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KONTAKTY
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Gabriela Baladová 0422 582 197
Tajemnice:
Katka Švejcarová

0401 782 666

Pokladník:
Michaela Ondová

0470 189 244

Členové výboru:
Dana Carrol
Jiří Voyt

0401 152 701
9401 3817

Marcela Pauková

0468 364 202

Petra Jerejian

0412 751 026

Radek Václavík

0420 351 027

Regina Čelišová

0481 330 685

Veronika Lakay

0433 753 386

Redaktorka Klokana:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
Korektura textu:
Milan Kučera

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION
OF WESTERN AUSTRALIA
PO Box 1214,
Innaloo, WA 6918
www.czechslovakwa.org
csa@czechslovakwa.org
@CzechSlovakAssociationWA
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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

ČESKÁ ŠKOLA MÁ NAROZENINY

17. 11.

Austria Club
2019
46 Staniland St
13:00 Orange Grove

Kdy: Školní soboty od 9:30 do 12:00
Výuka probíhá výhradně v českém jazyce Kde: Wembley Downs Primary School,
a je doplněná nadstavbovými programy. 39 Bournemouth Cres., Wembley Downs

NABÍZENÉ PROGRAMY :
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Zveme bývalé, současné i budoucí žáky školy a jejich rodiče
i všechny krajany na oslavy školy!

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.

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

Ohlédneme se za uplynulým desetiletím obrazem i slovem,
zavzpomínáme na školní začátky a představíme vám školu dnešní.
Zahrajeme vám i divadlo a společně si zazpíváme.

Pojďte s námi oslavit pestrých 10 let a připomenout si,
jak nám ty děti za něj povyrostly!

Program:
14:00

slavnostní zahájení

14:00 - 15:00

prezentace školy a vystoupení dětí

15:15 - 16:00

kouzelník Pierre Ulrich - nenechte si ujít!

od 16:00

zábavný program a aktivity,
kouzelnická škola s Pierrem pro starší

Prosím, NAHLAŠTE svou účast na email: CzechSchoolPerth@gmail.com
abychom zajistili dostatečně velký dort pro všechny děti, a to do 13. listopadu.
VSTUPNÉ: dobrovolný příspěvek na pronájem sálu
Kuchyně otevřena od 13:00, možnost oběda i večeře. Strikně NO BYO
Menu na https://www.austriaclubofwa.com.au/dining
Bohatě zásobený bar a bezproblémové parkování.
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FULL OF STORIES - POPÁTÉ
Z celého srdce bych Vás chtěla pozvat
na pátý ročník Českého a slovenského
filmového festivalu, který se bude konat
od čtvrtka 21. do neděle 24. 11. v kině
Luna Leederville s jedním bonusovým
promítáním v kině the Backlot Perth ve
čtvrtek 14. 11. 2019.
Letošní filmový festival Vám představí
šest celovečerních filmů, které s nadhledem a sebeironií reagují na aktuální
témata, která rezonují v české a slovenské společnosti. 17. listopadu to bude
již třicet let od sametové revoluce, která
znamenala pro tehdejší Československo
konec komunistické éry a začátek demokratické transformace. Pojďte si tento
historický okamžik připomenout filmem
Občan Havel (14. 11. v kině Backlot
Perth), který velmi otevřeně mapuje deset
let tehdejšího prezidenta Václava Havla
a proměny české a slovenské společnosti.
Na plátně se tak připomenou události
začátku devadesátých let, kdy do Prahy
zavítal na oficiální návštěvu Bill Clinton,
Mick Jagger nebo George W. Bush.
Zahajovací večer filmového festivalu
proběhne následující čtvrtek, dne 21. 11.
2019 v Luna Leederville, a bude patřit
světovému filmu Na střeše. Dojemný film
Jiřího Mádla bez falešných emocí líčí
příběh nečekaného přátelství mezi penzionovaným nerudným učitelem a mladým
nelegálním přistěhovalcem z Vietnamu,
které jednoho dne spojí setkání na jedné
pražské střeše. Naprostá rozdílnost neplánovaných spolubydlících přináší spoustu
třecích ploch a tragikomických situací při
testování vzájemné důvěry. Zahajovací
večer okoření hudební vystoupení skupiny abit bitter SamBoh. Tak si přijďte
pochutnat na úžasných dobrotách při
úvodním rautu, dát si skleničku a užít si
kulturní událost roku!
Páteční večer bude patřit komedii
Teroristka. Film, který s velkou nadsázkou a až situační komičností ukazuje, co
se stane, když obyčejnému člověku dojde
trpělivost s arogancí a zvůlí vládní garnitury a bezmoc přeroste odvaha bojovat.
V sobotu budeme v Luna Leederville
promítat dva filmy. Odpoledne bude patřit
pohádce Čertí brko, ve které platí pravidla
vševědoucího a spravedlivého pekla až do
chvíle, než se magický záznamník hříchů
pokazí a v jedné části světa se všechno velmi zamotá. Čertí brko je klasická
pohádka pro děti o tom, jak čert ke štěstí
a lásce přišel. Ale nenechte se zmást,
rodičové! Příběhová linka pro dospělé
publikum je ještě mnohem šťavňatější a
plná kousavého satirického humoru z pera
tvůrců Kanceláře Blaník (satirický seriál tv
Seznam o politickém lobismu).
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Večer Vás pak zveme na slovenskou
romantickou komedii Loli Parádička.
Film z východního Slovenska o nečekané
lásce Romky a invalidního muže. Hořkosladká komedie o naději, předsudcích i
trpkosti života je autenticky (a odvážně)
natočena ve východňárském nářečí, ale
nebojte, Čehúni, budou titulky!
Posledním filmem, který opět reaguje na výročí historických událostí, je
film Toman. Ten na příběhu Zdeňka
Tomana, v podání úchvatného Jiřího
Macháčka, věrně ukazuje společnost
v Československu v druhé polovině čtyřicátých let. Až s dokumentární přesností se
pouští do odhalování pozadí politických
intrik, kšeftaření a přebírání moci komunisty. Film o kontroverzní postavě prospěcháře, podnikatele, zapáleného komunisty
a (z nesprávné motivace) hrdiny, bude
mít v Perthu svou australskou premiéru.
Nenechte si ujít závěrečný večer festivalu,
který nabídne skvělé pohoštění před filmem, a kdy proběhne losování o divácké

ceny – hlavními cenami jsou dvě noci
pro dva v OK Divers & Spa na Bali, či
ubytování na jednu noc v Six Foot Track
Eco Lodge v Blue Mountains se snídaní a
obědem na cestu.
Všechny festivalové filmy budou promítány s anglickými titulky a pouze jednou,
takže pozvěte své přátele a známé a pojďte
jim ukázat trošku toho nefalšovaného českého a slovenského naturelu. Abychom si
užili více festivalové atmosféry, před každým filmem uvedeme krátký film místních
studentů filmařiny z ECU a WASA a time
lapse z produkce fotografa Máry Mendla.
Všechny informace o filmech a další detaily najdete na www.CSFilmFestWA.org a
na festivalové FB stránce www.facebook.
com/CSFilmFestWA. Vstupenky lze koupit
online (viz odkazy) nebo v pokladně kina.
Pevně doufám, že Vás letošní festivalová
nabídka zaujala a velmi se (spolu s celým
organizačním týmem) na Vás všechny
těším v kině na některém z filmů!
Martina (ředitelka festivalu)

FESTIVAL PROGRAM
CITIZEN HAVEL / Občan Havel | Documentary
THE BACKLOT PERTH | Thursday | 14 NOV | 6:30 PM
A remarkably open and intimate documentary film, Citizen Havel, observe ten years of the political,
public and private life of one of the world’s iconic leaders – Vaclav Havel. Through the background
of his story we can follow the development of a young democracy in The Czech Republic.

