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Sedí kohút na plote,
volá sliepky k robote,
ki-ki-ri-ki moje sliepky,
treba vajce do polievky.

OBSAH
Kontakty.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Dětský den. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Setkání škol .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

PŘIPRAVUJEME:

Nad čítankou.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Czech and slovak film festival. . 6
Suchý červenec.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Z Klokanovy kuchyně - Bábovka.8
Klokánek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Koňařka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Českoslovenští olympionici. .  . 17
Z Klokanovy kapsy .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Kontakty.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

KONTAKTY
Předseda:
Pavel Zausin

0404 869 063

Místopředseda
Radek Václavík

0420 351 027

Jitka Smith

0406 026 840

Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Pokladník:
Michaela Ondová

0470 189 244

Členové výboru:
Dana Carrol

0401 152 701

Gabriela Baladová 0422 582 197
Iva Zausin
Jiří Voyt

0404 735 462
9401 3817

Katarina Kysucká

0404 897 938

Katka Švejcarová

0401 782 666

Marcela Pauková

0403 672 754

Petra Jerejian

0412 751 026

Veronika Lakay

0433 753 386

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

Povídání s fotografiemi i nasbíranými zajímavostmi

CESTA POD STŘECHU SVĚTA
Zveme všechny se srdcem cestovatele a dobrodruha
na besedu o zemi Šerpů v překrásných a drsných
Himalájích, které nám nic nedaly zadarmo.
O to víc jsme si toho vážili.

SRPEN 2018
Těšte se na
hodovní večeři
zabijačkové dobroty
české pivo
australské víno
úžasnou společnost

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION
OF WESTERN AUSTRALIA
22 Blythewood Way,
Heathridge WA 6027
www.czechslovakwa.org
csa@czechslovakwa.org
@CzechSlovakAssociationWA
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VEPŘOVÉ HODY

Australian Asian Club, 275 Stirling Street, Perth

SATURDAY 28/7/2018

Program 2018
od 5 pm
- výdej balíčků
6:30-20:30 pm
- vydávání večeří
Vstupné
pro členy čsa a děti
zdarma
pro všechny ostatní
$5

VEČEŘE
TOMBOLA
PŘEKVAPENÍ

Stále je možnost objednat si
hodovní večeři a být součástí této
úžasné akce. Napište nám na náš
email : csa@CzechSlovakWA.org.
A určitě přiveďte děti a partnery
vegetariány, neboť pro ně chystáme
ovocné knedlíky. Těšíme se na Vás.
www.CzechSlovakWA.org

DĚTSKÝ DEN
Jak zákon schválnosti káže, v den kdy se konal Den dětí v Cuddly Animal
Farm, naše holčička spala odpoledne jako špalek, takže jsme dorazili na
akci asi s dvouhodinovým zpožděním. I tak bylo ale na co koukat, co baštit, s kým se mazlit a koho krmit.
Bylo to pro nás poprvé, co jsme na farmu
zavítali a přátelská atmosféra nejen v “československém koutku”, ale celkově, spokojená pěkná zvířátka a příjemní zaměstnanci nám zprostředkovali hezký zážitek.
U naší dvouleté dcerky vedla morčátka,
která „obdržela“ pořádné mazleníčko. Byla
jsem překvapená, že ani kůň či prasátka
nezůstala pozadu… a zlatý hřeb dne bylo
krmení jehňátek z lahvičky.
Cupcakes, i další dobroty připravené
asociací, přišly k chuti a já jsem si nad

kávičkou měla čas popovídat se známými,
které jsem nějaký čas neviděla.
Nakonec jsme v Mazlíkově, jak farmu
pojmenovala dcerka, strávili více než tři
hodiny a potkali spoustu příjemných lidí
a „omazlili“ spoustu zvířátek. Den dětí se
tedy díky skvělému výběru místa, dobré
objednávce počasí a úsilí pořadatelů z řad
asociace stal zážitkem, po kterém se tvrdě
spinkalo a o kterém se zapáleně online
povídalo všem babičkám! Co víc si může
rodič dvouleťáka přát.
Iva
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SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ŠKOL PO ČTVRTÉ
4. konference českých a slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu se tentokrát konala v Adelaide.
Důvodem bylo nejen to, že se v této destinaci setkání ještě nekonalo, ale hlavně to, že zde od začátku školního
roku působí další vyslaný krajanský učitel češtiny, pan učitel Jiří Kostečka.
Za zmínku stojí vysílání českého rozhlasu
do zahraničí RADIO PRAHA, které MZV
ČR financuje. Vysílání ČR do zahraničí má
dlouhou tradici, funguje už od roku 1936!
Vysílání Rádia Praha je v pěti jazycích a
lze ho poslouchat přes internet na www.
radio.cz. Zvláštní důraz je kladen na krajanské komunity v zahraničí. Radio Praha
provozuje speciální webové stránky pro
Čechy v zahraničí www.krajane.net.
Setkání se konalo ve dnech 25. až 27.
května a sešli se na něm zástupci již zajetých škol v Sydney a Melbourne, z těch novějších, mezi které patří i škola v Adelaide,
to pak byli zástupci škol novozélandských
– z Wellingtonu, Aucklandu and Taurangy.
Přítomná byla i paní učitelka ze školy v
Brisbane, která vznikla právě před dvěma
lety a paní učitelka z právě založené školy
v Canberře. Naši perthskou školu jsme v
Adelaide reprezentovaly dvě.
Mimo zástupců škol byli přítomni i hosté
– velvyslanec České republiky v Austrálii
pan Martin Pohl, který se těsně před
svým návratem do České republiky přijel
s námi rozloučit, poděkovat za naši
činnost a popřát nám mnoho úspěchů
do budoucna. Dalším hostem konference byla generální konzulka České
republiky paní Hanka Flanderová. Až
z Prahy k nám zavítal zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí
České republiky (MZV ČR) pro krajanské
záležitosti pan Jaroslav Kantůrek.
Program byl zahájen v pátek večer, kdy
jsme měli možnost nahlédnout do výuky
krajanského učitele pana Kostečky, který
vede výuku třech věkových skupin.
Proběhla i diskuse o formách a metodách výuky.
V sobotu se pak konala oficiální část.
Po zahájení programu ředitelkou České
školy Adelaide Alžbětou Tichoňovou
slovo převzal pan Kantůrek. Představil
nám činnost Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (OZZKZ),
jehož klíčovou rolí je poskytovat doplňkové vzdělání ve výuce českého jazyka
v zahraničí. Úzce spolupracuje s Domem
zahraniční spolupráce, spolu také vysílají krajanské učitele češtiny do světa.
V současné době působí 15 učitelů ve 12
zemích. Mezi další zajeté programy, které
nabízí, patří kurzy metodiky výuky českého jazyka a stipendijní pobyty s výukou
českého jazyka v Dobrušce. Nabídku obou
programů i dalších možností vzdělávání
v českém jazyce pravidelně reklamujeme
v Klokanovi a na našich na webových i
facebookových stránkách.
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tábory můžete přihlásit i své děti, pokud
byste měli zájem.
Novozélandské školy nám také představily výsledek svého dlouhodobého úsilí
– čítanku „Anička a Honzík aneb rok na
Novém Zélandu“. Každá škola jeden výtisk
této krásné knihy obdržela, můžete si ji
zapůjčit v naší školní knihovně nebo si ji
zakoupit přes webové stránky.

