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KONTAKTY

Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda:

Martina Tlamsová 0424 295 969

Gabriela Baladová 0422 582 197

Tajemník: 
Katka Švejcarová 0401 782 666

Pokladník: 
Michaela Ondová 0470 189 244

Členové výboru:

Jiří Voyt 9401 3817

Kateřina Steffens 0413 925 912

Marcela Pauková 0468 364 202

Petra Jerejian 0412 751 026

Radek Václavík 0420 351 027

Regina Čelišová 0481 330 685

Veronika Lakay 0433 753 386

Redaktorka Klokana: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com

Korektura textu:  
Milan Kučera

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
OF WESTERN AUSTRALIA

PO Box 1214,  
Innaloo, WA 6918

www.czechslovakwa.org  
csa@czechslovakwa.org 

 @CzechSlovakAssociationWA

Půjčovna - prodej

www.footbikes.com.au

Koloběžky KOSTKA pro malé i velké! 

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

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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ÚVODNÍ SLOVO

Milí krajané a čtenáři Klokana,

přinášíme Vám závěrečné číslo našeho 
časopisu roku 2020. 

Poslední dva měsíce bylo v klubovém 
kalendáři opravdu rušno. První víkend 
v listopadu se uskutečnilo tradiční kempo-
vání v Nanga Mill. Na naše oblíbené místo 
se opět sjelo mnoho rodin, všude radostně 
pobíhala spousta dětí, které se dokázaly 
zabavit tím, co tamní příroda poskytuje. 
Někteří se vydali za dobrodružstvím na 
horských kolech, aby vyzkoušeli nově 
otevřené Murray Valley Bike Trails, které 
nabízí adrenalinový požitek od začátečníků 
až po ty velmi zkušené, a to vše v nádherné 
přírodě podél řeky Murray. Mnozí vyzkou-
šeli svou odvahu i v nedalekém lanovém 
parku. A večer jsme se pak všichni sešli u 
táborového ohně a po nesmělém začátku 
jsme pak u kytary pěli trampské písničky i 
lidovky až do pozdních hodin. Počasí nám 
opravdu přálo a místa bylo dost, kempová-
ní prostě nemělo chybu. 

Přípravy na filmový festival v přírodní kanceláři.

18. listopadu jsme pak zahájili již šestý 
Český a slovenský filmový festival. 
Navzdory komplikovanému roku se nám 
podařilo festival uskutečnit a divákům 
přinést to nejlepší a nejnovější, co bylo na-
točeno. Pětidenní festival se nakonec konal 
ve čtyřech lokalitách a promítalo se šest 
filmů. Slavnostní zahajovací večer v kině 
Luna Leederville jsme letos vyměnili za pá-
teční hlavní „Noc festivalu“ konanou pod 
širým nebem v krásném přírodním amfite-
átru University of WA. Nechybělo bohaté 
občerstvení, slavnostní proslovy a vystou-
pení hostů.  A také zajištěné hlídání děti, 
aby oba rodiče mohli vyrazit za kulturou! 
Po filmu Amnestie pak Noc pokračovala 
skvělým hudebním vystoupením. Ano, byl 
to poněkud riskantní krok, ale až na trochu 
chladna měl celý večer báječnou atmosfé-
ru a za sebe se nebojím říct, že bych si to 
příští rok klidně zopakovala. 

Přípravy velké Noci festivalu

Festivalová sobota pak od rána patřila 
dětem. Ve spolupráci s Českou školou 
proběhl premiérově filmový workshop. 
S třiceti malými filmovými hvězdami pak 
filmařka Bětka natočila krátký film, jehož 
součástí byl i příběh o úspěšném útěku 
zvířat ze zoologické zahrady, kterým se 
podařilo obelstít vrátného. K příběhu si 
děti samy napsaly scénář a rozdělily si 
role, a to vše v českém jazyce! Za odmě-
nu se pak mohly podívat na nejnovější 
pohádku Princezna zakletá v čase, která 
se promítala v rámci festivalu. Večer se 
pak na stejném místě, v sále Maďarského 
klubu, promítal film Modelář. Bohaté 
občerstvení, losování cen diváků a 
slavnostní rozloučení zakončily festival 
v kině Luna Leederville. Nový film Havel, 
který si vysloužil obrovský potlesk, pak 
byl velmi krásnou tečkou za festivalem. 
Více podrobností od hlavní organizátor-
ky festivalu Martiny najdete na dalších 
stránkách Klokana. 

