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ÚVODNÍ SLOVO
Milí krajané a čtenáři Klokana,

Doufám, že se těšíte dobrému zdraví a zvládáte tuto výjimečnou 
dobu jak nejlépe je to možné.

Jak už jsme Vás informovali, současná pandemie ovlivnila i čin-
nost našeho klubu. Výroční členská schůze, přednáška o Etiopii i 
náš tradiční a hojně navštěvovaný táborák byly zrušeny, respekti-
ve přeloženy na pozdější termín. Až do nového data výroční člen-
ské schůze bude tedy vedení i výbor klubu pokračovat v činnosti 
ve stávající sestavě. 

Přestože se nemůžeme v současné době scházet, ve spolupráci s 
našimi vynikajícími fotografy Jiřím a Marií Lochmanovými jsme 
pro Vás připravili fotografickou soutěž. Neuvěřitelně je tomu 
právě deset let, co jsme podobnou soutěž organizovali! Dvě věko-
vé kategorie a dvě témata nám všem nabízí otevřené pole vyrazit 
na lovy s kamerou. Uzávěrka soutěže je 1. července, podrobné 
informace k soutěži naleznete na přiložené pozvánce. Těšíme se na 
Vaše fotografické úlovky.

Ještě před omezením scházení jsme stihli malé, neformální setká-
ní s panem Tomášem Dubem, velvyslancem České republiky 
v Austrálii a na NZ, který přijel v březnu do Perthu na krátkou 
návštěvu. V příjemném prostředí Brisbane Hotel se po vzájemném 
představení diskutovalo o mnohých česko-australských tématech. 

Děkujeme všem, co jste na setkání přišli, a panu velvyslanci přeje-
me hodně úspěchů během jeho mise v Austrálii.

Přítomný koronavirus ovlivnil životy každého z nás. Věřím, že 
každý sledujete nekonečný tok informací, ve kterých se často mé-
dia předhání v podání více senzacechtivého titulku, aby na sebe 
upoutala pozornost. Neúplné a z kontextu vytržené informace pak 
zbytečně vedou k neopodstatněným emocím. 

KOMPETENTNÍ ODKAZY:
Office of Multicultural Interests (OMI), který spolupracuje s kra-
janskými komunitami, doporučuje sledovat oficiální informace na 
následujících odkazech místní vlády:

Nejpřehlednější a nejaktuálnější informace naleznete na stránce: 
https://www.wa.gov.au/ 

Informace o koronaviru i ve slovenském jazyce najdete na:  
https://www.sbs.com.au/language/coronavirus

Kontinuálně aktualizované informace premiéra Západní Austrálie 
najdete na: https://www.facebook.com/MarkMcGowanMP

V návaznosti na přijetí opatření směřujících k ochraně zdraví a 
zvýšení hygienických zásad kvůli šíření koronaviru je omezena i 
činnost konzulátů a velvyslanectví obou republik, především osob-
ní kontakt a přerušení některých služeb. 

Český konzulát v Perthu je pro osobní návštěvy dočasně uza-
vřen. Konzulát můžete kontaktovat kdykoliv přes email nebo na 

telefonu v době úředních hodin ve středu mezi 15:00 a 19:00 
hodinou. 

Slovenský konzulát v Perthu zůstává nadále otevřen i k osob-
ním návštěvám. Každou návštěvu je nutno předem domluvit na 
telefonním čísle 0411 552 517. 

V případě nutnosti kontaktujte generální konzulát ČR v 
Sydney nebo České a Slovenské velvyslanectví v Canbeře.

Na stránkách konzulátů a velvyslanectví ČR a Slovenska také 
najdete potřebné aktuální informace:

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY:  
Web: https://www.mzv.cz/sydney/en/index.html 
FB: @Consulate General of the Czech Republic in Sydney

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V CANBERRE 
Web: https://www.mzv.sk/web/canberra 
FB: @Slovenské Veľvyslanectvo v Austrálii / slovak embassy 
in australia

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CANBEŘE 
Web: https://www.mzv.cz/canberra 
FB: @Czech Embassy in Canberra

Na pomoc občanům České republiky, kteří se snaží vrátit zpět, 
byla z iniciativy Generálního konzulátu ČR založena facebooková 
skupina: „Pomoc Čechům v Austrálii a na Novém Zélandu“. 
Prosím, předejte tuto informaci, pokud znáte někoho, kdo má 
potíže s návratem do České republiky.

Informace o pomoci slovenským občanům k návratu do vlasti 
naleznete na stránkách slovenského velvyslanectví.

Rádi bychom nabídli pomoc a asistenci komukoliv z našich 
krajanů. Ozvěte se nám, pokud byste například potřebovali 
pomoc s nákupem, ať už patříte do rizikové skupiny a nechcete 
se vystavovat nákaze nebo z důvodu karantény. Je zde i mnoho 
českých a slovenských studentů, co mají v této době problémy 
s hledáním zaměstnání a přesto musí platit všechny výdaje. 
Obraťte se na nás, pokud jste v tísnivé osobní situaci, pokusíme se 
vám pomoci. Neslibujeme, že si se vším poradíme, ale pokusíme se 
najít řešení, které bude v našich silách. A naopak, velmi uvítáme, 
pokud se nám přihlásí krajané, kteří mají kapacitu a prostředky 
jakkoliv pomoci ostatním v této velmi nejisté době. 

Máte nějaké nápady, tipy a doporučení, které by nám všem 
zpříjemnily dobu omezené možnosti pohybu, kdy trávíme více 
času doma, a to pro všechny věkové kategorie? Máte oblíbenou 
společenskou hru? Dětskou aktivitu? Viděli jste nějaký výborný 
film? Našli jste báječné odkazy na domácí cvičení, tanec, ruční 
práce, zahradničení? Máte oblíbené recepty na cokoliv? Podělte se 
s námi a my se podělíme s ostatními. Děkujeme!

