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Zimní výlet autobusem
do Swan Valley
Datum: sobota 27. 7. 2019
Sraz: v 8:45 na parkovišti u vlakového nádraží Guildford anebo

v 9:00 na parkovišti u Yahava Koffee ve West Swan Road (zde můžete
zanechat své auto).

Cena: $35.00 včetně lehkého oběda
Program: Yahava Koffee – ochutnávka kávy/ Honey House/

nejstarší kostel v Západní Austrálii/ umělecká galerie/ vinárny / pivnice

Ukončení: v 16:30

KONTAKTY
Předseda:
Jitka Smith

POJEĎTE S NÁMI PODĚKOVAT SPONZORŮM
NAŠICH TOMBOL NA VEPŘOVÝCH HODECH

REZERVACE NUTNÁ na csa@czechslovakwa.org do 25. 7. 19.
Předmět „Swan Valley“, uveďte, prosím, Vaše celé jméno a telefon.

Výroba vlastních
čokoládových figurek
v Chocolate Factory
PRO DĚTI NAD ŠEST LET

Datum: neděle 11. 8. 2019 ve 14:00
Sraz: v 13:50 na parkovišti u Margaret River Chocolate Factory,

5123 West Swan Road.
Cena: $50 za dítě, děti si odnesou vlastní výrobky.
Výroba čokoládových figurek pro skupinu maximálně 10 dětí trvá hodinu,
bez účasti rodičů.
Pro čekající rodiče ochutnávky výrobků ve vedlejším Providore
a občerstvení v Lavander Cafe (na vlastní náklady).

REZERVACE NUTNÁ na csa@czechslovakwa.org do 27. 7. 19.
Předmět „Chocolate Factory“, uveďte, prosím, celé jméno dítěte
a Váš telefon.
V případě zájmu více než 10 dětí vytvoříme dvě skupiny,
které budou začínat v 13:00 a v 14:00.

V případě zájmu méně než 6 dětí se akce neuskuteční!

!

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

DRY JULY ANEB SUCHÝ ČERVENEC
V Austrálii se koná mnoho masových
akcí, jejichž cílem je vybrat finanční
pomoc pro zdravotně postižené nebo
sociálně slabé lidi. Nejčastěji se setkáváme s prodejem různých předmětů nebo
cukroví, a těmi nejpopulárnejšími jsou
sportovní akce nebo závody. Ale slyšeli
jste už o tom, že by někdo abstinoval
jako projev podpory záslužné činnosti?

To je opravdu obdivuhodná snaha,
která si zaslouží podporu, nemyslíte?
Projevit solidaritu s nemocnými rakovinou a podpořit naše děvčata v týmu
Sober Hearts můžete na stránkách
www.dryjuly.com/teams/the-sober-hearts-2, a to povzbudivými slovy a
hlavně finančním obnosem dle vlastního uvážení.

Členka našeho výboru Michaela Ondová,
a vydavatelka Klokana Lucie Vrbská se
letos opět rozhodly zapojit do masové
akce DRY JULY. Do týmu Sober Hearts
se také přidaly Markéta se Samanthou,
které se akce letos účastní poprvé.

Podrobnosti o pravidlech akce, týmech
a o tom, jak a kdy to všechno začalo,
najdete na:

Cílem této akce je finančně přispět organizacím napříč Austrálií, které starají
o pohodlí a fyzický i duševní stav rakovinou postižených lidí.

www.dryjuly.com
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DEN DĚTÍ – SPORTOVNÍ DEN
Rok se s rokem sešel a byl tu další Dětský den plný zábavy, radosti a dětského smíchu. Tentokrát se konal v Cambridge
Scout and Guide Hall ve Floreat. Počasí nám úžasně přálo, slunce svítilo, obloha byla jasně modrá, vítr nefoukal. Byl
to nádherný australský červnový den.
Když jsem nahlašovala naši účast, tak jsem se ptala mého
australského manžela, jestli chce jít taky a on jen odpověděl: “Czech Kids Day, sure, Aussie kids don’t celebrate these things.” Tak mi to nedalo a začala jsem googlovat, jestli
opravdu australské děti nemají Den dětí. Bylo mi to divné,
neboť Australané slaví dokonce i “Sausage Roll Day” 5. června.
Nakonec jsem zjistila, že Australané mají dokonce celý týden
věnovaný dětem: “National Children’s Week”, který je vždy
čtvrtý týden v říjnu. Co se týká dalších zemí, tak většina slaví
Den dětí jako my, 1. června.
Trocha historie nikomu neuškodí: v roce 1949 byl Den dětí
ustanoven na 1. června a důvodem byla Světová konference
pro blaho dětí konaná 1. června 1925. Ve stejný den se konal i
“Festival dračích lodí” v San Franciscu, který měl poukázat na
to, že by se společnost měla vice zabývat blahem dětí.
Já osobně jsem měla Den dětí strašně ráda nejen kvůli ‚kindervajíčku‘, které nám mamka vždycky kupovala snad až do našich
18 let, ale také kvůli banánovým palačinkám se šlehačkou a
džemem k snídani. A taky proto, že už bylo krásně teplo, blížily
se moje narozeniny a hlavně konec školy.
To už by z minulosti asi stačilo a můžeme se zase vrátit zpátky
do přítomnosti, přímo k našemu perthskému Dni dětí, který se
letos konal v neděli 2. června 2019.
Účast byla hojná, počasí perfektní, spousta sportovních úkolů
pro malé i velké. Děti si užily spoustu legrace na každé disciplíně, a dokonce se mohly zúčastnit i několikrát. Za splnění úkolu
dostaly samolepku na kartičku se svým jménem. Děti poctivě
absolvovaly jednotlivé disciplíny a nasbíraly si spoustu samolepek, za které si mohly poté vybrat krásné dárečky. Po náročné
fyzické námaze se všichni mohli na místě občerstvit skvělým
jídlem a pitím a nechybělo ani sladké překvapení v podobě
domácích ‚cupcakes‘ pro naše zlatíčka.
Dokonce byly k dispozici mega koloběžky, na kterých se děti i
dospělí mohli zadarmo projet po parku. Finále Dne dětí završil
turnaj v minikopané pod vedením profesionálního trenéra.
V turnaji se setkaly čtyřčlenné smíšené týmy dětí a rodičů.
Sranda byla veliká a nejen góly padaly jeden za druhým. Hrálo
se až do pozdního odpoledne. Ke konci dne byli jak děti, tak i
rodiče příjemně unaveni a věřím tomu, že většina z nich (snad
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mimo řidičů) si dala na cestě domů šlofíka. Byl to nepochybně
úžasný den plný dětské radosti, legrace a vzpomínek.
Na závěr bych strašně ráda poděkovala všem zúčastněným za
skvělou atmosféru a hlavně všem, co se podíleli na zorganizování
báječného Dne dětí pro naše nejmilejší.
Andrea Upstone

ROZHOVOR S PAVLEM NOVÁKEM 2:
NAKONEC SE HAPPY END KONAL
„Život je totiž sám o sobě velká zábava s každodenním happy endem.“ Touto větou uzavřel zpěvák Pavel
Novák své zápisky z jeho nedávného turné po Austrálii. Proč? Protože jak jedno české přísloví říká: Člověk
míní, život mění. A někdy nám z toho vůbec do smíchu není, ale nezbývá, než se s tím poprat a věřit, že den
skončí happy endem. A že to byla celkem bitva při zpáteční cestě z Austrálie, si můžete přečíst na Pavlově
webové stránce: http://www.pavelnovak.cz/. Naleznete zde i všechny ostatní zápisky z cest.
my dospělí. Já tvrdím, že tvorba pro děti
není umění, ale je to velký kumšt. Já totiž
nemám rád slovo umění, umělec.

V minulém čísle Klokana jsme vám přinesli naše postřehy z jeho a Lenčiného pobytu
u nás v Perthu. Mohli jste se v něm také
dočíst o jeho charitativním projektu „Na
dětech záleží“ a Pavlovu osobní výpověď,
co ho k němu přivedlo. A jak slíbeno, dnes
vám přinášíme pokračování rozhovoru.
Otázky Pavlovi položila Irena Anna Filla
z České a slovenské školy v Sydney. A
protože se mnohé shodovaly s těmi, které
jsem měla na seznamu já, bylo dohodnuto,
že se o Pavlovy odpovědi podělíme.

1. Co Vás k hudbě přivedlo, speciálně k tvorbě pro děti?
Přivedl mě k tomu můj otec. On se začal
věnovat tvorbě pro děti velice brzy. Když
jsme po revoluci v roce 1989 spojili své
síly v jeho projektech pro dospělé diváky, začali jsme také budovat náš projekt
„BUDEME SI ZPÍVAT“. Dnes máme 8 různě zaměřených pořadů pro děti věku od
3-10 let, máme 8 CD se zpěvníky, knížku
pohádek, Karaoke pro celou rodinu, DVD s
klipy Tradice a zvyky. Je toho dost a dost.
Musím se ale přiznat, že v začátcích jsem k
této tvorbě a koncertům neměl ten správný vztah. Myslím si, že k tomu, aby tuto
práci někdo miloval, musí k tomu dospět.
Musí se naučit pokoře ke kumštu pro děti,
musí se naučit nebrat sám sebe tak vážně,
nesmí si na dětech honit své ego. Mě v
posledních 15 letech tato tvorba a práce
strašně baví a myslím si, že je to i vidět.
2. Co myslíte, jaký je rozdíl psát hudbu pro dospělé a pro děti?
Není v tom skoro žádný rozdíl. Hledáte
cestu k posluchači. Musíte dělat ten kumšt
poctivě a trošku s nadhledem. U dětí kladete trošku více důraz na kvalitní nosný
refrén, který je snadno zapamatovatelný.
Pro mě jsou strašně důležité texty. V tvorbě pro děti to musí být zábavné, ale musí
to mít vždy nějakou myšlenku, nějaké poselství. Čeština je krásný jazyk, se kterým
se dá neskutečně hrát. Dá se s ním mazlit.
Je něžný, zábavný a to mě baví. A důležitý
je humor. Děti se rády smějí, stejně jako

3. Je podle Vás hudba něco, čemu by
měl rozumět každý?
Hudba je přirozená věc. Lidi se dříve dorozumívali skřeky, neměli jazyk. Dokázali
skřeky popsat své nálady, potřeby, dokázali se vyjádřit. Hudba je vyjadřování
pocitů. Já ani nemám rád rozlišení hudby
na klasiku, jazz, pop, rap….. Pro mě má
hudba dvě kategorie - dobrou a špatnou.
Nemusíte znát noty, nemusíte mít hudební
sluch, a přesto můžete v hudbě najít
spoustu věcí, pocitů, myšlenek. Jen musíte
otevřít svou duši a nechat to k sobě přijít.
Otevřít své srdce.
4. Bez čeho se podle Vás žádný hudebník neobejde?
Bez dobré kávy!
Neee, teď vážně. Určitě by měl mít hudebník dobrý hudební sluch, měl by ovládat
nějaký hudební nástroj. Měl by umět
dát průchod svým pocitům a myšlenkám. Neměl by se za ně stydět. Já se při
představeních vlastně malinko obnažuji,
svlékám. Naučil jsem se nestydět za to.
Jen přiklad z Austrálie. Koncert v Adelaide
byl pro mě tak emotivní, že jsem se v
závěru neudržel a rozplakal jsem se. Prostě
jsme se s diváky naladili na stejnou vlnu
a já jsem se před nimi nestyděl opravdu
obnažit svou duši. Oni mi to vrátili zpět
na pódium a to mě dojalo. Tak by to mělo
být. Ne vždy se to povede, ale když se to
povede, stojí to za to.
5. Které Vaše dílo, popř. Vašeho tatínka nebo obecně máte nejraději?
Já mám rád opravdu spoustu písniček,
které třeba nejsou až tak známé. Mám
rád jeho chytré a lyrické texty. On

uměl češtinu opravdu krásně používat.
Vrcholem jeho tvorby je asi Morava.
Nejenom hudba, ale i vyznání k místu, které miloval, kde žil a kde nakonec i umřel.
6. Jaká hudba Vás dokáže dojmout?
Každá, kde cítím kus lidské duše. Když
vidím zpěváka, kterému naprosto věřím
to, co zpívá. V současné Pop Music je
spousta povrchnosti. Texty jdou stranou.
Já se dojímám často. Jsem taková měkkota. Pláču třeba skoro vždy u hymny,
když se hraje při sportovních utkáních. Dokáže mě dojmout tvorba Erica
Claptona, Paul McCartney, ale taky Ozzy
Osbourne. Já třeba Ozzyho dříve vůbec
neposlouchal. Před 20lety jsem se dostal
náhodou na jeho koncert a tam se to
stalo. On mě úplně ohromil svým nasazením, přístupem, já mu věřil každé slovo,
každý pohyb, každé gesto. Od té doby si
vždy říkám, dělej všechno naplno jako
Ozzy a nebudeš se muset nikdy stydět.
Tak se snažím a zatím mi to vychází.
7. Chtěl jste se někdy živit něčím
jiným než tím, co děláte?
Ano. Potápěním a filmováním pod vodou.
A mohlo mi to i vyjít. Se svým parťákem
jsme točili pro velké filmové produkce SONY, National Geographic, Polský
námořní institut. Opravdu jsme patřili ke
špičce v Evropě a kdysi se psalo i ve světě.
Já miluji vodu odjakživa, miluji vodní
prostředí a život v něm. Když jsem se
potom rozhodoval jak dál, tak jsem musel
zvažovat všechna pro a proti. Měl jsem
již rodinu, manželku a své dvě milované
děti. Musel jsem zatáhnout za ruční brzdu.
Takže jsem se rozhodl nechat si potápění
jako koníček. Já se snažím věnovat všemu,
co dělám naplno. Výroba dokumentů by
mě odřízla na dlouhé měsíce v roce od
rodiny a to jsem nechtěl. Rodina je pro mě
něco, co nemá konkurenci. Kdybych si ale
v dalším životě mohl vybrat, určitě bych
žil někde u moře.
8. Jaké kulturní dílo je podle Vás naprosto zásadní pro Českou republiku?
Lidová písnička. Kdosi moudrý řekl.
Lidová písnička je jako chleba, můžete ji
mít každý den a nikdy se jí nepřejíte.
9. Kdybyste měl říct tři nejdůležitější
věci, které jste se v životě naučil, jaké
by to byly?
•
Naučit se mít rád sám sebe.
•

Být poctivý sám k sobě i okolí.

•

Věřit svým schopnostem a nebát se
nových výzev. Nic není nemožné,
když moc chcete.
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10. Jakou nejcennější věc vlastníte?
Svou rodinu a její zdraví. Spoustu zážitků.

Jinak ale největší moudro, které mi řekl
můj táta je asi toto:

11. Co je Vám blízké na Austrálii?
Oceán, krásná příroda, usměvaví a ochotní
lidé, optimistický přístup k životu v každém věku. Ověřil jsem si tady naplno, že
věk je jenom číslo a není to žádná hranice.

padnout na úplné dno, ale jen
zbabělec zůstane ležet a nepokusí se vstát

12. Jakou nejlepší radu jste v životě
dostal a jakou byste vzkázal australským dětem, kterým jste přivezl své
hudební pásmo písniček?
Dětem bych vzkázal, aby se snažily
životem a každou činností, kterou dělají,
bavit. Život je velká zábava. Je potřeba
si ji užít.

„Každý ve svém životě může
“

Mně se vstát podařilo. Jsem šťastný a
bohatý člověk. Mám zdravou rodinu, mám
práci a mám chuť do dalšího života. Co
více si můžu přát?
Pavle, moc děkujeme za Tvé odpovědi.
Pavel po svém dramatickém příletu domů
rozhodně chuť do dalšího života neztratil.
Neztratil ani houževnatost a vytrvalost,
což přineslo své plody. Na fotbalovém
hřišti v Kozlovicích se 23. června sešli
současní i minulí fotbaloví a hokejoví
reprezentanti České republiky, mistři ligy
z několika států, aby si společně zahráli
v utkání Kopačky vs. Hokejky. Přestože
ve dvou týmech, hrálo se společně za tým
jediný - za Dětskou hemato-onkologickou
kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci a
Nadaci Šance. A jak píše Pavel: „A zvítězili.
Zvítězili na celé čáře. Porazili lidskou lhostejnost a sobectví.“ Podařilo se nejen nasbírat

nemalé množství financí na podporu
kliniky a života jejích malých pacientů,
ale i navázat spolupráci s českou fotbalovou reprezentací, která se stala oficiálním
partnerem projektu „SPORTOVCŮM NA
DĚTECH ZÁLEŽÍ“. Partnerem, který nejen
naláká sponzory a dárce, ale hlavně bude
plnit sny některých malých pacientů.
Pro děti ještě peníze nemají hodnotu, za
to mají svá přání a sny. A cituji Pavla:
„Zážitky a prožitky jsou našim největším bohatstvím.“ A s tím já naprosto souhlasím.
Hodně zdraví, spokojenosti a chutě do života přeji celé Pavlově rodině i Vám všem,
čtenářům Klokana.
Jitka Smith

SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT V MALÉM FOTBALU
ZA OBHAJOBOU SVĚTOVÉHO ZLATA VYRAZÍ ČEŠTÍ REPREZENTANTI DO PERTHU
V pátek 15. června 2019 se v Crystal
Room hotelu Crown Tower uskutečnilo
rozlosování třetího světového šampionátu v Malém fotbalu, který se bude konat
letos na jaře v Langley Park v Perthu.
Losování se zúčastnili zástupci 32 týmů,
které se v kvalifikačních utkáních probojovaly na závěrečné mistrovství světa. Pro
Českou republiku bylo losování obzvlášť
zajímavé, protože na posledním šampionátu před čtyřmi lety v Tunisku národní
tým vybojoval zlaté medaile, a tak naše
reprezentanty čeká těžká role favorita a
obhajovatele trofeje. Česká republika byla
nalosována do skupiny G společně s týmy
Čile, Singapuru a Srbska.
Začátkem října se tak můžeme v Perthu
těšit na napínavá utkání špičkového fotbalu. Česká republika patří mezi největší
favority turnaje nejen kvůli obhajobě
zlatých medailí. V celé historii tohoto, na
mezinárodní úrovni mladého sportu, se
čeští reprezentanti pravidelně vyskytují
mezi nejlepšími týmy. V loňském roce na
evropském šampionátu obsadili také první
místo, na těch předchozích v letech 2017 a
2016 pak druhé, respektive třetí místo.
Mistrovství světa se hraje stejným systémem jako u velké kopané. 32 týmů se
nejprve utká systémem každý s každým v
osmi skupinách. Šestnáct nejlepších týmů
ze skupin postupuje do dalších bojů, které
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se hrají vyřazovacím systémem. Český tým
nastupuje 2. 10. 2019 proti Singapuru, 4.
10. proti Srbsku a boje v základní skupině
zakončí 6. 10. s Čile.

CO JE MALÁ KOPANÁ?
Malý fotbal (anglicky Mini football) je
v podstatě klasický fotbal ve zmenšené
verzi. Je to tedy kolektivní sport, který má
zejména v Čechách hluboké kořeny a dlouholetou tradici. Vznikl z kamarádských
zápasů hraných na vesnických loukách
nebo na městských sídlištích a postupně se
vyvinul v regulérní sport s vlastními pravidly. Hraje se na přírodní trávě na ploše o
rozměrech přibližně 50x30m (tedy zhruba

poloviční proti velkému fotbalu). Velikost
branky je 4x2m (proti 7.32x2.44m). Za
každý tým nastupuje pět hráčů do pole a
brankář, hrací doba je 2x25 min. Světová
asociace Malé kopané vznikla v roce 2008,
sdružuje 71 národních asociací a v jejím
čele stojí Čech Filip Juda.
Těšme se tedy společně na tento malý
sportovní svátek. Věříme, že přijdete
podpořit české reprezentanty na jejich
cestě za obhajobou. Česká a slovenská
asociace v Západní Austrálii se pokusí
zorganizovat setkání s hráči a jejich realizačním týmem také na neformální úrovni
a doufáme i v malé překvapení pro naše
malé australské fotbalisty.
Regina

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.
V dnešní části naší kolekce uvádíme, jak
si vybavují revoluční události ti, kteří
odešli z Československa před listopadem
1989. Jak a kdy se dověděli o politických
změnách ve své rodné zemi? Co je napadlo
jako první? Za jak dlouho se jeli podívat
na rodný dům?

Vlasta Thomas: „O listopadových
událostech jsem se dověděla z televize.
Všichni jsem koukali, co se to děje a jak se
vše rychle vyvíjí. Bylo to překvapení, ale
úpřimně řečeno, tak trochu jsme nějaké
změny očekávali po nástupu Gorbačeva
do čela Sovětského svazu. Ovšem, že vše
dospěje k tak rychlému konci komunismu,
jsme nečekali.
Tehdy jsem měla dvě malé děti, takže z finančních důvodů jsme si nemohli dovolit
všichni se jet podívat domů. Povedlo se mi
to až v roce 2000, kdy jsem do Čech přijela se sestrou, která emigrovala do Francie.
Bylo to pro nás velmi dojemné, vidět
společně po letech stará místa. Byly jsme
obě příjemně překvapeny změnami, které
jsme viděly na ulicích, v obchodech, na
silnicích. Vnímaly jsme velké rozdíly proti
minulosti, a to dobré i ty špatné. Poprvé
jsme například viděly v Čechách žebráka.

Honi Edmondson: „Moji rodiče utekli
před komunisty v roce 1950. Byla jsem
tehdy ještě malá a ničemu jsem nerozuměla. Jen vím, že maminka s tatínkem
chtěli vzít i babičku, ale ta odjet nechtěla.
Emigrovali jsme do Německa a dostali
dočasný pobyt. Rodiče byli přesvědčeni,
že komunisté dlouho u moci nebudou, a
že my se za krátkou dobu vrátíme. Nestalo
se tak. Náš dočasný pobyt po dvou letech
skončil a museli jsme se pryč. Sedli jsme
na první loď a ani nevěděli, kam pluje.
Tak jsme se ocitli v Austrálii.
Doma jsme mluvili česky. Rodiče nepoužívali svoje vlastní jména, báli se.
Žili ale s vědomím, že se jednou do
Československa vrátíme, že je vše jen
otázkou času, kdy komunisté skončí.
Pořád věřili, že to nebude dlouho trvat.
Žili fyzicky v Austrálii, ale srdcem byli
neustále v Čechách. Naděje na návrat jim
svitla v roce 1968. A pak zhasla. To už pak
doufat přestali.

Když pak přišel převrat v roce 1989,
bylo to velké překvapení. Nechtělo se
jim věřit, že se toho dožili. Tatínek jel do
Československa, do rodné Opavy, brzo po
revoluci - v březnu roku 1990, maminka
se mnou až v roce 1994. Navštívily jsme
příbuzné a spolužáky, a bylo to vše moc
příjemné.
Zůstat tam? Už jsme byli pryč příliš dlouho. Obstát a taky psychicky unést všechny
změny, které by přestěhování přineslo,
bylo nad naše síly.“

Zda jsem přemýšlela se vrátit? Emigrovala
jsem v roce 1968 do Anglie a v Austrálii
žiju od roku 1981. Celkem skoro 30 let
jsem si vytvářela zázemí v jiných zemích
a vrátit se zpět by byla pro mne třetí příliš
velká změna. Navíc všichni moji příbuzní mé a starší generace už nežijí, mám
v Čechách jen jednoho bratrance. Ráda
bych se dověděla, co se stalo s dětmi těch
ostatních, jak žije mladší generace mé
rodiny. Vypátrat to by ale stálo hodně času
a peněz, a to bohužel nemám.“

Ľuboš Mišík: „Pochopiť, čo som cítil, keď
som v televízii videl, čo sa koncom roku
1989 v Československu deje, treba najprv
zmieniť, prečo som utiekol. Rodičia podnikali, finančne nestrádali, a to bolo tŕňom
v oku komunistom, ktorí prišli k moci
v roku 1948. Našim zobrali dva domy.
Keby len zobrali ... násilím ich vysťahovali.
Pamätám si, že som bol doma len s mamou, otca a mojich starších bratov a sestry
odviezli predtým na policajnú stanicu
k vypočúvaniu. Bol som pre niečo v pivnici a počul som mamin krik. Prišli policajti
aj so psami, vykopli dvere. Bol som malý
chlapec a myslel som si, že nás prišli zabiť.
Vyliezol som cez pivničné okno a utekal
preč, preč. Schoval som sa u kamaráta.

Z velkého rodinného domu nás päť detí
a dvoch rodičov vysťahovali do malého
dvojizbového bytu. Od tej doby som zažil
len ústrky. Študovať na vysokej škole
mi nedovolili, mohol som sa len vyučiť,
v práci potom žiadna nádej na odmeny
alebo pracovný postup. A pokiaľ človek
odmietol vstup do strany, tak si svoje
sny mohol vymazať z pamäti. Do blbej
Juhoslávie si musel človek obstarať päť
razítok a aj potom nebolo isté, či ťa pustia.
Ako mladý som chcel niečo v živote dokázať, ale cítil som, že aj keď robím všetko
dobre a podľa pravidiel, nemám šanciu sa
presadiť v tom neľudskom systéme. Moji
rodičia celý život tvrdo pracovali a potom
im komunisti všetko zobrali. Aj ja mám
tvrdo robiť a na konci nemať nič? Nie.
Rozhodol som sa odísť niekam, kde tento
pocit bezmocnosti mať nebudem.
Odišiel som so svojím dievčaťom a s $300
do Austrálie. Uchytiť sa v krajine, kde
nepoznáš nikoho a ani nevieš poriadne jazyk, nebolo ľahké. Až po desiatich rokoch
som si mohol dovoliť kúpiť dom. Mal som
prácu, nových kamarátov, nové zázemie.
Ale v mojich snoch som stokrát videl, ako
som sa vrátil domov na návštevu. Úrady
ma však nechceli pustiť naspäť a ľudia na
uliciach štrajkovali „Pustite ho! Pustite
ho!“ Zobudil som sa vždy spotený.
Po novembrových zmenách som mal pocit
zadosťučinenia. Predsa len na nich došlo!
Vrátil som sa na Slovensko v roku 1991.
Chcel som začať podnikať, začať znovu.
Ale nefungovalo to vtedy tak, ako som
očakával. Politické zmeny boli rýchle,
myslenie a chovanie ľudí nie. Po roku
som sa vrátil naspäť do Austrálie. Teraz je
na Slovensku už iná generácia, ktorá má
nové možnosi - študovať, žiť a pracovať
v zahraničí, a má tak príležitosť vidieť fungovanie demokracie a podnikania v praxi.
Svoje zkúsenosti dnes doma uplatňujú.
Prajem im, aby sa im darilo a presadili sa
podľa svojich snov a túžob.“

Napište nám svoje vzpomínky na listopad 1989, ať už jste byli v tehdejším
Československu a zvonili klíčemi nebo
žili v zahraničí.
Pište na csa@czechslovakwa.org
Gábina
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VÝLET DO WHEATBELT
Tento rok sa zišli veľkonočné sviatky a ANZAC blízko seba a vzniklo nám tak niekoľko dní voľna, ideálna
kombinácia na 2-3 dňový výlet. Kam sa ale vydať? Všetci idú buď na juh alebo na sever do populárných turistických destinácií. Rozhodli sme sa vydať sa do kľudnejších miest, teda na východ, a preskúmať známy
Wheatbelt. Cieľovou stanicou nášho okružného výletu bolo mesto Merredin.
Vydali sme sa ďalej a keď sme cestou uvideli ukazovateľ „Lookout“, tak sme tam
hneď odbočili. Dostali sme sa k miestu,
kde kedysi stála Minnivale bakery. Táto
miestna pekárňa bola založená v roku
1929 a zásobovala pečivom dedinku
Minnivale než vyhorela. Dnes tu stoja
len jej zbytky a popis histórie pekárne
i jej majiteľov.

Vyrazili sme ráno smerom na Tooday a za
ním zvolili severnú trasu dlhú 350km.
Našou prvou zastávkou bola dedina
Goomalling. Jej názov v jazyku domorodcov Noongar znamená „miesto patriace sivej vačici“. Práve mali po oslavách ANZAC
Day a pred pamätníkom austrálských
vojakov mali na zemi rozloženú národnú
zástavu Austrálie a dve staré vojenské
uniformy. V prostriedku boli na stĺpe
umiestnené smerovky, na ktorých boli
napísané mená miest, v ktorých austrálski
vojaci bojovali. Vedľa názvu bol uvedený
rok bitky a počet padlých. Bolo to pre nás
dosť dojímavé, že i v takej malej a odľahlej
dedinke si uctili pamiatku padlých veľmi
peknou a svedomite pripravenou spomienkovou slávnosťou.

Pokračovali sme cez mestečkoDowerin
(názov odvodný od neďalekého jazera), v
ktorom nás zaujal typický austrálský hostinec a niekoľko starších budov postavených
začiatkom 20. storočia. Mesto bolo založené v roku 1906 ako konečná zastávka
predĺženej železnice z Goomallingu.
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V nasledujúcej obci Wyalkatchem sme
objavili nápis „Australia’s tidies town
2003“, a ako sme zistili, tak okrem tohoto celonárodného ocenenia sa obyvatelia
pýšia aj titulom Najporiadnejšie mesto
v Západnej Austrálii z roku 2000 a 2002.
Dodnes je mestečko veľmi čisté a pekne
upravené, ako ostatne všetky obce, ktoré
sme na Wheatbelt navštívili. Pás zelene
uprostred, detské ihrisko a vždy nejaká
socha postavená zo zbytkov strojov. Čo
nám najviac imponvalo, boli všade velmi
čisté verejné záchody.

Odbočka na vyhliadku za obcou
Trayning nás doviedla k miestu zvanému
Yarragin Rock. Ide o dva obrovské balvany, monolitové dvojčatá, ktoré sa týčia
do výšky z plochého žulového podložia a
sú videť z veľkej diaľky. Medzi balvanmi
bol chodník, ktorý sa vinul po svahu až
k vrcholu mierneho kopca. Cestou sme
objavili kríky, ktoré sme ani v Perthu a
ani pri našich iných výletoch dosiaľ nevideli. Pravdepodobne ide o Ecdeioclea
monostachya (Bush rush).

Deň sa chýlil ku koncu a my sme vyrazili
smerom na Merredin, k cieľu našej cesty.
V podvečernom slnku svietili krásne,
veľké stromy pozdĺž cesty nádherne do
červena. Pohľad na ne v nás vyvolal príjemný pocit kľudu, ktorý bol podtrhnutý
skutočnosťou, že za celý deň sme stretli
len málo áut a nemali žiadny stres.

Merredin nás prekvapil svojím čulým
životom. Veľmi živo bolo nielen na ulici,
ale i v miestnom, veľkom hostinci a vo
veľmi peknej kaviarni. Vojenské múzeum
bola v čase našej návštevy zatvorené, tak
sme navštívili len múzeum železničné.
A tam sme videli všetko, čo k histórii
železníc v Západnej Austrlii patrí: staré
lokomotívy, železničné vagóny, vybavenie železničných vlakov a staníc,
náradie, uniformy, atď. Pán, ktorý mal
službu nám povedal, že okrem historických zbierok majú v múzeu aj jednu
zvláštnu komnatu. A tou je miesnosť,
v ktorej simulujú návštevníkom zemetrasenie, ktoré občas v Merredine
býva. Samozrejme, že sme si to chceli

vyskúšať. Musím povedať, že je to taký zvláštny pocit, človek sa cítí bezmocný, pretože to nemôže zastaviť.
Skutočnosť musí byť oveľa horšia.
V Merredine sme sa ubytovali v Camping area, kde mali malé dvojizbové domčeky s kuchyňkou a obyvačkou.
Nocľah to bol veľmi príjemný a hlavne nehlučný. Druhý deň sme sa vydali na spiatočnú cestu južou trasou,
ktorá je trochu kratšia než severná – asi 250km. Ale o tom až nabudúce.
Helena Hájek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE WESTERN AUSTRALIA
LAPIDARY AND ROCK HUNTING CLUB
Pracuji v Austrálii už přes deset let jako geolog a až letos jsem se dověděla o Western Australia Lapidary and
Rock Hunting Club - malém klubu hledačů, sběratelů a brusičů kamenů sídlícím v Perthu. Až dosud jsem netušila, že jednou za rok otevírají dveře svých klubových prostor v Riverdale pro veřejnost. Sběratelé minerálů,
milovníci a obdivovatelé kamenné krásy, ale také laici mohou po dva červnové víkendy obdivovat výtvory
přírody nalezené nejen v Austrálii, ale i ve světě.
které členové klubu našli na svých výletech do buše. Tyto kousky většinou
vybrousili a vyleštili, takže „obyčejný“ kus
kamene se proměnil v jedinečný, nádherný
dekorativní kousek.

Vypravila jsem se tedy podívat na expozici minerálů a hornin do Riverdale. Po
zkušenostech z návštěv mineralogických
burz v České republice, na kterých jde
především o obchod a výměnu vzácných kousků, jsem čekala, že přijedeme
k nějaké velké, prostorné budově s obrovským parkovištěm, které bude plné
a všude bude spousta lidí. Chyba lávky!
K mému překvapení jsme dojeli k malému domku v obytné čtvrti s malým
parkovištěm. Bylo ale plné a auta byla
zaparkovaná všude kolem.

Ve vstupní hale jsme si mohli prohlédnout
minerály a horniny stálých expozic klubu.
V hlavní místnosti vystavovali členové klubu prodejní části svých sbírek. Byly mezi
nimi krystaly a nevšední tvary minerálů
nalezených v Austrálii i ve světě, a také
obyčejné, ale krásně zbarvené horniny,

Byla jsem mile překvapena tím, že jde
opravdu o soukromý klub, a že kromě
soukromých sbírek členů klubu zde byly
vystaveny i práce členů kroužků, které
klub organizuje. Kroužky jsou: řezání,
broušení a leštění kamenů, spékání skla,
výroba korálků, vitrážování a drátkování.
Návštěvníci dne otevřených dveří mohli
hlasovat pro jednotlivé umělecké práce a
také nahlédnout do dílen.

Tam jsme se dověděli, že je možné
se přihlásit jak do workshopů, tak do
kroužků a vytvořit si vlastní umělecké
dílko z daného materiálu.

Pokud vás láká svět kamenů a skla, vězte,
že workshopy na broušení kamenů a drátkování běží každý den, práce se sklem ve
čtvrtek a v sobotu. Poplatek za workshop
je pouhých $5, poplatky za kroužky
pokrývají náklady na použitý materiál; za
kroužek drátkování je to $60, za všechny
ostatní je cena $20 nebo $30.

Kapacita kroužků broušení kamene a
drátkování je omezena na deset lidí,
z důvodu kapacity dílny. Podrobnosti
k průběhu a organizaci jednotlivých
workshopů a kroužků se můžete dovědět
na stránkách klubu: www.walapidaryclub.org.au nebo se zeptat přímo členů na
adrese: 31-35 Gladstone Road, Riverdale;
Email: enquiries@walapidaryclub.org.au,
telefon: 0439 216 660.
Gábina
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TYP NA SOBOTNÉ ODPOĽUDNIE: VÝSTAVA MALIEB A KRESIEB PHILIPPA NIKULINSKY
Ak máte radi austrálsku prírodu a výtvarne umenie, tak vaše oči i srdce zaplesajú pri zhliadnutí výstavy Philippy Nikulinsky. Používá
vodové farby a tužky, ale pri pohľade na jej detailné vyobrazenie austrálskej flóry máte pocit, že sa dvate na fotografiu. Svoje obrazy
vystavuje pani Nikulinsky spolu s ďalšími umelcami v Lawrence Wilson Art Gallery, ktorá sa nachádza v areálu University of Western
Australia. Návšteva galérie stojí za to, vrelo doporučujem. Výstavu obrazov pani Nikulinsky máte možnosť vidieť do 17. 8. 2019.
Helena Hájek
Adresa: 35 Stirling Hwy, Crawley WA 6009
Otváracie hodiny: Utorok – sobota od 11am do 5pm
3D náhľad: http://www.lwgallery.uwa.edu.au/exhibitions/nikulinskynaturally

HIGH TEA WITH PHILIPPA NIKULINSKY
Share an afternoon with artist Philippa Nikulinsky, beginning with an exhibition
tour of „Nikulinsky Naturally“ followed by a high tea hosted at the University
Club of Western Australia. For nearly 50 years Nikulinsky has travelled through
the state to record, draw and paint its phenomenal natural history. In this event,
Nikulinsky recounts stories from her career focusing on a lifetime fascination with
the flora and fauna of the arid lands of Western Australia. UWA Campus Partner:
The University Club of Western Australia.
Saturday, 13 July 2019, 2pm - 4:30pm at the University Club of Western Australia

RADY NA ZBAVENIE SA NÁDCHY, PRECHLADNUTIA A SUCHÉHO KAŠĽA.
Zimnú sezónu máme u nás v Západnej Austrálii v plnom prúde, a tá sa neobíde bez nachladnutí a chrípok.
Prvýkrát za desať rokov môjho pobytu v Austrálii som prechladla. Nie v Perthu, ale vo vnútrozemí, nie cez
deň, ale v noci. Čo s tým? Nie som typom, čo hneď beží k doktorovi, tak som siahla po osvedčených receptoch
našich babičiek. Čo som si podrobne nepamätala, to som si vygooglila. Chodím radšej pre rady na slovenské
stránky; české webovky vás pošlú pre prírodné produkty do lekárne, tie slovenské do špajze a na záhradu.
Receptov, ako sa zbaviť zimných neduhov je mnoho, záleží na tom, čo máte po ruke doma. Mne zabralo:
Na nádchu
Rumanček (alebo mäta pieporná) –
dýchať výpary z rumančeka (alebo mäty
piepornej).
Cesnak – strúčik cesnaku zabaliť do vaty a
na pol hodinku vložiť do nosovej dierky.
Soľ – vyplachovať si nosné dierky kuchyňskou soľou (namočiť vatové tyčinky do
slaného roztoku).

Na prechladnutie
Silný slepačí vývar s 3-4 veľkými
strúčikami cesnaku nakrájanými na
kúsky. (Ak sa bojíte zápachu z cesnaku,
zjedzte ho spolu s lyžičkou medu, zapite
mliekom alebo po konzumácii požujte
petržlenovú vňať).

Zázvor – nastrúhať jednu polievkovú lyžicu čerstvého zázvora, zaliať ho horúcou
vodou, nechať asi tri minúty lúhovať a pomaly vypiť. Na dochutenie je dobré pridať
k zázvoru aj kúsok škorice a klinčeky, do
horúceho nápoja potom med a citrón.

Na bolesť v hrdle
Studený mokrý zábal - Obvinúť krk
vreckovkou namočenou v studenej vode,
igelitom a nakoniec suchou šatkou. Cez
deň striedať po dvoch hodinách a nechať
pôsobiť na noc.
Šalvia - kloktať odvarom zo šalvie, môže
sa pridať med.

Na suchý kašeľ
Zázvor, med a citrón - zmiešať lyžicu nastrúhaného zázvoru, lyžicu medu, šťavu
z polovičky citróna. Pridať jednu čajovú
lyžičku tejto zmesi do pohára teplej vody a
vypiť. Môže sa to jesť aj priamo z lyžičky.
Majoránka – piť odvar z majoránky
(lyžica majoránky a 2.5dcl horúcej vody)
dochutený lyžičkou medu.
Gábina
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BLISS BALLS – BLISS SLICE
3/ Rozmixujeme datle a různé druhy sušeného ovoce - celkem asi 100g - a přidáme
je do misky k oříškům.

1/ Nahrubo rozmixujeme různé druhy
oříšků, semínek a zrníček podle chuti
anebo co špajzka dá. Celkové množství
by mělo být tak 200-250g. Rozmixovanou
směs vysypeme do připravené misky.

4/ Přidáme 1-2 PL medu a asi 100 ml kokosového oleje. Vše pořádně promícháme,
až vznikne celistvá hmota. Pokud je směs
příliš suchá, přidáme víc oleje.

2/ Do oříškovo-semínkové směsi vmícháme 1-2 polévkové lžíce (PL) kakaového
prášku a 1 PL skořice.

5/ Ze sladké hmoty vytvarujeme kuličky,
obalíme v nastrouhaném kokosu a necháme v lednici na 24 hodin ztuhnout.

6/ Alternativně můžeme sladkou hmotu
rozprostřít do pečící formy a po ztuhnutí v
lednici nakrájet na kousky.

Dobrou chuť přeje Veronika

Česká škola Perth nabízí odbornou UČITELE I ASISTENTY
HLEDÁME
NABÍZENÉ PROGRAMY :
předškolní a školní výuku v českém jazyce
PRACUJETE RÁDI S DĚTMI?
pro děti od tří let.

Hledáme učitele
Předškolní
výuka
i asistenty
k pravidelné
sobotní
výuce
i k doplňkoNABÍZENÉ
PROGRAMY
:
Začínající
čtenáři
vým programům.

MÁTE ZKUŠENOSTI S

Česká škola Perth nabízí odbornou
VÝUKOU,
VEDENÉM
TÁBORŮ,
předškolní a školní
výuku v českém
jazyce
Výuka
se
zaměřuje
na
rozvoj
komuZÁJMOVÝCH
pro
děti od tří let. KROUŽKŮ ČI

nikačních
dovednostíCENTER?
a slovní zásoby,
RODINNÝCH
Výuka se zaměřuje na rozvoj komuvýuku
čtenídovedností
a psaní. aMimo
je
nikačních
slovníjazyka
zásoby,
výuku čtení a psaní. Mimo jazyka je
kladen
důraz i na poznávání českých
kladen důraz i na poznávání českých
zvyklostí aa tradic,
tradic, literatury,
literatury, kultury,
zvyklostí
kultury, reálií,
reálií,
přírody a vlastivědy.
přírody a vlastivědy.

Přidejte se do
našeho týmu!

jak se
učí jazyce
VýukaUvidíte,
probíhá výhradně
v českém
děti a kolik
raabilingvní
je doplněná nadstavbovými
programy.

Výukadosti,
probíhásebepoznání
výhradně v českém jazyce
a jeadoplněná
nadstavbovými
skvělého
pocitu programy.
vám
to přinese.

Předškolní výuka

Čtenáři

Začínající
Zájemci,
svéčtenáři
Resume a
Čtenáři na email:
dotazy zasílejte

Do České školy je možné přihlásit děti od
Do CzechSchoolPerth
České školy je možné přihlásit děti od
tří
tří let,
let, aa to
to ii během
během školního
školního roku.
roku.

@gmail.com

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

Kde: Wembley Downs Primary School,
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na
Dotazy
ráda
Jitka
Smith na
0406 026
840zodpoví
nebose
na
Nebo
přijďte
CzechSchoolPerth@gmail.com

za námi
0406 026 přímo
840 nebo na
podívat
do školy
CzechSchoolPerth@gmail.com

kteroukoliv sobotu.
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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!
12

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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Z KLOKANOVY KAPSY

HLAVOLAMY PROTI ALZHEIMEROVI
1/ Začneme zlehka. Řekněte slovo Ping-pong tak, aby se vaše rty
navzájem nedotkly.
2/ Vyplňte tabulku čísly 1-14 tak, aby v každém řádku, sloupci a
hlavní úhlopříčce byla dvě čísla a zároveň aby platily součty na
okrajích.

zbyde nějaké volné pole, získáte za každé takové volné pole 10
bodů. Pokud se vám nepovede umístit všechny názvy, získáváte za
každý neumístěný název místa tři trestné body za každé písmeno
neumístěného slova. Umístit jen část názvu místa není dovoleno.
Vaším úkolem je tedy buď maximalizovat kladné, nebo minimalizovat záporné body.
3/ Máte čtyři mističky, v každé misce jsou tři modré a jedna červená kulička.
Vaším úkolem je postupným rozdáváním kuličky oddělit, tedy mít
mističky, kde budou jen modré nebo jen červené kuličky.
Rozdává se tak, že vezmete vše z libovolné misky, zvolíte směr a
postupujete dokola a do každé misky vložíte libovolnou kuličku z
ruky.
Poté, co umístíte poslední kuličku, vyberete si další misku k rozdávání, dokud nesplníte cíl.
Výchozí stav:

Konečný stav:
a) Jaký nejmenší počet tahů k roztřídění barev potřebujete?
b) Jaký nejmenší počet tahů potřebujete, pokud by bylo povoleno rozdávat vždy jen jedním směrem?
c) Jaký nejmenší počet tahů potřebujete, pokud by rozdávání
probíhalo tak, že nejdříve musíte umisťovat modré a až potom
červené?
d) Jaký nejmenší počet tahů potřebujete, pokud výchozí postavení obsahuje jen jednu modrou a jednu červenou kuličku
v každém důlku a rozdávání probíhá tak, že nejdříve musíte
umisťovat modré a až potom červené a současně musíte jít jen
jedním směrem?

5/ Do každé skládačky se dostal jeden dílek navíc. Který to je?
Dílky můžeš otáčet po směru i proti směru hodinových ručiček,
nemůžeš je však převracet z rubu na líc a naopak.

4/ Na plochu 10×10 čtverečků se pokuste vtěsnat jednoslovné
názvy některých míst, kde se konala celostátní setkání členů
Menzy. Do políčka můžete umístit jedno písmeno. Písmena
jednotlivých názvů spolu sousedí stranou nebo rohem. Každé
písmeno v mřížce může být za dodržení předchozího pravidla
použité v libovolném počtu slov, nemusí být tedy nutné umisťovat ho do mřížky vícekrát. Berte v potaz diakritiku – např. A a
Á jsou považována za dvě různá písmena, CH je považováno za
jedno písmeno.
Příklad: Zapsaná jsou dvě slova CELOSTÁTNÍ a SETKÁNÍ.
Bodování: Povede-li se vám umístit všechny názvy a ještě vám

Řešení: 1/ Stolní tenis; 2/

; 3/ a-5, b-5, c-12, d-7; 4/

; 5/
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Z časopisů Menzy vybírala Gábina

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.

Konzulát ČR
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
MAILING ADDRESS:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
f /czech.consulate.sydney/

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
•

Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA,
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni
platbu identifikovat!

•

Zasláním šeku/money order na naši adresu:
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

•

Osobně na některé z klubových akcí.
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

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.

$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

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

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019
27. 7. 2019

Výlet do Swan Valley

Listopad 2019

Sametový večírek

11. 8. 2019

Výroba čokoládových figurek

Listopad 2019

ČZ a SK Filmový festival

31. 8. 2019

Vepřové hody

Prosinec. 2019

Mikuláš

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

ABN 72 266 392 365

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE

SMART WAY . DOOR 2 DOOR

2018
FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

JANUARY

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

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

www.martinudall.com
LAST DAY OF COLLECTION DATES

europarcelinternational
europarcel@mail.com

PERTH
PERTH

0401 689 961
(08) 9407 7813

www.europarcel.com.au

