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KONTAKTY

Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda

Martina Tlamsová 0424 295 969

Gabriela Baladová 0422 582 197

Tajemnice: 
Katka Švejcarová 0401 782 666

Pokladník: 
Michaela Ondová 0470 189 244

Členové výboru:

Dana Carrol 0401 152 701

Jiří Voyt 9401 3817

Marcela Pauková 0468 364 202

Petra Jerejian 0412 751 026

Radek Václavík 0420 351 027

Regina Čelišová 0481 330 685

Veronika Lakay 0433 753 386

Redaktorka Klokana: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com

Korektura textu:  
Milan Kučera

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
OF WESTERN AUSTRALIA

22 Blythewood Way, 
Heathridge WA 6027

www.czechslovakwa.org  
csa@czechslovakwa.org 

 @CzechSlovakAssociationWA

!POJEĎTE S NÁMI PODĚKOVAT SPONZORŮM 
NAŠICH TOMBOL NA VEPŘOVÝCH HODECH

Zimní výlet 
autobusem 
do Swan Valley 
se překládá na 
neděli 8. září.  
Datum: neděle 8. 9. 2019

Sraz: v 9:30 na parkovišti naproti kostelu 

St. Johns Lutheran Church 16 Aberdeen St, Perth

anebo v 10:00 na parkovišti u Yahava Ka�ee 

(West Swan Road)

Cena: $35/os včetně lehkého oběda

Program: 
Yahava Ko�ee – ochutnávka kávy / Honey House /
nejstarší kostel v Západní Austrálii / umělecká galerie 

/ vinárny / pivnice

Ukončení: v 16:30

REZERVACE NUTNÁ na

csa@czechslovakwa.org 
do 3. 9. 2019.
Předmět „Swan Valley“, uveďte, prosím, Vaše celé 
jméno a telefon. 

Zimní výlet 
autobusem 
do Swan Valley 
se překládá na 
neděli 8. září.  
Datum: neděle 8. 9. 2019

Sraz: v 9:30 na parkovišti naproti kostelu 

St. Johns Lutheran Church 16 Aberdeen St, Perth

anebo v 10:00 na parkovišti u Yahava Ka�ee, 

West Swan Road

Cena: $35.00 včetně lehkého oběda

Program: 
Yahava Ko�ee – ochutnávka kávy / Honey House /
nejstarší kostel v Západní Austrálii / umělecká galerie 

/ vinárny / pivnice

Ukončení: v 16:30

REZERVACE NUTNÁ na

csa@czechslovakwa.org 
do 3. 9. 19.
Předmět „Swan Valley“, uveďte, prosím, Vaše celé 
jméno a telefon. 

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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SOBOTA 31/8/2019

Budeme PÉCT PRASE a uděláme si to
báječný... Parkovat se dá na pozemku 
Maďarského klubu, je zde velká zahrada, 
na které se děti mohou vyřádit.
Velmi se na Vás těšíme a užijeme si to 
za každého počasí. 

  
 Vstupné
 pro členy čsa a děti

zdarma
pro všechny ostatní

     $5    

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

HUNGARIAN COMMUNITY HALL 
734 Beaufort St, Mount Lawley 

Vepřové Hody
aneb budeme 

PÉCT
PRASE

VEČEŘE
TOMBOLA 

PŘEKVAPENÍ

PROGRAM 2019
od 16:00 - výdej balíčků
od 17:00 - večeře

SLUŽBY KRAJANŮM - AGED CARE NAVIGATORS TRIAL
Zkušební verze programu Aged Care Navigators testuje různé typy služeb a činností, aby pomohla lidem do-
zvědět se více o vládou podporovaných programech péče o seniory a o tom, jak k nim přistupovat. Council 
on the Ageing Australia (COTA) / (Spolek péče o seniory) v Austrálii spolupracuje s 30 organizacemi po celé 
Austrálii, včetně společnosti Umbrella Inc. Testuje různé způsoby sdílení informací při péči s lidmi v pokro-
čilém věku. Primárně testuje, jakým stylem (popř. jakými metodami) se informace získávají.  
https://www.cota.org.au/information/aged-care-navigators/
Je velmi důležité, aby se lidé cítili spojení 
se svoji komunitou. K tomu by měly 
dopomoci prozatímní prostory, které jim 
poskytnou místní spolky a organizace 
v daných lokalitách.  Tyto služby jsou 
určeny pro lidi, kteří potřebují informace 
o možnostech péče o seniory, anebo po-
moci s žádostí o péči (např. senioři, jejich 
rodiny, přátelé).

UMBRELLA V PROGRAMU THE 
NAVIGATORS TRIAL NABÍZÍ 
SLUŽBY V NÁSLEDUJÍCÍCH 
AKTIVITÁCH:
1. Community Hub a Internet café 
drop-in centre, Multicultural library 

Umbrella otevírá nový druh asisten-
ce (typu-drop-in) ve své knihovně 
v Belmontu. Tam si lidé ve věku 60+ 
mohou přinést své IT příslušenství a spo-
lečně se učit základům jeho ovládání.

The Community Hub - nabízí veške-
ré informace ohledně péče o seniory a 
speciálně pomáhá klientům v tom, jak se 
kontaktovat s MyAgedCare. 

Otevřeno veřejnosti od pondělí do 
pátku pro osobní konzultace. 
Telefonické spojení 08 9275 4411 
- sociální pracovnice Fiorda nebo 
Henrietta.

2 . Informační dosah:

Podpora a sdílení informací je plně 
mobilní a dostupná všem, stejně jako 
komunitní semináře. 

Pokud byste měli zájem o společný se-
minář – skupina to může být již od třech 
osob, napište nám na klubový email: csa@
czechslovakWA.org 

3 . Community “Champions Program“ 
– poradkyně Veronika Lakay

Program je tvořen občany, kteří jsou čle-
ny komunitních klubů a asociací. Pracují 
jako dobrovolníci a působí jako infor-
mační most mezi komunitními a hlavní-
mi poskytovateli služeb péče o seniory. 

Veroniku kontaktujte na telefonu:  
0433 753 433 (mluví česky),  
nebo přes klubový email:  
csa@czechslovakWA.org 
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Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE

Milí krajané a čtenáři Klokana,

Tak už se nám rok zase přehoupl do druhé poloviny! Jako 
každoročně, v zimní čas nastává poměrně velká „migrace“ 
krajanů, kteří se, jak stěhovaví ptáci, vydávají za teplem do 
letních Čech, na Slovensko i do Evropy. A nejen za teplem, ale 
hlavně za svými rodinami, kamarády a místy, která mají rádi.  
To, co dnes považujeme za naprosto samozřejmé, stačí platný 
pas a nějaká ta úspora na letenky a pak už jen dlouhý let, jste 
ale mnozí z vás zde zažili jen jako jeden velký, bolavý sen. Sen, 
který se naštěstí stal skutečností, a to přesně před 30 lety, kdy 
naše Sametová revoluce ukončila komunistickou diktaturu a 
Československo se vydalo vpřed cestou demokracie. Jak víme, 
cesta to není vůbec jednoduchá, občas se ztrácí, klikatí a jsou 
na ní velká převýšení. Někteří z vás jste stáli před několika 
týdny na zaplněné Letné. Nově vydobytá demokracie je velmi 
křehká věc, minulost ji stále dohání a je dobré se o ni zajímat, i 
když žijete na druhé straně světa. 

