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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:

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

VE SPOLUPRÁCI S VELVYSLANECTVÍM SLOVENSKÉ REPUBLIKY
SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA 

F ILM,  G ROG A P ERNÍK
DO HUNGARIAN COMMUNITY HALL, 

734 BEAUFORT ST, MOUNT LAWLEY.
POJĎME SI, PO DLOUHÉ DOBĚ, UŽÍT SPOLEČNÝ ZIMNÍ VEČER. 

NNEDĚLE 5/7/2020 OD 5:00PM PROMÁTÁME OD 5:30PM 

with English subtitles

TAKOVÝ NEVINNÝ HOLČIČÍ 
VEČÍREK

ANEB DÁMSKÁ JÍZDA A FILM

NECHTE DOMA MUŽE I DĚTI A POJĎME SI SPOLEČNĚ PUSTIT FILM A POPOVÍDAT SI 
(U VÍNA ČI BEZ), ANEBO VEZMĚTE MUŽE I DĚTI S SEBOU NA ROMANTICKÝ FILM

(TAKOVOU VTIPNOU POHÁDKU PRO VELKÝ HOLKY)
V SOBOTU 22/8/2020 V HUNGARIAN COMMUNITY HALL OD 6:00PM

DDÁME SI NĚCO DOBRÉHO K JÍDLU, PODLE POČASÍ BUDEME PODÁVAT BUBLINY NEBO 
SVAŘÁK A DALŠÍ DOBROTY, TAK SI REZERVUJTE DATUM VE SVÝCH DIÁŘÍCH

WITH ENGLISH SUBTITLES
DALŠÍ INFO BRZY NA WWW.CZECHSLOVAKWA.ORG A FACEBOOK.COM/CZECHSLOVAKASSOCIATIONWA

Půjčovna - prodej

www.footbikes.com.au

Koloběžky KOSTKA pro malé i velké! 

Rezervujte si svoji koloběžku na  
george@footbikes.com.au nebo 
0426 954 584

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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(PŘELOŽENA Z 28. 3. 2020 Z DŮVODU KORONAVIRU)

PROGRAM

26. 7. 2020 

VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 
Manželé Lochmanovi zahájí výstavu zaslaných fotografií a vyhlásí vítěze 
jednotlivých kategorií.
V nasledné besedě se s vámi podělí o své fotografické zkušenosti a 
zodpoví na vaše dotazy. 
Proběhne i divácké hlasování.
Během výstavy bude možné zakoupit občerstvení.

16:00

18:15

VÝROČNÍ SCHŮZE
Přijďte s námi zhodnotit a naplánovat činnost asociace v druhé 
polovině roku 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:  
Zdarma 

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

VÝROCNI CLENSKÁ SCHUZE 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020 – SPLATNOST IHNED
Děkujeme všem, kdo jste členství na letošní rok už zaplatili, velmi 
si Vašeho členství i důvěry vážíme, obzvláště tento nelehký rok. 

Rádi bychom povzbudili ty, kteří tak ještě neučinili, abyste i nadá-
le mohli nacházet Klokana ve Vašich schránkách a využívat výhod 

členů na našich akcích. 

Zaplatit lze bankovním převodem, šekem nebo v hotovosti, infor-
mace o členství na předposlední straně Klokana.

Děkujeme za Vaši podporu!
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Z VÝBOROVÉ KUCHYNĚ
Milí krajané a čtenáři Klokana

Rok se nám přehoupl do druhé poloviny - to je čas, kdy se 
mnozí z nás vydávají za létem, rodinami a přáteli do Česka 
a na Slovensko. Bohužel, letos tomu tak není a tak jen mů-
žeme doufat, že příští rok se nám setkání s rodinami a ces-
tování zase podaří.

Máme však za sebou 
první „pokovido-
vé“ klubové setkání! 
V  neděli 5. červen-
ce jsme se sešli na 
filmovém večeru. 
Slovenskému velvy-
slanectví děkujeme 
za propůjčení filmu 
Důvěrný nepřítel, 
který nám naznačil, 
jak se může chovat 
svět moderních tech-

nologií ovlivňovaný naším (pod)vědomím. Tu správnou atmosféru 
dramatickému konci dodala i divoká bouřka, která se během pro-
mítání přihnala. Sál byl provoněn perníkovým kořením a rumem 
– pravým českým tuzemským. K občerstvení jsme totiž napekli do-
mácí perník a k němu lahodil voňavý grog.

Historie tohoto oblíbeného za-
hřívacího nápoje sahá až do 17. 
století. Etikety s  plachetnicí 
naznačují jeho původ. Rum se 
jako příděl podával námořní-
kům na britských lodích Royal 
Navy. To však vedlo k opilosti 
a nedisciplinovanosti. Zákaz 
nepřicházel v úvahu, a proto se 
v roce 1740 anglický viceadmi-
rál Edward Vernon rozhodl, že 
bude svým námořníkům dávat 
rum zředěný horkou vodou! 
Horký nápoj nejen povzbudil, 
ale také zahřál. Námořníci si 
ho postupně vylepšili oslaze-
ním a citrónem. Samotný název „grog“ pochází z názvu hrubé látky 
z hedvábí a vlny, tzv. grogénu, ze kterého viceadmirál Vernon nosil 
pláštěnku a tím získal přezdívku „Old Grog“. Přezdívka se časem 
přenesla i na nápoj, který nevědomky vymyslel. V 19. století se pak 
grog rozšířil do celé Evropy. Není pak třeba ani dlouho rozmýšlet 
nad pojmem „groggy“.