Filmové natáčení v akci!

V neděli 6. prosince se konal tradiční 
Mikuláš. Po promítnutí krátkého filmu 
natočeného s dětmi na festivalu zazpívaly 
děti z České školy přítomným koledy. 
S nahrávkou těchto koled se děti zapo-
jí do projektu „Krajané zpívají koledy 
2020“. Z nahrávek z celého světa vznikne 
hudební rozhlasový pořad na Radio 

Prague International v různých jazycích 
a také společné video, ve kterém budou 
propojeny nahrávky písničky Rolničky, 
rolničky od zúčastněných z celého světa. 
Videa budou zveřejněna na Facebooku 
krajane.net. 

Mikulášská družina, ve které nechyběl 
Mikuláš, čert a dva andělové, pak postup-
ně na pódiu přivítala sto dětí. Čerta občas 
musel některý z andělů zahnat, aby si tolik 
nedovoloval, a společně pak s Mikulášem 
rozdali všem dětem dárky, často za krásnou 
písničku, říkanku či vánoční přání. Děti 
měly radost i z hasiče Kevina, který jim če-
kání na Mikuláše krátil jízdou v hasičském 
autě, a nechyběla ani vánoční dílnička. 
Děkuji oběma Katkám za skvěle zorgani-
zované odpoledne a Mikulášské družině za 
výdrž a radost, co všem přinesla.

A když už jsme u dětí a rušného kalendáře, 
ještě se krátce ohlédnu za víkendovým 
táborem pořádaným Českou školou na 
přelomu října a listopadu – přesně na 
halloweenskou noc! Protože do českých 
tradic Halloween nepatří, nahradili jsme 
ho tématem čarodějnickým. Do skautské 
haly v Perry Lakes se slétlo mnoho malých 
čarodějnic, čarodějů, nechyběla lesní žínka, 
kočky a sova. Cestu našel i nějaký ten kost-
livec a Harry Potter! Všichni prošli dob-
rodružnou čarodějnickou školou a museli 
obstát v mnohých zkouškách. Odměnou 
jim pak byl rozkvetlý čaj a bohatá večeře. 

Zpíváme koledy
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Ti starší a odvážnější pak dokazovali 
svoji odvahu při noční cestě a jediný, 
kdo se opravdu bál, byla čarodějnická 
učitelka Ivona:

„Největší překvapení víkendovky mě čekalo 
v sobotu večer. Po večeři a večerním tvoření 
přišla na řadu stezka odvahy. Tak trochu 
jsem předpokládala, že část dětí si stezku 
nočním parkem ráda nechá ujít. Ke svému 
údivu jsem ale zjistila, že děti nejenže chtě-
ly jít úplně všechny, ale dokonce vypadaly, 
že se nemůžou dočkat. Když na ně přišla 
řada, se vztyčenými hlavami se ve dvoji-
cích pouštěly vstříc nočnímu dobrodružství. 
Kuráž a nadšení je neopustily ani během 
akce a děti se vracely nadšenější, než 
vyrazily (a naštěstí pro nás v plném počtu). 
Nakonec jsem byla jediná, která se neodvá-
žila vystrčit ani paty z haly. Můj závazek 
do příštího roku je tedy jasný.“

Nakonec to byla její první víkendovka, tak 
se ten strach dá pochopit….

