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Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda:

Martina Tlamsová 0424 295 969

Gabriela Baladová 0422 582 197

Tajemnice: 
Katka Švejcarová 0401 782 666

Pokladník: 
Michaela Ondová 0470 189 244

Členové výboru:

Dana Carrol 0401 152 701

Jiří Voyt 9401 3817

Marcela Pauková 0468 364 202

Petra Jerejian 0412 751 026

Radek Václavík 0420 351 027

Regina Čelišová 0481 330 685

Veronika Lakay 0433 753 386

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

Korektura textu:  
Milan Kučera

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
OF WESTERN AUSTRALIA

PO Box 1214,  
Innaloo, WA 6918

www.czechslovakwa.org  
csa@czechslovakwa.org 

 @CzechSlovakAssociationWA

POKÁČ v Perthu
1 . 2 . 2020

Hungarian community Hall,  
734 Beaufort St, Mount Lawley WA 6050 

Přijede k nám POKÁČ, úspěšný český písničkář a textař hrající 
na kytaru a ukulele. Písničkář moderní doby přinese svými 

vtipnými texty dobrou náladu snad úplně každému. Pokud jste 
o něm ještě neslyšeli, neváhejte a najděte si jeho písničky na 

YouTube nebo Spotify. 

POKÁČOVA OCENĚNÍ:  
Žebřík 2016 v kategorii Objev roku, Zlatá deska za prodej alba, 
Nominace na cenu Český slavík 2018 v kategorii Objev roku, 

Nominace na Ceny Anděl 2018 v kategorii Objev roku.

VSTUPENKY: 
trybooking.com/571203

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


P Ř I P R A V U J E M E

03/2020 VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V WA

Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru, či doživotní členství laskavě zasílejte 
minimálně 3 týdny před schůzí e-mailem na adresu: 

csa@czechslovakwa.org 
nebo poštou na: 

Czech & Slovak Association, 
PO Box 1214,  

Innaloo, WA 6918

HLEDÁME NOV É Č LEN Y VÝB ORU   Č ESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁ LII

•  baví vás organizování akcí, jste společenští  a záleží vám na udržování české a slovenské  kultury a jazyka v Austrálii?

• chtěli byste získat pracovní zkušenosti  a uvést si do životopisu praxi z různých oborů,  např. “event management, 

accounting, hospitality,  graphic design, social media”?

• chtěli byste navázat nové kontakty  a získat nové přátele?

•  rádi se seznamujete se zajímavými lidmi jako  jsou umělci, sportovci a dobrodruzi  navštěvující z Česka a Slovenska?

• láká vás stát se součástí skvělého kolektivu,  který se podílí na zastupování naší kultury  v Západní Austrálii?
 

Ať už jste studenti, senioři, maminky nebo tatínkové  na mateřské, uplatnění se najde pro všechny!  Potřebujeme vás!

 V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE MŮŽETE OBRÁTIT NA NĚKTERÉHO ČLENA VÝBORU NEBO NÁM NAPSAT NA E-MAIL:

csa@czechslovakwa.org
ČI FACEBOOK:

www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA

3

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A SPOKOJENÝ, 
ÚSPĚŠNÝ A CELKOVĚ BÁJEČNÝ ROK 2020.

PPŘEJEME VÁM, ABY SE VÁM V NOVÉM ROCE DOBŘE DAŘILO 
A ABYSTE MĚLI DOST ODVAHY A TRPĚLIVOSTI NA 

USKUTEČŇOVÁNÍ SVÝCH SNŮ A PŘÁNÍ. PŘEJEME VÁM, 
ABYSTE NA VAŠÍ CESTĚ ZA ŠTĚSTÍM MOC NEBLOUDILI A 

POTKÁVALI JEN TY SPRÁVNÉ LIDI. TAKÉ VÁM PŘEJEME, ABY 
VÁM PŘÍŠTÍ ROK PŘINESL SPOUSTU KRÁSNÝCH CHVIL S 

VAŠIMI BLÍZKÝMI A MNOHO SKVĚLÝCH ZÁŽITKŮ. 
  

VAŠE ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

VESELÉ VÁNOCE 
& ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

http://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA
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PIATY ROČNÍK FILMOVÉHO FESTIVALU V ZÁPADNEJ AUSTRÁLII
Tohtoročný Český a slovenský filmový festival bol pre nás tretím samostatným, nezávisle organizovaným roč-
níkom – dohromady už piatym. Vďaka dobrým vzťahom s inými festivalmi sme mali väčšiu podporu v ostat-
ných mestách a nadviazali vzťahy s ďalšími partnermi. Tento rok sme ponúkli divákom šesť filmov v piatich 
dňoch, v dvoch kinách a na výborných miestach. Slávnostné zahájenie i zakončenie piateho ročníku festivalu 
bolo opäť spojené s bohatým  občerstvením. Rozsah žánrov bol rovnako obsiahly - od komédie, cez biografiu, 
rozprávku až po úžasné veľkofilmy svetového formátu. Festival zase uviedol šesť krátkych filmov od študen-
tov filmárčiny na miestnej univerzite - Edith Cowan University. Je to významná spolupráca, ktorú sa nám v 
tomto roku podarilo znovu uskutočniť, a tým ďalej rozširovať povedomie o Slovensku a Česku, o slovenskom a 
českom jazyku ako aj o našom kultúrnom bohatstve a hodnotách medzi študentmi a samozrejme aj medzi aus-
trálskymi divákmi. Túto spoluprácu máme v pláne v ďalších rokoch ešte prehĺbiť a radi by sme nové známosti 
zúročili aj po stránke propagačnej. Bola nám prisľúbená aj eventuálna spoluúčasť na nákladoch festivalu, čo 
by nám následne umožnilo premietnuť viac našich filmov.
Tohtoročná ponuka filmov oslovila 
divákov všetkých vekových kategórií. 
Dokumentárny film Občan Havel, ktorý 
bol premietaný pred vlastným zaháje-
ním festivalu, pripomenul udalosti v 
porevolučnom období a po rozdelení 
Československa. Toto bolo dokumento-
vané na osobnosti Václava Havla, okolo 
ktorého sa vystriedali nielen zahraničné 
návštevy vrátane amerických a európskych 
prezidentov a štátnikov, ale aj nálady v 
spoločnosti, či politické pomery. Z plátna 
znela krásna slovenčina spolu s češtinou a 
nikto v sále ani na sekundu nezapochybo-
val o svojej jazykovej dvojitosti. 

