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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

DO 25/9/2020 NÁM, PROSÍM, DEJTE VĚDĚT NA EMAIL
CSA@CZECHSLOVAKWA.ORG ZDA PŘIJDETE NA

TÁBORÁK
V ERN HALLIDAY RECREATION CAMP
WINDMILL PICNIC AREA,
WHITFORDS AVENUE, HILLARYS,
AŤ MŮŽEME PŘICHYSTAT DOST BUŘTŮ, CHLEBA, PIVA A
SLADKÝCH KOBLÍŽKŮ A VYHOVĚT PŘÍPADNÝM DALŠÍM
VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM.
DĚKUJEME.

S SEBOU SI NEZAPOMEŇTE PŘIBALIT

KLACEK NA OPÉKÁNÍ, DEKU NEBO ŽIDLIČKU, NĚCO
TEPLÉHO NA SEBE (PRO JISTOTU) A HUDEBNÍ NÁSTROJ.

TĚŠÍME SE NA VÁS ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

P.S. ZAČÍNÁME VE 4:30PM A OHEŇ SE ZAPALUJE V 5:00PM.
$4 ČLENOVÉ ČSA / $7 NEČLENOVÉ ČSA / $0 DĚTI DO 12 LET
WWW.CZECHSLOVAKWA.ORG NEBO FACEBOOK.COM/CZECHSLOVAKASSOCIATIONWA

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

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI
Český honorární konzul pan Zdeněk Cihelka k 1. září 2020 ukončil svůj mandát honorárního konzula pro stát Západní Austrálie.
Tuto významnou funkci vykonával nepřetržitě od května roku 2001 a bylo mu ctí a potěšením na zastupitelském úřadě v Perthu
zastupovat a reprezentovat Českou republiku a poskytovat konzulární služby v největším státě na světě - v Západní Austrálii.
Děkujeme za jeho dlouholeté zkušenosti, konzulární služby a pomoc zejména Čechům a Slovákům,
za reprezentování České republiky a spolupráci s naší asociací.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v jeho dalším životě.
Česká a Slovenská Asociace v Západní Austrálii
VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO KONZULÁTU V SYDNEY K UKONČENÍ MANDÁTU:
Vážení přátelé,
V návaznosti na informaci o ukončení činnosti Ing. Zdeňka Cihelky ve funkci honorárního konzula ČR v Západní Austrálii a dočasného
uzavření honorárního konzulátu v Perthu mi dovolte vás informovat, že Generální konzulát ČR v Sydney již zahájil proces výběru, který
povede ke jmenování nového honorárního konzula ČR v Perthu. Naším zájmem je, aby honorární konzulát ČR v Západní Austrálii i nadále fungoval a aby byl znovu otevřen co nejdříve.
Vzhledem ke skutečnosti, že otevření honorárního konzulátu předchází řada administrativních kroků jak na české, tak na australské
straně, zcela jistě nastane několikaměsíční období, kdy nebude konzulát v Perthu funkční. Některé věci bude možné řešit ve spolupráci s
našimi slovenskými kolegy, resp. s panem honorárním konzulem Paulem Faixem, některé věci bohužel tímto způsobem řešit nelze.
V případě jakýchkoliv dotazů se proto, prosím, obracejte na Generální konzulát ČR v Sydney, na těchto adresách:
•

Obecné dotazy: sydney@embassy.mzv.cz

•

Pasy, osvědčení o státním občanství, rodné a oddací listy: passports_sydney@mzv.cz

•

Víza do ČR, náhradní cestovní doklady: visa_sydney@mzv.cz

•

CzechPoint (rejstříky, datové schránky): czechpoint_sydney@mzv.cz

Opravdu doufám, že se mi v příštích měsících podaří do Perthu přicestovat a vykonat konzulární den, v rámci kterého bude možné
provést řadu konzulárních úkonů, přijmout vaše žádosti a předat cestovní doklady, o které jste na našem úřadě žádali. Situaci neustále
sleduji, a jakmile to bude jenom trochu možné, přiletím.
Srdečně vás všechny zdravím a přeji nám všem, aby se situace zlepšila a vrátila do normálu. Snad to bude brzy.
Přeji příjemný den a děkuji za pochopení a spolupráci.
Hanka Flanderová
Generální konzulka
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ZNÁŠ SVÉ TĚLO?
Tak se jmenoval workshop České školy Perth, který proběhl začátkem září. Během něho si děti procvičovaly
názvy všech částí těla a anatomii a naučily se, jak tenhle dokonalý stroj vlastně funguje! A jak jinak, než názorně a prakticky. Připomněli jsme si i jak o tělo pečovat a jak ho chránit.
Ve třídě předškoláků se probíralo i pět
smyslů - sluch, čich, zrak, hmat a chuť, a
děti si vyzkoušely hry zaměřené na zrak
a hmat. Povídalo se o zubech, a jak o ně
správně pečovat, hitem byl krátký klip,
jak si zuby čistí sněhulák Olaf. Poté si děti
samy vyzkoušely vyčistit doslova černé
zoubky. A nebyl by to workshop o lidském těle, kdyby si neobkreslily své vlastní
tělo. Svůj obrys si pak barvami vymalovaly, aby vznikl jejich dvojník. Bylo zajímavé
při tom sledovat, jak se děti vlastně vidí.

