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KONTAKTY

Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda:

Martina Tlamsová 0424 295 969

Gabriela Baladová 0422 582 197

Tajemník: 
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

a BESEDA ADOLFA FORMÁNKA NA TÉMA: ETIOPIE

PROGRAM

28. 3. 2020 

ETIOPIE – BESEDA S ADOLFEM FORMÁNKEM o cestování 
po této krásné a zajímavé zemi, která má bohatou kulturní, 
náboženskou i architektonickou historii a v níž žije spousta z těch 
nejzvláštnějších afrických kmenů, které si stále udržují svůj tradiční 
způsob života. 
Během přednášky bude možné zakoupit občerstvení.

16:00

18:15

VÝROČNÍ SCHŮZE
Přijďte s námi zhodnotit a naplánovat činnost asociace na rok 2020:
‧ zodpovíme Vaše dotazy
‧ dozvíte se o práci asociace
‧ nahlédnete do hospodaření
‧ zvolíte si členy výboru
‧ budete mít možnost kandidovat do výboru
Náměty a nominace zasílejte e-mailem na adresu: 
csa@czechslovakwa.org nebo poštou na: Czech & Slovak Association 
of WA, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
Vstup na schůzi zdarma a občerstvení zajištěno.

VSTUPNÉ:  
$5 pro členy, kteří se zúčastnili
schůze a poctivě hlasovali 

$8 pro členy a studenty $10 pro nečleny 

Hungarian Community Hall, 734 Beaufort St, Mount Lawley
16:00

VÝROCNI CLENSKÁ SCHUZE 

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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ZPÍVÁME SI S POKÁČEM 
Softwarový inženýr, který vždycky chtěl být profesionálním fotbalistou, ale nakonec se stal muzikantem. A 
dobře udělal! Úspěšný český písničkář Pokáč v Perthu zahájil své australské turné a zároveň velmi příjemně 
odstartoval první akci roku našeho klubu.  
„Občas si říkám, jaký by bylo asi, probudit se ve světě, kde bych měl vlasy, jestli by život nebyl lepší než, ve světě, kdy 
mám pleš“, tímto osobním doznáním Pokáč zahájil svůj koncert pro stovku nás, co přišla 1. února do Maďarského klubu. Jeho 
chytré texty o běžných věcech dnešní doby, o kterých zpívá s humorem, nadsázkou i sarkazmem, rozhodně provokují k zamyšlení. 
Své texty hudebně doprovází hrou na kytaru a ukulele, jež nám pobaveně představil v právě objevené australské výslovnosti coby 
„jukalejlí“. Nálada v sále byla výborná, vždyť ty jeho melodie jsou tak chytlavé! K dobré náladě jistě přispěl i úžasně vyladěný 
katův šleh servírovaný s poctivou topinkou, ryzí pivo z českých hor a domácí štrůdl i bábovka. Velké poděkování patří všem, co 
pomohli úspěšný večer uskutečnit i všem, co na něj dorazili.

Pokáč se svou přítelkyní Eliškou a organizátorem turné Petrem v Perthu strávili něco přes čtyři dny. Poznali jak pláže, tak i město, 
zakusili duny, rybaření i západy slunce, viděli klokany, Pinnacles i baktérie. A možná i malinko porozuměli našim vzdálenostem. Kdo 
ví, třeba z toho bude nějaká inspirace na novou písničku?

Pokáčovi i přítelkyni Elišce jsme stihli položit i pár zvídavých 
otázek:

Jak a kdy jsi začal vážněji s muzikou a jak se dnes dá hu-
debně prosadit a zviditelnit? 
První koncert jsem měl v roce 2009. Je třeba dost makat a počí-
tat s tím, že to bude běh na dlouhou trať.

Byla tvou původní profesí hudba? 
Jsem vystudovaný softwarový inženýr, čehož se týkalo (a vlast-
ně pořád týká) moje první zaměstnání.

Jak jsi získal přezdívku Pokáč? 
Zkratka příjmení Pokorný.

V návaznosti na tvoji píseň „Co z tebe bude“  - co bylo 
tvým dětským snem? Byla to hudba? 
Vždycky jsem chtěl být profesionální fotbalista. Jedinou překáž-
kou ovšem bylo, že mi to vůbec nešlo!

Co je pro tebe největší inspirací v psaní textu písníček? 
Témata běžného života. To, co potkává skoro každého z nás, ale 
ještě o tom nebylo napsáno moc písniček.

Máš nějakou hudební metu, které chceš dosáhnout? 

Vždycky jsem chtěl vyprodat O2 Arénu, tak uvidíme, jestli to 
dopadne jak s tím fotbalem.