Přestože koronavirus v mnohém zahltil naše životy, velmi ráda 
bych připomněla, že jsme oslavili velmi významné výročí, dokon-
ce stoleté!  30. března 1920 se zrodila, tenkrát československá, 
dnes česká VLAJKA. Po víc jak roční práci odborníků tehdejší čes-
koslovenský parlament schválil její dnešní podobu. Krátký článek 
o této významné události najdete na dalších stránkách.

V dnešním Klokanovi také najdete reportáž z naší účasti na 
dalším triatlonovém ročníku v Moora, Olga G. se s Vámi podělí 
o svou osobní zkušenost z přestěhování se z perthských zelených 
kopců do odlehlé Onslow a až z Prahy nám přiblíží tamní pande-
mii a jaro paní Zina. 

Tento víkend nás také čekají krásné svátky velikonoční. Jejich 
datum vždy připadá na neděli po prvním jarním, v našem případě 
podzimním, úplňku a název Velikonoce pochází z „velké noci“ 
ze soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
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Ať už je slavíme jakkoliv, je smutné, že ty letošní nemůžeme 
oslavit v širším kruhu a podělit se tak o naše krásné tradice. 
Přesto si můžeme vytvořit milou velikonoční atmosféru, třeba si 
vyzkoušet novou techniku zdobení kraslic nebo konečně upéct 
velikonočního beránka či mazanec. Děti se rozhodně nemusí o 
svou nadílku bát, velikonoční zajíček dostal oficiální písemné 
povolení od pana premiéra, že nás může navštívit.  A pánové, 
vy si rozhodně nezapomeňte uplést z proutí pomlázku, protože 
tu sílu a zdraví, které nám tím předáváte, letos potřebujeme 
víc, než kdy jindy!

Krásné svátky velikonoční Vám přejí i děti z České školy Perth.

Do následujících týdnů Vám přejeme hlavně pevné zdraví a těšíme 
se, až se zase sejdeme na některé z našich akcí.

Příjemné počtení
Vaše předsedkyně Jitka

DEN VLAJKY 
„Vlaj, naše vlajko, věčně vlaj, vlaj za bouře i za pohody!“ (Viktor Dyk)

30. března 2020 oslavila původně československá, dnes česká, vlajka své sté výročí. Od jara 1919 bylo úkolem 
speciálně sestavené komise vytvořit jednoduchou a nezaměnitelnou novou státní vlajku. 30. 3. 1920 tehdejší 
československý parlament podobu vlajky nového státu schválil. Spolu s hymnou je vlajka naším nejdéle „slou-
žícím“ státním symbolem.

Vite že aneb vlajková fakta:
• Nauka o vlajkách se nazývá 

vexilologie.

• Původní návrhy nové českosloven-
ské vlajky měly prvky jako husitský 
kalich, kotvu nebo českého lva.

• Jiné návrhy se inspirovaly americ-
kou vlajkou, obsahovaly čtveřici 
pěticípých hvězd představujících 
Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko.

• K návrhům se vyjadřovali i umělci 
jako František Kupka nebo Václav 
Špála.

• Byla jedna z prvních na světě, která 
obsahovala klín.

• Prezidentu Masarykovi se modrý 
klín nelíbil.

• Modrý klín nejprve sahal do třetiny 
plochy vlajky, později byl „prota-
žen“ do poloviny.

• Je odborníky považována za jednu z 
nejzdařilejších vlajek na světě.

• Česká státní vlajka za sto let své exis-
tence nikdy nezměnila svoji podobu.

• Jen během německé okupace ji nu-
ceně nahradila protektorátní vlajka 
tvořená třemi vodorovnými pruhy 
bílá, červená a modrá.

• V dohodě o rozdělení Československa 
stálo, že si žádná nástupnická země 
původní vlajku neponechá.
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• Toto ustanovení nebylo dodrženo a 
nakonec obě země mají tu vlajku, k 
níž měli jejich občané větší emoční 
vazbu.

• Státní vlajka se nikdy nesmí dotýkat 
země.

• Podle zákona o užívání státních sym-
bolů se na ni nesmí nic psát, ale může 
se důstojně umístit na oblečení – na 
levou stranu – aby byla blíž k srdci!

Po vzniku Československa v říjnu 1918 
až do schválení nové vlajky v roce 1920 
se používala vlajka s bílým a červeným 
vodorovným pruhem. To však nevyjadřo-
valo soužití Čechů a Slováků ve společném 
státě a navíc stejné barvy používaly i 
sousední Polsko a Rakousko.

Přestože vznik vlajky obklopují nejasnosti, 
za autora státní vlajky je považován pra-
covník Archivu ministerstva vnitra v Praze 
Jaroslav Kursa. Po mnoha variantách 
nakonec přinesl komisi pro státní symboly 
vlajku, kde vodorovné pruhy doplnil klí-
nem, který sahal do třetiny plochy vlajky. 
Z estetických důvodů byl klín „protažen“ 
do poloviny, v této podobě byla vlajka 
přijata a užívá se dodnes.

Tradičně se říkalo, že červená a bílá barva 
představují dvojici historických barev 

českého království – přesněji červenou a 
stříbrnou barvu z českého erbu se lvem a 
modrý klín býval vysvětlován jako symbol 
slovenských hor. 

Já si také pamatuji vysvětlení barev, že 
modrá je barva míru (bezmračné oblo-
hy), bílá je symbolem čistoty myšlenek – 
svobody a demokracie, a červená je krev 
těch, kteří za mír, svobodu a demokracii 
položili život.