K výročí Sametové revoluce vám pravidelně přinášíme 
v Klokanovi rubriku „Jak vzpomínáme na listopadové udá-
losti roku 1989“. Naše neúnavná korespondentka Gábina sbírá 
vzpomínky na listopad 1989 od těch, co si to prožili, i od těch, 
co odešli z Československa před listopadem 1989 a o revoluci 
se dozvěděli z „druhé ruky“. V dalším pokračování by ráda 
vyzpovídala Australany a další cizince, jak to vnímali, přestože 
se jich to osobně netýkalo. Uvítáme, pokud se s námi podělíte i 
o svoje vzpomínky, ať už jste byli v tehdejším Československu 
a zvonili klíči nebo žili v zahraničí. Napište nám je na klubový 
email nebo nás zkontaktujte.

Velmi citelně zaznamenáváme „migraci“ i v České škole. O to 
víc se těšíme, když se děti vrátí, protože jsou rozjeté v české 
řeči i myšlení a my, vyučující, máme práci o kus jednodušší. 
Obdivuji rodiče, kteří posílají své děti na prázdniny k prarodi-
čům do Čech bez jejich doprovodu. A když na dětech vyzvídám, 
jak zvládly cestu letadlem bez rodičů, uzemní mě svoji sebejis-
totou, jak to bylo jednoduché, co všechno zažily, jak je letušky 
rozmazlovaly a dokonce se i občas stane, že to prostě spokojeně 
celé prospaly a o nic se nestaraly! Ve škole máme za sebou vel-
mi rušný půlrok s několika českými hosty a na své cestě z Čech 
se u nás právě krátce zastavuje krajanský učitel Jiří Kostečka, 
který působí v Adelaide. I školu čeká velké výročí, letos 
oslaví již desáté narozeniny! Slavit se bude v ten nejlepší den 
– v Den studentstva, 17. listopadu! A vítaní jste všichni.

Za první půlrok máme za sebou několik klubových akcí. Opět se 
nám potvrdilo, že velikost akce se naplánovat nedá, a samozřej-
mě máme velkou radost, když počet návštěvníků předčí naše 
očekávání. Perfektně zorganizovaný táborák se hladce a bez 
front postaral o nějakých 350 návštěvníků. Na Sportovní den 
dětí se dostavilo přes 60 malých i větších sportovců. Sportu se 
nevyhnuli ani rodiče, kteří se s nadšením spolu s dětmi zapojili 
do fotbalového turnaje.

Poněkud serióznější fotbalový turnaj nás čeká první dva týdny 
v říjnu. A to hned na mezinárodní úrovni! Perth byl vybrán jako 
hostitel třetího světového šampionátu v minifotbale. Český tým 
sem přijede obhájit zlaté medaile. Mimochodem, prezidentem svě-
tové federace je též Čech - Filip Juda. S fotbalovým týmem jsme 
v kontaktu, velmi rád se s námi setká a samozřejmě hlavně uvítá 
naše hlasité povzbuzování z tribuny. První malou pozvánku vám 
přinášíme v tomto čísle Klokana, naleznete zde i rozpis zápasů 
všech týmů. Mistrovství se koná v době školních prázdnin, tak 
věříme, že si ho užijí i děti. Vítězná trofej je vyrobena z českého 
skla – v zeleno-zlaté barvě!

V dnešním čísle si také můžete přečíst o naší poslední akci - 
Film, svařák a štrůdl. Byl to poněkud překážkový běh, ale přes 
70 návštěvníků jen pělo chválu na výběr filmu, domácí buchty i 
lahodný svařák. Byl to moc povedený večer! 

Na konci července se také mělo jet na další výlet do Swan 
Valley. Byl zajištěný autobus, řidič, fundovaný průvodce a bohatý 
program. Bohužel se nepřihlásil dostatek účastníků zájezdu, a tak 
se výlet nekonal. Abychom nezklamali ty, co o výlet měli zájem a 
dali vám ostatním další šanci, celé si to zopakujeme v neděli 8. 
září. Snad většímu zájmu napomohou změny dne – nově neděle, 
a místa nástupu – poblíž hlavní vlakové stanice v centru Perthu. 
Celá pozvánka je na druhé straně Klokana. 

Další pozvánkou jsou rychle se blížící tradiční Vepřové hody, 
které se konají 31. srpna. Ovšem tentokrát netradičně – budeme 
péct selata přímo na místě! Je to pro nás poprvé, a přestože nám s 
opékáním pomůže profesionální kuchař, netušíme, jak to všechno 
dopadne. Samozřejmě věříme, že to bude nezapomenutelná akce, 
a to v dobrém slova smyslu, přesto vás poprosíme o trpělivost, 
pokud nepůjde vše úplně podle plánu. Doufám, že jste si všichni 
objednali večeře a masové balíčky - po velmi pomalém rozjezdu, 
kdy to vypadalo spíše na rodinnou akci, máme nahlášených 130 
večeří! Tím je kapacita naprosto vyčerpaná. S večeří se také může-
te těšit na tombolu a hudební vystoupení. 

Mimo plánování a organizování akcí jsme také pracovali na mno-
hých dalších aktivitách, které by měly pomoci naší činnosti a také 
všem krajanům. Katka s Gábinou absolvovaly schůzku s předsta-
vitelem Office of Multicultural Affairs a zajímaly se o možnosti 
finančních příspěvků ve formě grantů na naši činnost a ideálně 
na získání vlastních prostor. Je to poměrně komplexní záležitost, 
takže pokud by někdo z vás měl zkušenosti s psaním grantů a 
mohl nám pomoci, velmi to uvítáme. O finanční příspěvek na naši 
činnost, školu a filmový festival na rok 2020 se také právě žádalo 
na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. 

Další členka výboru, Veronika Lakay, absolvovala vzděláva-
cí školení vysvětlující systém asistence pro seniory - Aged 
Care Services (ACS). Školení uspořádala organizace Umbrella 
Multicultural Community Care Services. ACS je pilotní program 
určen všem komunitám, které mají zájem. Veronika se stala tzv. 
Community Champion, nebo-li poradkyní, a můžete se na ní obrá-
tit, pokud o ACS uvažujete – ať už pro sebe nebo pro vaše blízké. 
Tato služba je poskytovaná zdarma. Můžete také využít programů 
samotné Umbrelly, která pořádá semináře i tzv. drop-in službu. 
V případě zájmu také může Umbrella uspořádat seminář pro naši 
komunitu. Podrobnosti o programu a kontakt na Veroniku nalez-
nete na další straně Klokana.
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KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE ANEB PO STRNIŠTI BOS S VŮLÍ ŽELEZNÉHO MUŽE
Zimní červencový a navíc deštivý večer rozhodně volá po nějaké přítulné aktivitě, která zahřeje tělo i duši. A 
tou jsme zvolili další promítací večer s poetickým názvem FILM, SVAŘÁK A ŠTRŮDL. Pravda, výběr filmu nebyl 
hned jasný, dva rivalové vedli dlouhý, nerozhodný boj až do chvíle, kdy do ringu znenadání vstoupil třetí 
soupeř – Po strništi bos. A vyhrál na celé čáře. Záhy se však zjistilo, že ho nikdo ve svých filmotékách nevlast-
ní. Trocha napětí a tato podstatná překážka je zdolána, DVD je objeveno a zakoupeno v pražském obchůdku a 
osobně dopraveno na místo činu v den promítání.  A má i slibované anglické titulky! 

