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PARÁDNÍ VEČER S ŽIVOU MUZIKOU
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ČESKÝ A
SLOVENSKÝ

FILMOVÝ FESTIVAL

2020

Tak nám držte palce, a pak nás rozhodně
přijďte podpořit na některý z filmů Českého
a slovenského Filmového Festivalu WA
2020. Těšíme se na Vás a slibujeme, že každý den bude stát za to.
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A program? Hned, jak bude program jistý,
tak Vám jej představíme (snad nejpozději
v příštím Klokanovi), tak se jednou za čas
koukněte na fb.com/CSFilmFestWA nebo na
www.CSfilmFestWA.org.
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Pokud byste chtěli festival předem podpořit,
tak budeme moc rádi. Rozhodně ale vezměte
své přátele a přijďte na film.
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PĚT DNÍ – ČTYŘI LOKACE – ŠEST FILMŮ
– JEDEN KONCERT – JEDEN WORKSHOP
(malou filmovou školu) – SPOUSTU DOBROT A KVALITNÍ ZÁBAVY.
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Slovy klasika by šly přípravy festivalu shrnout do pár vět: „Co to budu dlouho popisovat,
naše situace není lehká.“, a proto „Nebudeme
se pouštět do žádných větší akcí…“ A „Dobrá
nálada vzniká v důsledku dobrých zpráv, a
proto je třeba i horším zprávám dávat úsměvná hesla.“ A závěrem „Odvolávám, co jsem
odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“ Co dodat,
jedním slovem kaše. Ale sladká, s vůní po
hořkých mandlích. Proto jsme se rozhodli
jít v letošním roce trošku hlavou proti zdi
a plánovat festival (jako každoročně) již od
února, koronavirům všech zemí navzdory.
V průběhu roku se vše asi sto padesátkrát
změnilo, abychom teď vše hecli „za nočku“,
prostě na poslední chvíli. Věřím ale, že o
to větší jízda to nakonec bude a na letošní
ročník budeme vzpomínat ještě dlouho. Pro
teď se můžete těšit na:
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Jsme rádi, že i v letošním roce, který je v
mnohém ohledu úplně jako z hodně špatného „béčkového“ filmu, Vám nakonec
můžeme oznámit, že se letošní šestý ročník
Českého a slovenského filmového festivalu
opravdu uskuteční. Bude se konat na několika místech v Perthu – tradičně v kinech
Luna Leederville a Backlot Studios – a netradičně pak v tvůrčím prostředí Maďarského
klubu a v romantické zahradě ve venkovním kině, ve dnech od 18. do 22. 11. 2020.



Drazí fanoušci českého a slovenského filmu, Český a slovenský filmový
festival WA ročník 2020 bude!


