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Úvodní Slovo 

Tentokrát z Klokanovy redakce 

Milí čtenáři, 
 
moje první číslo Klokana vyšlo sice poz-
dě, ale vyšlo a to je podstatné, protože 
tu vždycky byla ta možnost, že se něco 
nepodaří, tiskárna se správně nenain-
staluje, budou problémy s počíta-
čem....nebo kdo ví co ještě...ale zvládla 
jsem to, doufám, že i poměrně s úspě-
chem.  
V tomto čísle bychom rády s Jitkou 
Smith představily novou rubriku urče-
nou pro děti. Klokánek bude vycházet 
jako celá dvojstránka, zaměřená hlav 

 
 
 
ně na jazyk. Naším plánem je mít vždy 
každý druhý měsíc jeden jazyk, tento-
krát česky a snad v příštím čísle sloven-
sky. Stále se ještě snažíme získat co 
nejvíc slovenských materiálů a snad i 
někoho, kdo by mohl pomoct s korek-
turou textů, protože ačkoliv všichni ve 
výboru slovensky velmi dobře rozumí-
me, se psanou slovenštinou jsme na 
tom o dost hůř.  
Dále se v tomto čísle dočtete o průbě-
hu dětského dne, oslavě Noci Svato-
jánské, pozveme vás na přednášku Jir-
ky a Marušky Lochmanových, a snad se 
i pobavíte čtením naší zábavné rubriky.  
Tento měsíc nás bohužel opustí oblíbe-
ná členka naší komunity, Tereza Rada, 
lékařka a  zakladatelka Česko-
slovenské playgroup a České skoly v 
Perthu. Terezka se vrací s manželem a 
dětmi do Melbourne, aby byli blíž ke 
svým rodinám. Děkujeme, Terezko, za 
Tvoji obětavou práci, neutuchající 
energii a přátelství. Budeš nám chybět! 
A vám všem ostatním přeji hezké po-
čtení a na shledanou na jedné z klubo-
vých akcí. 

 Lucie Vrbská 

Senior klub – NOVINKA! 
  

Milí senioři, oznamujeme otevření klubu, kam si můžete přijít popovídat, zahrát 
třeba šachy či přečíst noviny. K dispozici jsou české knihy, krajanské časopisy, 
zdarma káva a čaj. Nemusíte se nijak registrovat ani být členy klubu. Otevřeno 
máme každý čtvrtek 14:00-18:00 hod.Klub se nachází v Maylands, prakticky na 
rohu Guildford Rd a Eighth Avenue, kde hned vedle znáte kostel Our Lady Queen 
of Poland a Polish House. Přístup do klubu je bezbariérový – hlavními dveřmi z 
přední strany budovy a do 1. patra výtahem. Adresa: The Rise, 28 Eighth Ave, 
Maylands – 1. patro, Community Office č. 8 – sdílený komunitní prostor s rus-
kým klubem. 
  

Slavnostní otevření 
 

sdíleného komunitního prostoru (ruská knihovna + český a slovenský senior klub 
s knihovnou) za účasti zástupců City of Bayswater a dalších osob, které pomohly 
klub realizovat, se uskuteční ve středu 27. 6. 2012 od 18:00. Na programu jsou 
krátké uvítací proslovy a lehké občerstvení. Prosíme, pokud můžete, přineste 
talíř tradičního drobného českého či slovenského pečiva, zákusků, jednohubek 
apod. Vstup zdarma. 



 

 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  NA  ROK  2012                                                    
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci                              Rodina   $30,00 
nebo poslat šekem – poštovní poukázkou                            Jednotlivec  $25,00 
na naši adresu:                                                                 Penzisté - pár            $20,00 
Czech& Slovak Association                                           Penzista jednotlivec $15,00 
PO Box 604,                                            Student   $15,00  
Mundaring WA 6073 

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK   2012    

    
   23. 6.               Svatojánská noc 
     7. 7.               Promítání fotografií Madagaskar a Jižní Afrika  
                              - J & M   Lochmanovi  
   25. 8.               Zabíjačka 
   28. 9.               Svatováclavský ples 
   26. - 28. 10.    Víkendové kempování 
     2. 12.             Mikuláš  
    31. 12.            Silvestr  

 

Bližší informace o plánovaných akcích se 
dovíte z dalších čísel KLOKANA. 

