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SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK 2017 JE 31. 3. 2018 

POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!

těšíme se na Vás za každého počasí 

-  NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU PŘINÉST KLACEK NA OPÉKÁNÍ
-  ŽIDLIČKU NEBO DEKU
-  NĚCO TEPLÉHO NA SEBE (PRO JISTOTU)
-  HUDEBNÍ NÁSTROJE A DOBRÉ NÁLADY NA ROZDÁVÁNÍ

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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Drazí přátelé, vážení krajané,

S lítostí Vám oznamujeme, že nás po dlouhé nemoci navždy 
opustila dlouholetá členka výboru ČSA, krajanka a pro mnohé 
přítelkyně Jana Franger.

Pohřeb a poslední rozloučení se uskutečnilo v úterý 3.4. v 1:30 
pm v Karrakatta Cemetery.

Se smutným pozdravem, 
Martina

Jana přijela do Západní Austrálie se svým budoucím francouz-
ským manželem začátkem sedmdesátých let. Vzali se tady a v 
roce 1978 se jim narodil první syn Milan. Povolání Jean-Pierra 
je donutilo žít v mnoha zemích: v Jižní Africe, kde se jim na-
rodil druhý syn Pavel, mnoho let v Indonésii a rok v Kanadě. 
V roce 1995 se natrvalo vrátili do Západní Austrálie. 

Jana se seznámila s naším klubem až mnohem později a 
já jsem ji a Jean-Pierra prvně zaregistrovala na Silvestra v 
rakouském klubu v roce 2010. V té době jsem tady měla na 
návštěvě sestru z Paříže a Jean-Pierre byl rád, že si mohl s 
někým popovídat francouzsky. 

Od té doby začalo naše přátelství, které se během dalších 
let zpevňovalo a zůstalo až do poslední chvíle jejího života. 
Stýkaly jsme se pravidelně, Jana mne zavedla do petanque 
klubu, kde jsem členem už několik let. Mimo to se Jana za-
pojila do činnosti našeho klubu a mohli jste ji často se mnou 
vidět sedět u kasy a vybírat vstupné, členské příspěvky atd. 
Pomohla, kde mohla a ze své funkce po dvou letech odstoupila 
nerada (z rodinných důvodů). 

Jana byla skromná, velice hodná… a hlavně milovala život. Její 
náhlá nemoc jí udělala čáru přes rozpočet, nebyla na něco tak 
zhoubného vůbec připravena. Ale bojovala statečně od konce 
roku 2016 až do posledního dechu v sobotu 24. března. Můj 
život bude bez jejího přátelství hodně prázdný.

Jano, odpočívej v pokoji, je nás hodně, co na Tebe budou 
často vzpomínat!

Vlasta 

Milí krajané,

a jak se blíží naše největší akce Taborák, blíží se i termín, kdy je možné (doplatit) zaplatit členské příspěvky na rok 2018. Mnozí z vás tak 
již učinili a my vám chceme srdečné podekovat, jelikož bez vás by naše snažení bylo o hodně těžší. 

 A pro ty, kteří to ještě nestihli a chtějí se podílet na podpore naší organizace, dostávat pravidelný měsíčník Klokan, informace o aktivi-
tách klubu a využívat zlevněných vstupných na akce, není nic jednoduššího, než členské příspěvky na letošní rok zaplatit při vstupu  na 
Táborák (možná i platba kartou),  a nebo si zvolit jednu z (několika) dalších moznosti platby:

1. BANKOVNÍM PŘEVODEM NA ÚČET:
Czech Slovak Association in WA

BSB 016 286

Číslo účtu 438009261 

ANZ Bank

(V poznámce příjemci uveďte své jméno.)

2. ZASLÁNÍM ŠEKU/ MONEY ORDER NA NAŠI ADRESU:
22 Blythewood Way, HEATHRIDGE WA 6027

(Více informací o členských příspěvcích najdete na zadní straně Klokana.) 

 Děkujeme,

Výbor Czech and Slovak Association of WA 
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DIVADLO, KTERÉ NEVADÍ
Přijelo k nám divadlo! Opravdové české profesionální divadlo! A bylo to skutečně poprvé, kam až paměť 
místních česko-slovenských starousedlíků sahá. A bylo to skvělé! V pátek 9. března 2018 jsme měli to potěšení 
přivítat v téměř zaplněném Stirling Theatre pražské autorské divadlo VOSTO5 a s nemenším potěšením shléd-
nout inscenaci jejich autorské hry „Operace: Levý hák“. Autory, režiséry a zároveň herci jsou Ondřej Cihlář a 
Jiří Havelka (dále hráli Ondřej Bauer, Tomina Jeřábek a Petr Prokop). Autoři přiznávají inspiraci řadou histo-
rických publikací, zejména knihou Jana Drnky Žáby v mlíku. 
Inscenace, jejímž cílem je “léčba kom-
plexu z mnichovské zrady, osudového 
mezníku československých dějin, skrze 
aktivní imaginaci diváka“ (definice hry 
od samotných autorů, viz. www.vosto5.
cz), vypadala jako vybraná záměrně, aby 
současně upozornila na významná výročí, 
která si v letošním roce připomínáme a 
drobnými paralelami připomněla složitou 
aktuální politickou situaci v Čechách i na 
Slovensku. Ve skutečnosti byl opravdový 
důvod této volby velice prozaický – celá 
téměř dvouhodinová hra si vystačila s 
jednou pohovkou, stolem s pár židle-
mi, rozměrnou mapou předválečného 
Československa a pěti herci. Čili stěhová-
ní scény přes celý svět nepředstavovalo 
finanční a logistický problém, protože 
mapu si herci zabalí do kufru a vše ostatní 
si vypůjčí na místě. Představení v Perthu 
zahajovalo turné divadla po pěti austral-
ských městech (Perth, Melbourne, Sydney, 
Canberra a Brisbane), které soubor absol-
voval během 16 dní. 

 Z názvu představení se zdá, že šlo o vel-
kolepé a dramatické dílo. Opak je prav-
dou. Hra neměla ambici ztvárnit přesnou 
rekonstrukci událostí následující po tzv. 
Mnichovské dohodě. Jednalo se o mysti-
fikaci, která formou, po většinou inteli-
gentního, humoru ukázala, jak by mohlo 
vypadat velké česko-slovenské hrdinství, 
díky němuž bychom se bleskově, byť po-
někud furiantsky, vypořádali s okupačními 
silami. Představení svou kompozicí připo-
mínalo formát divadla Járy Cimrmana. V 
první půli jsme absolvovali jakousi teore-
tickou přednášku o tématu, ve druhé pak 
pánové sehráli česko-slovenský generální 
štáb, který se nad mapou Československé 
republiky snaží vypořádat s útoky nepřá-
telských vojsk. Posunování tanků a letadel 
po mapě a komentování hektické situace 
bleskové války bylo asi to nejlepší z celého 
představení. Mělo to spád, mělo to vtip. 
Tempo dialogů se stále zrychlovalo, posu-
ny vojsk po mapě také, až se v tom divák 
musel prostě trochu ztratit. To ale nejspíš 
nebylo důležité, primárním zážitkem byla 
dynamika situace a herecký zápal všech 
zúčastněných. Z mého subjektivního po-
hledu byla druhá půle trošku zbytečně na-
stavována, ale po diskusi s jinými diváky 
jsem zjistila, že můj názor byl menšinový 
a ostatní se dobře bavili a užívali si celou 
hru až do posledního slova. 