Existuje mnoho receptů, jak připravit grog. Ten tradiční má pouze 
čtyři ingredience – rum, horkou vodu, cukr a citron. Varianty pak 
nabízejí hřebíček, skořici, griotku, červené víno, vaječné žloutky, 
vanilkový lusk a samozřejmě lze přidat čaj. Pokud vám chybí rum 
tuzemský, můžete ho nahradit rumem karibským. Pamatujme však 
na umírněnost, ať neskončíme groggy. Dobrou chuť!

Srdečně Vás zvu na naši přeloženou výroční členskou schůzi, 
která se koná v neděli 26. července od 16 hodin. Shrneme naši 
činnost za poslední rok (a půl), můžeme se vyjádřit k  našemu 
hospodaření, plánovaným aktivitám a vůbec fungování klubu. 
Zvolíme si členy výboru, včetně předsedy a odhlasujeme návr-
hy na doživotní členství. Velmi uvítáme Vaše nápady, návrhy, 
připomínky k  naší činnosti a samozřejmě pomoc. Po práci se 
občerstvíme domácím gulášem! 

Po výroční schůzi bude následovat slavnostní vyhodnocení 
naší fotografické soutěže. Manželé Lochmanovi vyhlásí vítěze 
jednotlivých kategorií a předají ceny. Budete mít možnost s nimi 

probrat i Vaše fotografické dotazy a podělit se o fotografické zážit-
ky.  Na výstavě jste vítáni všichni, přijďte za uměním i na guláš!

Činnost našeho klubu je velmi rozmanitá. Mimo pořádaných akcí 
a časopis Klokan k ní patří i jazykové kurzy a činnost České školy. 
Její nedílnou součástí je i spolupráce s konzuláty a velvyslanectvím 
obou republik a v neposlední řadě i spolupráce s ostatními krajan-
skými spolky a školami v Austrálii a na Novém Zélandu.

Jak probíhaly kurzy výuky českého jazyka pro dospělé v době 
pandemie shrnuje Gábina Baladová následně:  

„Výuka češtiny pro dospělé probíhala ve 2. školním čtvrtle-
tí online. Budova Rise v Maylands, kde sídlí naše knihovna a 
kde se koná výuka, byla během pandemie COVID-19 uzavřena. 
Přesunout se jinam nedávalo smysl, protože bylo zakázáno shro-
mažďování osob. Ani to nám nezabránilo ve výuce pokračovat 
a přesunuli jsme ji na Skype. Hodiny probíhaly nadále ve třech 
úrovních - pokročilí, mírně pokročilí a začátečníci. Dvěma čer-
stvým tatínkům tento způsob výuky vyhovoval o to víc, že ne-
museli ztrácet čas dojížděním do Maylands. Další dva studenti 
se dočasně přesunuli mimo Perth, ale na online hodiny mohli 
nadále „docházet“. Holt všechno zlé je na něco dobré.”

Výuka pro děti v České škole Perth probíhala, až na pár týd-
nů, téměř nepřetržitě. Díky zdejší „kovidové“ situaci, vstřícnosti 
školy, ve které výuka probíhá a podpoře rodičů, nebylo třeba 
docházkové vyučování na delší dobu přerušit. Ve druhém čtvrt-
letí také nastoupilo sedm nových žáčků a mnozí se vrátili k pra-
videlné docházce. Současná situace znemožnila pravidelný odlet 
mnohých dětí a rodin na prázdniny do České republiky, takže 
škola funguje v plné kapacitě.

Za přísun nových žáčků do České školy patří velké poděková-
ní činnosti dvou česko-slovenských heren pro rodiče s  dět-
mi (playgroup). Vedou je naše dvě neúnavné Katky – Katka 
Švejcarová a Katka Steffens. Svým nadšením a prací aktivně pro-
pojují rodiny s malými dětmi, které tak mají možnost se mezi 
sebou seznámit. Pro děti jsou nachystané mnohé aktivity, spo-
lečně slaví narozeniny i jiné svátky a zároveň se rodiny dozví i 
o činnosti našeho klubu, školy i kurzu. Tahle vzájemná prová-
zanost a návaznost je obrovským přínosem pro naši asociaci už 
mnoho let. Kontakt na playgroup najdete na stránce se službami 
pro komunitu.

Koncem června Velvyslanectví Slovenské republiky v Canbeře 
uspořádalo videokonferenci s krajanskými spolky v Austrálii a 
na Novém Zélandu. K online sekání na platformě ZOOM s vel-
vyslancem Tomášem Ferkem se přihlásilo 15 zástupců českých a 
slovenských spolků. Naši asociaci reprezentovala místopředsedky-
ně Gábina Baladová. Hlavním cílem tohoto virtuálního setkání byla 
výměna informací o aktivitách krajanských spolků a jejich plány do 
budoucna. Tomáš Ferko v krátkosti přiblížil proces žádostí o dotace 
na fungování spolků a také podporu krajanských projektů ze strany 
Úradu pre Slovakov žijúcich v zahraničí. Ve zbývajícím čase vy-
mezeném na videokonferenci se představily některé spolky. Kromě 
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jiného jsme se dověděli, že v Melbourne působí folklórní soubor 
Liptár a v Sydney folklórní soubor Kukabura, kteří rádi vystupují 
se svým tanečním programem. V říjnu to bude 10 let od vystoupení 
Lúčnice v Perthu. Vzhledem k současnému omezenému mezinárod-
nímu cestování rozhodně stojí za úvahu pozvání místních folklór-
ních souborů na nějakou kulturní akci do Perthu! 