Sofinka (3 roky): “Já jsem namalovala
Sofinku se Simonkou. S paní učitelkou Ivetou
jsme tancovali, čistili jsme zoubky a kopali
(míč).”
Adam (4 roky): “Čistili jsme zuby na
papíře. Když jíme moc čokolády a zmrzlinu, tak to bude bolet. Proto si musíme čistit
zuby. Na papíře nebyla pusa, jen zuby. Ale
zuby jsou v puse. Já jsem měl čtyři černé
zuby. Pak jsem mazal sebe na veliký papír.
Vypadal jsem moc dobře.”
Třídy čtenářů se naučily mnohé o kostře a
kloubech, pobavily je názvy jako pánev, lopatka, koš, jablko nebo dokonce

ohryzek! A víte, že žirafa má úplně stejný
počet krčních obratlů jako my? A víte,
v které části těla máme nejvíce kostí? A
který kloub je nejohebnější? A také jsme
si hned vyzkoušeli, co by se stalo, pokud
bychom ho neměli.

ještě doplňují nehty a vlasy. Vlasy jsme s
dětmi zkoušeli spočítat, ale nějak jsme se
nemohli dopočítat, tak budeme věřit, že
jich máme asi 100 tisíc. A víte, jak dlouho
vlas roste, než přirozeně vypadne? A kolik
vám jich za den vypadne?
Po teorii žáčci prakticky studovali, jaká
ústrojí se nachází v našich útrobách. Na
obkreslené tělo ústrojí postupně doplňovali. Nejprve velmi pečlivě na postavu
nakreslili a nalepili kostru, do lebky dodali
mozek a pak si prakticky zkoušeli, jak funguje dýchací ústrojí. Do človíčka přibyly
plíce. Praktický pokus s balonkem naplněným vodou a brčkem vysvětlil, jak funguje
srdce a jak nám pumpuje krev do těla. To
si všichni s nadšením vyzkoušeli.

Veselo bylo i se svaly. Asi víte, který je
největší. Ale víte, který je nejrychlejší? A
která jedna (malá) část těla je složena z
nejvíce svalů? Je jich celkem 14! Možná
vám bude muset některý z žáčků poradit.
Už také ví, že mozek je živý počítač a úplně všechno řídí. Signály co vysílá, cestují
rychleji než rychlík!
A když už jsme u těch dopravních prostředků, tak se děti dozvěděly, že dopravním systémem celého těla je krev, kterou
pohání srdce. Má dálnice (tepny), silnice
(žíly) a cesty (vlásečnice) - zkuste odhadnout, odkud vzaly vlásečnice svůj název!
Ví také, na co krev potřebujeme a proč má
různou barvu.
Tohle všechno je pěkně uloženo v pružném kabátě, kterému se říká kůže, kterou

Vicky (4 roky): “Srdíčko se mi líbilo. Voda
dělala brr, ššš. Taky sem tam jezdila mašinka.
Furt nabírala kyslík a vozila ho. To byly plíce,
skutečně. A tam je ten kyslík.”
Skvělý byl i pokus s trávením! Děti si
vyzkoušely, co se stane, když zhltnou
celý kus chleba, a když ho nejdříve pěkně
pokoušou. Po rozmotání střeva nemohly
uvěřit, jak je strašně dlouhé! Víte kolik
měří metrů? Trochu nevěřícně pak koukaly na svá bříška, ale nakonec střevo zase
pěkně zamotaly a nalepily človíčkovi. No,
a co jde dovnitř, musí jít i ven. Jak? To
věděli všichni! A tak jsme si aspoň ukázali,
jak velký je prázdný močový měchýř a jak
se zvětší po naplnění (jako pořádný pomeranč!). A tím byl človíček téměř dokonalý.
Natálka (5 let): “Jsem ráda, že vím, jak
funguje tělo. Já jsem malovala s Vickynkou
kosti v nožičce. Jiní kreslili kosti v ručičce.
Srdce jsem si vzala domů.“
Workshop byl zakončen pořádným procvičením těla na čerstvém vzduchu. Na všechny děti čekaly báječné koloběžky Kostka,
na kterých si vyzkoušely svoji obratnost,
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sílu i sportovního ducha při slalomových
závodech. A ze všeho nejvíc je bavilo se na
nich pořádně prohánět.