Velkým plusem celého představení byla 
schopnost občas nezbytné improvizace, 
když hercům vypadával text (jednalo se 

o obnovenou premiéru po třech letech), 
nebo když představení narušily nenadálé 
situace. 

A jaké že to nenadálé situace nastaly? 

POHLED DO ZÁKULISÍ 1 ANEB CO SE 
DĚJE, KDYŽ V DIVADLE „HOŘÍ“.

Náš kulturní zážitek byl zcela nečekaně 
ozvláštněn „požárem“ divadla. Po úvodní 
sklence piva či vína se diváci, dobře 
naladění a v očekávání silného divadel-
ního prožitku, přesunuli do hlediště. Po 
nezbytných krátkých proslovech Jitky 
Smith a nového zástupce velvyslance v 
Canbeře Ondřeje Boháče se na jeviště 
nahrnuli herci. Po úvodní jedné, možná 
dvou větách, se spustil požární alarm 
v plné, až do poslední buňky v těle se 
zarývající síle. Zmateni byli všichni – my 
diváci, kteří jsme očekávali srandu, jsme 
se domnívali, že jde o součást předsta-
vení. Herci, kteří byli zjevně vykolejeni 
nečekanou komplikací a posléze i paní, 
mající dozor nad divadlem, která vůbec 
netušila, co dělat a kde to vypnout. Po ně-
kolika desítkách sekund se alarm uklidnil. 
Následovaly další dvě věty z představení 
a alarm začal vyvádět nanovo. To celé se 
opakovalo nejméně desetkrát. Po vzájem-
ném několikanásobném ujištění herců a 
diváků, že skutečně nejde o součást hry, 
bylo představení, které v podstatě ještě 
nezačalo, přerušeno. Vzhledem k tomu, že 
odnikud zjevně nešlehaly plameny, ani se 
nevalil dým, jsme se hromadně odebrali 
k baru vychutnat si další skleničku piva 
či vína a dojíst připravené pohoštění. 
Herci se mezitím snažili odhalit příčinu 
spuštění alarmu prozkoumáváním světel 
nad jevištěm. Po návratu všech do sálu 
hra pokračovala – až do prvního alar-
mu! Zjevně frustrovaní herci byli blízko 
vhození ručníku do ringu. Alarm se 
konečně umoudřil, když se rozhodlo, že 
se zhasnou divadelní světla a herci budou 
hrát pod světly chladných neónovek. A 
byl konečně klid a hra mohla pokračovat 
– vlastně tedy teprve pořádně začít!

Sledovat reakci diváků a herců na nesku-
tečně protivný zvuk ohlašující nebezpečí 
bylo vskutku ohromné. Nezaznamenala 
jsem nikoho, kdo by v panice prchal. 
Všichni jsme se více či méně zmateně roz-
hlíželi a nikdo netušil, co se děje. Ale pro-
tože žádné evidentní známky toho, že by 
Stirling Theatre mohl dopadnout jako naše 
Národní divadlo, nebyly vidět, většina z 

nás se nastalou situací dobře bavila. Až na 
pár ochotníků, kteří se ujali řešení problé-
mu, jsme se věnovali povídání s přáteli a 
vymýšlení konspiračních teorií. Mezi ně-
kterými diváky dokonce zvítězil názor, že 
i kdyby divadlo lehlo popelem, stálo to za 
to, neboť udali děti alespoň na pár hodin 
a tak by je od příjemně stráveného večera 
neodradilo ani tisíc alarmů. 

Nakonec divadlo zůstalo netknuté, protože 
zjevně šlo o technickou závadu. A my 
všichni jsme si odnesli o jeden zážitek 
navíc. Jak už bývá na podobných akcích 
dobrým zvykem, všichni zúčastnění, tedy 
herci i diváci, se po představení sešli ve 
foyer divadla k přátelskému popovídání. 
A na závěr, také jako vždy, jsme si udělali 
velké skupinové foto. 

Regina Čelišová

“KONEČNĚ TADY BUDEME MÍT ČESKÉ 
DIVADLO!“,

řekla jsem si, když jsme dostali potvrzeno 
z českého velvyslanectví, že přijede praž-
ské divadlo VOSTO5.  I když jsem tento 
soubor dosud neznala, reference od zná-
mých, co jejich hry viděli, byly skvělé. Tak 
jsem se patřičně začala těšit na pohlazení 
českou divadelní atmosférou. 

Coby člen výboru jsem začátek předsta-
vení prošvihla, protože jsme uklízeli ve 
foyer po uvítacím občerstvení. Moc to ale 
nevadilo, protože jsme „zvuk“ jakž takž 
slyšeli přes „pseudo“ zeď oddělující foyer 
a divadelní sál. Až pak požární poplach 
bylo dobře slyšet. Říkala jsem si: „Hm, 
ten alarm ve 40. letech měli asi stejný 
jako dneska“. Když pak však začali všich-
ni shánět paní správcovou, aby sirénu 
vypnula, došlo mi, že poplach je opravdo-
vý. Byl, ale nic nehořelo. 

Nejdřív jsme si mysleli, že ho aktivovala 
Míša, která si před vchodem do budovy 
zapálila cigaretu. Když ale poplach začal 
podruhé, věděli jsme, že to cigaretou není. 
Potřetí už paní správcová volala kolegu, 
po čtvrtém spuštění jsme vyhlásili přestáv-
ku a začalo se pátrat po opravdové příčině. 
Aleš pravil, že cítí hořící prach ze světel, 
že se s tím setkal v Čechách, když dělal u 
kulis v divadle, a že to může poplach akti-
vovat. A bylo tomu tak, celé to pozdvižení 
bylo ve světlech! 

Užili jsme si vůni divadelních prken v 
malém, ale velmi milém prostředí Stirling 
Theatre, které patří neziskové organizaci 
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Stirling Players podporující divadelní umě-
ní. Pokud nemají svůj vlastní program, 
mohou pronajmout prostory zájemcům 
zvenčí. Pevně věřím, že v budoucnosti pro-
story jejich divadla bude moct naše česká 
a slovenská komunita znovu využít.

Gábina Baladová

„Děkujeme všem, že jsme si mohli v 
Perthu zajít na nefalšované české divadlo 
(zvláštní poděkování patří Radkovi V., 
že si ke svým holkám přibral na hlídání 
ještě naši ratolest). Velmi jsme se pobavili 
umně sestavenou a vtipně předvedenou 
fabulací. A ještě jsme si pochutnali na 
nabízeném občerstvení.“

 Jana a Milan Kučerovi

„No teda, Vosto5 v Perthu a už za měsíc, 
to je nějakej omyl ne?!”, to byla moje 
reakce po přečtení nových většinou zcela 
zaručených zpráv na Facebooku. Nakonec 
to ale nebyly žádný „fejk newz“. Divadlo 
opravdu dorazilo a oprášilo sice trochu 
náročnější nicméně neméně zábavný 
kousek z jejich archivu. Už podruhé 
jsem si spolu s Petrem s radostí nechal 
„buzarem“ vyléčit svůj „mnichovský 
syndrom“. Na účinkujících byla sice 
trochu znát nervozita a několikrát museli 
déle hledat ta správná slova, asi na ně 
dolehla důležitost jejich snažení a tíha 
oné historické události. Já jsem si ovšem 
opět všechno užíval a to tak, že jsem při 
jednom výbuchu smíchu nečekaně čelem 
narazil na očividně stejně rozesmátého 
diváka sedícího v řadě přede mnou. Rád 
bych poděkoval jak divadlu Vosto5, tak 
i Ministerstvu Zahraničí, Ministerstvu 
Kultury a možná i Ministerstvu 
Zdravotnictví za to, že obdobné akce pod-
porují. Stejný dík pak patří i Ambasádě 
v Canbeře a Československému spolku 
u nás v Perthu za organizaci. Vím, že 
Západní Austrálie je od České Republiky 
hrozně daleko, ale jakákoli kulturní akce 
je pro místní krajany k nezaplacení.