 

Těšíme se na vaši účast! 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectví ČR     
 Velvyslanec   -  Hynek KMONÍČEK  
8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 
Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 
Web: www.mzv.cz/canberra 
 
Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig 
WESTERN AUSTRALIA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102 
 
Konzulát ĆR 
Konzul: Ing. Hani STOLINA 
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  Follow us on Facebook  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectvo SR 

Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 

Telephone: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: embassy@slovakemb-aust.org 

Web: www.canberra.mfa.sk 

 

Konzulát SR 

Konzulka: Zuzana Warderová 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   

CANBERRA 2606 

Telephone: (02) 6270 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
 

       

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 

           ČLENSTVÍ  V  NAŠEM  KLUBU 
   Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Aus-
trálii. Členem klubu se může stát kdokoli bez rozdílu národnosti či bydliště. Jediným předpokladem členství je zájem 
o naši kulturu a společnost. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku  

 -        Bankovním příkazem na účet: Czech & Slovak Association in WA, Inc., BSB 016 286, číslo účtu: 438009261.  

          Banka ANZ. Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno! 

-         Sdělení poštovní adresy, na kterou je členům zdarma zasílán měsíčník Klokan. 

-         Na základě úhrady členských příspěvků obdržíte členskou kartu. 

-         Předplatné Klokana bez členství v klubu: $18/rok 
Další výhodou členství je snížené nebo zdarma vstupné na některé klubové akce. 
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Svatojánská noc 
            aneb 

Hledání pokladu a oslavy 

           slunovratu 
 

 

Datum a čas konání:  23. 6. od 17.00 do co vydržíme 
 
Místo konání:  Austria Club, 46 Staniland St, Orange Grove 
 
Vstupné:  členové asociace a studenti $15, nečlenové $20,  

děti do 3 let zdama, dítě do 15 let $10, 
rodina $40 

 
Občerstvení: v ceně vstupenky je 1 porce opékaného červa  

(česká klobáska) s hořčicí/kečupem a chlebem,  
1 nealko pití pro děti,  
1 porce vepřové pečene s cibulí a chlebem,  
1 čaj s kouzelných bylin a 1 ks svatojánského chlebíčku 
možnost zakoupení českého, rakouského, německého nebo australského piva, svařeného 
vína a dalšího pití dle nabídky baru rakouského klubu 
 

Program: 16:45 – 17:30.............registrace hledačů pokladu 
 17:00..........................zahájení večera 

17:00 – 17:30.............podávání prvního občerstvení (červy + pití) 
 17:30 – 20:00.............hlavní programhledání pokladu (podrobnosti níže) 

pletení věnců z devatero kvítí 
vyhazování koštěte 
skákání přes oheň ve dvojicích aneb zkouška pevnosti partnerského 

vztahu! 
věštba budoucnosti pro jednotlivce  

 19:30 – 20:00.............podávání druhého občerstvení (porce vepřové pečeně) 
 20:00 – 20:15.............otevírání svatojánského pokladu – vyhodnocení týmů 
          20:15 – 22:00.............tanec kolem ohně, volná zábava 

  

Hledání pokladu: Kategorie týmů 1 dítě do 9 let + 1 dospělý nebo 2 děti nad 9 let 
na cestě za pokladem musí vyřešit 4 úkoly a získat heslo k zámku 
cestu budou ukazovat světlušky, pravidla budou sledovat divoženky 
kdo neuspěje může to zkusit podruhé, ne však potřetí 
Kategorie týmů 2 – 4 dospělí 
autem nebo na motorce musí najít části hesla v širším okolí klubu 
části hesla se ukrývají v restauračních zařízeních, 
jako důkaz, že posádka byla na příslušném místě, poslouží stvrzenka  

o konzumaci minimálně jednoho pití – alko nebo nealko 
řidič nesmí pít alkoholický nápoj – po příjezdu proběhne dechová zkouška! 
hledačský tým, který absolvuje trasu nejblíže k předem stanovenému času, bude mít přístup 

k hlavnímu pokladu  
 
 
Upozornění: Za bezpečnost dětí do 15 let plně odpovídají rodiče nebo jiní dospělí příbuzní  
 

Přihlášky týmů hledačů pokladu a dotazy na: CzechSlovakWa@hotmail.com 

mailto:CzechSlovakWa@hotmail.com
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Díl 4. (závěrečný) 
 
