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TRADIČNÍ TÁBORÁK V NETRADIČNÍ DOBĚ
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Milé děti,
Přijede k Vám Mikuláš s Andělem a Čertem!

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

Kromě Mikulášské nadílky pro poslušné děti
a doručení zlobivých dětí do pekla je připraven
i doprovodný program:
jízda s hasičem Kevinem v hasičském autě,
tématická výtvarná dílnička
a zdobení vánočních perníčků.

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

Rezervace dětí na Mikuláše nutná, nejpozději
do STŘEDY 25/11/2020 na email csa@czechslovakwa.org.
V emailu uveďte jméno i příjmení dětí a jejich věk.
Předmět emailu: ‘Mikuláš 2020’.
Austria Club má dobře zásobený bar a výbornou kuchyň,
prosíme striktně ‘NO BYO’ food & drinks.
Vstupné: Děti členů ČSA: $10 | Ostatní děti: $15 | Dospělí: $2

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

CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL WA
FESTIVAL PROGRAM
Czech & Slovak Association WA presents

www.fb.com/CSFilmFestWA

FB.COM/CSFILMFESTWA

Dear Friends and Film lovers,
The Czech and Slovak Association of WA is delighted to announce the 6th Czech and Slovak Film Festival of WA. The festival
will take place in various locations in Perth namely Luna Leederville, The Backlot Perth, The Sunken Garden in UWA and in The
Hungarian Community Hall from 18th to 22nd November.
For the sixth time, we will be celebrating the beauty and courage of the Czech and Slovak cinematography, which opens tough
themes with cruel accuracy but with unbelievable ease, mild humour and irony.
This year, the year 2020, overly fulfils our festival motto “Full of stories”. Not only that the virus has changed many of our plans but also
it has affected our hopes, believes and not to mention frustrations. The planning of this year festival was full of those emotions and in
the end of the day the whole process pushed us to our limits and we are bringing you 6 amazing movies in 4 different locations.
The Friday Night (20/11/2020) will host in The Sunken Gardens, UWA, The Night of the Festival – a festive celebration of the
Czech and Slovak cinematography. In the natural amphitheatre, under the skies, we will screen a thrilling film Amnesty. After the
main screening, there will be an experimental music performance A Bit Bitter that will complement the whole audio-visual experience. So, come, bring your friends, have a drink or two (or three) and enjoy a great film, inspiring music and delicious finger food
– everything is included in one ticket!
On Saturday, we are also bringing you a special event for kids. In co-operation with The Czech School Perth, we will organize the Film making workshop for the kids - held in the Czech language. Please contact us if you wish your child to attend
(Czechschoolperth@gmail.com). And there will be many more surprises during the festival. So, follow us on fb.com/CSFilmFestWA
and get all the extra information.

The festival team is looking forward to seeing you at the films!
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POTÁBORÁKOVÉ HLÁŠENÍ
V sobotu 10. října se v netradičním termínu konal náš tradiční táborák. Přestože to byl termín nezvyklý
a sobota prázdninová, počet účastníků akce předčil naše očekávání – asi tak dvakrát! K výborné náladě
a vysoké účasti přispělo i slunečné počasí, skvěle fungující kontakty mladých rodin a možná i uzavřené
západoaustralské hranice.

Když jsme před několika měsíci diskutovali, zda zorganizovat táborák v náhradním termínu, byl výborový tým názorově
rozdělen téměř vyrovnaně. Argumenty
proti byly termín (volná sobota na našem
táborákovém místě byla pouze ta prázdninová) a kratší časový odstup od táboráku
příštího (snad v tradičním čase pálení
čarodějnic). Přesto se část výboru PRO
rozhodla „zariskovat“ a táborák uspořádat
i za cenu menší návštěvnosti, než obvykle.
Velkou radost nám udělala i zpráva, že
nám špekáčky připraví „náš“ řezník, pan
Kofroň. Teď už bylo jen otázkou, KOLIK
jich, a všeho ostatního, asi bude třeba.
Kolik se nás sejde? Bylo rozhodnuto, že
buřta si rezervujete nahlášením účasti.
Jako obvykle se první týdny nic moc nedělo. Hráze se protrhly pár dní před uzávěrkou a emaily a telefonáty chodily dál i
po ní. Trochu jsme se zapotili při řešení
matematické hříčky kolik buřtů, chleba,
koblížků i kyselých okurek nahlášený dav
zkonzumuje. A kolika litry piva vše zapije?
Samozřejmě se počty pro jistotu navýšily, v den akce vždycky dorazí i předem
nenahlášení. Skupina maminek pilně
nacvičovala tábornické písničky s kytarou,
neúnavná organizátorka československých
playgroup Katka zase aktivity pro nahlášených cca 140 dětí.
Sobotní ráno nás vítalo sluncem.
Osvědčená trojice Jura-Radek-Milan
nastoupila již zrána, aby připravila ohniště a technické zázemí akce. Po obědě
nastoupila četa kuchyň a výčep, o něco
později i četa vstup. Ve čtyři odpoledne dorazili první návštěvníci, během
následných dvou hodin se rozlehlá louka
tábořiště Windmill zaplnila piknikovou
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výbavou i všude pobíhajícími dětmi.
Skvělou náladu doplnila vůně špekáčků
i tábornické písničky. Hloučky krajanů
i jejich známých se živě bavily, však se
někteří možná celý rok neviděli. A o tom
to je! Táborák je hlavně místo setkání
starých známých i poznání nových tváří oheň odpradávna lidi sdružuje.

jeden z prvních, chystá co, kde je třeba,
zajišťuje pekárenské zboží, pak si nasadí
čepici parkovacího inspektora, ještě před
půlnocí sbírá odpadky a sklízí stoly. A
znova nastupuje v neděli ráno, coby člen
uklízecí čety. Juro, máš můj obrovský
obdiv, jsi nám velkým vzorem!

A jak to tedy bylo statisticky? Na 450
účastníků si opeklo 85 kg buřtů, k nim
snědlo 36 bochníků chleba, 80 rohlíků,
30 sklenic okurek, 250 koblih a dva metry štrůdlu. Jen piva se oproti minulým
letům vypilo málo, ale přece jen tam bylo
mnoho nezletilých účastníků i rodin.
Velký dík za úspěšnou veleakci patří celému organizačnímu týmu, který doplnili
i jejich rodinní příslušníci a další, co se
pomáhali starat o oheň, bar, výdej jídla,
zábavu dětí i dospělých. Velký dík i patří
i úklidové četě, která nastoupila hned
v neděli po ránu, aby uvedla louku, ohniště i přístřešky do původního stavu, jako
bychom tam ani nebyli. Zde bych ráda
osobně poděkovala našemu, sice věkem
nejstaršímu, ale srdcem i fyzickou sílou
jinocha, „výborníkovi“ Jurovi Voytovi,
který je každoročně na místě táboráku

Poděkování patří i Vám všem, co jste na
táborák přišli, vytvořili báječnou atmosféru a přispěli k pocitu krajanské sounáležitosti. Velmi nás zahřála Vaše mnohá
poděkování, která nám dodala elán do
dalších akcí.
Těšíme se na viděnou – třeba hned na
našem dalším Českém a slovenském filmovém festivalu v listopadu!
Za organizátorský tým asociace
Jitka

ČESKO-SLOVENSKÉ PLAYGROUP V PERTHU
Pokud máte (nebo vbrzku budete mít) malé děti, mohlo by vás
zajímat, že máme v Perthu již dvě česko-slovenské playgroup. Děti
si tam spolu hrají, zpíváme si a tancujeme, učíme se české i slovenské říkanky, vyprávíme si pohádky, povídáme o našich tradicích,
slavíme svátky a narozeniny. Za poslední roky jsme se rozrostli,
protože mezi nás přichází více a více dětí, českých i slovenských
„Australánků“, museli jsme playgroup rozšířit.
Pondělí a středy trávíme v období školního roku v Sorrento Community Hall od 9
do 12 hodin. A pátky se celoročně scházíme v Subiaco Playgroup od 9 do 13 hodin.
Rodiče si mají čas u kávy či čaje popovídat o životním stylu, poradit si jak na život
v Austrálii, předat si rady a zkušenosti s bilingvální výchovou, jak to zvládat bez
prarodičů, nebo jak cestovat s dětmi. Zkrátka podělit se o radosti a překážky spojené s životem na opačné polokouli. Pořádáme také různé společenské, kulturní a
vzdělávací akce a hlavně jezdíme na výlety.
V Sorrento playgroup jsme letos už prožili Duhový den, oslavili Den matek/otců (a
vyrobili jim dárky) nebo si užili Halloween. Ještě nás čeká vědecký den Einstein,
těšíme se na Advent, vánoční focení a večírek.
V Subiaco playgroup jsme letos několik dětí pasovali na školáky a takto se rozloučili s dlouholetými kamarády. Oslavili jsme Velikonoce a Den matek/otců, uspořádali
karneval, užili si muzikoterapii s Bohdanem a prožili mnoho radosti a zábavy. Před
koncem roku nás ještě čeká tradiční vánoční večírek po česku a po australsku a přivítáme Nový rok.
Společně jsme si letos udělali výlet na farmu za zvířátky v Lansdale, byli pouštět loďky u vodopádu „Noble Falls“, vyřádili se na hřišti v
Kings Parku, užili si procházku kolem vody ve Swan Valley. Každá rodina má přece v Perthu a okolí svá oblíbená místa, tak proč se o ně s
kamarády nepodělit.
Pokud se i vy chcete seznámit, najít si nové kamarády a navázat na české a slovenské kořeny, určitě se stavte.
Česká a slovenská playgroup v Perth - Sorrento
Sorrento Community Hall
22 Padbury Circle, Sorrento

