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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

Kateřina Steffens

0413 925 912

Marcela Pauková

0468 364 202

Petra Jerejian

0412 751 026

Radek Václavík

0420 351 027

Regina Čelišová

0481 330 685

Veronika Lakay

0433 753 386

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

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION
OF WESTERN AUSTRALIA
PO Box 1214,
Innaloo, WA 6918
www.czechslovakwa.org
csa@czechslovakwa.org
@CzechSlovakAssociationWA
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Koloběžky KOSTKA pro malé i velké!
Půjčovna - prodej
Rezervujte si svoji koloběžku na
george@footbikes.com.au nebo
0426 954 584

www.footbikes.com.au

ROCK
REGGAE

BLUES

ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE VÁM PŘINÁŠÍ JEDINEČNÝ KONCERT KAPELY

FUNK

FAMILY

BAND
A DIDGERIDOO SOLO

BOHDAN / A BIT BITTER HUDEBNÍ PROJEKT.
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18:00

$20 NEČLENI
$15 ČLENI

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ PRAVÉ
AUSTRALSKÉ KAPELY Z BIDYADANGA KOMUNITY A JEDNOHO
ČESKÉHO DIDGERIDISTY. ČEKÁ VÁS NEJEN SKVĚLÁ MUZIKA,
ALE I ČESKO-SLOVENSKÁ KUCHYNĚ A PLNĚ ZÁSOBENÝ BAR.

PRIJĎTE SI UDĚLAT BÁJEČNÝ VEČER A NEZAPOMEŇTE –

TANEČNÍ BOTY ROZHODNĚ SEBOU!

NTI

DE
A STU

HUNGARIAN COMMUNITY HALL, 734 BEAUFORT ST, MOUNT LAWLEY
REZERVACE NUTNÁ NA CSA@CZECHSLOVAKWA.COM NEBO PŘES FACEBOOK DO 14/09/2020
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Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE
Milí krajané
S nově započatým funkčním obdobím
České a slovenské asociace v Západní
Austrálii Vám výjimečně přinášíme i
celobarevného Klokana!
26. července se v hale Maďarského
klubu konala naše pravidelná, letos
však o několik měsíců přeložená, výroční členská schůze. Děkujeme všem
členům, kteří se jí zúčastnili a přispěli
do diskuse. Schůze se tentokrát zúčastnilo i několik dětí, doufejme, budoucích aktivních členů, které hned
obsadily přední řady a se zájmem se
začetly do programu, přestože abecedu ještě moc neznaly. A když je naše
debatování přestalo bavit, přesunuly
se ke svému stolu plnému nachystaných aktivit, kde probíhala báječná
spolupráce. V každém případě schůze
byla usnášeníschopná a tak se mohly
projednat všechny body programu.
Zpráva předsedkyně shrnula rozmanitou
činnost klubu v minulém roce. V něm
jsme přivítali i několik hostujících umělců - spisovatele Tomáše Končinského,
divadlo Navlnce nebo zpěváka Pavla
Nováka, který nám svým zpěvem zpestřil
táborák. Rozhodně nezapomenutelnou
akcí byla nová tvář vepřových hodů, kdy
se rožnila selátka. Neopomněli jsme ani
vegetariány, pro které jsme připravili
domácí ovocné knedlíky! Velmi příjemným sportovním zážitkem byla podpora
českého a slovenského minifotbalového
týmu během Mistrovství světa v malé
kopané, které se konalo v říjnu 2019.
Tato sportovní událost přilákala mnoho
Čechů a Slováků, kteří hlasitě fandili
oběma týmům. Přestože ani jeden z týmů
turnaj nevyhrál, byl to nezapomenutelný
sportovní zážitek, kde jsme prokázali
naši sounáležitost a vlastenectví. Na
konci listopadu se pak konal již pátý
ročník Českého a slovenského filmového festivalu. Výběr filmů byl tentokrát
zaměřen na 30. výročí sametové revoluce. Výčet loňských akcí tímto ale zdaleka
nekončil. Věříme, že si mohl vybrat každý. Snažíme se, aby většina z nich byla
mezigenerační, a tak se na nich setkali
krajané - i jejich mnohdy česky nebo
slovensky nemluvící partneři - všech
věkových kategorií.