Slávnostnú atmosféru otváracieho večera 
festivalu podčiarkli nádherné skladby na-
šich klasikov v živom prevedení sláčiko-
vého dua, ktoré nám zahral aj revolučnú 
pieseň Modlitba pre Martu k pripome-
nutiu Zamatovej revolúcie. Servírovali 
sa obložené chlebíčky, laskonky, makové 
koláče a množstvo ďalších dobrôt. 

Medzi bzučiacim a hodujúcim davom 
vo veľkej sále kina Luna Leederville 
nechýbali ani vzácni hostia – český 
konzul pán Zdeněk Cihelka. Slovenskú 
republiku reprezentoval Honorárny 
konzul, pán Pavol Faix. Festival sa začal 
slávnostnými prejavmi prezidentky ČSA 
Jitky Smith, riaditeľky festivalu Martiny 
Tlamsovej a k slovu sa dostali aj hostia 
z konzulátov. Krátky príhovor mala aj 
Alžběta Baladová, ktorá sama v Perthe 
filmové umenie študuje, a sprostredko-
váva spolupráciu medzi nami a Edith 
Cowan University a Western Australia 
Screening Academy (WASA), a navyše je 
pre festival veľkou technickou oporou. 
V prejavoch zazneli slová o spolupatrič-
nosti medzi národmi, spomínalo sa na 
významné výročia, a bolo otvorené téma 
občianskej angažovanosti, v ktorom za-
znela výzva, aby aj miestni ľudia aktívne 
vystupovali v občianskych záležitos-
tiach a nebáli sa vyjadriť svoje názory a 
postoje, kládli otázky a utužovali väzby 
so svojou domovskou krajinou. V takmer 
zaplnenej kinosále panovala výborná ná-
lada a Alois Švehlík vo filme Na streche 
mohol rozohrať svoj príbeh plný nenú-
teného humoru a búrania klišé, rovnako 
ako predostierať pálčivé otázky o nás 
samých a o prisťahovalcoch. Konečný 

aplauz, dobrá nálada odchádzajúcich a 
dlhé diskusie vo foyeri, nielen o krajine, 
smerovaniu krajiny a vlastných skúse-
nostiach s imigračným procesom, a hlav-
ne úsmev na tvárach všetkých návštev-
níkov nám potvrdili, že tento film bol 
dobrou voľbou na zahájenie festivalu.

Ďalší film Teroristka, na ktorý sa bohužiaľ 
nedostali všetci, lebo bolo vypredané, 
rozosmial divákov a priniesol množstvo 
štipľavého humoru o Čechoch. Komédia 
o bezmocnosti proti štátnemu aparátu 
a súčasnej nálade v spoločnosti. Príbeh, 
ktorý na plátne síce pôsobí komicky, ale 
v skutočnosti až bolestne mrazí. I keď 
miestami je film veľmi čiernou komédiou, 
paní Iva Janžurová vo vypredanej sále 
hlasno rozosmievala divákov. Naopak, 
publikum bolo ako zarezané po skončeniu 
krásneho slovenského filmu so smutným 
koncom – Loli Parádička. Svojím východo-
slovenským nárečím dal miestami zabrať 
aj rodeným hovorcom, ale o to viac disku-
sií použitý jazyk vzbudil. Tento slovenský 
film veľmi milo prekvapil a vo svojej 
nečakanej pointe popravde predstihol 
očakávania mnohých divákov.

Pre deti sme premietali filmovú rozprávku 
z česko-slovenské koprodukcie Čertí brko, 
ktorá sprostredkovala pohľady na krásnu 
krajinu i pripomenula unikátnu postavu 
čerta. Pre dospelého 
diváka film ponúkol 
veľmi vtipnú linku 
plnú politickej satiry 
a britkého humoru.

Záverečný večer 
potom patril filmu 
Toman, ktorý vznikol 
opäť v koprodukcii s 
českou stranou a po-
odhalil život Zdeňka 
Tomana a nástup 
komunizmu v býva-
lom Československu. 
I keď ide o celkom 
neznámu postavu 
našej histórie, tak 
Tomanov vplyv na 
vývoj novodobých 
dejín bol zásadný a 
publikum prekva-
pil. Film bol veľmi 

príjemne spracovaný a nenechal diváka 
sa stratiť v tom, kto je kto. Bavil celé kino 
až do konca napriek tomu, že jeho stopáž 
bola obavu budiaca – 145 minút. Po filme 
sme všetci vo foajé pokračovali v živej 
diskusii o nedávnej minulosti, komunizmu 
i vysokej kvalite filmu.  Spomínalo sa aj na 
miesta, kde sa film odohrával a všetci ob-
divovali dobové spracovanie. Celkovo bol 
záverečný slávnostný večer veľmi príjem-
ný a opäť sprevádzaný famóznym rautom. 

Pred plnou sálou zaznel slávnostný 
záverečný prejav prezidentky ČSA Jitky 
Smith a riaditeľky festivalu Martiny 
Tlamsovej a boli vylosované ceny pre di-
vákov (za bedlivého dozoru celého kina 
losovala Lucka – čertice). Ceny vyhrali: 
Helena Tippett, George Dobson-Brown, 
E.Webb, Martin Cupák, Milan Kučera 
a Martina Dobson-Brown.

Všetkým výhercom blahoželáme.

Ďakujeme tiež všetkým sponzorom a 
priaznivcom festivalu za to, že nám 
pomohli túto akciu usporiadať, ďakuje-
me kinám za ich profesionálnu technickú 
podporu a ďakujem aj Vám všetkým 
divákom, že ste prišli. 

Těšilo mne, přátelé, tak zase za rok.  
Martina
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ČESKÁ ŠKOLA OSLAVILA DESÁTÉ NAROZENINY
PŘÁNÍ

Veronika Čutková (učitelka čtenářů)

Naše krásná škola, 
už 10 let děti k sobě volá. 

Svolává je do svých tříd, 
učí je jak správně žít. 

Komenský by radost měl, 
Kdyby naší školu dnes viděl. 

Proto naše milá školičko, 
přejeme ti štěstíčko, 

hodně nových studentů, 
co jsou plni talentu. 

Mnoho dalších let, 
ať česká škola funguje, 
český jazyk a tradice, 
ať se v dětech buduje.  
To vše za nás učitele,  

vše nejlepší České škole!

Tento rok byl pro Českou školu Perth 
významný, slavila deset let od svého zalo-
žení. Bylo to přesně 17. října 2009, kdy se 
12 dětí českého původu sešlo v prostorách 
Community Centre v Leederville, aby se 
začaly učit české básničky, písničky, há-
danky, dětské hry a výhledově i číst a psát 
česky. Narozeniny školy přišlo oslavit přes 
80 současných, bývalých, a snad i budou-
cích žáků v doprovodu rodičů i prarodičů. 