Česká a slovenská playgroup v Perth - Subiaco
Subiaco Playgroup
430 Rokeby Rd, Subiaco

Pondělí a středa 9:00 - 12:00 hod.

Pátek 9:00 - 13:00 hod.

Katka Švejcarová 0401 782 666
Katka Steffens
0413 925 912

Katka Steffens 		
Kristy O’Shaughnessy

0413 925 912
0406 973 142
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MUZIKOTERAPIE
S BOHDANEM
V ČESKO-SLOVENSKÉ
PLAYGROUP
Muzikoterapie je terapeutický
obor, který využívá hudební prvky
jako jsou zvuk, rytmus, harmonie
a melodie k hudebním i nehudebním cílům. Hudba nepůsobí jen
na lidské ucho, ale i na celé tělo.
Působení hudby je subjektivní,
závisí na zkušenostech, prostředí,
temperamentu a aktuální náladě.
U dětí je dopad hudby mnohem
znatelnější. Zpíváním malým dětem přispíváme k jejich zdravému
psychickému a fyzickému vývoji a
rozvoji komunikace.
Muzikoterapie je opravdu užitečná disciplína, a proto jsme moc rádi, že máme i
mezi námi v Perthu takového experta na
muzikoterapii, jako je Bohdan Prachař.
Bohdana jsme oslovili, zda by nepřišel
udělat experimentální hodinu muzikoterapie do česko-slovenské playgroup v
Subiaco. Bohdan pozvání přijal a druhý
říjnový pátek do playgroup dorazil.
Dopoledne jsme si všichni moc užili.
Přišlo více než 20 dětí s rodiči. Společně
jsme se poddali zvukům bubnů, didgeridoo i Orffových nástrojů.
A při té příležitosti jsme Bohdana trochu
vyzpovídali.
S muzikoterapií začínal v Praze jako
sociální pracovník v Národním ústavu pro autismus Nautis. V té době se
věnoval hudbě a muzicíroval pět let a
bral si své hudební nástroje do práce.
Muzikoterapie byla v té době ve svých
začátcích a Bohdan se začal o tento směr
práce s postiženými více zajímat.
Vedlo to k hudebnímu vystoupení s
jeho klienty. Bohdan založil skupinu
“Improvizace” a začal se muzikoterapii
věnovat naplno. Účastnil se workshopů
a stýkal se s lidmi, kteří se oboru věnují
řadu let. Od té doby Bohdan procestoval
celý svět a pomáhá dětem, postiženým,
uprchlíkům i nebo jen tak zlepšit náladu.
Katka: „Oč ti v muzikoterapii jde? Kam
své klienty při práci směruješ?“
Bohdan: „Jde mi o to, aby se klienti
odpoutali od všedního dne, starostí, povinností. Reagovali na nové podněty a tvořili se mnou. Záměrně nevytvářím vztah
učitel-žák, ale naopak vztah spolutvůrce.
Náš společný koncert obvykle trvá asi 45
minut. Čas je v tomto směru relativní a terapeutickou sekci ovlivňuje řada faktorů.“
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Katka: „V čem si myslíš, že muzikoterapie pomáhá lidem nejvíce?“
Bohdan: „Rozvíjí kreativitu, hlavně u
dětí. U těch, které postrádají schopnost
navazovat kontakty. Nebo u lidí, kteří
prožili něco velmi tragického. To jsem
zaznamenal při své práci v utečeneckých
táborech v Itálii. Tam jsem asi nejvíce
pocítil, jakou sílu má hudba. Lidé, kteří
si prošli peklem, se díky hudbě dokázali
odpoutat od reality natolik, že byli na
pár minut opět opravdu šťastní.“