Tím je ovšem překážkový běh večera 
teprve na startovní čáře! Celou akci 
musíme zvládnout v početně značně 
oslabeném týmu, část výborníků odletěla 
do vyhřáté české kotliny. Renovace 
kuchyně v Maďarském klubu se díky 
nepříznivému počasí protáhly, kuchyň 
je stoprocentně nepoužitelná a navíc 
uskladnění veškerého jejího vybavení 
zabírá značnou část sálu - tzn. zakázaná 
zóna. A tak vyzbrojeni kempovacími 
vařiči, dostatečnou zásobou plynových 
náplní, hrnci, naběračkami a dalším 
náčiním zdoláváme překážku přípravy 
svařáku. Během chvilky je tato provizor-
ní kuchyně v plném provozu na venkov-
ní terase. Mistr svého řemesla, Jura, se 
ujímá přípravy tohoto lahodného nápoje. 
Má svůj prověřený recept a zanedlouho 
je terasa zahalena do sladké vůně sko-
řice, pomeranče, fíků a červeného vína. 
Snad nepřiláká i všechny obyvatele z 
okolní čtvrti! 

V tomto opojení se pokladní Míša snaží 
vítat příchozí a vybírat vstupné. Před 
několika hodinami přistála na letišti. 
Není jasné, jestli víc bojuje s únavou z 
dlouhého letu a časovým posunem, nebo 
s omámením z vinných výparů! A to jí 
právě začal Dry July! Tak to je opravdu 
zkouška ohněm! Ale nevzdává se, hrdin-
ně překonává své překážky. 

Uvnitř sálu Radek dolaďuje technickou 
připravenost promítání, řady židlí čekají 
na své diváky. Řada stolů za nimi vytváří 
provizorní výdejnu jídla a druhou část 
„kuchyně“. Petra se svým nakažlivým 
optimismem a stálým úsměvem na tváři 
barvitě vypráví, jak se její dům proměnil 
na několik hodin v pekárnu. A zaměstnala 
každého, kdo se v kuchyni objevil. Vzala 
si totiž na starost pečení štrůdlů. A jak už 
to u Petry bývá, když už, tak už! Proč péct 
jenom klasický štrůdl jablečný, když se dá 
také přidat ten s tvarohem. A co ještě zku-
sit třeba náplň hruška s pudinkem? A to už 
prý ani není rozdíl, jestli těch noh zavinete 
pět nebo dvacet pět! Prostě je to stejné, jak 
s tím jejím běháním – proč neběžet rovnou 
celý maraton? V tomto případě to nebyl 
jen skok přes překážku, ale rovnou skok 
vysoký! A že si laťku nasadila pěkně vyso-
ko! Tím však její kuchyňská šichta zdaleka 
neskončila. Spolu s Katkou, vyzbrojené 
sendvičovači, horou placek a ingrediencí, 
připravují hladovým příchozím chutné 
toustované tortilly. 

Rovnou ze své celodenní pracovní šichty 
přibíhá Veronika. Dostává za úkol přijí-
mat objednávky, počítat a vybírat útratu. 
Viditelně překonává svou překážku úna-
vu a hrdinně se pere s matematickými 
součty a komplikovanými objednávkami, 
neb je na výběr moc druhů štrůdlů! A to 

k nim ještě přibyl Katčin perník a pome-
rančový koláč Veroniky!

Sál se pomalu plní příchozími. Jejich první 
zastávkou je naše „výdejna“. Aby ne, vůně 
pečených tortill se mísí s vůní svařáku a 
všech sladkých dobrot, a to je výzva, které 
se nedá odolat! Během servírování buchet 
i svařáku se snažím pozdravit a prohodit 
pár slov s každým hostem. Přišla opravdu 
směsice, tváře známé, tváře dlouho nevi-
děné i tváře úplně nové! Jsou tu i návštěv-
níci, jejichž jazykem čeština ani sloven-
ština není! Že by šli za vůní svařáku?!? 
Vítejte všichni, je obsazeno přes 70 židlí!

Pod taktovkou mistrů Svěráků běží na 
plátně krásný příběh malého Edy, který se 
kvůli 2. světové válce musel s rodiči pře-
stěhovat z Prahy do Slavonic a vybojovat 
si tam své místo v pro něj neznámém světě 
venkovských pravidel. Hořkosladký příběh 
doladil velmi příjemnou atmosféru večera, 
výběr filmu byl zásah do černého. Mnozí 
zůstali a pomohli s úklidem sálu, a tak 
se zdálo, že dobíháme do cílové rovinky. 
Ovšem o poslední překážku se postaral 
mistr svařáku Jura. A vymyslel si rovnou 
celou bojovku - hledání ztracených klíčů! 
Klíče od klubu, které měl naposledy on, 
prostě zmizely. Začala zevrubná pátrací 
akce, pročesával se každý kout, nezůstal 

V zákulisí se také chystá již pátý ročník Českého a slovenského 
filmového festivalu, který se bude konat opět koncem listopadu. 
Co vám i celé perthské komunitě představíme letos je ještě tajem-
stvím, ale již teď velmi uvítáme vaši sponzorskou spolupráci, ať již 
příspěvkem finančním, či ve formě zboží či služby. Zajistíme vám 
reklamu a každý získaný dolar napomůže festivalové atmosféře i 
k pokračování festivalu. Za pomoc předem velmi děkujeme.  

V českém a slovenském jazyce také vysílá rádio SBS. 
Special Broadcasting Service - SBS Radio je mediální služba 
poskytovaná komunitám pocházejí z neanglicky mluvícího 
prostředí. Služba byla založena v roce 1975 a vysílá po celé 
Austrálii v 68 jazycích! Stanici si můžete naladit na FM radiu, 
digitálním radiu (SBS Radio 2), digitálni TV, SBS Radio Mobile 
app anebo přes webové stránky https://www.sbs.com.au/

yourlanguage/. Na stránkách jsou archivována předchozí 
česká i slovenská vysílání. Program ve slovenském jazyce je 
vysílán každou neděli od 17:00 do 18:00 hodin.

České vysílání bylo bohužel od 3. srpna pozastaveno. Pokud jste 
SBS Radio v češtině poslouchali a přáli byste si v tom pokračovat, 
napište svůj názor na email: comments@sbs.com.au. Byla by 
škoda o zajímavé vysílání v našem jazyce přijít. 

Za všechny z výborové kuchyně vám přeji prožití zimní sezó-
ny ve zdraví a budeme se těšit na viděnou na některé z našich 
příštích akcí. A jako vždy, kdykoliv uvítáme vaše nápady, návrhy 
i připomínky.