Podoba vlajky se nikdy neměnila, přestože 
se za století změnilo mnohé - název státu, 
hranice i státní symboly. K vlajce se hrdě 
hlásíme, kdykoliv se nás události vnitřně 
dotýkají. Užívaly ji naše jednotky zahra-
ničního odboje, přestože během protekto-
rátu byla zakázána, nezapomenutelné jsou 

záběry vlajek po sovětské okupaci nebo 
během sametové revoluce, viděli jsme je i 
na nedávných veřejných shromážděních. 
Vlajky nechybí ani na žádném důležitém 
sportovním klání. Jsou symbolem hrdosti 
a národní sounáležitosti. Tak všechno 
nejlepší naše krásná česká vlajko!

Jitka

Zdroj: 
https://www.denik.cz/z_domova/cesko-vlajka-stat-stat-
ni-symboly-vyroci-sto-let.html
https://www.ceskatelevize.cz/porady/
10000000409-100-let-ceske-vlajky/22025400244/
https://vlast.cz/vyvoj-ceske-vlajky/
https://cs.wikipedia.org
https://www.stoplusjednicka.cz/pribeh-ceskoslovenske-
-vlajky-jak-vznikla-co-symbolizuji-jeji-barvy

JARO V PRAZE
Jarně nastartovaná příroda mění tvář par-
ků a strání, zahrádek i polí. Uhání si svým 
tempem a jede si ve svých kolejí v Praze i 
na venkově.

Holubička na pražském nábřeží usedla na 
vajíčka v hnízdečku v koruně stromu a 
zpovzdálí ji holoubek ostražitě hlídá. Pár 
bílých labutí plujících po Vltavě prožívá 
své dvoření, v přilehlém parku se máv-
nutím proutku zazelenaly keře, rozkvetly 
sedmikrásky a zlatý déšť dominuje svou 
jasnou barvou a úžasnou vůní.

Nadšený milovník zahrádky sází venkov-
ní květiny, magnolie, maliník, rybíz aj., 
které zahrádku brzy promění v příjemné 
útočiště a posunou možnosti pobytu v ní 
dopředu. Nasytí svými plody oko, duši i 
ústa.

Jen život člověka je už několikátý týden 
„vykolejený“ ze svých zaběhnutých 
kolejí jak v Praze, tak i jinde po světě. 
Současná pandemie zavřela restaurace, 
kina i divadla, obchody, školy i knihovny 
a zastavila kola ekonomiky. Mění naše 
životy a jisté je, že hodně. Člověk ze dne 
na den nuceně usedl do svého hnízdečka. 
V některém se prožívá dvoření, v jiném 
nastává starostlivá péče o potomka, 
v dalším se vzájemný vztah zazelená a 
rozkvete, jinde se překypří půda a zaseje 
nová rostlinka, o kterou se budou mra-
venčí péčí starat a těšit se z růstu.

Některé hnízdečko je poloprázdné a 
těžko se v současné době zaplní, neboť je 
nařízena „distanc“ jak mezi jedinci, tak i 
rodinnými příslušníky.

Pandemie kromě jiného má důsledek, že 
člověk získává více času, tím i možností 
a příležitostí. Čas zastavit se, otevřít 
sebe i svou mysl. Zamyslet se, co je v ži-
votě podstatné, co nezbytně potřebuje a 
naopak, co je zbytečné nebo už nedává 
velký smysl. Co jsou skutečné hodnoty a 
priority.

Změna je příležitost k proměně – posun 
dopředu, trochu dál či jinam, změnit trasu 
a směr kolejí. Vykolejený život se už zpět 
do své původní dráhy nevrátí. To se ví.

Nemůžou věci či vztahy fungovat jinak? 
Tak nějak jednodušeji? Člověk neví, 
jak bude pandemie dlouho trvat či jaké 
zkoušce bude ještě vystaven. Jsme teprve 
na začátku. Je to výzva jak pro člověka, 
tak i pro společnost. Kéž bude každý dělat 
nejlépe to, co umí. Kéž se člověk ve svém 
nitru „usebere“ lehce snadno a přirozeně, 
uvnitř i okolo sebe provede řádnou inven-
turu a vymete vše zbytečné, nepotřebné, 
přebytečné. S pokorou a se skromností 
v srdci si uchová jen to kvalitní, solidní, 
důležité a nezbytné.

Sám či s pomocí boží, přátel nebo rodiny. 
Kéž bude oko, duše a ústa nasycena. 
Šťastnou a bezpečnou cestu životem nyní i 
v čase post-pandemie.

 Z. Kopecká

NĚKTERÉ Z PŮVODNÍCH NÁVRHŮ:
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ
KAPITOLA TŘETÍ – MELBOURNE (BŘEZEN 2020)

SPIRIT OF TASMANIA II

Podruhé na trajektu přes Bassův prů-
liv – tentokrát zpět na „severní ostrov“. 
Houpalo to podstatně méně než cestou 
na Tasmánii, ale kompletně chyběly 
organizované aktivity pro děti, na které 
se naše holky už několik dní těšily. 
S Terezkou jsme vyzkoušeli restau-
raci a na výběru ze švédského stolu 
jsme si docela pochutnali. Do přístavu 
v Melbourne jsme dorazili až za tmy a 
cesta mimo město (neměli jsme nikde 
rezervované ubytování) nám trvala 2,5 
hodiny. Příště si musíme lépe nastudo-
vat, kudy vedou placené dálnice.