Václav Metelka

POHLED DO ZÁKULISÍ 2 ANEB CO SE 
DĚJE, KDYŽ PŘIJEDE DIVADLO DO 

PERTHU

Před příletem
Máme divadlo! Opravdické divadlo! Jásám 
po telefonátu s milou Jane ze Stirling 
Theatre Company. Zbývají tři týdny do 
příletu VOSTO5tky. Vedoucí divadelního 
souboru Petr Prokop je s novými prostory 
také spokojen, alespoň podle zaslaných 
fotek. Takže upravit plakáty a poslat po-
zvánky krajanům. Teď je třeba sehnat šest 
„single“ přikrývek, přijede ŠEST chlapů, 
opravdu, i když je to spolek VOSTO PĚT. 
S herci dorazí i nezbytný scénograf Dáda – 
v Perthu nebude poprvé, i když po deseti 
letech se tu ledacos změnilo. Ubytování 
připraveno s velkými díky Honzovi, 

kterého neodradilo hostování bujaré cim-
bálovky a ochotně svůj dům zapůjčuje i 
divadelníkům. Zjišťuji, jestli pánové dorazí 
s běžnými zavazadly, aby se nám to vše 
poskládalo do dvou osobáků. Potvrzeno, 
že ano. Vlastně ne! Dorazí i s dvěma 
kitesurfy a třímetrovou mapou! …to se do-
zvídám den před příletem, běžím zakoupit 
různé popruhy a „gumycuky“ a doufám, že 
to nějak přivážeme na střechu. 

Den příletu
Po cestě na letiště probíhá operace: 
„Záložní vůz“. Aleš ochotně odbíhá od 
plotny, kde připravuje škvarkovou poma-
zánku a jde nás zachránit od přivazování 
zavazadel na střechu. Letadlo přistálo na 
čas…po téměř dvou hodinách se koneč-
ně objevují mezi letištními dveřmi! Petr, 
Ondřej, Ondřej, Tomáš, Jirka a Dáda…
mozkové závity bojují s dávkou jmen a 
tváří. Jejda! Kdo nám to chybí? Vedle mne 
najednou stojí jen dva! Dva kuřáci výpravy 
venku lačně nasávají nikotinu po dlouhém 
letu, pomalu se zase seskupujeme. To ještě 
netuším, že toto je jen předzvěst blízké 
budoucnosti. Kufry, prkna i mapa už ujíždí 
s Alešem k ubykaci, s Katkou neztrácíme 
čas a hned zahajujeme poznávání krás, 
teď již večerního, Perthu. První zastávkou 
je Kings Park. Zde se začíná projevovat 
dávka Tomášem snědené vtipné kaše. 
Ještě pořádně obejmout magický baobab, 
ať se šňůra vydaří a ujíždíme k Fremantlu. 
Nelze nezastavit na Cottesloe Beach, 
kde nás vítají nejroztodivnější skulptu-
ry. Sochy-nesochy, ochotníci si nadšeně 
smáčí chodidla v Indickém oceánu! Noční 
procházka po pláži má vážně něco do 
sebe, ale hlásí se prázdné útroby, je třeba 
je uspokojit. Non-stop kiosek u nákladní-
ho přístavu je právě tím místem. Čekání 
na naše objednávky si krátíme sledováním 
hitparády z Blízkého východu, která běží 
na obrazovce nad našimi hlavami. Naštěstí 
obří porce dobrot jsou hotové a my raději 

prcháme, než nás ta obrazovka úplně 
pohltí! Už „doma“ hltáme pozdní večeři a 
je čas jít na kutě.

Den jedna
Svítí – zde žádné překvapení. Fouká??? 
Dva nadšení kitesurfaři výpravy napjatě 
sledují vývoj počasí. Jede se na výlet do 
John Forrest National Park! Probíhá se-
znamovačka s místními – klokani ochotně 
pózují na selfíčka, papoušci se drze doža-
dují dobrot. A teď už hurá na pláž! Fouká 
hodně, ale jak se dozvídám později, zas až 
tolik ne. Někdo se vrhá do vln, někdo na 
prkna, někdo odpočívá na písku. Když se 
konečně pohledáme, vyrážíme na sever – 
na pivní zmrzlinu, na západ slunce a na 
grilování. Západ slunce trávíme výběrem 
zmrzlin v cukrárně, stály za tu ztrátu, že 
nám západ utekl.! Studený vítr nás nutí 
vynechat grilování na pláži a najít nějaké 
teplejší místo. To se moc nedaří, nicméně 
hrdinně grilujeme i s naježenými chlupy. 
Petra nás přijíždí zachránit s bundami, 
ponči a čímkoliv teplým, co doma našla. 
Podivně oděná skupina se táže: „Nemá být 
v Austrálii náhodou teplo?!?“ 

Den D
Svítí. Fouká – mnohem víc než včera. Jde 
se na Cottesloe Beach, přece se musíme 
vydovádět ve vlnách. Jen co se vyleze 
z vody, ostrý vítr nás obaluje pískem, 
jak Mr Whippy točenou zmrzlinu v ba-
revném máčku. Kdo má rozhodně radost 
z větru jsou naši kitesurfaři. Mizí v dála-
vách a já jen doufám, že se nevyplaví až 
v Yanchepu! Dnes se hraje divadlo! Ve tři 
odpoledne se slaní a větrem ošlehaní herci 
seznamují s divadlem. Dáda a já nabíháme 
do Bunnings a nakupujeme materiál na 
kulisy. Připadám si, jako když jsme vyhráli 
volný nákup, na který máme 30 minut. 
S vozíkem i bez (dechu též) pobíháme 
mezi nekonečnými regály a vrháme se na 
potřebný materiál. Konečně se snažíme 



6

natlačit dlouhé laťky a vše ostatní do auta 
a rychle ujíždíme zpátky k divadlu. Jeviště 
je téměř připraveno, Tomáš si dává dvacet 
na divadelní pohovce – Austrálie dává 
zabrat!

I v kuchyni a na place probíhají přípravy 
na úspěšný večer. Míša se opět posta-
vila čelem k výrobě stovek chlebíčků, 
Alešova škvarková se maže na voňavý 
chléb. Občerstvení pro návštěvníky 
divadla bude na michelinskou hvězdu 
- díky Míšo i Aleši! Sál se pomalu plní 
lidmi i atmosférou těšení se a očekávání. 
Konečně slavnostně zahajuji… a zbytek 
je už napsán výše.

Dlouhé ovace diváků však dávají jasně na-
jevo, že to byl úspěch a divadla si náramně 
užili. Bylo to k zasmání, bylo to k zamyšle-
ní, bylo to chytré. Děkujeme pánové!

Následný večírek odhaluje další talenty 
členů divadelního souboru – hraje se, 
zpívá se i na tanec došlo. A pokud by se 
trpěliví řidiči nerozhodli, že je opravdu čas 
jít spát, možná se hraje a zpívá dodnes. 