Nejzajímavější sgrafitové práce od J. Kučíka si může každý 
prohlédnout v kostele benediktýnského kláštera v New 
Norcii asi 105 kilometrů na sever od Perthu. Tam, na stě-
nách lodi chrámu, je zobrazena monumentální Křížová ces-
ta, která je velmi nevšední s rozsáhlým ikonografickým pro-
gramem. I v španělsko-australském prostředí kláštera 
(zakladatelé byli Španělé z 19. 
 století) Kučík nezapomněl na svou vlast, protože do výzdo-
by stěn zahrnul Slovanské lidové motivy. Jeho strohý, line-
ární, silně grafický styl se velmi hodil na sgrafito a i dnes 
jeho nástěnné malby působí velmi dramaticky a 'moderně' 
na stěnách kostela v New Norcii. Jiné práce je možné 
shlédnout v kostele sv. Joachima ve Victoria Park a Our 
Lady of Grace v North Beach. Bohužel, velmi působivé a 
monumentální Ukřižování v katolickém kostele 
v Greenmount bylo  
zničeno. 
 
Mimo sgrafita, Kučík pracoval i s mozaikou (v New Norcii a 
dnes v Buchlovicích) a s olejem. Zanechal také velký sou-
bor maleb historických kostelů v Západní Austrálii, na kte-
rých pracoval asi dvacet let. Úspěšná výstava kostelů se 
konala v Armadale krátce před smrtí umělce.  
 
O Kučíkově umělecké práci proběhly v Austrálii přednášky 
na odborných konferencích a byly vydané články o jeho 
práci v místních i českých časopisech.  
K stoletému výročí narození Kučíka jsou připraveny k tisku 
další články o jeho umělecké a kulturní činnosti v Západní 
Austrálii. O jeho práci byly také publikovány články v míst-
ních novinách. 
 
Není více místa tady rozvést diskuzi o různorodých činnos-
tech Josefa Kučíka v Československu a v Západní Austrálii. 
Třebaže jeho příspěvek k české kultuře v Austrálii nebyl 
monumentální, přece však stojí za povšimnutí. V jeho mož-
nostech se snažil udržet  slovanskou kulturu a vzpomínky 
na československé kořeny jak nejlépe mohl. Dělal to, proto-
že miloval svou vlast a protože to   považoval  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za důležité, aby Čechoslováci v zahraničí si vážili a byli hrdí 
na bohatou kulturu své rodné země. Věřil ve své zásady, i 
když už mnoha Čechům připadal 'staromódní', zaostalý i 
možná naivní. Nakonec, Kučík nestál tak o svou slávu jako o 
to, že se o něm mohlo říci, že byl čestný člověk a věrný 
svým zásadám. Možná, že slova, které napsal příteli ještě 
ve svobodné republice v 1947 říkají o něm přece jen trochu 
více: 
 
 

A ať se ten svět jak chce roztočí, 
Mám radost z toho, že každému 

Mohu dívat se do očí. 
Bylo by ješitným, kdybych se zpovídal, 

Věřte však v jedno - že leckde - 
I dobro jsem vykonal... 

Josef Kučík, český patriot, umělec, spisovatel, dramaturg 
a zakladatel prvního spolku Čechoslováků v Perthu. 



 

 

Reakce na akce:  Dětský den  

MÁME RÁDI ZVÍŘATA, PROTOŽE JSOU CHLUPATÁ A MAJÍ HEBKOU SRST 
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si určitě prozpěvovaly děti, co přišly oslavit svůj svátek na 
Cuddly Animal Farm ve Swan Valley. Jakoby to i počasí vě-
dělo a tak se nedalo zahanbit. Sluníčko rozdávalo své pa-
prsky tak, že se zdálo, že se nám vrátilo léto. Farmář John 
nás uvítal bodrým úsměvem, ostatně jako vždycky, a ujistil 
nás, že je nám k službám. Pronajatá markýza, s ubrusem 
plný oveček, poskytla stín i místo k odpočinku. A den to byl 
pěkně rušný!  

Oslavit svůj den přišlo na padesát dětí a stejné množství 
rodičů a prarodičů. Na děti čekalo snad každé domácí i 
hospodářské zvíře! Nechyběl ani osel, lama či bažanti! A 
těch druhů slípek a vůbec veškerého opeřeného a vodního 
ptactva! 