Na úvod slavnostního odpoledne, zaháje-
ného českou hymnou, školní děti zazpívaly 
připravené písničky za doprovodu bubín-
ků, houslí a kytary. Následovala prezenta-
ce fotografií, kterou ředitelka školy Jitka 
Smith přiblížila přítomným, jak se škola 
v Perthu vyvíjela po dobu svého trvání. 
Prezentace byla proložena živými vstupy 
dětí, které zahrály divadlo – starší děti si 
nacvičily hudební pohádku ‚O Červené 
Karkulce‘ a malé děti předvedly pohádku 
‚O veliké řepě‘. V průběhu prezentace pro-
střednictvím videa přítomné žáky pozdra-
vily i tři bývalé dlouhodobé učitelky školy 
- Aneta, Katka a Veronika.

Po skončení prezentace Olga Goerke 
jménem rodičů všech dětí, které prošly 
Českou školou a i všech jejích současných 
žáků předala Jitce dárky jako poděkování 
za její desetiletou práci, úsilí a čas, který 
české škole věnovala. Kromě velké kytice a 

malého dárku Jitka dostala knihu s kresba-
mi dětí a osobními pozdravy od rodičů a 
kolegyň. 

No a nakonec přišel velký dort – tedy spíše 
hromada nadýchaných dortíků cupcakes, 
na kterých se vyjímala písmena české abe-
cedy, naskládané na dortovém podnosu. 
Děti je jedly očima už při pózování před 
fotografy v sále a nemohly se dočkat, 
až se do nich budou moct zakousnout. 
Všichni žáci dostali i originální pamětní 
list vyrobený na míru jako připomenutí 
této slavnostní události.

Vrcholem dětského odpoledne bylo 
vystoupení kouzelníka, který svými triky 
učaroval všem přítomným. Děti mohly při 
jednotlivých kouzlech asistovat, z čehož 
měly velikou radost a byly na sebe náležitě 
pyšné – vždyť se kouzlo povedlo s jejich 
pomocí!

Oslava narozenin školy se moc vydařila 
a byla důkazem toho, že můžeme být na 
naší Českou školu v Perthu náležitě  pyšní.  

Kateřina Švejcarová

____________________________________________

Česká škola Perth vznikla z čistého nadšení 
zvětšující se skupiny českých rodičů, kteří 
jsme se víc než rok scházeli ve vytvořené 
české a slovenské playgroup. Chtěli jsme 
našim rostoucím dětem nabídnout formál-
nější a intenzivnější výuku českého jazyka 
a hlavně jim vytvořit prostředí, které by 
je motivovalo a podporovalo v používání 
našeho krásného jazyka. 

Hlavní iniciátorka Terezka Rada neváhala 
a brzy našla vhodné prostory i ochotnou 
učitelku – Gábinu Baladovou. A protože 
naše nadšení bylo veliké, výuku jsme zahá-
jili ihned, doslova na koleně a bez čekání 
na začátek školního roku. Škola otevřela 
své dveře 17. října 2009 prvním dvanácti 
žáčkům ve věku od tří do pěti let.  Gábina 
pro ně připravovala program z dětských 
básniček, písniček, pohádek a vyprávění. 
Já přidala svou ruku organizačně a jako 
asistentka, od nového školního roku pak i 
jako učitelka. Nikdy nezapomenu na oprá-
šení klasických dětských her, jako ‚Čáp 
ztratil čepičku‘, ‚Rybičky, rybičky lovte se‘ 
nebo ‚Honzo, vstávej‘, které jsme s nadše-
nými dětmi hrávali během přestávky. 

Od té doby se mnohé změnilo. Škola se 
dvakrát přestěhovala do lepších, školních 
prostor, přibylo žáčků a tím pádem i tříd. 
Ve škole se vystřídalo mnoho učitelů a 
asistentů, včetně několika krajanských 
učitelů, vymysleli jsme a zapojili se do 
mnohých dalších aktivit. Během oslav 
pátého výročí školy v roce 2014 jsme 
oficiálně pasovali první čtenáře. Od roku 
2015 ve škole pravidelně vítáme hostující 
umělce a divadla a byl to také první rok, 
kdy jsme uspořádali tábor. V roce 2017 
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jsme dokonce uspořádali tábory čtyři – 
každé školní prázdniny! Bylo toho opravdu 
hodně, co se za těch deset let změnilo, 
nebo spíš přibylo. Nezměnil se však hlavní 
důvod existence školy, a to v dětech vypěs-
tovat lásku a porozumění českému jazyku 
ve všech jeho formách. A proto v hodinách 
mluvíme výhradně česky, v principu vyu-
čujeme mateřský jazyk.

Následující vzpomínkou na začátky školy 
mě mile překvapila zakladatelka Terezka, 
která nyní žije v Melbourne:

„Jako holčička jsem v Melbourne zažila 
českou školu a potom zas při maturitě v 
Sydney. Bez této výuky v Austrálii bych 
nepoznala žádnou českou gramatiku. 

S tímto jsem přišla na nápad, že by moji 
kluci měli taky chodit do české školy. Takže 
jsem začala hledat třídu a učitelku. Vše 
se povedlo, našla jsem Tebe, Jitko, a to 
jsem ani netušila, jak budeš skvělá, s jakou 
chutí budeš děti učit nejen tu gramatiku! 
Velikonoce, Mikuláš, představeníčka. Mám 
krásné vzpomínky, bylo mi líto se odstěho-
vat. Gratuluji Ti k desátému výročí!“

Velmi důležitým okamžikem bylo na-
vázání spolupráce s ostatními českými 
i slovenskými školami v Austrálii a na 
Novém Zélandu. Na našem prvním spo-
lečném setkání v roce 2012 byly české 
školy čtyři – ze  Sydney, dvě z Melbourne 
a ta naše. A naše škola je tou nejstarší 
novodobě otevřenou školou! Od té doby 
se scházíme každé dva roky, abychom se 
poznali, podělili o své zkušenosti, a hlavně 
povzbudili a dodali si energie do další prá-
ce. Dnes je v Austrálii a na Novém Zélandu 
otevřeno českých škol deset. Vzájemně 
spolupracujeme třeba tím, že organizuje-
me návštěvy divadel a umělců, kteří pak 
hostují ve všech školách, které mají zájem. 
A s tím, ruku v ruce, jde i velká podpora a 
spolupráce Generálního konzulátu České 
republiky v Sydney a Českého velvyslanec-
tví v Canbeře.