Den odletu
Chaos. Před očima se mi odvíjí celkem 
povedená komedie v odbavovací hale. 
Tohle by nezinscenoval ani nejlepší scéná-
rista reality show! Podlaha je v obležení 

vozíků, batohů, kufrů, kitesurfů a igeli-
tek VOSTO5tky. Tubus s mapou je příliš 
dlouhý na to, aby se mohl vzít do kabiny.  
Co teď? Self Check-in kiosky se brzy mění 
v barové pultíky, na kterých se hromadí 
nedopité láhve vody, džusů a limonád. 
To nám přes kontrolu neprojde! I ostatní 
cestující by se rádi odbavili, ale těžko se 
ke kioskům probojovávají. Do půl hodiny 
je téměř vše, jak má být – pánové jsou 
odbavení, zavazadla na cestě do útrob 
letadla, tubus s mapou, poněkud násilně, 
nicméně zkrácen na patřičnou délku. Co se 
nedopilo a nedojedlo si beru pod patronaci 
a hledám dostatečně velký odpadkový koš. 
Loučení, loučení…a přijeďte zas! Prosím!

Po cestě z letiště se mi v hlavě přehrává 
nesčetněkrát opakovaný noční Tomíkův 
hold:  „Připíjím na česko – slovenskou 
komunitu v PerTH!“ Usmívám se, přestože 
je mi poněkud smutno….

Velké poděkování patří českému vel-
vyslanectví v Canberře v čele s panem 
Martinem Pohlem, který návštěvu 
divadelního spolku dojednal a finančně 
podpořil. Ondřejovi Boháčovi děkujeme 
za návštěvu Perthu.

PS: Spuštěný alarm měl na svědomí jeden 
omylem vypnutý vypínač. Přivolaný tech-
nik to vše dal během přestávky do pořádku 
a druhá polovina představení už probíhala 

v klidu a s tím správným jevištním osvět-
lením. I když probíhající vojenská operace 
Levý hák rozhodně vůbec klidná nebyla… 

“Moravec! Konec!“ 

Jitka Smith

MOORA – MÍSTO ČESKÉMU (A SNAD PŘÍŠTÍ ROK OPĚT I SLOVENSKÉMU) TRIATLONU ZASLÍBENÉ

13. ročník triatlonu v městečku Moora je za námi a musím říct, že je úžasné vidět, jak se naše triatlonová 
komunita rozrůstá… A to nejen tím, že se už zapojují děti (např. kvůli sedmileté Terezce Turkové museli 
pořadatelé snížit věkovou hranici pro závodníky), ale objevují se i nové, dlouhou dobu skryté talenty (např. 
Václavíkovi, Martina Dobson-Brown a Boyd Lakay).

Jako obvykle jsme se do Moory sjížděli 
během sobotního odpoledne, trochu si 
zaplavali a prošli trasu běhu s už tra-
dičním sběrem střepů, které by mohly 
při závodě ublížit (a že jich bylo!).

Sobotní večer patřil grilo-
vání a jiným dobrotám (pro 
někoho předzávodní těs-
toviny, pro jiného krvavý 
steak), diskuzím o závodu 
a posledním přípravám. 
Smečka dětí se na závod 
rozhodně nešetřila a jako 
obvykle kolem pobíhala a 
jezdila na kolech… Čeština 
byla rozhodně převažujícím 
jazykem v kempu. Bohužel 
tentokrát nedorazili žádní 
slovenští zástupci – tak 
snad opět příští rok!

Největší změna oproti 
minulým ročníkům byla, 
že téměř nikdo nezbyl na 
hlídání ratolestí předzá-
vodního věku neb skoro 
všichni (cca 30 českých 
nebo Čechům spřízněných 
závodníků) závodili – 

nakonec se této role skvěle ujal Rafi 
Jerejian – děkujeme!

Ale nyní už je čas pro zhodnocení – a 
zahájíme fanouškem Honzou Boučkem, 
který se obětavě vydal fandit jen pár 

hodin po návratu z Nového Zélandu, a 
profesionálně celou akci zhodnotil:

„I wanted to check out Moora triathlon 
as some of my friends were competing 
there.  I arrived early in the morning 
and even though word ‘triathlon’ sounds 
more like a lot of pain and hard competi-
tion, I was surprised that this turned out 
to be such a nice easy-going event.  The 
weather, still a bit chilly in the mor-
ning, but warming up to nice mid-twen-
ties, made everyone’s day enjoyab-
le.  Volunteers prepared the course and 
venue for a really nice and cosy family 
event where everyone felt welcome, let 
it be experienced triathletes like Milan 
and Petra or kids competing within fami-
ly-oriented teams.

The event was organized in three courses 
of different length, but everyone put in 
all their best so cheering people fi-
nishing their run leg was all smiles and 
cheers and frankly I had no idea if they 
run 6 kilometres or a shortest course.  
Everyone was cheering everyone, locals 
or Perth crowd which was mostly mem-
bers of our Czech community.
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The people were let onto the course in 
waves.  You pay most attention to expe-
rienced triathletes like Milan and Petra 
to see how it should be all done.  Petra 
won the race in her new record time and 
all kudos to her. Her easy fluid strokes 
in the pool are just beautiful to watch. 
The time and overall victory just shows 
that she is capable of relentless pace 
out of pool on the bike or with running 
shoes on.  Petra is such a competitor that 
you expect she would put everything in 
and she did.  In individual male, Milan 
was leading the way in the first wave 
and smashed the course perhaps almost 
missing timekeepers on the arrival to the 
finishing line. However, it is hard to get 
a time when you are up in front being on 
your own. As expected Milan won indivi-
dual male with plenty of margin. Milan 
is fast in running and cycling leg, but his 
swimming is a bit of a weakness still and 
in a such a short course it had an impact 
on his time.  Considering three courses 
and different categories , most of the 
competitors were in running for prices and 
no-one felt left behind.  Winner roll was a 
one long list and that’s how it should be.

Overall I found Moora triathlon very en-
joyable, family oriented event where you 
can see great competitors but friendliness 
of the people is something which makes it 
best triathlon event I have watched.“

Triatlonovou premiéru si velice úspěšně 
odbyla celá rodina Václavíkových:

„Zúčastnili jsme se poprvé jako sportovci 
a závod jsme si celá rodina užili. Těšíme 
se na příští rok. Velké díky Milanovi za 
nenásilné přesvědčování, že to máme 
taky zkusit. „

Radek a Linda 

Co na svůj první kompletní triatlon 
řekla nejmladší účastnice?

Super triatlonová rodina Jerejianových:

„Triatlon Moora byl zase moc fajn. 
Jezdíme každý rok a vždycky se nám tam 
moc libí. Všichni, kdo závodili i nezávo-
dili, si to moc užili a všichni jsme se tam 
nasmáli. Skoro všichni, co přijeli, závodili 
a hodně jsme vyhrávali. „

Adam (11 let)  
- účastník Fun Triathlon under 12

„V Moora se mi moc líbilo, byla tam 
sranda. Minule jsem jela v týmu, ale letos 
jsem to zkusila sama. Závod byl moc fajn, 
ohromně jsem si to užila. Ale bylo to i 
těžké a docela dlouhé. V Moora mám moc 
rada chatičky a bazén a celou naši partu. „

Anettka (8 let)  
- účastnice Fun Triathlon under 12

„V Moora to bylo “awesome”. Krásně jsem 
si tam pohrál s kamarády a vydováděl v 
bazéně. Příští rok si triatlon už možná také 
zkusím.“

Andreas - fanoušek 6 let

Vypadá to, že i u dalších malých závod-
níků se můžeme těšit na velké výkony 
v budoucnosti (tým Rainbow Butterflies 
– Jana a Adélka Kučerovy, Amálka 
Václavíková):

Můj tým byl druhej. Dostaly jsme diplom. 
Příští rok budu závodit to samé. 

