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Michaela Ondová
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Členové výboru:
Dana Carrol
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Radek Václavík

0420 351 027

Regina Čelišová

0481 330 685

Veronika Lakay

0433 753 386

Redaktorka Klokana:
Lucie Vrbská
0401 876 357
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Korektura textu:
Milan Kučera
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Heathridge WA 6027
www.czechslovakwa.org
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Vepřové Hody
aneb budeme

PÉCT
PRASE

SATURDAY 31/8/2019
HUNGARIAN COMMUNITY HALL

734 Beaufort St, Mount Lawley

Letos pro Vás chystáme spoustu novinek.
VEČEŘE
Budeme PÉCT PRASE a uděláme si to
báječný, bude hudba a protože budeme
TOMBOLA
péct již od rána, tak letos začneme dřív a
PŘEKVAPENÍ
skončíme později. Více detailů Vám brzy
Vstupné
přineseme. Teď si rezervujte poslední
pro členy čsa a děti
srp
srpnovou
sobotu ve svých diářích. Objedzdarma
návejte své balíčky a večeře nejpozději do
pro
všechny
ostatní
31/7/2019 na csa@CzechSlovakWA.org.
$5
Viz přiložený formulář.

Těšte se na
pečené prase a senzační předkrmy
zabijačkové dobroty
české pivo i australské víno
kynuté ovocné knedlíky “Blbouny”
úžasnou společnost a hudbu
pohodovou atmosféru
a další překvapení
www.CzechSlovakWA.org

LITTLE TAP TRAILER’S BEER QUEST
The Best Scavenger Beer Hunt not to be missed!

Sun 23 Jun
2 – 6 PM,
Perth City
Great fun, amazing prices! Get you tickets now at

www.littletaptrailer.com.au/quest/
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VZPOMÍNKA NA PANÍ BOŽENU KUČÍKOVOU (1925 – 2017)
V květnu tomu byly již dva roky, co v Praze zemřela naše krajanka paní Božena Kučíková.
Život paní Boženy byl dlouhý, ale od mládí do vysokého stáří byl poznamenán bolestí a utrpením. Jako mladá dívka
prožila bombardování Brna, kde žila s rodiči. Po nástupu komunismu v poválečném Československu se v roce 1948
s manželem Josefem Kučíkem stali uprchlíky – utekli do Německa, kde skoro dva roky prožili v utečeneckém táboře. V roce 1950 dorazili do Západní Austrálie, kde se opět dostali do tábora pro uprchlíky. Perth se stal jejich domovem. V Darlingtonu si postavili architektonicky unikátní dům. Pan Kučík, český patriot, výtvarný umělec, spisovatel
a dramaturg založil Sdružení lidí dobré vůle pro česko-slovenské exulanty (dnešní Česká a Slovenská Asociace v Západní
Austrálii), ve svém domě zřídil kapli sv. Cyrila a Metoděje, kde se po léta konaly bohoslužby, a kam manželé Kučíkovi zvali
své hosty. Paní Boženka byla jako hostitelka známá v celé Západní Austrálii. Byla také jazykově velmi nadaná a hovořila sedmi
světovými jazyky.
Paní Božena si celý svůj dlouhý život nesla obrovský kříž, kterým bylo nedobrovolné odloučení od jejího syna. Při útěku v roce 1948 jej
museli nechat v Československu a nebylo jim umožněno, aby za nimi později přijel. Toto bylo pro paní Boženku celoživotní trauma. Přes
všechny životní osudy si však uchovala pevnou víru a silné zásahy.
Na sklonku života se s dcerou Ivou a zetěm Tonym Rosariovými přestěhovala do Prahy. Krásný Darlington navštěvovala téměř každý rok
až do doby, kdy to již ze zdravotních důvodů nebylo možné.
Paní Božena Kučíková zemřela tiše, ve spánku v neděli 21. května 2017.
S úctou vzpomínáme.
Za krajany z Perthu, Olga Goerke

Sledujte pořad České televize Šumné stopy, který dokumentuje architektonické počiny
Čechů v Austrálii. V aktuálním díle zvaném „Austrálie – Terra Australis“ je zmíněno dílo
právě našeho krajana Josefa Kučíka a uvidíte tam také dům, který v Darlingtonu s manželkou Boženou postavili.
Odkaz na pořad Šumné stopy České televize, jehož premiéra byla odvysílána 31. května 2019:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10262550261-sumne-stopy/217562260100001-australie-terra-australis/

DOMÁCÍ VÝROBA ZDRAVÉ ČOKOLÁDY
Potřebujeme:
Hrstku malin/borůvek – zmražené nebo čerstvé, hrstku mandlí
nebo jiných ořechů podle chuti, hrníček kokosového oleje, 3
plné lžíce hořkého kakaa, med nebo javorový syrup (množství
podle chuti).
Postup:
Maliny a mandle/ořechy promícháme a vysypeme do mělké
misky nebo take-away krabiček.
Kokosový olej ohřejeme a vsypeme do něj kakao.
Přidáme med nebo syrup a vše důkladně promícháme.
Připravené ovoce a ořechy zalejeme horkou kakaovou směsí.
Vložíme do lednice na hodinu a necháme ztuhnout. Pak čokoládu nakrájíme na kousky a podáváme.
Alternativa: horkou kakaovou směs nalejeme do malých formiček, do kterých pak naklademe jednotlivě různé druhy malého
ovoce a ořechů.
Varianta k bodu č. 6: Čokoládu rozlomíme na dvě části. Tu
menší nakrájíme na kousky a podáváme členům rodiny. Tu
větší zblajzneme sami.
Dobrou chuť přeje Veronika
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TIP NA NEDĚLNÍ ODPOLEDNE: NEIL HAWKINS PARK