Po dodatečné komunikaci se slovenským velvyslanectvím se také 
řešila otázka zájmu o otevření slovenské školy v Perthu. Pokud 
byste zájem měli a ještě jste se neozvali na výzvu na facebookových 
stránkách či nedali jinak vědět, napište Katce Steffens na email: 
Katerina.Steffens@hotmail.com.

Na facebookových stránkách jste také mohli zahlédnout odkaz na 
anketu Ministerstva zahraničních věcí (MZV) České republiky, kte-
ré historické datum by mělo být pravidelně připomínáno jako „Den 
Čechů v zahraničí“.  Po konzultaci s krajany MZV navrhne vládě 
prohlásit jeden den v roce za „Den Čechů v zahraničí“. 

Hlasovat pro jeden z pěti předvybraných dat můžete do 31. červen-
ce na stránkách: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vzta-
hy/krajane/Anketa.html

Začátkem července jsme si také připomenuli dva již ustanovené 
svátky:  

5. července se slaví jak v  Čechách, tak na Slovensku symbolic-
ké výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu v roce 863. Jsou patrony Čech, slovanských národů 
a také spolupatrony Evropy. Bratři Konstantin a Metoděj přišli na 

pozvání kníže Rostislava z řecké Soluně hlásat a učit křesťanskou 
víru. V kostelech sloužili mši latinsky, ale kázání už probíhala v ja-
zyce slovanském, který znali díky tomu, že v  Soluni žilo mnoho 
Slovanů. Konstantin také vymyslel pro slovanský jazyk novou abe-
cedu – hlaholici. Písmena dokázala zachytit hlásky slovanského ja-
zyka, pro které jiné abecedy neměly znaky. Konstantin před svou 
smrtí v roce 869 přijal mnišské jméno Cyril a pod tímto jménem je 
také prohlášen za svatého.

6. července si pak připomínáme upálení mistra Jana Husa (1415). 
Ve své době jedním z největších myslitelů v Evropě, vysokoškolský 
pedagog a rektor, kněz, kazatel a reformátor církve, který až do 
své smrti neodvolal své učení a kritiku církve. Za vlády Václava 
IV. začal sílit odpor proti zkorumpované církvi - mnozí kněží, mni-
ši a papežové zapomínali sloužit Bohu a hromadili moc i majetek 
a církev kupčila s odpustky za hříchy. Za své učení byl Jan Hus 
předveden na koncil v Kostnici, aby se tam očistil ze všech nařčení. 
Vysocí představitelé církve se však odmítli dohadovat o tom, kdo 
má pravdu a když Jan své učení neodvolal, nechali ho 6. července 
1415 upálit jako kacíře. Byla to doba, kdy se lidé začínali bouřit, 
chtěli rovnost všech lidí před Bohem, spravedlnost, trestání hříchů 
a nesouhlasili s velkými majetky církve. Po první pražské defene-
straci v roce 1419 Husovým stoupencům nezbývalo nic jiného, než 
svou pravdu prosadit zbraněmi – začala doba husitských válek.

Za celý výbor Vám přeji hezké dny sváteční i každodenní, pevné 
zdraví a těším se na setkání na některé z našich dalších akcí.

Vaše předsedkyně 

Jitka 

EUCALYPT TREASURES OF WA
7 AUGUST, 7:30 PM-9:30 PM

“Hew Roberts”, Nedlands Lecture Theatre Clifton St.
Nedlands, WA 6909 Australia  

A presentation introducing a selection of little known 
WA eucalypt species, unknown in cultivation and with 
high ornamental appeal plus many other attributes. 
Malcolm French is an agriculturalist, book publisher, 
associate researcher and honorary curator of the genus 
eucalyptus at the WA Herbarium, bush traveler cum 
eucalypt chaser, and received an OAM (Medal of the 
Order of Australia recipient) in 2015 for Conservation 
in Agriculture.

mailto:Katerina.Steffens%40hotmail.com?subject=
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/Anketa.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/Anketa.html
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ
KAPITOLA ŠESTÁ – STÁLE A POŘÁD MOWBRAY PARK FARM (ČERVEN 2020)

Za poslední měsíc jsem se několikrát 
přistihla, že když se vracíme z výletů 
na farmu, tak říkám, že jedeme domů. 
Po třech měsících strávených na farmě 
v Mowbray Park se tu opravdu cítíme 
jako doma. Terezka je už schopná sama 
nakrmit zvířata, oběd si často uvaříme ze 
zeleniny z naší vlastní zahrádky a adop-
tovali jsme si kočku Hope, které jsme 
výrazně pozvedli nutriční hodnotu její 
stravy. A tak nám tu utekl celý červen 
ani nevíme jak.