Pokud by vás zajímaly informace ke století
Československa, nahlédněte na stránky
www.spolecnestoleti.cz – stránky, které
chtějí oslavit století společně, ať už jsme
kdekoliv na světě.

Po vystoupení pana Kantůrka následovaly
prezentace zástupců jednotlivých škol.
Hlavním cílem konference byla opět výměna zkušeností s výukou i vedením škol,
podělili jsme se o naše úspěchy i problémy. Tentokrát jsme se zaměřili na sdílení
konkrétních činností a aktivit, které se
nám ve výuce osvědčily. Pan Kostečka
prezentoval své postřehy jak s výukou
bilingvních dětí v Adelaide, tak i celkově
s pobytem mezi krajany. Diskutovalo se i
o možnostech dalšího působení vyslaného
učitele – například krátkodobé působení v
dalších školách a výuka češtiny po Skype.
Při představování naší školy a její činnosti jsme se zaměřily na naše nadstavbové programy – workshopy, víkendové
aktivity, například Noc s Andersenem,
a tábory. Názorně jsme ostatním školám ukázali naše metodické zpracování
literární předlohy, příběhu či tématu,
se kterým pracujeme, a který se prolíná
celým programem a tím udává dějovou
strukturu. Formou propojování různých
metod a výchov se děti učí prožitkem,
zapojí všechny své smysly i složky jazyka.
V neposlední řadě takto propojujeme
jazyk s kulturou. Velmi podobně pracují
s tématy i ve škole v Sydney.
Společná spolupráce výborně probíhá
mezi školami na Novém Zélandu. Díky
poněkud příznivějším vzdálenostem mezi
městy zde úspěšně pořádají společné tábory – letní i zimní (lyžovací!). Výhodou
je jak dostatečné personální zabezpečení,
tak i rozdělení příprav programu. Na

Neformálně se pak o školách diskutovalo dlouho do pozdních hodin. Výměna
nasbíraných zkušeností, konkrétních
materiálů i odkazů a další prohloubení
spolupráce jsou velmi přínosné pro naši
činnost. Nápad na společný projekt, do
kterého se postupně zapojí všechny školy,
vznikl již na konferenci druhé, jeden byl
dokončen, druhý probíhá. Byla založena i
společná facebooková stránka, platforma,
kde si předáváme nápady, informace i
rady. Podělili jsme se o plánované aktivity a nápady k nadcházejícím oslavám
století Československa. Nově jsme přišli i
s myšlenkou o vzájemné výměně učitelů!
Po dohodě by hostující učitel vedl (jednorázově) výuku ve vybrané škole, názorně
ukázal své metodické postupy i zájmové
zaměření. Skvělá myšlenka na nejen obohacení výuky, ale i vzájemného pedagogického růstu! Překvapením pro všechny
zúčastněné byl přímý vstup krajanského
Radia SBS, které nám ve spolupráci se
školou Adelaide představilo projekt rozhovorů dětí, které se pak budou následně
pro krajany vysílat.
Neděle pak patřila malému poznávání okolí Adelaide, vyhlášených vinic v McLaren
Vale. Bětka pro nás vybrala dvě opravdu
kontrastní destinace. Vinici d‘Arenberg,
která se pyšní nejen vynikajícím vínem,
ale i svou poněkud excentrickou budovou

ve tvaru Rubikovy kostky „The Cube“ a
rozsáhlým art parkem, který lze přirovnat
obdobě naší výstavy Sculptures by the Sea.
Uvnitř čtyřpatrové kostky vás pak čeká
labyrint prostorů plný poněkud ‘švankmajerovských‘ překvapení (pozn. výtvarník a
režisér Jan Švankmajer). Rozhodně odvážný koncept a skvělý zážitek!

národního parku Onkaparinga River.
Velmi tradiční stařičká budova provoněná
dubovými sudy a zrajícím vínem rozhodně
zvala k posezení na otevřené verandě porostlé vinnou révou, která zářila podzimními barvami. Celé McLaren údolí hrající
podzimními barvami připomínalo naši
jižní Moravu, chvílemi jsem měla pocit, že
nejsem v daleké Austrálii, ale v Česku.

Z vinice Samuel‘s Gorge nás uhranul
výhled na vlnící se kopce a hluboká údolí

Tento výlet byl krásnou tečkou za naším
dalším, velmi intenzívním a přínosném

setkání. Děkujeme škole Adelaide za úžasnou organizaci a budeme se těšit na další
setkání za dva roky – na Novém Zélandu
nebo zde v Perthu?!
Jitka Smith
PS. Konference se konala v prostorách
Československého klubu v Adelaide.
Za zmínku stojí, že tato „klubovna“ je
nejstarší v Austrálii, byla otevřena již
v roce 1948! Klub právě prochází velkou
rekonstrukcí z dotací, které se mu podařilo
získat od města Adelaide. Mimo kuchyně, baru a dvou jídelen je zde i velký sál
s pódiem, školní třída a knihovna v jednom, velká zastřešená veranda a venkovní
dětské hřiště. Pokud budete mít cestu do
Adelaide, zastavte se zde na vynikající
svíčkovou nebo jen tak na kus řeči s krajany. Více informací na:
https://www.facebook.com/csclubsa/

NAD ČÍTANKOU ANIČKA A HONZÍK VYPRÁVĚJÍ
(ANEB ROK NA NOVÉM ZÉLANDU)
Neobyčejně záslužný a vpravdě ojedinělý počin se zdařil našim krajanům na Novém Zélandu. Po dlouhé přípravě a s obrovským nasazením a nadšením vysílají do krajin češtiny překrásnou čítanku Anička a Honzík vyprávějí, tematicky zasazenou do ročního cyklu dění na Novém Zélandu.
slova a akordy k písni z tvůrčí dílny krajanů „Holky, kluci, přidejte se!“ (dostupné
na Sound Cloud).