Připravit prezentaci k našemu slavnost-
nímu, desátému výročí byl téměř nadlid-
ský úkol! Jak ze stovek fotografií a tisíce 
zážitků vybrat ty nejdůležitější, nejvýs-
tižnější, nejlepší, které by reprezentovaly 
průřez celým desetiletím?! Nekonečné 
hodiny vybírání mi však dovolily prožít 
těch deset let znova. S úsměvem jsem si 
prohlížela jak se nevinné a často stydlivé 
tváře žáčků tříletých během let změnily 
ve tváře sebevědomých „náctiletých“.  
Obdivuji vytrvalost dětí i rodičů, kteří 
s námi trávili soboty někdy až osm let! 
Stejně tak bylo úžasné připomenout si 
všechny báječné učitelky a asistentky, 
které školou prošly. Ano, až do letoška 
žádný mužský element. Některé se zdrže-
ly jen chvilku, jiné vytrvaly roky a staly 
se pevnými pilíři toho, co jsme společně 
vybudovali. Každá z nich však něco škole 
přinesla a dala, a já jsem pyšná na to, že 
jsem mohla s tak skvělými lidmi, kteří 
neváhali, téměř dobrovolnicky, obětovat 
svůj volný čas a soboty škole, spolupra-
covat. Současný učitelský sbor je poměr-
ně nový, jenom letos se k nám během 
roku přidaly tři nové duše. Ale zabyd-
lely se velmi rychle. Kvalitní učitelský 
sbor, který by vydržel je asi tou největší 
starostí, se kterou se všechny krajanské 
školy potýkají.

I se samotnými dětmi jsme se na 
slavnostní den dlouho připravovali. 
Repertoár byl pečlivě vybrán. Lidová 
písnička ‚Čížečku, čížečku‘ symbolicky 
představovala zasazené semínko češtiny, 
kterému pomáhá škola růst a dozrávat, 
písnička ‚Klokan‘ zase zemi, ve které 
děti mají nový domov. Pohádkou ‚O 
veliké řepě‘ jsme si připomenuli úplně 
první zahranou pohádku v České škole, 
muzikálová ‚Červená Karkulka‘ zase pre-
zentovala divadelní vystoupení před pěti 
lety. A dokonce jsme si nechali složit 
úplně originální školní hymnu - děkuje-
me Petře Finduro! A všemu korunovala 
Svěrákova ‚Narozeninová‘, kterou si 
s chutí zazpívali všichni. Prostě oslava to 
byla veliká, vydařená a úplně ze všeho 
nejlepší bylo, že si ji děti i my užili! 

A nakonec mi dovolte poděkovat.

Drazí žáčci, rodiče, kolegové a přátelé školy,

z celého srdce bych vám všem chtěla moc 
poděkovat za mnohé dárky, které jsem od 
vás dostala na oslavách školy. A úplně ze 
všeho nejvíc za ten nejcennější, mou knihu! 

Hned po přečtení první stránky jsem byla 
tak dojatá, že už všechny ostatní stránky 
byly rozmazané. Děkuji všem dětem za 
úžasné obrázky a vám ostatním za krásná 
slova, co jste mi do ní napsali. Ta slova 
však patří i těm všem skvělým učitelkám, 
asistentkám a asistentům, kteří se za ty 
roky v naší škole vystřídali a s sebou 
přinesli spoustu nápadů, nových aktivit a 
dodávali mi energii a nadšení. 

Bylo to báječných deset let, někdy hodně 
únavných, přesto nezapomenutelných a 
nelituji ani minuty. Bylo mi ctí vás všechny 
poznat, učit vaše děti a hlavně jim vytvá-
řet prostředí, ve kterém získávají lásku k 
českému jazyku. I rodičům děkuji za pomoc a 
přízeň, které se mi dostalo.

Díky všem, kteří jste přišli i na oslavy samé, 
byla jsem moc mile překvapená, kolik se nás 
sešlo! Vystoupení dětí bylo fantastické a snad 
jste si užili i ohlédnutí za těmi deseti lety. 
A přestože bylo poněkud delší (já to jinak 
neumím) byl to jen těžce vybraný střípek toho 
všeho, co jsme za ty roky podnikli. 

Ještě jednou moc děkuji! 
Vaše stále dojatá Jitka

Z mé knihy, přestože anglicky, napsáno  
s láskou k České republice:

Česká republika

Liam Červenka – bývalý žák

The perfect mixture of modern and old. 
Many stories to be told. 
A shadowy mess paints the horizon 
For when you visit, your world will 
brighten.

Firey skies and tree smell of resin.

Many describe as almost a heaven. 
Food fine enough for a kings stomach 
Nothing compares to my Czech Republic.
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SAMA U ANNAPURNY
Přesně před rokem jsem v Klokanovi psala o Olze Černega, dobrovolnici spolku Brontosauři v Himálajích, 
která se na tři měsíce stala členkou učitelského sboru v základní škole v Mulbekhu v Malém Tibetu na 
severu Indie. Během svého pobytu měla čas i na výlety do okolí a vylezla na šestitisícovku Stock Kangri 
(6154m). Kromě radosti z výuky dětí a jejich nadšení, setkání s dalajlámou a vytvoření mnoha přátelství, jí 
v paměti zůstala nádherná himalájská příroda a její scenérie. Po roce pocítila potřebu se do velehor vrátit. 
„Já, která jsem 27 let žila na úrovni moře, jsem se zamilovala do majestátních gigantů Himálají natolik, že 
se mi po jejich tiché kráse začalo stýskat,“ říká Olga. „Řekla jsem si, že bych se mohla podívat do jiné části 
hor a dát si nějakou známou tůru.  Nejsem nijak trénovaná, ale v Malém Tibetu jsem si uvědomila, že vše 
je o tom, co je v hlavě, ne ve svalech.“

A tak se rozhodla, že se sama (ve věku 
57 let!) vypraví do základního tábora 
pod Annapurnou. Nejdřív prý chtěla 

zkusit něco lehčího, než se někdy 
v příštích letech vypraví k základní-
mu táboru pod Mt. Everestem. 