Kryštofovi (9 let) se líbí písnička „Kočka“. Tak ho zajímá, 
jestli máš rád kočky, jestli doma kočku máš a jestli je tak 
zlobivá jako v té písničce. A prý by se ta písnička měla jme-
novat Kočka s errorem… 
Ta písnička je přesně o naší kočičce Josefínce, kterou samozřejmě 
zbožňuju nejen já. 
Název asi měnit nebudeme, už je to takhle napsané na cédéčkách!

Prý máš i plno dětských fanoušků. Co myslíš, že je na tvé 
hudbě zaujalo? Směřuješ svou hudbu a texty na nějakou 
specifickou věkovou skupinu? Nebo píšeš úplně ze sebe pro 
sebe a ono se to líbí? 
Písničky píšu jen takové, aby se líbily mně, trefovat se do cizí-
ho vkusu neumím. Že si to pak najde „fans“ napříč generacemi 
je super!

Tvoje přítelkyně Eliška Klučinová je bývalou, velmi úspěš-
nou, pěti a sedmibojařkou. Českou republiku reprezentovala 
jak na evropském, tak i světovém mistrovství v atletice, kde 
vylepšovala české rekordy, zabojovala si i na olympiádě 
v Londýně. Jak jste se potkali? Věděl jsi, kdo to je? 
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Na mém koncertě v Litvínově. Ona má ráda muziku a já sport, 
tak jsme to dali dohromady.

Už jsi někdy zkusil celý sedmiboj, nebo se k tomu třeba 
chystáš? 
A naopak? Zkusila si Eliška s Tebou zazpívat duet? 
Eliška mě jednou vzala házet oštěpem, ale byla to tragédie, tak 
jsme toho radši nechali. Zato ona skvěle zpívá a svědomitě se učí 
na kytaru i ukulele, takže rodinná kapela je na obzoru.

A nakonec pár otázek k Austrálii a dovoleným pro tebe i 
Elišku:

Jaká je vaše ideální teplota na dovolené? A vůbec – co je pro 
vás ideální dovolená? 
Pokáči, s návazností na písničku „V lese“ to asi kempování 
v přírodě nebude… 
Eliška: Nad 20 stupňů, kdekoli s mým drahým.

Pokáč: 30 stupňů, kdekoli s mojí drahou (a když tam mají dobré 
jídlo, tak je to významné plus).

Studovali jste turistické průvodce, než jste do Austrálie jeli, 
nebo se raději necháváte překvapit? 
Moc ne, radši improvizujeme (nebo spíš jsme líní a tak nám nic 
jiného nezbývá)!

Preferujete slunce a pláže, australskou buš nebo raději ruch 
velkoměsta? 
Eliška: Pláž a slunce.

Pokáč: Pláž a slunce a jídlo.

Co vás za tu chvilku v Austrálii příjemně a nepříjemně 
překvapilo? 
Eliška: 
Příjemně: moc milí lidé a absence jedovatých jedů a pavouků, na 
které jsem se psychicky připravovala. 
Nepříjemně: docela studená voda.

Pokáč:  
Příjemně: milí lidi, klokani podél silnic. 
Nepříjemně: občas trochu fouká, ale jenom venku, takže můžu 
zůstat vevnitř, kde nefouká.

Pokáčovi i Elišce velmi děkujeme za rozhovor i návštěvu a přejeme, 
ať se jim celé turné a cestování po Austrálii vydaří, mají plno nových 
zážitků a Pokáč nasbírá spoustu nové inspirace.

Pokáč a Eliška děkují  „výbornicím“ za zvídavé otázky a všem za 
úžasný pobyt v Perthu.

Jitka
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JANA KOUBKOVÁ:  
„BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE!“
Když se v České republice vysloví jméno Jana Koubková, řadě z nás na mysli vyvstane jazz. Ano, je to přes-
ně tak. Je mezi námi málo těch, kteří by nevěděli o koho jde. Ovšem málokdo již ví, že zpívá od svých dět-
ských let. A to nejen ve sborech, vokálních skupinách, ale i sólově. Prošla řadou různých stylů od blues, 
swingu, mainstreamu přes bebop, latin, free až po world-ethno a fusion. Dokonce působila i na Pražské 
státní konzervatoři v oboru interpretace. Šest let učila na jejím hudebně-dramatickém oddělení. V sou-
časné době vystupuje s kapelou JANA KOUBKOVÁ QUARTET, seskupením z posledního CD A tak si jdu...
nebo jen  v DUU s pianistou Ondřejem Kabrnou. Co jí osobně přivedlo na jazzovou dráhu? Na to nám sama 
odpoví v první otázce tohoto rozhovoru.

Paní Jano, co bylo tím prvotním impulzem, který vás na-
směroval na dráhu uznávané jazzové zpěvačky?

Prvotním impulzem byla švédská zpěvačka Alice Babs, která se 
svou skupinou napodobovala hlasem různé nástroje, a pak Ella 
Fitzgerald s bigbandem Duka Ellingtona. Tam mne naprosto 
uchvátil její sket a improvizace a radostná atmosféra, která 
mne okamžitě zasáhla. To mě bylo asi 18 let a vysílalo to rádio 
po drátě.