Odvážnější děti se radostně nechávaly vpouštět do výběhů 
s drobnějším zvířectvem, kde neváhaly a vice či méně nad-
šeně zkoušely, zdali mají opravdu hebkou srst. V oblibě, 
bezesporu, vedla morčata, která se trpělivě nechala ne-
sčetněkrát vyndat ze svých výběhů a krmit nekonečnou 
zásobou zeleně i tvrdého chleba. Díky tomu některá mor-
čata dosahovala rozměrů dobře vykrmených králíků! I se-
látka ve vedlejším výběhu vypadala jako chudí příbuzní (ta 
se totiž krmit nesměla). Dvakrát za odpoledne si děti moh-
ly vlastnoručně vyzkoušet krmení jehňat a kůzlat z láhví. 
Občas se těmito láhvemi pokusily krmit i sebe. Poté, co se 
děti s připravenými lahvemi usadily, ošetřovatelé zapískali 
a ihned se z několika směrů vyhrnula poskakující jehňata a 
kůzlata, a hladově se vrhala na nastavené dudlíky. Byla to 
podívaná vskutku nezapomenu-telná!  

 

 

 

 

 

Děti si též užili na houpačkách a prolézačkách, zaskákaly 
si na skákacím hradě. Ovšem nejoblíbenější atrakcí byl 
vláček! Pestrobarevné vagónky připojené za malotrak-
tor byly plné děti celý den. Mladistvý ‘strojvedoucí’ neú-
navně objížděl farmu za radostného povyku děti dokola 
a dokola - a dokola.  

Ugrilované české klobásky s českým chlebem chutnali 
snad malým i velkým. Moc děkujeme všem, kteří nám s 
přípravou oběda pomohli! Jak reklama hlásá, nejlepší 
koblížky v Perthu, opět dostály svého jména. A tento-
krát jich bylo i dostatek. Krásně nazdobené čokoládové 
‘cupcakes’ trochu v tom letním slunci tekly, ale chuti to 
nijak neubralo - a nejen děti z nich měli čokoládové kní-
ry! 

A když už toho všeho bylo trochu moc, markýza nabídla 
odpočinek. Děti si zde luštily hádanky a kvízy či malova-
ly v pracovních sešitech, které pro ně byly speciálně 
tématicky připravené. A možná jim z nich rodiče na 
dobrou noc přečetli pohádku O neposlušných kůzlát-
kách či se sami pobavili u poučné bajky O pyšném kozlo-
vi!  

Moc nás těší, že Vás tolik přišlo, a pokud máte nápad, 
kde - či jak, uspořádat dětský den příští rok, dejte nám 
vědět. Vaše návrhy vždy uvítáme! 

Jitka Smith 
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Zveme Vás na povídání o unikátní  
zvířeně Madagaskaru, 

o zvycích obyvatel tohoto ostrova  
a o květeně Namaqualandu v Jižní  

Africe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CESTOVANÍ PO MADAGASKARU A JIŽNÍ AFRICE-NAMAQUALAND 

s Jiřím a Marií Lochman 

Jiří a Marie Lochman cestovali sólo Madagaskarem za účelem focení tamnější zvířeny; 
prošli s batohy na zádech část ostrova pěšky a při tom se nevyhnuli blízkému setkání s 
místním obyvatelstvem a jeho tradicemi. Doplňkem této zkušenosti byla jejich loňska 
návštěva Namaqualandu v Jižní Africe. Zde se hlavně zabývali květenou, která je svou 
druhovou rozmanitostí proslulá ve světě. 

Jiří s Marií se s námi podělí nejen o své zážitky, ale také o výsledky své fotografické práce. 

 
 

Přednáška se koná v sobotu  

7. července v Australian Asian 

Club od 18:00 hodin 

 Australian Asian Club,  

275 Stirling St, Perth  

Zabijačková zábava 
25. 8. 2012 

Australian Asian House, 275 
Stirling St, Northbridge 

 
Vstupné dobrovolné,  

zabijačková večeře $18 
(nutno objednat předem) 

 
Objednávky a rezervace míst 

zasílejte poštou na klubový 

PO Box nebo e-mail 



 

 

 

Červen 2012           Červen 2012           Červen 2012           

1. vydání1. vydání1. vydání   
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Klokánkovy AktivityKlokánkovy AktivityKlokánkovy Aktivity   
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Hádanky: 

Panenka v červeném šátku 

Hoví si pod keřem v chládku. 