rtu. Syn Adam byl nadšený a plný dojmů.
Už víme proč si čistit zuby. Hlavně proto,
abychom mohli jíst více čokolády a zmrzliny.
Velký autoportrét si syn Adam pyšně zavěsil
na dveře do svého pokoje.”

A ještě co na workshop rodiče:
Jana M.: ”Určitě to bylo nejen poučné, ale
i zábavné a děti si workshop užily o to více.
Jsem moc ráda, že Česká škola Perth podniká takové akce. Děkujeme.”
Katka Š: “Úžasný nápad české školičky mít
workshop o lidském těle. Ráno jsme doma
procvičovali se synem pár pojmů. Kde máme

Pavel P.: “Syn Samuel byl nadšený. Poprvé
jsem ho vůbec nemohl ze školy dostat domů.
Líbily se mu hlavně koloběžky.”
Za Českou školu sepsala
Jitka

kolena a ramena, které si pořád pleteme.
Poté jsme vyrazili do školy s úsměvem na

A JAK ZNÁTE SVÉ TĚLO VY? VYZKOUŠEJTE V NÁSLEDUJÍCÍM KVÍZU:
1. Kolik máme obratlů?

7. Kolik kilo kůže ztratíme za jeden rok?

a)

22

a)

1 kg

b)

24

b)

2 kg

c)

26

c)

3 kg

2. Čím jsme starší, tím je náš mozek:

8. Co unese jeden lidský vlas?

a)

těžší

a)

jablko

b)

lehčí

b)

citron

c) mozek je pořád stejně těžký

c)

ředkvičku

3. Kdo má víc kostí:

9. Který lidský sval je nejmohutnější?

a)

narozené dítě

a)

žvýkací

b)

dospělý člověk

b)

stehenní

c)

oba stejně

c)

břišní

4. Kde najdeme nejmenší kost?

10. Co způsobuje, že je náš hlas jedinečný?

a) v ruce

a) tvar obličeje

b) v chodidle

b) velikost hrtanu

c) v uchu

c) počet zubů

5. Kde najdeme nejohebnější kloub?

11. Je pravda, že naše tělo ve tmě září?

a) v kotníku

a)

ano

b) v čelisti

b)

ne

c) v palci u ruky

c)

podle ročního období

6. Kolikrát se za den nadechnete?

12. Kolik vůní si dokáže zapamatovat
náš čich?

b) 23 000 krát
c) 32 000 krát

a)

1 tisíc

b)

5 tisíc

c)

50 tisíc

a)

15 litrů

b)

25 litrů

c)

50 litrů

14. Co se děje při velkém strachu?
a)

vypadávají vlasy

b)

klesá teplota nohou

c)

prodlužuje se páteř

15. Jak je přibližně dlouhá trávicí
soustava?
a)

6 metrů

b)

9 metrů

c) 12 metrů
16. Kolik litrů krve má dospělý člověk?
a) 4,8 litrů
b) 5,2 litrů
c) 5,7 litrů
17. Do kolika let roste člověku oko?
a)

neroste – je od narození stejné

b)

do 1 roku

c)

do 5 let

18. Co nedokážeme bez rtů:
a)

sníst sušenku

b)

napít se mléka

c)

zakašlat

Řešení: 1b, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b, 7b, 8a, 9a, 10a, 11a, 12c, 13b, 14b, 15b, 16c, 17a, 18b

a) 16 000 krát

13. Kolik litrů slin vytvoříš za celý svůj
život?
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Milí krajania,
radi by sme vás informovali o Národnom štipendijnom programe Slovenskej republiky, ktorý je určený na podporu študijných, prednáškových, výskumných a umeleckých pobytov na vysokých školách a výskumných pracoviskách. V rámci programu sa podporuje mobilita
obojsmerne – prijímajú sa na Slovensku štipendisti zo zahraničia a vysielajú sa štipendisti zo Slovenska do zahraničia.
Národný štipendijný program je určený pre:
·
·
·
·
·