ON THE ROOF / Na střeše |

FESTIVAL PROGRAM

Vážené čtenářky, vážení čtenáři časopisu
Klokan

OPENING NIGHT

Drama – Comedy

WA PREMIERE

LUNA LEEDERVILLE | Thursday | 21 NOV | 6:00 PM
A hearth warming comedy movie, describing a developing bond between two strangers who
would never have met unless a coincidence put them together and changed their lives. The story
uncover various tragicomic situations, surprising revelations, as well as hilarious moments.

THE LADY TERRORIST / Teroristka | Comedy – Crime – Drama

WA PREMIERE

LUNA LEEDERVILLE | Friday | 22 NOV | 6:30 PM
The Lady Terrorist is a Czech black comedy based on disillusionment with the establishment.
Marie, a retired teacher who had taught her pupils that decency was essential and violence
did not solve problems, takes the law into her own hands.

THE MAGIC QUILL / Čertí Brko | Comedy – Family – Fantasy

AUSTRALIAN PREMIERE

LUNA LEEDERVILLE | Saturday | 23 NOV | 4:30 PM
Because when sins are not seen, when evil is not punished, when the chaos reigns, only love
can endure. The Magic Quill is an extraordinary family movie that combines a classic Czech
fairy tale with sharp political satire.

LOLI PARADICKA / Loli paradička | Drama – Comedy

AUSTRALIAN PREMIERE

LUNA LEEDERVILLE | Saturday | 23 NOV | 6:30 PM
Loli paradicka, a bitter-sweet romantic comedy about a complicated love affair between a
handicapped man and a Romany woman. The story touches upon current topics of discrimination
and racism with humour and ease and offers an unusual insight on Romany - Slovak relationship.

TOMAN / Toman | Biography – Drama – History

AUSTRALIAN PREMIERE

CLOSING NIGHT

LUNA LEEDERVILLE | Sunday | 24 NOV | 5:30 PM
Toman, a historical drama about one controversial character, fighting for his personal
prospects in Czechoslovakia after the Second World War, not knowing how considerably his
actions will influence The Czech Republic 70 years later.

WWW.CSFILMFESTWA.ORG

VELKÁ REPORTÁŽ O MALÉM FOTBALU ANEB HOŠI, DĚKUJEME!
Na konci září k nám do Perthu přijeli čeští a slovenští reprezentanti na 3. mistrovství světa v malém fotbale.
Motta českého týmu „Malý fotbal, velké srdce“ a slovenského týmu „Malý futbal, velká vášeň“ rozhodně dostála svých slov. O tom jsme přesvědčili během fandění na tribunách i mimo ně, protože jsme se stali nedělitelnou
součástí týmů.

„Díky moc za všechno, česká a slovenská komunita se staly
součástí týmu a naše výkony na hřišti jsou i její vizitkou.“

Lucka C: Oba týmy nám předvedly prvotřídní podívanou během svých večerních utkání
v Langley Parku, kde vládla velice vlídná
nálada, a výkony fotbalistů přiváděly fanoušky do varu. My jsme si na oplátku sehnali
české a slovenské dresy a vlajky a večer co
večer jsme chodili podpořit naše týmy. Ve
srovnání malé kopané s klasickým fotbalem,
díky menším rozměrům hřiště je hra rychlejší
a pro diváky může být i zajímavější. Bohužel
i přes nesmírnou snahu obou našich týmů se
chlapci neprobojovali do finále, ale i přesto
jim děkujeme za dech beroucí podívanou a
fair play. Český tým se umístil na krásném
pátém místě a Slováci skončili sedmí.

ČEŠTÍ LVI U AUSTRALSKÝCH
KLOKANŮ
Poprvé jsem o malém fotbale slyšela, až
když jsem byla před pár měsíci pozvaná na
losování týmů do skupin. Rychlým projetím odkazů vševědoucího strýčka Googla
jsem načetla pár informací, abych měla
alespoň trochu pojem, co tento sport, který
(co se členské základny týče) stojí světově
na druhé příčce, obnáší. Naštěstí mě z toho
v ten den nikdo nezkoušel. Za to já jsem
dostala obrovskou příležitost k nahlédnutí
do světového zákulisí tohoto sportu, na
jehož prezidentské stolici sedí Čech Filip
Juda. Díky němu jsme se brzy propojili
s českým týmem - vedoucím týmu a trenérem brankářů Jakubem Štefkem i generálním manažerem Luďkem Zelenkou. Hned
po prvních pár řádcích s Kubou mi bylo

jasné, že, přestože dorazí tým českých lvů
a současných mistrů světa, nebude třeba
rolovat rudých koberců a chystat speciálních efektů. Bude však zapotřebí určité
domestikace! Na výslovné přání týmu
propojit se s krajany, jejich novou zemí
a životem, jsme začali plánovat společné
aktivity. Pravda, jejich totální nesrozumělost s místním pojmem o vzdálenostech
mě občas uváděla k smíchu i sarkazmu,
ale kdo to nezažije, nepochopí. Během
chvíle v jejich časovém harmonogramu
tréninků a zápasů figurovala i kolonka
„seznamovací barbecue“ a „velrybářská
výprava“. Až na několik fanoušků a rodinných příslušníků výprava dorazila v pátek
večer. Banán, v dobrém úmyslu schovaný
v zavazadle, prověřil karanténní striktnost místních úřadů. Naštěstí Kubova
šarmantnost usmlouvala pouhé varování přistiženého a mohlo se jít na hotel.
Sobotní večer pak ukázal, že najít otevřenou osvěžovnu v centru města nebude
bez znalce místního kraje tak jednoduché.
Další den už Regínu a mě čekalo osobní
setkání s vedoucím Kubou. Hned bylo jasné, že emaily nelhaly, z energického Kuby
sršelo opravdové nadšení a až klukovské
těšení se na nadcházející události. Bylo
ihned jasné, že přestože to vypadá vše na
pohodu, vládne tu daný řád a organizačně
je program nabitý pracovními poradami,
setkáními a jednáními, aby vše proběhlo tak, jak by mělo. Však se tu sjelo 32
národních týmů a tisíc hráčů!

je pěvecké vystoupení před obecenstvem.
Nálada je výborná, začínáme chápat i
prohlášení: „My jsme jako jedna rodina,
všechno děláme společně.“
Slavnostní zahájení šampionátu sleduji
z tribuny společně s konzulem Tomášem
Károu a honorárním konzulem Zdeňkem
Cihelkou. Je zde i Pavel Čapek, dlouholetý
reportér a sportovní komentátor České
televize. Ten má na starosti komentování všech zápasů českého týmu společně
s Luďkem Zelenkou. Mistrovství zahajují
aboriginští tanečníci svým tradičním tancem za zvuků didgeridoo. Na umělém trávníku, dovezeném až z Itálie, se pak střídají
proslovy prezidenta federace Filipa Judy a
zástupce města Perth s tanečním vystoupením některých národností. Vyvrcholením
je pak nástup vlajek všech 32 zúčastněných zemí. A je odstartováno!