Nedílnou součástí klubu je i náš měsíčník
Klokan. K 30. výročí sametové revoluce
jsme vytvořili pravidelnou celoroční rubriku rozhovorů nazvanou „Jak vzpomínáme na listopadové události roku 1989“.
Přes 50 rozhovorů poskytli Češi a Slováci
žijící v Západní Austrálii - ti, kteří revoluci zažili v Československu i ti, co se o ní
dozvěděli zde, z médií. Mozaiku vzpomínek na listopad 1989 doplnily rozhovory
i s několika místními Australany a cizinci.
Zde bych poděkovala všem přispěvatelům, obzvláště pak Gábině Baladové,
která objíždí zajímavé krajany a dělá s
nimi rozhovory, a také pro čtenáře chystá
kvízy a zábavnou Klokanovu kapsu.
Poděkování patří i editorce Lucce Vrbské,
která již deset let Klokana graficky
kompletuje a následně tiskne, a Milanovi
Kučerovi za korektury.
Ve své činnosti pokračovala i Česká
škola Perth. Během roku ji navštívili tři
hostující umělci, dětem byla nabídnuta
fotbalová průprava a nově i hudební
výchova s profesionálními hudebníky. Vyvrcholením pak byly oslavy 10.
výročí založení školy, které se konaly 17.
listopadu 2019. Děti nacvičily bohatý
kulturní program, který odrážel desetiletou historii školy i význam a místo
české školy v zemi tak daleko od Česka.
Budoucí žáčci školy se připravují hned ve
dvou českých a slovenských hernách pro
rodiče s dětmi (playgroup). Jedna se koná
v pondělí v Sorrentu, druhá v pátek v
Subiacu. Za jejich organizaci bych velmi
ráda poděkovala dvěma neúnavným
Katkám – Švejcarové a Steffens, které nejen organizačně a programově playgroup
zajišťují, ale též velmi aktivně propagují
činnost naší asociace a školy. Česky se učí
nejenom děti v České škole, ale i dospělí.
Již desátým rokem jsme nabídli výuku
českého jazyka všem jazykovým úrovním. Velké poděkování za vedení kurzů i
výuky patří Gábině Baladové a Milanovi a
Janě Kučerovým.
Pokladní zpráva přednesená Míšou
Ondovou prozradila, že naše hospodaření
v minulém roce bylo velmi úspěšné, a to
hlavně díky táboráku a vepřovým hodům.
Na výsledných kladných číslech máte
zásluhu vy všichni, co jste se pořádaných
akcí zúčastnili. Účetnictví je nadále vedeno on-line v programu Xero. Poradensky
nám pomáhal a na správnost vedení
účtů bedlivým okem po celý rok dohlížel Michal Turek, který také plnil funkci
externího auditora. Za jeho práci mu velmi
děkujeme. Pokladní zpráva klubu byla
jednohlasně schválena.
Po zvolení volební komise se představili
nominovaní kandidáti do výboru na
rok 2020. Bylo potřeba zvolit a zaplnit
uvolněné pozice předsedy a členů výboru.
Z pozice členky výboru odstoupila Dana
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Carroll. Nově do výboru kandidovala
Kateřina Steffens a svoji kandidaturu také
obnovili Jura Voyt a Marcela Pauková. Po
tajném hlasování volební komise spočítala
hlasy a prohlásila, že všichni nominovaní
obdrželi potřebné množství hlasů.
Nově zvolený výbor se Vám představuje
v sestavě:
Předsedkyně: Jitka Smith
Místopředsedkyně: Gabriela Baladová a
Martina Tlamsová (pro činnost zaměřenou převážně na organizaci filmového
festivalu)
Pokladní: Michaela Ondová
Tajemnice: Kateřina Švejcarová
Členové výboru: Jura Voyt, Marcela
Pauková, Veronika Lakay, Petra Jerejian,
Regina Čelišová, Radek Václavík a
Kateřina Steffens.

Proběhla i volba doživotních členů.
Z nominovaných tří kandidátů potřebných
90 % hlasů získali, a tak se stali doživotními členy asociace, paní Marie Jeřábková
a pan Jiří Jeřábek. Blahopřejeme!
Jednohlasně odhlasován byl i návrh o
zachování stejné výše členských příspěvků
v roce 2020.
Schůzi zakončila všeobecná diskuse. Padlo
pár dotazů a návrhů na změny vedení výroční schůze, a pak byl členům představen
plán akcí do konce roku, pokud nám to
‘kovidová‘ situace dovolí. Z těch největších
se můžete těšit na oblíbený táborák, který
uspořádáme v říjnu, tradičního Mikuláše
v prosinci. Pevně věříme, že proběhne další ročník Českého a slovenského filmového
festivalu - jestli v zaběhnuté nebo poněkud
odlišné podobě zatím není jisté, to ukáže
čas. Největší diskuzi pak rozpoutalo přání
uspořádat večer s živou kapelou, která se
hledá jak jehla v kupce sena! Ano, velmi
nám tu chybí česko-slovenská kapela,
přestože se tu jistě najde mnoho skrytých talentů. A tak tu máme výzvu všem
podomním hudebníkům a velké přání
založit hudební seskupení, které by hrálo
pro radost sobě i nám všem. Pokud byste
rádi v tomto jakkoliv pomohli nebo máte
nápad, ozvěte se nám.
Zhodnocení činnosti klubu v předešlém
roce vždy připomene, kolik to stojí úsilí
a ochoty se vzdát volného času na úkor

udržování aktivní a moderní krajanské
komunity. Tímto chci poděkovat všem
členům výboru - Katce, Gábině, Martině,
Míše, Petře, Marcele, Veronice, Regině,
Jurovi a Radkovi, za neúnavnou práci a
ochotu věnovat svůj čas ostatním. Velký
dík patří také jejich rodinám, bez jejichž
podpory by to nebylo možné. A samozřejmě - akce by se neuskutečnily, pokud
by o ně nebyl zájem. Děkuji proto všem
členům asociace, ostatním krajanům a
příznivcům našeho klubu za podporu.
Jsme rádi, když na naše akce přijdete a
odcházíte spokojeni. Pokud máte nápady,
návrhy, připomínky na zlepšení činnosti
klubu, dejte nám vědět, Váš názor nás
opravdu zajímá. Samozřejmě, že kdykoliv uvítáme nabídku pomoci. A to třeba i

tím, že pozvete své přátele a známé, aby
se stali členy klubu, nebo sami do něj
vstoupíte. Čím větší členská základna, tím
rozmanitější a nákladnější akce můžeme
organizovat.
Výroční členská schůze byla zakončena
vynikajícím gulášem (díky Romano a
Simono) a během této posilňovací přestávky jsme měli možnost hlasovat o divácké
ceně naší fotografické soutěže. Slavnostní
vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií
následovalo hned poté. Více o tom, včetně
vítězných fotografií, se dozvíte na dalších
stránkách Klokana. Děkujeme Gábině

Baladové za zorganizování soutěže i cen.
Naleznete zde i pozvánky na naše další
akce. Velmi nám pomůžete s organizací,
když vždy nahlásíte váš zájem, vaši účast.
Ať už na náš email nebo přímo potvrzením na našich facebookových stránkách.
Děkujeme!
Přeji vám hodně zdraví a těším se na brzké
setkání na některé z našich akcí.
S přátelským pozdravem
Vaše staronová předsedkyně
Jitka Smith

DOMÁCÍ ČERSTVÉ
KNEDLÍKY
Všechny tu zdravím!
Dělám domácí čerstvé knedlíký, kdo by měl zájem, může
si objednat. $9 za kus, ovocné $10, bábovka $15, bramborové plněné knedlíky $13 Do budoucna i bramborové
plněné uzeným.Pokud by byla objednávka více jak $50
+$15 delivery jsem ochoten privézt k vám domu!!! Volejte na mobil.
Děkuji☺
Pick up: Banksia Grove WA 6031
Mobil: 0431545705