Čítanka je koncipována jako dvanáctiměsíční putování s dvěma malými dětmi a
jejich kamarády. Prožíváme s nimi např.
jejich lednové prázdninové dobrodružství
na řece, únorový začátek školy, březnové
vystoupení na kulturním festivalu, červencové sledování jižní oblohy a srpnové lyžování ve Šťastném údolí, až po počátek jara
a prosincové letní radovánky s návštěvou
Mikuláše, čerta a anděla na pláži.
Texty jsou voleny i napsány tak, aby
odpovídaly myšlenkovému světu dětí ve
věku zhruba od 6 do 11 let; reflektují
novozélandské reálie na pozadí vzpomínek
na českou vlast, z níž se oba sourozenci přestěhovali s rodiči k protinožcům.
Čítanka je bilingvní – každý text je uveden
nejprve v češtině, pak v angličtině. Obě
verze si obsahově zcela odpovídají, česká
vyniká jazykem naprosto přirozeným, ani
v nejmenším neovlivněným anglicismy.
Vynikající je i úroveň grafická. Autoři čítanky šťastně zvolili pro každý měsíc úplnou a jinam nepřesahující dvoustranu, na
jejíž levé části jsou veselé, krásné ilustrace
Tinky Záňové, na pravé straně pak oba
texty – v délce právě dostatečné na to, aby
malého čtenáře neodradily, avšak zároveň
obsahově zajímavé, dynamické a jazykově
vytříbené, s častou přímou řečí a s dialogy;
výchovný aspekt je přítomen přirozeně a
nenápadně:
„Byl hezký večer, i když trochu chladno.
Mamka s taťkou nás vzali ven podívat se, jak
vypadá noční obloha. […] Jedna, dvě, tři,
čtyři, pět, šest, sedm,” nahlas počítal Honzík.
Říká se jim Matariki nebo Plejády. Někdo

Na první pohled (a pak i omak) zaujme
kniha bez nadsázky nádhernou výpravou:
je vázaná, tištěná na křídovém papíře,
milá dětem i učitelům od první chvíle. O
citlivých a přitom výrazných ilustracích již
byla zmínka.

tyto hvězdy nazývá také Sedm sester, protože
jsou tak blízko u sebe. Když se na zimní
obloze objeví, slaví se v maorských rodinách
Nový rok.”
Dobrý je též nápad zařadit pod vlastní
texty ještě krátká osvětlení původu a významu dvou důležitých novozélandských
svátků (Waitangi Day, ANZAC Day).
Čítanka je ukončena obrázky deseti ikonických symbolů Nového Zélandu, počínaje
kiwi-ovocem i kiwi-ptákem a konče kapradinou. Na úplný závěr pak uvedli autoři

Anglické texty prošly podle sdělení autorů
jazykovou korekturou rodilých mluvčí.
Čítanku můžeme směle doporučit všem
krajanům i českým učitelům (nejen)
v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Sám jsem s ní
okamžitě začal pracovat při své australské
lektorské misi.
Anička a Honzík vyprávějí aneb rok na
Novém Zélandu. / Annie and Johnny´s
Diary: A Year in New Zealand:
Vydaly: Czech and Slovak Club in
Tauranga, Česká škola Auckland, Česká
škola Wellington, 2018.
Autoři: Tereza Scully, Petr Faitl, Lucie
Kaufnerová, Dana Dunford, Klára Luxford
Rulíšek.
Finanční příspěvky na vznik knihy:
Generální konzulát České republiky v Sydney, firmy Godymo Lawyers,
Iridum-Technology Ltd., Tomas Sobek
Photography, Moa Travel, Threepoints Ltd.
Illustrations: Tinka Záňová.
Jiří Kostečka
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Full
page

2

2

$500

$300

$80

$30

Bespoke /
in kind

PLATINUM

1/2
page

$3000

GOLD

1/3
page

$2000

Promotion in the Festival
Program Booklet

$1000

2
min.

BRONZE

2
min.

Festival
Friend

1 min

Make it
a Date

Opportunity to speak at the Opening
Night of the festival

SPONSORSHIP
PACKAGES 2018

Mini-me

SILVER

CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL 2018

Surprise gift from the Czech and
Slovak Association of WA
Your logo on event flyer and printed
promotional material
Mention as a sponsor or partner during
the Opening night ceremony.
Advertised as a sponsor
Your logo on the stand image in the
cinema prior screening
Your logo placement on the CS Film
Festival website
Your logo placement on social media
Your banner placed in the cinema foyer
Advertisment placed on the Czech and
Slovak Association of WA website
Your business cards, flyers and
selected items in festival satchels

Opening Night complimentary tickets

2

Closing Night complimentary tickets
Complimentary tickets for any other
festival screenings

2

2

2

2
4

Banner placed in the cinema
Pre-movie cinema advertising

6

60
sec.

ANYTHING IS POSSIBLE - ASK US UBOUT OUR CUSTOM MADE PACKAGES

Wonderful feeling of helping the 2018
film festival become a reality

FESTIVAL SPONSORSHIP INFORMATION
•

‘In kind’ sponsorship available

•

GST not applicable

•

Bespoke sponsorship packages available

HOW TO PAY:
Mini-me, Make it a Date packages:
Payment can be made in cash to any committee
member of the Czech & Slovak Association of WA or by
direct bank deposit to:
Account Name: Czech and Slovak Association
BSB: 016-286
Acc No: 438009261

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

Festival Friend, Bronze, Silver, Gold, Platinum
and Bespoke packages:
Please contact us by email:
csa@CzechSlovakWA.org
or by phone: 0424 295 969 to find more information
and to organise payment.