Adélka Kučera (8 let)

Další kompletní závodnická rodina – 
Ballovi (týmy Red Belts a We Rock):

„Triatlon se mi moc líbil a určitě ho zku-
sím příští rok znovu! Ted se ještě musím 
zlepšit v plavání. Byl jsem v teamu s tátou 
a vyhráli jsme, což bylo úžasné. Byl jsem 
po tom běhu trochu unavený, ale stálo to 
za to. Příští roku půjdu buď sám, nebo 
zase s tátou. „

Kuba

„Byl to můj první triatlon a moc se mi 
líbil. I když jsem byl po něm hodně 
unavený. Byl jsem v teamu s mamkou a 
skončili jsme druzí. Dostal jsem medaili 
a diplom, tak jsem byl rád. Příští rok 
určitě pojedeme znovu.“ 

Ondra

„Ball rodina si triatlon letos moc užila. 
Poprvé jsme zapojili děti a bylo úžasné 
sledovat, jak se ti naši malí sportovci 
snaží. Domů jsme si vezli medaile a 
hromadu zážitků. Už se těšíme na příští 
rok!“ 

Rodiče

Jitka Smith a Martina Dobson-Brown 
aneb JaM Foxes se probojovaly až 
na stupně vítězů (pozn. všimněte si 
rozdílného popisu, jak se dal tým 
dohromady…):

Jitka: „Moje letošní účast na triatlonu 
v Mooře byla v pořadí třetí. Takže čas na 
změnu – moje nesportovní kamarádka 
Martina (což o sobě prohlašuje sama!) se 
nabídla, že by si ráda vyzkoušela plavec-
kou disciplínu triatlonu. Nemusela nijak 
zvlášť prosit, abych ji vzala do týmu, 
naopak, byla jsem nadšená, že plavat 
nebudu muset! A tak jsem se rozhodla, 
že zdvojnásobím vzdálenosti cyklistické 
a běžecké. Martina elegantní žabkou 
odplavala svých 350 metrů, a zatímco se 
navlékala do županu a mokré vlasy si, 
za obdivu přihlížejících, schovávala do 
turbanu z ručníku, já vyrazila odšlapat 
své první kolečko. Prvních pár set metrů 
bylo s větrem v zádech, dalších šest 
kilometrů to bylo ale s větrem bočním, 
nejdřív zprava, poté zleva. Zabírala jsem 
snad celým tělem, abych kolo udržela 
ve vzpřímené poloze. Za odměnu mne 
čekalo ještě jedno kolečko! No, dala jsem 
se do boje, tak nezbývá, než bojovat!  
Přestože jsem si z prvního ročníku od-
vezla ponaučení, že do cílové rovinky se 
má na kole jet na nejlehčí převod, aby se 
nohy zrelaxovaly, uvolnily a připravily 
na následný běh, tentokrát to nějak ne-
fungovalo. Asi díky tomu protivichru. 
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Po seskočení z kola se mi lýtka sevře-
la do pomyslných čelistí a já se zase 
nemohla hnout z místa! Víceméně jsem 
se odbelhala za první roh a tam nohy 
pořádně protáhla. Trochu to pomohlo 
a než jsem doběhla k první osvěžovně 
(což rozhodně nebyla hospoda, ale jen 
pořadatelské nabídnutí vody), už se nohy 
jakž takž vzpamatovaly a mohly běžet 
dál. Jak je možné, že se ta vzdálenost, 
kterou běhám běžně, zdá najednou tak 
dlouhá??? A to mě čeká – ano, ještě 
druhé kolo! Silou vůle pokračuju v indi-
ánském běhu. Občas se kolem mne zvíří 
prach, jak kolem mne antilopími skoky 
proběhne některý z mladších účastníků. 
Těm se to ještě běhá! Za poslední zatáč-
kou začínám cítit cílovou bránu. Nohy 
samy zrychlují, možná místo únavy cítí 
bacon and egg burger, jehož vůně se line 
parkem. I já antilopím skokem prosko-
čím pomyslnou cílovou pásku a jsem na 
sebe pyšná! Ať už se náš tým JaM Foxes 
umístí jakkoliv, daly jsme do toho vše!

Přestože se nás, Čechů a Slováků, letos v 
Mooře sešlo mnohem méně, než v před-
chozích ročnících, atmosféra byla stejně 
skvělá a kamarádská jako vždycky. Do 
třetice Mooře zdar, těším se na další 
ročník!“

Martina: „Toto byl můj již třetí pláno-
vaný výjezd do Moory a první uskuteč-
něný. Letos poprvé jsem se i já aktivně 

zúčastnila závodu.  Jitka Smith mne 
před pár měsíci požádala, jestli bych se 
k ní nepřidala do týmu jako plavec a já 
ji na to kývla. Jelikož bylo pěkné klidné 
léto, často jsem si chodila zaplavat na 
Mullaloo Beach, tudíž jsem si myslela, 
že mám dokonce i natrénováno.  Jaký to 
byl omyl!  Je úplně něco jiného si sama 
pro sebe zaplavat 1 nebo 2 km a úplně 
něco jiného, když vám jde o život, teda 
o čas (a navíc jste jediný soutěžící ve 
vodě, co plave prsa). Chvílemi jsem my-
slela, že se buď utopím, nebo vypustím 
duši, ale nakonec jsem přece jen těch 
350m doplavala bez újmy na zdraví 
a Jitka to s velkým úsměvem na tváři 
odjezdila na kole a doběhla nám do cíle 
pro krásné druhé místo v kategorii Open 
Female Team.  V každém případě to byla 
úžasná zkušenost (nikdy v životě jsem v 
žádném sportu nesoutěžila) a myslím, že 
ne poslední!“

A na závěr „výherní“ listina (přehled 
oceňovaných prvních a druhých míst): 

LONG COURSE 
650m plavání – 18km kolo – 5km běh

Petra J.  (1. v kategorii žen)

Milan K .  (1. v kategorii mužů)

Michal T .  (2. v kategorii mužů)

SHORT COURSE 
350m plavání – 12km kolo – 3.5km běh

Kamila T.  (2. v kategorii žen)

JaM Foxes  (2. v týmech žen)

FUN COURSE 
150m plavání – 6km kolo – 1.7km běh

Adam J. (2. kategorii mužů do 12 let)

Rainbow Butterflies (2. v týmech žen)

Ball tým I.+II. (1. a 2. ve smíšených 
týmech)

Pro letošní rok se loučím slovy moorské 
rekordmanky a zde dosud neporažené 
Petry Jerejian:

„V Moora to bylo jako každý rok úplně 
úžasné. Pokaždé si náš sportovně relaxač-
ní víkend nádherné užijeme. Letos se nás 
nesešlo tolik, jako vloni, ale i tak jsme čes-
ko-slovenské barvy reprezentovali na jed-
ničku. Je nádherné sledovat, jak nám děti 
rostou a začínají zkoušet tento super sport. 
A musím říct, že jim to jde bezvadně. Moc 
gratulací všem našim statečným závodní-
kům. Zejména těm, co měli triatlonovou 
premiéru. Jste všichni úžasní. Sledovat ten 
elán, soutěživost, radost ze sportu a kama-
rádství je prostě nenahraditelné. Už teď se 
těším na příští rok.“

Triatlonu zdar! 
Milan a další



KLOKÁNEK
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KAREL JAROMÍR ERBEN - HRNEČKU, VAŘ!
V jedné vsi byla chudá vdova a měla dceru. Zůstávaly v staré 
chalupě s doškovou roztrhanou střechou a měly na půdě 
několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na 
jahody a na podzim na pole sbírat a mladá nosila do města 
vejce na prodej, co jim slepice snesly. Tak se spolu živily.