VHF
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PARÁDNÍ VEČER
S ŽIVOU MUZIKOU
Parádní večer s živou muzikou v
Maďarském klubu je něco, na co
budeme ještě dlouho vzpomínat s
příjemným pocitem báječně stráveného večera v přítomnosti úžasných muzikantů a jejich hudby,
roztančených, skvěle se bavících
posluchačů, dobře uvařeného čepovaného piva a skvělého, vice či
méně českého jídla.
Původní plán byl, že nám zahraje Bohdan
a kapela The Family Shoveller Band, se
kterou Bohdan už nějakou dobu hraje.
Nakonec se nám to krásně zvrhlo a s
Bohdanem se k překvapení všech přítomných na pódiu objevili a zahráli český
bubeník Jirka, japonský didgeridista
Sanshi a francouzský kytarista Sammy
Lemon. Takže první část večera se pod
Bohdanovým vedením ve čtyřech nádherně improvizovalo (perkuse, bubny, kytara
a didgeridoo), druhou část vyplnila kapela
v rockovém duchu se svými originálními
skladbami a několika převzatými peckami,
které všichni dobře známe.
Vlastně nikoho nejspíše nepřekvapilo, že
nám hrají a baví nás (a sebe) muzikanti z
celého světa. Jsme v Austrálii a tady se to
tak nějak očekává. Co však možná mnohé
překvapilo, jak dobře mohou čtyři tak rozdílné nástroje dobře dohromady fungovat
a jak mohou hudebníci, kteří se navzájem
vlastně ani moc neznají, improvizovat tak
dokonale, že to vypadá jako dlouho secvičované představení. Vrtalo mi to hlavou, a
tak jsem se šla zeptat Bohdana, jak taková
improvizace na jevišti funguje. Takže to se
prý sejdou muzikanti s láskou k improvizaci, přičemž jeden má nápad, téma,
rytmus, schéma či jakkoliv to nazveme,
a to předá ostatním. Jak, to nevím, jako
čistý pragmatik jsem si představovala, že
namaluje alespoň pár not na papír a podle
toho všichni jedou. Ne, tak takhle prý ne.
Prý to jen tak nadhodí (ano, přesně takhle
mi to řekl, jen tak nadhodí, ale jak, jak?)
a v těch ostatních to buď je, nebo není
a začnou spolu prostřednictvím hudby
improvizovaně komunikovat. Prostě je to
něco mezi nebem a zemí a tomu zkrátka
muzikanti rozumějí… My ostatní jim musíme jen věřit. Pak si tak nějak pár minut
hrají, v podstatě každý, co chce, přičemž
to musí vypadat, jako že to všichni mají
detailně nastudované a uložené v paměti
a jsou za tím hodiny cvičení ve zkušebně.
Nejpikantnější je ale fáze, kdy skladba
spěje ke svému konci. Pokud opravdu
improvizují, pak se, dle mého názoru, prostě nemohou shodnout na jednoznačném
konci a někdo musí trochu přetáhnout.
Tady prý nastupuje řeč těla, oční kontakt
a dopředu smluvené gesto! Tak vida, přece
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jen nějaký pevný bod, nad kterým má
pragmatická duše zaplesala. Musí to být
něco jednoznačného, jako třeba podrbat
se levou rukou za pravým uchem, aby si
každý muzikant všimnul a připravil se.
Nevím, jaké gesto to bylo u Bohdana, ale
tohle konkrétní gesto by při hře jako perkusista určitě nezvládnul!
Druhá část večera už byla čistě taneční.
Kapela The Family Shoveller Band má v
repertoáru nejen řadu převzatých rockových skladeb, na které se dobře tančí, či
alespoň pohupuje v rytmu, ale především
hrají vlastní písničky, které jsou mixem
rocku, reggae a domorodých rytmů.
Někteří návštěvníci byli možná trochu překvapeni, neboť od domorodé kapely čekali
domorodou muziku, ale nakonec to vypadalo, že se všichni nechali strhnout a vrhli
se na parket. Z ohlasů od všech muzikantů
víme, že i oni se dobře bavili a budeme-li
mít zájem, zase nám přijdou zahrát.
Je skvělé, že máme v naší komunitě lidi,
kteří se pohybují v místní kultuře a v
době, kdy nám sem žádná návštěva z
Čech ani ze Slovenska hned tak nepřijede, máme kam sáhnout a udělat si prima
večer. Večery s živou muzikou (a točeným pivem) patří obecně mezi nejvíce
navštěvované akce. Takže příště objednáme jeden sud piva navíc a věříme,
že se sejdeme v ještě hojnějším počtu u
další skvělé muziky.
A kdo všechno nám ten večer hrál?

na australský hudební nástroj do Austrálie.
S The Family Shoveller Band Bohdan hraje
od loňského března, kdy je právě Siobhan
seznámila na koncertu skupiny v Hamilton
Hills a ještě tentýž večer si spolu na
pódiu zahráli. Skupina následně pozvala
Bohdana, aby s nimi hrál na Fairbridge
festivalu. Pak už s nimi zůstal a doprovází
je na perkuse, bonga, brumlu a samozřejmě didgeridoo. Bohdan má také spoustu
vlastních projektů, zatím nejpokročilejší
je projekt A-bit bitter, který je právě o
hudební improvizaci zcela bez hranic.
Můžeme se těšit, že nám Bohdan opět
zahraje (vlastně zaimprovizuje) už v
listopadu při jednom z večerů Filmového
festivalu 2020. Zatím je překvapení, kdo
ho bude doprovázet, a které nástroje
nám v magickém prostředí Secret Garden
na UWA zazní.

THE FAMILY SHOVELLER BAND
Už z názvu je zřejmé, že jde o rodinný
klan věnující se hudbě. Klan je to doslova,
protože kapela jde napříč generacemi.
Rodina pochází z oblasti jižně od Broomu
z Bidyadanga komunity, což je největší
aboriginská komunita v Západní Austrálii.
Všichni členové kapely se dostali do kontaktu s hudbou už v raném mládí zásluhou
jejich tatínka a dědy Frankieho. Nejdříve
hráli jen v místním karavan parku pro
pár lidí, dnes cestují a koncertují po celé