Vzpomenete si ještě na svůj úplně první koncert, kterým jste 
zahájila svou kariéru zpěvačky – a vlastně chtěla jste být vůbec 
jazzovou zpěvačkou?

Na kariéru zpěvačky jsem nikdy nepomýšlela. Já chtěla být 
novinářkou, ale přijímacími zkouškami jsem neprošla a tak jsem 
se vyučila v ČKD Praha elektronavíječkou a přitom jsem pořád 
zpívala. Ve sborech, vokálních skupinách i sólově s tanečními 
orchestry. Až později mým prvním vysněným koncertem byl kon-
cert v roce 1975 s Jazz Sanatoriem Luďka Hulana, kde tenkrát 
hráli Luděk Hulan na kontrabas, Zdeněk Kalhous-piano, Vladimír 
Žižka-bicí a na saxofony Eugen Jegorov a Svatobor Macák.

Zpíváte od svých šesti let. Kdo vás ke zpěvu přivedl. Byli to 
vaši rodiče?

Já měla jen mámu a prababičku, a ta mě přivedla na konkurz 
do Dětského pěveckého rozhlasového sboru Dr. Bohumila 
Kulínského. Zpívala jsem tam asi sedm let a dostala tak ten 
správný základ pro zpívání, dýchání, čtení z not...

Prošla jste řadou různých stylů. Který z těchto stylů vám 
nejvíce sedí? 

V každém stylu si prostě vyberu, co mně sedí. Ať je to blues, 
swing, bossanova, bebop, šanson, rap, J.S.Bach, lidová píseň… 
Stejně se do všeho vložím po svém - a o tom ta hudba, a jí inter-
pretující osobnosti, je.

Jste autorkou mnoha písní a textů. Náhodně vybírám Za 
to může jazz, Jen s jednou postelí, Modlitba k sv. Rochovi, 
Koukám se z okna, Táhne táhno, Karmelitská aj. Máte mezi 
nimi nějakou nejoblíbenější?

Asi je to ta jedna z prvních, a sice Karmelitská.

Vystupujete se spoustou skvělých hudebníků nejen z 
domova - s Michalem Pavlíčkem, Martinem Kratochvílem, 
Milošem Vacíkem, Ondřejem Kabrnou, Janem Kellerem 
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a jinými, ale i ze zahraničí - s japonskou pianistkou Aki 
Takase, balafonistou Aly Keitou z Pobřeží slonoviny, 
Heinzem Grobmeirem z Německa a mnoha dalšími. Jak 
se Vám s nimi spolupracuje? Máte úplnou svobodu ve své 
tvorbě nebo musíte hledat kompromisy?

Žádné kompromisy! Každý je sám za sebe, ale umíme si naslou-
chat a vzájemně se do sebe vciťovat. Nápady každého z nás jsou 
inspirací a vítanou změnou. V jazzu jste maximálně svobodní, a 
když se to někomu nelíbí, ať si něco políbí.

Skládáte písně, filmovou hudbu, působíte v rozhlase. 
Dokonce jste vydala i tři knížky - Recepty proti samotě, Zutí 
provádím s chutí a Básně z jazzové dásně... Kde čerpáte pro 
svou tvorbu náměty, témata, nápady, inspiraci? Co vás na-
padne jako první, když se rozhodnete, že napíšete knihu?

Takhle mne to nenapadá, protože já si pořád píšu, dělám 
poznámky, koukám, naslouchám, všímám si a svými pocity a 
nápady plním blok a jednoho dne to dávám dohromady, třídím 
a vybírám až mám pocit, že by to mohla být knížka, která by 
zaujala i jiné lidi.

Vaše poslední CD,  jak jsem se již v úvodu zmínila, nese 
název „A tak si jdu...“. Jak si tedy jde Jana Koubková?

Vzpřímeně a rychlou chůzí, i když mě poslední dobou trápí be-
derní páteř, ale koho netrápí, že? Snažím se být pořád aktivní, 
vymýšlet a realizovat. Pořád mě to baví a dobře se mi zpívá a 
mám skvělé muzikanty, tak nejde zahálet.

Držíte se hesla „Být připraven, toť vše!“. Znamená to tedy, 
že se před každým vaším koncertem dokonale připravíte?

Nevím, zda dokonale, ale připravená jsem. To heslo je ale o 
tom, že když Vás potká nějaká výzva, tak ji nenecháte padnout, 
ale příjmete ji, i když pořádně nevíte, jestli uspějete. Mockrát 
se mi to vyplatilo.

Díky své profesi jste procestovala velký kus světa. 
Zúčastnila jste se mnoha festivalů jak doma, tak i ve 
světě. Například v Alžíru, Pobřeží slonoviny, Libanonu, 
Švýcarsku, Belgii, Rusku, Izraeli a mnoha dalších zemích. 
Bylo v některé z těchto zemí něco, co v Česku všichni velmi 
moc postrádáme?