Neil Hawkins Park se nachází v čtvrti Joondalup vedle Lake Joondalup. Je součástí národního parku Yellagonga. Kromě klasické travnaté
plochy má park také pěšinky do míst s původní vegetací kolem joondalupského mola, k piknikovému areálu a k velkému dětskému hřišti.
To je skvěle vybaveno různými prolézačkami, houpačkami, a také vláčkem se skluzavkou.
V parku je možné pozorovat a fotografovat různorodé ptactvo, kterého je tady opravdu spousta: bílé papoušky kakadu, holuby, černé,
hnědé a pestrobarevné kachny, divoké husy, střízlíky, zelené „ringneck“ papoušky, kookaburry a další. Papoušci a holubi jsou nejen zvědaví, ale i nebojácní a klidně si vám sednou na ramena a na hlavu.
V Neil Hawkins Park začíná Yaberoo Budjara Heritage Trail, který vede až k jezeru Loch McNess (v národním parku Yanchep). Kopíruje
historickou migrační stezku australských domorodců kmene Yellagong podél řetězce jezer a bažin mezi jezery Joondalup a Yanchep.
Stezka se vine 28 km přes oblast zalesněnou stromy banksia (příznačné pro australskou pobřežní oblast) a gigantickými tuarty,
Eucalyptus gomphocephala (endemické pro oblast Perthu), pobřežním vřesovištěm a dřívějšími mokřinami - dnes vysušenými. Lze ji
absolvovat po částech nebo celou, pěšky nebo na kole.
Helena Hájek a Gábina

NEPŘÍTOMNOST HONORÁRNÍCH KONZULŮ V OBDOBÍ ČERVEN – ČERVENEC 2019
Upozorňujeme, že z důvodu účasti honorárních konzulů na celosvětovém setkání honorárních konzulů ČR v Praze budou
uzavřeny všechny honorární konzuláty ČR.
Honorární konzuláty ČR budou uzavřeny v následujících termínech:
Adelaide: 17.6. – 9.7.2019

Hobart: 3.6. – 3.7.2019

Auckland: 7.6. – 8.7.2019

Perth: 6.6. – 9.7.2019

Brisbane: 6.6. – 28. 6.2019
Prosíme proto o zajištění akutních záležitostí týkající se konzulární agendy (ověřování podpisů, vyzvednutí cestovních
dokladů apod.) do doby dočasného krátkodobého uzavření našich úřadů.
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JAK SE DĚLÁ TÁBORÁK ANEB ZE ZÁKULISÍ PŘÍPRAV NEJVĚTŠÍ AKCE ČESKÉ A
SLOVENSKÉ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Letos se táborák opět vydařil. Ostatně jako každý rok. Někdy se objeví drobné zádrhely, ale každým rokem se
nám daří více a více je vychytávat, až se snad jednou dopracujeme k dokonalosti. Víte, jak příprava akce pro
několik set účastníků probíhá? Kolik lidí se na ni podílí, jak dlouho trvá a co všechno je třeba zařídit, abyste
si večer mohli v klidu vychutnat pivo, opečeného buřta a strávit příjemný večer s krajany? Dnešní článek je
právě o tomhle.
Datum
O datu konání táboráku se rozhoduje už
během ledna, kdy je potřeba zarezervovat
místo v Ern Halliday Recreation Park. To
má na starosti obvykle Radek a není dobré
váhat příliš dlouho. Jeden rok jsme se
příliš dlouho rozmýšleli, až nám poslední
dubnovou sobotu vyfoukli skauti. Letos
při zvažování termínu hrálo velkou roli
to, že se sešly dva svátky a školní prázdniny na konec dubna, což může ovlivnit
účast. Ostatně dobře odhadnout účast je
klíčovým bodem úspěchu. Všeho musíme
objednat dostatek, ale zase ne moc. Hlavně
u uzenin je to každý rok malé drama.

Organizace
Jakmile je jasně stanovený datum konání,
má většina z nás zhruba do konce března od příprav na táborák volno. Vlastně
čekáme na povely hlavní organizátorky
Míši. Je na ní, aby nám rozdala úkoly kdo,
co a kdy má zařídit. Mít hlavního manažera na každou akci, který má vše v hlavě
a pod kontrolou, je nezbytné. Ten rozdává pokyny, které my ostatní jen plníme.
Demokracie jde pro tuto chvíli stranou.

Uzeniny, chléb a koblihy
Objednávku na buřty a klobásy posíláme
do řeznictví v průběhu března. Musíme
tak učinit poměrně hodně dopředu, protože jsou vyráběné a upravené speciálně
pro nás. Špekáčky musí mít dostatek
špeku (od toho mají svůj název), aby
nad ohněm neztvrdly a nevylámali jsme
si zuby. Protože už po léta využíváme
stejného osvědčeného dodavatele, tato
část příprav probíhá většinou hladce.
Jedinou neznámou je množství. Většinou
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odhadujeme podle počtu účastníků předchozího táboráku, ale je to taková loterie.
Je-li hezké počasí, může na akci dorazit i o
sto lidí více proti předpokladu, a to je pak
problém. Není-li hezké počasí, tak nám
špekáčky zbydou… a to je také problém. V
den táboráku je potřeba masné výrobky už
jen vyzvednout. Osvědčilo se nám posílat
Gábinu. Je vegetariánka, a tak nehrozí, že
by jich cestou ubylo.
A protože nejen uzeninami živ je člověk,
je nezbytné mít připravenou sladkou
tečku. Máme vyzkoušené štrůdly a velmi
oblíbené koblihy. I s těmi je problém.
Ne, ještě nikdy se nám nestalo, že by
nám zbyly. Pro změnu jich vždycky byl
nedostatek. Každý rok objednáváme
více a více kousků, ale stejně nakonec
musíme mnoho dalších zájemců zklamat.
Hledáme strop, kdy se poptávka nasytí,
ale zatím jsme ho nenašli.