Hlavní změnou bylo povolení cestovat 
po New South Wales (NSW) od 1. června 
2020. Tím se nám nejen otevřela mož-
nost vyjet z farmy, ale také zažít, jaké to 
je, když farma ožije turistickým ruchem. 
A že je to najednou úplně jiné kafe! Je 
tu veselo, živo, všude běhají děti (nebo 
jezdí na kole), na dvou místech se dělá 
oheň a peče se damper (těsto z mouky 
a vody, které se namotá na klacek a 
opéká se – mňam!), kuchyň pro hosty 
je v plném proudu a kolem farmy jsou 
cedule s nápisy „Please keep two alpacas 
apart“. Ve zvířecí školce se každé ráno 
koná krmení zvířátek, dojení krávy a o 
prodloužených víkendech i živé stříhání 
ovcí. Potom si malé děti mohou zajezdit 
na ponících a větší děti na koni. U této 
aktivity často pomáháme i my – vy-
čistit a osedlat koně a poníky, vybrat 
dětem správnou velikost helmy, vodit 
koně, odstrojit je a odvést zpět do stájí. 
Terezka s Maruškou se za to vždy mohou 
také svézt. Terezka už jezdí sama na 
stařičké kobylce Bonnie nebo na mladší 
Maddie. Naposledy dokonce jela s výpra-
vou dalších hostů 1.5hodinový okruh po 

farmě. To se jí líbilo nejvíc. Také často 
pomáhá v kuchyni a už se naučila vařit 
pár vynikajících jídel od našeho fran-
couzského šéfkuchaře Juliena. Michal 
strávil několik dní vyráběním dřevěné-
ho katapultu, který si mezi dětmi hned 
získal oblibu. Já jsem konečně po měsíci 
dokončila svůj projekt malování zvířecí 
školky a vypadá to tam mnohem veseleji 
a čistěji.

MODRÉ HORY

A aby to nebylo jen o práci, tak minimál-
ně jednou týdně vyjedeme do Modrých 
hor, které jsou 1.5 hodiny od nás.  Když 
jsme se ptali majitele farmy Blaira, kam 
se máme v Modrých horách podívat, tak 
řekl, že je to úplně jedno, protože je to 
tam všude krásné. A můžeme potvrdit, 
že měl pravdu. Byli jsme na třech výpra-
vách a každá byla nádherná a úplně jiná.

První výlet byl do Grand Canyon. Sestup 
do kaňonu byl po mnoha a mnoha 
kamenných schodech. Průchod dnem ka-
ňonu byl malebný, především část, kde 
se procházelo za vodopádem. Po výstupu 
k parkovišti nás slušně bolely nohy. 
Přece jen si naše nohy za dva měsíce 
odvykly pořádnému trekování.

Náš druhý výlet byl dvoudenní. Michal 
si ještě z dávných dob pamatoval jeden 
článek v Klokanu od Reginy Čelišové, 
kde popisovala českou rodinu, která 
vlastní Eco Lodge v Modrých horách. A 
to bychom nebyli Češi, abychom nepod-
pořili byznys krajanů v NSW. Eco Lodge 
je na trase 6 Foot Track, který je 46 km 
dlouhý a vede z Katoomba do Jenolan 

Caves. Na celou trasu momentálně nemá-
me natrénováno, ale Lucka z Eco Lodge 
nám poradila, že nejhezčí část celé trasy 
je první den, který končí u nich, můžeme 
u nich přespat na chaloupce a druhý den 
jít stejnou cestou 16 km zpátky. To se 
nám zdálo jako proveditelné, a tak jsme 
si u nich zarezervovali sobotní noc, za-
balili a vyrazili. Po krásném výhledu na 
velkou část Modrých hor následoval str-
mý dvoukilometrový sestup, překvapivě 
zelený, mechový, liánový a díky protéka-
jícímu potoku i vcelku mokrý. Další úsek 
nás vedl po široké cestě buší a nejhezčí 
část se vinula přes kopečky několika 
farmami. Cestou jsme několikrát slyšeli 
a jednou i vcelku zblízka viděli lyrebird. 
Je to pták, který je ve znaku národních 
parků NSW a má ten nejnádhernější 
zpěv, co jsme zatím v Austrálii slyšeli. 
Dokáže imitovat hlasy jiných ptáků a 
jeho zpěv je neuvěřitelně pestrý a vý-
razný. Na Eco Lodge jsme dorazili ještě 
za světla. Přivítala nás Lucka s Pavlem a 
jejich čtyřmi dětmi. Chaloupka je v krás-
ném prostředí uprostřed lesů, celá v 
dřevěném stylu. Letos v lednu se kousek 
od nich prohnal veliký požár, takže byli 
v plné pohotovosti, aby začali hasit, kdy-
by bylo potřeba. Naštěstí nebylo. Za to 
je, jako většinu byznysů, v březnu posti-
hl koronavirus, takže museli pár měsíců 
přežívat bez turistů. Naše holky se hned 
skamarádily s nejstarší čtyřletou Eliškou 
a honily společně pod verandou slepice. 
Většina australských hostů se zajímala, 
jakým jazykem mluvíme. Na večeři jsme 
si dali výborný klokaní guláš (i vegeta-
riánská verze z tofu se nemusela stydět), 
poseděli u ohně a relativně brzo jsme 
zalezli do postele. Ráno jsme hned po 
snídani museli vyrazit na zpáteční cestu. 
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Holky protestovaly, že by na Eco Lodge 
chtěly zůstat ještě aspoň týden. Naštěstí 
slíbená večeře v nádherném prostředí 
kavárny Yellow Deli v Katoomba byla 
dostatečnou motivací na zpáteční cestu. 

Poslední cesta do Modrých hor byla 
k vodopádům Wentworth. Tentokrát 
jsme s sebou vzali i našeho šéfkuchaře 
Juliena, takže to pro děti (i pro nás) bylo 
hned zajímavější. Cestou jsme viděli ne 
jeden, ale hned tři vodopády.