Naštěstí v pondělí má tým ještě pohov
a může se tak plně věnovat aklimatizaci
prostředí a seznamování s námi. A kde
jinde a jak jinak, než při grilování na pláži! Nakonec blankytné nebe i oceán lákají
ke koupání i opalování. Varujeme před
zákeřností sluníčka a obáváme se, aby
tým nesplynul se svými červenými dresy.
Mezi „sausage sizzle“ a TimTamy probíhá
i křtění nováčků týmu, jejichž zápisným

5

Náš první zápas se Singapurem se víceméně odehrával před brankou singapurského
týmu. Padlo 17 gólů, z toho jeden vlastní!,
všechny do brány soupeře. Zažíváme první
vítězný pokřik týmu vedený vedoucím
Kubou, následuje neoficiální hymna
„Vysoký jalovec“. Jedna výhra je doma.
Průtrže a řádící vichřice ruší zápasy, i
ten náš další, se Srbskem. Přesouvá se i
velrybářská výprava, pro nevolnost by prý
nebyl čas na sledování těchto obřích savců. Zklamání je aspoň částečně nahrazeno
setkáním s desítkami klokanů, jež poklidně spásají trávníky i květiny v Pinnaroo
Memorial Parku. Skvělou podívanou je i
boxující zápas dvou samců!
Nedělní zápas s Chile je už zajímavější, ovšem do varu nás dostává zápas se Srbskem.
S přibývajícími góly se zvyšuje jak agresivita srbských hráčů na umělém pažitu, tak
i fanoušků na tribunách. Nezalekneme se
však ani početně mnohem silnějšího davu,
o to víc fandíme a skandujeme. Obzvláště
Roman si získává náš obdiv za svůj hlas
a geniální pokřik: „Kdo neskáče, není Čech
– hop, hop, hop!“ S tím jsme se proskákali
až k vítězství a mohli si vychutnat další
Kubovu vítěznou rýmovačku s týmem.

Tři vítězství zajišťují postup do osmifinále.
Zde už jde o krk – kdo prohraje, okamžitě
vypadává ze hry. Před zápasem s USA si už
plně uvědomuji, že propadám kouzlu téhle
živé hry, kde padají góly, je tak akorát
dlouhá a v pohodě zvládnu přehlédnout
celé hřiště! Obrovský podíl na tom má i
osobní poznání hráčů a vedení a hlavně
semknutost nás, fanoušků, na tribuně. Za

těch pár večerů jsme tu už jak jedna rodina, kterou spojuje nadšení ze hry i národní
hrdost – to vše v hodně vokálním podání!
Tedy až na Romana, ten však přemožené
hlasivky nahrazuje bubnem. Taky dobrý!
A nejsem jediná, kdo si přiznává náhlé
propadnutí tomuto sportu a fandění!
Petra hlásí, zatímco odkládá své berle a
opatrně usedá, že děti trvaly na tom, že
je MUSÍ vzít fandit, i kdyby auto měly
odřídit samy! Infarktový, ale vítězný zápas
s USA nás přivádí do extáze. Podobně na
tom jsou sami hráči. Pokřik, děkovačka,
skandování, společná fotka – radost nebere
konce! Zdá se, že jen místní ostraha stadiónu nemá pochopení a tlačí nás k odchodu.
Andrea nadšeně hlásí, že to bylo nejlepší
kardio, během fandění spálila horu kalorií
a srdce jí bušilo jak při pořádném tréninku! No vida, každý si najde něco svého.
Teplý den a chladný večer sebou přináší silnou rosu, která umělý pažit hřiště
proměňuje v kluziště. Používaný gumový
posyp se prý nekoná, protože změní barvu
povrchu do nepěkně hnědé, což by neladilo diváckému oku. V pozdní večer nás čeká
další soupeř – a ne ledajaký! Mexiko, nad
kterým hoši vybojovali zlato na minulém
mistrovství v Tunisku! Po včerejší výhře
nad USA věřím, že máme i na tohoto
silného soupeře. Mexická vlna fanoušků
sladěných v národních barvách střídá naše
hlasité skandování: „Češi do toho!“ Velkou
podporou nám jsou i slovenští fanoušci, kteří nám dokonce zapůjčují buben.
Andrea do něj mlátí, až třísky z paliček
lítají. Hráčům obou týmů to viditelně podkluzuje, ale bez protestů hrají dál v plném
nasazení. Srovnáváme na 1:1. Naše plíce
se bolestně domáhají odpočinku, přislibujeme hašlerku, jen co zápas skončí. Hlasitá
mexická vlna oslavuje druhý gól. Zatímco
já se nervově hroutím napětím, obdivuji
neuvěřitelnou sebekontrolu našich kluků
v poli. Dál takticky hrají v plné síle a snaží
se vyrovnat, bohužel míjí časté gólové
šance. Mít tak ruční brzdu na zpomalení

času!!! A hadr na vytření mokrého trávníku! Závěrečná siréna ukončuje i naše
naděje na obhájení titulu mistrů. My
fanoušci dál stojíme s napnutými vlajkami
na tribuně a naprosto upřímně jednohlasně skandujeme: „Hoši děkujem!!!“ Oni
stojí proti nám a též děkují. Nám! Stejně,
jako po každém zápase. Ani dnes nechybí
nástup a společný pokřik pod vedením
Kuby. Snaží se udržet pozitivní náladu.
Tiše i nahlas si děkujeme při rozlučkovém
plácnutí s každým hráčem, jen společné
foto se dnes už nekoná.
Do finále se probojovaly Brazílie a Mexiko.
V něm pískal jako druhý rozhodčí náš hráč
Jarda Pakosta. A obrovský zlato-zelený
pohár pro vítěze byl vyroben z českého
skla - a tak nakonec zůstala česká stopa
i v letošním finále! Novými mistry světa
se stalo Mexiko. To ve svém veřejném
rozhovoru uvádí: „The toughest opponents
were, of course, the Czech Republic,
Romania, and Brazil.“ Rozhodně je, i přes
ztrátu, být na co pyšný!
Ukončení ve hře znamenalo víc času na
objevování Austrálie. Obzvlášť výlet na
Rottnest Island měl úspěch, úplné safari!
Nejen vyhlášené věčně se usmívající
quoky, ale i tuleni, delfíni a dokonce velryby přinesli malou náplast na zklamání
z prohry. Dobrou náladu na pátečním
rozlučkovém večírku rozhodně pozvedl
i jídelníček na přání – řízky s bramborovým salátem a sekaná s kaší. Naše
vyhlášená kuchařka Míša místo spánku
loupala brambory a vyráběla salát a opět
bravurně zvládla organizaci kuchyně
v samotný pátek. První četa fotbalistů
juniorů nastoupila do kuchyně vyzbrojená škrabkami, druhá četa se starala
o lednici s nápoji – ta byla o poznání
veselejší! Pak nastoupila rodičovská četa
a ta obalila a osmažila horu řízků. Katka
dodala vynikající štrůdl a perník. Bohdan
báječně překvapil, když zahrál všem
přítomným na didgeridoo - víc australské
rozloučení snad ani nešlo nachystat.