Vaše předsedkyně

Jitka Smith
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kámen ani hrneček neobrácen. A klíče 
nikde! Už, už jsme si vytahovali sirku, 
kdo bude v klubu přes noc kempovat a 
ráno se zkroušeně přiznávat správci k 
nehodě, když Jura naposledy zalovil v 
kapsách svých džínů a klíč objevil - v 
té nejmenší! Nebylo úplně jasné, jak s 
Jurou v tom okamžiku naložit. Pravda, 
celý večer strávil vdechováním vinných 
výparů při přípravě hektolitrů svařáku, 
což by kdekoho možná porazilo, tak 
jsme mu tu zastřenou paměť a bojov-
ku odpustili…ovšem dodnes netušíme, 
jestli to celé nebyl jeden z jeho mnohých 
vtípků. A nejen za ty ho vždycky moc 
rádi vidíme! 

Pár postřehů z řad diváků:

Jana Chánová (s rodinou cestují s ka-
ravanem po Austrálii, momentálně jsou 
zde v Perthu):

Díky Kate Steffens, která mě přizvala 
do česko-slovenské playgroup, jsem se 
dostala zase mezi „domorodce“ a hned se 
ke mně sunuly informace o dění v České 
a slovenské asociaci v Perthu. A Kačka 
Švejcarová neváhala a zásobila mě emai-
ly se všemi detaily plánovaných akcí. 
“Jééé, český film!“ Byla jsem nadšená, 
když jsem zjistila, že se bude promítat 
český film a že se opět maličko kulturně 
vyžiju. Po naší téměř půlroční cestě v 
karavanu byl film Po strništi bos moc 
příjemným zpestřením. A dobré jídlo a 
společnost k tomu, co víc si přát. Velké 
díky dobrovolníkům, bez kterých se ta-
kové akce nedají uskutečnit. Je moc fajn, 
že se taková setkávání dějou. A když je 

člověk delší dobu v divočině, uvítá to 
dvojnásob. Nebo alespoň já hodně. Takže 
jen tak dál! Už se těším na setkání při 
dalších akcích. Hurá na hody! 

Katka Steffens: 

Na filmový večer česko-slovenského 
klubu se každoročně těšíme. Setkáváme 
se tam s přáteli, kamarády, známými. 
Poznáme na něm nové členy české i 
slovenské komunity a společně si roz-
šiřujeme kulturní obzory. Letos to bylo 
trochu jiné. Hned na začátku nás v klubu 
překvapilo, že je kuchyň mimo provoz. 
Pravda, všechny nás to zaskočilo, ale 
panice jsme nepodlehli. Podle hesla “kdo 
hledá, najde“, jsme v “zakázané zóně”, 
sekretáři, objevili dostatek sklenic na 
svařák. Hurá. Nepostradatelný Jura pro-
měnil červené víno ve svařák. Nazmar 
nepřišla ani kapka, tak byl výborný. Víte 
kolik lžiček cukru a fíků na litr vína, a 
které koření je třeba, aby měl svařák tu 
správnou chuť? Já ne, je to úplná alchy-
mie! Přinesené domácí štrůdlíky, perník 
i slané zapékané dobroty všem chutnaly. 
Promítání filmu “Po strništi bos” mohlo 
začít. Film má něhu, kouzlo, cit i vtip a 
byla radost se na něj dívat. Hořká kome-
die, kde vše skončilo dobře. Stejně jako 
náš filmový den. Dobrá nálada a úsměvy, 
tak jsme se rozcházeli. Měli bychom vše 
brzy zopakovat.

Andrea Klíma:

Filmový večer se Svěrákem se nám moc 
líbil. Byla to příjemná změna, moc jsme 
si vychutnali štrůdl a svařák. Bylo skvělé 
se zase potkat s našimi kamarády a užít si 
vlastenecký film. Těšíme se na další česko-
slovenské setkaní.

A nakonec ještě malé zhodnocení naší 
tajemnice Katky Švejcarové:

Film, svařák a štrůdl - perfektní akce! 
Jak jsme nikdo z výboru netušili, kolik 
lidí dorazí a nevěděli, co čekat, dostalo 
se nám obrovského a milého překvapení! 
Sál byl plný a hlavně plný lidí, na kte-
rých bylo vidět, že se přišli dobře bavit 

a potkat se svými krajany kamarády! 
Vládla usměvavá nálada.

Nás, v naší „kuchyni nekuchyni“, začínalo 
pomalu bolet za krkem, jak jsme se otáčeli, 
kolik pannini a tortill máme ještě připra-
vit. Vše nám mizelo pod rukama. Uff - vše-
ho bylo dost! Poté nastal klid a konečně 
si i výbor mohl sednout a shlédnout film. 
To se stává velmi výjimečně. Film předčil 
má očekávání - opět jsem se cítila jako 
zpět doma, v Česku na vesnici. Všichni 
jsme s napětím sledovali a vzpomínali na 
svou rodnou hroudu. Úklid proběhl rychle, 
ovšem až na hledání klíčů, abychom mohli 
zamknout sál, to nám zabralo pořádnou 
chvíli. Naštěstí se znenadání objevily u 
Jury v kapse, měl je tam po celou dobu pá-
trací akce! Děkujeme všem za účast! Snad 
se zase všichni brzy potkáme!

Ano, konec dobrý, všechno dobré, byla to 
moc příjemná akce. Díky všem, co jste při-
šli, co jste pomohli, hlavně Katce Steffens, 
a díky našemu skvělému týmu, co se bra-
vurně přenesl přes všechny překážky. 

Na viděnou na stejném místě na vepřo-
vých hodech!

Jitka

S MOTTEM „MALÝ FOTBAL, VELKÉ SRDCE“ VLÁDNOU EVROPĚ I SVĚTU. 

ČEŠTÍ LVI JEDOU OBHAJOVAT TITUL NA MS V PERTHU.
ČESKÝ TÝM JEDE OBHAJOVAT TITUL MISTRŮ SVĚTA V MALÉM FOTBALE DO 

PERTHU. PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU!

Tým, v němž nesmí hrát hráči hrající nejvyšší domácí soutěže, 
vládne světovému i evropskému rankingu. V týmu máme něko-
lik hráčů z 2. nejvyšší soutěže (FNL), z 3. ligy a také z nižších 
soutěží v Německu a Rakousku. Někteří hráči mají ligovou 
minulost. Asociace malého fotbalu (AMF ČR) není členem 
Fotbalové asociace ČR a má pod sebou přes 60 tisíc členů. Malý 
fotbal je světově druhý sport, co se členské základny týče.

Postupnými kroky došli čeští kluci až na samotný pomyslný 

Olymp. Nyní se představí v rámci skupiny G - naši borci změří 
své síly postupně s týmy Singapore (2. 10., 7:00PM), Srbska 
(4. 10., 7:00PM) a Chile (6. 10., 7:00PM). Posledně jmenovaný 
tým je mistrem Jižní Ameriky, Srbsko je velmi silným týmem 
z Evropy a Singapore bude velkou neznámou. 

