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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

Výprava kolem jezera Leschenaultia
b
ane

někde se ta Lochneska schovávat musí
15/7/2017 - sobota dopoledne - sraz v Chidlow u Bay Tree
Bakery, 2 Memorial Avenue, parkoviště je hned naproti.

Nachystejte si pevné boty a společně vyrazíme obdivovat
krásy zimní přírody, tempo bude příjemné všem. Uděláme si to
dobré, pohodové a zábavné.
V cíli si pak za odměnu můžeme hodit něco na BBQ (BYO).
Více info
in a přesný čas srazu se dozvíte v příštím Klokanu
nebo brzy na www.CzechSlovakWA.org.
A protože nejsme z cukru, půjdeme za každého počasí...

ÚVODNÍ SLOVO:
Milí krajané a čtenáři Klokana
Už se nám tu zase láme rok v polovině a to jsme jeho příchod nedávno slavili! 21. června nás čeká nejkratší
den v roce a pak už se nám zase konečně začnou dny pomalu prodlužovat.
Měsíc červen je v novodobých českých dějinách spojen s hrůznou
událostí vyhlazení vesnic Lidice a Ležáky. Letos tomu bude již
75 let. V noci z 9. na 10. června 1942 500 nic netušících obyvatel Lidic u Kladna bylo v noci vyhnáno ze svých domů. Muži byli
nahnáni do sklepa a chlívů Horákova statku, ženy a děti do budovy školy. Ráno nastala poprava mužů, ženy a děti byly převezeny
do kladenského gymnázia. Nacisté postříleli 173 mužů, ženy a děti
odvezli do koncentračních táborů. Celá vesnice byla vypálena,
rozbombardována a srovnána se zemí. Ani místní hřbitov nebyl
ušetřen. Přežilo pouze 17 dětí.

vám před promítáním prozradili, film Anděl Páně byl vybrán
záměrně jako předfilm chystaného třetího ročníku Českého a slovenského filmového festivalu.

Vesnici Ležáky čekal podobný osud 24. června 1942. Byla to
odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na Heydricha. 33
dospělých bylo popraveno, 11 dětí posláno do plynových komor
a jen dvě přežily, protože byly poslány na převýchovu. Na rozdíl
od Lidic, vesnice Ležáky nebyla po válce znovu obnovena. Dnes ji
připomíná památník.
Ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová uvedla, že v
loňském roce navštívilo Památník Lidice 100 000 lidí, což představovalo rekord. Čísla se přitom rok od roku zvyšují, stejně jako
celkový zájem veřejnosti o historii. V rámci 75. výročí od vyhlazení obce se připravuje řada pietních akcí.
O své osobní návštěvě Památníku Lidice jsem psala v loňském
roce. Udělala na mne hluboký dojem, byl to mrazivý, emocionální, nicméně velmi citlivě zprostředkovaný zážitek. Pokud budete
v Praze a okolí, Lidice navštivte, zaslouží si to.
Zde v Perthu máme za sebou několik klubových akcí, které nás
překvapily svou návštěvností. Opět se nám potvrdilo, že velikost
akce se naplánovat nedá, a samozřejmě máme velkou radost,
když počet návštěvníků předčí naše očekávání. O letošním mega
táboráku jsme už psali v minulém čísle. Na naší poslední výborové
schůzi jsme si pečlivě zaznamenali všechny postřehy, nápady a
zlepšováky, jak příští rok lépe, a hlavně rychleji, obsluhovat vás,
návštěvníky. Naše očekávání předčila i návštěvnost promítání
Anděla Páně. Domácí buchty s povidly od Míši zmizely během
chvilky, chutnal i svařák s Jurovou tajnou ingrediencí. Jak jsme