Pivo
Táborák bez piva? Dokážete si to představit? A víte, kolik se ho vypije? Hodně.
Asi si mnozí vybavíte situaci z táboráku
před třemi lety. Bylo hezké počasí, a tak
si přišlo opéct buřta přes 500 lidí. Dvě
pípy, které jsme měli k dispozici, byly
zavařené a na pivo se čekalo dlouhé,
předlouhé minuty. Pozitivní bylo, že
návštěvníci měli dostatek času poklábosit se sousedem v řadě a navzájem se
seznámit, ale žízeň je žízeň. Následující
roky jsme vyřešili zapůjčením několika
dalších píp a situace s točeným pivem
se výrazně zlepšila. Ten samý úmysl
jsme měli také letos. Jenže ouha, když
jsme si chtěli dohodnout zapůjčení píp,
zjistili jsme, že jejich majitel je někde

na cestách a my se k nim nedostaneme.
Necelý týden před Táborákem s předpovědí poměrně slušného počasí jsme
měli jednu jedinou klubovou pípu. Míšu
obcházely mrákoty. Zařízení se dá samozřejmě zapůjčit kdekoliv jinde, jenže to
by znamenalo vynaložení mnohem větších nákladů. Řešení, které nakonec Míša
objevila, bylo na pokraji snu. V naší
komunitě se totiž sežene všechno. Češka
Šárka se svým australským přítelem
Adrianem poměrně nedávno vymysleli,
postavili a začínají rozjíždět malé podnikání s přívěsem speciálně upraveným na
čepování (nejen) piva. Má několik píp,
ze kterých se dá najednou čepovat několik druhů nápojů. A tak jsme měli Little
Tap Trailer i na našem táboráku, což nás
nadobro zbavilo dlouhých front.

Počasí
Tak to je vždy velká neznámá a loterie, kterou samozřejmě neovlivníme.
Přesnější předpověď je k dispozici až
týden před akcí, takže do té doby jsme
poměrně v klidu. Jakmile je však známá
a není ideální, nastávají dny nejistoty, trápení se a vymýšlení krizových
scénářů, jak tomu také bylo letos. Jak
jinak, na sobotu byly hlášené přeháňky.
Míša celý týden kontrolovala předpověď
téměř po minutách a prosila přírodu, aby
byla k našemu táboráku milostivá. Jak
víte, její prosby byly vyslyšeny. Sprchlo
ráno, v poledne už bylo jasno, odpoledne
z nás při přípravě tekl pot, takže jsme
trochu hudrovali, večer pak byl krásný a
poměrně teplý. Díky, přírodo!

Dřevo
Dřevo na táborák Gábina přivezla už den
předem. Letos to nebylo úplně jednoduché. V pátek mělo v místě konání táboráku akci 60 dětí, a tak jsme měli poveleno
přijet s plně naloženým přívěsem pouze
mezi 11 a 12 hodinou dopoledne, kdy
měly děti oběd. Do té doby bylo třeba
jet do Chidlow, naložit dřevo a spěchat
zpět. Letos s nakládáním dřeva pomáhal
Graeme, kterého jste pak večer mohli
vidět pohybovat se mezi vámi s fotoaparátem. Poté, co Gábina a Graeme trailer
plně naložili, si Graeme povzdychl, že
už je na takovou dřinu dost starý a ať
si příště pozveme na pomoc někoho
mladšího. A to ho ještě čekalo vykládání!
Ale vše se stihlo včas. Do parku přijeli
10 minut po 11 a před 12 už byli zase na
cestě z areálu ven.

Den T
V sobotu dopoledne jako první dorazili Jura a Radek, kteří obvykle
mají na starosti přípravu dřeva a postavení hranice. Od jedné hodiny odpolední jsme se postupně začali scházet také my ostatní, dorazil trailer s pípami, buřty, chleba, koblihy a nakonec pivo, točené
i lahvové. Všechny věci, které jsou k takové akci potřeba, si musíme přivézt. Na místě je k dispozici pouze přístřešek, který používáme k prodeji občerstvení. Kromě jídla a nápojů to znamená zajistit:
stoly, talířky, příbory, kelímky, stanové přístřešky, odpadkové
koše, osvětlení, ozvučení pro živý koncert atd. Každý člen výboru
má na starosti svoji část a jen doufáme, že nikdo na nic nezapomene. Od jedné hodiny odpoledne všichni kmitáme, aby přesně v půl
páté mohl táborák začít, přičemž první nedočkavci se objevují už
po čtvrté hodině. Těsně před zahájením se scházíme na společný
přípitek na zdar táboráku, na hezké počasí a na všeobecnou pohodu a spokojenost. Pak se všichni rozebíháme na svá stanoviště. A
protože značná část výboru funguje ve stejném složení už několik
let, můžete stejné tváře potkávat u stále stejných stolů – Míšu,
Martinu, Petru a Verču u pokladny, Gábinu a Marcelu u koblih a
občerstvení, Reginu a Radka u piva a vína (letos to bylo obzvlášť
fajn, čepovat z pořádných píp byl fakt zážitek) a Juru regulujícího
návštěvníky na parkovišti. Nápor klobás a buřtů chtivých účastníků
nám pomáhaly zvládnout dobrovolnice Veronika a Aneta. Průběh
večera si nějak nevybavuji. Bylo stále co dělat, ale nebyla to žádná
zběsilost, taková pohoda. Jediný zádrhel byl nedostatek drobných
na vrácení. Všichni jste chodili s velkými bankovkami, a tak jsme
lovili drobné, kde se dalo a neustále jsme je přehazovali mezi jednotlivými pokladnami. Jaký byl oheň, nevím. K táboráku jsem se
dostala až kolem jedenácté hodiny večer.