„Letos jsem se zúčastnila školní víkendové 
akce s přespáním poprvé. Vzhledem k důklad-
né předchozí přípravě vše probíhalo hladce a 
děti i my dospělí jsme si akci opravdu užili. V 
neděli nám trochu zavařilo počasí, kdy musel 
být nedělní výlet nahrazen suchou variantou 
v hale, ale to nakonec nevadilo vůbec niko-
mu. Dětí bylo jako smetí, hlavně v sobotní 
části. Přespávající odvážlivci (tedy aspoň ti, 
kteří nepadli vyčerpáním a nevzbudil by je 
ani výstřel z kanónu) pak byli odměněni tím, 
že mohli celou noc poslouchat, jak silný déšť 
bije do plechové střechy haly.“

Nedělní přívaly deště byly opravdu 
neúprosné a tak se případ Perníková 
chaloupka musel řešit pod střechou. Za 
velkého nadšení i úsilí oba týmy nakonec 
případ úspěšně vyřešily, čarodějnice byla 
potrestaná a Jeníček s Mařenkou našli 
cestu domů. Krásný diplom předaný 
všem zúčastněným byl milou tečkou za 
další príma víkendovkou.

Nyní se nám však blíží čas vánoční, je 
doba adventu, který letos začal v ne-
děli 29. listopadu, tedy čtyři týdny před 
Vánocemi. Víte, že adventní barvou je 
barva fialová, která symbolizuje noble-
su, důstojnost, ztišení a rozjímání? Na 
adventním věnci či svícnu se čtyřmi svíč-
kami se pak každou neděli jedna svíčka 
zapálí. Svíčky se zapalují proti směru 
hodinových ručiček a jedna z nich by 
měla být růžová, protože ta symbolizuje 
radost. Každá svíčka je také požehnáním 
všem světovým stranám.

První adventní neděle, železná, je časem 
na uctění rodiny, národa, země a našich 
kořenů, časem na rozjímání jaký máme 
vztah k domovu. Druhá adventní nedě-
le, bronzová, uctívá vztahy z minula, 
současnosti i budoucna. Poděkujeme všem 
blízkým, které jsou nám oporou v životě. 
Druhá zapálená svíčka je takzvaná betlém-
ská, reprezentuje lásku a Ježíškovy jeslič-
ky. Třetí adventní neděle je stříbrná. Je 
to čas uctění sama sebe, svých schopností 

a zamyšlení se nad sebou. Provází nás 
energie uznání a laskavosti. Zapaluje se 
svíčka růžová – pastýřská, která vyjadřuje 
radost, že končí půst a přichází slavnostní 
okamžiky. Čtvrtá adventní neděle, zlatá, je 
časem k uctění Boha, andělů a všech nevi-
ditelných bytostí a také časem poděkování 
všem čtyřem živlům. Poslední svíci se říká 
andělská, představuje mír a pokoj (zdroj: 
Časopis Krajánek, prosinec 2020)

Rozkrojení jablka, pouštění lodiček, 
odlévání olova – jaké jsou Vaše adventní 
a vánoční tradice? Pokud byste se s námi 
a čtenáři o ně chtěli podělit (o ty, které do-
držujete nebo na které rádi vzpomínáte), 
napište nám a my je uvedeme v příštím 
čísle Klokana.

Přeji Vám co největší klid a pohodu 
během předvánočních příprav a krás-
né vánoční svátky v kruhu lidí, které 
máte rádi.

Vaše předsedkyně Jitka
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VIANOČNÁ KVAPKA KRVI SLOVENSKEJ A ČESKEJ KOMUNITY V AUSTRÁLII
Milí predstavitelia krajanských spolkov, škôl slovenského jazyka a vysielania v slovenskom jazyku,

v spolupráci s priateľmi z Veľvyslanectva ČR v Canberre a Generálneho konzulátu ČR v Sydney sme sa v predvianočný čas rozhodli spojiť 
sily a vyzvať všetkých krajanov, aby sa s nami zapojili do českej a slovenskej Vianočnej kvapky krvi v Austrálii.

Obdobie sviatkov a letných prázdnin sa pravidelne vyznačuje výrazným poklesom darcov krvi a plazmy a tým pádom aj nedostatkom 
tejto životne dôležitej tekutiny. Preto by sme sa aj prostredníctvom Vás, významných komunitných článkov, chceli obrátiť na krajanov, 
aby sme spoločne pomohli Austrálii - krajine, ktorá je momentálne našim domovom a pacientom, ktorí to najviac potrebujú.

Ako sa zapojiť?