Poslední víkend v červnu jsme opět jeli 
navštívit naše kamarády do Orange. 
Tentokrát jsme už nemuseli chodit na 
návštěvu po jednom a mohli jsme si jich 
pořádně užít. 

JULIENOVY NAROZENINY  
A ROZLUČKOVÁ PARTY

Už měsíc můžeme cestovat, a přesto stále 
kotvíme na farmě. Nevěřili bychom, že bě-
hem naší cesty zůstaneme na jednom místě 
tři měsíce a nebude se nám chtít odjet. 

V rámci Julienových narozenin jsme 
se rozhodli spojit jeho oslavu s naší 
rozlučkovou párty. Vypůjčili jsme si 
na jedno odpoledne kuchyň, navařili 
vepřo-knedlo-zelo a pozvali všechny 
z farmy na večeři. Michal připravil pro 
Juliena kvíz, který zatím vždy připravo-
val on pro nás. Tentokráte byly všechny 
otázky o Francii, takže oslavenec měl 
menší výhodu. Dostal dort, u kterého 
hrála jeho nejoblíbenější píseň z mládí, 
a k jeho překvapení se pouštěly  jeho 
fotky z dětství. Pak jsme rozdali všem 
vlastnoručně vyrobené dárky a oficiálně 
ohlásili, že v nejlepším se má přestat a 
že 6. července odjíždíme. Queensland 
otvírá za týden hranice, tak bychom se 
tam rádi přesunuli. Tak držte palce, ať 
se nám to povede a ať si ten zbývající 
půlrok cestování ještě užijeme.

Za Tureckou výpravu sesmolila Kamila 
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Uhodnete, o jakém zvířátku je každá básnička? Přiřaďte básničku k odpovídají-
címu obrázku zvířátka a pak jej vybarvěte.

Má hřebínek, co nečeše, 

má ostruhy a nerajtuje. 

Někdy se točí na střeše,

jindy si na zdi pobrukuje.

Celé týdny trávu žvýká, 

aby dala krajáč mléka.

Nepospíchá. Má dost času, 

rohy nosí pro okrasu.

Chodí pyšně jako páv, 

neodpoví na pozdrav. 

Červená mu nevoní, 

moc se pro ni kaboní.

Kdo má ruce ušpiněné, 

ať se smíří s jeho jménem.

Uň, uň, uní, uní,

 tlustý je a funí. 

Vznešeně si vykračuje, 

vějířem se ovívá. 

Nad jiné se povyšuje 

a pyšný je až protiva.

Přinesli v košíčku 

chlupatou kuličku.

Vzala jsem ji do náručí, 

kouká na mně, tiše kňučí.
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Odpověď na tuto hádanku najdete v 
obrázku, když si ho hezky vybarvíte. 

Maličké zvířátko, co má zrzavý kožíšek,

Spořádá zakrátko velký lískový oříšek.

Tato hádanka je pro děti, co už umějí 
číst česky. Odpověď na ni si totiž mů-
žete zkontrolovat v osmisměrce.

Po obloze pluje, na louce si skáče.

Trká, vyhazuje, má vlněný fráček.

Vyškrtejte následující slova ve čtverci. Najdete je 
tam vodorovně zleva doprava, zprava doleva, se-
shora dolů, zdola nahoru, šikmo zleva dolu, zprava 
dolů, zleva nahoru anebo zprava nahoru. Zkrátka 
všem osmi směry. Písmenka, která vám zbudou, jsou 
odpovědí na hádanku.

ADEPTKA  AMBULANCE  DEPRESE  DÍLNA  DOPING  ESKORTA  FARMÁŘKA  INSCENACE 
KARANTÉNA  KRÁTER  LUPEN  OBLAK  OBSAH  ŠACHTA  STUHA  TELEVIZOR

Kudy se dostane zajíček k mrkvičce? Najdi mu cestičku a pak si ho vybarvi.
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KNIŽNÍ PRŮVODCE KARLŮV MOST – V SOUVISLOSTECH VÍRY A DUCHA
Pokud při svých cestách za poznáním zavítáte do hlavního města České republiky Prahy, určitě nevynechá-
te procházku po nejmagičtějším a nejkrásnějším gotickém mostě na světě – Karlově mostu, který byl založen 
v roce 1357 českým králem a císařem Karlem IV. V této gotické stavbě, jejímž autorem a stavitelem zároveň 
byl Petr Parléř, se snoubí krása s vírou a duchem.  A právě v tomto směru je napsán i knižní průvodce Karlův 
most – v souvislostech víry a ducha, jehož autorem je katolický kněz, redemptorista, generální sekretář České 
biskupské konference a pražský rodák Stanislav Přibyl.

Pane Přibyle, Česká republika bývá čas-
to označována jako největší památková 
rezervace na světě. Proč jste se rozhodl 
vybrat pro svou knihu-průvodce z toho 
ohromného množství nádherných pa-
mátek právě tento most?

Byl jsem v této věci osloven nakladatel-
stvím. Můj záměr obecně je přibližovat 
čtenářům kulturní dědictví, zvláště sa-
krální památky v souvislostech. Literatura 
často končí u prostého popisu nebo 
naopak u senzací, já však vidím, že je 
nesmírně zajímavé, když poznáme okol-
nosti vzniku díla, osoby, které za vznikem 
stály, nebo jimž nějakým způsobem to či 
ono dílo vstoupilo do života. Také samot-
ná památka, ať je to stavba, socha nebo 
obraz, má svůj příběh, který je někdy 
dramatický a vždycky zajímavý. Byla to 
práce v jistém smyslu snadná. Most někde 
začíná a někde končí. Přesto musel být 
text významně krácen a dalo by se toho 
napsat ještě mnohem víc.