Austrálii. Nám v klubu zahráli kytarista
a zpěvák Billy-Jo, baskytarista Jordan a
nejmladší člen bubeník Francis. Ke kapele
ještě patří Petha, která zpívá a hraje na
perkuse a také nejstarší člen Frankie, který
je všechny k hudbě přivedl, si s nimi stále
zahraje na baskytaru a zazpívá.
SANSHI je japonský didgeridista, hudebník známý nejen v Perthu, ale po
celé Austrálii. V Perthu vlastní obchod
Didgeridoo Breath, kde si můžete nejen
koupit vlastní didgeridoo, ale také se o
nich vše dozvědět, absolvovat workshop
nebo si zamluvit privátní lekce. Sanshi
ale samozřejmě především hraje. Pro nás
bylo velkým a hodně milým překvapením, že si přišel zahrát i k nám na malou
akci našeho klubu.
SAMMY LEMON je Francouz hrající
na bicí, klávesy a samozřejmě kytaru v
mnoha místních kapelách. S Bohdanem
spolupracuje na projektu A-bit bitter.
Stejně jako on miluje improvizaci a je v
ní skvělý. Společně také hrají v kapele
Witchy Djypsies.
JIRKA MÍL, který si také s Bohdanem,
Sammym a Sanshim zaimprovizoval,
hrál na bubny v několika kapelách doma
v Čechách a občas si zahraje také zde v
Austrálii. V současné době hraje nejvíce se
skupinou Ewan Buckley & Public Son.
Regina

BOHDAN PRACHAŘ
Bohdana mnozí známe jako neustále
spěchajícího rozevlátého usměvavého
mladého muže s kytarou nebo bubínkem
v podpaží. V Austrálii žije teprve necelé
dva roky, ale už se zde stihnul hluboce
propojit s místní hudební scénou, rozjet
vlastní hudební projekty a oženit se s
Australankou Siobhan, bez jejíhož zvukařského umění bychom koncert ve stísněných prostorech maďarského klubu sotva
zvládli. Asi největší Bohdanovou láskou
je hra na didgeridoo, se kterou se seznámil již ve svých 14 letech na workshopu
nedaleko Adršpašských skal. Takže vlastně
před dvěma lety tak trochu importoval hru

ZAČÍNAME S VÝUČBOU SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE DETI OD 3 ROKOV!!
Deň: Sobota, 17. októbra 2020
Čas: 8:30 - 10:45
Miesto konania: Community Centre - Neighbourhood Room, 99 Loftus Street, Leederville
Trieda: Tento 4. Term jedna spoločná skupina pre deti od 3 rokov.
Od nového školského roku budú skupiny dve: pre mladšie deti a pre staršie deti.
Priniesť so sebou: farbičky (aspoň 6 základných farieb - žltá, červená, zelená, modrá, hnedá, čierna), ceruzku, strúhatko, gumu,
neriadkovaný zošit A4 (podpisaný), niečo na pitie, malú desiatu, obľúbenú hračku.
Cena: $25 na dieťa
Prípadné dotazy píšte, prosím, na náš klubový email: csa@czechslovakwa.org
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TIP NA JARNÝ VÝLET DO PRÍRODY
Nepríjemné zimné teploty sú preč a pekne sa nám otepľuje. Proste jar je tu a austrálska buš rozkvitá. Ideálne
podmienky pre víkendové výlety do prírody a k preskúmaniu miest, kde sme ešte neboli.
Bonyowla Národný park
Rezervácia Ellis Brook Valley, ktorá je
súčasťou regionálneho parku Banyowla,
je peším klenotom v Perthe. Ak prídete v
pravý čas roku (neskôr zima a jar a bude
závisieť od dažďa), budete ohromení
pravdepodobne najlepším prirodzeným
zobrazením kvetov v metropolitnej oblasti Perth.

Tento park je súčasťou regionálnych
parkov Darling Range a predtým bol
známy ako regionálny park KelmscottMartin. Bonyowla Národný park nájdete
blízko Canning Mills Road ((vedie dole do
Kelmscott) za rezerváciou Canning Mills
Reserve, križuje cestu Canning Mills Road
a siaha až na spodok Coventry Road.)

Banyowla bol v čase európskeho osídlenia Nyoongarský staršina, kmeť. Územie
vyznačené pomyselnou čiarou od Mangles
Bay k pohoriu Darling Range bolo územím
skupiny domorodcov na čele s Banyowlou.
Táto oblasť sa údajne rozprestierala na juh
od okresu Beeliar a zahŕňala brehy rieky
Murray. História obyvateľov Banyowly
je spojená s menom kapitána Theophila
Tighe Ellisa, po ktorom bol pomenovaný
potok. Ellis Brook tečie e údolím. T. T.
Ellis, dozorca jazdnej polície, zomrel na
následky zranenia pri nechválene známom
masakri Pinjarra z roku 1834, pri ktorom
boli povraždení domorodci z Banyowly.

australskú flóru. Stezka je hodnotená ako
mierna, ale miestami je vymytá a niektoré
časti sú veľmi strmé. Môžete sa ľahko
stratiť, ale to je súčasťou zábavy. Štrk je
ako mokré mydlo, preto si zoberte vhodnú
(pevnú) obuv.