GEELONG A NARANA

Tři dny trávíme v oblasti Geelong jihozá-
padně od Melbourne, kde čekáme na te-
lefonát z Tasmánie, kam že máme odvézt 
naše auto, aby dokončili jeho opravu – 
pojízdné sice je, ale tři věci mu nefun-
gují... a občas je dobré vědět, jaká je 
hladina oleje v motoru. Holky využívají 
tohoto čekání k návštěvě aboriginského 
kulturního centra NARANA, kde mají ce-
lodenní soukromou předváděčku různých 
domorodých zvyků a rituálů, zakončenou 
výrobou vlastních bumerangů. 

LANDMARK, BOTANICKÁ,  
ARTVO A MCG

Přesouváme se do Dingley Village na 
druhou stranu Melbourne, odkud bude-
me mít lepší spojení do centra, kde má 
Terezka třídenní sebevzdělávací kurz 
Landmark. My ostatní se občas přidá-
váme k Terezce a v pauzách prochá-
zíme nedalekou krásnou botanickou 
zahradu a úžasné centrum ArtVo, kde 
jsou malby na stěnách a když se člověk 
postaví na vyznačené místo, tak se pro 

fotografujícího stane úplnou součástí 
onoho obrazu. 

V neděli večer jsme všichni šli do MCG 
(Melbourne Cricket Ground), kde jsme 
fandili Austrálii ve finále Mistrovství 
světa v krátkém kriketu žen. Byl to moc 
hezký zápas a holky předvedly super 
výkon před asi 85,000 diváky, který jim 
zajistil zlaté medaile. O super výkonu se 
bohužel nedá mluvit ve spojení s koncer-
tem Katy Perry, který poté na stadionu 
celé mistrovství ukončil. Po 40 minutách 
„násilného hluku“ jsme na přání Terezky 
a Kamči (které přišly především na kon-
cert) odešli. 

MOOMBA FESTIVAL A ZOO

Státní svátek věnujeme projížďce na 
kole podél řeky Yarra a „Matějské pouti“ 
v rámci festivalu Moomba. 

V úterý je naše auto objednané k me-
chanikovi kousek od Frankston, tak se 
přesouváme poblíž do mnohem hezčího, 
příjemnějšího a levnějšího Frankston 
Holiday Park v Carrum Downs – na pár 
dní. To jsme ještě netušili, že zde pobude-
me 16 nocí. Holky mizí do melbournské 
ZOO, kde bez problémů tráví celý den.

HARRY POTTER DIVADLO  
A VEČERNÍ TRHY

Ráno napodruhé odvážím auto k mecha-
nikovi (součástka přišla) a před obědem 
jedeme všichni vlakem na obhlídku 
státního parlamentu Viktorie – alespoň to 
byla oficiální verze našeho dnešního pro-
gramu. Hned naproti parlamentu je totiž 
divadlo, kde už přes rok nehrají nic jiného 
než ‚Harryho Pottera a prokleté dítě‘. 
Holky to samozřejmě hned zpozorovaly a 
bleskurychle nás upozornily, že to jen ten 

poslední díl, který viděly na inzerátech 
po celém městě. To ještě netušily, že 
lístky na představení jsou v kapse (tedy 
v telefonu). Po krátké prohlídce katedrá-
ly sv. Patrika v blízkém okolí a zjištění, 
že parlament se opravuje, jdeme na 
„tajnou prohlídku“ divadla. Teprve když 
sedíme na druhém balkóně a zvoní k za-
čátku, necháme se „ukecat“, že můžeme 
zůstat. Trochu jsme se báli, jak bude 
Mája zvládat dvou a půl hodinové diva-
dlo, ale celkem v pohodě. Jen jsme si o 
přestávce museli příběh vyjasnit, protože 
se v něm několikrát skáče v čase. 

Nabití nezapomenutelným zážitkem jdeme 
přes centrum Melbourne na večerní trhy 
na večeři. Snad každá vyhlášená světo-
vá kuchyně tu má stánek – úplně jako 
v Masterchef. Volíme Nepál, Srí Lanku a 
Řecko. Moc dobré. Posilněni a dovybave-
ni tématickými kravatami se vracíme do 
Princess Theatre na druhou část pětiho-
dinového divadelního skvostu – pro děti i 
pro dospělé. Děti se nechaly slyšet, že to 
byl nejhezčí den naší dosavadní cesty.

ZRUŠENÁ F1 – KORONA VIRUS ZAČÍNÁ 
V MELBOURNE

Když se při vyzvedání auta dozvídám, že 
olejový senzor stále nefunguje jak má, už 
mi dochází trpělivost a objednávám se na 
servis přímo k VW. Znamená to zůstat déle 
– hurá, můžu na Formuli 1. 

Jaké to však bylo překvapení, když jsem 
v pátek přišel před vstupní bránu asi 10 
minut po začátku a nikoho nepouštěli 
dovnitř. Následné zrušení F1 byl začátek 
restriktivních opatření v Austrálii, coby 
reakce na korona virus. 

MELBOURNE MUZEUM, IMAX A STÁTNÍ 
KNIHOVNA

Přes víkend jsme ještě stihli celodenní 
prohlídku melbournského muzea, kam 
jsme se v neděli museli vrátit, protože 
jsme zdaleka ne všechno stihli a hodně 
se nám tam líbilo (a na neděli nám dali 
volňáska). Asi největším zážitkem byl do-
kument o kanadských bílých medvědech 
v obrovském kině IMAX. 

Ke školním povinnostem jsme využili nád-
herných prostor státní knihovny, kde jsme 
vydrželi až do zavíračky – tam šla škola 
sama. V pondělí obě tyto instituce zavřeli 
kvůli korona viru.