Bohdan: „S Václavem Kořínkem, je to můj
spirituální vůdce. Snaží se lidi podporovat,
aby se věnovali hudbě.“

Katka: „Kdo je tvým největším vzorem?“
Bohdan: „Je to můj učitel, teď již kolega,
terapeut, hudebník a výtvarník Václav
Kořínek.“

A pokud máte zájem o muzikoterapii
s Bohdanem, určitě ho kontaktujte.

Jana: „Který je tvůj nejméně oblíbený
hudební styl?”
Bohdan: „Michal David a popová scéna
té doby.”
Iva: „Jaký hudební nástroj tě láká?”
Bohdan: “Piano.”
Iva: „Na který hudební nástroj hraješ
nejraději?”
Bohdan: „To je o pocitu. Na opuštěný
ostrov bych si vzal kytaru. Nejvíce hraji
na perkuse.”
Jana: „S kterým bubeníkem, hudebníkem, by ses chtěl potkat a pokecat,
kdokoliv ze světa?

Iva: „Čím by si chtěl být, kdyby si nebyl
hudebníkem?“
Bohdan: „Točil bych filmy.“
Tímto bychom chtěli Bohdanovi mockrát
poděkovat za úžasnou hodinu muzikoterapie, skvělou společnost a přejeme mu
hodně štěstí a úspěchů v práci i osobním
životě. Těšíme se brzy na viděnou.

Email: bohdan.prachar@gmail.com
Mobil: 0484 913 928
Facebook: JOY in Rhythm
https://m.facebook.
com/2072899236138876
Co Bohdan nabízí:
•

•
•
•

Individuální i skupinové terapie pro
děti i dospělé – doporučená věková
hranice pro skupinovou terapii je tři
roky, u individuálních lekcí je to bez
věkového omezení
Bubnování pro dospělé i skupiny
Narozeninové oslavy
Možnost čerpání dotací National
Disability Insurance Scheme, pokud
jde o terapie uznané lékařem