Mum bought this button accordion
about 10 years ago and played it in the
Sunshine Coast German choir until
recently. At age 86 mum has decided to retire. Plays beautiful music.
Please contact Barbara on 0409 678 292 or Michael on 0438 926 134 or
email us at bmw5@bigpond.com
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ
KAPITOLA SEDMÁ – ÚPRK DO QUEENSLANDU (ČERVENEC 2020)
ODJEZD Z FARMY MOWBRAY PARK
Poslední víkend na farmě byl smutný,
protože končila jedna velikánská kapitola
naší cesty, ale zároveň byl krásný, protože nám super vyšlo počasí a projížďka po
farmě na koníčcích i Májina vyjížďka na
kánoi s Jamiem byly nádhernými tečkami
za tím naším – neplánovaným – tříměsíčním pobytem. V pondělí od rána balíme,
postupně odškrtáváme úkoly z dlouhého
předodjezdového seznamu, když najednou za mnou holky dorazí do sprchy, že
prý na karavan ťukal nějaký pán. A za půl
hodiny ťuká znovu. Byl to jeden z hostů
a přišel se omluvit, že nám udělal díru
do karavanu. Byl se synem na nedaleké
lukostřelbě a nějak se mu to vymknulo
z rukou a vší silou vystřelený šíp se odchýlil ze své trajektorie a bez problémů se
zaryl do našeho karavanu 10 cm od dveří:
bullseye. Ještěže v tu chvíli žádná z holek
nevycházela z karavanu! Nedá se svítit,
začali tu po nás střílet, musíme jet.
U JELÍNKŮ V SYDNEY
Stokilometrová cesta k Jelínkům do
Sydney se zdála nekonečná. Nejen, že
jsme si odvykli tahat karavan, ale jízdní
pruhy v Sydney se zdají mnohem užší,
a udržet se v nich řádně otestovalo
naše soustředění. Naštěstí u Jelínků
jsme mohli pár dní relaxovat. Zuzka s
Vládíkem se před dvěma týdny přestěhovali do svého „nového“ domečku, a
přestože ještě měli většinu vybavení
různě po krabicích, tři dny nás skvěle
hostili a byla sranda. Hned večer nás
vzali na noční vyhlídku na osvětlený
most a operu a centrum Sydney – moc
hezké. Druhý den vyrážíme z Manly
přívozem na celodenní prohlídku města,
ale holky to po chvíli šlapání přestává
bavit, a tak je Zuzka bere na dětské hřiště a my máme s Kamčou den pro sebe
– rande v Sydney. A tak jsme se prošli
po mostě, kolem opery, botanickou zahradou, centrem a po pláži v Manly, na
jejímž konci už nás opět čekala Zuzka,
aby nás vyvezla na dvě krásné vyhlídky
na město v zapadajícím slunku. Večer
se na dobrou noc hraje loutkové divadlo
a Pat a Mat dávají dohromady nábytek
z Ikey. Ráno jedeme opět do pekárny
pro čerstvý chleba a bereme rovnou dva,
protože jeden bochník padne na snídani
k Vládíkovým vajíčkům na slanině – asi
nejlepší chleba, co jsem kdy jedl.
CESTA NA HRANICE
Je středa a v pátek otvírají hranice
s Queenslandem. Nezbývá nám než se
rozloučit a za troubení trubky (Zoe) a tónů
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piana (Emilka) opustit moc příjemnou
návštěvu v Sydney. S jednou kratičkou
zastávkou jedem až do Kew, kde přespíme
a hned ráno pokračujeme dál, abychom
odpoledne dorazili do oblasti Byron Bay.
Ta nás vítá uplakaným počasím, a tak se
procházka městem i okolím majáku konají
za mírného deště. Celý večer řešíme povolení k překročení hranic - přestože queenslandská vláda už 10 dní ví, že se bude
zítra otvírat hranice i pro turisty, formulář
na webovou stránku dali až večer a jakékoliv informace v podstatě žádné. Řešíme,
kdy si máme jít stoupnout do očekávané
fronty na hranici, a protože nechceme nic
riskovat, rozhodujeme se pro odpolední a
noční „čekačku“ hned v pátek pár hodin
poté, co v poledne vpustí první turisty.
Výhodou je průběžné reportování stavu
Derekem (naším klientem), kterého jsme
v poledne potkali v Pottsville (je zde už
od března na stavbě). Míří do Brisbane na
večerní letadlo do Perthu a stojí ve frontě
na hranici pár set metrů před námi.
GOLD COAST
Hodina a 40 minut nám nepřišla vůbec
dlouhá. Asi proto, že jsme byli připravení na podstatně delší frontu. Před pátou
jsme byli v Queenslandu – huráááá a ještě
za světla kotvíme v krásném karavan
parku přímo na Miami Beach v jižní části
Gold Coast. Máme před sebou několik dní
volnosti, kdy nemusíme řešit, kam utečeme před COVID-19.
Gold Coast je hlavní město australské
zábavy. Holky jsou celé natěšené, že se
půjde do zábavního parku, Kamča, že
bude teplíčko a já, že uvidím a zažiji něco
nového. Počasí nám opravdu vyšlo krásné,
a tak střídáme dny hrátek na okolních
plážích (já v té době pracuji) s výjezdy do
národních parků Tamborine Mountain a
Springbrook. Tam děláme několik krátkých, ale moc hezkých treků v deštných
pralesích, většinou v blízkosti krásných vodopádů. Kamče se tam při parkování podařilo otřít Hagrida o sloup dopravní značky,
takže nálada v týmu je na pár dní na bodu
mrazu. Ještě, že otvírají zábavní parky,
kde je opravdu jednoduché zapomenout na
okolní svět (tedy až na ty všudypřítomné
cedule s COVID-19 varováním). Postupně
navštěvujeme:
•

•

Movie World (Filmový svět), který
právě znovu otevřeli a je centrem
horských drah a postaviček z filmů
pro všechny věkové kategorie;
představení Outback Spectacular o
australských farmářích v dobách sucha, které si nenechala ujít ani Kamča

(asi jí zlákal ten stejk na večeři, co byl
v ceně); a
•

Sea World (Mořský svět), kde je
veškerá zábava inspirována oceány
a mořskými živočichy. Delfíní show
byla opravdu krásná a Stormcoaster
opravdu bouřlivý.