POLOOSTROV MORNINGTON

Následující týden byl ve znamení ob-
jevování krás a atrakcí poloostrova 
Mornington, zatímco jsme čekali, až RAC 
schválí nacenění oprav od VW. Holky 
postupně navštívily krásné centrum 
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Enchanted Adventure Garden se sklu-
zavkou na „pneumatikách“ a Two Bays 
Track. Společně jsme objevovali krásy 
zahrad zahradnického klubu Diggers a 
Cape Schanck s jeho malebným majá-
kem. Bohužel jsme také každý večer 
zjišťovali, které turistické atrakce se 
zavírají, které hranice se zavírají… a 
rozhodujeme se opustit Viktorii okamži-
tě, jak budeme mít plně opravené auto, 
abychom přinejhorším zkejsli v teplejším 
a větším New South Wales.

FRANKSTON HOLIDAY PARK  
A OPRAVA AUTA

Poslední necelý týden už vůbec neopou-
štíme karavan park. Naštěstí je to park, 
který má dům sloužící jako kuchyň a 
klubovna, který v podstatě nikdo jiný 
než my nevyužívá. Takže se můžeme 
rozdělit na práci a na domácí školu a 
nerušit se. Také je tu spousta prostoru, 
takže se dá hrát vybíjená, na třetího, a 
došlo i na švihadlo a lasování. Správci 
parku jsou k nám velice milí a nápomoc-
ní kdykoliv cokoliv potřebujeme, přesto-
že hladina stresu ve společnosti (i v nás) 
stále stoupá díky zprávám o korona viru. 
Nedovedu si představit, že bychom našli 
lepší karavan park v Melbourne metro. 
Auto mělo být opravené v úterý – neby-
lo. Když ve čtvrtek po poledni konečně 
prcháme z Melbourne, abychom ještě 
večer stihli překročit hranici do NSW, 
nezbývá nám než se jen divit:

Jak se z osmi plánovaných dnů v okolí 
Melbourne stalo 26 dní?

Jak je možné, že kompletní oprava auta od 
ohýnku trvala 6,5 týdne?

Jak je možné, že „dobrovolně“ opouš-
tíme Viktorii, aniž bychom viděli Great 
Ocean Road…?

Co nás čeká v NSW, kde je nejvíc případů 
korona viru v Austrálii?

Plán je zdrhnout do hor a tam se po nějaký 
čas stranit lidí, ale o tom až příště. 

Za Tureckou výpravu sesmolil Michal
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY AMATÉRY
Je tomu přesně deset let, co Lochman Transparencies - tedy manželé Marie a Jiří Lochmanovi - vyhlásili 
soutěž pro amatérské fotografy z naší komunity. Soutěž se tenkrát setkala s velkým ohlasem, přihlásilo 

se do ní několik desítek soutěžících a Maruška s Jirkou měli nesnadný úkol vybrat ty nejlepší fotografie. 
Vítězové byli pak oznámeni v červenci téhož roku na společenském večeru s fotografickou tématikou.

Letos, 10 let poté, zveme všechny milovníky digitálního snímání okamžiku do další fotografické soutě-
že. Podobně jako v roce 2010 je i teď soutěž rozdělená do dvou věkových kategorií se stejnými tématy. 

Soutěže se může zúčastnit každý z naší komunity, kdo rád fotí.

KATEGORIE:
1/ Děti a mládež – osoby do 17 let včetně
2/ Dospělí – osoby od 18 let včetně

TÉMATA:
A/ Příroda Austrálie – fotografie fauny, flóry nebo kra-
jiny bez zásahu člověka (tj. bez cest, aut, elektrického 
vedení, mříží zoologické zahrady apod.)
B/ 21. století – fotografie lidí, měst, lidské činnosti, 
staveb, zábavy, kladné nebo negativní vlivy pokroku 
lidstva na náš život

PRAVIDLA:
Každý účastník může poslat 1 – 5 fotografií na každé 
téma;
Každá fotografie musí mít svůj název v angličtině, 
češtině nebo slovenštině;
Fotografie musí být v digitální formě ve formátu 
jpeg, ne menší než A4 150dpi a v co nejlepší kvalitě 
(v této velikosti je fotka kolem 2MB);
Fotografie musí být pořízené v Austrálii; a
Fotografie nesmí být starší než tři roky.  

UZÁVĚRKA:
1. 7. 2020 – fotografie doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny

FOTOGRAFIE ZASÍLEJTE:
Emailem na adresu lochman@iinet.net.au nebo přes Dropbox na adresu lochman@iinet.net.au (v případě foto-
grafií s velkým rozlišením).
Email označte názvem FOTO SOUTĚŽ
K zaslaným fotografiím přiložte vyplněný formulář, který je ke stažení na našem Facebooku a webových stránkách. 
https://www.czechslovakwa.org/fotograficka-soutez/
Můžete také použít fotokopii formuláře z Klokana.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE:
Vítězové jednotlivých kategorií a témat budou vyhlášeni na společenské akci v červenci (pokud nám to virus 
umožní), kde jim budou předány ceny. Vítězné fotografie a jména vítězů budou také zveřejněna v srpnovém čísle 
Klokana, na našem Facebooku a na našich webových stránkách. 
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MOORA 
TRIATLON 
PADALY REKORDY – ASHLEY JE JEDNIČKA – NENÍ 

KYTARA, HRAJE KLARINET – PĚT BALLŮ NA STARTU
Přestože letos chyběli mnozí tradiční účastníci, do Moory se dosta-
vil dostatečný počet osvědčených závodníků, rodinných příslušní-
ků, a navíc jsme přivítali i nové tváře!