Nechyběly proslovy a vzájemná poděkování. Došlo i na oficiální gratulaci novým
mistrům světa v malém fotbale z Mexika
- byla mexická vlna. Všechny tyto posbírané střípky potvrdily slova, že český tým je
známý svým týmovým pojetím, fair-play
hrou a jednáním na i mimo hřiště, a skvělou partou. A rozhodně na tom má obrovský podíl i vedení týmu. Rozloučit se přišel
i neuvěřitelně zaneprázdněný Filip Juda,
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který je rozhodně pyšný na svůj národní
tým. Už teď má plné ruce práce s organizací příštího mistrovství 2021 v Kyjevě.

TUNIS VS AUSTRÁLIE MALÁ VÝPOVĚĎ RODIČŮ FOTBALISTŮ

Úplně poslední tečkou byla slíbená velrybářská výprava. Klidné vody přístavu
Hillarys se v odpoledním slunci po chvíli
mění ve slušnou horskou dráhu, obzvláště pobyt na přídi je jen pro ty se silným
žaludkem. Zato jsou tam nejlepší výhledy! Obrovští savci na sebe nedali dlouho
čekat, dovádivě odfrkují a vyskakují
z vody. Dokonce i ve dvojicích! Na palubě zavládne nadšení a všichni doufáme,
že se k té podívané ještě víc přiblížíme.
Velryby si to vyložily jako dobrou hru na
schovávanou. Na můj dotaz, jak dlouho
savec vydrží pod vodou bez nadechnutí,
kapitán odpovídá, že až 50 minut, ovšem
zde to prý nepřetahují přes 5 minut.
Zřejmě si dnes dali bobříka zadržení
dechu! Vyhlížení si krátíme vtipkováním
i povídáním na rozhoupané lodi. V tom
se nedaleko nás vynoří obrovské tělo a
s pořádným plácnutím zase zajede pod
hladinu. Zajet pod hladinu se pomalu
chystá i slunce, je čas se vrátit do přístavu. Nad pobřežím vychází obrovský
měsíc. Nadchází čas se rozloučit, dva
týdny v plném nasazení končí. Přinesly
nová poznání, přátelství, opotřebované
hlasivky, národní hrdost a nekonečno
zážitků. HOŠI, DĚKUJEME! Děkujeme i
rodinným příslušníkům a fanouškům byla to skvělá a divoká jízda pro všechny
zúčastněné! Přijeďte zas!

Rozdíl mezi předchozím mistrovstvím světa v Tunisu (2017) a teď v
Austrálii???? Do Tunisu jsme jeli jako
pokorní fanoušci, i když kluci již byli
v té době vicemistři Evropy z Brna.
S Uhlíkama jsme jeli podpořit naše syny a
český team. Byli jsme tam kromě reprezentační výpravy jediní Češi. Později nás
doplnila Jitka Flekačová, takže nás bylo
pět statečných! Bydleli jsme s klukama ve
stejném hotelu, a jelikož jsme fandili jako
o život, vedení výpravy nám umožnilo
sdílet veškeré dění s týmem. Tak jsme se
vlastně stali součástí týmu a zařadili se
do té naší velké rodiny „repre“ malého
fotbalu a poznali skvělé kluky, které jste
teď poznali i vy v Austrálii.
To co se tam dělo, a jak jsme postupně
postupovali až do finále s Mexikem, se
popsat nedá, ale člověk byl tak strašně
pyšný, že mohl být u toho. Když Michal
Uhlíř, jako kapitán, zvedl nad hlavu pohár
vítěze MS a všichni jsme s klukama brečeli
jako želvy, bylo to neskutečné, neuvěřitelné! Prostě jsme v tu chvíli byli neskutečně
šťastní. Vždycky myslím na to, že bych to
přál každému tátovi těch kluků, aby v té
chvíli mohli být se svým synem. My měli
to štěstí! Tehdy jsme si slíbili, že jestli
budeme zdraví, určitě pojedeme kluky
podpořit i do Austrálie. Pro každého Čecha
je navštívit Austrálii sen a nám se splnil.

Kuba Štefek: „Super period of time! Už
nikdy nebudeme homesick v Austrálii. Máme
totiž vás!“

Jarda Pakosta: „Děkujeme za úžasnou
podporu a pohostinnost!“

Titul jsme tady nezískali, ale odvážíme si
spoustu zážitků z této nádherné země a
hlavně přátelství lidí, kteří se o nás nezištně starali a neváhali jezdit podpořit naše
kluky každý zápas. Děkujeme vám všem
ještě jednou za vše, co jste pro nás organizovali a jak jste se o nás starali - máme vás
navždy v našich srdcích!
Vaši Maříci (Blanka a Standa Maříkovi) a
Uhlíci (Marie a Libor Uhlířovi)
Katka Š: Každopádně, my jsme si fandění moc užili! Byla to perfektní atmosféra,
člověk se cítil jako doma mezi svými! Náš
tříletý Adam do dneška doma křičí: „Češi do
toho!“, „Dáme góla!“ Chodí doma s trumpetou a fandí. Poslední posezení s fotbalisty
bylo až dojemné, kluci mají dobré srdce, i
když je to mrzelo, uznali prohru a blahopřáli vítězi. Byli jsme na ně pyšní, jací jsou tým!

JAK JSME SI TO V PERTHU UŽILI
I BEZ MEDAILE

Jitka S.

Luděk Zelenka: „Ještě jednou moc děkuji
všem českým reprezentantům v malém
fotbale, celému realizačnímu týmu včetně Pavla Čapka, rodinným příslušníkům
i přítelkyním a v neposlední řadě celé
československé komunitě žijící na opačném
koutě světa za úžasnou atmosféru, nezapomenutelné zážitky a neodmyslitelný pocit
sounáležitosti, který jsme na MS v malém
fotbale mohli zažívat. Z pozice GM mi bylo
ctí v takové rodině působit a nikdy na to
nezapomenu.“

byly děkovačky po vyhraných zápasech
korunované veršovanými pokřiky Kuby
Štefka, ukončenými vítěznou hymnou
Vysoký jalovec. Bylo nádherné vidět, jak
v českých Australanech pořád dřímá hrdost na zemi, kde se narodili. Kluci hráli
skvěle, takže jsme si děkovaček užili dost,
bohužel, titul jsme neobhájili. Padli jsme
v nešťastném zápase s pozdějšími mistry
světa, Mexičany. Ale nevadí, pro nás jsou
naši kluci stejně nejlepší.