Mistrovství světa (MS) začíná 1. 10. a vyvrcholí 11. 10. 
v Perthu (The Blackpearl Capital Arena, located on Perth‘s 
picturesque Swan River foreshore.). 
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Český tým je známý svým týmovým pojetím, fair-play hrou a 
jednáním na i mimo hřiště, a skvělou partou. „Držíme se hes-
la „Karma je zdarma“ a nyní víme, že to funguje. Jedeme do 
Austrálie s přáním obhájit titul mistrů světa, ale zároveň víme, 
že se ostatní týmy rapidně zlepšily a adeptů na titul je opravdu 
hodně. Půjdeme do každého zápasu s pokorou, ale vírou v naše 
schopnosti a uvidíme, kam až nás paní štěstěna pustí tento rok. 
Hlavně chceme opět ukázat, že jsme prima parta, která ustává 
světla reflektorů a snaží se jít vždy příkladem v rámci sportovní-
ho ducha“, vysvětluje náladu a chemii v týmu vedoucí mužstva, 
trenér brankářů Jakub Štefek.

Díky faktu, že se v ČR hraje kromě regionálních soutěží i 
celostátní Superliga, je výběr finální patnáctky (13 hráčů + 2 
brankáři) stále složitější. „Zdravé jádro týmu máme pohroma-
dě, ale vždy při konečné nominaci řešíme několik otazníků“, 
vysvětluje trenér českého týmu Stanislav Bejda. Vzhledem 
k tomu, že se na světové a evropské šampiony chce každý nyní 
vytáhnout, je potřeba překvapit a přinést nějaké okysličení 
týmu. „A čím překvapíme?? Já doufám, že individuálními 
schopnostmi některých hráčů“, dodává hlavní trenér obhájců 

trofeje. Asistent trenéra Jiří Novák byl, ještě jako hráč, posled-
ním, který se ve finále na MS 2017 v Tunisku dotkl míče (Česká 
republika porazila Mexiko 3:0, pozn. redakce) a jeho vyhlídky 
do Austrálie jsou následující: “Samozřejmě se nejvíce těším na 
atmosféru a partu kolem národního týmu, která je vždy skvělá. 
Co se týče fotbalu, tak že uvidíme týmy, které tolik neznáme a 
v neposlední řadě na život v Austrálii. Věřím, že to bude skvělý 
zážitek pro všechny, kteří do Perthu pojedou.“

Generálním manažerem je bývalý ligový kanonýr a nyní, mimo 
jiné, televizní expert, Luděk Zelenka. Nevidí problém ve vzdále-
nosti, ale jeden faktor bude podle něj pro tým novinka. „Jediný 
problém, který řešíme v souvislosti s velkou vzdáleností po-
řadatelského místa, je tzv. „jet lag“. Tedy, kolik času budeme 
potřebovat, aby se kluci po dlouhém letu přes několik časových 
pásem zase srovnali. Chystáme se přiletět 28. 9., zápas hrajeme 
až 2. 10. a věříme, že se s tím posunem stihneme srovnat. Jinak 
v lokalitě nevidím žádný problém“, podělil se o své „tajemství“ 
bývalý ligový kanonýr. 

Jakub Štefek

2015
MS USA – 5. místo

EURO Černá Hora – 4. místo

2016
EURO Maďarsko – 3. místo

2017
EURO – ČR – 2. místo

MS Tunisko – 1. místo

2018
EURO Ukrajina – 1. místo

2019
MS Austrálie (Perth) - ?

Stránky Světové federace malého fotbalu: http://www.minifootball.com/

Stránky české asociace malého fotbalu: www.malyfotbal.cz 

Facebook stránka národního týmu: https://www.facebook.com/reprezentacemalyfotbal/
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JAK VZPOMÍNÁME NA LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI ROKU 1989
Listopadové politické změny měly dopad na život každého z nás. Nejen těch, co v té době v Československu 
žili, ale i těch, co svůj domov opustili 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. 
Dnes Vám přinášíme vzpomínky 
těch, kteří byli v době listopadu `89 
v Československu, a kterým revoluční 
události otevřely dveře do světa.

Martina Dobson-Brown (jedna z ma-
minek, jejíž děti patřily mezi první žáky 
České školy v Perthu): “Byla jsem tehdy 
ve 4. ročníku průmyslovky a už druhý rok 
jsem chodila s chlapcem ze stejné školy. V 
sobotu 18. listopadu jsme měli výročí, 
které jsme se rozhodli oslavit s přáteli 
na chatě rodičů mého chlapce. Bylo to v 
kopcích u Uherského Brodu s krásným 
výhledem na slovenské Biele Karpaty a 
daleko od veškeré civilizace. Chata sice 
měla elektřinu, ale neměla ani vodu (tu 
jsme si nosili ze studánky) ani TV signál, 
tzn. žádná televize ani rádio. Když jsme 
se v neděli odpoledne vrátili zpět do 
civilizace, maminka mého kluka nám 
tehdy vyběhla vstříc a s nadšením křičela: 
„V Praze byla demonstrace! Všechno se 
změnilo! Úplně všechno!”

Takže revoluce vlastně proběhla za mými 
zády, bez mojí přítomnosti. Vybavuji si, že 
tehdejší ředitel naší školy musel odstoupit, 
na jeho místo nastoupil jeho zástupce. Z 
některých předmětů nás neznámkovali, 
protože obsahovaly ideologická témata. 
Původně povinná maturita z ruštiny se 
změnila na nepovinnou a místo ní jsme 
mohli maturovat z matematiky.

Brzy na to se otevřely hranice, a s tím i 
příležitosti pro mladé lidi pracovat v ze-
mích Západní Evropy jako au-pair.  Z ruš-
tiny jsem sice maturovala, ale bylo jasné, 
že s tou se daleko nedostanu. V roce 1994 
jsem odjela do Anglie jako au-pair pře-
devším proto, abych se naučila anglicky. 
Tam jsem potkala svého současného man-
žela. Bydleli jsme nějakou dobu v Anglii, 
pak v Praze, na Novém Zélandu a nakonec 
jsme zakotvili v Západní Austrálii. A to 
je právě to, co listopad 1989 přinesl mně 
osobně – volnost pohybu.” 

Dušan Sorger (majiteľ Octávie Super): 
“Bol som vtedy už ženatý, moja manželka 
Michaela ešte študovala, ja už som pra-
coval. Najprv sme tomu nechceli veriť, že 
sa to ozaj stalo, že vláde komunistov od-
zvonilo. Rýchlo sme si to ale uvedomili o 
čo ide a zapojili sme sa do diania. Chodili 

sme na demonštrácie do Košíc, roznášali 
letáky medzi ľudí na sídlisku.

Pamätám si náš prvý výlet za hranice. Z 
Košíc sme išli vlakom do Bratislavy, odtiaľ 
peši na rakúske hranice a za hranicami au-
tobusom do Viedne. Autobus bol pre turis-
tov z východného bloku zadarmo, rovanko 
ako električky vo Viedni, múzeá a galérie. 
To sme využili. Všetci išli do obchodov 
nakupovať, my sme navštívili múzeá.