A tak jsme na ‚zlatém pobřeží‘ strávili
krásnou 12ti denní „karanténu“, kterou
jsme si sami naordinovali, abychom
v každém dalším ubytování mohli na
otázku „Kde jste se vyskytovali za posledních 14 dní“ mohli s klidem odpovídat:
Queensland.
SUNSHINE COAST (SLUNEČNÉ
POBŘEŽÍ)
„Karanténu“ máme za sebou, je čas vyrazit
dál. Máme spoustu tipů a doporučení pro
oblast Sunshine Coast, ale počasí se má kazit... Základnu jsme si na čtyři dny udělali
na Passion Fruit Farm nedaleko Beerwah.
První výlet byl do Australské ZOO lovce
krokodýlů Steva Irwina. Přestože máme
spoustu výhrad k metodám, které Steve
používal při natáčení slavných televizních
pořadů o divoké zvěři, jeho zoologické
zahrada je opravdu krásná, moderní,
poučná a velmi prakticky uspořádaná
s důrazem nejen na péči o zvěř, ale i na
zážitek návštěvníka. Nebylo problém zde
strávit celý den, návštěvu zvířecí nemocnice jsme zvládli dokonce dvakrát (abychom
se schovali před deštěm).
Další den už prší v podstatě nepřetržitě.
Přesto alespoň vystoupáme na vrcholy Mt
Ngungun a Wild Horse Mountain, odkud
jsou krásné 3600 rozhledy na Skleníkové
hory. Den na to se holky jdou před deštěm
schovat do místního akvária Sea Life.
Propršených pět dní končíme v Noosa
návštěvou mé irské spolužačky „z vejšky“,
kterou jsem 12 let neviděl a procházkou
v národním parku Noosa Heads.
FRASER COAST
Z upršeného ‚slunečného pobřeží‘ prcháme do Hervey Bay, kde celý den věnujeme sušení, uklízení a plánování výletu
na Fraser Island. Ale než se vydáme přes
vodu i s autem, vyrážíme na půldenní
velrybářskou výpravu. Terezka po loňské
mořské nemoci vynechává, a tak si hrátky se čtyřmi velrybami v těsné blízkosti
naší lodi užíváme pouze s Májou.
Má být čtyři dny hezky, a tak neváháme, karavan odkládáme do úschovny
a přesouváme se pouze se stany na
největší písečný ostrov světa. Bude to
také zkouška pro našeho Hagrida, který

v písku nejezdil už od Nullarboru. Hned
po přívozu upouštíme gumy na 14psi a
vyrážíme do terénu. První zastávka je
Lake McKenzie. Říká se, že toto sladkovodní jezero uprostřed ostrova je ve
skutečnosti ještě hezčí, než na všech těch
nádherných fotkách v turistických prospektech – prohlášení, které jsme museli
otestovat na vlastní oči. A je to pravda.
Obzvláště za slunečného dne jako dnes.
Holky hned chtěly vozit na lehátku a
prozkoumávat malý poloostrov – prostě
nádherné místo pro rodinné hrátky. Jen
ta voda mohla být alespoň krapánek
teplejší. Ale co bychom chtěli uprostřed
zimy... Vůbec se nám odtamtud nechtělo,
ale dostali jsme hlad a u jezera se (kvůli
dingům) jíst nesmí.
Po odpoledním výšlapu k Basin Lake
nocujeme v oploceném tábořišti Cental
Station. Ráno musíme brzy vstávat (o
budíček se postaraly kokabury), abychom
využili dvě hodiny před odlivem (a dvě
po odlivu) k jízdě po „písečné dálnici“,
jak se zde říká 75 Mile Beach na východě ostrova. Zastavujeme až u vraku lodi
Maheno, parníku, který zde koroduje již
od roku 1935, kdy byl při bouři vyvržen
na pobřeží ostrova a svou poslední ‚štaci‘
nikdy nedokončil. O pár desítek kilometrů severněji obdivujeme „bazénky se šampaňským“ – přílivová jezírka s příležitostí
k bezpečnému šnorchlování.
Ubytováváme se za plotem na Waddy
Point a jen co stojí stany, jdeme na zbytek
odpoledne na pláž rybařit – opět bezúspěšně, takže večerní ohýnek je bez opékání.
V noci se nám kazí počasí a dešťové spršky
střídá silný nárazový vítr.
Za deště obcházíme Lake Allom a
užíváme si ježdění v terénu, kterému
holky říkají „horská dráha“. Odpolední
návštěva potůčku Eli Creek byla rychle
ukončena ústupem před dingem. Toto setkání značně ovlivnilo naše stanování za
dunou u pláže. Našli jsme sice místečko
schované za keři, takže nás to neodfouklo (na rozdíl od našich sousedů), ale
strach z divokého dinga (a další průtrže
mračen) způsobil, že zbytek večera trávíme v autě posloucháním pohádek.
Po noci, podladěné neustálým burácením oceánu, se trošku vyjasnilo, takže
při druhé návštěvě si Eli Creek můžeme
několikrát sjet na lehátku. Cestou zpátky
k přívozu se učíme, jak se chytají „písečné žížaly“, děsná sranda, ale ne tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. A tak
po několika neúspěšných pokusech pouze
koukáme, jak zkušený rybář tahá z písku
jednu metrovou potvůrku za druhou.
Další sprcha nám sice pokazila rozloučení
s Lake McKenzie, ale alespoň jsme viděli
Fraser Island i v tom „horším světle“.
Těšíme se na Great Barrier Reef, ale o tom
až příště.
Za Tureckou výpravu sesmolil Michal
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Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii ve spolupráci s Lochman Transparencies vyhlásila v dubnu 2020 Fotosoutěž pro
fotografy – amatéry na témata 21. století – lidé a město a Příroda Austrálie, a to ve do dvou kategoriích - děti do 17 let a dospělí. Soutěžící
mohli zaslat maximálně pět snímků na jedno nebo obě témata. Fotografie nesměly být starší než tři roky a bylo je možné zasílat od
1. května do 1. července 2020.
Ještě den před uzavřením soutěže to vypadalo, že odvahu
prezentovat svoje fotografické nadšení našli jen tři z Vás.
Typicky pro 21. století děláme všechno na poslední chvíli, takže
den po uzávěrce mi Marie a Jirka Lochmanovi hlásili, že do
soutěže zaslali své fotografie dvě děti a osm dospělých.
Do kategorie dětí se přihlásili pouze dva mladí fotografové,
Terezka Turková (9 let) a Adam Jerejian (14 let). Manželé
Lochmanovi se rozhodli, že je nebudou posuzovat proti sobě,
ale vyhodnotí jejich nejlepší fotografii na každé téma. Terezka
dostala Zvláštní uznání za fotografii Střihač na téma 21. století
– lidé a město a Zvláštní ocenění za fotografii Vidím Tě na téma
Příroda Austrálie. Adam dostal Zvláštní uznání za fotografii Sad
(Smutná) na téma 21. století – lidé a město a Zvláštní ocenění za
fotografii Milky Way na téma Příroda Austrálie.