Co to je?      

 

Všechny barvy duhy  

Mají jejich tuhy. 

Co to je?   

 

Odpověď na hádanky: Jahoda, Pastelky 

Z Klokánkovy Kapsy 

 

Pranostiky na červen 

Červen studený sedlák krčí rameny. 

Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

Na mokrý květen přichází suchý červen 

11. červen - O svatém Barnabáši bouřky často 

straší 

12. červen - Svatá Tonička mívá často uplakaná 

ŽÁBA BEZ MAŠLE 

Myš a žába v lese našly 

Na jahodě krásnou mašly. 

Na klobouk ji žába chtěla, 

Mašle jí však uletěla. 

Myš se směje: „ Moje milá, 

a máš klobouk bez motýla.“ 

  Květa Pacovská 

ČERVEN 

Víte že? 

 

Jméno ČERVEN se vysvětluje různě: 

 červenají se jahody 

 Podle červené růže šípkové 

 Podle červů, kteří škodí na stromech a ovoci 

 Podle hmyzu červec, který se v minulosti používal k barvení 
látek 

 30. červen 

     Dětem končí školní rok. V tento poslední 
školní den se děti neučí, jen si jdou do školy 
pro vysvědčení. 

     Často poděkují učitelům a učitelkám kyticí 
květů. Ti potom ze školy odchází s velkou 
náručí květin.  

 

1. červen 

 Mezinárodní den dětí 

21. červen 

 Nejdelší den v roce a nejkratší 
noc 

 První letní den 

 Mezinárodní den trpaslíků 



 

 

Česká škola v Perthu 

pro děti od tří let 

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 

Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45 

      Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.  

Výuka se zaměřuje a rozvoj mluvení, přípravu na výuku čtení a psaní,  

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi. 

Další informace: Jitka Smith  (08) 9245 8137 

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com 

Česká playgroup 

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let 

Kde:  Karrakatta Community House v areálu Irwin Army 

 Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta 

Kdy: každý čtvrtek 9:30-12:30 

Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první návštěvou telefonicky 
nebo e-mailem na kontaktní osobu: 

Helena Tippett 0401577661 

     tippet@westnet.net.au   

Média 

Slovenská 

Denník SME www.sme.sk, Kumšt www.ekumst.sk 

STV: http://www.stv.sk/online/ 

Česká 

Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com, 

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com 

Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz 

ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA: http://tv.nova.cz/, 
http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.iprima.cz 

“Rainbow” 
Balíčky komunitní péče pro starší generaci 

 Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora 

 Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východo-
evropskými 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 

Radio Czech & Friends  95.3 FM 

každé pondělí 15:30-16:30 

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese  

www.vysilaperth.com 

Radio SBS  96.9 FM   

každou neděli 21:00-22:00 česky 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech 

každou neděli 22:00-23:00  slovensky 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak 

Kadeřnické služby 

Levné stříhání a barvení vlasů je možno sjednat po dohodě 

u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo na e-mailu 

lizbaladova@yahoo.com  

Katolická Sv. Omša 
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie po sv. Omši v hale 
pri kostole.  Ak chcete prísť a chcete sa stretnúť a porozprávať s ľudmi, a 
nie ste katolíci alebo veriaci, srdečne ste vítaní.  
 

                          Our Lady Queen of Poland 

 9.septembra -  11:15 35 Eighth Avenue, Maylands 

 
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím, 
kontaktujte ma na moju adresu. 

Fr. Pavol Herda 
215 Morley Drive, Kiara WA 6054 

Mobil: 0401 511 302 
calidusps@gmail.com 

                        Slovenské evanjelické bohoslužby 

z dôvodu vážneho zdravotného stavu mojej manželky sa v najbližšej dobe 

nebudú konať. O zmene situácie vás budeme patrične informovať. Ak si 

však vyžadujete pastorálnu starostlivosť alebo akúkoľvek duchovnú opa-

teru alebo obrad, oznámte nám. 

Mob. 0413 675 0429   

mvelebir@bigpond.com 

 

Ďakujeme                                                                    Milo Velebír 

Kurzy českého jazyka pro dospělé 

V tomto čtvrtletí (24.4.-3.7.)  se scházíme v úterý v The Rise, 28 Eighth 

Ave, Maylands - 1. patro, Community Offices - sdílený komunitní pros-

tor s ruským klubem.  

