A. po kácení šumavských hvozdů ve středověku
B. po říšské klatbě, která byla na město během husitství uvalena
C. po vladykovi Klatovi
7. Pojmenování Kutná hora je odvozeno:
A. z mnišské kutny
B. podle kutání stříbra
C. z německého názvu Guttenberg - Dobrá Hora
8. Liberec získal své jméno:
A. zkomolením německého názvu Reichenberg
B. z anglického slova liberty - svoboda
C. po svém významném rodákovi a obroditeli Liboru Fugnerovi

9. Ostrava se nazývá podle:
A. ostrého, divokého toku řeky Ostravice
B. německého Ost - východ
C. staročeského slova ostrve, které označovalo otesané kmeny,
které sloužily jako žebříky
10. Praha vděčí za své jméno:
A. svým prvním obyvatelům vyrábějícím prahy
B. říčním peřejím na Vltavě tvořícím prahy
C. svému mikroklimatu způsobujícímu vyprahlost
v české kotlině
11. Tábor vděčí za své jméno:
A. husitům, protože město vzniklo jako jejich tábor
B. německému slovu Taube - holub
C. izraelské hoře Thabor
12. Trhové Sviny jsou pojmenovány:
A. po Konrádu ze Schweinfurtu, zakladateli města
B. podle dobytka, který zde byl chován
C. podle trhů, které se zde konaly
Řešení v příštím čísle.

A jak se vám líbí tato jména, díl první:
BAHNO - BEZDĚKOV U PRACHOMET - BITOZEVES
- BLÁTO - BLÍŽEVEDLY - BOHATICE U ZÁKUP
- BOLECHY - BOSYNĚ - BOSONOHY - BOZDÍŠ BRADA – BRAMBORY - BRANSOUZE - BRLOH BRLOH POD KLETÍ - BRTEV - BŘEHORYJE - BŘEZÍ U
TRHOVÝCH SVINŮ - BŘUCHOTÍN - BŘVE - BUKOL BURKVÍZ - BUTOVES - BZÍ U DOLNÍHO BUKOVISKA
- CIPÍN - CTINĚVES - ČEPIROHY - ČERNÁ NOVINA
- ČERNICE U DEFUROVÝCH LAŽAN - ČERNOUSY ČESKÝ HERŠLÁK - ČUNÍN - DASKABÁT - DEHTÍN –
DĚKOVKA - DNEBOH - DOLNÍ CHVATLINY - DOLNÍ
KRUTY - DOLNÍ PRYSK - DOMORAZ - DOUDLEBY
- DRAHLOV U JAROHNĚVIC - DRAHOBUZ DRMOUL - DRSLAVICE U TUPADEL - DRŠTĚKRYJE
- DRŽKOV - DŘEVOHRYZY - DUNICE - DYMOKURY

Zdroje:
Metodický portál www.rvp.cz
idnes: www.idnes.cz
Petr Sládek: http://petr.
sladek.name/Petr_Sladek
www.hantec.cz
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Inzerujte svou firmu v Klokanovi
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok,
barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

Affordable Personal Training
One on One
Small Groups
Indoor – Outdoor
Weight & Circuit training
Nutritional advice
Weight loss

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com
12

Strength & conditioning
Motivation & Accountability
Workout that fits your schedule

WANT TO MAKE A DIFFERENCE IN YOUR
COMMUNITY? WHY NOT VOLUNTEER!

The Visiting Angels Program is seeking volunteers for our Czech
and Slovakian clients. Build friendship and make a difference in
a life of person who might be feeling lonely and isolated.
If you have a little spare time, would like to make a new friend
and change someone’s life for the better, contact Henrietta on
9275 4411 or send an email to cvs.umbrella@westnet.com.au

Z Klokanovy kapsy
A zase tá fazuľa!
Tentokrát to je návod na Fazuľový guláš.
Rozpočet je pre dve osoby a budete potrebovať:
1 hrnček miešanej fazule (3-5 druhov)
1 zemiak
1 hrnček miešanej koreňovej zeleniny
– mrazená zmes alebo čerstvá
5-6 ružičiek karfiolu alebo brokolice alebo oboje
2-3 lyžice kukurice (mrazené zrnká)
1 malá cibuľa,
1 lyžica masla
1 kávová lyžička červenej papriky
1/2 l vody, soľ, korenie podľa chuti
Na masle osmažíme cibuľu, posypeme červenou paprikou, chvíľu smažíme, potom posypeme múkou, chvíľu smažíme a zalejeme
asi 1 dcl vody. Rýchlo miešame, aby sme vytvorili hladkú kašu. Potom dolejeme zbytok vody, osolíme a pridáme vāčšiu fazuľu.
Keď voda začne vrieť stlmíme oheň a varíme asi 10-15 minút. Potom prihodíme malé zrnká fazule a koreňovú zeleninu. Asi po 10
minútach pridáme karfiol, brokolicu a mrazenú kukuricu. Varíme, kým nám všetko nezmākne - ďalších asi 10 minút. Nakoniec
dosolíme a pridáme korenie podľa chuti (čierne korenie, bazalku, gulášové korenie).
Porcie guláša na tanieri ozdobíme nakrájanou pažitkou alebo petržlenovou vňaťou.
Dobrú chuť praje Gábina

Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.54)

Obtížnost: střední
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definovať = zbavovať sa Fínov
termofor = vtip o homosexuálovi
dogmatik = pes vycvičený na matematické úlohy
ananás = zborový výkrik dievčat túžiacich po sexe
vendety = výkrik záhoráckej mamy vyháňajúcej deti na
dvor
papuča = pozdrav manželke pri odchode
matrika = po záhorácky mať hovorí
kongeniálny = úžasne nadaný kôň
drbol = doktor, ktorému odobrali titul
stehno = prosba Angličana, aby ho nezašívali
semester = navigácia Estery na určité miesto
požiarnik = na ceste do Žiaru niet ani živej duše
ventilačný = vyhnanie hladného z jedálne
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Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.53)
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Řešení z minulého čísla
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové
adrese: www.radiovysilaperth.com
Tel: 08 9249 6491

Média
Vydávaná v Austrálii
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávaná v SR
Denník SME www.sme.sk
Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/

Vydávaná v ČR
www.idnes.cz
www.ihned.cz
www. aktualne.cz
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/
TV PRIMA: www.iprima.cz

Radio SBS 96.6 FM

Naladíte na 3. kanále SBS digitálního vysílání
Česky: každý čtvrtek 17:00–18:00
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Slovensky: každý pátek 15:00–16:00
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Slovenské evanjelické bohoslužby
sa v novembri budú odbavovať
29. Novembra 2015 o 4. hodine popoludní
(tentokrát v 5. nedeľu v mesiaci a nie v našu obvyklú 4.)
a v decembri to bude
20.decembra v tom istom čase o 4 poobede
v St John´s Lutheran Church na 16 Aberdeen St
Northbridge
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429
alebo email milo.velebir@gmail.com

Česko-slovenská playgroup
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd

Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k
nám chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky
nebo emailem.
Helena Tippett 0401 577 661
Email: tippett@amnet.net.au

Česká škola Perth
Kdy: školní soboty 10:00–12:00
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood
Avenue, Woodlands

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu
v českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje
na rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s
českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka Češtiny pro dospělé ve 4. čtvrťletí začíná v úterý
13. 10. v The Rise, 28 Eighth Avenue, Maylands a
v sobotu 17. 10. ve Woodlands Primary School, 7
Bentwood Avenue, Woodlands.
Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich
webových stránkách www.CzechSlovakWA.org.

Bližší informace na ballashley@hotmail.com (AJ) ,
kucera@iinet.net.au (ČJ, AJ) anebo gabbieperth@gmail.
com (ČJ, AJ).

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

Rev ThMgr Milo Velebír

Sv. Omša

Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsu a
posedenie po sv. Omsi v hale pri kostole.
13. December 11am
25 December 11am
Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy
chorých, prosím kontaktujte ma na :
Rev. Fr. Pavol Herda
12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com
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Rainbow– komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální
podpora

Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými
východoevropskými komunitami a rádi přijdeme mezi
vás nebo do vašeho domu

Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a
ztráta paměti, asistence rodinným příslušníkům, právní
záležitosti lidí postižených demencí, další informace),
tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au

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,
Inc., 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:
6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016

•

Osobně na některé z klubových akcí.
Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte
členskou kartu. Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na
některé klubové akce. V členských poplatcích je také zahrnuté
pravidelné zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.
Tato varianta je za poplatek $18 a je nutné nás informovat na adrese
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

$ 35,00
$ 20,00
$ 20,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 25,00
$ 15,00
$ 15,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2015

 12. 12. 2015
 31. 12. 2015
 13. 12. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra
Honorární konzulát ČR
Honorární konzul: Ing. Zdeněk
Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig WA 6023
Telephone: (08) 9246 7102
E-mail: perth@honorary.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sydney
Úřední hodiny:
pouze ve středu 15:00 - 19:00
Osobní návštěvu je nutno předem
dohodnout.
Konzulát ČR
Konzul: Mgr. Hani STOLINA
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
Mailing address:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
f Follow us on Facebook

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Mikuláš
Silvestr
Výroční schůze

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00.

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands
Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.camberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra
Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Unit 4, 193 Guildford Rd
Maylands WA 6051
Poštová Adresa:
PO Box 265, Maylands WA 6931
Telefón: 0411 552 517
E-mail: consul@fortix.com.au
Úradné hodiny:
Každý piatok 9.00–12.00
Pred návštevou je dôležité dohodnúť
si stretnutie telefonicky.
Konzulárne oddelenie
veľvyslanectva SR
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: cons.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

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

www.martinudall.com