V regionálnom parku Banyowla sú tieto
rezervácie:
• Údolie Ellisa Brooka
• Hardinge Park (mesto Gosnells)
• Hillside Farm (mesto Gosnells)
• Lloyd Hughes Park (mesto Armadale)

Národný park Banyowla je 7.2 kilometra
ľahko obchodovanou cykloturistickou
trasou, ktorá ponúka nádhernú scenériu a

NITRANČANOM
Úplnou náhodou som zistila, že
nás, Nitrančanov je tu v Perthu
niekoľko. Tak sa s nimi, a nielen s
nimi, chcem podeliť o informáciu,
ktorú mi poslal brat, ktorý momentálne býva v Anglicku.
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Okrem kvetov je rezervácia Ellis Brook
Valley známa aj dramatickými útesmi a
smaragdovozelenými vodami lomu Old
Barrington. K úžasným zážitkom patria
tiež panoramatické výhľady z vrcholu
Sixty Foot Falls.

V Nitre je internetový obchod, spojený s informáciami a novinkami
na blogu, Facebooku, Instagramu a
YouTube:

ww.ortodoxninitrancani.sk

UPOZORNENIE: K porozumeniu
textov je potrebná znalosť nitrianskeho nárečia

Na námet Heleny Hájek napísala Gábina

YABEROO BUDJARA HERITAGE TRAIL - PĚŠKY ČI NA KOLE
Zdejší pobřeží nabízí desítky kilometrů dlouhou, skvěle udržovanou stezku pro pěší i cyklisty. Pokud by vás lákala
stezka trochu víc „off road“, přesto s pobřežním klimatem, doporučuji se vydat po YABEROO BUDJARA HERITAGE
TRAIL, který začíná u jezera Joondalup. Tato 28 kilometrová stezka pokračuje přes regionální park Yellagonga, národní park Neerabub a končí v národním parku Yanchep . Jak už název napovídá, přírodní pěšina, která spojovala jezera
pobřežní pláně, následuje původní cestu místních aboriginských kmenů Whadjuk Noongar a jejich stařešiny Yellagonga.
Stejnou stezku později využívali i Evropané k dopravě zásob.
Jméno Yaberoo Budjara se překládá jako země (Budjara) lidí severně od Perthu (Yaberoo).

Stezka je rozdělená na pět kratších úseků, takže si můžete udělat
několik kratších výletů, nebo se dá projet na kole. Nabízí velmi
rozmanitý terén, od mokřadu s rozličným ptactvem okolo jezera
Joondalup přes různý lesní porost s tradičními stromy a keři
jako peppermint trees, marri a jarrah trees, zamia palms, sheoak,
tuart gums nebo banksias. Porost je vyšší i nižší, místy je možné
zahlédnout oceán, občas si připadáte až evropsky. Část stezky
přes národní park Neerabub byla vystavěna jako příjezdová
cesta k tamním vápencovým lomům. Na ní jsem byla omámena
nádhernou vůní divokých frézií, z kterých tu byl úplný koberec.
Yaberoo Budgara Trail přirozeně kopíruje terén, který je převážně kopcovitý. Kopce to nejsou, až na jeden úsek, příkré, ale jsou
poměrně táhlé. Všechny velké silnice mají vybudované podjezdy,
takže se není třeba žádných nebezpečných přecházení. Přechází/
přejíždí se pouze pár lokálních silniček. Rozmanitost porostu
přináší i rozmanitost divoké květeny a jistě nemusím dlouze
popisovat, jak zde příroda na jaře kvete. Syté barvy, rozmanité
tvary a hlavně množství je prostě dech beroucí. To vše za pokřiku papoušků, vran a mnohých dalších opeřenců, více či méně
maskovaných. Na cestě se vyhřívalo i několik ještěrek, které se
mě snažily zastrašit svým modrým jazykem. Šelest v okolním
křoví prozrazoval přítomnost další fauny.
Pro mě mezi nejkrásnější úseky patřil ten poslední, mezi Lacey
Road a Loch McNess jezerem v Yanchepu. V této části vede
stezka přes porostlé duny, je to také část nejnáročnější, místy
jsou duny dost příkré, občas potkáte úsek se sypkým pískem.
Bylo tam také místo, které prošlo rozsáhlým požárem – možná
to bylo jen kontrolované vypalování. Jak už víme, na oheň je