Den T+1
Dohořením ohně a odchodem posledních návštěvníků pro nás akce
nekončí. Následující den ještě musíme místo uvést do původního
stavu, což znamená pro ty, kteří na místě nepřespávají, znovu ráno
přijet a poklidit všechny pozůstatky po předešlé noci. Letos musíme
návštěvníky pochválit, nepořádek byl proti loňsku zanedbatelný, žádné rozbité lahve, takže jsme to zvládli celkem rychle a v
pohodě. Ale znovu je zapotřebí značná míra sehranosti a organizace. Nejde pouze o úklid poházených odpadků, ale také o odvoz
všech dalších věcí a vybavení, například pivních sudů, prázdných i
plných, přepravek od koblih, zbylého lahvového piva a nápojů atd.
Nicméně v neděli kolem poledne už nebývá po naší nejúspěšnější
akci v Ern Halliday Recreation Park ani stopa.
Regina
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PŘIJEL K NÁM ZVĚŘINEC, ANEB PAVEL NOVÁK ZPÍVAL DĚTEM I KLOKANŮM
Když mi před několika měsíci zavolal z Českého velvyslanectví v Canberře Ondřej Boháč a nabídl nám možnost hostování zpěváka Pavla Nováka mladšího, ihned se mi vybavily vzpomínky na náš gramofon v obýváku,
ze kterého často zněly písničky Pavla Nováka staršího – jeho otce. Zpěvák, skladatel, hudebník a spisovatel
Pavel Novák starší navštívil Austrálii v roce 1997 a své nadšené zážitky ze svých cest pak stvrdil knihou Jak
jsem zpíval klokanům aneb: Pivo se točí všude stejně, voda naopak. Je tomu přesně deset let, co slavný zpěvák
podlehl zákeřné nemoci, rakovině. A možná i proto tomu osud tak chtěl, aby se Pavlovi Novákovi mladšímu
připletla do cesty možnost vydat se do Austrálie také a ve šlépějích svého otce si tak trochu zopakovat jeho
turné, připomenout jeho největší hity, přidat své a dětem představit svůj hudební program Zvěřinec.
Své turné začínal Přerovák Pavel,
v doprovodu své manželky Lenky, u nás
v Perthu. A to zrovna v termínu naší
nejnavštěvovanější akce roku – táboráku!
To ovšem Pavla neodradilo a s nadšením
souhlasil, že nám rád zazpívá i k opékání buřtů! Skvělé, živá hudba se k ohni
vždycky moc hodí. Když si přebírám
Pavla a Lenku odpoledne po jejich
nočním příletu, abych jim to tu trochu
ukázala, je mi jasné, že formality vůbec
nejsou třeba. Rozesmátý Pavel i Lenka se
se mnou srdečně vítají, okamžitě se zabředáme do povídání a opravdu přetřásáme kde co, jako bychom se už léta znali.
Jejich dobrá nálada plyne nejen z místního slunce, ale i z toho, že jsou ubytovaní
u Přerováků Hanky a Petra, se kterými
mají společné nejen znalost místa, ale i,
jak se záhy ukázalo, mnohem, mnohem
víc! Inu, jak se říká, svět je malý!

Kolem něho by se Pavel chtěl procházet
každý den, v tichosti naslouchat nekonečnému příboji a nechat volně plynout
myšlenky. Pavel také nadšeně vypráví, že si u nedaleké sochy frontmana
skupiny AC/DC Bona Scotta zahulákal
Highway to Hell. Vypráví však i o věcech
mnohem vážnějších, o nemoci, která se
ho dotkla velmi osobně a která, bohužel,
neušetří ani naše děti. Ano, je to rakovina. Před pár lety ho naprosto ohromila
výstava fotografií Aleny Skřipské „Větší
než velká výzva“. http://www.pavelnovak.
cz/foto/65-v-t-ne-velk-v-zva-vystava-fotografii/strana/1/ a následně po ní Pavel
založil projekt „Na dětech záleží“.

O výstavě a projektu víc
Pavlovými slovy:
Pavel má seznam věcí, který by chtěl
v Austrálii vidět. Samozřejmě v něm
nechybí klokani. A tak oba vezu tam, kde
klokani s jistotou budou – do Pinnaroo
Memorial Park. Neodradí je ani, když jim
prozradím, že je to hřbitov. Chvilku se sice
ostýchají šlapat po trávě, ale zvědavost,
desítky klokanů a mé ujištění, že tady
se po trávě naopak šlapat má, je osmělí.
Pavel si s nadšením natáčí malé klokáně,
které spasenou trávu zapíjí mlékem od své
mámy. Prý to bude skvělé do klipu k jeho
písničce pro děti Klokani. Po cestě zpět
za svými „domácími“ ještě přibržďujeme
v Kings Parku. Pohled na rozsvícené město
i řeku je, jako vždy, dechberoucí.
Setkáváme se opět v pátek večer, tentokrát v restauraci ve Fremantlu. Pavel
s Lenkou nadšeně vypráví o výletování s Petrem a Hankou u Lake Cliffton,
v Mandurah a okolí a hlavně si užívají
tepla, sluníčka a nádherného oceánu.
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„Ten den mi naprosto změnil život a hlavně
pohled na něj. Jsou to fotky z uzavřeného oddělení hemato-onkologické kliniky
Fakultní nemocnice v Olomouci. Když jsem
ty zvětšeniny poprvé uviděl, nemohl jsem
se od nich odtrhnout. Hned jsem sháněl
číslo na lidi z tohoto oddělení a začala naše
spolupráce. Nejenom, že jsem tuto výstavu
uváděl již v několika místech, ale chodím
na oddělení, snažím se pomáhat se zařizováním dětské kliniky, dělám pro ně Dětský
den, Mikuláše. Zapojil jsem celou svou
rodinu, kamarády, známé. Lékaři, sestřičky, rodiče, děti i lidi kolem sdružení Šance
celou mou rodinu nějak přijali mezi sebe, a
to je krásný pocit.
Celý projekt jsem nazval „Na dětech
záleží“. A to je pravda. Děti jsou naše
budoucnost. www.Nadetechzalezi.cz. Máme
za sebou kus dobré práce a snad i kus před
sebou. Dokud budu cítit, že mohu něčemu
pomoci a bude zájem o mou pomoc, tak
určitě pomáhat budu.“