Tak určitě - třeba moře, poušť, olivovníky a spontánní publi-
kum jako třeba v Africe. Na Kubě se k vám přidají tancem i 
zpěvem. Naše obecenstvo je ještě pořád trochu rezervované...

Věnujete se i tvorbě beatnické poezie a dokonce si sama 

vymýšlíte i rapové texty. Jak je pro vás náročné jejich 
vymýšlení?

Rap je rytmizovaná řeč, takže musíte ctít rytmus a mít informa-
ci či příběh, který touto formou chcete sdělit.

Mě to velmi baví a ráda poslouchám černošské rapery. Ti to 
umějí nejlíp.

Ovládáte sketové zpívání (rytmické hraní si se slabika-
mi, měnící lidský hlas v hudební nástroj). Odkud čerpáte 
nápady, náměty a impulsy? Je to přímo z publika nebo vám 
hlavou náhle bleskne nápad, myšlenka, kterou okamžitě 
zrealizujete? Jak to je?

Vlastně se ptáte, jak vzniká improvizace. Pokud improvizujete 
na nějaký jazzový standard, musíte znát jeho harmonii, aby to 
fungovalo. Někdo tu improvizaci má i napsanou a čte ji z not. 
Já mám ráda divokost, a vymýšlím si ji často rovnou před pub-
likem, ale tu harmonii musím znát.

Pořádáte nejen jazzové koncerty, ale i školní koncerty, happe-
ningy, semináře. Jsou vaše happeningy a semináře vhodné nebo 
určené všem věkovým kategoriím (mám na mysli rozpětí třeba 
od mládeže po seniory)?

Já tomu říkám JAZZKLUB PRO MALÉ I VELKÉ a tam se každý 
vejde :)…

Jste také autorkou své nejnovější knihy s názvem Koubkokvoky, 
která vám v těchto dnech vyšla v českém nakladatelství Galén, 
v níž navádíte čtenáře, aby si také zkusili hrát se slovy. Proč 
jste pro tuto svou knihu zvolila právě toto téma – byl tím 
hlavním spouštěčem váš cit pro rytmické cítění ve spojení s 
improvizací a hravostí?

V té knížce jsou nejen návody jak si hrát s rytmem a češtinou, 
ale i Praštěné pohádky, různé textíky včetně jazzového pexesa 
Džezeso, kde se hravou formou leccos dozvíte o světových i 
našich známých jazzmanech. Knížku doprovází skvělými a vtip-
nými kresbami Luděk Bárta. 

Chystáte nějaké překvapení pro své fanoušky?

Spolupracuji a už koncertuji se Severočeskou filharmonií 
Teplice s dirigentem Petrem Vronským a připravuji klip na 
Bugatti step od Jaroslava Ježka, ovšem s mým textem.., ale 
překvapení chystám a protože je to překvapení, nemohu je teď 
vyzrazovat.

Soňa Svobodová 
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ
Patnáct let snění, půl roku přemítání, půl roku intenzivní přípravy a týden vyklízení, stěhování, balení karava-
nu... jsou za námi. Je pátek 21. 12. 2019 – nejdelší den v roce. Sice už za tmy, ale přesto, opouštíme náš dome-
ček a vyrážíme na roční Velkou cestu kolem Austrálie. Tedy zatím na tábořiště „U Kučerů“, abychom se rozlou-
čili jak se patří. Testovací víkendovky jsme měli pouze dvě, takže spoustu věcí se budeme učit „za pochodu“.

KAPITOLA PRVNÍ – VÁNOCE V ESPERANCE, GOLDFIELDS A 
JIŽNÍ AUSTRÁLIE (LEDEN 2020)

Předvánoční odjezd jsme volili kvůli škole našich holek. 
Bereme je na rok ze školy a učit se budou cestou. Vynecháváme 
jihozápad Západní Austrálie, jelikož tam si můžeme zajet lehce 
z Perthu a míříme přímo na Esperance. 

Esperance

Esperance nás vítá deštíkem, ale na vánoční výšlap na Frenchman 
Peak s Honzou a Dančou trošku chladnější počasí vůbec nevadí. 
Alespoň nepečeme kemping vánočku v žádných vedrech. Vánoční 
pohádkou se letos stává Frozen 2 v místním biografu. Místo kapra 
máme vedle tradičního bramborového salátu tradiční ‚Aussie‘ pár-
ky a jako stromeček si holky zdobí malý stromek na okraji kempu 
– zkrátka takové pěkné Vánoce na cestě.

Thistle Cove je naše velmi oblíbená pláž v národním parku Cape 
Le Grand, ale tentokrát prozkoumáváme i další místní pobřežní 
klenoty. Asi nejvíce se nám líbila Twilight Beach, která má před 
sebou obrovský balvan (ostrov), na který se dá doplavat i s dětmi 
a tam skákat do průzračně čisté vody Jižního oceánu.