zde příroda zvyklá a pro mnohým rostlinám je prospěšný až
nezbytný. Téměř apokalypticky působil pohled na černé pahýly
ohořelých keřů, kontrastem mu byl písečný podklad, který hýřil
barvami. Nikdy jsem neviděla takové množství sytě žlutých až
oranžových klokaních pacek (kangaroo paw), kterým konkurovaly divoké orchideje. Kam oko pohlédlo, tam kvetly! Jasně
žluté cowlips, ušaté Winter Donkey a tvarově fascinující Fire
Orchids. Název šitý na míru! Nemohla jsem se odsud odtrhnout.
Poslední kilometr lesem k jezeru zase kopírovaly růžové Fairy
Orchids. Na jiných úsecích jsem také spatřila nádherné Spider
Orchids a také krásku, kterou jsem nazvala voskovou panenkou
– Purple Enamel Orchid. Nedalo se uvěřit, že je opravdu živá a
ne umělá! Nejsem žádný lovec orchidejí, nijak jsem je nehledala, prostě se mi ukázaly samy, takže se tam rozhodně schovává
mnoho dalších pokladů.

Já jsem Yaberoo Budjara Trail jela na horském kole. Rozhodně
se vyplatí nespěchat a užít si rozmanité přírody okolo. Většinu
cesty tvoří vápencový podklad, který je poměrně rozvrásněný a
tím pádem celkem drncá. Takže se připravte na trochu natřásání a občasné uklouznutí na měkkém písku. V létě tam bude asi
pořádné horko, výlet doporučuji v zimě nebo na jaře – už kvůli
té nádherně rozkvetlé divoké květeně.
Mapy a informace naleznete třeba zde: https://www.wanneroo.wa.gov.au/info/20058/museums_culture_and_arts/180/
yaberoo_budjara_heritage_trail/1
Šťastnou cestu
Jitka
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ
KAPITOLA DEVÁTÁ – VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES A DEŠTNÉ PRALESY (ZÁŘÍ 2020)
Čím dál jedeme na sever Queenslandu, tím
je krajina kolem zajímavější. A co teprve,
když vjíždíme do oblasti, která spojuje dva
přírodní skvosty – Velký bariérový útes a
deštné pralesy. Je zde rozhodně co objevovat a obdivovat!

sprch. V den našeho výletu bylo moře
pořádně rozbouřené a naše raftová loď
na vlnách vydatně skákala. Zamračenému
počasí jsme však ujeli a na útesu Mackay
svítilo sluníčko. I když se nám moře při
šnorchlování dost houpalo, nezkazilo nám
to radost při pozorování želvy. Hojnost a
barevnost rybiček kolem korálů byl zážitek
sám o sobě.
Druhý lodní výlet byl z Cairns tentokráte
na útes Moore. Záměrně jsme vybrali loď
Sunlover, která má v moři svůj vlastní
platformu, u které několik hodin kotví. A
hlavně ten pontón má velkou skluzavku
do moře, na kterou se holky těšily nejvíc.
Však ji taky řádně využily! Šnorchlování
zvládly výborně, a kromě několika želv,
jsme viděli i obrovskou Maori wrass,
puntíkovanou boxfish, několik obrovských
škeblí a tisíce barevných korálových rybiček. Útes byl nádherný. Korálové zahrady
byly krásně barevné a členité.

VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES
je největším korálovým útesem na světě.
Je přes 2000 km dlouhý, má víc než 600
ostrovů a od roku 1981 je pod ochranou
UNESCO. Není to však jeden souvislý útes,
ale síť 3000 menších útesů, které tvoří 350
druhů korálů. Ty poskytují útočiště 1500
druhům ryb a mnoha dalším mořským
živočichům. Je to neskutečně bohatý ekosystém. Už při naší první návštěvě útesu
u Whitsundays jsme věděli, že se sem
musíme vrátit.
Příležitost přišla na Cape Tribulation.
Počasí je zde většinu roku hodně mokré, a
tak i přesto, že jsme tu byli v suché sezóně, jsme tu každý den zažili pár pořádných
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Do třetice jsme si vyrazili na ostrov
Fitzroy, který jsme z lodi okoukli již při
plavbě na útes Moore a moc se nám líbil.
Nejdříve jsme, jak správní trosečníci,
vyšlápli na samý vrchol ostrova přesvědčit se, zda je moře opravdu všude dokola – bylo. Potom jsme si půjčili kajaky a
prozkoumali pobřeží ostrova. Šnorchlování
rovnou z pláže bylo velice příjemné a voda
hezky teplá. Den jsme zakončili krátkou
procházkou na pláž Nudye (která vůbec
nebyla nudistická), kde bylo moře křišťálově čisté.
K rozloučení se s Bariérovým útesem jsme
vybrali speciální den – Terezčiny desáté
narozeniny. Celý výlet měl být překvapením, a tak jsme jí z cesty autem na loď
udělali malou bojovku. Zavázali jsme jí
oči, aby neviděla, kam jede a teprve na
lodi si mohla sundat šátek z očí. Dostala
zašifrovaný dopis, že jede na opuštěný ostrov (Low Island) v dálném moři, kde na ni