 1.      Vianočná kvapka krvi potrvá od 7. 12. 2020 do 31. 1. 2021 a zapojiť sa môže každý, kto spĺňa kritériá darcu podľa dotazníka na 
https://www.donateblood.com.au/eligibility.

2.      Následne je potrebné sa zaregistrovať na https://my.donateblood.com.au/ a prepojiť svoj účet s tímom „Czech and Slovak 
Community in Australia“. Len tak sa nám podarí mať prehľad o celkovom počte zachránených životov českou a slovenskou komunitou.

3.      Objednať sa na termín a následne darovať krv alebo plazmu. Odporúčame pri výbere odberného miesta zvoliť veľké, stále centrá 
(napr. Town Hall Donor Centre, Hunter Street Donor Centre (SYD), či Melbourne CBD). Menšie resp. mobilné kliniky sú kapacitne aj 
časovo veľmi obmedzené.

4.      Svoje fotografie nám môžu darcovia posielať prostredníctvom emailu (viď nižšie) alebo oficiálneho účtu na sociálnej sieti Facebook.

V prípade otázok sa záujemcovia môžu obrátiť na Veľvyslanectvo SR na emb.canberra@mzv.sk,  
Veľvyslanectvo ČR na canberra@embassy.mzv.cz alebo Generálny konzulát ČR na sydney@embassy.mzv.cz.

Za zdieľanie s Vašou komunitou Vám srdečne ďakujeme. V prílohe nájdete ilustračné obrázky v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

S pozdravom 
Adriana Paulovčínová 

Coordinator of Cultural and Economic Activitis
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THE CZECHOSLOVAK TALKS
Projekt The Czechoslovak Talks (www.czechoslovaktalks.com) již několik let sbírá inspirativní životní příběhy Čechů v zahraničí. 

Abychom téma představili lákavou formou mladším generacím, v loňském roce jsme publikovali komiksovou knihu Čechoslováci 
ve světě, na kterou jsme nyní navázali novinkou, sedmi komiksovými příběhy Pražané ve světě. V knize se mimo jiné seznámíte s 
proslulým hudebním skladatelem Rudolfem Frimlem, krasobruslařkou Ájou Vrzáňovou a zejména s lyžařem Antonínem Šponarem 
alias Tony Sponarem, který v Thredbo pomáhal založit oblíbené zimní letovisko. 

Věříme, že kniha bude pro čtenáře zdrojem zamyšlení a inspirace. Za projektem stojí pražský právník JUDr. Jaroslav Horký, který 
má mnohaleté zkušenosti s právní asistenci krajanům ohledně všeho, co je trápí (restituce, dědictví, dvojí občanství atd). Nyní v 
době pandemie covid 19 je složité přímo komunikovat s českými úřady. Krajané z mnoha zemí se proto často obracejí na kancelář 
dr. Horkého, aby je zastupovala v různých řízeních a jednáních. Rádi pomůžeme i vám. 

Pro první konzultaci zdarma se na nás laskavě obraťte e-mailem  
jhorky@ak-hp.cz či info@czechoslovaktalks.com. 
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JMENINY
Jmeniny nebo také (jmenný) svátek je zvyk oslavovat den zasvěcený svatému nebo blahoslavenému z církevního kalendáře nebo jiný 
den, k němuž je nějakou autoritou připsáno oslavencovo rodné jméno.

Tento zvyk žije v Evropě a Latinské Americe, zejména v katolických a pravoslavných zemích, občas může mít i větší význam než naro-
zeniny, např. v některých regionech Polska. Vychází z katolické praxe uctívání svatých, kde každý světec (blahoslavený, ctihodný) je 
připomínán v jeden den v roce, v naprosté většině případů se jedná o den jeho smrti. Na druhé straně každý věřící dostává při křtu rodné 
jméno (odtud „křestní jméno“), které nejen označuje, jak se má „jmenovat“, ale je současně i volbou jeho osobního patrona, průvodce 
a životního vzoru tohoto jména. Proto, když církev slaví památku daného svatého, slaví jej i ti, kdo nesou jeho jméno, neboť je to den 
jejich patrona. Bývá zvykem dávat při křtu i jmen víc. V některých katolických zemích se přibírá ještě další jméno i při biřmování, např. 
v Česku. V Itálii naopak tento zvyk neznají. Při oslavách je zvykem nositelům jména popřát a případně je i obdarovat. Vzhledem k množ-
ství světců je mnoho rodných jmen příslušných k více dnům a naopak, k jednotlivým dnům připadá řada svatých.