O Karlu IV. se traduje, že vždy než 
cokoliv započal, poradil se s astrology. 
Bylo tomu tak i před touto stavbou?

Není pro to důkaz. Karel IV. byl především 
věřící člověk, proto má most svého patro-
na a ochránce – sv. Víta. Tradování, že se 
radil s astrology, si nedovoluji vyvracet, 
ale vysvětluji si ho tak, že panovník jako 
pravý člověk středověku usiloval o to, 
aby všechny jeho činy byly v souladu s 
univerzálním obrazem světa, aby zapadaly 
do nejrůznějších souvislostí. To je na stře-
dověku fascinující – snaha postihnout celý 
svět v jednom celku.

Karlův most je dlouhý 520 metrů a 10 
metrů široký, spočívá na 16 obloucích, 
které jsou z pískovcových kvádrů. 
Odkud pocházejí?

Z praktických důvodů pochází stavební 
materiál z nejbližších možných lokalit, 
protože jeho dovoz by byl nesmírně ná-
ročný a drahý. Lícní zdivo je z pískovce, 
a to zcela jistě z pískovce žehrovického 
(Kamenné Žehrovice u Kladna), dále z ne-
hvizdského pískovce (Nehvizdy na východ 
od Prahy). Oba tyto pískovce byly zároveň 
přiváženy na stavbu katedrály sv. Víta. 

Na jeho zábradlích po obou stranách 
stojí řada celkem třiceti soch a skupin 
svatých. Je mezi nimi ještě nějaký ori-
ginál nebo jsou to všechno již repliky?

Stále více jsou originály nahrazovány 
replikami. Důvodem jsou jednak nepří-
znivé povětrnostní podmínky, ale také 
čím dál více vandalismus, a to nejvíce 
vandalismus zahraničních turistů. Situace 
se každým rokem mění, nyní je to zhruba 
20 kopií na 10 originálů.

Asi úplně tou nejznámější z nich je 
socha sv. Jana Nepomuckého, o němž 
koluje legenda, že byl zpovědníkem 
královny Žofie, a protože prý nechtěl 
na rozkaz krále Václava IV. prozra-
dit zpovědní tajemství, byl umučen a 
svržen z mostu do řeky Vltavy. Je to 
pravda nebo je to jen legenda?

Zpráva o umučení sv. Jana 
Nepomuckého kvůli neprozrazení zpo-
vědního tajemství se objevuje již v 15. 
století, tedy pár desítek let po jeho smrti. 
Nejsou v této věci k dispozici přímá 
svědectví. Otázka, zda je to pravda nebo 
jen zbožné podání, asi nikdy nebude 
beze zbytku zodpovězena. Naproti tomu 
je zcela jasné a podložené dobovými 
prameny a svědectvími, že Jan z Pomuku 
zemřel v důsledku mučení po jednom z 

konfliktů mezi Václavem IV. a arcibis-
kupem Janem z Jenštejna. Předmětem 
sporu bylo kromě jiného potvrzení 
volby kladrubského opata, což byla pro 
Václava IV. značná čára přes rozpočet. A 
tuto volbu potvrdil právě Jan.

Všem návštěvníkům, kteří přes most 
procházejí, se naskýtají nejkrásnější 
výhledy všemi směry. Na Vltavu, na 
Hradčany, na Kampu, na Čertovku, na 
Sovovy mlýny, na Národní divadlo, 
ale také na proslulou sochu Bruncvíka 
(dílo Ludvíka Šimka z roku 1884, která 
je umístěna na hřebenu pilíře Karlova 
mostu na okraji ostrova Kampa pod 
sousoším sv. Vincence Ferrarského a 
sv. Prokopa – pozn. autorky). Odkdy se 
vlastně traduje legenda o Bruncvíkovi?

Legenda o Bruncvíkovi jako rytíři, který 
získal do svého znaku lva, pochází ze 
středověku. Pravděpodobně se jedná o 
kombinaci Písně o Rolandovi a historic-
ké postavy Lva z Brauschweigu, jehož 
jméno je podobné s bájným Bruncvíkem. 
Na jedné straně tu stojí pověst, literárně 
zpracovaná Aloisem Jiráskem ve Starých 
pověstech českých, na straně druhé socha 
sama je tzv. Rolandem – ochráncem v 
Německu. Původní Bruncvík byl na most 
osazen roku 1502 a byl poničen při oblé-
hání Prahy Švédy v roce 1648. Torzo bylo 
vyměněno za volnou kopii v roce 1884.

Branou vedoucí na Karlův most 
z Křižovnického náměstí je 
Staroměstská mostecká věž, která je 
označována jako nejkrásnější stře-
dověká věž v Evropě. Je to díky její 
významné plastické výzdobě?
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Ano, a to výzdoba je dnes méně než polo-
viční. Celá výzdoba západní strany věže 
byla zničena roku 1648 při švédském 
obléhání Prahy. Kromě toho dlátová stře-
cha této věže byla v době svého vzniku 
pokryta pozlaceným měděným plechem, 
takže šlo opravdu o „zlatou bránu“.

Druhou mostní branou se projde do 
Mostecké ulice. Jsou obě tyto brány 
stejně vysoké?