V sobotu 3. června jsme s dětmi karnevalově oslavili jejich
svátek. I tentokrát nás velmi mile překvapilo, kolik dětí, rodičů
i prarodičů dorazilo! A osobně mne překvapilo, kolik mladých
rodin, které neznám, zde je, a ví o našem klubovém dění. To
nejenom mě, ale i ostatní členy výboru, povzbuzuje k plánování a
organizování dalších akcí! Karnevalovou reportáž vám přineseme
v dalším čísle Klokana.
Další plánovanou akcí byl bluesový hudební večer. Protože jsme
však zjistili, že ve velkém ujíždíte před australskou zimou do letních Čech, rozhodli jsme se tuto akci přeložit na později, aby vám
tento kulturní zážitek neutekl.
Místo toho vyrazíme do zimní přírody! 15. července se s námi
můžete vydat z vesničky Chidlow k jezeru Leschenaultia.
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To je známé nejenom písečnou pláží a prima koupáním pro
sladkovodní vyznavače, ale i spoustou vodního ptactva. V okolní
buši se lze potkat s ještěrkami i klokany a další divokou faunou.
Jezero bylo uměle vybudované již v roce 1897 a sloužilo jako
zásobárna vody pro parní vlaky téměř 50 let. Bylo největším na
tzv. Eastern Railway line. Výlet zahájíme ve vyhlášené Chidlow
Bakery a pozbyté síly doplníme grilováním v cíli. A kdyby nám
počasí opravdu nepřálo, můžeme společně podebatovat o přírodě
v chidlowské hospůdce!
Ve výborové kuchyni již také pilně pracujeme na dvou akcích, které patří organizačně mezi nejnáročnější. V dnešním čísle naleznete
pozvánku na naše tradiční vepřové hody, které se konají 19. srpna. Již teď je však na čase, abyste si objednali své masové balíčky
i večeři, aby náš šikovný řezník Láďa Kofroň měl čas zpracovat
dostatek vepřů v žádané lahůdky. Objednávkový formulář naleznete v příloze. I letos k nim připravujeme doprovodnou akci, tentokrát z trochu jiného soudku – bude to Silent Auction. Jak sami
víte, je mezi námi mnoho šikovných a podnikavých lidí, kterým
bychom takto nabídli možnost malé reklamy a propagace. Ostatní
pak mohou zažít pravé herní napětí, když si některý z výrobků či
služeb budou chtít odnést domů! Pokud máte zájem nabídnout
své služby či výrobky do aukce, či znáte někoho, kdo by ho mohl
mít, prosím, ozvěte se nám na mail či telefonicky. Výtěžek z aukce
půjde na realizaci filmového festivalu.
Během hodů vám dáme nahlédnout do chystaného třetího ročníku Českého a slovenského filmového festivalu, který se uskuteční ve dnech 18. až 22. října v kině Paradiso a na dalších
místech! Na jeho přípravách už pracujeme několik měsíců,

a jak jsme psali už v minulém čísle, letos jsme se osamostatnili a
věříme, že bude zase o něco lepší. Stejně jako v předešlých letech
velmi uvítáme, pokud nám pomůžete festival podpořit. Připravili
jsme pro vás celou řadu sponzorských balíčků, od částky za několik šálků kávy, až po ty trochu větší. Festival můžete podpořit
i svými výrobky či službami. A samozřejmě ze všeho nejvíc svojí
účastí! Pokud budete mít zájem, aby vaše logo či reklama byly
uvedeny v propagačních materiálech, prosím ozvěte se nám do
15. července. Předem mockrát děkujeme za vaši podporu.
A nakonec ještě pár upozornění z výborové kuchyně:
Máme novou emailovou adresu:
csa@czechslovakwa.org
Máme novou poštovní adresu:
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027
Své objednávky na vepřové balíčky již zasílejte na tyto nové adresy. Jsou uvedeny i v každém Klokanovi.
Je také čas podat žádost o grant Ministerstva zahraničních věcí
České republiky na rok 2018. Pokud máte zájem o nový projekt,
program či aktivitu, neváhejte nám dát vědět, abychom to případně mohli zařadit do naší žádosti.
A jako vždy, vítáme vaše nápady, návrhy i připomínky. Děkujeme
všem krajanům, kteří nám pomáhají jak na akcích, tak organizačně, velmi si toho ceníme.
Budeme se těšit na viděnou na některé z našich příštích akcí.

Náhle a nečekaně na vždy odešla
JARMILA PERKOUSOVÁ.
Pohřeb proběhl 12. 6. 2017
v Memorial park Pinnaroo.
Upřímnou soustrast rodině, výbor CSA.
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Za výbor ČSA
vaše předsedkyně
Jitka Smith

2 min.

Promotion in the Festival Program Booklet

1/3
page

1/2
page

Full
page

2

2

Surprise gift
Logo on event flyer and printed promotional material
Be mentioned at the Opening night by the president of
CSAWA
Advertised as a sponsor
Logo on the stand image in the cinema prior screening
Your logo placement on the CS Film Festival website
Logo placement on FB page of the Festival
Your banner placed in the cinema foyer
Advertisement on the CSAWA and CSFFWA websites
Placement of your flyers, business card and selected
items into festival satchels

Complimentary tickets for the Opening Night

2

Complimentary tickets for the Closing Night
Complimentary tickets for any other festival
screenings

2

2

2

2
4

Banner placed in the cinema

60
sec.

Pre-movie cinema advertising

BESPOKE /
IN KIND

PLATINUM
$3000

2 min.