Jednou v létě stará se trochu roznemohla a mladá musela sama 
do lesa na jahody, aby měly co jíst; vařily si z nich kaši. Vzala 
hrnec a kus černého chleba a šla. Když měla hrnec plný jahod, 
přišla v lese k jedné studánce; tu si k té studánce sedla, vyndala 
si ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne.

Najednou se tu odkud odtud vzala nějaká stará žena, vypa-
dala jako žebračka, a v ruce držela hrneček. „Ach má zlatá 
panenko,“ povídá ta žebračka, „to bych jedla! Od včerejška 
od rána neměla jsem ani kouska chleba v ústech. Nedala bys 
mi kousek toho chleba?“

„I pročpak ne,“ řekla ta holka, „chcete-li, třeba celý; však já 
domů dojdu. Jen nebude-li vám tuze tvrdý?“ A dala jí celý 
svůj oběd.

„Zaplať pánbůh, má zlatá panenko, zaplať pánbůh! - Ale když 
jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát. Tuhle ti dám 
ten hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš: Hrnečku, 
vař! navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když budeš mylsit, 
že už máš kaše dost, řekni: Hrnečku, dost! a hned přestane 
vařit. Jen nezapomeň, co máš říct.“ - Tu jí ten hrneček podala 
a najednou ztratila se zas, holka ani nevěděla kam.

Když přišla domů, povídá matce, co se jí v lese přihodilo, 
a hned postavila hrneček na stůl a řekla: „Hrnečku, vař!“ 
Chtěla zvědět, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale hned se 
začala v hrnečku ode dna kaše vařit, a pořád jí bylo víc a 
víc, a co by deset napočítal, byl už hrneček plný. „Hrnečku, 
dost!“ a hrneček přestal vařit.

Hned si obě sedly a s chutí se jedly; kaše jako mandle. Když 
se najedly, vzala mladá do košíčka několik vajec a nesla je do 
města. Ale musela tam s nimi dlouho na trhu sedět, dávali jí 
za ně málo, až teprv v samý večer je prodala.

Stará doma nemohla se jí dočkat, už se jí taky chtělo jíst, a 
měla zas na kaši chuť. Vzala tedy hrneček, postavila ho na 
stůl a sama řekla: „Hrnečku , vař!“ Tu se v hrnečku začala 
hned kaše vařit, a sotva se stará otočila, byl už plný.

„Musím si taky pro misku a pro lžíci dojít,“ povídá si stará a 
jde pro to do komory. Ale když se vrátila, zůstala leknutím 
jako omráčená: kaše valila se plným hrdlem z hrnečku na 
stůl, ze stolu na lavici a za lavice na zem. Stará zapomněla, 
co má říct, aby hrneček přestal vařit. Přiskočila a přikryla 
hrneček miskou; myslila, že tím kaši zastaví. Ale miska spadla 
na zem a roztloukla se, a kaše hrnula se neustále dolů jako 
povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že stará odtud musela do 
síně utéct; tu lomila rukama a bědovala: „Ach ta nešťastná 
holka, co to přinesla; já jsem si hned pomyslila, že to nebude 
nic dobrého!“

Za chvilku tekla už kaše ze sedničky přes práh do síně; čím 
jí bylo víc, tím jí víc přibývalo. Stará už nevěděla kudy kam, 
i vylezla v té úzkosti na půdu a pořád bědovala, co to ta 
nešťastná holka domů přinesla. Zatím bylo kaše pořád víc 
a víc, a netrvalo dlouho, valila se už jako mračna dveřmi i 
oknem na náves, na silnici, a kdo ví, jaký by to bylo vzalo ko-
nec, kdyby se byla právě naštěstí mladá nevrátila a nekřikla: 
„Hrnečku, dost!“

Ale na návsi byl už takový kopec kaše, že sedláci, když tudy 
večer jeli z roboty domů, nikterak nemohli projet a museli se 
skrze kaši na druhou stranu prokousat.
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
KNIHOVNA
K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.

Otevřeno  po domluvě s Vlastou na čísle: 0408 920 867.
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

Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - PODZIMNÍ MUFFINY NEJEN NA PODZIM

POSTUP:
Na tento recept jsem narazila při hledání nějakého zajímavého 
nápadu pro muffiny a hned se stal mým nejoblíbenějším. Je 
plný chuti, ovoce, které se dá různě měnit podle sezóny a je 
možné ho velmi jednoduše připravit i v gluten-free verzi.

V mixéru vyšleháme 2 vejce s 90 g třtinového cukru (trochu si 
necháme na závěr) a 50 g medu do zlatavé pěny. Dále přidáme 
125 g zakysané smetany, 25 g smetany na šlehání a mixujeme 
dál. Až se vše spojí, přidáme na kostičky nakrájené jablko a 
hrušku. Můžeme přidat švestku nebo zvolit ovoce, které máme 
doma. K podzimní chuti se velmi hodí ořechy, já nejradši volím 
mandlové lupínky, které přidáme spolu s ovocem. Stejně jako 
třtinového cukru si i trochu mandlí necháme na závěr. Vše 
opatrně promícháme a přidáme sypké ingredience tedy 175 g 
mouky, 2,5 lžičky prášku do pečiva a špetku soli. 

Pro gluten-free verzi používám mix gluten-free, kokosové a 
mandlové mouky v celkovém množství 175 g. 

Na úplný závěr můžeme přidat na kousky nasekanou bílou 
čokoládu.

Těsto rozdělíme do muffinových košíčků a každý posypeme tro-
chou třtinového cukru, mandlemi a ozdobíme kouskem bílé čo-
kolády nebo špetkou skořice, která krásně provoní váš domov.

Muffiny pečeme na 160-180°C dle trouby. Zda jsou hotové, 
zjistíme klasickou zkouškou špejlí.

INGREDIENCE:
2 vejce

100 g třtinový cukr

50 g med

125 g zakysaná smetana

25 g smetana na šlehání

1 hruška

1 jablko

175 g mouka (špaldová, celozrnná)

2,5 lžičky prášek do pečiva

špetka sůl

100 g mandlové lupínky

50 g bílá čokoláda

Dobrou chuť!
Michaela Ondová
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JE MEDZI NAMI

MAJITEĽ OCTAVIE SUPER
„Škoda Octavia je osobní automobil nižší střední třídy s dvoudveřovou podvozkovou karosérií, který vzni-
kl modernizací vozů Škoda 440 respektive Škoda 445 též známého pod názvem Spartak. Výroba Octavií 
byla zahájena v roce 1959. Vozy s karosérií tudor byly vyráběny do roku 1964. Celkem bylo vyrobeno asi 
79 489 vozů verze Super. Spotřeba paliva byla 7,5–8 l /100 km a model z roku 1963 dosahoval nejvyšší 
rychlosti 118 km/h.”