Začátečníci 18:00-19:30, mírně pokročilí 18:45-20:15, pokročilí 19:30-

21:00. Cena kurzu je $110/11 lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak 

odvíjí od počtu navštívených lekcí. 

 

Bližší informace: ballashley@hotmail.com (anglicky) anebo 
baladova.gabina@post.cz (česky) 
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ČECHOAUSTRALAN 
Krajanský list 

Www.cechoaustralan.com 
Časopis k objednaní u šéfredaktorky a  vydavatelky listu Barbary Semenov, 

P.O. Box 1008, Hawksburn, VIC 3142, Australia  

Nebo na emailové adrese: bsemenov@cechoaustralan.com 

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
mailto:mvelebir@bigpond.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:baladova.gabina@post.cz


 

 

Originální broušené sklo 

               Jiří Zachar 

       Český umělec žijící v WA 

         Kvalitní sklo vyrobené v ČR  

● umělecký brus vzniká v Perthu  

●  dekorativní i užitkové předměty  

●  ideální dárek 

● Výrobky je možno vidět každou první  

sobotu v měsíci na Kalamunda Markets 

nebo dle individuální dohody. 

● Tel. 9444 2928  

●  mob. 0412 180 481 

www.zacharcrystal.com.au 

DECEASED ESTATE 
Czech / Prague crockery - beautiful hand painted floral designs, 

plates, cups saucers, vases, jugs, ornaments in 
excelent condition & collector’s items. 

 
All open to reasonable offers. 

Crystal Czech / Prague gorgeous designs, 
 Bowls, 6 large glasses, 6 small - all as new condition 

-bargain - $100 
 

Original oil painting of Charles Bridge & view of Prague city $60 
 

Jana Hunter -24 Castlegate Way, WOODVALE 6026. 
Telephone :  94094414. or  0412777811 
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Představujeme knihu: 

NAHOŘE JE DOLE  
Život profesora Jana Šedivky, houslového virtuosa a pedagoga 

Autorka: Elinor Morrisby 
Jan Šedivka (1917-2009), houslista a pedagog, byl více než 45 let osobností  Austrálie,  
převyšující ostatní v oboru hry na smyčcové nástroje.  
Toto je Šedivkův příběh: zobrazuje úspěchy i prohry jeho nevšedního života. 
Autorka je absolventkou pražské konzervatoře žijící v Hobartu, Tasmánii. 
Kniha je doplněna o vlastnoruční podpis autorky, je psána v češtině, má 193 stran textu a množství  
fotografií.     
                                                                        Cena: $30  
(k dispozici je 1 výtisky u tajemnice Olgy Goerke – tel. 0413 912 586, další výtisky je možno objednat). 
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Hledání pramenů – Karol Tapci 

Karol Tapci byl mladý uprchlík slovenského původu, který připlul jako 20-letý do Austrálie na lodi Dundalk Bay v roce 1950.  
O dva roky později byl ve věznici Fremantle pověšen za zabití. O příběhu Karola Tapci byla napsána kniha The Stranger

(1992).  
     Autorem je historik Tom Austen, který věří, že Tapcimu nebyl umožněn spravedlivý proces a že neměl být pověšen.  

Dnes, po dvaceti letech od publikace knihy, se začali objevovat lidé, kteří prosazují přezkoumání procesu. 
Hledají se příbuzní a lidé, kteří mají jakékoliv informace o Karolu Tapci – v Austrálii, ČR i SR.  

Znám byl pouze kontakt na zemřelou sestru K. Tapci – Annu, která žila v Nymburku, ČR. 
Prosíme, máte-li jakékoliv vzpomínky, informace, kontakty či nápad, jak zjistit více o Karolu Tapci, kontaktujte: 

Tom Austen, historical writer      
e-mail: scribea@iinet.net.au  tel: 9291 6461, 22 Winjana Road, Lesmurdie WA 6076.        