Wonderful feeling of doing your little bit to help

ANYTHING IS POSSIBLE - ASK US ABOUT OUR CUSTOM MADE PACKAGES

GOLD
$2000

1 min

BRONZE
$500

Opportunity to speak at the Opening Night

MINI-ME
$30

SILVER
$1000

FESTIVAL
FRIEND $300

MAKE IT
A DATE $80

CZECH AND SLOVAK
FILM FESTIVAL WA 2017
SPONSORSHIP PACKAGES

OTHER INFORMATION
HOW TO PAY:
Mini-me, Make it a Date packages:

Note: If paying by direct bank deposit, please don’t forget to
include your name.

Payment can be made in cash to any committee member of the
Czech & Slovak Association of WA or by direct bank deposit to:

Festival Friend, Bronze, Silver, Gold, Platinum and
Bespoke packages:

Account Name: Czech and Slovak Association
BSB: 016-286
Acc No: 438009261

Please contact us by email: csa@CzechSlovakWA.org
or by phone: 0424 295 969 to find more information
and to organise payment.
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REAKCE NA AKCE:

PROMÍTÁNÍ – ANDĚL PÁNĚ
Fanoušci rodinných filmů a pohádek
to mají v Čechách mnohdy dost těžké.
Domácí produkce totiž ani tak netrpí na
kvantitu, ale na kvalitu, a některé nové
výtvory českých filmařů jsou, kriticky si
přiznejme, často až křečovitě nekoukatelné. V roce 2005 se ale zrodila perla, na
obrazovkách se objevila vánoční pohádka,
která se hned dokázala zařadit mezi české
klasiky po boku Tří oříšků pro Popelku, S
čerty nejsou žerty nebo Jak se budí princezny. Režisér Jiří Strach se scénáristkou
Lucii Konášovou dokázal s minimálním
rozpočtem (pohádka vznikla původně pro
televizní vysílání) vykouzlit velmi svěží
a vtipnou podívanou, kde diváka baví
hlavně dobře hrané postavy. Osobně se
nikdy nemůžu dočkat scény, ve které se,
coby Archanděl Gabriel, objeví Gábina
Osvaldová, v té době porotkyně prvních
řad „Česko hledá Superstar“, a svou strohou dikcí a úchvatně
suchým humorem posune v jedné větě děj kupředu. Špičkování
Čerta (Jiřího Dvořáka) s Andělem (Ivanem Trojanem) i téměř hollywoodská práce se střihem a hudbou dodává pohádce ty správné
‚grády‘. Překvapivě nečekaný konec s lehce morálním podtextem
pak všechno báječně korunuje. Inu pohádka, jak má být.
Podívaná je to parádní pro malé i velké diváky, prostě ideální pro
celou rodinu. A právě atmosféru téměř rodinnou jsme si dokázali 27. května 2017 vytvořit v sále u kostela St Johns Lutheran
na Aberdeen Street. Před začátkem promítání se zúčastněné děti
proběhly mezi židlemi, všichni se posilnili senzačními domácími buchtami i bábovkou, po kterých se vskutku zaprášilo. Teplé
kakao či svařák pak v bříškách udělaly úplně pohádkově.
Avšak celkem adrenalinovým zážitkem si prošli pořadatelé (zejména Lukáš) během boje se zákeřnou technikou. Po úspěšném
zprovoznění zvukové stopy (podařilo se to přesně jednu minutu

před začátkem inzerovaného promítání) muselo nutně následovat
pivo na uklidnění. Po úvodním slově prezidentky asociace Jitky a
tajemnice Martiny nám už nic nebránilo nechat se unést do filmového nebe i na zasněžené šumavské kopce. V následující necelé
dvouhodince kompletně naplněný sál (sešlo se nás přes 80) tiše
sledoval pohádku Anděl páně. Napjaté ticho častokrát rozjiskřil
spontánní smích dětí i dospělých.
Za mírného deštíku jsme nakonec pobalili a poklidili pronajaté
prostory u kostela a s hřejivým pocitem dobře odvedené práce z
úspěšné a pohodové nedělní akce jsme se vydali do svých domovů.
Těšíme se na příště. To si totiž pustíme v rámci Českého a slovenského filmového festivalu v říjnu Anděla páně 2 na velkém plátně
a v opravdovém kině. Už teď se nemůžu dočkat, neboť Vám chystáme na tento večer nejedno opravdicky famózní překvapení.
Za organizační tým Lukáš Bosák a Martina Tlamsová