Proč sama bez společnosti? „Protože 
nechci nikoho zdržovat a nechci streso-
vat sebe tím, že musím někoho pořád 
dohánět.“ Proč bez průvodce? „Protože 
průvodci mají svůj časový plán, ale já 
měla v úmyslu zůstat déle tam, kde se 
mi bude líbit a pospat si, pokud budu 
cítit tu potřebu.“ Proč bez nosiče? 
„Abych si pak mohla říct: Dokázala 
jsem to! Dokázala jsem to bez otroka, 
který by táhnul na zádech mé spodní 
prádlo. Dokázala jsem se uprostřed hor 

a přírody spoléhat jen sama na sebe.“ 

Olga si udělala na internetu a na 
Facebooku podrobný průzkum místa. 
Sledovala a zaznamenala si, jakými 
trasami lidi šli, kam až došli, co se 
jim osvědčilo si vzít s sebou, atd. Před 
vlastní výpravou si našla všechny po-
třebné informace a doporučení, sesta-
vila si vlastní trať, vyznačila si kempy 
a ubytovny. Podrobnosti k její cestě 
najdete a případné dotazy můžete 
Olze napsat na její blog olgacernega.
wordpress.com. 

Zde je výčet toho nejdůležitějšího, na 
co je třeba před výletem do Himálají 
myslet:

Povolení, která je třeba vyřídit

• nepálská víza (50 USD) vyřizují na 
letišti po příletu – na internetu je 
nesprávně uváděno 40 USD;

• Entry Permit (3000 NPR); 

• TIMS card (2000 NPR) – v případě, 
že jde návštěvník bez průvodců, je 
třeba vyplnit formulář s osobními 
údaji, pojištěním a uvést spřízně-
nou osobu v Nepálu (Entry Permit 
a TIMS card je nejlepší si vyřídit 
v Kathmandu na Tourist Information 
Centre, jít tam hned ráno a vyzved-
nout stejný den odpoledne); 

• čtyři fotky pasového formátu

Kolik peněz sebou

• 50 USD na víza je lepší si vyměnit 

doma, na letišti výměna vyjde mno-
hem dráž;

• 3000 NPR + 2000 NPR na výše uve-
dená povolení;

• 200 NPR na noc za postel je na treku 
všude stejná a až do Chomrongu 
(včetně) zahrnuje teplou sprchu, wifi a 
zásuvku. Nad Chomrongem je toto vše 
za příplatky;

• v Kathmandu je ubytování dražší, 
může se zamluvit dopředu přes inter-
net anebo na místě obejít pár ubytoven 
a vybrat si. Jsou na každém kroku;

• cena jídla, vody a toaletního papí-
ru stoupá s nadmořskou výškou, 
v Kathmandu je nejlevnější;

• celkem ji 22-denní pobyt vyšel na 
600 AUD i s dárky, ovšem bez letenek 
a výše uvedených poplatků; 

• AUD lze vyměnit za NPR ve směnár-
nách v Kathmandu

Nejvhodnější doba na výpravu do 
Himalájí

• jarní sezóna od března do května, kdy 
všechno kvete - v březnu je ovšem 
nebezpečí lavin, a koncem května je 
blízko k období dešťů;

• podzimní sezóna od září do listopa-
du, kdy je obloha jasnější, je lepší 
viditelnost; v listopadu se ale začíná 
znatelněji ochlazovat a začíná sněžit

Kde začít a jak se dostat na start

• v Kathmandu se v restauraci 
Tom&Jerry každý večer kolem devá-
té scházejí Češi, co se vracejí z hor 
nebo se do nich chystají a vyměňují 
si zkušenosti;

• z Kathmandu se jede osm ho-
din 200 kilometrů autobusem do 
Pokhary; nevyplatí se ho objednávat 
online – zkasírují peníze za autobus 
s klimatizací a na místě pak řek-
nou, že místo není a vy musíte do 

Gábina
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autobusu bez klimatizace;

• z Pokhary se dalších 13 km jede dvě 
hodiny do Phedi;

• z Phedi už se jde pěšky 10 km 
směrem na Tolku (1700 metrů nad 
mořem (m n. m.))

 Kde koupit mapy a jak dlouhé denní 
trasy naplánovat

• v turistickém informačním centru 
vydávají spolu s povolením i mapky, 
nejlepší jsou ty s převýšením;

• aplikace Navigator (zdarma) – je to 
vlastně GPS bez internetu; poslou-
žila k orientaci nejlépe, byly na ní 
vyznačeny ubytovny, ale na odhad 
času byla zavádějící, protože nepočí-
tala s převýšením

Co s sebou a na sebe

• teplý spacák;

• dvoje kalhoty, dvě merino trička 
s dlouhým rukávem, dvě merino 
tílka, větrovku, pláštěnku;

• je třeba počítat s klimatem subtropů 
v nižších polohách a s klimatem tun-
dry v těch vysokých;

• noci jsou chladné, nikde v ubytov-
nách se netopí, deky na pokojích 
jsou většinou navlhlé;

• stan není potřeba, pokud jsou 
v ubytovnách pokoje obsazené, lze 
přespat na lavicích v jídelně;

• čelovku;

• rychleschnoucí sportovní ručník;

• toaletní papír;

• láhev a filtr na vodu (Olga použila 
mechanický filtr Sawyer značky 
Hudy) anebo čistící tablety na 
vodu (k dostání v lékárnách) - voda 

z kohoutku není pitná;

Jídlo a voda

• jído je k dostání v restauraci každé 
ubytovny, je všude stejné, jeho cena 
ovšem stoupá s nadmořskou výškou;

• k dostání je káva, čaj a 
v Chomrongu dokonce i dorty;

• vodu v plastových lahvích se snaží 
eliminovat, ale po cestě jsou stanice 
se zpoplatněnou zdravotně nezávad-
nou vodou, kterou lze načerpat do 
vlastní láhve

Internet a nabíjení telefonů a 
fotoaparátů

• mobilní internet je v každé ubytovně;

• telefon i fotoaparát je možné nabíjet 
za poplatek v každé ubytovně

ZÁKLADNÍ TÁBOR POD ANNAPURNOU 
- ZÁPISKY Z TÚRY

Start: Phedi (1130 m n. m.) 

1. den Phedi – Tolka  (1700 m n. m.), 
asi 10 km

- první výhled na Annapurnu South, vidi-
telnost jenom ráno, odpoledne je zataženo

2. den Tolka - Landruk – Chomrong 
(2170 m n. m.), asi 10 km

- s polední přestávkou u horkých prame-
nů v Jhinu Danda (1780 m n. m.) - horké 
přírodní prameny uvolní svaly, ale je to 
navíc další 1 km dolů k řece a pak samo-
zřejmě 1 km nahoru.

- nahoru, dolů, nahoru, dolů nesčet-
někrát za den na vrchol nějakého kopce 
a pak dolů ke korytu řeky – typické pro 
tuto část Himálají.