Události 

Do Perthu jsme se přiste-
hovali z Dubae v září roku 
2008. V Dubai jsem měla 
docela dost českých ka-
marádek, což bylo moc 
fajn. A tak jsem si říkala, 
jak to zvládnu bez krajanů 
tady v Perthu. Vždyť jsem 
tu nikoho neznala... Proto 
jsem začala hledat na in-
ternetu pod heslem "Češi 
v Perthu". Našla jsem od-
kaz na Gumtree: " Hledám 
českou maminku....", kte-
rý byl právě od Terezky! 
Měla jsem radost a hned 
jsem jí poslala email. Te-
rezka odepsala a pár dnů 
na to jsme se setkaly i s 
dětmi v Kings Parku. Bylo 
to bezva.  
S Terkou jsme si hned padly do oka a já byla moc šťastná, že 
jsem našla českou kamarádku, s kterou si můžu popovídat 
ve svém rodném jazyce a přitom poslouchat ten její krásny 
přízvuk a roztomilé přeřeky:-)). S Terkou jsme se začaly ví-
dat častěji. Představila mi Scitech, kam moc rády chodíme 
dodnes a navštěvovaly jsme se doma. Hned se mně tady v 
Perthu zalíbilo. Bylo fajn najít super kamarádku pro sebe a 
tetu pro Adámka:-)).   

Pomalu jsme začaly po-
znávat více českých ma-
minek a nakonec se do-
hodly, že se začneme 
scházet pravidelně. A tak 
vznikla naše česká 
playgroup. Zpočátku jsme 
se scházely doma, každý 
týden u někoho jiného. 
Pak nás ale bylo víc a víc 
a dětí jako smetí, tak 
jsme potřebovaly něco 
většího a prostornějšího, 
s venkovním hřištěm. 
Terezka našla domeček v 
Karrakattě, kde se schází-
me dodnes. A byla to prá-
vě Terezka, která vždy 
vše zařídila, vyřídila, zor-
ganizovala rozpis slu-
žeb...prostě se o vše sta-
rala.  

 
Terezko, moc ti za všechno děkujeme, budeš nám šíleně 
chybět. Přejeme Ti krásný život v Melbourne. A nezapomeň 
na nás! Hodně štěstí!!!! 
Petra 

Bon Voyage Terezko 

Čeští lékaři jako první na 
světě provedli unikátní zá-
krok. Podařilo se jim odope-
rovat pacientovi srdce se 
zhoubným nádorem a na-
hradit ho dvěma čerpadly na 
baterie.  
Metodu již dřív vyzkoušeli 
lékaři v Americkém Housto-
nu, ale nebyli úspěšní. Profe-
sor Jan Pikr, který se svým 
týmem zákrok provedl, uvá-
dí, že zákrok o něco vylepšili 
a funguje. 
Třiceti sedmiletý pacient se 
zotavuje z umělého spánku a 
učí se obsluhovat zařízení 
které má místo srdce a mě-
nit baterie.  Zařízení musí 
mít neustále sebou  a za pár 

měsíců, pokud bude vše pro-
bíhat v pořádku, bude zařa-
zen na čekací listinu na 
transplantaci srdce.  
Lékaři doufají , že se do bu-
doucna metoda natolik vy-
lepší, že by mohla do značné 
míry nahradit transplantaci 
srdce.   

Čech první člověk na světě žijící bez srdce 



 

 

SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Obtížnost: snadné 

Jdou dva policajti a najdou mrtvolu,  

"Co s ní uděláme?" ptá se první policajt. 

"Přece to nemůžeme nahlásit, to by bylo spousta papírování a 

problémy", říká druhý. 

"Tak ji zakopeme", napadlo prvního." 

"To ne vyčmuchají ji psi a jsme zase u toho."  

Ten první policajt na to: "Tak ji hodí-me do vody." 

"No a když vyplave, tak ji taky najdou", řekl druhý. Pak druhého na-

padlo: 

" Tak ji spálíme!" 

Když první policajt souhlasil, tak vzali mrtvolu a hodili ji do kopřiv.  

Pride chlapec do-
mov z lesa a skri-
kne:  Mami  

mami videl som 
ako v lese spadol 
ujo zo stromu. Ma-
micka povie:och to 
musel bit skaredy 
pad a syncek nato: 
ani nie pre istotu si 
dal okolo krku spa-
gat.  

O svokrách: 

- Babka, ako si 

pricestovala? 

- Vláčikom, 

srdiečko, vláčikom. 

- Vidíš oco? A ty si 

povedal, že ju čerti 

doniesli!  

Obtížnost: střední 

Řešení z minulého čísla 
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