Plánovali sme z Československa utiecť 
ešte pred revolúciou, vlastne sme čakali, 
až Míša doštuduje. November 1989 nám 
umožnil odsťahovať sa legálne. Nebolo to 
tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Aby sme mohli vycestovať a niekde 
sa pracovne uplatniť, potrebovali sme 
si dať overiť naše kvalifikácie, diplomy, 
absolvovať rôzne lekárske prehliadky 
atď. A to všetko niečo stálo. A nie málo. 
Československá koruna nemala vtedy 
veľkú hodnotu, všetko bolo drahé. Odišiel 
som pracovať do Rakúska, aby som našet-
ril potrebné peniaze na všetky plánované 
výdavky. Náš byt sme v podstate vymenili 
za letenky. Mali sme šťastie, že sa nám ho 
podarilo predať a suma stačila pokryť našu 
cestu do Austrálie.“

Mílo Velebír (evanjelický kňaz): „Keď 
sa to stalo, plakal som pri televízii. Ako 
farár som nemal čo stratiť. Cez noc som 
nakopíroval letáčky s návrhom na nového 
predsedu Národného úradu (dnes sa mu 
hovorí starosta Miestneho úradu) a zvolal 
som na svoju faru ‘smotánku‘ našej dediny 
Kostolná pri Starej Turej. To znamená mie-
stneho lekára, zubára, učiteľku, lekárnika, 
knihovníka atď. a povedal som im „Dámy 
a páni, čo tu u nás v dedine urobíme na 
podporu revolúcie?“ Veci sa potom udiali 
rýchlo. Mňa zvolili za presedu revolučné-
ho hnutia VPN a novým predsedom sa stal 
miestny poľovník,  chlap, ktorý bol vždy 
čestný, nebol v komunistickej strane, med-
zi ľuďmi veľmi populárny a obľúbený.

V roku 1991 sa mi naskytla príležitosť ísť 
pôsobiť medzi krajanov do Austrálie. Po 
porade s manželkou som sa prihlásil do 
konkurzu. Vybrali ma, a tak sme sa i s tro-
mi deťmi zanedlho ocitli v Melbourne. 

November 1989 mi priniesol možnosť slo-
bodne hovoriť k ľuďom rovnakej viery bez 
strachu pred útlakom a perzekúciou.“

Andrea Othman-Lack (organizátorka 
loňské výpravy do Himalájí a účastnice 
himalájské charitativní akce Walk for 
those who can’t):  
„17. listopadu 1989 jsem byla 17 dnů ma-
minkou. Bylo mi 18 let a byla jsem z toho 
celá vedle. Můj tehdejší manžel pracoval 
u dopravní policie a jako každý rok měli 
před 17. listopadem pohotovost kvůli udr-
žování pořádku v dopravě. On se tomu 
ale chtěl vyhnout - přece být čerstvým 
otcem je mnohem důležitější než nějaká 
ta pohotovost. A tak jsme odjeli k našim 
kamarádům do Kladna. Vrátili jsme se do 
Prahy až v neděli, a to už byly události 
v plném proudu. Všechno jsem sledovala 
jen v televizi, do ulic jsem s kočárkem 
raději nešla.

Vzpomínám si ještě, že jsme v té době 
čekali s manželem na byt. On, jako pracov-
ník Ministerstva vnitra, měl dostat byt 
na nově postaveném sídlišti přednostně. 
Jenže po revoluci to už neplatilo, všichni 
policajty nesnášeli a my jsme ten slíbený 
byt nedostali. Kamarád, předseda spolku 
nebydlících, ve kterém jsme byli také, nám 
řekl, ať na úřad, kde přidělují byty, pořád 
voláme a otravujeme. Tak jsme volali a 
otravovali. Nakonec nám byt přidělili. 

První měsíce po revoluci byly pro nás 
náročné z hlediska nové rodičovské role. 
Listopad 1989 vnímám spíš jako velkou 
změnu v osobním životě, protože jsem se 
stala poprvé matkou.“

Napište nám své vzpomínky na listopad 
1989 na  csa@czechslovakwa.org

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

Jednoznačně ANO!
Ale proč?

Jak to?
Protože více členů znamená více peněz na akce.

Pokryjí členské příspěvky náklady na naše akce?

CCo z toho budu mít já?

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?

Tak upřímné díky.
TTvoje Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii

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.

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.

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.

Čím větší bude počet platících členů Asociace, 
tím větší a kvalitnější akce a zábava pro Vás.
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VÝLET DO WHEATBELT –POKRAČOVANIE
Ako som sa zmienila minule, náš okružný výlet do Wheatbelt mal cieľovú stanicu v Merredine. Vlastne nie 
cieľovú stanicu, ale otočku. Nocľah v príjemnom ubytovaní v malej chatke na okraji mesta nás osviežil a my 
sme sa ráno vydali na spiatočnú cestu po južnej vetve Wheatbeltu. Je kratšia, do Perthu je to asi 250km.
Ešte v Merredine sme sa zastavili pri 
Cummins Theatre. Ide o najstaršiu budovu 
mesta, ktorá bola postavená ako Tivoli 
Thetre v roku 1897 v Coolgardie. James 
Cummins, majiteľ pivovarov v Kargoorlie 
a v Merredine kúpil divadlo, dal ho roz-
montovať, priviesť vlakom do Merredinu, 
kde ho v roku 1928 zložili a pomenovali 
Cummins na počesť jeho majiteľa. Dodnes 
slúži nielen pre divadelné predstavenia, 
ale aj pre rozličné kultúrme podujatia 
a zhromaždenia. 

Cestou z Merredinu sme všade okolo videli 
nielen rozsiahle obilné polia, ale aj veľké 
silá. Väčšina z nich bola biela, ale to pri 
Merredine bolo vyzdobené maľbami Kyle 
Hughes-Odgersa. Teda štyri z celkového 
komplexu ôsmich síl majú prostredníc-
tvom geometrických, ale hravých obrazov 
vyzdvihnúť význam poľnohospodárstva 
nielen pre mesto Merredin, ale aj celú 
oblasť Wheatbelt. Farby sú zámerne prí-
rodné: horiace oranžové a žlté predstavujú 
krajinu a modrá zase nebo.

Obec Kellerberrin je vlastne malým 
mestečkom s množstvom drobných 
obchodov, s hotelom, s vlastným kúpa-
liskom a kriketovým ihriskom. Budova 
pošty z roku 1912 je veľmi zachovalá a je 
ozdobou mesta. Staré poľnohopodárske 
stroje vystavené všade po meste pripomí-
najú turistom, že Kellerberrin je patrí do 
Wheatbeltu. Za mestom sa nachádza na 
malom kopci výhliadka, z ktorej je krásny 
pohľad do okolia. Okrem malej terasy 
sa tu nachádza aj parkovisko, takže je 
prístupná autom.

Ďalšou našou zastávkou bolo mesto 
Cunderdin. Na jeho okraji sa nachádza 
bývalá Parná pumpová stanica č. 3 na vo-
dovodnom potrubí vedúcom z Mundaringu 
do Kargoorlie. Dnes je z nej múzeum 
pripomínajúce históriu poľnohospo-
dárstva v kraji. Návštevníci môžu zísť do 
podzemia a zospodu vysokého komína sa 
pozrieť hore na oblohu. Atrakciou múzea 
je miestnosť „Quake Room“, v ktorej je 
pre odvážlivcov simulované zemetresenie. 
Cunderdin nás zaujal nielen renovovanými 
starými domami, ale i moderným pohos-
tinstvom s neobvyklou architektúrou.