SLOVENSKÁ ŠKOLA
OBNOVILA VYUČOVANIE
V sobotu 17. októbra 2020 sme opätovne zahájili výučbu slovenského jazyka pre deti od 3 rokov. Stalo sa tak
po piatich rokoch prestávky, keď pre nedostatok žiakov po roku fungovania zanikla prvá slovenská škola založená Majkou Podolínskou v auguste 2014.
Obnovená slovenská škola začala v Komunitnom centre v Leederville zatiaľ ako spoločná malotriedka pre deti vo veku od 3 do 9 rokov.
Vyučovacím cieľom vo 4. štvrťroku školského roku 2020 je navodenie slovenského prostredia, v ktorom budú deti vedené k porozumeniu
a reprodukcii počutého textu. Naučia sa slovenské básničky, riekanky, pesničky a keď to pôjde, tak aj ľudové tančeky.
A ako vyzerala prvá hodina? Zišlo sa 21 detí z 25 prihlásených, štyri boli riadne ospravedlnené. Pri vstupe do triedy dostali všetci menovku, aby ich pani učiteľka mohla správne oslovovať. Predsa len zapamätať si mená 21 detí naraz nie je také ľahké. Chlapci a dievčatá
si priniesli zošit a farbičky, ktoré hneď potrebovali. Naučili sa s riekankou nakresliť Kuba ušatého a darilo sa im to veľmi dobre. Mnohí
sa odvážili namaľovať Kuba aj na tabuľu pred všetkými.
Deti si so svojimi rodičmi, ktorí boli na prvej hodine prítomní, zahrali Kolo, kolo mlynské. Niektoré deti hru poznali, pre niektoré bola
novinkou. A aby vedeli, o čom spievali, tak dostali obrázok mlynského kolesa na vyfarbovanie. To by ste sa čudovali akej všelijakej farby
môže byť také mlynské koleso!
Pesnička Čerešničky, čerešničky spojená s tancom bola pre väčšinu detí novinkou. Chytľavá melódia a jednoduché kroky sa deťom páčili,
rovnako ako obrázok čerešničiek, ktoré si po tanci vyfarbili. Dvojhodinové vyučovanie bolo prerušené prestávkou, cez ktorú sa deti mohli
vyšantiť na preliezačkách v uzavretom dvorčeku Komunitného centra.
V novom školskom roku, teda od februára 2021 bude výučba slovenčiny prebiehať v dvoch triedach: predškolská výchova pre deti vo
veku 3-5 rokov a elementárna výučba čítania a písania pre deti nad šesť rokov. Podrobnejšie informácie a spôsoby prihlásenia detí budú
zverejnené v budúcich dvoch číslach časopisu Klokan, na Facebooku CSAWA a na webových stránkach CSAWA.
GB
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ
KAPITOLA DESÁTÁ – ATHERTON TABLELANDS A QUEENSLANDSKÝ OUTBACK (ŘÍJEN 2020)
ATHERTON TABLELANDS
Jsme stále na severním pobřeží
Queenslandu. Na doporučení několika lidí
se přesouváme do Atherton Tablelands,
jihozápadně od Cairns. A prý si na tuhle
oblast máme nechat několik dní, protože
je tu co objevovat.
Jako základnu volíme na další doporučení velice levný bushcamp Ringers Rest
u městečka Mareeba. Na první pohled
to byla jen rozsáhlá vyprahlá ohrada na
obrovské dobytčí farmě, ale už na pohled
druhý člověk poznal, že tohle místo má
rozhodně svůj charakter a šarm. Z našich
původně plánovaných sedmi nocí byl
nakonec třítýdenní pobyt.
Největším pokladem na téhle farmě je
její sedmdesátiletý majitel Dave. Plešatý
honák s kloboukem, šedým plnovousem
a rukama věčně špinavýma od práce.
Rozený samorost, který nikdy nechodil do
školy a od 12-ti let naháněl krávy a koně
přes australský outback. Člověk, který má
příběhů na několik let vyprávění. Třeba o
tom, jak ho třikrát uštkl jedovatý had (pokaždé jiný) a ani jednou nejel do nemocnice. O tom, jak jako mladý při nahánění
stád dobytka naprosto oslepl z prachu
a měsíc jako nevidomý vařil pro ostatní
honáky, přičemž jednou šlápl do ohně a
roztavil si své jediné boty, takže pak měsíc
chodil bos. Podle jeho tvrzení má v těle víc
zlomených kostí než těch nezlomených. A
i přesto, že neví, jak vyhláskovat slovo „highway“, je to člověk se srdcem na pravém
místě a se skutečnou láskou k australské
přírodě, především stromům.
Další raritou tohoto kempu byly horkovzdušné vyhlídkové balóny, které nám
pravidelně s východem slunce přelétaly
nad hlavou. Párkrát z naší ohrady dokonce
startovaly. Co se nám však líbilo nejvíc,
byla spousta dalších cestujících rodin
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s dětmi, takže si holky měly stále s kým
hrát. S jednou rodinou s pěti dětmi jsme
dokonce podnikli dva výlety po okolí.
Každý večer to tu bylo jak na táboře –
kolem ohně si povídali dospělí a kolem si
hrála spousta dětí až do tmy. Nedělní oheň
byl obzvláště speciální, protože Dave pekl
v litinovém kotlíku na ohni pravý australský damper (chleba) a podělil celý kemp.
My jsme se dvakrát přidali a pekli pro
všechny na ohni kuřata. Byla to na chvíli
taková malá komunita, do které jsme
patřili. Občas jsme přidali ruku k dílu a
pomáhali Daveovi vybírat kameny z hlíny.
Holky si udělaly nové kamarády (jedny
dokonce z Mandurah) a na tři týdny jsme
si odpočinuli od „zahákování“ karavanu.
Michal stihl udělat i kus své práce.