ANDĚL PÁNĚ 1
Kdo by si nerad připomněl strastiplnou cestu anděla Petronela za
vykoupením v půvabné pohádkové komedii Anděl Páně 1? Navíc,
když se k tomu nabízejí buchty a kakao?
V neděli 21. května se dychtivců po kultuře a dobrém mlsu sešlo
v kulturním sálu St John Lutheran Church přes padesát. Vánoční
atmosféru filmu podtrhly nejen buchty a kakao, ale i svařák, bábovka a roztomilí perníkoví andílci, které upekla Petra. Prostředí
kina připomněly sladké popcorny a milovníky gaučové pohody
potěšily pivní lahváče.
Tak či tak, všichni návštěvníci promítaní Anděla Páně 1 se příjemně pobavili na vánoční pohádce plné slovních hříček a typického
českého humoru při konzumaci dobrot připomínající pohodu
domova. Když tak nad tím přemýšlím a vybavuji si ty spokojené
lidičky, tak nevím, zda je víc nalákala a z domovů vytáhla česká
pohádka nebo ty buchty a kakao?
Gabina
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TICHO PROMLOUVÁ
Minulý měsíc jste v Klokanovi mohli zaznamenat pozvánku na
výstavu obrazů Kamila Kopeckého, která byla otevřena po dva týdny
v Galerii Paper Bird ve Fremantle. Výstava měla příznačný název
Ticho promlouvá. A tak i při vernisáži, přesto, že galerie byla nabitá
návštěvníky, panovala velice klidná a radostná nálada, při níž do ticha
zazněla milá slova Horsta Kornbergera a Liliany Stafford a libé zvuky
didgeridoo podbarvovaly příjemnou atmosféru.
Kamil Kopecký pochází z východních Čech, z kulturního městečka
Litomyšl, a v Perthu žije již osmým rokem. Kamila jsem poprosila,
zda by se s námi mohl podělit o svůj příběh, který ho přivedl k
malování.

A Kamil vypráví:
Věřím, že každá zkušenost, které se dotkneme, se vtiskne do dalších okamžiků našeho života. Stejně tak i vnímám, že mé životní
situace jsou uložené v mých obrazech.
Narodil jsem se v roce 1977. V části města, kde jsem vyrůstal,
nebyli mí vrstevníci, a tak jsem si svoje dětství užíval hraním za
městem u řeky a v lese. Oblíbenou hru jsem měl na indiány, kdy
jsem trénoval indiánskou chůzi v tichu.
Když se vracím do minulosti, vidím, jak velké potěšení mi dělalo
sedět vedle stromu, poslouchat zpěv ptáků a větru, vnímat jak se
proměňuje příroda v ročních obdobích.
Druhou mojí zálibou bylo čtení knih o mystice, léčitelích a jogínech, které jsem z oblibou vyhledával v tátově knihovně.
Navštěvoval jsem základní uměleckou školu, kde jsme kreslili
stromy, listy a detaily z přírody a pak postavy lidí a jejich obličeje. Doma jsem si pak zkoušel kreslit a malovat stejné věci, co jsme
se učili ve škole, ale vždycky tak trochu jinak. Dodnes si pamatuji,
jak jsem jako jedenáctiletý kluk namaloval strom se ženou, za
kterou byly otevřené světelné dveře. Ten obraz jsem namaloval po
letech ještě jednou. V roce 2010 byl vystaven a prodán v galerii
Kidogo ve Fremantle.
Později, v roce 1992, kdy jsem začal studovat v Brně uměleckou
školu, byl mou inspirací například El Greco. V jeho tvorbě jsem
mohl cítit přítomnost Boha.
Tyto momenty v životě mi přinesly víru, že můžu malovat tak,
abych skrze obrazy sdílel léčivou vesmírnou energii.
Po škole jsem téměř třináct let pracoval jako restaurátor na
českých hradech a zámcích, což byla dobrá zkušenost, která mě
naučila hlavně trpělivosti.

V Austrálii jsem se opět spojil s přírodou a jejím duchem. Čím
více pozoruji přírodu, tím více vnímám její klid, a rozdíl mezi
naším hlučným světem. To ticho z přírody se snažím držet v sobě
a vkládat ho do svých obrazů. Tak vznikla má poslední výstava s
názvem Ticho promlouvá.
Pokud teď máte chuť si zajít na další Kamilovu výstavu, máte
možnost do půlky června navštívit Juicy Beetroot Cafe ve
Fremantle. Potěšit se obrazy můžete také na jeho facebookových
stránkách www.facebook.com/kamilkopeckyartist/ nebo si zajít
do přírody a poslouchat stromy a zvuk lesa, který vám poskytne
promluvu v tichu.
Anya Kopecká
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KLOKÁNEK

KALENDÁŘ NÁM DNES PRAVÍ, ŽE SE SVÁTEK DĚTÍ SLAVÍ.
A TAK MAMI, BABI, TÁTO , BUDEM SLAVIT, VYPADÁ TO.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Mezinárodní den dětí (MDD) v České republice a na Slovensku připadá každoročně na první
červnový den. Jeho cílem je upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí (právo na
život bez násilí, právo na život a budoucnost v míru, právo na zdraví, právo na dostatek jídla
a pití, právo na vzdělání, právo na život bez dětské práce a vykořisťování, právo na rovnost
pohlaví, právo na nedotknutelnost lidské důstojnosti).
V Austrálii se den dětí slaví v Říjnu.