Nemohla jsem se nezeptat dál: „Co tě k
myšlence na založení projektu přivedlo? Říkáš, že to byly ty fotografie, ale
co tě na nich tak hnulo, že ses rozhodl
něco udělat?“
„Já mám k tématu onkologie blízko vzhledem k tomu, že tato nemoc postihla tátu
i moji maminku. U té se to zatím vše daří
zvládat. Jenže u této bestie člověk nikdy
neví. Taky jsem byl hned po tátově operaci
upozorněn, že je tady velká pravděpodobnost dědičnosti a měl bych chodit na pravidelné kontroly. Ze začátku jsem to nebral
vážně, ale potom jsem si řekl, že na kontrolu
půjdu. Od roku 2009 chodím pravidelně. Asi
před rokem se to rapidně změnilo a doktoři
i já jsme měli strach, co se děje. Prožil jsem
si biopsii prostaty, magnetickou rezonanci
a nikde nic. Nikdo nevěděl, co se děje. Před
odletem do Austrálie jsem šel opět na kontrolu, bylo to tři dny před odletem a světe div
se - výsledky byly nejlepší za posledních 10
let. Dnes je mi jasné, jak strašně důležitá je
psychika. Když člověk prožívá šťastné období, nemoc nemá nárok, ale jakmile jste nějak
vnitřně slabí, tak ona to samozřejmě potvora
zkouší. To jsem malinko odběhl od otázky,
ale musel jsem vysvětlit i toto.
Rakovina je strašákem pro spoustu lidí, když
jsem viděl ty fotky dětí, které ještě nic nezažily, nic si v životě neužily a už mají takový
problém, bylo to pro mě strašné. Představil
jsem si hned své děti, šťastné, zdravé, úspěšné. A hned jsem myslel na ty rodiče, jak to
zvládají, aby dětem byli oporou. Ty fotky
mě ohromily. Byla na nich směsice všech
pocitů a nálad. Smutek, radost, beznaděj,
úsměv, láska, naděje, křehkost, něžnost….
Prostě všechno.
Já před jednou fotkou stál snad 20 minut a
nemohl se pohnout. Na dlouhou chvíli mě to
naprosto ohromilo. Rozesmáté děti se bavily
jízdou na svých kapačkách. Paradoxní
situace, ale to je ten opravdový život. V těch
dětech byla velká síla a hlavně z nich sálal
optimismus, láska. A to je pro mě nádherná směsice pocitů. Chtěl, jsem o tom vědět
více a hlavně jsem jim chtěl jakkoliv udělat
radost. Takže jsem vytočil číslo na oddělení a nejprve jsem se dohodl, že jim přijdu
zazpívat a přivezu nějaké drobnosti. Tam
jsem se poprvé setkal s nemocnými dětmi,
jejich rodiči a hlavně lidmi, co jim pomáhají.
Lékaři, sestřičky, personál. Cítil jsem k nim
velkou úctu a řekl jsem si: „Přece nebudu
srab, já chci taky pomáhat a být lidem oporou a dělat je šťastnými.“

Co je cílem projektu? Proč je pro tebe
důležitý?
„Cílem projektu je pomoci nejenom dětem,
ale i jejich rodinám. Spousta rodičů musí
opustit svá zaměstnání, třeba i oba. Jeden
musí být v nemocnici s dítětem a druhý
třeba doma s dalším malým dítětem. To není
jen nějaký katastrofický scénář, to je realita,
se kterou jsem se tam již mnohokrát setkal.
Takže se jejich finanční situace zcela změní.
Na to nesmí děti nikdy doplácet! I ony mají
své sny a my se musíme snažit, aby o ně
nepřišly. Výstava fotek a následné setkávání s lidmi z oddělení mi změnilo pohled
na svět. Oni obohatili můj život a já se jim
to snažím vrátit tím, že jim občas zajistím
nějaké finanční prostředky nebo seženu přes
své partnery vybavení do heren, pokojů a
na oddělení. Pro mě oni udělali moc. Úplně
mi změnili život a jeho vnímání. Pomohli
mi sestavit si žebříček hodnot tak, jak by
asi měl být. Pochopil jsem díky nim, co je
vlastně v životě důležité a co jsou maličkosti.
Jak často si sami na sebe klademe naprosto
zbytečně nějaká očekávání, starosti a cíle.“

nejen dětem, co už znaly hity ze školy, ale
i mnohým dalším dětem, co se s nadšením
přidaly. Nechyběla autogramiáda i focení,
obzvláště nadšené byly fanynky z generace
Pavla Nováka staršího. Za všechny ohlasy
to tento krásně shrnul: „Bylo skvělé mít
živou hudbu na táboráku. Moc děkujeme,
táborák pro nás dostal úplně jinou dimenzi, bylo to velmi příjemné.“

taneční a pěvecká akce! A za to se bylo
třeba ocenit, a to hodně hlasitě! Lenka,
dokonale sladěná s Pavlem, roztančila
každého. A jak! Takovou sambu s námi za
chvilku tancovali i všichni rodiče. A víte,
které zvíře je na světě nejsilnější? No přece
tatínek! Malý Oliver v tom má naprosto
jasno! MOC DĚKUJEME za báječné dopoledne plné písniček, tancování a pohádek i
za dárky, které si děti mohly vybrat.

Spolupracuješ i s jinými charitativními
projekty?
„Ne, nespolupracuji. Já rád dělám věci naplno a myslím si, že moje kapacita je takto
vyčerpaná. Raději budu dělat tento projekt
pořádně, než deset projektů špatně. Já to
nepoužívám jako zviditelnění, aby se o tom
v novinách psalo. Mám to jako srdeční
záležitost. Dělám to s těmito lidmi moc rád
a mám je rád.“

A jak se líbilo Pavlovi? „Vyvrcholením
je vynikající klasický český buřtík, skvělý
český chléb a hořčice. Tak já letím na
druhou stranu světa a cpu se špekáčkem.
Paradox střídá paradox.“
Byl čas se rozloučit, Lenku a Pavla čekala
další destinace – Adelaide. Doufám, že se
tu znovu setkáme, je radost pobýt s tak
přátelskými a pozitivně naladěnými lidmi.
A věřím, že to nebude tak dlouho trvat:

A co bych na sebe prozradil?
„Miluji dobrou kávu a kvalitní jídlo. Miluji
svou rodinu. Manželku Lenku a své dvě
úspěšné děti. Eliška právě odmaturovala a je
to loňská mistryně světa v Disco Dance Show,
Filip je český fotbalový reprezentant. Mám
doma ještě jednu holku v rodině. Je to náš
pejsek jack russel „Lili“.

Pavel své historicky první vystoupení pro
děti v Austrálii v české škole zhodnotil:
„Potvrzuje se, že děti jsou na celém světě
stejné. Chtějí se bavit, hrát si, jsou zvídavé
a bezprostřední. Řeklo by se vděčné publikum, ovšem není tomu tak. Jsou náročné,
chtějí tu největší kvalitu a nasazení. Jen tak
udržíte jejich pozornost. Když se jim něco
nelíbí, řeknou to hned a naplno. Žádné
cavyky, žádné kličkování jako dospělí.“
Krásný páteční večer jsme pak zakončili pozorováním nočního života na
Cappuccino Strip v srdci Fremantlu.
Sobota byla ve znamení práce! Pavla čekalo nejprve vystoupení v České škole. Druhé
čtvrtletí tedy začalo pěkně zvesela, měli
jsme ve škole totiž celý Zvěřinec! Pásmo
Pavlových písniček bylo většinou o zvířatech. A že to Pavel s dětmi umí, bylo všem
jasné hned po první písničce. A ta byla
hned o KLOKANECH! Představil nám ji
nejprve svou pohádkou „O klokaní kapse“,
kde je takový kočárek na pérkách na klokaní miminka, to je pane vynález! A kapsa
se pak může použít jako nákupní taška,
když nám zrušili ty plastové, tedy akorát
se o nákupu nesmí klokáně dozvědět.
Pavel nás naučil i tomu, jak si poděkovat
a ocenit svou práci, však to nebylo žádné
pasívní sezení a poslouchání, ale pořádná

A večer Pavla čekala druhá směna – zpívání na táboráku! Rozhodně to nebyl úplně
tradiční koncert, přeci jen táborák je o
setkání s přáteli a opékání buřtů, ale i tak
to bylo báječné. Pavel se prozpíval všemi
hity svého otce, zpívalo se i tančilo, a musel přidat i dětský blok, který udělal radost

Když by byla možnost, rád bych se do
Austrálie ještě vrátil v únoru 2021. Mám
již v hlavě projekt, který by byl pro české
školy v Austrálii určitě zajímavý. „TRADICE
A ZVYKY“ - České a moravské tradice a
zvyky. Je to kus naší kultury, která by se
měla předávat z generace na generaci. Pokud
by byl zájem ze strany České ambasády a
českých škol v Austrálii, neváhal bych ani
minutu, protože děti byly naprosto skvělé. A
můj obdiv patří všem kantorům, kteří se snaží
náš krásný jazyk uchovat všude po světě.
Smekám.“
„Lenko a Pavle, děkujeme za návštěvu,
vystoupení i velmi upřímné odpovědi
na nekonečné otázky a osobní výpověď. Těšíme se na viděnou! Děkujeme i
Hance a Petrovi za dopravu a ubytování
hostů a všem ostatním, co se tu o ně
postarali.“
Jitka Smith
PS: V příštím čísle Klokana se můžete
těšit na pokračování rozhovoru s Pavlem
Novákem.
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JAK VZPOMÍNÁME NA LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI ROKU 1989
Ke konci tohoto roku tomu bude už 30 let, co v Evropě vyvrcholil rozpad komunismu. V Československu začal
17. listopadu 1989, v den 50. výročí událostí listopadu 1939, a už za 11 dnů jako ostatní již padlé komunistické
režimy oznámila i Komunistická strana Československa, že se vzdává mocenského monopolu.
Listopadové politické změny měly dopad
na život každého z nás. Nejen těch, co v té
době v Československu žili, ale i těch, co
emigrovali v smutném vědomí, že se do
rodné vlasti už nikdy nevrátí. Rozhodli
jsme se dát dohromady mozaiku vzpomínek na listopad 1989 Čechů a Slováků
žijících v Západní Austrálii. Jak si vybavujete listopad 1989? Co vám z vašich dnů v
době kolem sametové revoluce utkvělo v
paměti? Na jakou výraznou změnu v osobním životě si vzpomínáte? Ti z vás, co jste
v té době žili v emigraci - jak a kdy jste
se dověděli o politických změnách ve své
rodné zemi? Co vás napadlo jako první?
Za jak dlouho jste jeli „domů“?

Napište nám na klubový email svoje vzpomínky na listopad 1989, ať už jste byli v
tehdejším Československu a zvonili klíči
nebo žili v zahraničí.
V dnešní části naší mozaiky uvádíme, jak
si vybavují revoluční události ti, kteří
odešli z Československa před listopadem
1989.
Marie a Jiří Lochmanovi: „V té době
jsme měli tady v Austrálii kamaráda z Německa na návštěvě a cestovali
jsme. O pádu berlínské zdi a o sametové
revoluci jsme se dozvěděli až z televize.
Byli jsme z toho všichni ‘paf‘. My jsme
vždycky věděli, že to tam jednou padnout
musí, ale nějak jsme nepočítali s tím, že
se to stane za našeho života – takže nás
to skutečně tenkrát vykolejilo. Po pár
dnech, když už zprávy o pádu komunismu
v Evropě a v Československu byly všude,
jsme si uvědomili, že tomu tak skutečně
je. Na jednu stranu jsme byli samozřejmě hrozně rádi, že padla železná opona
a všechno co s ní souviselo. Na druhou
stranu nám to zkomplikovalo náš osobní život po psychické stránce. Po tolika
letech v emigraci jsme se vnitřně smířili
s tím, že se do Československa už nikdy
nepodíváme. Vyrovnali jsme se s tím,
že už jsme Australani a že náš život
v Československu byl uzavřen. A teď se
najednou znovu otevřel. Cítili jsme se,
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jako když znovu emigrujeme. Nastaly
v nás pochybnosti, zda bychom se neměli
vrátit. Při emigraci jsme opustili rodný
domov, své zázemí, své kamarády. Chtělo
to tenkrát hodně síly. Tady jsme si už vytvořili nový domov, nové zázemí, nové kamarády. Nebylo to jednoduché a trvalo to
roky. V listopadu 1989 jsme se cítili jako
tenkrát před lety, když jsme se rozhodovali emigrovat. Byly to pro nás těžké dny po
emocionální stránce. Do Československa
jsme se letěli podívat až v roce 1991. Tam
jsme si tenkrát říkali, že jim přejeme, aby
si tam udělali ráj na zemi, ale uvědomili
si, že my tam už bohužel nepatříme.“

Ľjuba a Jiří Voytovi: „O udalostiach
v novembri 1989 sme sa dozvedeli z televízie. Bol to pro nás ozaj šok. Nemysleli
sme si, že se niečo také môže stať. Ten ich
komunistický systém bol tak prepracovaný a zaistený, že ho bolo ťažké napadnúť.
Aspoň tak sme to my vnímali. Na druhú
stranu, bola to taká hrdzavá klietka. Bolo
otázkou času, kedy sa začne rozpadávať.
Keď sa to všetko začalo v novembri 1989
rútiť, nemohli sme uveriť vlastným očiam
a ušiam. Vysielanie o sametovej revolúcii
sme si nahrávali na VHS kazety. Záznamy
máme dodnes. Mali sme samozrejme veľkú
radosť, strašně sme zmenám fandili. Do
Československa sme sa išli pozrieť v roku
1991. Naivne sme čakali, že zmeny budú
vidieť všade, ale nebolo to tomu tak. Tie
roky v klietke boli ešte všade prítomné.“