Jedním z nováčků byla Sabina Prusa, studentka češtiny a členka 
Fremantle Triathlon Club:

„Dne 8. března 2020 uspořádal Shire of Moora každoroční triatlon. 
Bylo to rozhodnutí na poslední chvíli zúčastnit se a jsem ráda, že jsem 
to udělala. Takže po 2 hodinách jízdy autem na severovýchod od 
Perthu, a s rychlou zastávkou v Bindoon Bakehaus na sladkosti, jsme 
dorazili k ubytování v přípravě na akci následující den. Nezáleželo 
na tom, zda jste byli staří nebo jste mladí, fit nebo ne, Shire of Moora 
zorganizovalo zábavný komunitní den. Všichni byli šťastní. 

Užila jsem si trať, 13 kol bazénu rychle proletělo, stejně jako kolo a 
běh. Bylo úžasné mít hrstku členů naší české komunity jako podporu v 
postranní linii. Možná jsem kvůli nim běžela rychleji! 

Češi vyhráli spoustu kategorií!! Bylo úžasné být součástí toho. 

Byl to dobře organizovaný den pro celou rodinu. V české komunitě 
jsem našla nové přátele. 

Těším se, že budu příští rok znovu soutěžit.”

Teplý sobotní večer by probíhal téměř klidně. Večeři na grilu a 
soustředění však přerušila záchranářská akce Ashleyho a Petry, 
kteří dávali první pomoc a zajistili odvoz do nemocnice pro paní, 
která zkolabovala při tréninku na poslední chvíli. Chyběl nám 
Michal s kytarou, tak aspoň Adélka cvičila na klarinet.

V neděli ráno měli závodníci téměř ideální podmínky – bylo pří-
jemně chladno, pod mrakem - ale protivítr jako každoročně ne-
zklamal. Na start se opět nachystali četní zástupci klanu Jerejian 
a všichni Ballovi. Petra vyhlašovala, že nemá svůj den, přesto 
vyhrála a překonala vlastní rekord. Ashley s číslem jedna opět 
zachraňoval mladého závodníka, který si „opatřil“ silniční lišej, 
a opět bezkonkurenčně vyhrál svojí kategorii. Milan a Silvia se 
umístili druzí v dlouhé mužské a střední ženské kategorii. 

Honza Zborník měl rovněž premiéru a tak se nám svěřil se svými 
zážitky:

Můj první triatlon “in the middle of nowhere” - Moora 2020

„Na svůj první triatlon jsem se nechal přemluvit od Milana Kučery. 
Jelikož je Moora vzdálená cca 2,5 hodiny jízdy z Perthu, rozhodl 
jsem se pro nejdelší variantu triatlonu. (když už jedu tak daleko, ať 
to má smysl).

Večer před závodem jsme poseděli s českou komunitou v kempu, pro-
brali přípravu a připravili taktiku na závod. Milan jako profesionální 
závodník vše vysvětlil a se vším poradil, za to mu patří velký dík. 

V den závodu ráno projíždíme trasu kola. Pak se ještě trochu najíst 
– dostat do těla nějaké cukry a energii – odložit kolo a boty do tran-
sition zóny a hurá na start. 

Plavání 650m v místním bazénu se startuje v několika vlnách. Na 
tuto disciplínu jsem si docela věřil, ale v Mooře mají asi pomalou 
vodu anebo se ukázala nedostatečná plavecká příprava, kdo ví. Z 
bazénu vylézám uprostřed startovního pole, rychle skáču na kolo, 
abych dojel, co jsem ztratil ve vodě. Můj plán ale ztroskotal hned v 
prvním kole – strašně fouká protivítr, takže to vůbec nejede. Kdo ví, 
jak to v Západní Austrálii fouká, jistě pochopí, že to proti větru fakt 
vůbec nejelo.

Z kola sesedám po 19 km. Není čas na odpočinek. Rychle přezout 
tretry a vyrazit na 5 km dlouhý běh. První část běhu ještě rozdýchá-
vám jízdu na kole. Snažil jsem se, co to šlo, a teď za to trpím na 
běhu. Po dvou kilometrech si už tělo zvyklo, že už nejede na kole, ale 
musí běžet, nezbývají vsak sily zrychlit. Rychlá kombinace plavání, 
kola a běhu dala tělu zabrat. 

Triathlon v Mooře je úžasná rodinná sportovní událost, kterou bych 
chtěl doporučit všem z česko-slovenské komunity v Perthu.“

Trička jsou vypraná, poskládaná a připravená na další sportovní 
akce - prosincový Ironman Busselton a hlavně triatlon v Moora v 
březnu 2021! Všichni máme ideální příležitost pravidelně běhat 
a jezdit na kole, i plavat v moři pořád můžeme!

Foto: Adam Jerejian & Jana Kučerová, text: Jana Kučerová
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KRAJANÉ SE ADAPTUJÍ NA NOVOU SITUACI
Andrea Lack je fitness trenérka v TESTAROSSA Fitness v 
Perthu. S klienty všech věkových i výkonnostních kategorií 
pracuje již šest let a z vlastní zkušenosti vím, že se nebojí jaké-
koliv výzvy. Zajímalo mě tedy, jak současná pandemie ovlivni-
la právě její práci. 

Andrea: Tato situace nás, všechny, co pracujeme v oblasti fitness, 
zastihla šokově. Doposud se veškeré tréninky, ať se jedná o skupinové 
nebo individuální, co do prostředí, vybavení či opakování, odvíjely 
vcelku podobně. Nyní k tomu ale přibyl požadavek na sociální vzdá-
lenost, zákaz sdílení nářadí, hygienu a tak dále. TESTAROSSA Fitness 
okamžitě najela na tato bezpečnostní opatření a nekompromisně je do-
držuje. Veškeré naše tréninky probíhají venku s minimální vzdáleností 
jeden a půl metru od klienta. Cvičíme bezkontaktně s použitím vlastní 
váhy nebo výhradně klientova vlastního vybavení. 