ČERVEN

BERUŠKA

Červen je čas na výlety,

Plete svetry včelička,

Sedm teček na kabátku,

V lese voní jahody,

Zbývá ještě klubka půl,

Beruška je na oplátku

jdeme na hrad mnohaletý.
zvou nás k sobě na hody.

vypletla tři klubíčka.
by oblékla celý úl.

každá černá jako noc.
nosí ráda – a to moc!

Na rybníčku je plno zvířatek. Spočítej kolik je rybek s ploutví, rybek bez ploutve, šnečků a
žabek. Jejich počet zapiš do čtverečku.

Na rybníčku je plno zvířátek. Spočítej kolik je rybek s ploutví, rybek bez ploutve,
šnečků a žabek. Jejich počet zapiš pomocí puntíků do čtverečku.
© Tereza Bartošová

Úkol:

VČELKA

Téma:
Úkol:

Červen 1t - Svátek dětí - Bonbony
Spočítej bonbony a jejich počet zapiš do rámečku (může být i pomocí teček).
© Tereza Bartošová

Spočítej bonbony a jejich počet zapiš do rámečku.

NAMALUJI SLUNÍČKO
Podívej se, babičko,
namaluji sluníčko,

sluníčko má očka, jak
nějaká kočka,

sluníčko se usmívá a tiše si
povídá:
Svítím, svítím na stromy,
posvítím i na domy,
svítím také kotěti, nejvíc
svítím na děti.

Téma:
Úkol:

Červen 2t - Zvířata v ZOO
Každé zvířátko přiřaď k písmenku, kterým začíná jeho jméno.
Poté najdi zvířátko, které mezi ostatní nepatří a řekni proč?
© Tereza Bartošová

Každé zvířátko přiřaď k písmenku, kterým začíná jeho jméno. Poté najdi zvířátko, které mezi
ostatní nepatří a řekni proč.

Téma:
Úkol:

www.predskolaci.cz

Červen 4t - Kvetoucí příroda (hmyz) - Bludiště
Pomoz motýlovi, vyznač pastelkou cestu ke květině.
© Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Zdeněk Baudyš

www.zabavadomu.cz

Úkol:

Pojmenuj zvířátka na obrázku a podle instrukcí je vybarvi.
Šneci hnědí, hadi žlutí, rybky barevné, žába zelená, pulci šedí, motýlci oranžoví.
© Tereza Bartošová

Pojmenuj zvířátka na obrázku
a podle instrukcí je vybarvi:

šneci hnědí, hadi žlutí, rybky barevné, žába
zelená, pulci šedí,
motýlci oranžoví.

Pomoz motýlkovi, vyznač
pastelkou cestu ke květině.
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ZKUŠENÍ ZAHRÁDKÁŘI

Po zabydlení se v Austrálii asi každý z nás zápasil s podnebím v Perthu při své snaze proměnit písečnou
zahrádku a předzahrádku v rozkvetlé záhony připomínající nám náš domov v Čechách nebo na Slovensku.
Známá metoda “pokus – omyl nebo úspěch“ sice dává zaručené poznatky, ale trvá poněkud dlouho. K nápadu
zeptat se zkušených, co už v Perthu nějaký ten rok žijí, a požádat je o podělení se s nováčky se svými pěstitelskými úspěchy v Klokanovi, mně přivedla Míša, naše nová pokladní. Při rozhovorech s lidmi do naší rubriky
Jsou mezi námi, jsem měla možnost vidět a obdivovat mnoho krásných zahrádek a předzahrádek. Ti mají
z pěstováním okrasných rostlin cenné poznatky a jsem si jista, že mezi námi jo mnoho zkušených zahrádkářů.
Zašla jsem jako první za paní Helenou Hájek, o které jsem věděla, že se věnuje pěstování okrasných rostlin,
zejména pak sukulentů. A tady jsou její zkušenosti s pěstováním.
kvetináča, v ktorom piesok zem nepohltí. Bolo to o niečo lepšie, ale ozaj len o
niečo. Cibuľovinám tu chýba zima a mráz.
Doporučuje sa po ich odkvitnutí a uschnutí
dať cibuľky do chladničky.