Študentov zahraničných vysokých škôl
Doktorandov (PhD študentov) zahraničných vysokých škôl a výskumných pracovísk
Učiteľov vysokých škôl
Výskumných pracovníkov
Umeleckých pracovníkov

Pre potomkov narodených slovenským krajanom už v zahraničí to môže byť skvelá príležitosť ako viac spoznať rodnú krajinu svojich rodičov alebo starých rodičov. Čo sa týka uchádzačov s dvojitým občianstvom, takýto uchádzač sa tiež môže uchádzať o štipendium, pričom
sa však musí uchádzať pod iným ako slovenským občianstvom, v tomto prípade, pod austrálskym alebo novozélandským občianstvom,
teda v online žiadosti vyplní svoje občianstvo ako austrálske alebo novozélandské.
Uzávierka na predkladanie online žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod. (Stredoeurópskeho času), pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021.
Ďalšia uzávierka bude 30. apríla 2021, pre pobyty počas akademického roka 2021/2022. Tento dvojkolový cyklus žiadostí sa opakuje
každý rok.
Záujemcovia nájdu všetky podrobnosti na www.scholarships.sk alebo www.stipendia.sk.
So srdečným pozdravom
Adriana Paulovčínová
Coordinator of Cultural and Economic Activities

ŽENY V BĚHU
Při přečtení názvu filmu Ženy v běhu se asi většině z nás vybavil
každodenní ženský kolotoč: ráno vypravit rodinu do školy a do
práce, po práci nakoupit, uvařit večeři, vyřešit problémy dětí s
úkoly, vyprat, vyžehlit a pozdě večer padnout do postele. Napadlo
nás, že když tento kolotoč má být filmová komedie, tak by ho jako
náplast na duši měly vidět hlavně ženy. A tak se zrodila myšlenka
dámského večírku.
Pozveme všechny paní a slečny a uděláme si dámskou jízdu. Ovšem k večírku patří i pohoštění. Naše fantazie dostala
zabrat, protože už jsme u promítání měly buchty a kakao, štrúdl a
svařák, perník a grog. Co většina žen ráda popíjí a pojídá v době
relaxace? To, co pila Marilyn Monroe – šampaňské! A co si každá
žena ráda zobne? Asi cokoliv, co nemusí sama připravit. A tak
jsme tentokrát zvolily slaný štrúdl a domácí buchtu.
Sešly jsme se v počtu asi 30 žen při sklence šampaňského, vína i
grogu, abychom se pobavily na vtipně zobrazených příbězích žen,
které běžely maraton.
Česká komedie nezklamala,
a tak žádná z nás nelitovala, že si udělala večer s
kamarádkami bez starostí
o rodinu. Teda kromě naší
sekretářky Kateřiny, která
se stala podruhé maminkou, a její měsíční syn by to
bez ní nedal.
Děkujeme všem dámám,
co přišly a podpořily naši
snahu o udržení kontaktu s
naší kulturou. Možná jsme
teď otevřely dveře novému
tématu našich společných
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akcí - takovému nevinnému holčičímu večírku. Tak na shledanou
příště... třeba na módní přehlídce??
Gábina

KŘEHKÁ ŽENA S KRÁLOVSKÝM NÁSTROJEM
V loňském roce proběhl na pražském Žofíně slavnostní zahajovací koncert již 56. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, jenž byl věnován výjimečným ženám a dívkám, které ve světě hudby rozdávají
krásu spojenou s excelentními hudebními výkony. Jednou z těchto křehkých žen byla i vynikající česká harfenistka, absolventka Pražské konzervatoře a hudební školy The Curtis Institut of Music ve Filadelfii, držitelka
mnoha prestižních ocenění, Kateřina Englichová.
jsme si to užívali. No a sousedé? Mám zatím obrovské štěstí, že
mi moje cvičení tolerují. Snažím se je nijak netrápit brzy ráno
nebo pozdě večer, ale někdy si říkám, jak to mohou vydržet...
Vaše diskografie je velmi bohatá. Namátkou z ní vybírám
tři CD, Přítomnost 1, Přítomnost 2, která jsou věnována české hudbě 20. století a tím třetím je Slovak Songs,
na němž jste spolupracovala s operní pěvkyní Gabrielou
Beňačkovou. Neuvažujete také o společném koncertním
turné s touto operní divou?
Na spolupráci s paní Beňačkovou moc ráda vzpomínám, je
to opravdu světová pěvkyně. Nyní se hodně věnuje učení.
Spolupracuji ale již několik let se skvělou pěvkyní Kateřinou
Kněžíkovou, s kterou jsme vyhrály Cenu Prague Music Awards.
Letos natáčíme společné CD a také jsme vystoupily na společném recitálu v Břevnovském klášteře.