Báli jsme se cesty, ale nakonec jsme
všechno zvládli a šťastně dorazili do
Perthu. Tentokrát se naše výprava
fanoušků oproti Tunisu hodně rozšířila,
celkem nás nakonec bylo deset, takže
jsme se těšili, že naše fandění bude mít
potřebné decibely. To jsme ale netušili,
co nás čeká za podporu od Čechů žijících
v Austrálii! Byla to prostě nádhera slyšet
české chorály: „Češi do toho!“, „Dáme
góla, dáme!“ a podobně. Scházelo se
nás okolo 40 a to už byla nějaká síla.
Obzvláště proti Srbsku to byla válka decibelů v hledišti. Kluci váleli a nejkrásnější

Díky svému krásnému povolání televizního sportovního komentátora a redaktora jsem procestoval velký kus světa
a byl na mnoha skvělých sportovních
akcích. Kupříkladu jsem osobně zažil
atmosféru 13 posledních olympijských
her/samozřejmě včetně Sydney 2000/ a
komentoval či moderoval přímo z místa
stejný počet fotbalových světových a
evropských šampionátů ve velké kopané
neboli socceru. V roce 2014 mě osud trochu nečekaně nasměroval také do ryze
amatérského prostředí malého fotbalu a
já v něm objevil nečekanou krásu a začal
prožívat nový druh nádherných emocí.
Na rozdíl od profesionálního sportu totiž
mohu být součástí týmu, který je jednou
velkou rodinou. Všichni prožíváme a
zažíváme všechno společně - bydlíme

7

nadchnout pro společnou věc, když se
dělá ze srdce a není za ni žádná finanční
odměna. A takové věci bývají konec konců
v životě ty nejkrásnější a nejvíc nezapomenutelné. Takže díky vám/nám/ všem, kteří
jste/jsme/ k tomu přispěli a třeba někdy
někde zase na viděnou.

spolu, stravujeme se společně, trávíme
spolu téměř veškerý volný čas, oslavujeme spolu úspěchy, překonáváme dílčí
neúspěchy, já mohu na všechny tréninky
a taktické porady a to všechno není u
profíků z logických důvodů možné.
Od roku 2014 jsem takhle absolvoval
před Perthem šest velkých akcí typu ME
a MS a užíval si postupný vzestup české
reprezentace na pomyslné pyramidě
úspěchů. Kluci za tu dobu pokaždé hráli
o medaile - rozuměj vždy postoupili minimálně do semifinále. V roce 2017 pak
vybojovali nejprve doma v Brně v červnu
na evropském šampionátu stříbrné
medaile (padli až ve finále s Ruskem po
penaltovém rozstřelu), aby v říjnu slavně
na MS v Tunisku dobyli celý malofotbalový svět a stali historicky druhými světovými šampiony v tomhle nádherném
amatérském sportu, který je Čechům nad
jiné vlastní. Vloni pak potvrdili v Kyjevě
svou extratřídu a stali pro změnu poprvé
i mistry Evropy.

Cesta do Perthu za obhajobou zlatých
medailí byla pro všechny splněným
dětským snem, protože není mnoho
krásnějších a exotičtějších destinací,
kam se může amatér provozující ve svém
volném čase a zadarmo malý fotbal,
podívat. Kluci mají úžasné heslo - „Malý
fotbal, velké srdce“ a podle něj k reprezentaci své vlasti i přistupují. Velkou
roli v tom vedle všech členů realizačního týmu sehrávají dva muži. Generální
manažer Luděk Zelenka, bývalý letitý
ligový fotbalista, který v téhle roli působí už od roku 2012 a snaží se v rámci
možností vytvořit pro tým ty nejlepší a
nejpříjemnější podmínky a zároveň dbá
na to, aby se všichni během turnaje chovali maximálně profesionálně, přestože
malý fotbal je amatérský sport. A k tomu
všemu ještě zvládá se mnou spolukomentovat všechny přímé přenosy ze zápasů
české reprezentace. Druhou dobrou
duší české party je vedoucí týmu Jakub
Štefek, neúnavný motivátor, nositel dobré nálady a hlavně hlavní postava všech
rituálních pokřiků, sloganů, teambuildingů a propojení s fanoušky. Samozřejmě
nad tím vším se vznáší persona Filipa
Judy, muže, který šéfuje nejen českému malému fotbalu, ale druhé volební
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z Prahy ze srdce zdraví
období je i prezidentem Světové federace
malého fotbalu. Bez něj by český, ale ani
celý světový malý fotbal nebyl, tam kde
je v současné době.
No, a protože se Filip a Jakub propojili
skrze Jitku Smith s československou a
především českou komunitou v Perthu už
před zahájením šampionátu, narodilo se
hned od začátku skvělé souznění a spolupráce mezi týmem a lidmi okolo něj a
vámi krajany žijícími v „největší vesnici
na světě“, jak své sympatické velkoměsto
familiárně přezdíváte. Díky vám jsme
mohli poznat a zažít mnohé, co bychom
sami nikdy nezvládli a nezažili a navíc
jste klukům vytvořili přímo na stadiónu úžasnou atmosféru, která je hnala
kupředu. Bylo úsměvné až dojemné, jak
i vás mnohé krajany malý fotbal hodně
rychle vtáhnul a začal náramně bavit.
Vznikla tak skvělá symbióza lidí, kteří si
to společně užívají a nic na tom nemohl
změnit ani fakt, že kluci vypadli už ve
čtvrtfinále turnaje s pozdějšími vítězi
Mexičany po naprosto vyrovnaném průběhu nejlepšího zápasu celého šampionátu. Všichni jste viděli, že tam tým nechal
absolutně všechno, co v něm bylo a mohl
se tak rozloučit se sportovní části MS se
vztyčenou hlavou.