Posledným miestom, kde sme sa na ceste 
domov zastavili, bol Meckering. Táto ma-
linká osada bola 14. októbra 1968 o 10.59 
miestneho času zasiahnutá zemetrasením 
o sile 6.8 Richterovej stupnice. Bolo to 
druhé najväčšie zemetrasenie v histórii 
Austrálie. Dodnes je možné vidieť miesto, 
kde bola krajina roztrhnutá – na hlavnej 
ceste je tabuľa označujúca ‚Earthquake 
Fault Line‘. Neďaleko ležia ruiny domu 
Salisbury, ktorý bol zrovnaný zo zemou. 
Ako zázrakom padajúce steny a strecha sa 
vyhli kolíske, v ktorej spalo 17 mesačné 

dieťa. Na mieste sú fotografie, ako dom 
vyzeral pred a po zemetrasení. 

Podrobnosti o zemetrasení môžete získať 
od majiteľa obchodu a múzea fotoapa-
rátov, ktoré sa nachádza priamo v osade 
hneď pri ceste. Vo svojej sbierke má 3000 
funkčných fotoaparátov a kamier. 

Hneď vo vstupnej miestnosti sú na stenách 
staré novinové správy a fotografie z roku 
1968. Dozviete sa, že zemetrasenie síce 
bolo ničivé čo sa nemovitostí týka, ale ne-
vyžiadalo si žiadne obete na životoch a len 
17 zranení. Prispela k tomu skutočnosť, že 
v osudný deň bol štátny sviatok, takže deti 
neboli v škole a úrady a obchody boli za-
tvorené. Stalo sa o 10.59 dopoľudnia, keď 
boli všetci vonku. Okrem rôznych perličiek 
z tohoto osudného dňa vám majiteľ múzea 
povie aj aktuálny seizmický stav v oko-
lí. Na obrazovke, ktorá prenáša záznam 
aktuálneho merania záchvevov zeme, vám 
ukáže, ktoré čiary signalizujú prechod ťaž-
kého vozidla, vlaku, trakora a ktoré čiary 
zanechalo slabé zemetrasenie. 

Bol to taký pekný, nehektický dvojdenný 
výlet, na ktorom som videla miestne prí-
rodné zaujímavosti a nahliadla do histórie 
oblasti Wheatbelt.

Helena Hájek a Gábina 
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Kdy:      Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School, 
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs 

Česká škola Perth nabízí odbornou 
předškolní a školní výuku v českém jazyce 
pro děti od tří let. 

Výuka se zaměřuje na rozvoj komu-
nikačních dovedností a slovní zásoby, 
výuku čtení a psaní. Mimo jazyka je 
kladen důraz i na poznávání českých 
zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií, 
přírody a vlastivědy. 

Výuka probíhá výhradně v českém jazyce 
a je doplněná nadstavbovými programy.

NABÍZENÉ PROGRAMY :
Předškolní výuka 
Začínající čtenáři 

Čtenáři 

Do České školy je možné přihlásit děti od 
tří let, a to i během školního roku. 

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 
0406 026 840 nebo na 
CzechSchoolPerth@gmail.com

Hledáme učitele  
i asistenty k pravidelné 

sobotní výuce  
i k doplňkovým programům.

Zájemci, své Resume  
a dotazy zasílejte na email:

CzechSchoolPerth 
@gmail.com

Nebo se přijďte  
přímo za námi  

podívat do školy 
 kteroukoliv sobotu.

PRACUJETE RÁDI S DĚTMI?

MÁTE ZKUŠENOSTI S 

VÝUKOU, VEDENÍM TÁBORŮ, 

ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ČI 

RODINNÝCH CENTER?

Přidejte se do 
našeho týmu! 

Uvidíte, jak se učí  
bilingvní děti a kolik  
radosti, sebepoznání  

a skvělého pocitu vám  
to přinese.

WESTERN AUSTRALIAN NATURALISTS’ CLUB INC.
One of the oldest conservation groups in Australia, the ‘WA Nats’ is a lively organisation designed to 
cater for all the environmentally conscious members of the community.

Join us for our August walks; all details @ www.wanaturalists.org.au/events/2019-08/

KITTY’S GORGE WALK
18 August, 9:30 am-3:30 pm

A scenic walk in the Serpentine National Park, down to Gooralong 
Brook and then along it, back up.  The creek has cascades and 
waterfalls and lunch is on a large rock outcrop in the creek bed.  
The walk is just under 12km with some steep rocky sections.  
Wear clothes appropriate to the weather (i.e. hat / rainwear) and 
suitable footwear.  Bring morning tea, lunch and drinking water.  
Afternoon Tea Coffee back at the cars, if you want to stay 

Contact:  Norm and Sylvia Hodgkinson Ph 9527 2383

Meet in the car parking area, Buckland Rd, Jarrahdale

SULLIVAN ROCK FOR NATURALISTS
25 August, 9:00 am-12:00 pm

Rain Hail or shine. Please RSVP so that we know how many want 
to join in this little tour of the rock and may even a nearby rock 
and check out what is happening here at the end of winter and 
beginning of spring. 

Bring your usual items according to weather especially water and 
your lunch. Binoculars and cameras also.

The meeting place is at the car park on Albany Highway, approxi-
mately 9 km south of Jarrahdale Road intersection.

FUNGI, FLORA, INSECTS AND BIRDS OF WEDGETAIL 
RESERVE IN PARKERVILLE – WITH THE DRB NATS

25 August, 9:45 am-12:30 pm
Join us for a survey of Wedgetail Reserve in Parkerville on 
25th August 2019, 9.45am start. The event will be held in 
partnership with the Friends of the Reserve and the Shire of 
Mundaring. We will be collating lists of all our sightings: flora, 
fungi, birds, insects, and making these available to the Friends 
and the Shire.

It will be run along the lines of the Glen Forrest Superblock 
excursion last year where we divided into four groups. This 
year we will have a bird, an insect, a flora and a fungi group. 
Come join us.

Bookings are essential 
Meet no later than 9.45am on Wedgetail Road Parkerville, by 
the large water tank, between Lake Valley Terrace and Bookleaf 
Place. There is plenty of parking off the road near the tank.

You can join the club online www.wanaturalists.org.au if you 
are interested in nature, natural history, and conservation, and 
if you would like to meet up with like-minded people for bush 
walking, talks and events.

HLEDÁME UČITELE I ASISTENTY

Kdy:      Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School, 
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs 

Česká škola Perth nabízí odbornou 
předškolní a školní výuku v českém jazyce 
pro děti od tří let. 

Výuka se zaměřuje na rozvoj komu-
nikačních dovedností a slovní zásoby, 
výuku čtení a psaní. Mimo jazyka je 
kladen důraz i na poznávání českých 
zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií, 
přírody a vlastivědy. 

Výuka probíhá výhradně v českém jazyce 
a je doplněná nadstavbovými programy.

NABÍZENÉ PROGRAMY :
Předškolní výuka 
Začínající čtenáři 

Čtenáři 

Do České školy je možné přihlásit děti od 
tří let, a to i během školního roku. 