čeká poklad. Po šnorchlování, které se moc
povedlo, protože holky vydržely ve vodě
přes půl hodiny, se obě pustily do hledání
pokladu. Byl zakopaný kousek od majáku
a najít ho jim trvalo jen chvilku. Potom
jsme si udělali procházku kolem ostrova.
Obejít ho celý dokola nám trvalo asi deset
minut. Cestou zpátky nám na lodi hrála
živá hudba a kytarista Terezce zazpíval
Happy Birthday. Večer u ohně se Terezka
rozdělila o svůj narozeninový dort s celým
kempem. Byl to moc povedený den.
TROPICKÉ DEŠTNÉ PRALESY
Podél severního pobřeží Queenslandu,
mezi Townsville a Cooktown, se rozprostírá oblast tropických deštných pralesů.
Daintree Rainforest, který pokrývá velké
území do řeky Daintree na sever, je nejen
největším tropickým pralesem Austrálie,
ale zároveň nejstarším tropickým pralesem na světě. Jeho ekosystém je jedním
z nejkomplexnějších přírodních systémů
na naší planetě. Žije zde 30% australských
plazů, 65% australských motýlů a netopýrů a 12,000 druhů hmyzu.
Pár dní jsme strávili kolem vesničky
Mission Beach, která je krásně zasazená mezi oceán a deštný prales.
Nejzajímavější byla návštěva farmy, kde
pěstují kakaové boby, které rostou pouze
v tropickém podnebí deštného pralesa.
Dozvěděli jsme se nejen o pěstování
kakaa, ale i něco málo o výrobě čokolády. A hlavně jsme ochutnávali konečné
výrobky. Mňam!
Hodně jsme se toho dozvěděli v Daintree
Discovery Centre, kde mají velice praktický vzdělávací systém. Pomocí malých
audio přehrávačů a zastávek podél vyznačených cest, se zde člověk dozví spoustu
zajímavostí a faktů o deštném pralese.
23metrová vyhlídková věž umožňuje
krásný pohled na vrcholky stromů.

Několik dalších procházek v Daintree
Rainforest jsme podnikli na Cape
Tribulation, kde jsme také několikrát
pozorovali kasuára, jednou dokonce se
dvěma mláďaty.
Zcela úžasný pohled na faunu deštného
pralesa nám poskytla vyjížďka solárním panelem poháněnou pramičkou po
řece Daintree. Tolik různých divokých
živočichů během jedné hodiny jsme snad
v životě neviděli. Krokodýli, 3 druhy
ledňáčků a spoustu dalších ptáčků, sovy,
žáby, jeden z největších australských
hadů, spletence několika hadů v keřích
nad řekou… no nádhera.
Nejsevernější objevování deštného pralesa
byl víkendový výlet z Cape Tribulation do
Cooktown. Karavan jsme museli nechat
v kempu a vyrazit jen se stany, protože 50 km cestou necestou pralesem po
Bloomfield Track bylo opravdu nezapomenutelných. Cooktown nese jméno
kapitána Cooka, který zde v roce 1770
opravoval svoji loď Endeavour, která u
Cape Tribulation najela na korálový útes.
To jsme se dozvěděli v moc hezky udělaném James Cook muzeu. Také jsme zde
vyšlápli na Mt. Cook a pozorovali západ
slunce z Grass Hill. Cestou zpět jsme se na
kafíčko zastavili ve svérázně vyzdobené
hospodě Lions Den. To se nedá popsat, to
se musí vidět.