Paní Englichová, o harfě se často říká, že je královským nástrojem. Co vás přimělo vybrat si z toho velkého množství
hudebních nástrojů právě ji?
Vlastně mě k tomu původně přiměla určitá naivita. Hrála jsem
dlouho na klavír a chtěla jsem se stát klavíristkou. Když zcela
náhodně přišla nabídka harfy, ve svých třinácti letech jsem si myslela, že třeba nebudu muset na harfu cvičit tolik, co na klavír .
Vzhledem k tomu, že má tento nástroj nestejně dlouhé
struny, jak náročné byla vaše studia?
Myslím, že délka strun nijak nesouvisí s těžkostmi tohoto
nástroje. Koncertní harfa je komplexní nástroj. De facto stroj,
který má 47 strun, ale také 7 pedálů a velmi důmyslnou mechaniku, která propojuje pedály s táhly a poté s terčíky, které
přelaďují struny o dva půltóny. Synchronizace rukou a nohou
je zásadní. Pedály jsou k tomu čistě mechanické, nevytvářejí
tóny jako třeba u varhan. Navíc se hraje pouze čtyřmi prsty
každé ruky. Je to velká alchymie.
Koncertujete jako sólistka s mnoha našimi a zahraničními
komorními a symfonickými orchestry (Pražská komorní
filharmonie, Filharmonie Brno, Philadelphia Orchestra,
Komorní orchestr San Francisco). Jak se vám, s tímto poněkud objemnějším hudebním nástrojem, cestuje?
Přes oceán nikdy s harfou necestuji. Nástroj si půjčím na místě.
Harfy jsou dnes poměrně standardizované. I když o překvapení
mnohdy není nouze!
Měla jste také možnost koncertovat i na hradě či zámku?
Na hradech a zámcích jsem koncertovala velmi často po celé
Evropě. Hrála jsem i na Pražském hradě nebo na Vyšehradě.
Jsou to silné zážitky.
Kolik času harfě denně věnujete, a co na to vaši sousedé?
V sezoně cvičím pokud možno denně. Když je hodně koncertů, musí být člověk připraven i na obrovskou fyzickou zátěž,
neřkuli psychickou. Ale jak známo, důležité je i odpočívat.
Byla jsem s rodinou v Alpách. Tělo i hlava to potřebují a moc

Přiznám se, že jsem ještě neviděla žádného muže, který by
hrál na harfu. Měla jste možnost setkat se s nějakým harfenistou, nebo je to jen ryze ženský hudební nástroj?
Setkala jsem se s mnoha vynikajícími harfisty. Dokonce jedni
z nejznámějších jsou muži, nicméně máte pravdu, že v posledních řekněme 100 letech převládají v tomto oboru ženy.
Co vašemu hraní říkají vaše ruce, jak si je posilujete a regenerujete, aby vydržely v té náročné hrací poloze?
Mé ruce jsou zatím naštěstí v pořádku, spíš se člověk musí
starat o záda a vůbec celkové držení těla. Cvičím jógu, ta je na
celkové protáhnutí a vyváženost těla asi nejlepší. Harfa, ale ani
žádný jiný hudební nástroj, není ten nejzdravější obor...
Ovlivňuje nějak zásadně mytí rukou, dejme tomu třeba
před začátkem koncertu, vaše hraní?
Je to asi hodně individuální. Já sama si před koncertem ruce
myju nerada. Vůbec máčení rukou v nějakém čisticím prostředku není nejlepší. Na druhou stranu zase tomu nemůžete úplně
podlehnout, jinak by člověk nemohl dělat skoro nic.
Ptala se Soňa Svobodová
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Tieto riekanky a básničky sú o tom, čo radi papáte. Poproste mamičku alebo otecka, aby Vám ich prečítal.
Vyfarbi obrázky toho ovocia a zeleniny, ktoré počuješ. Ak obrázok nenájdeš, nakresli ho.
ŠOŠOVIČKA, HRÁŠOK

Kukurička, hrášok, fazuľa,
kde ste boli tetka Zuzuľa?
Bola som ja na vodičku,
idem variť šošovičku.
V ZÁHRADE

Tešila sa mrkvička: Oj, už nie som
maličká.