Proto na závěrečném večírku, který jste
pro nás uspořádali, nikdo nesmutnil,
protože je to konec konců jen sport a
vyhrát na hřišti v jednom zápase může
jen jeden tým.
Z druhé strany jsme vyhráli my všichni,
co jsme měli tu možnost a čest být osobně
při tom. Poznali jsme navzájem nové, zajímavé a dobré lidi, navázali nová přátelství
a zjistili, nebo se utvrdili v tom, že se lze

Pavel Čapek

SPORTOVCI KAŽDÝM COULEM
Měla jsem to potěšení (opravdové potěšení!) strávit s celým týmem poměrně
hodně času, a i když jsem neměla šanci
si je všechny zapamatovat, můj osobní
celkový dojem je na jedničku s hvězdičkou. Především jsou to všichni sportovci
každým coulem. Kromě fotbalu, kvůli
kterému tu především byli, nevynechali
žádnou možnost si do míče kopnout, či
pinknout ani ve volném čase.
Kromě společné party na City Beach
s naší komunitou, jsem s nimi strávila na tomtéž místě ještě jeden den. A
protože ani kvůli nim jsem se nevzdala
svého dopoledního volejbalu, museli na
mne chvilku čekat. Když jsem konečně
dorazila, vrhli se s nadšením na upínání
volejbalové sítě a natahování lajn, které
jsem jim přinesla, aby si pak celé odpoledne přes tu síť buď kopali, nebo pinkali.
Občas jich na jedné polovině bylo i deset.
Mezitím si chodili užívat vlny v oceánu
nebo si kopali o zídku na pláži a snažili
se vytvořit rekord v počtu odrazů, aniž
by jim míč spadl na zem. Bylo fascinující
sledovat, jak dlouho to jednomu páru
vydrželo a jak se ostatní na ně vydrželi
koukat a dávat jim dobré “rady”.
Přestože jsou to sportovci, které my
normální smrtelníci máme většinou za
individualisty, oni tvořili neskutečně
skvělou a soudržnou partu nejen na
hřišti, ale i mimo něj. Možná tohle je to
tajemství a základ jejich dlouhodobých
úspěchů. Všichni, od manažera po toho
nejčerstvějšího nováčka fantasticky
spolupracovali a ta chemie mezi nimi
fungovala obdivuhodně. Všechno se mně
zdálo opravdové, nehrané a kolektivně
sdílené - od radosti z úspěchů, přes smutek z porážky až po neustálé srandičky a
vzájemné pošťuchování se.
Regina

CHLAPCI SA NEMAJÚ ZA ČO HANBIŤ
Viceprezident Svetovej federácii v malom
futbale Peter Králik:

Peter Králik je viceprezidentom Svetovej
federácii v malom futbale a na šampionáte bolo aj veľa jeho kolegov.
Ako hodnotia vaši kolegovia z federácie
progres Slovenska?
„Dostal som mnoho gratulácií, nie jeden
funkcionár povedal, že Slovensko spravilo najväčší progres zo všetkých. Viacerí
o nás hovorili ako o „čiernom koni“ majstrovstiev a tipovali nás na semifinále.
Nehovorilo sa o tom len na Slovensku,
ale na celom svete, čo Slovensko v
Austrálii dokázalo.“

Slovensko pri svojej premiérovej účasti
na Majstrovstvách sveta v Perthe obsadilo siedme miesto. V základnej skupine
si zverenci Ladislava Borbélyho pripísali
na svoje konto 7 bodov, keď dokázali
zdolať Japonsko a Kostariku a remizovali
s Tuniskom. V osemfinále Slováci čelili
nepríjemnému Moldavsku, ktoré sme
vyradili po penaltách. Naši reprezentanti
vypadli vo štvrťfinále s finalistom majstrovstiev – Brazíliou po tesnej prehre 2:1.
Všetky zápasy pozorne sledoval aj prezident Slovenského zväzu malého futbalu
Peter Králik.
Ako na vás zapôsobil výkon slovenských
reprezentantov?
„Myslím si, že chlapci sa nemajú za čo
hanbiť, dokázali postúpiť do štvrťfinále
majstrovstiev sveta, takže tie výkony
boli naozaj kvalitné. Keď si spomenieme, akú hru predvádzali pred rokom na
Majstrovstvách Európy v Kyjeve, tak je
to neporovnateľné. Progres je veľký, z
čoho sa tešíme. Škoda zápasu s Brazíliou,
kde to nevyšlo po veľmi smolnej situácii
na konci, ale taký je šport. Budeme robiť
všetko preto, aby sme o rok na majstrovstvách Európy siahli na medaile.

Aké pocity ste mali po nepremenenej penalte na konci zápasu s Brazíliou?
„Človek vie, že chýbalo veľmi málo k
tomu, aby sme sa dostali do predĺženia.
Myslím, že dovtedy sme boli na koni,
boli sme tým lepším tímom v závere
zápasu. Všetci sme si boli istí, že ak by
Dušan Dzíbela penaltu premenil, tak by
sa šťastie priklonilo na našu stranu a v
semifinále by nás čakalo Maďarsko, s
ktorým sme z troch zápasov tento rok
jeden vyhrali a dva remizovali. Je to
obrovské sklamanie, na druhej strane je
to šport, treba sa z toho poučiť. Hráči
vďaka tomu momentu môžu byť skúsenejší a využijú to v budúcnosti.“
Ladislav Borbély bol na lavičku reprezentácie povolaný najmä s cieľom pripraviť tím na majstrovstvá a tam dôstojne
reprezentovať Slovensko, splnil vaše
očakávania?
„Myslím si, že Laco Borbély spolu s Peťom
Gancznerom odviedli za krátky čas veľmi
kvalitnú prácu a ich rukopis bolo na hre
Slovenska vidieť. Aj pre nich ma veľmi
mrzí ten nešťastný zápas s Brazíliou,
pretože semifinále bol náš spoločný sen a
boli sme veľmi blízko. Bude to ešte dlho

mrzieť, ale taký je šport. Myslím, že realizačný tím sa zžili s kádrom veľmi dobre a
vytvorili jednu skvelú partiu. Je to začiatok dlhej cesty, ale máme správny smer a
dúfam, že sa výkony budú ešte zlepšovať.“
Slovenský malý futbal zažil veľký úspech
aj na mediálnej scéne, keďže zápasy boli
vysielané na verejnoprávnej televízii RTVS
Bol práve toto ten najväčší úspech slovenského malého futbalu, čo sa týka mediálneho zásahu?
„Mňa sa novinári pýtali pred odchodom na
tlačovej konferencii, s čím bude Slovenský
zväz malého futbalu spokojný. Ja som im
povedal, že najdôležitejšie bude to, ak sa
malý futbal dostane medzi verejnosť, ak
budú ľudia o ňom hovoriť, ak o ňom budú
hovoriť médiá. Myslím si, že to sa splnilo a
z tohto pohľadu som veľmi rád nie len ja,
ale aj hráči a najvernejší fanúšikovia. Cítili
sme tú podporu nielen zo Slovenska, ale
aj od Slovákov žijúcich všade na svete.Ten
cieľ sa naplnil, škoda, že sme nehrali o dva
zápasy viac, bolo by to naozaj krásne.“
Ktoré tímy vás na šampionáte prekvapili?
„Som presvedčený, že práve Slováci boli
najmilším prekvapením turnaja, ale dobré
pocity som mal aj zo Saudskej Arábie,
ktorá prišla na šampionát veľmi dobre
pripravená.“
Zažili ste už viacero medzinárodných podujatí a tiež Majstrovstvá sveta v Tunisku
pred dvoma rokmi, ako hodnotíte úroveň
majstrovstiev v Austrálii, či už zabezpečením, podmienkami, ale aj futbalovou
kvalitou?