EURÓPSKE RASTLINY V AUSTRÁLII
Po mojom dlhoročnom úspešnom záhradníčení na balkóne v Európe som sa tešila,
aké budem mať úžasné možnosti pestovania rastlín v Austrálii, keďže je tu tak krásne, slnečné počasie. Keď sme kúpili dom,
hneď som začala plánovať, čo zasadím
pred neho a čo za ním pri terase. Myslela
som na ruže, tulipány, narcisy, clematis,
prípadne ker voňavej bazy. Dosť skoro som
zistila, že sa mojim vytúženým rastlinám
ofukovaným silným a slaným prímorským
vetrom v piesočnatej pôde vôbec nedarí.
Tak som začala skúšať, za akých podmienok sa im dariť bude.

CLEMATIS A BAZA. Raz som skúšala vypest-

ovať clematis, ale bohvieaké to nebolo, aj
keď mal korene v tieni podľa odporúčania
odborníkov. Slnko naňho bolo moc silné.
O bazu som sa už ani nesnažila, možno
by som sa aj, keby som žila tak 30-50km
od pobrežia. Pri týchto pokusoch musí
človek myslieť na povolené polievanie 2x
do týždňa.

CIBUĽOVINY. Tulipány, narcisy a ďalšie

cibuľoviny mám veľmi rada, ale keď
som ich skúšala pestovať, tak moc slávne
to nebolo. Ďalší rok som ich dala do

RUŽE. Ruže musia byť umiestnené v závet-

rí. Potrebujú aspoň 0.5m dobrej zeminy,
ktorá ale časom záhadne zmizne. Musíme
ju teda podľa rýchlosti miznutia obnovovať. Ruže treba polievať častejšie než povolené dva dni v týždni a treba im dodávať
výživu. Hovorí sa, že v Perthe sa vyskytujú
choroby ruží, ale iste sú tu záhradníci,
ktorým sa ruže daria. Každopádne, čím
ďalej od mora, tým lepšie pre ruže.

Po týchto skúsenostiach som sa začala
preorientovávať na to, čo tu rastie bez
problémov. Spomedzi kríkov spomeniem
napríklad ibištek, jazmín, filodendron,
franchipan, zo stromov je to citrónovník,
cassia a rôzne palmy. No a darí sa veľa
druhom sukulentov a kaktusov. O nich
napíšem v budúcom čísle.
Helena Hájek

Rádi bychom otevřeli rubriku Rady pro začínající zahrádkáře (a nejen pro ně), kde by si milovníci flory a okrasných zahrádek sdělovali
svoje zkušenosti s pěstováním rostlin v Austrálii. Napište nám o svých úspěších na své zahrádce, podělte se s ostatními o své pěstitelské
radosti i starosti. Své texty s případnými fotkami posílejte, prosím, do redakce Klokana na lucievklokan@gmail.com.
Gábina
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BLUE MOUNTAINS - SIX FOOT TRACK EKO LODGE
Už je to nějaký čas, kdy jsem naposledy zkusila vás (snad) potěšit
nějakou drobnou cestovatelskou zajímavostí. Ne, že bych od té
doby nikde nebyla, ale psát o tom, jak jsem po třetí během tří let
jela do Karijini nebo popáté do Shark Bay, zavání zoufalstvím.
Nedávno se mi však hned několikrát naskytla příležitost vytáhnout
paty ze Západní Austrálie a tak se vracím se svými tipy na stránky
našeho Klokana.
Cesta do Blue Mountains začala vlastně už o loňských Vánocích v
Západní Austrálii na nejskvělejší windsurfařské pláži Coronation
Beach nedaleko od Geraldtonu. V tuto roční dobu se tam sjíždějí
windsurfaři doslova z celého světa a také, samozřejmě, z celé
Austrálie. Letos jsme tam potkali i několik Čechů žijících v Sydney
a jedny z nedalekých Blue Mountains.
V březnu jsem pak musela letět za obchodem do Sydney. A protože mi přišlo škoda letět tam jen na víkend, a protože naši noví
známí nás o Vánocích pozvali, ať se stavíme, až pojedeme kolem,
pojali jsme to jako krátkou rodinnou dovolenou.
Měli jsme v plánu pobýt jen celkem osm dní, nicméně kromě nezbytné návštěvy města jsme si také vyšetřili dva dny na výpravu
do Blue Mountains. Nezastavovali jsme se na těch nejnavštěvovanějších a turisty naprosto obležených místech, ale rovnou jsme
zamířili na severovýchodní okraj národního parku do oblasti
známé jako Six Foot Track. Naši kamarádi tam totiž vlastní a
provozují Eco Lodge.
Six Foot Track Eco Lodge je úžasné místo uprostřed 46 km dlouhého dvou až třídenního treku, který vede z Katoomby do Jenolan
Caves. V širokém okolí chaty není nic. Žádná vesnice, žádní jiní
obyvatelé, nejbližší farma je několik kilometrů daleko. Lodge
samotná je vybudovaná v lese nad řekou, v kopci kousek od cesty,
ale ne zase tak blízko, aby okolo chodící turisté rušili místní klid.
Skládá se ze dvou dřevěných chat, ve kterých mohou návštěvníci
přespat, „polní“ kuchyně a rozsáhlé terasy s výhledem do okolního
lesa. Protože se opravdu jedná o odlehlé místo, není tam vodovod,
kanalizace, elektrika ani signál. Voda se používá dešťová, záchod je suchý, elektrika jen ze solárních panelů a pokud si nutně
potřebujete zavolat, pak si musíte vyběhnout pár set metrů na
vršek kopce. Současní majitelé vlastní lodge teprve krátce, něco
přes rok, ale za tu dobu místo neskutečně zútulnili a zpopularizovali. Pavel, majitel, má rád dřevo a je to všude vidět. Ráno se
třeba můžete opláchnout u dřevěného toaletního stolku a přitom
se prohlížet v zrcadle v masivním přírodním dřevěném rámu. To