See you at the
festival!

DRY JULY
ANEB SUCHÝ ČERVENEC

V Austrálii se koná mnoho masových akcí, jejichž
cílem je vybrat finanční pomoc pro zdravotně postižené nebo sociálně slabé lidi. Nejčastěji se setkáváme s prodejem různých předmětů nebo cukroví,
a těmi nejpopulárnejšími jsou sportovní akce. Ale
slyšeli jste už o tom, že by někdo abstinoval jako
projev podpory záslužné činnosti?
Členky našeho výboru Michaela Ondová, Lucie Vrbská a Dana
Carroll se v týmu Sober Hearts rozhodly zapojit do masové
akce DRY JULY.
Cílem této akce je finančně přispět organizacím napříč
Austrálií, které starají o pohodlí a fyzický i duševní stav rakovinou postižených lidí.
To je opravdu obdivuhodná snaha, která si zaslouží podporu, nemyslíte?
Projevit solidaritu s nemocnými rakovinou a podpořit naše děvčata v týmu Sober Hearts můžete na stránkách

http://www.dryjuly.com/teams/the-sober-hearts
a to povzbudivými slovy a hlavně finančním obnosem dle vlastního uvážení.

Podrobnosti o pravidlech akce, týmech a o tom, jak a kdy to všechno začalo, najdete na
https://www.dryjuly.com/about
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Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - BÁBOVKA
INGREDIENCE:
TĚSTO:
250 g
4 ks
100 ml
200 g
1,5 lžičky
100 ml

hladká mouka
vejce
mléko
cukr moučka
prášek do pečiva
olej
kakao

POSTUP:

Tato bábovka je super jednoduchá a zvládne ji úplně každý. Jen
pozor - dá se sníst na posezení!
Nejdříve si předehřejeme troubu na 170°C, vytřeme formu na
bábovku máslem a vysypeme krupicí. Já raději používám jemně
strouhaný kokos.
Oddělíme žloutky od bílků a utřeme je s moučkovým cukrem. Bílky si zatím necháme stranou na sníh. Postupně přilejeme 100 ml
oleje a mixujeme. Dále přiléváme 100 ml horkého mléka. Až se vše spojí, postupně přidáváme 250 g hladké mouky, vždy jen pár
lžic. Když je těsto moc husté, můžeme přidat ještě trochu mléka. Těsto ještě zjemní sníh z bílků. Nakonec přidáme lžičku a půl
prášku do pečiva.
Z bílků si připravíme tuhý sníh, který opatrně vmícháme do těsta, aby zůstalo pěkně nadýchané.
Do vytřené a vysypané formy nalijeme většinu světlého těsta a do zbylé části přisypeme kakao. Není třeba šetřit. Na závěr přilijeme
tmavé těsto do formy a špejlí promícháme, aby byla bábovka krásně mramorová.
Formu s těstem dáme do trouby, teplotu snížíme na 150°C a pečeme (záleží na typu trouby) až hodinu. Bábovka je upečená, pokud
se po zapíchnutí špejle do těsta na ni těsto už nelepí).
Po upečení vyklopíme bábovku na talíř, pocukrujeme a pak už jen odháníme mlsouny než vychladne.
Bábovka je skvělá i s mletými ořechy, kokosem anebo politá čokoládovou polevou.

8

Dobrou chuť vám přeje Michaela Ondová

KLOKÁNEK
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Je to výstava Surrealisticke skupiny, jejiž zaklídající členkou je Jana Vodesil.
Kromě jejich výtvarných děl můžete mezi letošními vystavateli uvidět
také práci Marie Lochman, která se věnuje tvorbě z hlíny.

Pozvánka pro milovníky výtvarného umění na výstavu

Více o výstaě a umělecké skupině Contemporary Australian Surrealist Movement se můžete dovědět na

Mindscape 2018

http://www.casmartists.com/ a http://www.casmartists.com/news/
Slavnostní otevření výstavy se koná 20. 7. 2018 v 6.30pm v Moores Building Contemporary Art Gallery ve Fremantle
Vstupné
je zdarma
ale lístky jedo
třeba5.
si zajistit
online
která probíhá
od 21.
července
srpna
odna10 do 16 hodin
v Moores
Building Contemporary Art Gallery,
https://www.trybooking.com/book/event?eid=379261&
46 Henry Street Fremantle.

Je to výstava surrealistické skupiny, jejíž zakládající členkou je Jana Vodesil.
Kromě jejích výtvarných děl můžete mezi letošními vystavovateli uvidět
také práci Marie Lochman, která se věnuje tvorbě z hlíny.
Více o výstavě a umělecké skupině Contemporary Australian Surrealist
Movement se můžete dovědět na
http://www.casmartists.com/ a http://www.casmartists.com/news/
Slavnostní zahájení výstavy se koná 20. července 2018 v 18:30.
Vstupné je zdarma, ale lístky je třeba si zajistit online na

https://www.trybooking.com/book/event?eid=379261&
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Koně byli do Austrálie přivezeni prvními britskými osadníky asi před dvěma sty lety z Jižní Afriky a Jižní Ameriky. Ukázalo se, že země
má výborné podmínky pro chov koní, stejně jako později Nový Zéland. Prvním australským plemenem byl waler. Vyvinul se křížením
arabského hřebce, anglického plnokrevníka a angloarabských hřebců s místními klisnami. Dnes v Austrálii vzkvétá chov anglického plnokrevníka. Potomci koní, kteří původně přišli z Francie, Velké Británie a USA, nyní podporují jeden z nejvíce prosperujících dostihových
průmyslů na světě. Z původních dovozců se Austrálie a Nový Zéland změnily na hlavní vývozce.
Zde v Perthu, nebo vůbec v Austrálii, asi
nikoho z nás nepřekvapí, když na silnici
vidí auto s přívěsem pro koně. Stejně tak
nás neudiví jezdci na koních ve Swan
Valley a v kopcích kolem Mundaringu. Co
mě ale osobně překvapilo je, že jednou z
majitelek a trenérek koní zde v Perthu je
Češka. A zcela mě konsternovalo, že se ke
koním dostala sama, a ne přivdáním se do
australské koňařské rodiny.