Okolí Atherton Tablelands jsme poznali
dokonale. Je to místo velké rozličnosti a
nádherné krajiny. Je zde několik desítek
vodopádů, kráterová jezera s křišťálově
čistou (a ledovou) vodou, nekonečně
zelené kopečky, kde se všude pasou krávy,

spousta národních parků, víkendových
trhů, kávových a čajových plantáží, tisíciletých stromů a úrodné půdy, na které
se pěstuje vše možné. Pouličních stánků
s ovocem a zeleninou jsme si tu užili ažaž!
Shlédli jsme pravé australské rodeo, kde
jsme poprvé viděli, jaké je to udržet se na
hřbetu rozzuřeného býka.
Moc se nám líbila návštěva Herberton
Historic Village, kde na nás dýchl opravdový kus historie. Každý z 60 domečků
z dob před druhou světovou válkou má své
téma. A tak jsme postupně obdivovali, jak
to na začátku 20. století vypadalo v měšťanské škole, u zubaře, v krejčovském
salónu, v potravinách, v ruční tiskárně
novin, v trafice, v hračkárně nebo v apatyce. Obdivovali jsme zručnost kováře, který
před naším zrakem ukoval krásný chyták
na poklice. Za celý den jsme ani všechny
domy nestihli projít!
Velice nápadité a originální byly Crystal
Caves v Atherton. Na první pohled se
jeví jako úplně obyčejný obchod na hlavní třídě města, ale po projití vchodem
se člověk ocitne v krystalovém ráji. Je
to vlastně muzeum udělané do tvaru
umělých (plastikových) jeskyní. Krystaly
a polodrahokamy z celého světa jsou
zde vystaveny v nejrůznějších tvarech a
formách. Největším pokladem těchto jeskyní je Empress of Uruguay (uruguajská
císařovna). Je to obrovský fialový ametystový krystal přes dva metry vysoký, prý
největší na světě. Ve sbírce jsme objevili
i zkamenělou čelist mamuta z České
republiky. Holky si zde rozlouskly pecku
(geode), která v sobě měla 44 milionů let
staré krystaly.
Spoustu zajímavého jsme se naučili v Bat
Hospital. Samozřejmě o netopýrech, které
zachraňují především z ostnatých drátů a
pak je vypouštějí zpět do přírody.

Na čajové plantáži, kde jsme odmítli
drahou prohlídku, jsme si poprvé krásně
prohlédli tree kangaroos - vačnatce, kteří
žijí ve stromech. Vypadají spíš jako lemuři
než jako klokani.
QUEENSLANDSKÝ OUTBACK
Po třech nádherných měsících
v Queenslandu je čas zvednout kotvy a
pomalu se vydat po Savannah Way na
cestu do Severního Teritoria, jinak se díky
blížícímu se období dešťů už nedostaneme
k Darwinu. A tak opouštíme věčně zelené
pobřeží a během jednoho dne se ocitáme
ve vyprahlém a horkém outbacku. Změna
klimatu i krajiny je neuvěřitelná. Z příjemných 25 C rovnou do 40 C.
V Mt Suprise jsme si na malou chviličku
vyzkoušeli hledání polodrahokamů v
hromadách suti a po 1.5 hodině přesívání
šotoliny jsme spokojeně odcházeli s asi
čtyřmi miniaturními kousky topazu.
Na jezeře Belmore u Craydon jsme se
pokoušeli chytit metrovou barramundi
(bahníka), ale nechytili jsme zase ani centimetrovou – my jsme prostě úplně marní
rybáři. Jedeme se tedy na ně podívat do
jejich líhně v Karumba. Cestou vidíme
stovky obrovských šedých ptáků s červenou páskou přes obličej. Jsou to brolgy
a sarus cranes – jejich pověstný taneček
se nám bohužel zachytit nepodařilo. Při
večerní plavbě po ústí řeky jsme si zblízka
prohlédli i několik jabiru (obrovský černokrký čáp). Severní Queensland je ráj pro
všechny pozorovatele ptáků.
Cestu do Severního Teritoria jsme vzali
trochu oklikou přes národní park Lawn
Hill - a byla to jedna z nejlepších zajížděk, kterou jsme na naší cestě podnikli.
Uprostřed suché, ne moc hornaté krajiny
se najednou objeví kaňon s čistě tyrkysovou vodou a tropickými palmami podél
skal. Jako oáza uprostřed pouště. Půjčili
jsme si dvě kánoe a krásu kaňonu prozkoumávali přímo z vody. Dopádlovali jsme až
k několika vodopádům, u kterých jsme se
vykoupali a připadali jsme si opravdu jako
v ráji. Tohle místo je z mého pohledu jedním z nejkrásnějších míst v celé Austrálii.
Před hranicí do Severního Teritoria jsme
se na pár dní zastavili v kosmopolitním
a vzkvétajícím městě Mount Isa. Je zde
velký důl na těžbu mědi, zinku, olova
a stříbra. Pro turisty tu mají udělanou
malou repliku hlubinného dolu, a tak se
z nás na pár hodin stali horníci s čelovkou, ochranným oděvem a fárali jsme pod
zem. Bylo opravdu zajímavé vidět, jak to
v podzemí funguje a vyzkoušet si rozbíjet
skálu velkou sbíječkou. Muzeum pravěkých vykopávek z oblasti Riversleigh nás
zasvětilo do tajů zkamenělin.
O tom, jaké je koupání v teplých přírodních pramenech a jaké je přežívat horko
a vlhko Severního Teritoria zase příště.
Za Tureckou výpravu sesmolila Kamila
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SNOWMAN stojí pred školou,
z neba na nás padá SNOW.
Je tu WINTER! To je príma!
Konečne k nám prišla zima.
Na stromčeku STAR nám žiari,
bude pod ním PRESENT vari?
BELL zazvoní, CANDLE svieti,
radosť majú všetky deti.

Spoj pomenovanie s obrázkom, obrázky si vyfarbi.
SNOWMAN
STAR
PRESENT
BELL
CANDLE
ANGEL

arby do slovenčiny a potom vyfarbi obrázok
10

Spočítaj

ANGEL
Prelož farby do slovenčiny a potom vyfarbi obrázok

Spočítaj

____
____
____

VIANOČNÉ OSEMSMEROVKY
VIANOČNÉ OSEMSMEROVKY
R

H

A

V

A

Ť

R
A

H
V

A
E

V
V

A
Ä

Ť
A

A
J

V
Z

E
Á

V
P

Ä
A

A
S

J
I

Z
A

Á
E

P
D

A
U

S
E

I
K

A
O

E
Z

D
A

U
Z

E
D

K
D

O
U

Z
E

A
Y

Z
R

D
H

D
Z

U
Á

E
M

Y
O

R
K

H
A

Z

Á

M

O

K

A

Z

M

I

Ň

K

Ú

Z
V

M
CH

I
E

Ň
R

K
O

Ú
P

V
R

CH
M

E
O

R
S

O
T

P
N

R
A

M
O

O
K

S
N

T
O

N
K

A
CH

O
D

K
D

N
Č

O
L

K
U

CH
U

D
E

D
O

Č
A

L
P

U
A

U
M

E
A

O
J

A
L

K

A

M

A

J

L

K

P

Najprv vyškrtaj
slová. Písmená,
Najprv vyškrtaj
ktoré ostanú, tvoria
slová. Písmená,
tajničku. Čítaj ju po
ktoré ostanú, tvoria
riadkoch a sem vpíš
tajničku. Čítaj ju po
tajničku:
riadkoch a sem vpíš
1.
tajničku:
1.

päť, desať, dupe,
ťava, Eva, jar, koza,
päť, desať, dupe,
jazyk,
zámok,
ťava, Eva,
jar, hry,
koza,
zem,
uzda,
zápas
jazyk, zámok, hry,
zem, uzda, zápas

Najprv vyškrtaj
slová. Písmená,
Najprv vyškrtaj
ktoré ostanú, tvoria
slová. Písmená,
tajničku. Čítaj ju po
ktoré ostanú, tvoria
riadkoch a sem
tajničku. Čítaj ju po
vpíš tajničku:
riadkoch a sem
vpíš
3. tajničku:
3.

úroda, osem, plot,
orech, tri, dom,
úroda, osem, plot,
kotol, okno, mucha,
orech, tri, dom,
jama, ucho,
kotol, okno, mucha,
kameň, padol
jama, ucho,
kameň, padol
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RIEŠENIE: 1.HVIEZDA, 2. DARČEK, 3. ZVONČEK, 4. SVIEČKA

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
12

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

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










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
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Z KLOKANOVY KAPSY

KVIZ
Křížem krážem světem

Štátne vlajky a hlavné mestá

1/ S kolika státy sousedí Polsko?

16/ V ktorom austrálskom štáte alebo teritóriu sa nachádza
Coober Pedy, hlavné mesto opálov?

2/ Které pohoří odděluje evropskou a asijskou část Ruska?
3/ Kolika jazyky se mluví na Papua Nová Guinea?
4/ Které státy sousedí u Viktoriiných vodopádů?
5/ Niagarské vodopády leží mezi Erijským jezerem a jezerem
Ontario. Které je větší?
6/ Na kterém polynéském ostrově najdeme obří kamenné
sochy?
7/ Seřazeno podle abecedy, který africký stát je druhý
v pořadí?
8/ Je nejvyšší hora Nového Zélandu, Mount Cook, větší než
nejvyšší hora evropských Alp, Mont Blanc?
9/ Kolik států Jižní Ameriky protíná rovník?

17/ Ktoré európské hlavné mesto je najväčšie podľa počtu
obyvateľov?
18/ Dakar, známy z Paris-Dakar Rally, je hlavným mestom
ktorého štátu?
19/ Ktoré hlavné mesto ktorého amerického štátu začína na 4
rovnaké hlásky (slabiku) ako končí názov štátu?
20/ V ktorom štáte sa nachádza najvyššie položené hlavné
mesto na svete La Paz?
21/ Ktoré hlavné mesto sa rozkladá na európskom aj ázijskom
kontinente?
22/ Ako sa volá hlavné mesto, v ktorom sa nachádza muzeum
Pearl Harbour?

10/ Ve kterých čtyřech státech USA se může člověk nacházet
zároveň (každou svou končetinou) v jiném státě?

23/ Ktoré hlavné mesto sveta susedí administratívne s dvoma
štátmi?
11/ Leží Singapur na severní nebo na jižní polokouli?
12/ Který australský stát je větší, Nový Jižní Wales nebo Jižní
Austrálie?
13/ Na území kterých států se nachází největší vysokohorské
jezero Titicaca?
14/ Je ostrov Midway, ležící severně od Havajských ostrovů,
blíže k USA nebo k Japonsku?
15/ Která řeka protéká nejvíce státy (10), na jejím povodí je
nejvíce států (20) a leží na ní nejvíce hlavních měst (4)?

24/ Je na vlajke niektorého austrálskeho štátu lev?
25/ Koľko z 59 afrických štátov má vo svojej štátnej vlajke
aspoň jednu päť cípu hviezdu?
26/ Čo znamená nápis "Ordem e Progresso", ktorý na bielej
stuhe pretína glób nočnej oblohy na brazílskej vlajke?
27/ Ktorému ázijskému štátu patrí vlajka tvorená dvoma na
sebe položenými pravouhlými trojuholníkmi?
28/ Koľko cípov má javorový list na kanadskej vlajke?
29/ Aké zviera má na svojej štátnej vlajke Americká Samoa,
nezávislý štát v Tichomorskom spoločenstve?
30/ Koľko európských štátov má v štátnej vlajke modrú,
červenú a bielu farbu? 25

Správné odpovědi; 1-7; 2-Ural; 3-856, některé prameny uvádějí 800-1000; 4- Zambia a Zimbabwe; 5- Erijské; 6-Velikonoční; 7-Angola;
8-Ne; 9-3; 10-Arizona, New Mexico, Colorado, Utah; 11- Severní; 12- Jižní Austrálie; 13- Peru a Bolívie; 14-k Japonsku; 15-Dunaj;
Správne odpovede: 16-v Južnej Austrálii; 17- Moskva; 18- Senegal; 19- Montpelier, Vermont; 20-v Bolívii; 21-Istanbul; 22-Honolulu;
23-Bratislava; 24- Áno; 25-25; 26-Poriadok a pokrok; 27- Nepálu; 28-11; 29-Orla bielohlavého; 30-13 vrátane Faerských ostrovov.

Správné odpovědi; 1-7; 2-Ural; 3-856, některé prameny uvádějí 800-1000; 4- Zambia a Zimbabwe; 5- Erijské; 6-Velikonoční; 7-Angola;
8-Ne; 9-3; 10-Arizona, New Mexico, Colorado, Utah; 11- Severní; 12- Jižní Austrálie; 13- Peru a Bolívie; 14-k Japonsku; 15-Dunaj;
Správne odpovede: 16-v Južnej Austrálii; 17- Moskva; 18- Senegal; 19- Montpelier, Vermont; 20-v Bolívii; 21-Istanbul; 22-Honolulu;
23-Bratislava; 24- Áno; 25-25; 26-Poriadok a pokrok; 27- Nepálu; 28-11; 29-Orla bielohlavého; 30-13 vrátane Faerských ostrovov.
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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
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For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook
LAST DAY OF COLLECTION DATES

PERTH

0401 689 961
(08) 9407 7813

www.europarcel.com.au
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PERTH

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS
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europarcelinternational
europarcel@mail.com

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

www.martinudall.com

SINCE