Majiteľom jednej Octavie Super sa stal 
pred dvoma rokmi aj Dušan Sorger, 
rodák z Košíc, ktorý od roku 1992 žije so 
svojou manželkou Michaelou medzi nami 
v Perthe. Octavia sa mu vždy páčila, stala 
sa jeho prvým autom po získaní vodič-
ského preukazu, ale nikdy sa nenazdal, 
že sa mu ju podarí znovu kúpiť na druhej 
strane sveta. Stalo sa tak náhodou pro-
stredníctvom Gumtree. Bola na predaj 
v Tasmánii za $2980 AUD. Keď zistil, 
ako je zachovalá oproti iným dvom, ktoré 
pred nejakými rokmi v Austrálii videl, ani 
nezjednával cenu a hneď Octaviu kúpil. 
A dobre urobil, lebo za pár dní sa už 
ozvali ďalší záujemcovia. 

Horšie to bolo s prevozom. Dušan si ob-
jednal firmu veriac, že majú skúsenosti 
a Octavia bude čoskoro u neho v garáži. 
„Experti“ nepoznali systém štartovania 
starej Škodovky a pri štartovaní zlomili 
kľúč. Mysleli si, že je zlá baterka, tak ju 
vymenili. Nevediac spôsob zapojenia ba-
terky v starej Octavii, zapojili ju opačne. 

Domnievali sa, že auto je nepojazdné, 
tak volali Dušanovi do Perthu, aby pri-
šiel  a auto spojazdnil, inak mu ho nemô-
žu priviesť. Dušan ale zavolal inej firme 
a tá mu autíčko doručila bez problémov 
až k dverám. 

Doma si už Octaviu sám naštartoval 
a krátko na to aj zaregistroval. Vedľa 
autoznačky so šťastným číslom 007 si 
pripevnil aj originálnu plechovú medziná-
rodnú značku CS. Po menších kozmetic-
kých úpravách Dušan s Octaviou veselo 
jazdí a behom tých dvoch rokov už spolu 
najazdili asi 15 000km. Boli spolu aj na 
Vintage Car Show, kde sa stali centrom 
pozornosti. Ľudia si mysleli, že ide o starý 
voz SIMKA alebo HILMAN a boli prekva-
pení, že je to Škodovka a že automobilka 
vyrába autá už tak dlho. Dušan sa domni-
eva, že Octavia v takomto dobrom stave 
je jediná v Austrálii. 

Samozrejme, že som sa touto historickou 
károu aj zviezla. Keď som sa usadila na 
miesto spolujazdca, automaticky som 
siahla po bezpečnostnom páse. „Pásy 
nie sú,“ zasmial sa Dušan. „V dobe 
výroby Octavie pásy neboli povinné.“ 
Otočil kľúčom, potiahol gombíkom na 

prednom paneli, auto naštartovalo a my 
sme vyrazili. Išli sme krásne hladko, bez 
akéhokoľvek trhania a hluku. Blikanie 
fungovalo, len si bolo treba uvedomiť, 
že páčka je na prednom paneli a nie na 
volante. Neviezla som sa dlho, zašli sme 
len k neďalekému parku, kde som autíč-
ko pre vás vyfotila.

Okrem Octavie a manželky sú 
Dušanovou veľkou láskou motorky. Nie 
nové, moderné, ale tie staršej výroby, 
a ktoré sa tešia záujmom zberateľov. 
Dušan ich kúpi v nepojazdnom stave, 
opraví a zase predá. Ale živiť sa tým 
nechce, to by ho to potom nebavilo. 
Takto sa s nimi hrá a teší ho, že motorku 
spojazdní. K Dušanovým favoritom patrí 
Harley Davidson a Honda 750. Jeho 
snom je ísť so starou motorkou alebo 
Octaviou na Vintage Car Show v dobo-
vom oblečení.

Dušan sa tiež venuje kresleniu a fotografii 
na počítači (Computer Graphics). Vytvára 
domy, predmety, krajinky, ktoré sa dajú 
použiť v počítačových hrách, a potom si 
ich vyfotí. Takto vzniknuté fotografie sú 
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THE CZECHOSLOVAK TALKS
Projekt Czechoslovak Talks vznikl v roce 2016 pod hlavičkou Nadačního fondu Dotek, který se finančně spo-
lupodílel na realizaci celé řady aktivit spojených s českou krajanskou komunitou v zahraničí. Skrze navázá-
ní úzkého kontaktu s krajanskou komunitou, jsme měli možnost seznámit se s mnoha inspirativními životní 
příběhy československých krajanů, i díky tomu vznikla následně myšlenka projektu Czechoslovak Talks. Cílem 
projektu Czechoslovak Talks je snaha rozšířit povědomí o českých a slovenských krajanech v zahraničí. Hlavní 
činností projektu je sběr, zpracování a publikace příběhů českých a slovenských krajanů po celém světě – pří-
běhů osobních vzestupů a pádů, příležitostí a překážek. Většina textů je publikována na webových stránkách 
www.czechoslovalktalk.com, další jsou určeny ke knižnímu zpracování.
V rámci stoletého výročí vzniku samostatného československého státu připravujeme v rámci projektu vydání komiksové knihy 
Příběhy našich krajanů. Ve spolupráci s talentovaným mladým kreslířem Tomášem Pánkem a historikem Martinem Nekolou se 
podílíme na zpracování unikátní komiksové knihy, skrze jejíchž obsah bychom rádi veřejnost seznámili s inspirativními životními 
osudy lidí, kteří tvoří součást naší historie. Na základě doporučení místních krajanských spolků jsme z každé části světa vybrali kra-
jana, který svým významem patřil mezi uznávané osobnosti tamní krajanské komunity. Komiksovou knihu tak budou tvořit příběhy 
Čechů a Slováků ze Spojených států, Kanady, Jižní Ameriky ale i Austrálie.

Podílejte se spolu s námi na vzniku unikátní komiksové knihy, která bude věnována nejen všem českým a slovenským krajanům 
ale taktéž všem těm, kteří narodili v bývalém Československu, neboť především oni by měli být seznámeni s historií Čechů a 
Slováku v zahraničí.

Pokud chcete být součástí projektu Czechoslovak Talks či znáte někoho ve svém okolí, jehož životní příběh by měl být uchován pro 
další generace, pak nás kontaktujte e-mailové adrese: m.kanakova@czechoslovaktalk.com

The Czechoslovak Talks, Nadační fond DOTEK
Tel. CZ +420 221 719 041 | Tel. USA +1 (315) 636-6065

info@czechoslovaktalks.com  | www.czechoslovaktalks.com

na nerozoznanie podobné fotografiám 
skutočných objektov.

Kontrastom k týmto jeho technickým 
koníčkom je krásne upravená záhrada 
(nejaký čas sa živil ako záhradník) a vý-
cvik psa Charlie, s ktorou chodí spolu so 
svojou manželkou aj na súťaže. Dušan 
sa začal tiež venovať výrobe obojkov, 

remienkov, príveskov, náušníc a iných 
ozdobných predmetov z kože. Kupuje 
ju v Austrálii, vyčinenú zeleninou, nie 
chrómom, a tým svoje výrobky zaraďuje 
do kategórie ekologických. Naviac majú 
krajší a prirodzený vzhľad, vytvoria si pa-
tinový lesk a majú celoživotnú trvanlivosť. 
Do hotových kožených predmetov vytláča 
ozdoby, mená alebo robí dierovanie.