Hana a Vláďa Kofroňovi: „My jsme se to
dověděli vlastně až dopisem od československé justice, že jsme dostali amnestii a
jsme zproštěni viny. Krátce poté, co jsme
emigrovali, jsme totiž dostali dopis, že
jsme odsouzeni k odnětí svobody za nedovolené opuštění republiky. Jak se dověděli
naší adresu, netuším. Hana z toho byla
tenkrát celá špatná. Že v životě nic zlého
neudělala a teď jí hrozí vězení. Ulevilo
se jí, až když jsme dostali zmíněný dopis
po listopadu 1989. Měli jsme radost, to je
samozřejmé. Do Československa jsme jeli
ten další rok.“

Marcela Pěkná: „Můj manžel vždycky
říkával, že se chce jednou dožít dne,
kdy komunismus padne. Bohužel se mu
to nesplnilo, protože zemřel několik let
před sametovou revolucí. O to víc jsem
události vnímala já a prožívala je i za něj.
Dozvěděla jsem se o nich z televize a když
jsem sledovala všechno to dění v Praze a
dalších městech, tak jsem litovala, že u
toho nemůžu být. S radostí bych zvonila
klíčemi. Těšila jsem se pak na den, kdy se
budu moct do rodné země znovu podívat.
Ale bylo to až v roce 1995, musela jsem si
nejdřív na letenku našetřit.“
Helena Hájek: „My sme s manželom
emigrovali do Švajcarska, kde sme stravili
30 rokov. Tam sme sa z televízie dozvedeli
o páde berlinskej steny a potom o sametovej revolúcii. Obdržali sme neskôr list
z Československa, že sme boli oslobedení
z viny. V našej neprítomnosti nás odsúdili
na dva roky vezenia za nedovolené opustenie republiky. Adresu sa dozvedeli od
kamaratky, ktorej som písala po našej emigrácii. Ten môj list vraj čítali na súde ako
dôkaz. Do Československa sme išli hneď
po obdržaní rozhodnutia a sprostenie viny
v roku 1990. Praha nám pripadala šedivá,
pochmúrna, mala som strach, že na nás
niečo spadne. Ľudia sa strkali a boli nepríjemní. O rok neskôr sme išli na návštevu
na Slovensko, a to už bola atmosféra úplne
iná, príjemná, o veľa radostnejšia.“
Napište nám svoje vzpomínky na listopad
1989. Pište na csa@czechslovakwa.org
Gábina

Stát se platícím členem České a slovenské asociace v
Západní Austrálii ANO či NE?

Jednoznačně ANO!
Ale proč?

Čím větší bude počet platících členů Asociace,
tím větší a kvalitnější akce a zábava pro Vás.

Jak to?

Protože více členů znamená více peněz na akce.

Pokryjí členské příspěvky náklady na naše akce?
Jasně, že ne, poplatek je spíše symbolický. Ale čím více nás členů bude,
tím větší ješance na získání zajímavých grantů pro činnost Asociace,
které pro její fungování nezbytně potřebujeme. Každý člen se velmi
počítá. No a více peněz přinese jiné a možná ještě lepší akce než je
třeba táborák.

Co z toho budu mít já?

Kromě skvělého pocitu, že v této vzdálené zemi
přispíváš na udržování kultury a tradic států, v
nichž jsme se narodili a k nimž vždycky budeme
mít výjimečný osobní vztah, dostaneš slevu na
vstupné na všechny naše akce a každý měsíc Ti ve
schránce přistane časopis Klokan.

A kolik mám zaplatit?

Neboj, nezrujnuje ti to rodinný rozpočet.
Pro rodinu je to 40, jednotlivec to má za 30,
studenti a penzisti za 20, studentské páry za 25.

Tak jo, kde to mám zaplatit?

Skvělé by bylo hned tady při vstupu hotově či kartou nebo převodem na účet Asociace.
Mrkni na stránky www.czechslovakwa.org nebo na Facebook, tam to najdeš.

Tak upřímné díky.
Tvoje Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii
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Indoor – Outdoor

Kamila Turkova

One on One

Naturopath

Group Training
0402 829 758

Bootcamps

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

Mums and Bubs
Weight Loss
Nutritional Advice
ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

Pre and Post Natal
Certified

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

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE
•

Fyzioterapeutka Jana mluví česky specializuje
se na bolesti hlavy a krku

•

Alena mluví česky a specializuje se na léčbu
bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se
k ní objednat také na masáž.

•

Emily terapeutka s mnohaletou zkušeností,
specializuje se na sportovní, rehabilitační a
terapeutické masáže.

ballajura@bpcphysio.com

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní
na dry „needling/acupuncture“

www.bpcphysio.com.au

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com
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

Get your free
quote today!

Email Sharka or Ado
at enquiries@
littletaptrailer.com.au.
A fully functional bar for hire! Complete with draft beer system,
8 taps, spirit storage, 2 rinsers, and a cool room.
Perfect for weddings, BBQs, private parties, buck’s & hen’s,
festivals & public events!
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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

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 2019 Kurzu českého jazyka pro dospělé
začíná v úterý 16. července večer.
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

19 Maj 11am










9 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

Úklid, nakupovaní
Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
Osobní péče
Doprava k lékaři a na úřady
Pravidelné společenské akce a zábavy
Víkendové výlety
Skupinové wellness a ﬁtness
Společenské návštěvy

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com
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KVIZ - LEONARDO DA VINCI

Z KLOKANOVY KAPSY

Nejznámější výtvarný umělec, který dokázal spojit vědu a umění, zemřel před 500 lety. Italský malíř a sochař,
který se věnoval i studiu přírody, anatomii člověka a ptáků, stavebnictví a optice. Inženýr, architekt a vědec,
který svými vynálezy předběhl svou dobu o čtyři století. Renesanční velikán, jehož vliv na výtvarné umění se
dá přirovnat vlivu Williama Shakespeara na literaturu a Sigmunda Freuda na psychologii. Kolik toho víte o
autorovi nejslavnějšího obrazu Mona Lisa?
tkací stroje a také

a) 4.6m x 8.8m
b) 2.6m x 4.8m
c) 4.6m × 8.8m
9/ Leonardův asistent prodal obraz

a) vojenské tanky
b) pračky
c) telefony
12/ Kdo je majitelem Codex Leicester,
souboru vědeckých spisů a poznámek
sepsaných Leonardem da Vinci?
a) saúdskoarabský korunní princ
Muhammad bin Salman
b) Britská národní knihovna
c) obchodní magnát Bill Gates

1/ Leonardo da Vinci se narodil 15.
dubna 1452 v malé vesnici nedaleko
a) Benátek
b) Milána
c) Florencie
2/ Kolik vlastních sourozenců Leonardo
měl?
a) žádné
b) 1
c) 2
3/ V Itálii Leonardo žil a pracoval ve
třech městech. Ve kterém nejdéle?
a) ve Florencii

Mony Lisy za 4000 zlatých dukátů
po smrti svého mistra francouzskému
králi. Kterému?

13/ Slavný obraz Mona Lisa dlouho
ukrýval několik tajemství nebo záhad,
chcete-li.

a) Františkovi I. Francouzskému
b) Karlovi VIII. Francouzskému
c) Ludvíkovi XII.

Kdo je ona portrétovaná žena, čemu se
usmívá, kde se nachází
tříobloukovitý most za
jejím levým ramenem
a význam číslic 7 a 2
na mostě byly uspokojivě objasněny.

10/ V inventáři sbírek Pražského hradu
z roku 1621 je zaznamenáno výtvarné
dílo, kterým je patrně Leonardův obraz
z let 1489-1490
a) Spasitel světa
b) Dáma s hranostajem
c) Ginevra de‘ Benci

b) v Miláně
c) v Římě

Je několik teorií k
poslední, neobjasněné
záhadě: Je nemožné,
aby se za jejími zády

4/ Ve které zemi kromě Itálie Leonardo
da Vinci umělecky působil?

Tajemství obrazu Mona
Lisa

... zbytek věty najdete zakódovaný ve vedle uvedené šifře.

a) v Kastílii (dnešní Španělsko)
b) na Sicílii (dnešní Itálie)
c) ve Francii
5/ Který ze soudobých umělců
Renesance se s Leonardem da Vinci
určitě osobně setkal?
a) Donatello
b) Michelangelo
c) Raphael
6/ Která dynastie králů vládla
v Čechách v době umělecky aktivního
života Leonarda da Vinciho?
a) Lucemburkové
b) Jagellonci
c) Habsburkové

11/ Mezi Leonardovými technickými
vynálezy a návrhy principů strojů
jsou dnes již běžně používané bicykly,
létající stroje (helikoptéry a letadla),
padáky, kolesové lodi, ponorky, dmychadla, odstředivky, rýhované hlavně,
bagry, šlapací soustruhy, tiskařský lis,

14/ Který obrazec chybí a kde?

7/ Autorem kterého obrazu je
Leonardo da Vinci?
a) Madona ve skalách
b) Salome s hlavou Jana Křtitele
c) Sixtinská Madona
8/ Jak veliká je Leonardova
freska Poslední večeře umístěná v kostele Santa Maria della
Grazie?

Madonna ve skalách

Sixtinská Madona

Salome s hlavou Jana
Křtitele

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4c, 5b, 6b, 7a (b-Titian, c-Raphael) 8c, 9a, 10b, 11a, 12c (a-vlastní Spasitel světa, b-vlastní Codex Arundel),
13/ spojila levá a pravá část krajiny (šifra zvaná hebrejština), 14/ ve 3. obrázku chybí kruh
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Tomáš Dub
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

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 2019
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!

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019
2. 6. 2019

Dětský Den

6. 7. 2019

Film, štrůdl a svařák

Listopad 2019

31. 8. 2019

Sametový večírek

Vepřové hody

Červenec 2019

Výlet do Swan Valley

Listopad 2019

ČZ a SK Filmový festival

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: Tomáš Ferko
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
Level 2, 11 Mounts Bay Road,
Perth 6000
Telefón: 1300 426 311
E-mail: consul@fortix.com.au
Konzulárne oddelenie
veľvyslanectva SR
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: cons.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění.
Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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IfIfundelivered
undeliveredplease
pleasereturn
returnto:
to:Czech
Czech&&Slovak
SlovakAssociation,
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22Blythewood
BlythewoodWay,
Way,Heathridge
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WA6027
6027

ABN
ABN72
72266
266392
392365
365

EUROPARCEL
EUROPARCEL
INTERNATIONAL
INTERNATIONALSERVICE
SERVICE

SMART
SMARTWAY
WAY. .DOOR
DOOR22DOOR
DOOR

2018
2018
FEBRUARY
FEBRUARY

MARCH
MARCH

APRIL
APRIL

MAY
MAY

JUNE
JUNE

JULY
JULY

AUGUST
AUGUST

SEPTEMBER
SEPTEMBER

JANUARY
JANUARY

OCTOBER
OCTOBER

NOVEMBER
NOVEMBER

DECEMBER
DECEMBER

LAWYERS
LAWYERS
IMMIGRATION
IMMIGRATIONSPECIALISTS
SPECIALISTS
Specialists
Specialistsin
inImmigration
ImmigrationLaw
Lawand
andVisas
Visas
Complex
ComplexCases
Cases--Appeals
Appeals--Visa
VisaRefusals
Refusals
Visa
VisaCancellations
Cancellations--Skills
SkillsAssessments
Assessments

www.martinudall.com
www.martinudall.com
LAST
LASTDAY
DAYOF
OFCOLLECTION
COLLECTIONDATES
DATES

europarcelinternational
europarcelinternational
europarcel@mail.com
europarcel@mail.com

PERTH
PERTH
PERTH
PERTH

0401
0401689
689961
961
(08)
(08)9407
94077813
7813

www.europarcel.com.au
www.europarcel.com.au