Ve Švédsku publikuje oficiální seznam jmenin Královská švédská akademie věd.

Český občanský kalendář původně sice vycházel z církevního kalendáře, ale v průběhu času doznal mnoha změn. Do pádu komu-
nismu tyto změny prováděla Komise pro kalendárium v Obchodních tiskárnách Kolín. Po roce 1989 (s nástupem svobody slova) 
jmenné kalendárium již nikdo nekoordinuje a záleží na vůli vydavatele. Některá jména byla vyškrtnuta, jiná dodána, další přesu-
nuta, byly zrušeny duplicity, kdy v kalendáři bylo například původně několikrát uvedeno jméno Karel (podle různých světců toho 
jména - svátek Karla 4. listopadu odpovídá svátku sv. Karla Boromejského). Jmeniny se v občanském kalendáři rovněž neuvádějí 
u státních svátků, i když v církevním kalendáři na ně památka některého světce připadá (např. 28. října je v církevním kalendáři 
svátek sv. Šimona a Judy; v českém prostředí málo užívané jméno Juda v občanském kalendáři není vůbec, jméno Šimon je pak 
bez jakékoli souvislosti s církevním kalendářem uvedeno 22. prosince). Zároveň s těmito změnami došlo v průběhu vývoje českého 
občanského kalendáře v souvislosti s liturgickou reformou k rozsáhlým změnám i v kalendáři církevním. V důsledku obou těchto 
procesů se český občanský kalendář se současným církevním shoduje jen v hrubých rysech. V českém kalendáři je u každého dne 
uvedeno většinou pouze jedno jméno, v polském zpravidla jména dvě. 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

SVÁTEK SV. LUCIE - TRADICE A ZVYKY

Lucky tradičně obcházely obydlí a někde 
plnily podobnou roli jako Mikuláš.  
V předvečer svátku chodily – podobně 
jako Mikuláš – tradičně z toho důvodu, 
že pro naše předky kdysi začínal nový 
den již západem slunce předchozího dne. 

Svátek svaté Lucie (13. prosince) patří 
především ženám a dívkám, které by se v 
tento den měly vyhýbat domácím pra-
cím. V minulosti se zakazovalo drát peří, 
tkát, prát a příst. Ženě, která by pravidla 
porušila, by Lucka naplnila místnost nebo 
alespoň velký koš prázdnými vřeteny a 
ona by je musela všechny obratem napříst. 
Některé hospodyňky na Valašsku tak pro 
jistotu schovávaly své kolovrátky na půdu. 
Někdy se za Lucky převlékaly ženy ze vsi 
a chodily kontrolovat své sousedky, zda 
skutečně odpočívají. Pokud je přistihly při 
práci, provedly jim pěknou zlomyslnost – 
rozfoukaly nadrané peří po světnici, nebo 
vymotaly napředené nitě.

Je to trošku paradox, protože Lucie je 
údajně i autorkou tradice předvánočního 
úklidu. Svatá Lucie, tajemná bílá postava, 
kontrolovala pořádnost hospodyněk, a 
pokud domácnosti nezářily čistotou, přišly 
tvrdé sankce. 

Svatá Lucie, noci upije a dne nepřidá. Toto 
lidové moudro zná snad každý, málokdo 
však ví, jak to s ním vlastně je. Rčení po-
chází ze středověku, z dob, kdy lidé pou-
žívali juliánský kalendář a zimní slunovrat 
připadal na 13. prosince. V 16. století 
se začal používat přesnější gregoriánský 
kalendář a slunovrat se o několik dní 
posunul. Přesto je na rčení mnoho pravdy, 
což můžeme pozorovat na východech 

slunce. Do svátku svaté Lucie vychází 
slunce čím dál později a večer zapadá dří-
ve než předchozí den – noci se prodlužují. 
Ale poté začíná slunce zapadat později, 
takže je odpoledne déle vidět. Přitom však 
až do slunovratu je východ slunce čím dál 
později, takže noci se nezkracují.