Téma: 21. století – lidé a město

Terezka Turková - Střihač

Adam Jerejian - Sad

Příroda Austrálie

Terezka Turková – Vidím Tě

Adam Jerejian – Milky Way

Terezka a Adam kromě diplomů dostali jako odměnu
čokoládové dobrůtky, dárkovou poukázku od Morish Nuts,
poukázku na víkendové zapůjčení koloběžky od firmy Footbike

a puzzle z jejich fotografie od firmy Artinau. Pexeso s motivy
orchidejí věnovala oboum soutěžícím firma Artinau za účast.
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Do kategorie dospělých se přihlásilo osm
amatérských fotografů, z toho dva pochází
z Brisbane. Marie a Jiří Lochmanovi
vyhodnotili od každého soutěžícího jeho
nejlepší fotku na dané téma, a ta pak
postoupila do finále. Z osmi finálových
fotek pak vybrali tři nejlepší. Všichni
soutěžící dostali jako pozornost stolní hru
Pexeso s motivy orchidejí a vítězové pak

dárkové poukázky v hodnotách od $5 do
$50 od následujících restaurací, vináren a
kaváren ve Swan Valley:

■

Little River Wines

■

Morish Nuts

■

Duckstein Brewery

■

Oakover Grounds

■

Edgecombe Brothers Winery

■

The Twin Hills Winery

■

Lamonts Winery

■

Yahava Koffee

Na téma 21. století – Lidé a město ceny získali:
První místo: Victor Maštalíř – Jarrahdale Winery – Closed
During COVID-19

Třetí místo: Jitka Smith – Polední konverzace

Druhé místo: Radek Jonáš – Radostné šití

Na téma Příroda Austrálie ceny získali:
První místo: Graeme Luke – Duck in Water

Druhé místo: Martin Cupák – Milky Way
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Třetí místo: Martina Tlamsová – Pelican’s dinner

Všechny finálové fotky dospělých a dětí byly vystaveny
v minisále Maďarského klubu, kde se konalo slavnostní
vyhlášení výsledků. Přítomní diváci si je mohli prohlédnout a
pak hlasovat, která fotografie se jim nejvíce líbila. Diváckou
cenu získaly stejným počtem hlasů dva snímky od stejného
autora – Sad a Milky Way od Adama Jerejiana. Adam si díky
divákům převzal věcné dary od podniků ve Swan Valley:
■

Edgecombe Brothers Winery

■

Lavender Bistro & Boutique

■

Yahava Koffee

Marie a Jiří Lochmanovi, Lochman Transparencies, Digital
Stock Photo Library, přejí všem soutěžícím, a taky ostatním
milovníkům fotografování, hodně skvělých fotografických
úlovků a štěstí na objekty jejich objektivů.

Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii děkuje všem soutěžícím za účast a těší se na Vaše fotografie nejen v rámci soutěží. Rádi
uveřejníme Vaše fotky i s příběhem v našem měsíčníku Klokan.

Gábina

JAK SE ROZHODUJE FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
atd. Samozřejmě, že to je důležité, ale to
všechno jsou pouhé nástroje a pomůcky
k tomu, abychom byli schopni úspěšně
zachytit to, co vidíme zrakem, či co si
představujeme. Ostatně v dnešní době s
plně automatickými fotoaparáty se přeci
stačí naučit jen zamířit a zmáčknout.

Zdravíme tímto všechny účastníky fotosoutěže a děkujeme za zajímavé příspěvky.
Bohužel jsme se nemohli rozdělování cen
zúčastnit a ani se tedy osobně vyjádřit
k vašim fotografiím. Napsali jsme jako
náhražku alespoň krátkou esej o tom, jak
se rozhoduje fotografická soutěž v naději,
že vám pomůže vytvořit do příštích soutěží
ještě zajímavější snímky.
Fotografie je naše schopnost vidět a interpretovat svět, který nás obklopuje. Vůbec
nezáleží na tom, jestli se rozhodneme
interpretovat svět konkrétně, tedy tak,
jak ho realisticky vidíme, či abstraktně,
tedy přidáváním prvku vlastní fantazie
do reality. Na čem záleží je to, abychom
svět prezentovali pokud možno neotřelým
způsobem a aby naše výsledná interpretace působila na ostatní, tedy i na ty,
kdo se nemohli podílet na zachyceném
okamžiku. Slovo fotografie ‘photography’
je kombinace dvou řeckých slov ‘photos’
světlo and ‘graphe’ kreslit, což dohromady
znamená kreslení světlem. Tento termín
vyjadřuje velice přesně, že pomoci světla
fotograf zachycuje obrazy, které vidí.
Většina lidí, zejména začínajících fotografů
si myslí, že podstata fotografie spočívá
ve schopnosti ovládat fotoaparát, hlavně
tedy v umění zaostřit a správně exponovat. Tedy se vyznat v tom, jak kombinovat hloubku ostrosti s rychlostí expozice
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Vyhodnocujeme fotografické soutěže
poměrně často. Každý rok, například, vyhodnocujeme fotografickou soutěž pro australskou ornitologickou společnost Birds
Australia, takže to, co píšeme, platí nejen
o fotografické soutěži vyhlášené Českou a
slovenskou asociací v Západní Austrálii,
ale o všech fotografických soutěžích,
kterých se jako porotci zúčastňujeme.
Takže, když hodnotíme fotografickou
soutěž, z množství fotografií nejdříve vybereme ty, které jsou nějakým způsobem
zajímavé, tedy, na nichž je vidět, že jejich autoři měli nějakou osobní vizi toho,
co fotili, nebo se pokusili fotograficky
zachytit nějaký zajímavý okamžik. Pak
se vrátíme ke každé z vybraných fotografií a kontrolujeme její technické
zvládnutí. Podrobně posuzujeme, jestli je
předmět fotografie dostatečně zaostřený;
sebekrásnější rozostřený motýl je pouze
rozostřený motýl.
Utkvěla mi v paměti hezká reklama
na ‘National Geographic Photography
Course’, z doby počátku naší fotografické
kariéry, kdy jsem všechno, co se týkalo
fotografie, náruživě hltal. Na tu reklamu
použili fotku lochneské příšery a měli u
toho následovný text: ‘They call it Loch
Ness Monster, we call it out of focus,
badly blurred and poorly composed picture of no meaning’.
Velký důraz klademe na kompozici každé
fotografie, špatná kompozice okamžitě
usvědčí ze začátečnictví. U fotografií