Mnozí lidé ztratili práci anebo musí pracovat z domova. Omezily 
se také pracovní možnosti osobního trenéra?

Andrea: Fitness centra jsou nyní uzavřena, což se mé práce nijak 
zvlášť nedotklo, neboť většina tréninků probíhala již v minulosti venku. Navíc jsem nyní rozšířila nabídku služeb i na online trénin-
ky, a pro pokročilé a samostatné klienty připravuji také tréninkové plány šité na míru. Nedávno jsem dokončila studium zaměřené 
na zdravou stravu, a tak mohu klientům poradit v této oblasti či jim třeba sestavit jídelníček. Díky zákazu shromažďování více 
osob jsou naše tréninky pouze individuální, tedy pro jednotlivce, páry či rodiny. Jsem si jistá, že se oblíbené „bootcampy“ rozjedou 
hned, jak to bude možné.

Olga G.

VE ZDRAVÉM TĚLE – ZDRAVÝ DUCH, A TO V KAŽDÉM VĚKU
Proč nezačít každé ráno jednoduchým protažením těla a dechovým cvičením? Následující cvičení vám přispěje k lepšímu okysličení moz-
ku a krve, navodí dobrou náladu a dodá energii na začátek dne.

Při cvičení se vždy nadechujeme nosem a vydechujeme ústy. Můžeme stát nebo sedět na židli. 

Nejprve si protáhneme ruce, nohy a krk, jak nám kondice umožňuje. Nasloucháme svému tělu a sami si určíme, jak se budeme 
protahovat.

Srovnáme si páteř, uvolníme ramena, nohy jsou mírně rozkročeny, povolíme čelist a všechny obličejové svaly. Provádíme 8 hlubokých 
nádechů nosem do břicha, vydechujeme ústy. Toto dechové cvičení provádíme ve třech sekvencích, tedy 3 x 8 nádechů a výdechů.

Znovu zkontrolujeme postoj, volná ramena, čelist a cvičíme s rameny: rolujeme ramena dozadu (hluboký nádech nosem do břicha) a pak 
rolujeme ramena dopředu (výdech ústy). Opět toto cvičení provádíme ve třech sekvencích, tedy 3 x 8 nádechů a výdechů.

Můžete-li stát, zkuste balancovat ve stoje na jedné noze – pokuste se vydržet na 8 nádechů a výdechů, a pak na druhé noze – 8 nádechů a 
výdechů, opět cvičíme ve třech sekvencích. Toto cvičení může být náročnější, ale věřte, že se budete den ode dne zlepšovat.

Pevné zdraví přejí Katka a Olga

PŘEDLISTOPADOVÉ OSUDY
Při sbírání vzpomínek na listopad 1989 jsem narazila na několik zají-
mavých osudů Čechů a Slováků, kteří museli opustit svou vlast náhle, 
rychle a mnohdy za dramatických okolností. V rubrice Předlistopadové 
osudy bych vám ráda přiblížila životní příběhy lidí, kteří u nás v 
Západní Austrálii našli bezpečí a klid. Pokud patříte mezi ně, nebo 
znáte někoho, jejichž příběh je varováním před vládou jedné strany, ať 
komunistické nebo fašistické, kontaktujte mne na csa@czechslovakwa.
org.  Ráda se s vámi sejdu a váš příběh zaznamenám.  

V minulém čísle jsem vám představila pana Jaromíra Stourala, který 
utekl z Československa po komunistickém převratu v roce 1948. Osud 
ho zavál do Austrálie, a pak na několik let do Kolumbie.  V roce 1964 
se vrátil do Austrálie, kde už zůstal. Dnes bydlí i se svou manželkou 
Kamilou v Bunbury ve věku krásných 92 let.

V minulém čísle nám nedopatřením vypadla z článku fotka pana 
Stourala a jeho manželky, proto ji otiskujeme nyní. 

Gábina
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DOCELA PŘÍJEMNÁ 
ŽIVOTNÍ ZMĚNA 
S NEČEKANĚ 
SPRÁVNÝM 
NAČASOVÁNÍM
Kdo by se chtěl dobrovolně přestěhovat z krásných 
perthských kopečků, daleko od rodiny a přátel do 
zcela odlehlého a ničím nezajímavého města 1400 km 
od Perthu? No já tedy určitě NE!
Před několika lety jsem si přála žít s dětmi rok a půl doma na 
Moravě, manžel mě v mém rozhodnutí bez váhání podpořil, 
přestože to znamenalo, že bude pendlovat mezi prací v Austrálii a 
námi v ČR. Teď je na mě, abych byla týmovým hráčem zase já, a 
souhlasila se stěhováním rodiny do Onslow.

Nábytek, vybavení domácnosti, kola i zásoby trvanlivých potravin 
(kdo by to byl řekl, jaký klid na duši nám později poskytnou) nám 
odvezla stěhovací firma a my se s Perthem loučili, jak se patří - i 
ohňostrojem na Australia Day. Odlétáme následující den už v 7.30 
ráno. Děti, řádně unavené po poslední noci v South Perth, se sotva 
probraly a už přistáváme na ´letišťátku´ v Onslow. Při pohledu 
z okýnka letadla, jež není třeba blíže popisovat (viz foto), můj 
nejstarší syn Alex prohlašuje „Oh no!“ 

Ve městě žije asi 500 obyvatel, kteří se dělí do dvou skupin – 
domorodci a starousedlíci, kterých je spíš menšina, a potom lidi 
jako my, kteří se sem přistěhovali za prací. Největší zaměstnava-
telé jsou tady Chevron, Rio Tinto a Onslow Salt. Většina lidí to tu 
bere jen na pár let a jsou na tom úplně stejně jako my, a proto je 
hračka udělat si nové přátele. 