Goldfields

Cestou do Norseman projíždíme několik hrůzostrašných bouřek, 
blesky lítají všude kolem nás, stěrače silně nestíhají. Místo 
Večerníčka sledujeme suchou bouřku nad horizontem – krás-
ná podívaná. V Kalgoorlie nemůžeme vynechat zlatokopecké 
muzeum. Nejvíce se samozřejmě líbilo rýžování zlata a draho-
kamů, výhled na aktivní zlatonosný důl Superpit a komunitní 
zahrada v Hammond Park, kde jsme si za hodinku plení „vydě-
lali“ jahody, lilek, ředkvičky, okurky, cibuli a nějaké bylinky. 
Došlo i na místní krásný bazén - jak jinak v 40 stupňových 
teplotách.

Požáry na Nullarbor

Z Kalgoorlie odjíždíme rádi, má přijít druhá vlna veder a klima-
tizované auto je v 42 stupních oázou. Netušíme ale, že míříme 
přímo do rozdmýchaného požáru u Norseman. Už z dálky byla 

vidět vysoká oblaka černošedého dýmu. Plán strávit celé od-
poledne v místním bazénu měníme poté, co jsme se dozvěděli, 
že 20 minut po našem průjezdu zavřeli silnici do Kalgoorlie a 
silný vítr změnil směr na západní. Po rychlém smočení prcháme 
na Nullarbor. Teprve o dva dny později  zjišťujeme, že to bylo 
rozhodnutí seslané z nebe (v Cocklebiddy za námi zavřeli silnici 
přes Nullarbor)...

Poloostrov Eyre

...obzvláště, když v Ceduně mají na každé pokladně místního 
supermarketu velkou ceduli „SA/WA border closed for next 5 
days“. Museli jsme být jedni z posledních, komu se přes Nový 
rok podařilo Nullarbor přejet. 

První základnou pro naše dobrodružství v Jižní Austrálii se 
stává Streaky Bay. Islands Caravan Park je úplně úžasný. Jen 
to vyprané prádlo v silném větru honíme po celém kempu.  
V mořském bazénku Granites „lovíme“ všelijaké mořské živo-
čichy – sasanky, dlouhonohé hvězdice, ušně, krevetky. Deštivý 
den trávíme ve společnosti 5.2 metrů dlouhého 1.5 tunového 
žraloka (tedy pouze repliky), kterého ve zdejších vodách ulovili 
na udici před 30 lety. Čekáme totiž na přeloženou rybářskou 
soutěž. Přes 100 učastníků chytilo za 3 hodiny z místního mola 
přes 200 ryb – a my samozřejmě nic.

Vše si vynahrazujeme v Baird Bay. Zaplatili jsme si výpravu lo-
dičkou na šnorchlování s lachtany a delfíny. Tři hodiny hrátek 
s těmito mořskými savci v bezprostřední blízkosti definitivně 
stály za vymrznutí ve studené vodě (hlavně Terezce).

V Coffin Bay táboříme na malém útesku nad mořem obrostlém 
mušlemi, tak jsme si nasbírali dvě ‚rundy‘ zaručeně čerstvé 
večeře. Druhý den pak kajakujeme na klidných vodách přímo 
v zátoce Coffin Bay a konečně objevujem Razor Fish/Shell 
– žiletkové mušle, které nám doporučil Michal Chán. Jejich 
masíčko je velice podobné hřebenatce (scallop), takže jsme jich 
museli nasbírat asi 25 velkých, abychom se dobře najedli. I přes 
„žiletkami“ pořezané ruce se v nás probudila touha obstarávat 
si vlastní jídlo přímo z přírody. 

Znovu zkoušíme štěstí v Port Lincoln při noční věčeři přímo na 
molu, ale ‚squidka‘ se nám stále úspěšně vyhýbá, a tak raději 
trávíme další odpoledne na September Beach v národním parku 
Lincoln. Přilehlé mini plážičky jsou mušličkovým královstvím 
– zavádíme nový školní předmět „výtvory z mušliček“, který 
holky naprosto milujou.

Pohoří Flinders Ranges

V Port Augusta nás zlákalo Wadlata Outback Centre - interak-
tivní muzeum aboriginské i australské historie, prvního osidlo-
vání a průkopnických výprav spojených s Jižní Austrálií. Velice 
zajímavá byla škola přes rádio a místní aboriginské pověsti.