To nevím. Malostranské mostecké věže 
jsou dvě. Menší pochází ještě z doby 
Juditina mostu a byla součástí opevně-
ní Malé Strany. Větší je z doby Jiřího z 
Poděbrad a navazuje na Staroměstskou 
mosteckou věž. V mnohém je však jen 
„light verzí“ a torzem.

Ve vašem průvodci kromě historie 
a osobností zmiňujete i zajímavosti 

týkající se tohoto gotického skvostu. Co 
je pro vás nejzajímavější?

Pro mě jsou zajímavosti v lidech. 
Dramatická historie dvou skupin v praž-
ském Židovském městě, která vyústila v 
pokutu, za níž byl pořízen hebrejský nápis 
kolem kříže, tajemný italský přistěhovalec, 
který se stal staroměstským konšelem a 
patriotem, a díky němuž máme na mostě 
galerii českých světců, nebo purkmistr 
vídeňského Nového města, který stojí za 
vznikem jednoho sousoší zdánlivě bez 
souvislostí. 

Můžete tedy našim čtenářům prozradit 
o jaké sousoší, které vzniklo bez souvis-
lostí, se jedná?

Jde o sousoší sv. Františka Borgiáše. Ten 
nedostatek souvislostí byl jen zdánlivý. 
Na první pohled bylo zvláštní, že by sochu 
na Karlův most věnoval jakýsi šlechtic z 
vídeňského Nového města. Jenže později, 
a to až poté, co kniha vyšla, se mi poda-
řilo vypátrat, že onen dárce byl bratrem 
představeného malostranské jezuitské 
koleje. Takže objednavatelem byli vlastně 
malostranští jezuité.

To, ale není vše. Váš průvodce nabízí 
čtenáři i úryvky z básní, esejů, modliteb, 
legend a dalších dokumentů, vztahují-
cích se k této významné architektonické 
památce. Bylo pro vás jako pro autora 
hodně náročné vyhledávání podkladů 
vztahujících se ke Karlovu mostu?

Vzhledem k tomu, že jsem se v Praze naro-
dil, a především dědeček s tetou mě vedli 
k lásce k tomuto městu, jsem mnoho věcí 
znal předem a nebylo těžké je vyhledat. 
Z této základny jsem se pustil do pátrání. 
Mnohem těžší to bylo zabrzdit a dát tomu 
nějaký konečný tvar. Toho, co stojí za 
zmínku, je mnohem víc.

Znamená to tedy, že váš průvodce 
bude mít ještě další pokračování?

To ne, šlo o výběr toho podstatného a 
nastavovat to dalším dílem by nedáva-
lo smysl. Ale nejen v Praze je mnoho 
dalších staveb a památek, které s sebou 
nesou silný příběh. O nich by se jistě 
dalo psát. Uvidíme...

Váš průvodce vyšel pouze v české 
verzi. Neuvažujete také o vydání jeho 
anglické mutace? 

Rád bych, ale je to záležitost čistě eko-
nomická. V tuto chvíli mám radost, že o 
knihu v češtině je stálý zájem a pomalu, 
ale jistě se prodává.

Ptala se Soňa Svobodová

OPRAVA KARLOVA MOSTU

Výměna všech sedmi ledolamů u 
Karlova mostu probíhala od června do 
listopadu loňského roku.  Zhruba 50 
centimetrů široké a 12 metrů dlouhé 
dubové klády budou chránit pilíře 
mostu. Technická správa komunikací 
touto akcí odstartovala sérii rozsáh-
lých oprav Karlova mostu. Na řadě 
jsou opravy 60 000 kamenů na klen-
bách, pilířích a zábradlích. Opravy 
jsou plánované na 20 let.
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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

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU

• 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

http://www.radiovysilaperth.com/
http://www.facebook.com/Testarossafitness
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MOSTY - 2X KVÍZ

KARLŮV MOST

1/ Mostu, který nahradil Juditin most, 
se říkalo Pražský nebo také Kamenný. 
Jméno po svém zakladateliKarlu IV 
dostal v roce:

a/ 1615  b/ 1771 c/ 1870  d/ 1918 

2/ V pořadí kolikátou nejstarší mostní 
kamennou stavbou v Čechách je Karlův 
most?

a/ první   b/ druhou      c/ 
třetí   d/ čtvrtou

3/ Jaká je délka Karlova mostu od věže 
k věži?

a/ 321m  b/ 516m  c/ 642m  d/ 765m

4/ Která z věží Karlova mostu je 
nejstarší?

a/ vyšší Malostranská 

b/ menší Malostranská (Juditina)             
c/ Staroměstská 

d/byly staveny současně

5/ Karlův most se po dostavbě stal brzy 
jedním ze středisek městského života. 
Obchodovalo se zde, soudilo, popravo-
valo, a také se zde:

a/ pořádaly turnaje 

b/ vyučovalo 

c/ sloužily mše 

d/ pohřbívalo 

6/ Karlův most zdobí jedinečný soubor 
30 převážně barokních soch a souso-
ší. Nepočítaje hlavy andělíčků, kolik 
postav celkem představují?

a/ 45 b/ 55 c/ 65 d/ 75

7/ Jana Nepomuckého dal mučit a z 
mostu jeho tělo pak shodit:

a/ král Karel IV 

b/ král Vaclav IV 

c/ arcibiskup Jan z Jenštejna 

d/arcibiskup Arnošt z Pardubic 

8/ Karlův most zažil několik živelných 
pohrom včetně válek. Nejvíc utrpěl při 
velkých povodních v níže uvedených 
letech. V kterém roce došlo  k  nejhorší-
mu poškození mostu? 