Stát, a především výše uvedené firmy, ve městě investovaly obrov-
ské prostředky do výstavby domů, sportoviště, koupaliště, hřiště 
na skating, knihovny a v průběhu roku sponzorují množství akcí 
pro místní komunitu. Prozatím jsem měla možnost se zúčastnit 
skvělé snídaně k Mezinárodnímu dni žen, která se konala v krásné 
komunitní zahradě.

Ve městě je všechno blízko, ale na výlety příliš daleko, takže 
jsme si prozatím v těchto horkých měsících užívali domácí po-
hody a bazénu, který k nám přidělenému domu patří. Život se 
nám zpomalil, ale nezastavil. Konečně je čas si pořádně oddych-
nout, zorganizovat archiv fotek a opravit díru na tričku. Jsem 
za to ráda a užívám si klid, zejména ve dny, kdy už i nejmladší 
dítko navštěvuje školu. 

V Perthu lidé jako šílení vykupují supermarkety, zatímco naše 
malá samoobsluha typu „koloniál“ takové problémy zdaleka 
nemá. Místní lidé jsou totiž zvyklí mít zásoby kvůli letním 
cyklónům.

Tyto řádky píšu přesně dva měsíce od našeho příletu a zároveň 
v den, kdy šli kluci naposledy do školy, protože od příštího týdne 
nás čeká domácí vyučování a s tím spojené nové výzvy. Sociálního 
odloučení se nebojím, protože to už máme v Onslow natrénováno. 

Posílám pozdravy všem přátelům a známým, opatrujte se. Jsme 
v tom všichni společně 

Olga Goerke s rodinou
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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

MEDOVNÍK
BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ  
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE 

BLÍZKÉ!!

 Objednejte si na: 
www.thehoneycake.com.au

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky a 
má přes 15 let zkušeností. 

• Zaměřuje se na léčbu bolesti hlavy, zad 
a rehabilitační a posilovací cvičení. 

• Je kvalifikovaná na „dry needling/
acupuncture“.

V klinice také máme pilates reformer 
a malou posilovnu kde se věnujeme 

klientům 1-1.

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/
http://www.facebook.com/Testarossafitness
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PRO ZASMÁNÍ: DĚTSKÉ HLÁŠKY

• Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si myslel, že nám bude vařit tatínek.   

• Na maminky se nemá křičet, protože jsou prospěšné.  

• Když se dva lidi do sebe zamilují a poprvé se políbí, hned se zhroutí a nevstanou aspoň hodinu, ale možná i dýl.  

• Sestra zase měla na vysvědčení samé jedničky. Vsadím se, že mi to dělá naschvál. 

• Babička je tlustá, protože je plná lásky. 

• Já už nemám babičku: zasadili jsme ji na hřbitově.

• Strašně bych si přála ještě bratříčka, ale máma stále používá tampón...  

• Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší. 

• Holky neumí čůrat ve stoje, protože nevědí, co si mají držet.  

• Když babičku bolej zuby, dá je do skleničky.     

• A maminky se taky musejí pást, aby jim z prsou teklo mléko?  

• Krávy nemohou rychle běhat, aby jim z vemena nestříkalo mléko. 

• Švýcarské krávy využívají v první řadě na výrobu čokolády.  

• Aby to bylo dobré, sestřičky v nemocnici musejí být sterilní.

• Lékaři říkají, že nejhorší jsou smrtelné choroby.  

• Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem.

• Když se mi narodil bratříček, dali ho do akumulátoru.    

• Nejužitečnější zvíře je prase. Každou jeho část můžeme zužitkovat:  přední a zadní část jako maso, kůži na boty, ze srsti kartáčky 
a jeho jménem můžeme dokonce i nadávat.   

• Nevím kolik je mi roků, protože se to stále mění.  

• V maminčině bříšku je miminko, jenom nevím, jak ho spolkla.  

• Akvárium je vlastně malé moře, ve kterém plavou domácí rybičky.   

• Výživné je plat dětí, když se otec odstěhuje z domu. 

• Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár.   

• Muži u nás se můžou oženit jen s jednou ženou. Tomu se říká monotónní.   

• Nechápu, proč se mamka hněvá, že jsem rozbil vázu. Stejně byla stará a dokonce čín-
ská, kdyby byla aspoň naše.  

• Poloostrov je takový ostrov, který úplně nedokončili. 

• Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky.


Do preplneného autobusu nastúpi roztržitý 
profesor. Zdvorilo vstane malý chlapec  
a ponúkne mu svoje miesto. 

„Ďakujem, to je od teba veľmi milé,“ 
usmieva sa profesor. „Ako sa voláš?“ 

„Ja som Miško, otecko.“





„Mamka, dnes som ti ušetril $1.10!“ 

„To je naozaj chvályhodné. Ako sa ti to 
podarilo?“ 

„No ja som ten tvoj anonymný list susedke 
odniesol osobne.“





„Čo je ozajstné šťastie, chlapča moje, po-
znáš, až keď sa oženíš.“ 

„Naozaj, strýko?“ 

„Áno. Ale potom je už neskoro.“



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. Marec 11:30 am

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

2. čtvrtletí 2020 Kurzu českého jazyka pro 
dospělézačíná v úterý 21. dubna večer.

Výuka se momentálně koná 
ON-LINE po Skype

V současné situaci je kapacita kurzu 
omezena, ale v případě urgentního zájmu

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.

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!

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 
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