Petra Kobzová měla ráda koně už od
malička. Do Kostelce, předměstí rodného
Krnova, kde je jezdecký oddíl, to neměla
daleko, a tak ke koním chodila tak často,
jak mohla. „Máma mi říkala, že když se
budu dobře učit, tak mohu ke koním.
Jakmile přinesu špatné známky, tak je
konec. No já šprtala ...“ směje se Petra.
Nejdřív jen pomáhala starat se o koně, pak
také začala jezdit. V Austrálii se chtěla stát
profesionální jezdkyní, ale časové vytížení
spojené s tréninky, povinné testy fyzické
zdatnosti, a k tomu vysoký poplatek za
roční amatérsky výcvik, ji přiměly vzdát
se dráhy žokejky. Rozhodla se pro časově
flexibilnější práci: zůstala u koní, ale jako
jejich trenérka. Ano, i koně potřebují svého osobního trenéra. Není to žokej, kdo je
připraví na dostihy.

14

Petra vystudovala lingvistiku na
Universitate Bielefeld v Německu a udělala
si kurzy ekonomiky a obchodu ve Velké
Británii a v USA. Vedle svého studia pracovala v Německu a v Anglii jako au-pair,
v USA pak u koní. Do Austrálie přiletěla
v roce 2007, aby se podívala, jak to na
opačné straně zeměkoule vypadá. Aby svůj
čas strávila užitečně, rozhodla se pro studium Advanced Business a pro práci na částečný úvazek. Samozřejmě, že to zkoušela
u koní. V novinách našla inzerát Trevora
Andrewse, který vlastní stáje v Ascotu, že
hledá zacvičovacího jezdce pro své koně.
K tomu, aby byl kůň připraven na dostihy,
je potřeba asi tři měsíce každodenních
intenzivních příprav. Profesionální jezdec,
tedy žokej, nejezdí s koněm každý den, od
toho je právě zacvičovací jezdec.

Petra na inzerát odpověděla a bylo jí sděleno, ať přijde následující den ve 4 hodiny.
Potěšila se, že bude opět u svých milovaných koní a na druhý den přesně ve čtyři
odpoledne byla u stájí. „Já myslel, že už
nepřijdeš,“ povídá jí majitel stáje. „Kde jsi
byla?“ „Jak kde?“, divila se Petra. „Říkal
jste ve čtyři, a jsou čtyři.“ „Já myslel ale
ve čtyři hodiny ráno!“, Trevor Andrews na
to. Ale nevyhodil ji, a Petra mohla začít.
Každý den ve čtyři hodiny ráno krmila a
poklízela koně, kolem sedmé pak s nimi
jezdila jezdecké okruhy. Později přešla
k mladým koním, které bylo třeba zacvičit
k ježdění. To znamená, že si musí zvyknout nejen na ohlávku a sedlo, ale také na
jezdce a prostředí, ve kterém jezdí. Poté,
co tohle koně zvládnou, jdou na zkušební
dostihy. Tam se ukáže, zda na závodění na
rovině (výkonnostní zkoušky) mají anebo
ne. Někteří koně jsou moc velcí, a tím také

pomalí, někteří mají problémy s dýcháním, jiní nejsou soutěživými typy. Jen
malé procento chovných koní je schopno
závodit. Neperspektivní koně jsou z příprav na rovinové dostihy vyřazeni, a buď
jsou připravováni na parkúrové skákání,
drezúry, westernové jízdy, koňské polo
nebo putují na ranče, či do soukromých
rukou k rekreačním účelům.

Dnes Petra pracuje pro paní Robyn
Lockwood, u které má na starosti čtyři
koně. K tomu má svou vlastní kobylu
Miss Prelude, kterou dostala jako dárek
k narozeninám od svého manžela (elektrikář pracující FIFO). Dále jednoho koně,
Little Red Roman, má na leasing (za výhru
v dostizích dostane 70%, majitel 30%)
a třetího, kobylku Laguna Beach, má od
června na osm týdnů k ustájení a trénování na dostihy (placeno jako práce). Petra
denně vstává ve 4 hodiny ráno, nakrmí
koně doma, odjezdí Romana na dráze
nedalekého Ascotu a kolem 5:45 jde ke
stájím Lockwood odjezdit koně tam. Na tu
dobu má u sebe paní na hlídání své čtyřleté dcerky Jany. Té se věnuje po návratu
z jízd a před odpoledním krmením ve 2
hodiny. Navečer následuje procházka na
koni nebo plavání v bazénu. Ovšem plave
kůň, ne Petra. Koně mají speciální oválný
bazén, do kterého jsou naváděni dlouhou
tyčí upevněnou na vodítku. Kůň sejde do
bazénu po šikmé ploše a dostane se pak do
hluboké vody, takže musí plavat. Uplave
jedno až dvě kolečka a po celou dobu je
připojen na tyči. Prý je to dobré nejen na
posílení svalů, ale i na jejich fyzický stav.
Některým koňům se plavání zpočátku nelíbí a někteří se plavat vůbec nenaučí.
Kromě ranního vstávání se Petry práce zdá
být velice atraktivní a navíc romantická:
kdo by si nechtěl denně vyjet na koni? Ale
s jízdami jsou spojené i pády. Kůň uskočí,
když se lekne, třeba i náhle spadnuvšího
listu ze stromu nebo hlasitého zvuku, jako
je zatroubení auta. Petře se stalo třikrát, že

Cílem Petry je vychovat a vytrénovat
dostihového koně. K tomu je třeba nejen
poznat, zda na to kůň má, ale i mít štěstí
na to, že se k ní talentovaný jedinec dostane. Zatím se rýsuje, že její leasingový Little
Red Roman by na závodění mohl mít.
Umístil se pětkrát ze šesti dostihů a po

se kůň náhle vzepjal nebo uskočil stranou,
a ona se v sedle neudržela. Jednou se při
pádu, i když měla na sobě helmu, uhodila
do hlavy. Cítila se však dobře, nasedla na
koně a pokračovala v jízdě. Odjela dvě kolečka, což si později vůbec nepamatovala.
Po jízdě šla na prohlídku; u dráhy je vždy
v době jízd ambulance s lékařem - jezdci
nesmí začít s trénováním, dokud ambulance nepřijede do areálu. Když s ní lékař
mluvil, byla o pár let zpátky. Nevěděla, jak
se místo jmenuje, nevzpomínala si, že by
měla dceru. Naštěstí to byla jen dočasná
ztráta paměti a Petra byla brzo v pořádku.