Že Lucie slaví svátek právě v tomto 
období, není žádná náhoda, jak by se 
mohlo zdát. Jméno Lucie i jeho vari-
anty Lucia nebo Luciana mají původ v 
latinském slově lux, což znamená světlo. 
Jméno Lucie se tak překládá jako světlá 
nebo zářící. Každá Lucie má v sobě onu 
jiskru, která jí dodává lesk.

Svátek svaté Lucie patřil k pěkným 
adventním zvykům, jehož oslavy už ale 
pomalu vymizely. Podle nejstarší docho-
vané zprávy o obchůzkách Lucek v díle 
Jana Jakuba Ryby z roku 1804 Lucky 
„trestaly“ děti. Lucka byla bíle zahalená a 
s maskovanou tváří, ztělesňovala strach a 
hrůzu. Navštěvovala jednotlivá stavení a 
strašila děti, že jim rozpáře břicho nožem, 
když se o adventu nebudou postit. Jinde 
chodilo Lucek více a dětem, které byly 
hodné, daly malý dárek, zatímco ty zlo-
bivé vyšlehaly metlou. V jiných místech 
naší země zase byla Lucka stará, hrbatá 
žena, které obličej zakrývala maska. Ta 
zlobivé děti tloukla vařečkou.

Lucie je také symbolem čistoty, zároveň 
však patronkou velkého množství profesí 
a řemesel, například kajících se nevěstek, 
sedláků, sklářů, sedlářů, krejčích, švadlen, 
tkalců, nožiřů, kočích, písařů, notářů. V 
Anglii je patronkou advokátů, podomních 
obchodníků, spisovatelů a služek. Lidé 

se k ní modlili proti očním nemocem, 
bolestem v krku, infekcích, krvácením 
a úplavici. Je ale také ochráncem před 
čarodějnicemi. Například na Moravě se 
před zlými kouzly chránili tak, že od 13. 
prosince až do Štědrého dne odhodili 
každý den jedno poleno. Tímto dřevem 
pak zatopili na Boží hod. Věřilo se také, 
že když dá hospodyně každý den stranou 
kousek těsta s kořením, nebudou nad 
nimi mít čarodějnice moc. Také když 
si hospodář tento den vyrobil stoličku 
a v místě suku udělal otvor, mohl jím 
o mši na Boží hod rozeznat v kostele 
čarodějnici.

Zdroj: https://www.ndk.cz/ 
https://living.iprima.cz/bydleni/lucie-noci-upije-
-a-podle-tradice-take-nesmite-uklizet?fbclid=I-
wAR1Sd7VTTvqU0PHlOZh1wHo8FO7L0x3j-
PS0ADzSBE9zncCnn_SBkrj5bsrw
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CESTA KOLEM AUSTRÁLIE ZA (5X) 80 DNÍ
KAPITOLA JEDENÁCTÁ – NORTHERN TERRITORY (LISTOPAD 2020)

Přijíždíme na hranici Queenslandu s 
Northern Territory (NT) a milá paní 
policajtka nás bez problémů pouští do 
NT a ještě nám dává pár užitečných rad. 
K velkému vedru se postupně přidává 
i narůstající vlhkost vzduchu. Trošku 
riskujeme počasí, protože v NT už pomalu 
začíná období dešťů, ale teprve v Darwinu 
zjišťujeme, jak vypadá opravdové tropické 
počasí v listopadu. 

Míříme po Stewart Hwy na sever směrem 
Top End. Cestou se zastavujeme na třech 
místech s horkými prameny. Mataranka 
Thermal Pool má krásný bazének pod 
palmami plnými netopýrů. Voda má 
příjemných 34 stupňů, je plná minerálů a 
pěkně nadnáší, takže se tu relaxuje skoro 
samo. Bitter Springs o pár kilometrů dál 
jsou povětšinou neupravené a potůčkem 
se dá plavat. S plaveckými brýlemi je 
to nádherných (a trošku strašidelných) 
asi sto metrů. