October 2019

CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA

www.czechslovakwa.org

VÝLET DO SWAN VALLEY

OBSAH
Kontakty.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Úvodní slovo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Výlet do Swan Valley .  .  .  .  .  .  .  . 4
Nullarbor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Tip na výlet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Víte, že. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Listopad. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Hlavolamy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Z Klokanovy kapsy .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Kontakty na konzuláty a
velvyslanectví.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

KONTAKTY
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Oni přijdou,
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Czech and Slovak Film Festival WA

21-24/11/2019
a jeden extra film o týden dřív.
info o programu již brzy na
ww
www.csfilmfestwa.org
a facebook.com/CSFilmFestWA

TRADIČNÍ KEMPOVANÍ
POJEĎTE I LETOS NA JIŽ TRADIČNÍ VÍKENDOVÉ KEMPOVÁNÍ
PLNÉ POHODY, LEGRACE A NEČEKANÝCH ZÁŽITKŮ. ZNÁMÉ
MÍSTO, ZNÁMÍ LIDÉ, TOŤ IDEÁLNÍ RECEPT NA PARÁDNÍ VÍKEND.

S SEBOU :
DŘEVO NA OHEŇ
PITNOU VODU
KYTARU NEBO
HUDEBNÍ NÁSTROJ
DOBROU NÁLADU

1-3/11

WWW.CZECHSLOVAKWA.ORG
FACEBOOK.COM/CZECHSLOVAKASSOCIATIONWA

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

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

Čtenáři

Začínající čtenáři

Předškolní výuka
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ČESKÁ ŠKOLA MÁ NAROZENINY
2019

14:00

- slavnostní zahájení

14:00 - 15:00

- prezentace školy a vystoupení dětí

15:15 - 16:00

- kouzelník Pierre

od 16:00

- zábavný program a aktivity

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

Kuchyně otevřena od 13:00 hodin, možnost oběda nebo večeře.
Bohatě zásobený bar a bezproblémové parkování.

Výuka se zaměřuje na rozvoj komunikačních 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.
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Česká škola Perth nabízí odbornou
předškolní a školní výuku v českém jazyce
pro děti od tří let.
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13:00
Program:

Austria Club
46 Staniland St
Orange Grove

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

17. 11.
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ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
Náhodou jsem se dostala na YouTube k povídání Vráti Řeholy
o nevýhodách života v Austrálii. Čech, žijící v Cairns, se hned
v úvodu přebreptl při vyslovování svého jména a hned říká:
„Jednou z nevýhod života v Austrálii je, že zapomínáš svůj rodný jazyk.“ Tak jsem se nad tím zamyslela a říkám si, že s rodnou řečí je to stejné, jako s cizí, a stejné jako s jakoukoliv naší
dovedností – když se nepoužívá, zapomíná se. Jedním z důvodů proč vznikl spolek Čechů a Slováků v Západní Austrálii je
udržování našich kultur a jazyků. A tak pořádáme různé akce
v češtině a slovenštině, píšeme o dění kolem nás v Klokanovi v
češtině a slovenštině.
Možná si říkáte, že v dnešní době internetu není přece problém si najít text
anebo video ve svém mateřském jazyce, a tak ho trénovat. To ano, ale v tomto
případě jde jen o receptivní vnímání, nebo-li porozumění čtenému a slyšenému textu. Ale jak jsme na tom s produktivními znalostmi? Dokážeme dát
dohromady souvislou řeč a napsat souvislý text? Přijďte na některou z našich
akcí nejen kulturně se vyžít, ale i popovídat si a ujistit se, že vám to stále mluví. Napište nám do Klokana o čemkoliv, co vás tady v Západní Austrálii, v Čechách nebo na Slovensku zaujalo, a procvičte si pravopis.
Že nejste pisálkové? S úpravou textu pomůžeme a jak máte možnost v Klokanovi sledovat, píšem aj po slovensky. Uvítame akékoľvek
námety. Nie sme profesionálni novinári, ktorí surfujú po internete a hľadajú téma na článok.
Do konce roku budete mít hned několik příležitostí k použití češtiny a slovenštiny. Začátkem listopadu dostanou šanci všichni milovníci volné přírody v Nanga Mill na tradičním kempování, které nám připomene doby trampování a budování osad, jak o nich zpívali
Brountosaři. Koncem listopadu budou mít příležitost příznivci filmu na již 5. ročníku Českého a slovenského filmového festivalu v
Perthu. Čeština a slovenština zazní nejen ve filmech, ale zcela určitě v předsálí kina na Opening a Closing Nights. Tím to ale nekončí. Začátkem prosince opět přijde česky a slovensky mluvící parta v čele s Mikulášem a před Vánocemi chystá Regina pro sportovní
nadšence volejbalový mini turnaj.
Obzvláště bych chtěla vyzdvihnout chystanou oslavu 10. výročí České školy v Perthu. Bylo to přesně 17. října v roce 2009, kdy jsme v
Západní Austrálii zahájili výuku češtiny pro děti a pár dnů později i pro dospělé. Za ta léta obě školy měnily působiště i vyučující, žáci
přicházeli a odcházeli, děti vyrůstaly, ale výuka pokračovala dál. Obdivuhodné je, že ti malí neúnavně chodili do školy o sobotách
a učili se číst a psát jinak, než se učí v australské škole. A jejich rodiče tomu obětovali své sobotní dopoledne. Přijďte v neděli 17.
listopadu do Austria Club, 46 Staniland St, Orange Grove, kde budete moct od 13:00 nahlédnout do desetileté historie České školy v
Perth. Přijďte se podívat na to, co se děti naučily, čeho dosáhly, přijďte se s nimi pobavit a hlavně přijďte zatleskat těm, kteří výuku
za ta léta připravovali.
Gábina

BYLI JSME NA VÝLETĚ VE SWAN VALLEY
Letos jsme již podruhé využili možnosti pronajmutí autobusu od maďarského klubu a opět jsme se vypravili za
ochutnávkami specialit ve Swan Valley. A nejen to - hlavní motivací akce bylo poděkování místním podnikatelům za jejich dary do naší tomboly na letošních Vepřových hodech. Nástupní stanicí bylo tentokrát malé parkoviště naproti kostelu St Johns Lutheran v Aberdeen Street. Vybrali jsme ho proto, že je blízko stanice vlaků,
a tak dostupné pro neřidiče nebo ty, co plánovali vydatně ochutnávat.
Naši okružní jízdu jsme začali opět v
Yahava Kaffee. Den má začít s dobrou
kávou, a tu Yahava Kaffee zaručuje. V
ochutnávkovém menu byly dva druhy
kávy a Chai Late. Zejména Chai nás
všechny příjemně překvapilo. Kromě
kávy jsou v sortimentu prodejny také
čaje, dochucovače kávy, kávová zrna
obalená v třech druzích čokolády, kávové čokolády, a pak také různé předměty
související s kávou nebo její přípravou.
Součástí prodejny je malá kavárna s
příjemným posezením venku a výhledem
na okolní vinice a jezírko. Yahava Kaffee
se stala již tradičním sponzorem našeho
Filmového festivalu prostřednictvím
darů do tomboly na Vepřových hodech.
Po kávovém osvěžení jsme se jeli podívat
na Illusionary Art do umělecké dílny a
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kterých vytváří zajímavý efekt: když se
návštěvník pohybuje před obrazem, ten
se k němu vždy jakoby otáčí. Jak sám
umělec říká, nemá význam propagovat
jeho umění fotografiemi v letáčku či
brožurce, protože na 2D reprodukci 3D
efekt jeho děl mizí. To musí každý vidět
sám na vlastní oči.

galerie Thomase Mauerera. Původem
Němec, začínal na východě Austrálie a
přes 12 let žije a pracuje ve Swan Valley.
Uplatnil se jako tvůrce 3D obrazů na
hliníkovém podkladu. Zcela náhodným
způsobem přišel na to, jak brousit plát
hliníku tak, že vznikají iluze trojrozměrného prostoru. Kromě geometrických
tvarů Thomas zobrazuje krajinky, ve

Další naší zastávkou byl House of Honey.
Jejím majitelem je Rupert Phillips, který
se o včelaření a med začal zajímat už
ve svých osmi letech. House of Honey
otevřel v roce 2010, a protože cestou do
Ellenbrooku často kolem projíždím, měla
jsem příležitost sledovat, jak jeho medový obchod začínal a postupně vzkvétal.
Původně malý obchůdek byl rozšířen o
kavárnu a později také o likérnu. Kromě
několika druhů medu House of Honey
nabízí medové sladkosti, několik druhů
medové zmrzliny, medovou limonádu,
medovinu, suvenýry, kosmetiku z včelích
produktů, publikace a spoustu dalšího. K
obchodu patří také kavárna, kde si ke kávě
můžete dopřát medově laděné zákusky
včetně nám známého Honey Cake.

Po medovém opojení následovala ochutnávka vína, sýru a oliv v Twin Hills
Winery. Tato vinárna, podobně jako
Yahava Kaffee, patří k našim dlouholetým
sponzorům. Jejich víno a tawny- měli
možnost ochutnat výherci tombol na
našich Vepřových hodech a na Stoletém
plese. The Twin Hills Winery patří chorvatské rodině Kraljevičů od roku 1937 a
kromě výroby vína dodávají hrozny do
obchodní sítě Woolworths. Jejich vinárna
má atmosféru rodinného podniku možná i
díky tomu, že velké sudy s vínem můžete
zahlédnout od prodejního pultu, kde se
ochutnává víno, dva druhy oliv a několik
druhů sýrů. Vybrané produkty si pak
můžete vychutnat při příjemném posezení venku přímo u vinice. Nabízené olivy
nepěstují, jen je nakládají do vlastního
nálevu. Různě ochucené sýry jsou od
místních farmářů.
Po opojném moku jsme se zajeli podívat
na nejstarší kostel v Západní Austrálii.
All Saints Anglican Church byl postaven
v letech 1838-1840, první bohoslužba se
zde konala 10. ledna 1841 a slouží se

U Lamont’s se nám dobře sedělo, popíjelo
a povídalo, a tak jsme na naše tři poslední
zastávky vyrazili se zpožděním. To ale nevadilo, protože nebyla potřeba rezervace
v žádné z nich. Sladkými tečkami našeho
výletu byly totiž ochutnávky produktů
Mondo Nougat, Morish Nuts a Whistler’s
Chocolate Factory.

dodnes. Kostel stojí na místě, kde tábořil
James Stirling při své expediční výpravě
do vnitrozemí v roce 1827. Nedostatek
vody ve Swan River ho zde zastavil, dál
se už plavit nemohl. Slavobrána, která
byla postavená v roce 1929 při stoletém výročí osídlení Západní Austrálie,
označuje tak nejsevernější místo, které
Stirling při své expedici dosáhl. V malém hřbitůvku u kostela jsou pohřbené
významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj kolonie. Memoriál Georga
Flechera Moora je uvnitř kostela.

Mondo Nougat založil Alfonso Romeo koncem 80. let, kdy se přistěhoval do Západní
Austrálie z italské Calabrie. Výroba nugátu
z medu a vaječného bílku je datována od
16. století bez větších změn. Milovníci
nám známého tureckého medu v měkké
formě si zde přijdou na své.
Mourish Nuts nabízí širokou škálu ochucení několika druhů ořechů bez glutenu,
konzervačních prostředků, přísad nebo
barviv. Používá při tom už přes 20 let
starého rodinného receptu připravovaného ve Swan Valley. Jen pro zajímavost,
obchodní manažerkou je zde Slovenka
Martina Kissel.

Po kulturně-historické vložce našeho výletu jsme jeli na ochutnávku vína a lehký
oběd do vinárny Lamont’s. Majitelé nám
již druhým rokem přispěli do naší tomboly a o výtečnosti jejich vín a služeb svědčí
skutečnost, že v sezóně a o víkendech
je třeba si návštěvu předem rezervovat,
jinak je malá šance, že bude nějaký stůl
volný. K ochutnávce každého vína jsme
dostali výklad o jeho jakosti a příchuti.
Vinárna Lamont’s leží stranou od Great
Northen Hwy, která je jednou z tepen
Swan Valley, takže ji náhodný návštěvník
údolí přehlédne. Dozvěděla jsem se o ní
díky tomu, že mi moje dcera, která bydlí
v České republice, koupila online ochutnávku vín u Lamont’s k narozeninám.
Čím ji tato vinárna na internetu tenkrát
zaujala, dodnes netuším, ale byl to výborný nápad a skvělý dárek.

Whistler’s Chocolate Factory vyrábí
čokolády a cukrovinky podle tradičních
rodinných receptů, které si předávají
z generace na generaci. Se svou čtyřicetiletou tradicí je nejstarší čokoládovnou
v Západní Austrálii a kromě čokolády zde
lze zakoupit i dárkové předměty, posedět
si v kavárně nebo v přilehlé zahradě.
A to byl konec našeho výletu.
Gábina

VÝLET DO SWAN VALLEY
8. 9. 2019 jsme prožili velmi pěkný výlet, který výborně zorganizovala Gábina Baladová. Byl krásný den a vše se dařilo! Pohodlný mikrobus nebyl sice plně obsazený, což byla asi škoda, ale za 7,5 hodiny jsme navštívili a ochutnali různé zajímavosti. Myslím, že nejzajímavější byla výstava umělce (Artist / Sculptor) Thomase Maurera a jeho unikatní styl obrazů, potom nejstarší kostelíček ve Západní Austrálii s
hřbitovem založeným cca r.1820, kde na místech vznikla osada prvních pionýrů.
Děkuji jménem mých přátel za tuto akci, bylo to jistě náročné vše dát dohromady, a těšíme se na další akce, aby se vydařily jako tato!
Za manžele Jeřábkovi M & J
a za Dr. Larisu Taylor
S pozdravem Marcela Pěkná
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NULLARBOR - CESTA DOPROSTŘED NIČEHO

(volné pokračování článku Jak se “loví” meteority z Klokana 5/2016)
Nullarbor znamená v latině Pláň bez stromů. Výstižnější název byste pro oblast rozkládající se na jihovýchodě
Západní Austrálie na rozloze asi 200.000 km2 v průměrné nadmořské výšce 64 m těžko hledali. Jedete po pláni
několik dnů a společnost vám dělají jen nízké keříky saltbush nebo bluebush, občas potkáte klokana, osamělého ptáka nebo divokého psa.
Na dovolenou by tam vyrazil jen opravdu málokdo. Ostatně, oblast není volně
přístupná a celkem rozumím proč. Kdyby
se tam cestovatelům něco stalo, pomoci
se jen tak nedočkají. Ani my bychom nevyrazili bez satelitního telefonu a vědomí,
že o nás na farmách vědí a jestliže tam
nedorazíme, bude jim to alespoň divné.
Pokud vás tam ale zavede práce, vypravte
se tam – co vás nezabije, to vás posílí. A
přesně z tohoto důvodu jsme tam strávili
prázdniny také my. Ve výše zmíněném
článku “Jak se loví meteority” jsem zmiňovala, že stacionární kamery na sledování
meteoritů se umisťují do řídce obydlených
oblastí s minimální vegetací a terénními
nerovnostmi. Což celá oblast Nullarbor
beze zbytku splňuje. Přestože kamery se
dají obsluhovat na dálku přes internet,
občas je potřeba udělat nějaký servis také
přímo na místě.
Cestu jsme měli naplánovanou na šest dní.
Věděli jsme, do čeho jdeme. Náčelníkem
výpravy byl Martin, který oblast projel
už mnohokrát. Dalšími členy jsme byli
já a náš osmiletý syn. Vyrazili jsme plně
naloženou Toytou Hilux v nejvyšší terénní
výbavě. Kromě potřeb na kempování
jsme museli naložit veškeré potraviny
na plánovanou dobu, vodu a několik tun
vybavení na opravu či výměnu kamer, a
také náhradní díly na opravu zničeného
přívěsného vozíku, který zůstal po předešlé výpravě odložený v hangáru na letišti
Forrest Airport. Celé auto vážilo 3.5 tuny,
což se při jízdě v náročném terénu výrazně
projevilo. Cestou jsme měli zastavit celkem u čtyř kamer – v Kanandah Station,
Kybo Station, Forrest a Mundrabilla.

Kanandah station
Cesta k první zastávce byla dlouhá přibližně 950 km a byla celkem pohodová. S přespáním v motelu v Coolgardie nám zabrala
dva dny. Až do Kalgoorlie a kousek za něj
vede normální silnice, pak už jsme několik
dní jeli jen po nezpevněných cestách (gravel roads), jejichž kvalita klesala úměrně
ujeté vzdálenosti směrem na východ.
Několik desítek kilometrů za Kalgoorlie
jsme ještě projížděli příjemnou krajinou
plnou eukalyptů typu salmon gum, ale
časem se vyšší vegetace zcela vytratila
a ocitli jsme se v Nullarboru, tedy místě
bez stromů. Není to ale jen místo bez
stromů. Je to také místo bez lidí, aut, obchodů, benzínových pump. Poslední auto,
nepočítám-li vraky, kterých se podél cest
pár najde, jsme potkali přibližně 100 km
za Kalgoorlie. Další pak až za několik dní
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na pobřežní Eyre Highway v osadě Eucla
na hranicích s Jižní Austrálií.

Kanandah station je farma, která produkuje ovce a hovězí dobytek. Kromě domu
farmářů (homestead) a několika hospodářských budov v jejím okolí nenajdete
nic, co by připomínalo alespoň náznakem
moderní civilizaci. Bolidová kamera, kterou jsme jeli opravit, je umístěna v ohradě,
aby se k ní nedostal dobytek a klokani. V
ohradě jsme také z bezpečnostních důvodů
kempovali, protože představa, že nám
v noci šlápne kráva na stan (australský
swag), se nám nelíbila. Připadala jsem si
trochu jako v zoo, jen jsme se vyskytovali
na druhé straně klece. Možná to nakonec
ale bylo zbytečné opatření. Na konci suché
sezony byla veškerá vegetace kolem ohrady v okruhu několika stovek metrů zcela
spasená. Na tomto místě byste opravdu
nechtěli strávit ani minutu navíc.

Kybo station
Pokud jsem si myslela, že opuštěnější
místo už neexistuje, další naše zastávka
na farmě Kybo mě přesvědčila o pravém
opaku. Kybo se nachází ještě dále na východ, zhruba 160 km od Kanandah. Kvůli
hojně se vyskytujícím kamenům všude na
cestě jsme tuto vzdálenost překonávali
více než čtyři hodiny. Milovníci terénních
aut by možná zajásali, ale po pár hodinách
řízení, na které se řidič musí skutečně
pekelně soustředit, už o zábavu nešlo.
Okolí bylo stále stejné, to znamená nikde
nic. Jediným náznakem civilizace byly železniční koleje, kterých jsme se víceméně
drželi a jeden vlak, který se kolem nás po
nich přehnal vysokou rychlostí. Chvílemi

jsem toužila, abychom i my mohli jet dále
vlakem, přestože jsme měli dobré auto –
to neustálé natřásání po kamenech bylo s
ujetými kilometry více a více protivnější.
Těšili jsme se, až dorazíme na farmu, že
se tam potkáme s nějakými lidmi. Bohužel
pro nás byli majitelé zrovna v Kalgoorlie
a tak jedinými lidmi v širokém okolí několika set kilometrů jsme byli my a jeden
dělník dohlížející na farmu. Tentokrát
jsme nemuseli kempovat, ale žádný luxus
jsme v ubytovnách pro sezónní dělníky
také nenašli. Nejhorší byl všudypřítomný
jemný červený prach, který se v tlustých
vrstvách vyskytoval na postelích, na stole,
na nádobí, prostě všude. Do oblasti totiž
čas od času dorazí písečná bouře, která
může trvat i několik dní. Ochránit cokoliv
před poletujícím jemňoučkým červeným
prachem je téměř nemožné. Čekali jsme,
že se zdržíme jen pár hodin potřebných na
běžnou údržbu kamery, přespíme a pofrčíme z tohoto nehostinného místa zase dál.
Ukázalo se však, že je třeba opravit nejen
kameru, ale také veškeré přívody energie,
protože vše bylo kvůli počasí a klokanům
zcela zničené. Na farmě jsme tedy strávili
více než 24 hodin a druhý den, byť už bylo
pozdě odpoledne, jsme raději vyjeli na
další cestu ještě v podvečer, než abychom
v Kybu strávili další zaprášenou noc.
Vyplnit nějak smysluplně pobyt se na
takovém místě moc nedá. Martin se věnoval opravě kamery a já se synem jsme
prozkoumali farmu. Nedaleko homesteadu
se nachází ubytovna pro sezónní dělníky.
Většinou se jedná o několik unimobuněk
rozdělených na minipokojíčky s postelí,
stolem a židlí. Na Kybu jsou takové buňky
čtyři uspořádané do čtverce. Dá se mezi
nimi procházet, čehož volně se potulující
zvířata hojně využívají. Vylézt z pokojíčku
a na prahu zakopnout o ovci, případně se
podívat z příma do očí okolo se procházejícímu býkovi je zážitek, který se vám
jinde neuděje. Dále je na farmě několik
hospodářských budov, ve kterých se skladují různé, často velmi neuvěřitelné věci.
Většinou se jedná o hospodářské stroje a
zařízení, které se tam kupí od doby, kdy
farma vznikla, což může být i mnoho
desítek let. U řady strojů je těžké říct, jestli
je to už muzejní kousek, nebo to ještě k
něčemu slouží. Námi oblíbenou atrakcí na
farmách jsou místní “vrakoviště”. Farmáři
si často kupují stále stejný model aut. Ta
stará nefunkční pak odkládají pěkně do
řady nedaleko homesteadu. Pokud potřebují nějaký náhradní díl, jednoduše si jej
vezmou z předchozího modelu. Auta jsou
tedy v různém stádiu rozkladu ponechána

svému osudu a vlivu povětrnostních
podmínek. Kromě osobních aut je možné
prozkoumávat také odložené náklaďáky,
kamiony, traktory, na Kybu i dva autobusy
a jeden obytný přívěs. Vše je otevřené,
často s klíčky v zapalování. Na Kybu jsme
si ještě mohli ukrátit vlekoucí se čas návštěvou “muzea”. V jedné z hospodářských
budov si místní paní majitelka vybudovala
maličké soukromé muzeum. Shromažďuje
v něm veškeré informace o farmě a okolí,
především pak fotky a samozřejmě hromadu roztodivných předmětů, které nějak
s místem souvisí. Bohužel budova byla
malinká a předmětů nashromážděných za
posledních přibližně 50 let hodně, a tak
muzeum působilo poněkud neuspořádaně.
I tak bylo zajímavé probírat se fotkami a
předměty a nepřestat se divit, jak zde mohou lidí vůbec žít a nejspíše i být šťastní.

nezabrala moc času, zato Martin musel
opravit přívěsný vozík, který, hodně
poškozený nešetrnou jízdou po kamenech,
zanechala v místním hangáru předchozí
výprava. Tentokrát jsme nereptali, jeden
celý den se dal v pohodě vydržet. Ne, že
by osada byla nabitá atrakcemi pro děti i
dospělé, ale prohlédli jsme si letiště a hangár, výstavu “soch” umístěných v okolí,
již nesloužící meteorologickou stanici a
muzeum v ní umístěné, ochočené slepice a
železniční zastávku.

Mundrabilla station je příjemná farma
rozložená těsně pod prodloužením 80 m
vysokého a 190 km dlouhého Baxter Cliffs,
který se řadí mezi nejdelší neporušené
útesy na světě. Na rozdíl od předchozích
farem, které jsme na této cestě navštívili,
je toto místo už plné stromů a lákavě vypadajících pastvin. Kamera je zde umístěna na planině nad útesem v příjemné,
typicky západoastralské, buši. Opět jsme
mohli využít pohostinnosti místních farmářů a noc strávit v útulné chatě, neustále
připravené pro podobné návštěvy.

Forrest Airport
I když dělník, který se o nás na Kybu “staral” byl hodně v pohodě a fajn a zval nás,
ať přenocujeme ještě jednu noc, v půl páté
odpoledne jsme byli sbaleni a vyrazili k
další kameře po další kamenité cestě. Byli
jsme připraveni, že opět pojedeme 120
km hodně přes čtyři hodiny. V Nullarboru
neexistují oficiální vyznačené cesty, v
podstatě kde se to vyjede, tam se jezdí.
Jak dlouho se trmácí z jednoho místa na
druhé záleží také na tom, jakou cestu se
podaří zrovna trefit. My jsme tentokrát
měli štěstí, po zhruba hodinovém drkotání
po kamenech jsme narazili na koleje a na
místní poměry luxusní cestu těsně podél
nich. Mohli jsme vyvinout rychlost až 60
km v hodině, takže do Forrest Airport jsme
dojeli za pouhé tři hodiny.
Forrest Airport je místo, které si zaslouží
samostatný článek, takže v některém z
dalších čísel Klokana se na něj můžete
těšit. Jak je zjevné z názvu, je to letiště. Opravdové letiště. Letiště se dvěma
asfaltovými ranvejemi, kde dokáže přistát
středně velké dopravní letadlo. Nejbližší
město je Kalgoorlie přes 800 km daleko
nebo Port Augusta v SA 1000 km daleko.
Jak a proč se letiště postavilo zrovna zde,
se dočtete v avizovaném článku někdy
příště. Pro cestovatele je to nicméně
částečný návrat do civilizace. V osadě se
dvěma stálými obyvateli stojí šest plně
vybavených domů, což znamená, že jsme
se večer mohli vykoupat. Ano vykoupat,
protože v osadě mají vlastní bohatý vrt
podzemní vody, která se odsoluje a využívá nejen pro koupele, ale je dobrá i na
pití. Náš dům, který měl šest ložnic, nám
připadal jako neskutečný luxus. Každý
jsme si zabrali vlastní ložnici a po několika
dnech strávených sami, většinou uzavření
v autě, jsme si to opravdu užili.

nám opět zabrala neuvěřitelných pět
hodin. S opraveným přívěsným vozíkem se
po kamenité cestě muselo jet ještě o něco
pomaleji. A znovu, celou dobu nenarazíte
téměř na nic pozoruhodného. V mapě je
vyznačena jeskyně, u které jsme zastavili a
pomocí GPS souřadnic ji také našli. Byla to
díra v zemi, kam by se sotva vešel náš syn.
Druhá jeskyně v mapě kupodivu vyznačena nebyla, ale věděli jsme o ní, a tak jsme
zastavili. Byla to znovu díra do země, jen
o něco větší. Jako povyražení při nudné
cestě byla fajn.

Cesta zpátky

Po dvou nocích byl čas na další přesun,
tentokrát již směr civilizace. Civilizaci
představovalo místo Eucla, které se nachází nedaleko pobřeží Jižního oceánu asi 14
km od hranic s Jižní Austrálií. Civilizace
znamená, že je tam motel, karavan park,
benzínka a asfaltová silnice. Místní atrakcí
je stará telegrafní stanice postavená tak
nešikovně, že ji postupem času zavalila písečná duna. Naštěstí se tato pozoruhodnost
nachází celkem blízko silnice, jinak opravdu nestojí za to se tam vypravit. Cesta z
Forrest Airport do Eucly, což je 125 km,

Farma Mundrabilla byla poslední zastávkou, kterou jsme museli v rámci údržby
kamer absolvovat. Pak už nás čekala “jen”
cesta zpět do Perthu. Přesněji “jen” zhruba
1,300 km dlouhá cesta. Farmu jsme opouštěli kolem poledne a plánovali jsme jet,
kam to půjde, protože Eyre Highway není
zrovna lemována nepřeberným množstvím
atrakcí. Vlastně tam po cestě není vůbec
nic. Ovšem asi po 150 km jsme zjistili,
že jsme na farmě zapomněli notebook.
Možnosti, jak to řešit byly dvě. První byla
požádat farmáře, aby ho poslal poštou.
To ovšem znamená, že se někdo s notebookem musí vypravit na poštu, přičemž
nejbližší poštovní úřad je nejspíše několik
set kilometrů daleko a nelze tudíž předpokládat, že by tak bylo učiněno v nejbližší

Z Forrest Airport do Mundrabilla
station
Pohostinnost ve Forrest Airport jsme si
užívali plné dvě noci. Údržba kamery
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kdy viděla - a při našich cestách do nejzapomenutějších konců Západní Austrálie
jsem jich už pár navštívila. Byl už notně
omšelý, ale myslím, že musel být ošklivý
i nový - zlaté Kybo. Jediná zajímavost v
okolí byla golfová jamka číslo 10. Ano,
jedna jediná golfová jamka golfového
hřiště Nullarbor Links. Je to 18-jamkové
hřiště se začátkem v Ceduně a koncem
v Kalgoorlie. Nebo naopak. Každopádně
musíte absolvovat cestu dlouhou 1,365
km, abyste jej celé zahráli. Nikdy předtím
jsem o tomto golfovém hřišti neslyšela,
nejsem nijak vášnivý golfista, ale tohle
bych tedy chtěla zažít celé.

době. Varianta dvě znamenala se vrátit,
tedy 300 km řízení navíc. Protože já i
synek jsme měli auta plné zuby, nechali
jsme se vyložit v nejbližším motelu, kde
jsme stejně hodlali přenocovat. Martin
se vracel pro zapomenutý notebook sám.

Bylo už navečer a silnice byla plná klokanů. Aby si ukrátil cestu, počítal je. Došel
k číslu 286, tedy zhruba co kilometr, to
klokan. My jsme se zatím zkoušeli zabydlet v motelu v Cocklebiddy. Musím říct,
že to byl nejošklivější motel, který jsem

Zbytek cesty zpátky do Perthu proběhl v
dovolenkovém režimu. Když už se nám
cesta z původně plánovaných šesti dní
o tři protáhla, rozhodli jsme se ještě
prozkoumat ‘The Granite and Woodlands
Discovery Trail’ mezi Norsemanem a
Hydenem. Okouzlující a pestrá cesta s
mnoha zajímavými přírodními úkazy je
skvělou volbou, jak poznat australskou
přírodu v ne až tak divokém podání. Ale
protože tyhle dva dny už nebyly součástí
naší nullarborské cesty za meteority,
nechám si článek o ní na někdy jindy.
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.
Dnes nám do naší mozaiky Vzpomínek
na listopad 1989 přispěli ti, co byli v té
době v Československu. Jak vnímali
revoluční události?

Zdena Tuchyňová (manželka Tomáša
Tuchyňu, reformátora onkológie
v Západnej Austrálii – Klokan 201608): „Tomáš bol vtedy 19 ročný, bol
tu v Austrálii a nemal vôbec potuchy,
že sa v Československu niečo deje.
Ja som bola v treťom ročníku vysokej
- Elektrotechnickej fakulty Slovenskej
Technickej Univerzity v Bratislave a už
pred 17. novembrom 1989 naše internátne
rádio vysielalo informácie o pripravovanej
demonštrácii študentov v Prahe (radio
bolo necenzurované, takže sme boli ‚v
obraze‘ aj politicky).
Hneď v noci po pražských udalostiach sa
u nás na intráku začali akcie a meetingy,
ktoré mobilizovali všetkých študentov
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k demoštráciám. Tie sa začali organizovat v meste každý večer. Vyrábali
sa transparenty, ktoré sme nosili na
demonštrácie po meste každý deň. Celý
internát, všetci študenti boli zaangažovaní do príprav protestov.

Prednášky prestali a študentské výbory na všetkých katedrách vyjednávali
s prednášajúcimi, dekanmi, rektormi.
Mnohí z nich (ak nie všetci) boli v komunistickej strane a my sme žiadali, aby
sa komunisti vzdali. Veľa učiteľov, ktorí
boli donúteni vstúpiť do strany len preto,
aby mohli učiť na vysokých školách, sa
vzdali členstva v KSS a odovzdali svoje
stranícke knižky veľmi radi. Komunisti
takto postupne strácali členov a svoju
‚moc‘. Ich vláda končila.
Kazdý večer sme stáli na námestí 29.
Augusta v Bratislave, štrngali kľúčikmi,

zapaľovali sviečky a komunistom dávali
najavo, čo je vôľa väčšiny. Śkola úplne
skončila, prestali prednášky, nepamätám
si presne na ako dlho. My sme všetku
silu a energiu dávali do odstránenia
nadvlády komunistov. Semester sme
nedokončili, ale dosiahli sme to, čo sme
túžili dosiahnuť - slobodu!“
Honza Bruckner (Český sládek – Klokan
201601): „Pamatuji si, jak nám policajti od
jisté doby kontrolovali občanky, když jsme
se dostali na Malou Stranu. Ověřovali, zda
nejsme z východního Německa. Východní
Němci tenkrát našli fintu, jak emigrovat
do západního Německa přes velvyslanectví
v Praze. V ulicích poblíž ambasády nechávali svá auta, motorky, dokonce i kočárky,
a šli na půdu západoněmecké ambasády
žádat o azyl a povolení k odstěhování se
do NSR (Německá spolková republika).
Byl jsem tenkrát v 1. ročníku Vysoké školy
chemicko-technologické. Když to všechno
začalo, chodil jsem se svými spolužáky a
kamarády místo na vyučování cinkat klíčemi na Václavák. Moje přítelkyně, nynější
manželka byla ve 4. ročníku grafické průmyslovky, a taky se účastnila demonstrací.
Měla otce v Austrálii, takže po dokončení
škol jsme se rozhodli přesídlit na druhý
konec světa. Gábina se tak konečně mohla
shledat se svým tátou.“

Jirka Zmítko (Výrobce loutek – Klokan
2016-07): Na listopad 1989 si dobře
pamatuji. Vzpomínám si, jak jsme byli na
loutkařské přehlídce o víkendu a v hospodě jsme poslouchali zprávy o tom, co se
děje v Praze. Pak jsme v neděli mohutně
připíjeli na svobodu a konec bolševizmu. V
tu chvíli nikdo nevěřil, že by to mohli komunisti rozdýchat. V pondělí v práci jsme
těžce vystřízlivěli; lidé se báli, hlavně ti,
co pamatovali rok 1968 a čistky po něm.
Pracoval jsem tehdy v ČKD Hradec
Králové a byl jsem jeden z prvních, kdo
organizoval podpisy pod prohlášení
Občanského fóra, rozdával ve fabrice letáky a organizoval generální stávku. To se
vedení nelíbilo, tak mě dočasně odsunuli
na noční šichtu balení motorů. Já toho
ale využil: odpoledne jsem měl volno, tak
jsem šel na demonstraci a po ní hurá na
noční. Za to vše se mi dostalo odměny ve
formě seznamu, který jsme našli při rušení
komunistické bunky v ČKD. Byl to seznam
lidí, kteří se nejvíce podíleli na nepokojích
v továrně a já jsem byl na prvním místě a
ČERVENĚ podtržený.

Pamatuji se na to, jak se komunisti báli,
aby nedošlo k násilnostem, protože
řeč byla o věšení komunistů. A taky si
vzpomínám, že pracující lid na dílně byl
tak trochu zklamán, že k tomu nakonec
nedošlo. Tak jsme ukecali alespoň Edu,
aby se na chvíli chytnul háku portálového
jeřábu a já měl tu čest stisknout knoflík a
vytáhnout ho nahorů. Po minutě jsme ho
sice spustili dolů, ale chvíli se nám tam
komunista houpal. Když sleduji českou
politiku dnes mám takový pocit, že jsme
tenkrát měli alespoň na chvilku pověsit na
ten jeřáb všechny.
Pamatuji si tu dobu velice dobře. Byla to
jedinečná chvíle a neskutečná nálada plná
porozumění, optimismu a naděje.“

Milan Kučera (vyučující češtiny pro
dospělé): „V roce 1989 jsem studoval na
gymnáziu v Klatovech. V pátek 17. listopadu jsme měli hodinu občanské nauky
s naším velice angažovaným soudruhem
ředitelem. Co mně dodnes utkvělo v paměti, bylo téma přednášky: „Boj marxismu-leninismu s protisocialistickými živly“…

O tom, že revoluce byla opravdu sametová, svědčí to, že ten samý člověk nám o
několik týdnů později s velkým zápalem
začal přednášet o Bibli („jedné z pěti
nejvýznamnějších knih v historii lidstva“),
Buddhovi a dalších tématech, o která si
musel během chvilky rozšířit vzdělání.
Mimochodem, na škole učil dál, i když už
nebyl ředitelem.“

Zuzana Siller (prodavačka Continental
Delights): „V době sametové revoluce jsem
bydlela v Karlových Varech a pracovala
u Interhotelů KV. Moje starší kolegyně
byla poslána na zasloužilý důchodový
odpočinek a já jsem tímto nastoupila na
její místo vedoucí střediska Denního baru.
Přestěhovala jsem se do pohraničního
městečka Františkovy Lázně, a to už nebylo daleko k rozhodnutí vyřídit si pracovní
povolení do sousedního Bavorska. Tam
jsem také poznala mého manžela a v roce
2006 jsme odjeli do Perthu, kde jsme se
usadili.
Co tedy pro mě znamená listopad 1989?
To, co tu již dříve bylo uvedeno: kromě
jiného možnost volného pohybu a využití
mnoho zajímavých příležitostí v pracovním i osobním životě.“
Gábina

TIP NA VÝLET - NÁRODNÉ PAMIATKY VO ŠTVRTI DALKEITH: GALLOP HOUSE & SUNSET HOSPITAL
do zoznamu národného dedičstva bola
zapísaná v roku 1997. Od roku 2013 je
nemocnica v rekonštrukcii s cieľom opäť
slúžiť širokej verejnosti. Budovy, ktoré sú
zapísané v zozname národných pamiatok,
zostanú zachované.

Štvrť Dalkeith sa nachádza na malom
polostrove a je tak z troch strán obmývaná
vodou rieky Swan. Nájdete tu niekoľko
krásnych miest, ktoré sú ako stvorené na
nedeľné prechádzky.

Začať môžete pri štátnej pamiatke Gallop
House, ktorá je najstaršou súkromnou
rezidenciou v meste Nedlands. Bola
postavená na 320 árovom pozemku č.
85 kapitánom Adamom Armstrongom a
jeho synmi v roku 1831. Farmu pomenovali Dalkeith po malom škótskom meste,
rodisku Adama Armstronga. Rodina
pestovala vinič, figy a rozličnú zeleninu.
Ľudia priplávali v člnoch po rieke až k
farme, nakúpili na brehu a v člnoch si
nákup rovno odviezli.

Od Gallop House vedie cesta Esplanade
a pešinka až k Beaton Park, ktorý je plný
krásnych veľkých stromov. Na jeho severozápadnej časti stojí historická budova
Sunset Hospital z roku 1906. Ide o bývalú
nemocnicu a tzv. starobinec pre mužov
s názvom Claremont Old Men’s Home.
Budova bola postavená vo vojenskom štýle
z vápencových kvádrov ťažených v miestnom kameňolome. Pôvodná kapacita tohto
nemocničného útulku bola 400 mužov, ale
v jednu dobu ich tu pobývalo až 750.
V roku 1943 bol areál nemocnice a starobinca premenovaný na Sunset Hospital
a bol v prevádzke až do roku 1995. Dva
roky predtým bola budova nemocnice
klasifikovaná ako národná pamiatka a

V prechádzke môžete pokračovať po
Jutland Parade až na juhozápadný cíp
polostrova – Point Resolution Reserve.
Cestička vedie pozdĺž brehu a je z nej
krásny výhľad na rieku Swan s plachetnicami a na náprotivný Walter Point.
Návštevníci parku si pochvaľujú nielen
nádherné scenérie, ale aj ticho, čisto a
možnosť rybárčenia.
Helena Hájek a Gábina
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VÍTE, ŽE
Dnem otevřených dveří 21. září 2019 završila Česká národní banka (ČNB) oslavy
100 let vzniku československé koruny
jako samostatné měnové jednotky? K
tomuto významnému výročí nechala ČNB
vyrobit vysokohmotnostní zlatou minci o
nominální hodnotě 100 miliónů Kč. Její
průměr je 535 mm, tloušťka přes hranu
47 mm a hmotnost kolem 130 kg. Mince
je v současné době vystavena ve stálé
expozici ČNB, kde si ji široká veřejnost
mohla prohlédnout při příležitosti Dne
otevřených dveří.