„V Austrálii sa predstavilo 32 krajín, čo
je jednak najväčšie podujatie v histórii a
samotný fakt, že sa to odohralo v tak ďalekej krajine odzrkadľuje rastúcu popularitu
malého futbalu a zároveň posilňujúcu
pozíciu národných zväzov v malom futbale
v jednotlivých krajinách. Čo je skvelý signál do budúcnosti. Úroveň majstrovstiev
v Austrálii bola na vysokej úrovni, aj keď
pre ďalším svetovým šampionátom je potrebné zapracovať na niektorých detailoch.
Je to však prirodzené, každá organizácia
či podujatie sa musí zlepšovať a verím, že
ďalšie majstrovstvá opäť nastavia štandard na vyššiu métu.“
Zdroj: https://malyfutbal.sk/
peter-kralik-chlapci-sa-nemaju-za-co-hanbit/
Sepsala
Jitka Smith
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LISTOPAD 1989 OČIMA CIZINCŮ ANEB JAK POLITICKÉ
ZMĚNY V ČESKOSLOVENSKU VNÍMALI LIDÉ JINÝCH ZEMÍ
Dne 17. listopadu letošního roku tomu bude už třicet let od pádu komunismu v bývalém Československu.
Politické změny se děly také v okolních zemích východního bloku, což zásadně ovlivnilo ekonomiku a hlavně
život lidí v celé Evropě. Jak vnímali tyto pro nás převratné události lidé zvenku? Zaregistrovali je vůbec? Měli
nějaký dopad na jejich osudy?
Frigyes Schaffer, Honorary Consul of
Hungary in Perth, a former President of
the Hungarian Association of WA: “Yes,
I have heard about the Velvet Revolution
as a 44-year-old Australian of Hungarian
background living in Adelaide and active
in my Hungarian community teaching
Hungarian folk dance, and lobbying the
government for improved services to
migrant communities. As most of my
compatriots, I was working to support
my family and not much involved with
political developments in my own country and Europe in general.
I followed the events of the Velvet
Revolution (was not called like that at
the time) mainly through Australian
media reports that were often unclear and
lacked important details. Coming from a
neighbouring country to Czechoslovakia,
where similar political and social changes were taking place at the same time,
I considered the changes in former
Czechoslovakia to be significant in the
continuation of the process that started in
the 1956 by Hungarian revolution. They
evolved all around Eastern Europe to the
events that brought about the collapse of
the Soviet communist regime. Therefore, I
welcomed the news with open arms, and I
was hopeful that they would be successful
in bringing about much needed democratic reforms for both Czechoslovakia and
for the whole of Eastern Europe, including
my own country.”

Luke Smith, husband of Jitka Smith,
chairperson of our association: “In 1989, I
was living in Sydney and working for one
of the richest man in Australia. I remember, in the news reports we were informed
about the fall of Berlin wall. I knew about
the wall as we learnt about it at school.
We were taught that after the Second
World War Germany was divided to East
and West. However, I never realised
that other European countries, including
former Czechoslovakia, were part of the
communist Eastern bloc.
Vlodek Bilski, President of Polish Club
Sikorski: “Year 1989 was filled with
political and social events and changes in
Poland and basically, the entire Eastern
Europe. In my personal life, I was in process of emigration to Australia. In 1987, I
applied for a permanent visa for my family
and myself and in 1989 after my visa was
granted on a professional merit I was on
a “transit” to Australia. I was preoccupied
with all necessary paperwork related to
my big travel overseas. It was a big change
in my life; and I was excited with starting
a new life down under.
I followed the changes happening in
Eastern Europe all the time, and was
happy about the big “awakening”. After
arriving in Australia, I saw what was
happening from afar. The changes were
positive, towards democracy, but not
everywhere peaceful like in Poland and
Czechoslovakia.
After settling in Australia, I did not think
about going back. I just moved to a new
country, it was a big decision and I was
happy with it. I liked Australia before
coming here, and even more after arriving.
I started a new life, in a completely new
environment, but the most important thing
was that my whole family was with me.”

Franco Smargiassi, President of WA
Multicultural Association: “Interesting
that it is now 30 years since the fall of
the wall in fact I saw a German film on
Thursday called Balloon, which brought
the fall of the wall to our memories.
At that time I was living in Albany and vaguely remember the events; it would have
been through TV that we became aware
and perhaps radio as well. It was good to
hear that the wall came down.”
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There were regular news reports about
the continued collapse of communism
in Europe. Because it was so far away,
it had no direct impact on my life until
six years later when I was working
in Europe and met a Czech girl who I
would not have crossed paths with if
communism continued.“

Graeme Luke, partner of Gábina
Baladová, a deputy chairperson of our
association: “In November 1989 I was
young, an active player of rugby who was
only interested in sport, drinking beer and
girls. I didn’t care about politics. However,
I remember 1968. Our teacher at Primary
School told us about Russian invasion to
former Czechoslovakia. She showed us
some black & white photographs. I recall
the picture of a tank turning round the
corner in the street of Prague that stick in
my mind.
Thanks to events in November 1989,
people from Eastern Europe could
travel to so called Western countries. I
met fantastic Czech, Slovak, Polish and
Ukraine people in my home country New Zealand. We talked about a lot of
interesting places in Eastern Europe and
it became a goal of mine to go to these
places to see them for myself.”
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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30 LET SVOBODY
17. listopadu si připomeneme a snad také trochu oslavíme 30. výročí pádu “železné opony”
Nám, kteří jsme dostatečně staří a události jsme zažili na vlastní kůži, netřeba připomínat, o co tenkrát šlo, a jak rozdílné byly naše životy
před a po listopadu 1989. Pro ty ostatní, kteří se narodili později a předchozí dobu znají pouze z doslechu, je povinností nás pamětníků
se vracet v čase a mluvit nejen o samotných listopadových událostech, ale především o tom, jaké to bylo před nimi a co už většina lidí
zpátky vracet rozhodně nechce.
Nemá smysl psát o tom, že nyní můžeme svobodně cestovat, mluvit, číst knihy podle libosti a koupit si banány v kteroukoliv roční dobu.
Myslím, že pro nás, kteří žijeme daleko od našich domovů, je nejdůležitější to, že jsme konečně mohli vzít své životy do vlastních rukou a
podle našich srdcí, rozumu, či prostě pouze z touhy po změně, se vypravit na opačný konec světa. Tenkrát jsme si kromě jiného vyzvonili
povinnost začít se spoléhat jen sami na sebe a dělat to nejlepší, co umíme.
Ne vždy a ne všem se to povedlo, ale alespoň můžeme říct, že jsme to mohli zkusit a zkusili. A nejkrásnější na tom je, že když se nám zasteskne po rodině a přátelích nebo po troše toho českého či slovenského, co v nás všech pořád je a navždy zůstane, tak si prostě koupíme
letenku a vyrazíme se toho nadýchat a užít. Stále mezi námi žijí lidé, kteří před listopadem tuhle možnost neměli. Ti také vzali životy
do svých rukou a v rozporu s panujícím režimem a navzdory hrozícím persekucím se vydali na opačný konec světa - jenže bez možnosti
koupit si letenku zpět, kdykoliv se jim zasteskne a s vidinou toho, že už se možná nikdy nevrátí.
Nezapomeňme proto na naši minulost, na nedávné dějiny, které tak zásadním způsobem ovlivnily a stále ovlivňují životy naše a
našich blízkých. Poučme se z toho, co jsme udělali špatně a pokračujme v tom, co se nám povedlo… ať je bilancování po dalších
třiceti letech ještě radostnější.
Regina
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SAMETOVÁ REVOLUCE A UDÁLOSTI, KTERÉ JÍ PŘEDCHÁZELY

V roce 1939 nacisté brutálně zakročili
v Československu proti vysokoškolským studentům. O padesát let později
vypukla v Praze sametová revoluce. Co
k ní vedlo?

Události předcházející 17. listopad
1989
1. Kolik států východní Evropy bylo tzv.
satelity Sovětského svazu?
a/ 6

b/ 7

c/ 8

2. V 80. letech 20. století se začínal hroutit východní blok Evropy. Ve kterém státě
jako prvním vyústila nespokojenost občanů s politickým a ekonomickým vývojem
v zemi v masové protesty v roce 1980, a
které měly za následek vznik nezávislých
odborů Solidarita?
a/ v Polsku
b/ v Maďarsku
c/ v NDR (východním Německu)
3. Nástup, kterého politika do čela
Sovětského svazu v roce 1985 přispěl k
pádu železné opony mezi východním a
západním blokem Evropy? Zahájil dalekosáhlé politické a ekonomické reformy
zkostnatělého systému, které se označovaly hesly perestrojka (přestavba) a glasnosť
(otevřenost):
a/ Lech Walesa		
b/ Michail Gorbačov
c/ Erich Honecker
4. Mezi 15.–20. lednem 1989 proběhla série demonstrací u příležitosti 20.
výročí úmrtí Jana Palacha, zejména na
Václavském náměstí v Praze. Demonstrace
byly policií a lidovými milicemi potlačeny
s dosud nevídanou brutalitou (použita
byly mimo jiné i vodní děla a slzný plyn)
a čelní představitelé opozice (např. Václav
Havel) byli uvězněni. Pro tyto události se
později vžil název:
a/ Palachův týden
b/ Brutální týden
c/ Dělový týden
5. Co byla Sviečková manifestácia,
která se odehrála 25. března 1988 na
Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě?
a/ ekologická demonstrace proti znečišťování ovzduší CO2
b/ klidná manifestace občanů za náboženská a občanská práva a svobody

c/ demonstrační nesouhlas občanů se
svíčkami v ruce proti zvýšení cen hovězího
masa
6. Která neformální československá občanská iniciativa, kritizující státní a politickou
moc za nedodržování lidských a občanských práv, vydala v červnu 1989 petici
Několik vět?
a/ Hnutí Pražské matky		
b/ Verejnosť proti násiliu		
c/ Charta 77
7. Západoněmecká ambasáda se od jara
do podzimu 1989 stala útočištěm několika
tisíců uprchlíků z východního Německa,
kde čekali na povolení vycestovat do
Německa západního (SRN) (Praha plná
trabantů). Obdrželi ho 30. září 1989. Kdy
exodus východoněmeckých občanů přes
Prahu skončil?
a/ 4. října, kdy pro východní Němce cestující do tehdejšího Československa byla
zavedena vízová povinnost
b/ 15. října, když z německého velvyslanectví ve Varšavě začala polská vláda
německé uprchlíky posílat letadlem přímo
do SRN.
c/ 9. listopadu, kdy v Berlíně padla zeď
oddělující Západní a Východní Berlín.

Sametová revoluce
Sametová revoluce (jinak také něžná
revoluce) je označení období politických změn v Československu mezi 17.
listopadem a 29. prosincem roku 1989,
které vedly k pádu komunistického
režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii; v oblasti
hospodářství k přechodu z plánované
ekonomiky na tržní.

a/ sídlí zde lékařská fakulta, na které Jan
Opletal studoval		
b/ sídlí zde několik fakult Karlovy university
c/ náhodně vybrané místo, z kterého není
daleko na Vyšehrad k hrobu Karla Hynka
Máchy, kam pietní vzpomínka plánovaně
pokračovala
10. Pochodující dav studentů z Albertova
na Václavské náměstí byl zastaven u obchodního domu Máj, policejní kordony
uzavřely postranní ulice a dav byl obklíčen. Přední řady demonstrantů si posedaly
na zem. Mezi pohotovostním plukem a
jimi hořely svíčky, některé účastnice demonstrace zasouvaly květiny policistům za
štíty. Dav uzavřen ze všech stran volal:
a/ Svobodu!
b/ Máme holé ruce!
c/ Pryč s vládou jedné strany!
11. Dne 21. listopadu1989 zazněla zaplněným Václavským náměstím legendární
píseň „Ať mír dál zůstává s touto krajinou…“, která se stala symbolem sametové
revoluce. Jejím interpretem byl/a:
a/ Karel Kryl		
b/ Marta Kubišová		
c/ Jaromír Nohavica
12. Kdo byl v době sametové revoluce
premiérem českoslovesnké vlády?
a/ Miloš Jakeš
b/ Ladislav Adamec
c/ Gustáv Husák
13. Kdo byl 7. prosince 1989 pověřen
sestavením nové československé federální
vlády, která se stala první ne zcela komunistickou vládou od nástupu komunistů k
moci v únoru 1948?

8. Kdo poprvé označil revoluční období v
Československu koncem roku 1989 jako
sametovou revoluci?

a/ Marián Čalfa		
b/ Václav Klaus		
c/ Miloš Zeman

a/ Václav Havel		
b/ čeští studenti vysokých škol
c/ zahraniční novináři

14. Že totalitní režim skutečně padl a přichází demokracie, uvěřili mnozí až v den,
kdy Federální shromáždění zvolilo Václava
Havla prezidentem Československa.
Stalo se tak:

9. Dne 17. listopadu se na Albertově sešly
skupinky studentů k připomenutí tragické
smrti studenta Jana Opletala v roce 1939,
kterého nacisté smrtelně postřelili při demonstraci konané v den 21. výročí vzniku
Československa, smrti devíti popravených
studentů 17. listopadu 1939 a uzavření
všech českých vysokých škol. Proč se studenti sešli právě na Albertově?

a/ 10. prosince 1989
b/ 29. prosince 1989
c/ 2. ledna 1990
Gábina
Správné odpovědi: 1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6c,
7c, 8c, 9a, 10b, 11b, 12b, 13a, 14b

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ

13

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

4. čtvrtletí 2019 Kurzu českého jazyka pro dospělé
začíná v úterý 15. října 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.

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:
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
8. 12. 2019

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.

Filmový Festival
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, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

Please Note
New Postal Address

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