vše je umístěno mezi vzrostlými
stromy za chatou s nerušeným výhledem do okolní přírody. Pokud
nemáte v plánu projít celý trek a
využít lodge jen na přespání, pak
je fajn navštívit místo na pár dní
a užívat si nerušeného nicnedělání. Nejlepší je se jen tak courat
okolím, projít si kousek treku na
jednu, či na druhou stranu, sedět
na terase a koukat do lesa, nebo
prozkoumávat, či koupat se v blízké Coxs River. A také si užít trochu adrenalinu na houpacím mostě
(Bowtells Swing Bridge), který je poměrně subtilní a úzký, dlouhý
kolem sta metrů a opravdu se dost houpe.
Přestože Six Foot Track patří k velice oblíbeným túrám, zejména
u začínajích dálkových turistů, a o víkendech je chata v podstatě
celoročně obsazená, pořád se jedná o nádherně klidné a malebné
místo, které stojí za to zařadit do cestovatelských plánů.
A jak se tam dostanete? Pěšky, samozřejmě. Z Katoomby je to 15
km, ztratit se nemůžete. Existuje i možnost dojet tam autem, ale
bez 4WD je to dost složité, konec cesty je dost rozbitý a cestou
je třeba překonat několik brodů. Ale především – autem je to z
Katoomby asi 70 km a cesta trvá hodně přes hodinu. Takže příště
tam jdeme po svých!

TROCHA HISTORIE
Trek v dnešní podobě byl obnoven v letech 1984-85 u příležitosti 100. výročí založení této cesty. Původním cílem
bylo zkrátit cestu koňmo z Katoomby do Jenolan Caves z
dlouhých 11 dní na pouhých 8 hodin. Jenolan Caves byly
ve druhé polovině devatenáctého století populárním výletním místem zejména pro obyvatele Sydney. Jméno cesta
dostala podle toho, že byla 6 stop široká, aby se na ní na
kterémkoliv místě mohli vyhnout dva koně. Ve třicátých
letech minulého století s rozvojem automobilové dopravy její význam značně upadl. Až do osmedesátých let pak
sloužila hlavně pro přilehlé farmy jako místní komunikace.
Regina Čelišová
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The First Light Flower Essences of
New Zealand
Natural sacred medicine healing the
body, mind and spirit.
Made purely out of sun, water and
plants healing energy.
Please contact: Andrea Klíma
Tel: 0401272797, andreanzessence@gmail.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
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Indoor – Outdoor

Bootcamps

Nutritional Advice

One on One

Mums and Bubs

Group Training

Weight Loss

Pre and Post Natal
Certified

ANDREA LACK

|

0403 007 489

|

andrea.lack71@gmail.com

|

Z KLOKANOVY KAPSY
Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - PUNČÁK
INGREDIENCE:

POSTUP:
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že v hlavolamu nejsou žádné indicie, ale ono je
jich tam více než dost:

4
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„Čau Jendo, jak se máš?“
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5 mám se.7
2
„Ale
jo, Jirko,
Akorát ti moji tři kluci mě
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7 zlobí.“
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9 1
8
2
chodil 7
déle než týden.“ 3

6

5

6

1potřeme marmeládou
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peme rumem,
Celý punčák
zatížíme a necháme přes noc hezky nasáknout.

Druhý den smícháme moučkový cukr s trochou citronové šťávy
a rumu. Potřeme vrch a stěny dortu. Rozpustíme si tro1 4
9 čokolády a nalijeme na cukrovou polevu
9
chu
podle
3
5 naší
6 fantazie. Celý dort necháme ztuhnout.
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3 5
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SUDOKU

6
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Pečeme 30 minut a prvních 20 minut neotvíráme troubu. Zda je
upečeno, zjistíme
4 špejlí. Po upečení necháme
8 těsto vychladnout
ve formě a poté nakrájíme dlouhým nožem na tři pláty.