a/1367  b/ 1432  c/ 1784  d/1890 

9/  Městská veřejná doprava po Karlově 
mostě skončila během druhé světové 
války, a automobilový provoz byl zcela 
zakázán v roce: 

a/ 1948  b/ 1957  c/ 1965  d/1969

10/ V roce 2010 byl proveden labo-
ratorní rozbor malty Karlova mostu. 
Vědci z Vysoké školy chemicko-techno-
logické vyvrátili legendu, podle které 
byla při stavbě použita vejce. Z rozboru 
se však ukázalo, že byla malta:

a/ zalévána vínem a mlékem

b/ smíchána s rozdrcenou pšenicí

c/ zalévána pivem

d/ jako každá jiná

MOST S REŠTAURÁCIOU

11/ Most cez rieku Dunaj s vyhliadko-
vou reštauráciou je dominantou mesta 
Bratislavy. Bol trikrát pomenovaný, 
jeho súčasný názov sa vrátil k tomu 
pôvodnému. Ako sa most dnes volá?

a/ Most SNP 

b/ Nový most 

c/ Bratislavský most 

d/ UFO 

12/ Je to jediný most v Bratislave, 
ktorý 

a/ je oceľový

b/ umožňuje dopravu medzi Slovenskom a 
Rakúskom

c/ je v noci osvetlený

d/ nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj

13/ Tento najväčší bratislavský most 
bol postavený v rokoch

a/ 1949-1953 

b/ 1967-1972 

c/ 1981-1985 

d/ 1993-1998

14/ Dĺžka mostu je

a/ 432m b/ 512m c/622m d/ 701m

15/ Aby mohol most vzniknúť, bolo 
treba urobiť úpravy na oboch brehoch 
Dunaja. Za obeť muselo padnúť

a/ staršia obytná štvrť s kultúrnym 
strediskom

b/ podhradie a stará židovská štvrť 

c/ židovský cintorín

d/ autobusová stanica

16/ Hornú časť mostu tvoria štyri jazd-
né pruhy pre mestskú a osobnú dopra-
vu, dolná je určená pre

a/ električky 

b/ trolejbusy 

c/ chodcov a cyklistov 

d/ požiarnikov a sanitky v prípade núdze

17/ Na vrchole pylónu sa vo výške 80 
m nachádza reštaurácia s kapacitou 
osôb

a/100 b/ 150 c/ 200 d/ 250

18/ Počet schodov v núdzovom schodiš-
ti v pravom ramene pylónu je

a/ 275 b/365 c/399 d/ 430

19/ Most svojím vzhľadom a stav-
bou zaujal aj v zahraničí. Jeho kópiu 
postavili

a/ v lotyšskej Rige

b/ v Monaku

c/ v dánskom meste Randers

d/ v Dubaji

20/ Most patrí do medzinárodnej 
asociácie

a/ The International Association for Bridge 
and Structural Engineering

b/ Association for Bridge Construction and 
Design

c/ World Federation of Great Towers

d/ nepatrí do žiadnej asociácie

Odpovědi: 1c (Prvním mostem byl nejspíše Juditin most, dále most v Písku, poté most v Roudnici nad Labem), 2d, 3b, 4b, 6d, 7b, 8d, 9c, 10a, 11a, 
12d, 13b, 14a, 15b, 16c, 17c, 18d, 19a, 20c

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

Kurzy českého jazyka pro dospělé 3. čtvrtletí 
2020 začíná v úterý 21. července večer.

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

Výuka se koná v budově The Rise, Community 
Office č. 8 (1. patro – společné prostory s ruskou 

knihovnou), 28 Eighth Avenue, Maylands.

Pro další informace o kurzu 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


15

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 2405 
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 2405, klapka 1 
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!

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
 1. 7. 2020  Uzávěrka fotografické soutěže

 5. 7. 2020  Film, grog a perník

 26. 7. 2020  Výroční Schůze

 28. 8. 2020  Ženy v Běhu

 

Graduated from Charles University in Prague, where she was born. 
Kristyna has also taken continuing education courses in CEREC.
While living in Europe, Kristyna worked in the emergency department 
of  a hospital. Part of  her duties included caring for patients with 
special needs.
Inspired by her great-grandfather, who was a dentist World War II, she 
is providing high-quality work and  loves seeing smiles on the faces 
of  her patients.

Team of dental professionals delivering the highest  
quality of dental care. Our entire team is committed 
to excellence in providing a comprehensive range of 
dental services and expertise. We offer personalized 
service always tailored to each and every individual. 

Proactive Care, Exemplary Service

Mluvíme Česky!

www.diamondsmilesdental.com.au
e: recemption@diamondsmilesdental.com.au

diamondsmiles
dental

CZECH SPEAKING DENTIST
DR KRISTYNA ENGLOVA

P: (08) 9405 2225

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


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

FILM, GROG A PERNÍKFILM, GROG A PERNÍK

 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WAJuly 2020July 2020 www.czechslovakwa.org CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WAJuly 2020July 2020 www.czechslovakwa.org

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
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Our beer is available at 
Last Drop Elizabethan
Last Drop Canning Vale
Last Drop Beeliar
Clancy’s Fish Pubs
Coogee Common
Ronnie Nights Freo
Woodbridge Hotel
Strange Company 
For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook  
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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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