- New Bridge je jméno nového mos-
tu, který vlaje ve větru. Trochu hrůzu 

nahánějící, ale ušetří několik hodin chů-
ze dolů k řece a pak zase nahoru. Pohled 
na nádherné vodopády.

3. den: Chomrong – Dovan (2600 m 
n.m.), asi 8 km

- pozdější start z Chomrong – čas na usu-
šení všech klimatem navlhlých věcí. Tím 
pádem pozdní příchod do další destinace 
a už nebyly volné pokoje. Nechávají mě 
přespat v jídelně a za nocleh nic neúčtu-
jí. Výhoda toho, že jsem sólo, to by asi 
ve skupině nešlo.

- výhled na Machhapuchchhre, zvanou 
Fish Tail.

- výhled na Annapurnu South.

4. den: Dovan - Machhapuchchhre Base 
Camp (3700 m n. m.), asi 8 km

- zůstávám dvě noci, uvnitř ubytovny je 
stejná zima jako venku.

- setkání s téměř 70-ti letými dámami z 
Aljašky – velmi inspirativní osoby.

- toulky nádhernou přírodou, nenacházím 
slov k jejich popisu. 

- přesto, že každé odpoledne se stáhnou 
mraky a zakryjí velehory, dnes večer nám 
na chvíli odkrývají Annapurnu – a zrovna 
při úplňku!

Annapurna Fish TailDhaulaghiri Machhapuchchhre_
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5. den: Machhapuchchhre Base Camp 
(MBC) - Annapurna Base Camp (ABC) 
(4130 m n. m.), asi 8 km

- jupií, jsem tady! A dostala se na mne 
předposlední volná postel – v 10 dopoled-
ne! Je třeba být rychlý.

- velice si užívám celý den toulkami po 
okolí, jsem tu sama, jen já a příroda.. 
Vetšina turistů přijde z MBC nebo přiletí 
vrtulníkem každé ráno na východ slunce, 
vyfotí a zase mažou dolů.

6. den:  ABC (4130 m n.m.) – Upper 
Dovan (2600 m n.m.), asi 10 km

- výhled z ABC na MBC

- nezapomenutelný zážitek! Zvládla jsem 
to bez nosičů a bez průvodce. Ale sama 
nejsem nikdy. Oh, jak by tu bylo krásně 
úplně bez turistů. Ale pozor, vždyť já 
jsem taky turista! Kdyz chci, bavím se 
s ostatními, když nechci, tak prostě 
jenom JSEM.

- NAMASTE - OM MANE PADME HUM = 
Buddhist mantra

- každé ráno rychlý výšlap hromady turis-
tů za východem slunce; já si dávám načas 
a jen tak se procházím po okolí.

- při procházkách nad ABC nepotkávám 
žádné turisty.

- nacházím rostliny, které rostou jen nad 
výškou 4000 m n. m.; jen místní vědí, 
kde je hledat. 

- loučím se; na shledanou příště z druhé 
strany. 

- scházím dolů, zpět do tropů.

7. Den: Upper Dovan – Chomrong 
(2140 m n. m.), asi 10 km

- horko a vlhko během dne, zima a vlhko 
během noci, takže věci z batohu přes noc 
nevyndávat, jinak budou ráno všechny 
vlhké.

- potkávám dítě v Calvin Klein modelu

- dávám si opravdovou kávu a dort!

8. den: Chomrong - Deuralli 
(3100 m n.m.), asi 13 km

- a zase nahoru. Sice scházím dolů, ale 
z mého předešlého ubytování jsem se 
zase vyškrábala nahoru!

- Ban Thanti (3180 m n. m.) - moje ty-
pická snídaně: chapati, vaječná omeleta 
a masala čaj.

9. den: Deuralli - Ghorepani 
(2870 m n. m.), asi 7 km

- dal bhat je název jídla, který je v každo-
denním jídelníčku. Jakmile dojíte jednu 
z ingrediencí, tak vám ji hned přidají – vše 
v ceně.

- mnoho turistů sem přijde z Nayapul v 
rámci dvoudenního výletu.

10. den:  Ghorepani (2870 m n. m.)

- jsou zde uprchlíci z Tibetu prodávající 
suvenýry.

- Poon Hill – kopec nad Ghorepani, kam se 
masy turistů škrábou za východem slunce. 
Já tam byla odpoledne sama a měla jsem 
štěstí na počasí. Bylo netypicky jasno.

- několik osmitisícovek je možné vi-
dět za hezkého počasí právě odtud – 
Annapurna, Annapurna South, Dhaulagiri, 
Machhapuchchhre.

- Annapurna při západu slunce je nekoneč-
nou nádherou.

11. den Ghorepani – Nayapul 
(1100 m n. m.), asi 14 km

- z Nayapulu autobusem do Pohary, noč-
ním autobusem do Kathmandu.
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PADESÁT LET ČASOPISU ČTYŘLÍSTEK A NEROZLUČNÁ ČTVEŘICE Z TŘESKOPRSK

Myslím, že mezi námi není nikdo, kdo by rád nezavzpomínal na své dětství a školní léta strávená těšením se na 
konec vyučování pokaždé, když se na novinových stáncích objevilo nové číslo komiksového časopisu Čtyřlístek 
o partě kamarádů z Třeskoprsk Fifince, Pinďovi, Bobíkovi a profesoru Myšpulínovi. Duchovním otcem této par-
ty kamarádů je známý český výtvarník Jaroslav Němeček.

Pane Němečku, jak se vlastně zrodila 
vaše myšlenka na vytvoření této neroz-
lučné čtveřice?

V západní Evropě komiks vycházel už 
dlouho, ale u nás chyběl. A proto jsme 
vymysleli mojí paní čtyři kamarády a děti 
je přijaly za své. Dožadovaly se dalších 
a dalších pokračování. Znáte rodiče, ti 
nemohou svým dětem z lásky nic odepřít. 
A proto přicházely a přicházejí na svět 
další a další příběhy. Čtyřlístek se dědil z 
generace na generaci.

Není žádným tajemstvím, že se tento 
komiks těší oblibě mezi všemi genera-
cemi. Čím si to vysvětlujete?

Těšit se na něco je základní lidská vlast-
nost a my jsme dětem umožnili se těšit 
dvacetkrát do roka na návštěvu přátel 
nejmilejších.

Za těch padesát let, co Čtyřlístek 
vychází je to nespočitatelné množství 
příběhů, které jsou plné dobrodružství, 
napětí, humoru a kamarádství. Odkud 
stále čerpáte nové náměty?