Hrášok rástol, dostal puky, z pukov
kvety, z kvetov struky.
Šepkala si kapustička: Stučneli mi
obe líčka!

Uhorky sa chvália tiež: Ťažko krajšiu
vyberieš.
A kaleráb: Verte mi, ledva stojím na
zemi.

Cibuľka sa tešila, že suchotu prežila.
Paradajky kričia: Sláva tomu, kto
nám vodu dáva!

HRUŠTIČKA

Fukaj fukaj vetríčku,

zhoď mi jednu hruštičku,

zhoď mi jednu alebo dve,
sladké budú obidve.
DOBRÚ CHUŤ

Janík chrumká čerešne,
Anke chutí hruška,
Evka rada slivôčky

pošle ich do bruška.

Jožko má rád jabĺčka,
Marka mrkvu sladkú,
kalerábik narástol

pre tú našu Katku.

ČUČORIEDKY...

Čučoriedky, černice,

mám ich vyše čapice,
tuto si ich majte,
čokolády dajte!

SPADLA HRUŠKA ZELENÁ

Spadla hruška zelená, obila si kolená.
Teraz plače na zemi, dobré lieky
dajte mi.

Ty si, hruška, nezbedník, nepomôže
Ti už nik.
Veď si dobre vedela, že si ešte
nezrelá!
OBED

Jeden, dva, tri, štyri, päť,
čo mal Janko na obed?
Zemiačky pečené

boli málo mastené.

NÁJDI OPIČKE CESTU K BANÁNOM. POTOM OPIČKU A BANÁNOVNÍK VYFARBI.
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NÁJDI ROZDIELY V OBRÁZKOCH. POTOM SI ICH MÔŽEŠ KAŽDÝ INAK VYFARBIŤ.

Zahrajte sa s písmenkami tak, že postavíte písmenkový hrad. Na každé písmenko v hrade vymyslite nejaké
slovo. Ak sa vám podarí vymyslieť slovo na nejaké písmenko, tak ho vyfarbite. Každé písmenko vyfarbite inou
farbou a postupne tak vytvoríte krásny farebný písmenkový hrad.
MENO:

J

E

P

Vytvorte veselý farebný hrad z kociek.
Kocku s písmenkom, na ktoré sa vám podarí
vymyslieť slovo, vyfarbite. Postupne tak
vyfarbite všetky kocky rôznymi veselými
farbami.