4
4
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3 Zahřejeme
8
3 vodu a rozpustíme7v ní cukr,4aby vznikl
3 Ten
sirup.
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Ze žloutků a cukru vyšleháme téměř bílou pěnu, do které
přidáme olej a vodu. Za stálého míchání přisypáváme mouku.
3
7
4 8
Vznikne hustší těsto, do kterého opatrně přidáme část sněhu,
který jsme si ušlehali z bílků. Když je těsto vláčnější, přimíchá8
3
8
1 3
me i zbytek.

7

9
8
moučkový
cukr
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http://1sudoku.com

Vymažeme a 9
vysypeme
5 formu a nalijeme těsto. Těsto vléváme
6
od okrajů do středu. Dáme péct do předehřáté trouby na 170°C. Print sudoku
http://1sudoku.com
Při přenosu formy dáváme pozor, abychom nikde neťukli.

cukr krystal

250 ml

Print sudoku

Připravíme si suroviny na korpus. Zvážíme vajíčka i se skořápkou a odvážíme stejně mouky i cukru. Vajíčka by měla být
pokojové teploty.

9

http://1sudoku.com
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„Ty filuto, pořád jsi mi je zá9 ale stejně mi to
viděl, co? No,
ještě nestačí. Neměl bys tam
8 nápovědu?“
ještě nějakou
„Nejstarší
syn chodil s polovin° 321132 - Level Hard
nou
2 holek co ty.“
„No nekecej! To je teda ďábel.
4 Ale díky, to už mi stačí,
už jsem si naprosto jistý,
kolik
8 tvým
3 synům je. Měj se!“
„Jo jo, ty taky a už se konečně ožeň a neflirtuj jenom!“

9

A otázka zní - jak staří jsou
Jendovi synové?
n° 321132 - Level Hard
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH

RADIO CZECH & FRIENDS
95.3 FM

Kdy: školní soboty 9:30–12:00
Kde: Wembley Downs Primary School

každé pondělí
16:30–17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na
internetové adrese: www.radiovysilaperth.com
Tel: 08 9249 6491

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 0406 026 840
E: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
CzechSchoolPerth

Média
Vydávaná v Austrálii
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE

Vydávaná v SR
Denník SME www.sme.sk
STV: www.rtvs.sk/

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

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

•

Physiotherapist Jana mluví česky
specializuje se na bolesti hlavy a krku

•

Naomi se specializuje na pilates, „deep
tissue massage“ a rehabilitaci

•

Jack se specializuje na sportovní úrazy

ballajura@bpcphysio.com

•

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní
na dry „needling/acupuncture“

www.bpcphysio.com.au

call: 9249 2420

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Kurz českého jazyka pro dospělé 2. čtvrtletí 2017
začíná v úterý 11. dubna večer.

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.
Kontakt: Renata Laturova
renatal@seznam.cz
0406601621

SV. OMŠA

Srdečne pozývam na katolícku
Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi
v hale pri kostole.

11 Jun 11 am
16 July 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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Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech úrovních:
začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.
Výuka se koná 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/

Slovenské evanjelické bohoslužby
Z dôvodu mojej dlhšej dovolenky sa slovenské
evanjelické bohoslužby v apríli a máji nebudú konať.
Najbližie sa teda stretneme až 4. nedeľu v júni, teda 25.
júna o 4.00 popoludní v St John‘s Lutheran Church na 16
Aberdeen Street, Northbridge. Všetci sú vítaní.

O bližšie informácie a s akýmikoľvek žiadosťami
o pastorálne služby, sobáše, pohreby, návštevy v
domácnosti, večeru Pánovu a podobne sa obráťte na Rev
Milo Velebír na telefóne 0413 650 429 alebo email: milo.
velebir@gmail.com

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ
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

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:
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

•

Osobně na některé z klubových akcí.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese asociace
(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2017
21. May 2017
26. 8 2017

Procházka
Vepřové hody

Konzulát ČR
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
MAILING ADDRESS:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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.

Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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.

18-22. 10 2017

Filmový Festival

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 26. dni v předchozím 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, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

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

www.martinudall.com

!

""""""""""""!

#$%$&'("""!"#$%%""""""""""""""""""""")*+,"-$./("0$(1""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!#$&'()*+,#((((((((((231$456""7.$8$9$8:;"
<1.=%(>"$7.(8;>"7:34/(?';"("8@3"$AB(B:6"'$C3/"(4B"
D:(1:$"("E31:$14@3"8"&3A?:F"""""-./0-0-/./""""