odpočinku běžel v květnu 2018 svůj první
zkušební dostih, kde doběhl jako druhý.
„Říkala jsem Billovi (žokej), aby ho držel
a pustil až v cílové rovince,“ povídá mi
Petra s nadšením, když mi ukazuje na videu záznam z dostihů. „Little Red Roman
po uvolnění vyrazil dopředu jako šíp…“,
a já sdílím její radost. Poté, co jsem se od

ní dověděla, kolik práce a času je třeba
na přípravu dostihového koně, a to bez
záruky na úspěšnou kariéru, zcela chápu
velké emoce ze sebemenších úspěchů na
zkušebních závodech. Ty se totiž počítají
do ´životopisu´ koně a otevírají mu dveře
na dráhy velkých dostihů.

Tak přejme Petře, ať to její svěřenci dotáhnou tam, kam je jejich trenérka chce dovést, třeba až do pomyslné Dvorany slávy.
A ti z vás, co rádi na koně sázíte, sledujte
kurzy na Little Red Roman, Miss Prelude a
Laguna Beach.
Gábina

PS: Záhradkáři, kteří sháněji kobylince k výrobě koňského hnoje a zájemci o výpomoc při dostizích, mohou kontaktovat Petru Kobzovou
přes Facebook anebo na telefonním čísle, o které si můžete napsat na naší klubovou adresu.
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Indoor – Outdoor

Kamila Turkova

One on One

Naturopath

Group Training
Bootcamps
Mums and Bubs

0402 829 758
healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Weight Loss
Nutritional Advice
Pre and Post Natal
Certified

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

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

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE
•

Fyzioterapeutka 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

•

Alena mluví česky a specializuje se na léčbu
bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se
k ní objednat také na masáž.
Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní
na dry „needling/acupuncture“

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

call: 9249 2420
ballajura@bpcphysio.com
www.bpcphysio.com.au

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

ČESKÝ MEDOVNÍK

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.

www.thehoneycake.com
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Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

Z KLOKANOVY KAPSY

ČESKOSLOVENŠTÍ OLYMPIONICI
1 VII.
olympijské
hry,sekteré
konaly vodAntverpách
odv20.
dubna
12. nejen
září tím,
v roce
1 VII.letní
letní olympijské
hry, které
konalyse
v Antverpách
20. dubna - 12. září
roce 1920.
Bylydo
zvláštní
že se 1920, byly zvláštní nejen tím, že se naposledy
1 VII. letní olympijské hry, které se konaly v Antverpách od 20. dubna - 12. září v roce 1920. Byly zvláštní nejen tím, že se
naposledy soutěžilo v letních i zimních sportech dohromady, ale i tím, že čeští a slovenští sportovci poprvé reprezentovali
naposledy
soutěžilo
včeští
letníchai slovenští
zimních sportech
dohromady,
ale i tím,reprezentovali
že čeští a slovenští sportovci
poprvé reprezentovali
soutěžilo
v
letních
i
zimních
sportech
dohromady,
ale
i
tím,
že
sportovci
poprvé
samostatnou
zemi. Kolik
samostatnou zemi. Kolik medailí si reprezentanti mladého Československa odvezli domů?
zemi. Kolik medailí si reprezentanti mladého Československa odvezli domů?
medailí si reprezentanti mladého Československasamostatnou
odvezli domů?
a/ 0
b/ 1
c/ 2
d/3
a/ 0
b/c/
1 2				
c/ 2
d/3
a/ 0				
b/ 1				
d/3

2 Československo se účastnilo olympijských her v letech 1920 - 1992. Českoslovenští sportovci na letních olympijských hrách získali
2 Československo se účastnilo olympijských her v letech 1920 - 1992. Českoslovenští sportovci na letních olympijských hrách získali
celkem 143 medailí, a to hlavně v gymnastice, atletice a zápasení, na zimních hrách získali 26 medailí, nejvíce v ledním hokeji a
celkem 143 medailí, a to hlavně v gymnastice, atletice a zápasení, na zimních hrách získali 26 medailí, nejvíce v ledním hokeji a
Československo
se
účastnilo
olympijských
her
v
letech
1920 - 1992. Českoslovenští
sportovci na letních olympijských hrách (LOH)
a/ ve skocích na lyžích
b/ v alpském lyžování
c/ v běhu na lyžích
d/ v krasobruslení
a/ ve skocích na lyžích
b/ v alpském lyžování
c/ v běhu na lyžích
d/ v krasobruslení

2
získali celkem 143 medailí, a to hlavně v gymnastice, atletice a zápasení, na zimních olympijských hrách (ZOH) získali 26 medailí, nejví3 Ziskem 5 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzových se nejúspěšnější olympiádou pro československé sportovce staly LOH
3 Ziskem 5 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzových se nejúspěšnější olympiádou pro československé sportovce staly LOH
ce v ledním hokeji a
(1948)
b/ v Helsinkách (1952)
c/ v Tokyu (1964)
d/ v Moskvě (1980)
a/ v lyžování		
Londýně (1948)
b/c/
v Helsinkách
c/ v Tokyu (1964) d/ v krasobruslení
d/ v Moskvě (1980)
a/ a/vev Londýně
skocích
na lyžích		
b/ v alpském
v běhu (1952)
na lyžích		
4 Nejvíce medailí (11) si ze všech olympijských her, kterých se Československo zůčastnilo, odnesl/a
4 Nejvíce medailí (11) si ze všech olympijských her, kterých se Československo zůčastnilo, odnesl/a

3 Ziskem 5 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzových se nejúspěšnější olympiádou pro československé sportovce staly LOH
a/ Eva Bosáková
b/ Věra Čáslavská
c/ Emil Zátopek
d/ Jan Železný
a/ Eva Bosáková
b/c/
Věra
c/ Emil Zátopek
d/ Jan
Železný
a/ v Londýně (1948)		
b/ v Helsinkách
(1952)		
v Čáslavská
Tokyu (1964)		
d/ v Moskvě
(1980)
5 Žádnou medaili na LOH olympijských hrách českoslovenští sportovci nezískali v
5 Žádnou medaili na LOH olympijských hrách českoslovenští sportovci nezískali v