Padesát let je opravdu výjimečně dlouhá 
doba. Musím jít do knihovny a spočítat 
kolik příběhů vyšlo. Pro Čtyřlístek teď píše 
celá řada textařů a z jejich nápadů vybírá-
me ty nejlepší. Ty potom můžete vidět v 

časopise nebo v knihách a také v kině.

Valná většina čtenářů se také snaží 
na mapě Čech nalézt půvabně znějící 
názvy míst jako Třeskoprsky, Polomené 
hory, Zlaté údolí, říčku Šuměnku, 
hrady Krákořín a Bezzub, a tak bychom 
mohli pokračovat, ale jejich snahy jsou 
marné. Myslíte si, že se tato kouzelná 
místa plná překrásné fantazie na mapě 
Čech někdy vyskytnou?

Padesát kilometrů na sever od Prahy leží 
kraj, kde máme chalupu. Je plný strží, 
tůní, hradů a starých mlýnů – Kokořínské 
údolí s říčkou Pšovkou. Po červené značce 
dojdete na samý konec a tam mezi svými 
koňskými kamarády žijí poníci Míšelka a 
Salinka, tam začíná Zlaté údolí, Polomené 
hory, Zkamenělý zámek, Vlčí jámy. Od 
tajuplného hradu Houska už dohlédnete 
na hrad Bezděz, pod kterým stojí město 
Doksy. Tam možná potkáte vaše kamarády 
Fifinku, Myšpulína, Bobíka a Pinďu. Když 
pak půjdete Fifinčinou stezkou, linoucí se 
okolo Máchova jezera, můžete v místním 
zámku navštívit i Muzeum Čtyřlístku.

Váš komiks, se také dostal i na filmová 
plátna pod názvem Velké dobrodružství 
Čtyřlístku. Jak náročné pro vás bylo 
převedení této nerozlučné čtveřice na 
filmové plátno?

Splnil jsem sen mnoha dětí, aby Čtyřlístek 
ožil na plátnech kin. Na filmu pracovalo 
mnoho animátorů a trvalo to tři roky, než 
se do kin dostal. Postupně si vypráví příbě-
hy u táborového ohně a každý si myslí, že 
ten jeho je nejlepší.  

Vaším nejnovějším počinem je osm-
náctá kniha, která vyšla pod názvem 

Senzační příběhy Čtyřlístku, na níž 
jste spolupracoval s Ljubou Štíplovou, 
Lenkou Kovářovou, Jiřím Poborákem, 
Stanislavem Havelkou, Hanou a 
Josefem Lamkovými. Chystáte v tomto 
složení opět nějaká nová překvapení 
pro všechny milovníky Čtyřlístku?

V osmnácté knize sebraných příběhů z 
roku 2002 se sešli opravdu skvělí autoři 
a překvapí vás, jaké fantastické příběhy 
tenkrát pro Čtyřlístek vymysleli. Čtyřlístek 
každý rok prožije více než dvacet dobro-
družství. Autoři se u nás střídají, ale vždy 
vybíráme ty nejlepší. Proto vím, že další 
kniha bude určitě stejně tak napínavá jako 
tato.

Co byste závěrem, všem čtenářům časo-
pisu Klokan, popřál?

Přeji Vašim čtenářům, aby se dostal 
Čtyřlístek až k Vám do Austrálie a navští-
vil všechny klokany. Velké i malé.

Ptala se Soňa Svobodová
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Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k nám 
chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.
Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

RADIO CZECH & FRIENDS  
 95.3 FM

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

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

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky specializuje 
se na bolesti hlavy a krku 

• Alena mluví česky a specializuje se na léčbu 
bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se 
k ní objednat také na masáž. 

• Emily terapeutka s mnohaletou zkušeností, 
specializuje se na sportovní, rehabilitační a 
terapeutické masáže. 

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní  
na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMUANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

Indoor – Outdoor 

One on One

Group Training

Bootcamps

Mums and Bubs

Weight Loss

Nutritional Advice

Pre and Post Natal 
Certified

A fully functional bar for hire! Complete with draft beer system,  
8 taps, spirit storage, 2 rinsers, and a cool room.

Perfect for weddings, BBQs, private parties, buck’s & hen’s, 
festivals & public events!

Get your free 

quote today!

Email Sharka or Ado 
at enquiries@

littletaptrailer.com.au.

http://www.radiovysilaperth.com/
www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
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ODEŠLI S LISTOPADEM 1989

Po listopadu 1989 odešli komunisté z řídících a ekonomických pozic a s nimi vše, co souviselo s vládou jedné 
strany a plánovanou ekonomikou. Radostně jsme zatleskali. S nimi ale odešla i tehdejší politická satira a s ní, 
bohužel, i týdeníky Dikobraz a Roháč. 
DIKOBRAZ byl satirický týdeník, který vznikl v červenci 1945 jako nezávislé periodikum a vycházel až do pádu komunistického režimu v 
roce 1989. Na první straně v záhlaví bylo heslo „S úsměvem jde všechno líp“.

Mezi populárními autory kreslených vtipů byli a/ Vladimír Jiránek, b/ Jaroslav Kerles, c/ Vladimír Renčín, d/ Jan Vyčítal a e/ 
Jiří Winter Neprakta. Poznáte je podle jejich díla?

Který z výše uvedených autorů kreslených vtipů je také:

A/ ilustrátorem knihy Černí baroni?

B/ spolutvůrcem postaviček Pat a Mat?

C/ ilustrátorem knihy Boříkovy lapálie?

D/ tvůrcem dětského večerníčku  
Pan Hú?

E/ zakládajícím členem, hlavním textařem a vedoucím skupiny Greenhorns?

ROHÁČ bol prvý slovenskojazyčný satiristický týždenník, prvýkrát vyšiel 1. apríla 1948. Jeho vodopád fórov a bohatá ponuka kreslených 
frkov a karikatúr pobavila, rozosmiala a neraz aj ulahodila spravodlivo rozčúleným.

Správné odpovědi: Roháč – a2B, b5D, c4C, d1E, e3A; Dikobraz – a4D, b1C, c2A, d3B

Najznámejšími autormi kreslených 
vtipov boli 

a/ Viktor Kubal, 

b/ Božena Plocháňová, 

c/ Milan Vavro  

d/ Fedor Fico. 

Spoznáte ich diela?

Ktorý z vyššie uvedených autorov je 
tiež:

A/ autorom animovaného filmu pre deti 
Valibuk?

B/ si v slovenskom filme Loli paradič-
ka zahral epizódnu úlohu recepčného v 
ubytovni?