Ty totiž přímo souvisely s naší další destinací – Wilpena Pound 
v srdci Flinders Ranges. Výšlap na vyhlídku Wangara nás odmě-
nil krásnými výhledy na „těla“ dvou hadů, která pohoří tvoří. 
Ještě lepší byla o den později pozorovací výprava korytem vy-
schlé řeky v oblasti tábořiště Trezona. 133 živočichů běhěm 1,5 
hodiny – klokani, orli, ledňáček (opravdový, ne kookaburra), 
emu, králíci, kozy, káňata a spousta ptactva. Třešinkou na 
dortu bylo několik ‚wallabies‘ (menší, krásně barevný příbuzný 
klokana) na stěnách kaňonu Brachina.  
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Údolí Barossa

Přání zařadit Barossa Valley do našeho harmonogramu bylo 
Terezky. Učili se o této světoznámé vinařské oblasti ve škole a 
přesto, že jsme čtyři skoro-abstinenti, našli jsme si zde své. Pro 
holky to definitivně byla místní čokoládovna, dále pak farma 
na sušení meruněk a přehrada, kterou bez jakéhokoliv zámě-
ru postavili tak, že zašeptání na jednom jejím konci je zcela 
pefektně slyšet na 140 metrů vzdáleném druhém konci. Holky 
to zkoušely snad půl hodiny - funguje to!

Adelaide

Do velkoměsta se nám moc nechce, ale potřebujeme pár oprav 
na karavanu (nefunguje vodní pumpa a malinko nám zatéká) 
a taky se chceme trošku zkulturnit. 6 km projížďka na kolech 
z karavan parku podél malé říčky až do centra je balzámem 
na duši. A tahle cyklostezka je prý podstatně delší. Vůbec nám 
nepřišlo, že jsme uprostřed Adelaide. Centrální trhy nás zásobí 
ovocem a zeleninou (a čabajkou). Holky jely poprvé v Austrálii 
tramvají a zíráme na místní veřejnou rychlodráhu O-bahn (au-
tobus v betonovém korytu) – to byl fofr.

Hahndorf

Do tohoto mini Německa uprostřed Austrálie se přesunujeme na 
doporučení mnoha. Načasování je kvůli průjezdu etapy cyklis-
tické Tour Down Under. 30 vteřin pozorování cyklistek kom-
penzujeme celodenním prohlížením obchůdků, sběrem jahod, 
vychutnáváním německé klobásky se zelím. Tady opravdu vědí, 
jak z turisty vytáhnout dolar.

Victor Harbor

Poslední zastávkou v Jižní Austrálii je námi oblíbený Victor 
Harbor. Zase máme deštivý den (jako před 15 lety), tak jej 
využíváme k návštěvě Velrybího centra, kde se dozvídáme 
spoustu zajímavostí o mořském světě a jeho ochraně. Po obědě 

se počasí trošku umoudřuje, a tak se jdeme podívat na Granite 
Island přes ‚jako-molo-vypadající‘ most, po kterém vozí turisty 
koňka – tramvaj tažená koňem. Tučnáky jsme tu sice neviděli, 
ale ještě není všem dnům konec a výhledy na pevninu a na 
moře jsou pěkné. Deštivé počasí se vrací, a tak po zbytek dne 
vyrábíme náhrdelníky z mušliček, které jsme v Jižní Austrálii 
nasbírali. 

Má pršet ještě několik dní, a tak 31. den naší cesty opouštíme 
Jižní Austrálii a míříme do Viktorie, abychom stihli tenis a 
trajekt na Tasmánii - ale o tom až příště. 

Za tureckou výpravu sesmolil Michal

V Jižní Austrálii se mi nejvíc líbilo šnorchlování s australskými 
lachtany a delfíny. Viděli jsme pod vodou kousíček od nás dva 
lachtany, jak si dávali pusinky. 

Terezka
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PROMOCE DĚTÍ ČESKO-SLOVENSKÉ PLAYGROUP

Hola, hola, škola volá
Tak už vám to začíná: 
penál, knížky, svačina, 

časně vstávat, brzy spát, 
nahlas číst a pěkně psát.

První týden v únoru začal nový školní rok. Proto jsme poslední pátek v lednu, v prostorách  Česko-slovenské playgroup v Subiaco, paso-
vali do stavu studentského děti, které nám vyrostly a budou navštěvovat australskou školku nebo třídu předškoláků. Za ty roky jsme si 
užili spoustu legrace, veselé oslavy narozenin i svátků. Hodně smíchu, pláče, křiku, veselí i romantiky. 

Většinu z nich stále budeme potkávat v jedné z našich playgroup v Subiaco nebo v Sorrento, ale se třemi z nich jsme se rozloučili a bude-
me je vídat už jen v české škole nebo na klubových akcích.

Hodně štěstí, Chloe, Natálko a Vicky. Budete všem dětem v playgroup moc chybět, byly to prima čtyři roky. 

Přejeme vám všem hodně štěstí, spoustu legrace a nových kamarádů. Ať se vám v tom velkém světě líbí.

Katka Steffens 
Katka Švejcarová
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NOVELA O ČESKÉM 
STATNÍM OBČANSTVÍ
České krajany po celém světě zajímá novela o státním občanství, 
která nabyla účinnosti 6. září 2019. O co přesně jde a jak se to do-
týká konkrétně Čechů v Austrálii, vysvětluje JUDr. Jaroslav Horký 
z renomované pražské advokátní kanceláře H&P Law s. r.o.:
„Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství umožňuje ve svém § 31 nabýt 
státní občanství České republiky na základě vlastního prohlášení bývalých 
československých nebo českých občanů, kteří své československé nebo české 
občanství pozbyli před 1. lednem 2014. Výjimku z této možnosti tvoří zejména 
bývalí němečtí a maďarští spoluobčané, kteří své československé občanství 
pozbyli na základě tzv. Benešových dekretů, a dále někdejší obyvatelé tzv. 
Zakarpatské Ukrajiny, jejíž území připadlo po r. 1945 Sovětskému svazu. 
Nyní přišla na podzim 2019 novela tohoto § 31, kdy napříště mohou vlastním 
prohlášením nabýt státní občanství České republiky také děti a vnoučata osob 
jmenovaných shora. Za děti mohou prohlášení učinit jejich rodiče, avšak dítě 
starší 15-ti let musí projevit s nabytím českého občanství souhlas a stejně tak 
musí zpravidla souhlasit i druhý rodič.

Prohlášení se činí u krajského úřadu, v jehož obvodu měl žadatel naposledy 
trvalý pobyt (v Praze na Magistrátu hl.m.). Neměl-li jej nikdy na území České 
republiky, je příslušným úřadem Úřad městské části Praha 1. K prohlášení je 
třeba přiložit matriční listiny (rodné, popřípadě oddací listy) a doklad o datu a 
způsobu pozbytí československého nebo českého státního občanství v minulos-
ti. Činí-li se prohlášení pro dítě, je zapotřebí donést jeho rodný list, mít souhlas 
obou rodičů( s ověřeným podpisem i u dítěte staršího 15-ti let, které nedovršilo 
18-ti let věku.

 Veškeré australské dokumenty  pro by měly být opatřeny takzvanou apostilou 
(apostille). V případě ověření u australského notáře, ať už se jedná o ověřenou 
kopii dokumentu nebo ověření podpisu  na dokumentu, musí toto být opatřeno 
taktéž apostilou. Apostilu vydává Department of Foreign Affairs and Trade. V 
případě, že máte nablízku český zastupitelský úřad a  potřebujete ověřit podpis 
nebo dokument  pro Českou republiku, je snazší  zastupitelský úřad přímo na-
vštívit. Podpis ani listinu, kterou Vám zde ověří, není nutno opatřovat aposti-
lou, neboť se jedná o ověření českým úřadem. Tuto službu Vám zajistí velvysla-
nectví v Canbeře a generální konzulát v Sydney. Je rovněž možné obrátit se na 
honorární konzuláty v Adelaide, Brisbane, Hobartu a Perthu.“

Dr. Horký

Advokátní kancelář H&P Law má 
bohaté zkušenosti s pomocí krajanům. 
Řešíte jakýkoliv právní problém: dědic-
tví, restituce či právě české občanství? 
Pro bezplatné právní poradenství se na 
nás neváhejte obrátit e-mailem  
info@ak-hp.cz. 

Dr. Horký zároveň před lety založil 
nadační fond Dotek, který stojí za 
unikátním projektem The Czechoslovak 
Talks (www.czechoslovaktalks.com), 
shromažďující inspirativní životní pří-
běhy Čechů v zahraničí. V loňském roce 
jsme publikovali dokonce komixovou 
knihu, kde čtenář narazí i na osudy pana 
Milana Vyhnálka z Tasmánie. Letos chys-
táme další knihu, kde by neměl chybět 
zajímavý příběh Antonína Šponara, za-
kladatele lyžařského střediska Thredbo. 
Těšíme se na Vaše podněty a příspěvky: 
info@czechoslovaktalks.com 
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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

ANDREA 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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PROŠLI BYSTE ?
Učitelka první třídy má problém s jedním 
žákem. Zeptala se jej: “Co je s tebou?“

Chlapec odpověděl: “Jsem příliš chytrý 
pro první třídu. Má sestra je ve třetí, ale 
já jsem chytřejší než ona! Myslím si, že se 
mám učit ve třetí třídě!“

Pro učitelku to bylo již příliš a tak se 
vydala s chlapcem za ředitelem.

Vysvětlila mu celou situaci.

Ředitel popřemýšlel a řekl chlapci: 
„Otestuji tě, a pokud nedokážeš odpově-
dět na nějakou otázku, pak se vrátíš zpět 
do první třídy a budeš se chovat vzorně.“  

Chlapec souhlasil.

„Kolik je tři krát tři?“

„Devět.“ 

„Kolik je šest krát šest?“

„Třicet šest.“

A tak to bylo s každou otázkou, odpověď 
na kterou by měl znát žák třetí třídy. 