4 Nejvíce
medailí
všech
kterých
se Československo
zůčastnilo, odnesl/a
a/ moderním
pětiboji (11) si zeb/
šermu olympijských her, c/
judu
d/ plavání
a/ moderním pětiboji
b/ šermu
c/ judu
a/ Eva Bosáková			
b/ Věra Čáslavská			
c/ Emil Zátopek			

d/ plavání

d/ Jan Železný

6 Nejúspěšnějším sportovním párem na olympijských hrách byli manželé Emil a Dana Zátopkovi. Kromě zisku zlaté medaile
6 Nejúspěšnějším sportovním párem na olympijských hrách byli manželé Emil a Dana Zátopkovi. Kromě zisku zlaté medaile
na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 jen několik minut po sobě raritou u této dvojice je skutečnost, že se oba narodili
na olympijských
Žádnou medaili na LOH českoslovenští sportovci
nezískali hrách
v v Helsinkách v roce 1952 jen několik minut po sobě raritou u této dvojice je skutečnost, že se oba narodili

5
ve stejném roce, měsíci a dni
b/ ve stejném městě
c/ rodičům sportovcům
a/ a/moderním
pětiboji		
b/ šermu			
a/ ve stejném roce, měsíci a dni

d/ za úplňku
d/ plavání d/ za úplňku
b/c/
ve judu				
stejném městě
c/ rodičům sportovcům

v Aténách, 1979
v Helsinkách,
c/ LOH v Moskvě 1980
a/ a/veMEstejném
roce, měsícib/aMSdni
b/ ve1980
stejném
a/ MEměstě		
v Aténách, 1979

d/ MS v Mnichově,
1983
d/
b/c/
MSrodičům
v Helsinkách,sportovcům		
1980
c/ LOH v Moskvě 1980

7 Jarmila Kratochvílová, běžkyně na krátkých a středních tratích, olympijská vítězka, je držitelkou současného světového rekordu
7 Jarmila Kratochvílová, běžkyně na krátkých a středních tratích, olympijská vítězka, je držitelkou současného světového rekordu
6 Nejúspěšnějším
sportovním
párem
na olympijských
manželé
Emil av historii
Danaženské
Zátopkovi. Kromě zisku zlaté medaile
na 800 m v čase 1:53,28.
Tento rekord je
vůbec nejdéle
platným světovýmhrách
rekordembyli
v oficiálních
disciplínách
na 800 m v čase 1:53,28. Tento rekord je vůbec nejdéle platným světovým rekordem v oficiálních disciplínách v historii ženské
atletiky. Jarmila Kratochvílová ho vytvořila na
na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952atletiky.
jen několik
minut po ho
sobě
raritou
u této dvojice je skutečnost, že se oba narodili
Jarmila Kratochvílová
vytvořila
na
8 V hodu diskem si tři různé medaile ze třech různých olympiád odnesl/a
8 V hodu diskem
si tři různé
medaile ze třech
různýchjeolympiád
odnesl/a
Jarmila Kratochvílová, běžkyně na krátkých a středních
tratích,
olympijská
vítězka,
držitelkou
současného

za úplňku
d/ MS v Mnichově, 1983

7
světového rekordu na 800
Imrich Bugár
b/ Ludvík Daněk
c/ Helena Fibingerová
d/Olga Fikotová
a/ Imrich Bugár
b/ Ludvík
Daněk
c/ Helena
Fibingerováženské atletiky.
d/Olga Fikotová
m a/
v čase
1:53:28. Tento rekord
je vůbec nejdéle platným
světovým rekordem
v oficiálních
disciplínách
v historii
Jarmila
9 Tenista, rodák ho
z Bojnic,
vítěz premiérového
ročníku Hopmanova poháru, vítěz 11 turnajů ve dvouhře a kromě dalších úspěchů se
Kratochvílová
vytvořila
na
9 Tenista, rodák z Bojnic, vítěz premiérového ročníku Hopmanova poháru, vítěz 11 turnajů ve dvouhře a kromě dalších úspěchů se
zlatem za dvouhru a bronzem za čtyřhru na LOH v roce 1988 v Soulu, kam se tenis po 64 letech vrátil, může pochlubit
zlatem za dvouhru
a bronzem za čtyřhru
LOH v
v roce
1988 v Soulu,
kam se tenis po 64 letech
vrátil,vmůže
pochlubit 1983
a/ ME v Aténách, 1979		
b/ MS v Helsinkách,
1980		
c/ na
LOH
Moskvě
1980		
d/ MS
Mnichově,
a/ Ivan Lendl

b/ Milan Šrejbr

c/ Milan Mečíř
a/ Ivan Lendl

d/Tomáš Šmíd
b/ Milan Šrejbr

c/ Milan Mečíř

d/Tomáš Šmíd

8 V hodu diskem si tři různé medaile ze třech různých olympiád odnesl/a
Ondrej Nepela se v krasobruslení stal osminásobným mistrem ČSSR, pětinásobným mistrem Evropy, trojnásobným mistrem světa
10 Ondrej Nepela se v krasobruslení c/
stal Helena
osminásobným
mistrem ČSSR, pětinásobným mistrem
Evropy,Fikotová
trojnásobným mistrem světa
a/ 10
Imrich
Bugár			
b/ Ludvík Daněk			
Fibingerová		
d/ Olga
a olympijským vítězem na zimních olympijských hrách
a olympijským vítězem na zimních olympijských hrách

9 Tenista,
rodák z Bojnic, vítěz
premiérového ročníku
Hopmanova poháru, vítěz
11 turnajů ve dvouhře a kromě dalších úspěchů i zlatý
a/ v Grenoble 1968
b/ v Sapporu 1972
c/ v Innsbrucku 1976
d/ v Lake Placid 1980
v Grenoble 1968
b/ v Sapporu 1972
c/ v Innsbrucku 1976
d/ v Lake Placid 1980
ve dvouhře a bronzový ve čtyřhře na LOH v rocea/1988
v Soulu, kam se tenis
po 64 letech vrátil. Tímto
tenistou je
11 Letní i zimní olympijské hry se konají jednou za 4 roky, v současnosti jsou termíny her posunuty tak, aby se po dvou letech
11 Letní i zimní olympijské hry se konají
jednou za
4 roky, v současnosti jsou termíny herd/
posunuty
tak, aby
se po dvou letech
a/ vystřídaly.
Ivan Lendl			
b/
Milan
Šrejbr			
c/
Milan
Mečíř			
Tomáš
Šmíd
Až do kterého letopočtu se LOH a ZOH konaly vždy ve stejný rok?
vystřídaly. Až do kterého letopočtu se LOH a ZOH konaly vždy ve stejný rok?