krajin posuzujeme umístění obzoru a
celkovou perspektivu, která je zejména
důležitá pro fotografii měst.
Dále hodnotíme, jestli ve fotografii nejsou
nějaké rušivé elementy. Je důležité mít
na paměti, že to, čemu se rozhodneme
vyhnout, je pro úspěšnost naší fotografie
stejně důležité jako to, co se rozhodneme
zachytit. Fotograf zkrátka musí být
schopný vyjmout ze všeobecného zmatku
reality, která ho obklopuje, to, co je pro
něj a jeho fotografii nejdůležitější, a jak
jen to je možné vyhnout se všemu, co
odvádí pozornost od foceného předmětu.
To není tak jednoduché, jak se zdá, když
to člověk čte. Všeobecné pravidlo, že
méně je někdy více, platí ve fotografii
častěji, než si myslíte.
Zkrátka, na dobré fotografii musí všechno
ladit. Fotografie musí být co nejčistší,
tedy musí na ní být co nejméně rušivých
elementů, které odvádějí pozornost od
toho, co bylo foceno. Všechny prvky, z
nichž se výsledná fotografie skládá, musí
mít správné proporce. Předmět fotografie
musí být správně zaostřen, pozadí musí
být správně rozostřeno, či zaostřeno podle toho, co si situace vyžaduje. A jedním
z nejdůležitějších požadavků je to, aby
naše fotografie byla smysluplná i pro ty,
a hlavně pro ty, kdo v Austrálii nikdy nebyli. Je úplně něco jiného vyfotit dcerku
do rodinného alba a vyfotit ji tak, aby si
ji toužili dát v rámečku na zeď i ti, kdo ji
vůbec neznají.
Tímto způsobem se postupně dobíráme
k tomu, komu mají být uděleny ceny.
Budeme se těšit na ještě zajímavější fotografické úlovky, s kterými se přihlásíte
do příští fotografické soutěže.
S pozdravem
Jirka & Marie Lochmanovi

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE OČAMI ŽIAČKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Koncom augusta uplynie 76 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania – ozbrojeného nesúhlasu Slovákov so vstupom okupačných nemeckých vojsk na územie Slovenska. S historickým odstupom sa
naňho pozeráme v číslach: So zbraňou v ruke bojovalo približne 55 000 mužov a žien, do povstania sa po
boku Slovákov zapojili príslušníci 32 národov a národností, nemecké velenie nasadilo na likvidáciu povstania
takmer 30 000 mužov a v bojoch proti okupantom padlo asi 2000 povstalcov. Mne sa s historickým odstupom
vybavia tri veci: vyhorený Skýcov, partizánske bunkre a moje prvé a zatiaľ posledné omdlenie.
Na základnú a strednú školu som chodila
v 70. a 80. rokoch. V tej dobe každé
školou povinné dieťa na Slovensku dobre
vedelo, kedy začalo Slovenské národné
povstanie. Jednako sme sa to učili na
hodinách dejepisu, jednako sme museli
k dátumu 29. augusta robiť triednu a
celoškolskú nástenku. Vo funkcii nástenkárov sme sa striedali a pre určených nešťastníkov urobiť nástenku k akémukoľvek výročiu znamenalo zháňať obrázky
a texty. Internet vtedy nebol, z knižiek
sa vystrihovať nesmelo, zostávali len noviny. No a v novinách sa to len hemžilo
fotkami vojakov v tankoch, partizánov
v lesoch a vypálených dedín. Mne v pamäti utkvel Skýcov, malá obec v našom
okrese Nitra, ktorú nemecké vojská 15.
marca 1945 vypálili ako pomstu za to, že
jej obyvatelia aktívne pomáhali partizánom po potlačení Slovenského národného povstania.

Z hodín dejepisu sme si my, deti zapamätali partizánske boje. Podľa definície
partizánska vojna, alebo drobná vojna, je
forma vedenia ozbrojeného konfliktu, ktorá
sa väčšinou vyhýba veľkým bitkám, ale
sústredí sa na menšie prepadové akcie. Jej
podstatou je skutočnosť, že menšie ťažko
polapiteľné vojenské útvary partizánov
môžu ľahko spôsobovať ťažkosti lepšie vyzbrojenému a organizovanému nepriateľovi,
ak ho budú napádať v správnom momente
na slabých miestach najčastejšie zo zálohy.
No a tie prepadové akcie spolu s budovaním bunkrov nás fascinovali najviac.
Banda detí z našej štvrte sme si vybudovali bunkre vo veľkých kríkoch, ktoré
rástli pozdĺž cesty, kde sme bývali.
Naťahali sme tam dosky a umiestnili ich
na vetvy; tým si sme vytvorili podlahu. Steny a strop tvorili vetve a listy,
okná boli bezpredmetné. Starý uterák
slúžil ako záves, ktorý zakrýval vchod.
Nepovolaným bol vstup zakázaný.