Pokiaľ sa zaujímate o historické auto-
mobily a motocykle, zájdite na Vintage 
Car Show v areáli Oakover Grounds 
Vinery vo Swan Valley. Je organizovaná 
dvakrát do roka a určite tam Dušana 
stretnete. Rád sa s vami porozpráva o 
svojej Octavii a starých motorkách.

S Dušanom sa rozprávala Gábina
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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.
Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

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

Kamila Turkova
Naturopath

0402 829 758

healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Naturopathy, Herbal Medicine, Aromatherapy, Massage, Reflexology, 
Energy Healing, Wholefood Cooking Classes

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• 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
• Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní 

na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y

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

Indoor – Outdoor 
One on One

Group Training
Bootcamps

Mums and Bubs
Weight Loss

Nutritional Advice
Pre and Post Natal 

Certified

http://www.radiovysilaperth.com/
www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
https://www.instagram.com/testarossaandrea/?hl=en
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Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y
ANZAC DAY KVIZ

Těšíte se na den volna spojený s ANZAC Day anebo se coby správní australští občané zúčastníte celonárodních 
oslav včetně ranní bohoslužby a vojenské přehlídky veteránů? Tak či tak, kolik toho o ANZAC historii a součas-
ných slavnostech víte? Otestujte se.
1. Doplňte jedním slovem následující 
definici státního svátku Anzac Day:

Anzac Day broadly commemorates all 
Australians and New Zealanders „who 
served and died in all wars, conflicts, 
and ……….. operations“ and „the con-
tribution and suffering of all those who 
have served“.

a/ terrorist 
b/ peacekeeping 
c/ fire-fighting 
d/ marine

2. ANZAC je zkratkou pro:

a/ Australian and New Zealand Allied 
Corps    
b/ Australian and New Zealand Alien 
Corps 
c/ Australian and New Zealand Army 
Corps    
d/ Australian and New Zealand April 
Corps

3. Během dvacátých let 20. století 
v Austrálii rostl význam Anzac Day 
jako dne připomínajícího si více než 
60 000 padlých Australanů v 1. světo-
vé válce. Od kterého roku je tento den 
státním svátkem?

a/ 1927 
b/ 1928  
c/ 1929  
d/ 1930

4. Vůbec první zádušní mše se konala 
v roce 1918 v Albany. Proč se mše slou-
ží právě za úsvitu?

a/ aby se pak stihly všechny národní 
oslavy 
b/ aby jas zapálených svíček jasně zářil a s 
přibývajícím sluncem pomalu blednul 
c/ úsvit připomíná čas ticha před vojen-
ským útokem 
d/ mše za mrtvé je vždy sloužena za úsvitu

5. Vzpomínkový obřad u vojenského 
memoriálu kromě zvuku trubky Last 
Post, pochodu veteránů, slavnostního 
projevu a držení minuty ticha zahrnuje:

a/ kladení věnců 
b/ chvalozpěvy 
c/ národní hymny AU a NZ  

d/ výstřely z pušek

6. Dělostřelecká snídaně - Gunfire bre-
akfast – je:

a/ káva s rumem 
b/ čaj s rumem 
c/ sušenky s rumem 
d/ samotný rum

7. V zákopech 1. světové války se také 
proslavily takzvané „ANZAC biscuits“, 
tedy speciální, velmi tvrdé a velmi 
trvanlivé sušenky. Jak k nim vojáci 
přišli?

a/ Vojáci si je sami pekli 
b/ Australské maminky je pekly ve velkém 
a posílaly svým synům loděmi do Evropy 
c/ Na příkaz australského velitelství je 
pekli podle australské receptury v Indii   
d/ Ženy z australské charity je posílaly 
přeživším vojákům po prohrané bitvě u 
Gallipoli

8. Taková ANZAC sušenka musí být 
podle původní receptury a musí mít na 
milimetr přesné rozměry, tedy 90×90 
mm. Kolik přesně důlků v ní musí být?

a/ 12 
b/ 13 
c/ 24 
d/ 25 

9. Australané jsou hravý národ a v 
hospodách se na ANZAC den hraje Two-
up, hra na principu „panna nebo orel“. 
Ta je po zbytek roku zakázaná, protože 
jinak by údajně Australané nedělali nic 
jiného. Proč právě Two-up? 

a/ Vojáci si s ní krátili dlouhou chvíli v 
zákopech 1 světové války 
b/ Jde o hru australských zlatokopů  
c/ Byla to hra trestanců dovezených do 
Austrálie v 19. století 
d/ Mohou ji legálně hrát i děti

10. Na Anzac Day se tradičně nosí květ 
rozmarýny, protože:

a/ roste divoce na Gallipoli a ANZAC vojá-
ci ji používali jako koření 
b/ byla použita na výzdobu při první 
zádušní mši 
c/ od starověku je považována za prostře-
dek ke zlepšení paměti 

d/ vítali s ní vojáky vracející se z 1. 
světové války 

11. Nesmyslnost intenzivního boje 
pěchoty ANZAC na turecké frontě byla 
vylíčena ve filmů Gallipoli z roku 1981. 
V jedné z hlavních rolí se představil:

a/ Hugh Jackman  
b/ Mel Gibson 
c/ Russell Crowe 
d/ Geoffrey Roy Rush

12. Která australská folková píseň z 
roku 1983, poukazující na hlouposti 
válečných konfliktů v osobní zpovědi 
vojáka vietnamské války, byla zařaze-
na do kolekce studiového alba Spirits 
of the Anzacs vydaného k 100. výročí 
bojů vojáků ANZAC u Gallipoli v 1. 
světové válce? 

a/ Beds are Burning (Midnight Oil)   
b/ I Still Call Australia Home (Peter Allen)  
c/ Sounds of Then (Gangajang)   
d/ I Was Only 19 (Redgum)

Vyhodnocení:

12 bodů    
jste opravdovým Australanem/
Australankou (anebo špionem/špionkou)

9-11 bodů  
jste blízko státi se opravdovým 
Australanem/Australankou

6-8 bodů   
máte co dohánět, abyste se stal opravdo-
vým Australanem/Australankou

3-5 bodů   
jste vedle jak ta jedle

0-2 body   
jste ignorantem/ignorantkou

  

Správné odpovědi:
1b 2c 3a 4c 5d 6a 7b 8d 9a 10c 11b 12d
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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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

11 March 11am 
15 April 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

Umbrella Community Care
Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami 
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 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...

Kdy:   Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School

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: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
2. čtvrtletí 2018 Kurzu českého jazyka pro dospělé 

začíná v úterý 17. dubna večer.

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních:  

mírně pokročilí, středně 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.

V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro 
začátečníky ve Wembley Downs (souběžně s výukou 

České školy Perth), prosím pište na:   
czech.perth@outlook.com 

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

“Czech Language Classes Perth“

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

rainbow1@iinet.net.au
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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

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 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone: (02) 9581 0111 

Fax:(02) 9371 9635  
Web: www.mzv.cz/sydney 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.canberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

34-50 Stirling Street  
Perth WA 6000 

Telefón: 1300 426 311 
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.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2018
   February AGM    June Dětský Den

   9. 3. 2018 Vosto5    August Vepřové Hody

   5. 5. 2018 Táborák    October Filmový Festival

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.

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  

(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2018

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

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

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra


“Moravec! Konec!“  ANEB CO SE DĚJE, KDYŽ V DIVADLE „HOŘÍ“.

 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WAApril 2018 April 2018 April 2018 April 2018 www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.org

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 
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