Tehdy se ředitel otočil k učitelce a řekl: 
„Myslím, že chlapec může jít rovnou do 

třetí třídy.“

Učitelka však odpověděla: „Mám také své 
otázky. Co má kráva čtyři a já jen dvě?“ 
Chlapec po odmlce odpověděl: „Nohy.“

„A co máš ty takového v kalhotách, co 
nemám já?“ „Kapsy.“ 

„Co dělá muž vestoje, žena vsedě a pes na 
třech nohách?“

 Nyní se ředitelovy oči široce vypoulily, 
ale předtím než stačil něco říct, chlapec 
odpověděl:

„Podává ruku.“

„Jaké slovo v angličtině začíná na F 
a končí K a znamená mnoho horka a 
vzruchu?“

„Firetruck“.

„Jaké slovo v angličtině začíná na F a 
končí K? Pokud to nemáš, musíš pracovat 
rukama.“

„Fork“.

„Má to každý muž, někdo ho má delší, ně-
kdo kratší. Muž ho dává ženě po svatbě?“

„Příjmení.“

„Jaký orgán nemá kostí, má jen svaly a 
mnoho cév?“

„Srdce.“

 Ředitel úlevou oddychne a řekne učitel-
ce: „Pošlete jej na gympl! Na posledních 
sedm otázek jsem sám odpověděl špatně.“ 

KOLIK KOMÁRŮ JE POTŘEBA, ABY VÁM VYPILI VŠECHNU KREV?

ADOPCE  AFEKT  BALERÍNA  BANÍK  BARIÉRA 
BOMBARDÉR  BRADKA  BRÁNA  BŘÍZA  CHALUPA 
CHATA  CIBULKA  CIFRA  CÍRKEV  CITRONÁDA 
CUKETA  DĚKANKA  DENÍK  DIETA  DÍLNA  
DODÁVKA  DŮRAZ  DŮVĚRA  FAUNA  FORMÁT 
FORMIČKA  FORMULE  FOTBAL  HANGÁR  
HOUKAČKA  JÍZDA  KABINA  KABINET  KAPLE 
KOČÁR  KOLEDA  KOTNÍK  KRASLICE  KŘIŽNÍK 
KŮLNIČKA  KUŽEL  LIJÁK  MAGAZÍN  MAGNETOFON 
MAKRELA  MAŠINA  MATERIÁL  MEDAILON  
MERUŇKA  MILNÍK  MRKEV  NETEŘ  OBSAH  OSLAVA  
OTRAVA  PARUKA  PÍSEŇ  PODKLAD  POKUS  
PROFESORKA  PROTOTYP  PUŠKA  ŘEDITELKA  
ROSTLINKA  SALÁM  SAMOPAL  ŠKOLKA  SKŘÍŇ 
SNĚHURKA  TAJFUN  TRAMVAJENKA  ÚČTENKA 
ÚSCHOVNA  UŽOVKA

MYŠLIENKOVÉ POCHODY
Pani učiteľka sa pýta detí v 5. triede čo 
kto zbiera.„Ja zbieram obaly od čokolád,“ 
hlási sa ako prvá Anička. „Ja tiež, „ Evička 
na to.„ Ja zbieram známky,“ prihlási sa 
Peťko.„Ja modely autičiek,“ vraví Jožko.

„ Ja si robím herbár,“ volá Zuzka zo 
zadnej lavice. 

Všetky deti sa hlásia a hovoria, čo zbiera-
jú. Len Janko v prvej lavici mlčí.

Učiteľka k nemu príde a s láskavým 
úsmevom sa ho spýta: „A čo To, Janko, 
čo zbieraš Ty?“

„Zbieram myšlienkové pochody, “ odpo-
vie Janko.

„Myšlienkové pochody?“ čuduje sa uči-
teľka. „Ako to myslíš“

„ No, dám vám otázku,“ vysvetľuje 
Janko. „Po pešej zóne idú dve mladé 
pani. Obidve držia v pravej ruke nanuk. 

Jedna ho líže zvrchu a druhá zo strany. 
Otázka znie: 

Ktorá z nich je vydatá?“

Pani učiteľka sa zamyslí a potom odpo-
vie: „No pravdepodobne tá, čo ho líže 
zvrchu.“

„Ale nie. Predsa tá, čo má na ruke snubný 
prstienok,“ vraví Janko a s úsmevom 
dodáva: „ale váš myšlienkový pochod si 
zapíšem.“ Řešení: Jeden milion dvěstě tisíc

Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y
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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!

 22. 2. 2020  Divadlo Ranec

 8. 3. 2020  Triatlon Moora

 28. 3. 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
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EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR
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APRIL
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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

Já chci lítat na měsíc (nebo třeba i do Perthu) a pak zpět.

Děkujeme!

Pokáč
Down
Under

 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WAFebruary 2020 February 2020 February 2020 February 2020 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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