Povolaná osoba sa musela identifikovať heslom. No a pretože sa vždy nájdu
zradcovia a špióni, tak sme mali pravé a
nepravé heslo. Ako sme rozlíšili špióna
od verného člena partizánskeho oddielu
si už nepamätám. Ale asi to súviselo s
tým, že sme mali chlapčenský bunker a
dievčenský bunker, a tým pádom osoba
opačného pohlavia, ktorá chcela prejsť
do druhej partizánskej skupiny bola
hneď podozrivá.

Dôležitou udalosťou v histórii
Slovenského národného povstania boli
boje o Dukliansky priesmyk. Vojenská
operácia od 8. 9. do 27. 10. 1944 mala
spojiť povstalecké sily na Slovensku so
sovietskymi armádami. To sa im nepodarilo vzhľadom k potlačeniu povstania
27. októbra, avšak priesmyk dobyli.
Karpatsko-dukelská operácia ale jednoznačne neskončila úspechom. Rozvinula
sa v krajne nepriaznivých podmienkach
a do značnej miery bola plytvaním
ľudských aj materiálnych síl – zahynulo
tu 21-tisíc sovietskych a 1800 československých bojovníkov (Čechov, Slovákov,
Rusínov a iných národností).

Okrem násteniek k výročiu karpatsko- dukelských operácií sme sa my, žiaci a pionieri, museli zúčastňovať pietnych aktov pri
pamätníkoch a hroboch neznámych vojakov, ktorí padli v Druhej svetovej vojne.

Snáď tým najslávnostnejším kladením
vencov bol pietny akt priamo na mieste
bojov v Duklianskom priemyku.

Zúčastnila som sa ho raz, a to v lete, v
dobe konania Celoslovenských branných
hier žiakov základných škôl, do ktorých
som postúpila v trojboji trojčlenného
družstva (beh, plávanie a streľba). Všetci
účastníci športovej udalosti sa museli
jedného dňa skoro ráno obliecť do pionierskych rovnošiat, uviazať si pionierske
šatky a autobusmi nás odviezli k pamätníku. Bolo nás veľa, pri raňajkách dlhý
rad, nestihla som sa ani najesť ani napiť.
Bol krásny letný deň, slniečko pražilo
a my, pionieri sme pri pamätníku stáli
v radoch v pravidelných rozostupoch.
Počúvali sme rečníkov, ktorí opakovali
to, čo sme každý rok dávali my, žiaci,
na nástenku – fakty o hrdinských bojoch
vojakov v slovenských horách.

Nepamätám si z tých slov nič, len že zrazu niekto vpredu zakričal, že tam omdlelo
dievča, potom nejaký chlapec. O chvíľu
na to sa mi celý svet rozostril, zatočila sa
mi hlava, chytila som sa kamarátky vedľa
mňa a zviezla som sa k zemi. Prebrala
som sa ležiaca na tráve po injekcii, ktorú
mi dali prítomní vojenskí lekári. „Už
dostáva farbu,“ povedal jeden z nich, keď
som otvorila oči. Na Dukle ma zachránila
armáda – ako symbolické.
Gábina
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Indoor – Outdoor
One on One
Group Training
Bootcamps
Mums and Bubs
Weight Loss
Nutritional Advice
ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

•

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.

Pre and Post Natal
Certified

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

call: 9249 2420
ballajura@bpcphysio.com
www.bpcphysio.com.au

MEDOVNÍK

BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE
BLÍZKÉ!!

Objednejte si na:

www.thehoneycake.com.au

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

MÍSTO PRO
VAŠI
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REKLAMU

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

Z KLOKANOVY KAPSY

PŘIPOMÍNÁME SI 125 LET OD OTEVŘENÍ KINGS PARKU

Kings Park, nejznámější park v metropoli Západní Austrálie, byl slavnostně otevřen 10. srpna 1895. Není snad
obyvatele Perthu, který by nenavštívil tuto kombinaci travnatého parku, botanické zahrady a původní buše.
Jak dobře park znáte?
1. Území dnešního Kings
Parku bylo důvodem k založení města Perth, centra
kolonie Swan River v roce
1829. Proč vybral kapitán
James Stirling právě toto
místo?
a) Široké ústí řeky umožňovalo větším plavidlům dostat
se do vnitrozemí a dopravit
zásoby do kolonie.
b) Jediný kopec v okolí
poskytoval vyhlídku na moře,
a mohl být využit na případnou obranu města.
c) Na jižním úpatí kopce se
nachází jediný sladkovodní
pramen v okolí.
d) Vysoké a silné stromy
chránily osadu před silnými
větry od Fremantlu.
2. Část Kings Parku se

nachází na kopci, který byl
pojmenován po manželce
guvernéra New South Wales
- Sira Ralpha Darlinga. Jak
se kopec jmenuje?
a) Mount Eliza
b) Mount Helen
c) Mount Victoria
d) Holly Hill
3. Jaký byl původní název
parku?
a) Perth Park
b) Swan River Reserve
c) Darling’s Park
d) Stirling Garden
4. Kolik původních druhů
rostlin se v Kings Parku
nachází (nepočítaje druhy v
botanické zahradě)?
a) něco přes 270
b) něco přes 320

c) kolem 440
d) téměř 600

a) 1927		
c) 1965		

5. Kolik památníků se v parku nachází?

9. DNA Tower byla postavena na nejvyšším místě
v parku v roce 1966 podle
vzoru dvojitého schodiště v
Château de Blois ve Francii.
Co znamená zkratka DNA?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

6. Kolik alejí cti se v parku
nachází?
a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

7. Která z částí War
Memorial je nejstarší?
a) Cenotaph
b) Court of Contemplation
c) Flame of Remembrance
d) Pool of Reflection
8. Od kterého roku se pravidelně v září koná Kings
Park Festival – největší
přehlídka původních australských rostlin?

b) 1948
d) 1971

a) Deoxyribonucleic Acid
b) Double Neighbour Access
c) Day-night Admission
d) David ‘n’ Adam
10. Jaká je otevírací doba
parku?
a) denně od 6:00 do 22:00
b) v pracovní dny od 6:00 do
22:00, o víkendu a svátcích od
6:00 do 00:00
c) je uzavřen jen 25. 12. a 1. 1.
d) 24/7 (nepřetržitě)

KTO SA SKRÝVA ZA MENAMI ULÍC, CIEST, ŠTVRTÍ A MIEST?
Asi každý Perthan vie, že štvrť a ulice pod názvom Stirling sú pomenované po kapitánovi Jamesovi Stirlingovi,
zakladateľovi Perthu a kolónie v Západnej Austrálii. Ale čím bol? A viete, kto boli ďalšie významné osobnosti, ktorých mená dnes majú hlavné cesty, ulice a niektoré štvrti v Perthe? Preverte si svoje znalosti v krátkom
kvíze.
11. Sir James Stirling, admirál kráľovského námornictva, sa zapísal do histórie Západnej Austrálie ako:
a) veliteľ expedície, objaviteľ Rottnest Island
b) prvý guvernér v Západnej Austrálii
c) prvý hlavný stavebný inžinier v Perthe
d) veliteľ kráľovskej flotily pri mapovaní
pobrežia Austrálie
12. Roe Street, Roe Highway sú pomenované po Johnovi Septomovi Roe. Bol to:
a) zakladateľ prírodovedeckého múzea
v Perthe
b) druhý guvernér v Západnej
Austrálii
c) prvý hlavný kartograf Západnej
Austrálie
d) hlavný lekár expedičnej výpravy
Jamesa Stirlinga
13. John Forrest NP, Forrest Place,
Forrest Avenue sú pomenované po:
a) prvom premiérovi Západnej
Austrálie
b) vedúcom inžinierovi stavby železničnej
trate Perth – Northam
c) prvom riaditeľovi Western Australian
Bank
d) prvom prírodovedcovi, ktorý popísal
faunu juhozápadnej Austrálie
14. Murray Street nesie meno po
Georgovi Murray, ktorý bol vo funkcii:

a) Štátneho tajomníka pre vojnu a kolónie
v Anglicku
b) guvernéra Západnej Austrálie v dobe 1.
Svetovej vojny
c) predsedu Navyššieho súdu v prvých
rokoch existencie Západnej Austrálie
d) generálneho riaditeľa austrálskej pošty
15. Beaufort Street pripomíná Sira
Francisa Beauforta:
a) spisovateľa a dramatika
b) hydrológa britskej námornej admirality
c) riaditeľa oddelenia verejných prác
d) architekta perthskej radnice
16. William Street má meno po:
a) kráľovi Williamovi IV
b) Vilémovi Dobyvateľovi (William
Conqueror)
c) Dr Williamovi Lane Milliganovi M.D.,
prvom chirurgovi kolónie, ktorý otvoril
prvú nemocnicu v Perthe
d) Williamovi Thomsonovi, Kelvinovi,
matematickom fyzikovi a inžinierovi
17. Sir James Mitchell je za menom
diaľnice Mitchell Freeway. Bol to:
a) hlavný inžinier stavby
b) hlavný dodávateľ stavebného materiálu
pre diaľnicu
c) prvý riaditeľ technického a priemyslového múzea v Austrálii
d) premiér a prvý guvernér Západnej

Austrálie narodený v Západnej Austrálii
18. Adelaide Terrace, ale tiež hlavné mesto Južnej Austrálie, má meno na počesť:
a) manželky Jamesa Stirlinga
b) manželky Johna Forresta
c) manželky kráľa Williama IV
d) manželky Arthura Wellesleyho, 1. vojvodu z Wellingtonu
19. Fremantle nesie meno kapitána
Charlese Fremantla, anglického námorného dôstojníka, ktorý:
a) ako prvý oboplával Austráliu
b) prehlásil západné pobrežie Nového
Holandska (Austrálie) za britské teritórium
c) ako prvý zmapoval pobrežie v okolí
dnešného Fremantlu a pozdĺž rieky Swan
d) velil flotile s prvými vezúcimi prvých
trestancov do Západnej Austrálie
20. Perth, hlavné mesto Západnej
Austrálie je pomenované po rodnom
meste (v Škótsku):
a) kapitána Arthura Philipa
b) 1. anglikánskeho biskupa Matthewa
Blagden Hale
c) Sira Georgea Murrayho
d) Johna Septima Roea
Zdroj: http://www.australiaforeveryone.com.
au/files/perth/names-streets.html

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4b, 5c (War M., Bali M., Edith Dircksey Cowan M.l), 6b (May Drive, Lovekin Drive, Marri Walk, Fraser Avenue), 7d, 8c, 9a,
10a (The Cenotaph – on 24 November 1929, the Court of Contemplation – on 6 November 1955 , the Flame of Remembrance and Pool of Reflection – on 1
April 2000); 11b, 12c, 13a, 14a, 15b, 16a, 17d, 18c, 19b, 20c.

ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení,
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith 0406 026 840
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

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

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
SV. OMŠA

Srdečne pozývam na katolícku
Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi
v hale pri kostole.

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

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

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

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411
14

Úklid, nakupovaní
Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
Osobní péče
Doprava k lékaři a na úřady
Pravidelné společenské akce a zábavy
Víkendové výlety
Skupinové wellness a ﬁtness
Společenské návštěvy

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com

diamondsmiles
dental

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.

DR KRISTYNA ENGLOVA
CZECH SPEAKING DENTIST

Mluvíme Česky!

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

Graduated from Charles University in Prague, where she was
born. 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.
P: (08) 9405 2225
Proactive Care, Exemplary Service

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

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.

•

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
$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

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

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020
1. 7. 2020

Uzávěrka fotografické soutěže

28. 8. 2020

Ženy v Běhu

5. 7. 2020

Film, grog a perník

19. 9. 2020

Family Shoveller Band

Výroční Schůze

10. 10. 2020

Táborák

26. 7. 2020

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/

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

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

ABN 72 266 392 365
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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

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

www.martinudall.com
LAST DAY OF COLLECTION DATES

europarcelinternational
europarcel@mail.com

PERTH
PERTH

0401 689 961
(08) 9407 7813

www.europarcel.com.au
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