A N F
T R B K
V Z L O H
S D M I C U
WWW.NASEDETICKY.SK
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ
KAPITOLA OSMÁ – PODÉL POBŘEŽÍ QUEENSLANDU (SRPEN 2020)
Celý srpen trávíme na queenslandském
pobřeží s občasným odskočením si kousek do vnitrozemí. Celkem pravidelně
střídáme krásné pláže s deštným pralesem. Jsme na cestě už víc než 250 dní
a Queensland nám rozhodně přirostl k
srdci. Nejen svou krásou, ale i příjemným
počasím. Je tu stále kolem 25°C přes den,
v noci 15°C. Ve srovnání s tou perthskou
je tahle zima velice přijatelná!
AGNES WATER/TOWN OF 1770
Po naší kempovací mini-dovolené na
Fraser Island trávíme pár dní v zapomenutém koutě Queenslandu v Agnes Water
a „mini usedlosti“ Town of 1770, která
byla pojmenována po roce, kdy zde kapitán Cook zakotvením své lodi Endeavour
„založil“ Queensland. My kotvíme ve
velice příjemném baťůžkářském resortu, kde největší atrakcí je místní, volně
pobíhající, kůň Strawberry, který je tak
zvyklý na turisty, že jim vyžírá zásoby
jídla ze stanů. Michal celé dny pracuje
a my holky prozkoumáváme okolí. Na
molu krmíme ryby, což se líbí místním
pelikánům. Zjistili, že když my krmíme,
tak oni můžou bez větších problémů
ryby nabírat rovnou do zobáků, což je
zase báječná podívaná pro nás. Na místní
pláži si holky poprvé zkoušejí šnorchlování, aby byly nachystané na Velký
bariérový útes, který zde začíná.
OBLAST CUKROVÉ TŘTINY
Pár upršených dní využíváme k posunu podél pobřeží dále na sever. Všude
vidíme lány polí, na kterých se pěstuje
stále ta samá „travina“. Je to cukrová
třtina. V městečku Sarina zastavujeme
v informačním centru a vítá nás zvláštní,
ne moc příjemná vůně. Po chvilce zjišťujeme, že je to „vůně“ z místního cukrovaru. A tak, abychom se trochu vzdělali,
jdeme na prohlídku do Sarina Sugar Shed.
Je to takový mini cukrovar, ve kterém
nám vysvětlili všechno o výrobě cukru.
Je to neuvěřitelně složitý (a smradlavý)
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proces. Holky poprvé (a možná naposledy) ochutnaly cukrovou vatu a my
šťávu z čerstvě vylisované cukrové třtiny
– mňam! Studium cukrové třtiny jsme
zakončili týž den přespáním na farmě Oh
Deere. Majitelé byli velice pohostinní a
ráno, hned po výborných lívancích na
grilu, nás vzali na exkurzi po farmě, kde
jsme se dozvěděli všechno o pěstování
třtiny. Michal si vyzkoušel sekání třtiny
mačetou a možná by se touhle prací před
60 lety i uživil, protože až do 60. let se
třtina sklízela převážně ručně.
AIRLIE BEACH - WHITSUNDAYS
Vjíždíme do oblasti „srdce“ největšího
korálového útesu na světě - The Great
Barrier Reef. Holky jsou mnohem nadšenější z Big 4 Adventure Whitsunday
Resort než z útesu, ale i my dospělí brzy
uznáváme, že tohle je zatím bezkonkurenčně nejlepší karavan park na naší
cestě. A tak jsme tu zůstali celý týden.
Vyhřívaný bazén, 13-ti skluzavkový vodní park, letní kino, minigolf, dva skákací
polštáře, dětské hřiště a motokárky se
holkám neomrzely ani po sedmi dnech.
Navíc jsme tady zažili jeden z nejpovedenějších dnů, co cestujeme - výlet lodí na
ostrov Whitsunday. Cestou jsme viděli,
jen pár desítek metrů od nás, plejtváka
obrovského, který nám předvedl krásné
vyskakovací představení i s máváním
ploutvemi, a hejno asi čtyřiceti delfínů.
Potom jsme zakotvili na dvou místech
u ostrova Hook, kde jsme šnorchlovali. Holky to vydržely jen chviličku,
protože se bály a byla jim zima, ale já
s Michalem jsme si to užili maximálně a
pozorovali jsme obrovské škeble, spícího
žraloka, sasankové rybičky... Korálový
útes je opravdu krásný, barevný a
plný podmořského života. Zastávka na
Whitehaven Beach se líbila všem - tahle
pláž je zcela oprávněně na seznamu pěti
nejkrásnějších pláží na světě. Výhled na
Hill Inlet s neustále se měnícími písečnými břehy byl slovy nepopsatelný. Cestou

zpátky nám kapitán jízdu lodí pořádně
„osolil“ a holky z toho měly velký zážitek. Na konci dne prohlásily, že dnešní
den byl tak dobrý jako Sea World a
Movie World (na Gold Coast) dohromady. A to je opravdu co říct!!!
Zbytek týdne trávíme malými výšlapy (na
jednom pozorujeme asi hodinu naše první
ledňáčky), koupáním v místní městské
laguně, prvním pokusem o paddle-boarding a hlavně řáděním v bazénu a na
skluzavkách v našem kempu.
MAGNETIC ISLAND
Už dávno jsme zjistili, že ostrovy jsou
naším oblíbeným místem a na queenslandském pobřeží je opravdu těžké si
vybrat na který jet. Tentokrát padl los
na Magnetic Island, který nám pár lidí
doporučilo. A nelitovali jsme! čtyři dny
na ostrově, který nám trošku připomínal
Rottnest Island, se nám moc vydařily.
Počasí bylo nádherné, kemp taky a místní
plážičky jedna hezčí než druhá. Holky
se každý den těšily na krmení asi stovky lorikeetek, které probíhalo v kempu každé odpoledne za neskutečného

papouščího křiku. Krmily trávou divoké
klokany (rock wallabies). Na procházce
po historii ostrova z druhé světové války
jsme uviděli naši první divokou koalu.
Den poté jsme přišli na to, že máme koalu
i na stromě přímo za naším stanem. Celý
ostrov je jedna velká zoologická. Ptáci tu
zpívali i v noci a kam se člověk podíval,
tam lítali krásní motýli. Moc se nám tu
líbilo, protože je to místo, kde má člověk
pocit, že se tu zastavil čas. Já si zašnorchlovala na třech různých plážích (na
několika jsme byli úplně sami) a Michal
si stihl udělat opakovací potápěčský kurz.
Hned po návratu z Magnetic Island se
jel potápět na vrak lodi Yongala, který
je zcela oprávněně vyhlášený jako jedno
z nejhezčích potápěcích míst v Austrálii.
WALLAMAN FALLS/MURRAY FALLS
Po pár dnech u moře je opět čas na chození v horách, a tak se na pár dní vydáváme
do lesů. Sejdeme si k největšímu jednolitému vodopádu v Austrálii Wallaman Falls
(268 m) a o den později táboříme přímo
u Murray Falls, kde si holky najdou v řece
přírodní vodní skluzavku. Naštěstí v téhle
vodě nebyli krokodýli.

TULLY
Pole s cukrovou třtinou se začínají střídat
s banánovými plantážemi. Předpověď
počasí hlásí tři dny vydatných dešťů a my
se na přání Michala vydáváme do Tully –
„nočníku“ Austrálie. Největší turistickou
atrakcí je zde osmimetrová rozhledna ve
tvaru gumáky, která symbolizuje největší
roční srážky v historii (7 900 litrů deště
na 1m2 za rok!). Venku leje a leje. Další
den jedeme opět za vydatného deště do
Tully Gorge. Kaňon jsme si v tom slejváku
moc neprohlédli, ale vynahradil nám to
obrovský kasuár (southern cassowary),
který nám přeběhl vedle cesty. Ne nadarmo se téhle oblasti říká Cassowary Coast!
Postupně míříme dále na sever do samotného „srdce“ deštného pralesa, ale o tom
zase až příště.
Za Tureckou výpravu sesmolila Kamila
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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

ZKLOKANOVA
K L O K A N O VKAPSA
Y KAPSY

Máte dobré oči?
Kde je chyba?

1

2

3

Kde je schovaná liška ?

Kde je ukrytá harfa?

4

5

6/ Najdete česká města v těchto anagramech?

7/ Nájdete slovenské miesta a mestá v týchto anagramoch?

V NOCI JINÝ - POLE MUCH - ZTRACENÝ PLES - NELETÍM ZANEDBÁTE JUNIORKY - VYORALY VRAK - OTOK PĚŠIN SKRČME KULOVÝ - OHON DNÍ

TRASA V LABI – SOK SEN SKRÝVAL – NESKRÝVA SLOJ – BOJ
V RADE – NA TRI – MAROD – KRYT NA OVCE – PRE VOŠ –
PÁNSKE ZA TRI – MOHAMEDÁNSTVO NOVÉ

Klasická kostka je zpravidla uspořádána tak, že dvě čísla naproti sobě
dávají v součtu číslo sedm. Kostka pro náš hlavolam toto pravidlo nectí.
Na obrázku vlevo vidíte tutéž kostku z různých pohledů.
Dokážete určit, jaké hodnoty se nachází na kostce na opačných stranách?
8/
Z mozkolam.cz pro vás vybrala a něco vygenerovala Gábina
Správné odpovědi: 1/ chybějí podpůrná žebra, 2/ slunce zapadá ve 2 hodiny, 3/ Amorovi chybí luk, 4/ liška je na kmen stromu hlavou dolů, 5/ harfa
je pod okenní římsou, 6/ NOVÝ JIČÍN – HUMPOLEC – STARÝ PLZENEC – TEMELÍN - BENÁTKY NAD JIZEROU – KARLOVY VARY – KONOPIŠTĚ –
ČESKÝ KRUMLOV – HODONÍN, 7/ BRATSLAVA - SLOVENSKÝ KRAS - SLOVENSKÝ RAJ – BARDEJOV – NITRA – MODRA – RAKYTOVCE – PREŠOV –
PARTIZÁNSKE – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 8/ 5 je naproti 6, 4 je naproti 2 a 3 je naproti 1

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“





0422 772 145
hello@alena-webdesign.com
www.alena-webdesign.com

Hezké a rychlé webovky od $200
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
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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...

(08) 9275 4411

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

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Mluvíme Česky!

CZECH SPEAKING DENTIST

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.

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

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.

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.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 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
10. 10. 2020
6. - 8. 11. 2020

Táborák
Kempování

19. -22. 11. 2020
6. 12. 2020

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/

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

Filmový Festival
Mikuláš

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

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
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Western Australia

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

F
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E
E

For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook
LAST DAY OF COLLECTION DATES

PERTH

0401 689 961
(08) 9407 7813

www.europarcel.com.au

B

PERTH

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS
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RE

europarcelinternational
europarcel@mail.com

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

www.martinudall.com

SINCE