1980
b/ 1984
c/ 1988
d/1992
10a/Ondrej
Nepela se v krasobruslení
stal osminásobným
mistrem Evropy,
světa a
a/ 1980 mistrem ČSSR, pětinásobným
b/ 1984
c/ 1988trojnásobným mistrem
d/1992
12 Naši desetibojaři
se zapsali
historie olympijských
her a světových
mistroství především koncem 19. a začátkem 21. století.
olympijským
vítězem
na do
zimních
olympijských
hrách
12 Naši desetibojaři se zapsali do historie olympijských her a světových mistroství především koncem 19. a začátkem 21. století.

Byli nimi Robert Změlík, Roman Šebrle a Tomáš Dvořák. Který z nich vyhrál zlatou medaili na olympiádě v Barceloně v roce 1992,
Byli nimi Robert Změlík, Roman Šebrle a Tomáš Dvořák. Který z nich vyhrál zlatou medaili na olympiádě v Barceloně v roce 1992,

Československo1968		
bylo naposledy reprezentovánob/
jako
země? 1972		
a/ kde
v Grenoble
v jedna
Sapporu
c/ v Innsbrucku
kde Československo bylo naposledy reprezentováno
jako jedna 1976		
země?

d/ v Lake Placid 1980

11 Letní i zimní olympijské hry se konají
letech. Až do kterého roku se LOH a ZOH konaly vždy ve stejný rok?
a/ 1980				
b/ 1984				

d/1992

a/ Robert Změlík

b/ Roman Šebrle

c/ Tomáš Dvořák
jednou a/
zaRobert
čtyřiZmělík
roky. V

d/ ani jeden
b/ Roman
současnosti
jsouŠebrle
termíny

c/ Tomáš
Dvořák
jeden
her posunuty
tak,
aby se střídaly d/
poanidvou

c/ 1988				

12 Naši desetibojaři se zapsali do historie olympijských her a světových mistrovství především koncem 20. a začátkem 21. století.
Byli jimi Robert Změlík, Roman Šebrle a Tomáš Dvořák. Který z nich vyhrál zlatou medaili na olympiádě v Barceloně v roce 1992, kde
Československo bylo naposledy reprezentováno jako jedna země?
a/ Robert Změlík			
b/ Roman Šebrle			
c/ Tomáš Dvořák			
d/ ani jeden

VÍTE, ŽE
Jan Železný bývá považován za nejlepšího oštěpaře všech dob. Byl vyhlášen Atletem světa v roce 2000 a Atletem Evropy v letech
1996 a 2000. Je několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996 (98,48 metru).
Od zavedení nových pravidel bylo oštěpem 84krát hozeno přes 90 metrů. Z těchto 84 hodů patří 52 Janu Železnému. Jako jediný
třikrát přehodil 95 metrů, což se zatím od změny těžiště oštěpu nikomu jinému nepovedlo.
Jarmila Kratochvílová kromě světového rekordu na 800 m, který dosud nebyl překonán, drží také druhý nejlepší čas v historii v
běhu na 400 metrů časem 47:99 sekundy. Spolu s Maritou Kochovou je jedinou ženou v dějinách atletiky, která běžela „čtvrtku“
v čase pod 48 sekund.
Ondrej Nepela začal korčuľovať v 7 rokoch, debutoval ako trinásťročný v Innsbrucku 1964. Krasokorčuľovaniu obetoval skoro všetko.
Veľa rokov trénoval už od šiestej hodiny ráno na ľade, následovala škola a potom zase trénink. Až do maturity se ale účastnil riadnej školskej dochádzky a nevyužíval žiadné mimoriadne úľavy. S výnimkou jazdy na koni sa o žiadny iný šport nezaujímal. Ondrej
Nepela se stal prvým známym športovcom, který podľahol infekcii HIV. Zomrel vo veku 38 rokov na následky AIDS. Súdobá média v
Československu však príčinu jeho smrti tabuizovala, rovnako ako jeho homosexuálnu orientáciu.
Správné odpovědi: 1c, 2a, 3c, 4b, 5d, 6a, 7d, 8b, 9c, 10b, 11d, 12a
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení,
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith 0406 026 840
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

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

3. čtvrtletí 2018 Kurzu českého jazyka pro dospělé
začíná v úterý 24. července 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

SV. OMŠA

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

RAINBOW– KOMUNITNÍ PÉČE PRO STARŠÍ GENERACI
SLUŽBY:
Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální
podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi
malými východoevropskými komunitami a rádi
přijdeme mezi vás nebo do vašeho domu
Provozujeme linku Dementia Help Line
(demence a ztráta paměti, asistence rodinným
příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených
demencí, další informace),
tel. 1800 096 330
KONTAKT:
“Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026
E-mail: rainbow1@iinet.net.au

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

20 maj 11am










10 Jun 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

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411
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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

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.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.

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/

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.

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

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
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 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 2018
1. 7 . 2018

Výlet

28. 7. 2018

Vepřové Hody

August 2018

Povídání o Nepálu

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.

November
October
December

Ples
Filmový Festival

Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Level 2, 11 Mounts Bay Road,
Perth 6000
Telefón: 1300 426 311
E-mail: consul@fortix.com.au
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

Mikuláš

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

ABN 72 266 392 365

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE

SMART WAY . DOOR 2 DOOR

2018
FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

JANUARY

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

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

www.martinudall.com
LAST DAY OF COLLECTION DATES

europarcelinternational
europarcel@mail.com

PERTH
PERTH

0401 689 961
(08) 9407 7813

www.europarcel.com.au