*
Rekordní zlatou minci vyrazili v roce 2011
v Austrálii, v průměru měří 78 centimetrů a je tlustá 11 centimetrů. Váží více
než tunu a přestože byla její nominální
hodnota jeden milion australských dolarů,
jen hodnota zlata v ní obsaženého je podle
současné ceny tohoto kovu 55.5 krát větší.

Dvoutisícikoruna se je ražena ze slitiny
obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů
mědi. Střed mince je ražen ze zlata o
ryzosti 986,1.

Australská mince z roku 2011 v nominální hodnotě 1 000 000 australských dolarů
je největší mincí na světě. Snímek je z
výstavy ve Stuttgartu z roku 2014
Jde o největší evropskou minci a o druhé
největší platidlo na celém světě.
Pro návštěvníky ČNB v Den otevřených
dveří byl zpřístupněn také bývalý trezor,
pracovna guvernéra a zasedací místnost
bankovní rady.

VIETE, ŽE
Je to už 10 rokov, čo bola slovenská koruna nahradená eurom? Po menovj odluke s Českou republikou sa na Slovensku
platilo od 1. januára 1993 okolkovanými
československými korunami. Samostatná
slovenská mena sa dostala do obehu 8.
februára 1993. Za 16 rokov existencie
slovenskej koruny boli vydané aj mnohé
pamätné mince pri príležitosti významných dejinných udalostí alebo narodenia
či úmrtia významných osobností. Tie
najvzácnejšie mali hodnotu 10 000 Sk:
Rok 2000, 10. výročie vzniku Slovenskej
republiky v roku 2003, Vstup Slovenskej
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*
Nová koruna československá byla před
100 lety ustavena tzv. měnovým zákonem
č. 187 o oběhu a správě platidel z 10.
dubna 1919. V oběhu byla až do rozpadu
státu a do měnové odluky se Slovenskem
v roce 1993.

republiky do EÚ v roku 2004 a Rozlúčka
so slovenskou korunou v roku 2008.
Zavedenie EUR sa v pôvodných štátoch
eurozóny uskutočnilo 1. januára 1999
(bezhotovostný styk) ako aj 1. januára
2002 (bankovky a mince), na Slovensku
sa uskutočnilo 1. 1. 2009.
V pôvodných krajinách eurozóny prebehlo zavedenie eura v dvoch časových
okamihoch: 31. 12. 1998, kedy boli
určené konverzné kurzy v eurozóne, a
1. 1. 2002, kedy boli uvedené eurobankovky a euromince; pôvodné meny boli
stiahnuté. V krajinách, ktoré do eurozóny vstúpili neskôr zavedenie eura prebiehalo v jeden časový okamih - formou
takzvaného Veľkého tresku, napr. na
Slovensku 1. 1. 2009.

Do měnové reformy 2. srpna 1892 se v
Rakousku-Uhersku používal jako měna
zlatý. Koruna byla ke zlatému v poměru
1 zlatý = 2 koruny (odtud známé lidové
označení „pětka“ pro desetikorunu,
užívané zejména v Čechách, ne tolik na
Moravě nebo ve Slezsku).
Po 1. světové válce a rozpadu rakousko-uherské monarchie, se měny nově
vzniklých nástupnických států nazývaly
také koruna – československá koruna,
rakouská koruna, maďarská koruna a
jugoslávská koruna. Dnes už žádná z
těchto měn neexistuje a jediným státem
z bývalého Rakouska-Uherska, který si
ponechal v názvu své měny slovo koruna,
je Česká republika.

Austrálsky dolár je oficiálnou menou
Australského zväzu vrátane obývaných zámorských terirtorií, ktorými
sú Kokosové ostrovy, Vianočný ostrov
a Norfolk, a troch nezáviských štátov
v Tichomorskej oblasti: Kiribati, Nauru
a Tuvalu.
Austrálsky dolár bol uvedený v platnosť
14. februára 1966, keď nahradil pre-decimálnu austrálsku libru v pomere A$2
= A₤1. Austrálska libra (£) bola úradnou menou Austrálie od roku 1910 do
14. februára 1966. Podobne ako ostatné
librové meny, bola delená na 20 šilingov
(symbol s), po 12 penciach (symbol d).
Gábina

Indoor – Outdoor
One on One
Group Training
Bootcamps
Mums and Bubs
Weight Loss
Nutritional Advice
ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

Pre and Post Natal
Certified

MÍSTO PRO
VAŠI

REKLAMU

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

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

Get your free
quote today!

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

(z Mozkolam.cz pro vás vybrala
Gábina)
1 – Jak rozkrojit dort třemi rovnými řezy
na osm stejných kousků? Díly se při krájení nesmí nijak posouvat ani nijak otáčet.

2 – Máme dvě sklenice. V jedné je 1 dl
ginu, v druhé 1 dl tonicu. Ze sklenice
ginu odlijeme 3 cl do sklenice
s tonicem a důkladně promícháme, čímž
nám vznikne slavný nápoj gin & tonic.
Následně odlijeme 3 cl vzniklého drinku
zpět do sklenice
s ginem. Je nyní více ginu ve sklenici s
tonicem, nebo tonicu ve sklenici
s ginem?

3 – Rozestavte 10 křesel ve čtvercové místnosti tak, aby počet křesel u každé stěny
byl vždy stejný.
4 – Kolik zvířátek je na obrázku?

vždy lže. Nevíte, u jakých dveří stojí lhář
a u jakých pravdomluvný. Máte jen jeden
pokus zjistit, kdo je pravdomluvný a kdo
lhář a dostat se tak ven. Jakou položíte
otázku, aby se vám to podařilo?

Kde nechala tanečnice tamburínu?

6 – Vedle sebe sedí tři bohyně – Pravda
(vždy mluví pravdu), Lež (vždy lže)
a Polopravda (někdy lže, někdy říká
pravdu). Poutník, který právě přišel do
svatyně, chtěl zjistit, co jsou zač. Poutník:
„Která bohyně sedí vedle tebe?“ Levá:
„Pravda.“ Poutník: „Kdo jsi?“ Prostřední:
„Polopravda.“ Poutník: „Která bohyně sedí
vedle tebe?“ Pravá: „Lež.“
Jak je to tedy s těmito bohyněmi? Která
je která?
7 – Představte si, že jste přijeli do nějakého neznámého města a přepadla vás
neodolatelná potřeba nechat se ostříhat.
Ve městě jsou jen a právě tři holiči. První
má ve svém krámku vzorně uklizeno a na
hlavě perfektní účes. Z drbů jste se o něm
ovšem dozvěděli, že před časem svedl ženu
druhému holiči. V krámku druhého holiče
jste narazili na stejnou scenérii. Perfektní
účes, vzorně uklizeno, je ale docela zatrpklý (jak by ne, když mu utekla žena, že).
Není však příliš dobře oholen a na tváři
má několik drobných poranění od břitvy.
U třetího holiče je obraz úplně jiný. Holič
je sice veselý chlapík, ale na zemi se válí
hromada vlasů jen narychlo smetena na
hromádku. Na hlavě má nepříliš povedený
sestřih, je však dokonale a hladce oholen.
Bohužel místní obyvatelé jsou obecně
velice sdílní, ale hodnotit holiče se jim
příčí. Navíc právě začala siesta a v žádném
krámku není žádný jiný zákazník. Ke kterému holiči byste zašli? A proč?

10 – Vydavatelství Dennis ve Velké
Británii se od roku 1920 významně zapsalo
do dějin hlavolamů, a to vydáváním série
tématických her zvané Find the Fault.
Nechala si ji dokonce patentovat (patent
byl vždy uvedený na každé kartě). Hra se
skládala z řady karet s ilustracemi
(v lepší verzi) nebo textového příkazu (v
základním provedení). Každá karta měla
na obrázku nějakou chybu, kterou měl
luštitel objevit. Karta níže je ze série 803
z roku 1955.
Co je na obrázku špatně?

8 – Nejprve žena namířila na svého muže
a zmáčkla spoušť. Pak jej potopila do vody
na téměř deset minut a nakonec jej pověsila. Pak si oblékla své nejlepší šaty a šla se
svým manželem na romantickou večeři.
Co se tedy vlastně stalo? Je to vražda?

5 – Jste uzavřen v místnosti, ze které
vedou dvoje dveře, ale jen jedny vedou
skutečně ven. U obou dveří stojí jeden
strážce. Jeden mluví vždy pravdu, druhý

9 – Firma Major Drapkin & Co vydala
v roce 1926 sérii cigaretových kartiček
s hlavolamy – obrázky, ve kterých je
ukrytý nějaký předmět. Na kartičce bylo
vždy napsáno, co je třeba hledat. Zkuste
to dnes taky.

Řešení: 1/ Nejprve dort rozkrojíme dvěma řezy na čtvrtiny. Třetí řez provedeme vodorovně v průřezu celého dortu. 2/ Ve sklenici s ginem
bude stejně tonicu, jako ginu ve sklenici s tonicem. 3/ Dvě židle u každé zdi a dvě židle v protějších rozích, takže budou tři židle u každé
zdi. 4/ 16: Slon, osel, pes, kočka, myš, had, komár, mečoun, kreveta, slepice, krokodýl, delfín, pták (hlava)‚ rybička, bobr a želva (zobrazení na mozkolam.cz/obrázkové hlavolamy). 5/ Otázka zní: „Co by mi poradil tvůj kolega?“ Pravdomluvný by řekl pravdu, čili že by vás lhář
poslal špatně. Zatímco lhář by lhal o tom, co by poradil pravdomluvný, tedy, že by vás poslal špatně. 6/ Zleva doprava sedí: Polopravda,
Lež, Pravda. Bohyně sedící vlevo nebyla Pravda, protože ta nikdy nelže. A kdyby to byla Pravda, nemohla by jako Pravdu označit bohyni
vedle sebe, tedy uprostřed. Bohyně sedící uprostřed označila sama sebe jako Polopravdu, což by Pravda nikdy neudělala, protože vždy mluví
pravdu. Zbývá tedy poslední možnost – Pravda musí být bohyně vpravo. A ta řekla popravdě, že vedle ní, tedy uprostřed, sedí Lež. Zcela vlevo
tedy musí sedět Polopravda. 7/ Rozhodně k třetímu z nich. Nepovedený sestřih na hlavě bude určitě dílem některého z jeho kolegů (sám se
asi neostříhá). Hladce a bezpečně oholená tvář říká, že to umí i s břitvou (holit se bude asi každý sám). První holič má perfektní účes, který je
tedy určitě dílem jiného holiče. Nikoli však holiče číslo 2, kterému přebral ženu a tedy by k němu asi jen těžko chodil. Ten šikula tedy bude
holič číslo tři. U druhého holiče vidíme také perfektní účes (také zajisté dílo třetího kolegy) a dále nepovedenou úpravu vousů a ještě k tomu
drobná poranění, která si pravděpodobně udělal sám. Množství vlasů na zemi napovídá, kolik zákazníků ke komu chodí a jaký má kdo čas na
perfektní úklid. 8/ Žena svého manžela vyfotila fotoaparátem na klasický film. Když pak v temné komoře fotku vyvolávala, ponořila fotopapír
do lázně s ustalovačem. Po deseti minutách fotku vytáhla z lázně a pověsila ji na šňůru, aby oschla. Proč by pak nemohla jít se svým manželem na romantickou večeři? 9/ Tanečnice má tamburínu kolem svého pasu. 10/ Polární medvěd v tropické džungli.
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Z KLOKANOVY KAPSY

OKTOBERFEST
- HUNGARIAN STYLE

Fri 18th Oct 2019, 6:30 PM
Beaufort St & First Ave,
Mount Lawley WA 6050

When Hungarians and Germans
cross paths....Much loved dancer
Julcsi Sackett loved to celebrate the Oktoberfest tradition.
Keszkeno again honours her
memory and invites friends
and supporters, old an new, to
join for an evening of fabulous
European food with vibrant live
https://everi.events/event/10175304-a/oktoberfest-hungarian-style tunes from Hot Paprika.

The Consular Corps of Western Australia Inc present the

WORLD OF FOOD FESTIVAL FOR 2019,
taking place on Sunday 17 November 2019
11AM-3PM

GOVERNMENT HOUSE GARDENS
Free entry for all
The Consular Corps World of Food Festival is an annual event held at Government House
Gardens where communities from around Perth come together to celebrate food! There will be
stalls full of fresh cooked food, cultural performances from different communities and various
activities for the kids. Entry is free and everyone is welcome!
Supported by Lotterywest
For more information please call Christine on 9321 0355
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení,
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith 0406 026 840
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

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

3. čtvrtletí 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

11 august 11am










14 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

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411
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Úklid, nakupovaní
Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
Osobní péče
Doprava k lékaři a na úřady
Pravidelné společenské akce a zábavy
Víkendové výlety
Skupinové wellness a ﬁtness
Společenské návštěvy

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

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

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

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku
a vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
•

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

•

Zasláním šeku/money order na naši adresu:
PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

•

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
(PO Box 1214, Innaloo, WA 6918) nebo emailu
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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

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

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019
1. - 11. 10. 2019 Mistrovství světa v minifotbale
1. - 3. 11. 2019
17. 11. 2019

Kempování
Oslavy České školy

21. - 24. 11. 2019

Filmový Festival

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.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

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