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 
0406 026 840 nebo na 
CzechSchoolPerth@gmail.com
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Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k nám 
chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.
Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

RADIO CZECH & FRIENDS  
 95.3 FM

každé pondělí 16:30–17:30  
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na 

internetové adrese: www.radiovysilaperth.com  
Tel:  08 9249 6491

Kamila Turkova
Naturopath

0402 829 758

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

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

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• 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. 

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní  
na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

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

Indoor – Outdoor 

One on One

Group Training

Bootcamps

Mums and Bubs

Weight Loss

Nutritional Advice

Pre and Post Natal 
Certified

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!

Get your free 

quote today!

Email Sharka or Ado 
at enquiries@

littletaptrailer.com.au.

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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

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

11 august 11am
15 september 11am

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy 
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,

12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

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

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

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 Úklid, nakupovaní
 Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
 Osobní péče
 Doprava k lékaři a na úřady
 Pravidelné společenské akce a zábavy
 Víkendové výlety
 Skupinové wellness a fitness
 Společenské návštěvy
 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

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

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém 
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, 
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Další informace: Jitka Smith 0406 026 840 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

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

rainbow1@iinet.net.au
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Výroky slavných  
Některé osobnosti naší historie se staly slavnými díky svým výrokům a některé známé výroky se se staly slavnými díky významným 
osobnostem, které je řekly. Mnohé z těchto výroků se staly notoricky známými díky své nadčasovosti. Přimějí nás se zamyslet nebo 
nás rozesmějí. Jak dobře se orientujete v tom, kdo kdy co řekl? (Tajenka a osmisměrka vygenerovány. Hezkou zábavu přeje Gábina.) 

Kdo řekl slavné  

1/ In vino veritas.  
    (Ve víně je pravda) 

a/ Francesco Petrarca 
b/ Jan Ámos Komenský  
c/ Erasmus z Rotterdamu 
 
2/ Veni, vidi, vici.  
    (Přišel jsem, viděl jsem, 
     zvítězil jsem) 

a/ Caesar 
b/ Hannibal  
c/ Marcus Aurelius 
 
3/ Quo vadis, Domine?  
    (Kam kráčíš, Pane?) 

a/ Ježíš  
b/ Svatý Petr  
c/ Svatý Pavel 
 

Který z vojevůdců řekl  

4/ Kostky jsou vrženy!  

a/ Alexandr Velký  
b/ Caesar  
c/ Napoleon Bonaparte  
 
Který z antických filozofů řekl 

5/ Vím, že nic nevím  

a/ Seneca  
b/ Sofokles  
c/ Sokrates 
 
Který z římských císařů řekl  

6/ Jen ať si mě nenávidí,  
     hlavně, když se bojí.  

a/ Caligula  
b/ Nero  
c/ Claudius 
 

Přiřaďte výroky k antickým filozofům 

7/ I ta nejtěžší hodina v životě má jen  
     60 minut.  
8/ Vyučováním se učíme.  
9/ Nežijeme proto, abychom jedli, 
     ale jíme proto, abychom žili. 
 
a/ Seneca  
b/ Sofokles  
c/ Sokrates  
 

Přiřaďte výroky k slavným vědcům  

10/ Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí.  
11/ A přece se točí  
12/ Matematika je psaná pro matematiky 
 
a/ Nikola Kopernik  
b/ Galileo Galilei  
c/ Archimédes  

13/ Na otázku Proč má rád hezké 
ženy Aristoteles odověděl ... Dozvíte 
se vyluštěním jednoduché křížovky 

1. Sečná zbraň 
2. Kyselý a žlutý plod 
3. Sport s míčem 
4. Část hřídele, uložená v ložisku  

a umožňující otáčivý pohyb 
5. Místo, kde žijeme 
6. Slovní výraz pro písmeno "y" 
7. Česky anglické slovo "flat" 
8. Dopravní prostředek na kolejích 
9. Školní předmět v laboratořích 
10. Největší domestikovaná šelma 
11. Násep 
12. Výraz pro internetovou stránku 
13. Oděv zejména po koupeli 
14. Pokrývka hlavy 
15. Dioptrická pomůcka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/ Kdo pronesl následující 
postřehy ze života? ...  
Jméno najdete v osmisměrce 

 Milostný trojúhelník může 
existovat jen tehdy, když je jeden 
úhel tupý. 

 Když láska prochází žaludkem, 
tak kde potom proboha končí? 

 Když je vám vaše milovaná 
nevěrná a vy se chystáte skočit z 
okna, uvědomte si, že vám 
nasadili parohy a ne křídla. 

 Když muž otevře ženě dveře 
auta, je nové buď auto nebo 
žena. 

 Moudrost nepřichází vždy s 
věkem. Někdy věk přichází sám.

15/ Přiřaďte slova o ženách uvedeným slavným Francouzům 
Napoleon Bonaparte  

  a/ 
 
  b/ 
 
 
   Victor Hugo              
  
 
16/Kteří slavní čeští herci konstatovali: 

a/ Život je plný zatáček. A v zatáčce se musí jet. 
b/ Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom. 
c/ Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou dny, 
    kdy pro změnu budeš chtít, ale už nebudeš moct. 
 
17/ Příznaky stresu jsou: nadměrné požívání potravin, impulsivní nakupování a rychlá jízda.  
Která česká spisovatelka, publicistka, vydavatelka, scénáristka (Díky za každé dobré ráno) reagovala: 
„Děláte si srandu? Tak nějak si představuji perfektní den.“ 

Muž chce být první láskou ženy, 

žena poslední láskou muže. 

Ženy mají dvě velké zbraně: líčení a pláč. 

Naštěstí nemohou použít obě současně. 

Jiří Kodet  

Miloš Kopecký 

Jan Werich 

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a, 9c, 10c, 11b, 12a, 13 To je dotaz slepce, 14 Miloslav Horníček, 15 a-Victor Hugo, b-
Napoleon Bonaparte, 16 a-Jiří Kodet, b-Miloš Kopecký, c-Jan Werich, 17 Halina Pawlowská 

Výroky slavných  
Některé osobnosti naší historie se staly slavnými díky svým výrokům a některé známé výroky se se staly slavnými díky významným 
osobnostem, které je řekly. Mnohé z těchto výroků se staly notoricky známými díky své nadčasovosti. Přimějí nás se zamyslet nebo 
nás rozesmějí. Jak dobře se orientujete v tom, kdo kdy co řekl? (Tajenka a osmisměrka vygenerovány. Hezkou zábavu přeje Gábina.) 

Kdo řekl slavné  
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2/ Veni, vidi, vici.  
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3/ Quo vadis, Domine?  
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Který z vojevůdců řekl  
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Který z antických filozofů řekl 
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Který z římských císařů řekl  
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     hlavně, když se bojí.  

a/ Caligula  
b/ Nero  
c/ Claudius 
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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

Konzulát České Republiky 
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.

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019

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

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

   31. 8. 2019 Vepřové hody

   8. 9. 2019 Výlet do Swan Valley

   1. - 11. 10. Mistrovství světa v minifotbale

 1. - 3. 11. 2019   Kempování

 17. 11. 2019   Oslavy České školy

 21. - 24.11.  2019  Filmový Festival

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


FILM, SVAŘÁK A ŠTRŮDL

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813

 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WASrpen 2019 Srpen 2019 www.czechslovakwa.org

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

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 
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