Jedním z nejoriginálnějších výletů do
deštného pralesa byl výlet lanovkou od pobřeží do horské vesničky Kuranda. Cestou
jsme si při krátké zastávce prohlédli
Barron vodopády. Po procházce Kurandou,
která má úžasné trhy a zajímavou motýlí
rezervaci, jsme nasedli do historického
vlaku a sestupovali dolů z hor kaskádou
15 tunelů a ještě více mostů.
Daleký sever Queenslandu nám všem přirostl k srdci. Snad i proto jsme ho vyměnili za plánovanou dovolenou v Karijini
NP a Exmouth během zářijových školních
prázdnin. Hlavní důvod změny plánu byl
však především fakt, že dostat se zpátky do zavřené Západní Austrálie bylo
tak nejisté, komplikované a potenciálně
drahé, že jsme nakonec uznali, že bude
nejjednodušší zůstat tam, kde jsme a užít
si to tu co nejvíc.
O tom, že i v Austrálii se dá najít kus
poctivé historie, o horkovzdušných balónech a o uruguayské císařovně se dočtete
zase až příště.
Za Tureckou výpravu sesmolila Kamila
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28. ŘÍJEN
Toto datum si všichni Češi a Slováci spojují se vznikem prvního Československa. Sečtělí obyvatelé Západní
Austrálie vědí, že se tento den zapsal do jejich dějin jako jeden z nejkrvavějších. A více než 180 let se učili, že
to byla bitva u Pinjarry.
Masakr Pinjarra
Shire of Murray a místní skupina národa
Bindjareb každoročně pořádá setkání na
břehu řeky Murray, aby si připomněli
masakr Pinjarra z roku 1834 a vzdali tak
úctu předkům, kteří zde padli. Lidé z celého regionu se schází na místě masakru
ve snaze vytvořit kulturní povědomí a
pomoci s duchovním uzdravením národa
Bindjareb a prvních Australanů. Pamětní
událost začíná uvítáním v zemi představitelem národa Binjreb, po kterém následuje minutové ticho a tradiční kouřový
obřad, který očistí místo a odvrátí zlé
duchy.

George Fletcher Moore, který krátce
po události použil termín „bitva“. Sám
James Stirling událost označil za „potyčku“ a prohlásil, že bylo třeba „zkontrolovat“ lidi Noongar poté, co zabili jednoho
ze zaměstnanců Thomase Peela, Hugha
Nesbitta. Po události přeživším řekl, že
„pokud domorodci zabijí někoho z jeho
lidí, nikdo z národa Noongar nezůstane
na této straně hor naživu“.

Groseová s odvoláním na deník svého
dědečka a matky, kteří v té době žili
poblíž Pinjarry, napsala: „Bylo zabito
asi 80 černochů a těla mnoha mrtvých
plavala po řece… asi 50 domorodců bylo
pohřbeno v jedné velká díře.“

Pokud to setkání bylo skutečně bitvou,
jak to, že o život přišel jen jeden člen útočící skupiny 25 lidí - policejní dozorce?
Historické důkazy a vzpomínky potomků
přeživších nás nenechávají na pochybách,
že útok na Pinjarru byl masakr.

Co se vlastně u Pinjarry stalo?
Útok na tábor Pindjarup Noongar na
řece Murray, 85 km jižně od Perthu,
začal 28. října 1834 v 8 hodin ráno. Byl
vedený guvernérem západní Austrálie,
kapitánem Jamesem Stirlingem, který
měl pod velením ozbrojenou skupinou
25 lidí – mezi nimi byl generální geodet
kolonie John S. Roe, policejní dozorce
Theophilus Tighe Ellis, přední osadník
Thomas Peel, pět jízdních policistů, osm
vojáků 21. pluku a osm civilistů.
Během hodiny bylo 60-70 domorodých
mužů, žen a dětí v táboře vystaveno
intenzivní palbě 24 zbraní a další půl
hodiny byli přeživší pronásledováni v
okolí. Všichni zranění byli okamžitě
zastřeleni, osm žen a několik dětí bylo
odvezeno do zajetí. Na straně útočníků
byl zraněn jeden policista do ramene a
policejní dozorce Theophilus Ellis utrpěl
otřes mozku, ať už ránou kopím nebo
pádem z koně, a později zemřel.

Byla to bitva nebo masakr?
Historik Keith Windschuttle tvrdí, že
Pinjarra byla „skutečnou bitvou mezi
válčícími stranami s oběťmi na obou
stranách, spíše než masakrem nevinných“. To tvrdil také tehdejší prominentní právník rané kolonie Swan River,
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Koloniální sekretář lord Glenelg v
Londýně reagoval na Stirlingovu zprávu
znepokojeně a naznačil, že útok byl spíše
formou války než prosazováním britského práva. Poukázal na to, že domorodí
lidé byli britští občané, a proto byli
chráněni zákonem.
Geodet kolonie John S. Roe událost
nazval „rencontre“ - nepřátelským
setkáním. Jeho zápis v deníku popisuje
nalezení „nepříjemného kmene“ 70 až 80
lidí. Napsal, že „mnozí se skrývali v řece
jen s nosem a ústy nad vodou“. Během
hodiny bylo 15–20 zastřeleno, dokud
„se nepokládalo za dostatečně příkladné
potrestání kmene za četné vraždy, které
spáchal“.
Perth Gazette v roce 1834 označil útok
za „rvačku“. Jednalo se o „úspěšné a rozhodující střetnutí“, při kterém se palba
nezastavila, „dokud na polích a v řece
nezůstalo mrtvých 25 až 30“. Věstník
prohlásil, že „bylo rozdáno kruté, ale
zasloužené trestání“.
Článek z roku 1868, publikovaný v
časopise Western Australian Church of
England, nazval událost „nevybíravým
zabitím neškodného a neohrožujícího
kmene“, kde „bylo úmyslně zastřeleno
200 až 300 pokojných domorodců“.
V roce 1927 pak zpráva v časopise
Royal Western Australian Historical
Society odhalila více. Jane Elizabeth

Od roku 1991 si lidé národa Binjareb,
každoročně 28. října na pamětním místě
v Pinjarře, připomínají masakr pod
názvem Zpět na den Pinjarry. Stařešina
národa Binjareb - Noongar Theo Kearing
a jeho manželka Gloria Kearing, mají
hlavní zásluhu na tom, že po mnoha letech
neúnavné práce byl v Pinjarře postaven
památník a událost uznána jako masakr.

Zdroj: www.theguardian.com/
australia-news/2019/nov/18
Pokud vás zajímají události z období
osidlování Austrálie, podívejte se na
stránky the Australian Frontier Conflicts
(1788-1940s) - australianfrontierconflicts.com.au. Autoři stránek se snaží
zdokumentovat konflikty mezi evropskými kolonisty a australskými domorodými
obyvateli a obyvateli Torres Straight
Islander.
Gábina

Z KLOKANOVY KAPSY
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem.
Nikdo není na tomto světě zbytečný.
I ten největší blbec může sloužit alespoň jako špatný příklad.
Jen tři typy lidí mluví pravdu:
Děti, ožralí a pak každej neskutečně nasranej.
Když se po dvou sychravých, deštivých dnech vzbudíš do
krásného, sluncem zalitého rána, je zaručeně pondělí.
Pokud pijeme na zdraví, měla by to hradit pojišťovna.

Průjem a Alzheimer je velmi nepříjemná kombinace.
Ženeš se a nevíš kam.
Všechny choroby jsou ze stresu.
Jen ty pohlavní jsou z potěšení.
Peníze kazí lidi.
Dá se tedy říct, že většina našeho národa je nezkažená.
Začínal jsem z ničeho a většinu z toho pořád ještě mám.
Všichni chtějí vaše dobro. Nenechte si ho vzít!

Kudy mezi nástrahami se dostane krtek k mrkvi?

Z údajne zdravého rybacieho mäsa, vytečie polovica vody.
Mäsové výrobky neobsahujú mäso.

Na televízii večer prepíname aj 25 programov,
ale nájdeme len varenie celebrít, reality show, alebo reklamy.

Jogurt obsahuje 45% mlieka.
Maslová buchta má záruku 12 mesiacov.

Najpredávanejšie knihy sú kuchárky každého, kto sa objavil
v smotánke, životopisy pseudohviezd a horoskopy.

Aj behom reči s kamarátom telefonujeme.

Existuje 30 časopisov pre ženy ktoré asi nemajú vlastný
úsudok, ale ani jeden pre normálne ženy.

Náš mobil má toľko funkcii, že sa nimi chválime priateľom,
ale pre život sú nevyužiteľné.

Pod pojmom kultúra sa nám vybaví návšteva multikina.

Svojim blízkym pošleme aj tridsať stupídnych esemesiek,
ale ani raz sa neopýtame ako sa majú.

Technika zbližuje vzdialených, ale oddeľuje od seba blízkych.

Nekdy sa sám sebe ptám: Kdo kurva sme? Odkáď sme přišli?

Pak si naleju odpověď

Kam míříme? Jaký má smysl lidská existence?

– a je mně dobře…
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KLOKAN

Zvířata v ZOOPřidat komentář
Poznáváte klokana

s kapsou mezi nohama?
KLOKANI

Vida pana klokana,

jak ho baví kopaná.

Kopne levou, kopne pravou,
umí také přihrát hlavou,

když chce hráti s klukama.

asi jako kuličky.

Ve vaku pod srdíčkem

cpe se stále sladkým mlíčkem
s mládětem si máma hraje
z mléčné žlázy mléko saje
Skrytý mimo nebezpečí
také někdy zlobí brečí.
Je to lumpík ušatec

klokánek je vačnatec.
NEPOSLUŠNÝ KLOKÁNEK
Klokánek má špatný den
a nikdo to nezmění.

Zlobil. Nesmí z kapsy ven.
Má domácí vězení.
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Austrálií cestuje,

www.GetColoringPages.com

níže nesmí s rukama,

Narodí se maličký

když je vzteklý “tak boxuje!”

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

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

MÍSTO PRO
VAŠI

REKLAMU
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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

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.
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

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Táborák
Kempování

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

Filmový Festival
Mikuláš

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.
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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