C/ ilustrátorem knihy pre deti Bola raz 
jedna trieda, Danka a Janka, Opice z našej 
police?

D/ Ilustrátorom a režisérom animované-
ho česko-slovenského seriálu Puf a Muf? 

1.

1.

4.

4.

5.

2.

2.

3.

3.
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ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILM V LETECH 1990 – 2019
1/ Ve které čertovské pohádce se objeví 
postava vydřiducha Košťála?

Čarodějné námluvy

S čerty nejsou žerty

Anděl Páně 1

Anděl Páně 2

2/ Za výkon ve kterém filmu dostala 
Jiřina Bohdalová ocenění Českého lva 
„herečka v hlavní roli“?

a. Fany

b. Přítekyně z domu smutku

c. Čtyři vraždy stačí, drahoušku

d. Ucho

3/ Jan Svěrák režíroval 10 celovečer-
ních filmů a na sedmi z nich spolupra-
coval se svým tátou. Který film natočil 
podle svého vlastního scénáře?

a. Po strništi bos

b. Obecná škola

c. Tmavomodrý svět

d. Vratné lahve

4/ Proč veterinář Jan ve filmu Teorie 
tygra nekastruje kocoury?

a. z lásky ke kocourům

b. ze soucitu

c. z přesvědčení

d. nemá na tento výkon licenci

5/ Ivan Trojan, coby Petr v Příbězích 
obyčejného šílenství, se stále ocitá ve 
víru absurdních situací, které vytrva-
le hatí jeho milostný život i původně 
slibnou kariéru leteckého dispečera. 

Jeho osud se rozehraje: 

a. ostříháním vlasů tetě nového přítele 
své bývalé přítelkyně

b. nalepením neslušného obrázku na 
vnitřní stranu dvířek své úschovní 
skřínky na pracovišti

c. zastoupením své matky při odevzdá-
vání obnošeného oblečení do charita-
tivní sbírky

d. způsobením malé dopravní nehody na 
letišti při pracovní jízdě nákladním 
vozíkem 

6/ Ve kterém filmu sídlil vojenský štáb 
na Zámku Zelená Hora?

a. Copak je to za vojáka?

b. Tankový prapor

c. Černí baroni

d. Dva muži hlásí příchod

7/ Muž s jakou brašnou nesměl projet 
v jasném rozkazu pro příslušníky Státní 
bezpečnosti skrývající se u rybníka na 
skále ve filmu Pelíšky?

a. S hnědou

b. S černou

c. S koženou

d. S velkou

8/ Proč Saturnin kupoval škrabošky 
svatého Mikuláše a čerta v červenci?

a. Na maškarní večírek pro svého pána 
a pro sebe

b. Na výzdobu své kajuty

c. Jako rekvizity k vyprávění doktora 
Vlacha

d. Pro tetu Kateřinu a jejího syna 
Milouše na obranu proti obtížným 
hlodavcům

9/ Babička, v podání Elišky Balzerové, 
ve filmové komedii Ženy v pokušení 
měla pestrý a bohatý sexuální život. 
Vedla si o něm podrobné záznamy, 
které se vešly do několika deníků. 
Jak těmto svým milostným pamětem 
říkala?

a. Milostný archiv

b. Kronika vzdechů

c. Žhavý deník

d. Zápisky z postele

10/ Vojtěch Dyk se ve česko-sloven-
ském koprodukčním filmu Důvěrný 
nepřítel zabývá vývojem tzv. inteligent-
ního domu  a jeho manželka v podaní 
Gabriely Marcinkovej je první, která 
prototyp domu má vyzkoušet. Dům je 
vlastně velkým počítačem ovládaný:

a. Dálkovým ovladačem

b. Dotekovou obrazovkou

c. Hlasem

d. Tleskáním

11/ Krádež Warholovho obrazu a scéna 
v známej bratislavskej reštaurácii UFO 
sa objavila vo filme:

a. Na krásnom modrom Dunaji (1994)

b. Suzanne (1996)

c. Konečná stanica (2005)

d. Profesionálo (2008)

12/ Ktorá slovenská herečka si zahrala 
Aničku v Pravdivej histórii o Jurajovi 
Jánošíkovi?

a. Zuzana Norisová

b. Anna Šišková

c. Vice Kerekes

d. Táňa Pauhofová

Správné odpovědi: 1d, 2a, 3a, 4c, 5a, 6c, 7c, 8d, 9b, 10c, 11a, 12d
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RAINBOW  – KOMUNITNÍ PÉČE PRO STARŠÍ GENERACI
SLUŽBY:  
Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální 
podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi 
malými východoevropskými komunitami a rádi 
přijdeme mezi vás nebo do vašeho domu
Provozujeme linku Dementia Help Line 
(demence a ztráta paměti, asistence rodinným 
příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených 
demencí, další informace), 
tel. 1800 096 330
KONTAKT:  
“Rainbow” The Multicultural Aged Care Program 
Telefon: (08) 9271 2026     
E-mail: rainbow1@iinet.net.au

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

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

8. December 11am
25.december 11am

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

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

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

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

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

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

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

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

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

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

1. čtvrtletí 2020 Kurzu českého jazyka pro dospělé 
začíná v úterý 4. února večer.

Výuka se koná v budově  
THE RISE, Community Office č. 8  

(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),  
28 Eighth Avenue, Maylands.

V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro 
začátečníky ve Wembley Downs (souběžně s výukou 

České školy Perth), prosím pište na:   
czech.perth@outlook.com 

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu! 
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/ 

“Czech Language Classes Perth“

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU

rainbow1@iinet.net.au
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Tomáš Dub  

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra

Konzulát České Republiky 
Honorární konzul: 

Ing. Zdeněk Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig WA 

6023 
Telephone: (08)  9246 7102 

E-mail: perth@honorary.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/sydney 

ÚŘEDNÍ HODINY:  
pouze ve středu 15:00 - 19:00 

Osobní návštěvu je nutno předem 
dohodnout .

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone: (02) 9581 0111 

Fax:(02) 9371 9635  
Web: www.mzv.cz/sydney 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Tomáš Ferko 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: emb.canberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au 

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. 
Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020

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 2020

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

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

   1. 2. 2020 Pokáč

 22. 2. 2020  Divadlo Ranec

   

 March 2020  Výroční Schůze

 April 2020  Táborák

  

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


5. ROČNÍK 
FILMOVÉHO 
FESTIVALU

10 LET
ČESKÉ
ŠKOLY

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ ROKU 2019

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813

 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WADecember 2019 December 2019 December 2019 December 2019 www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.org

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

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

Please Note
New Postal Address
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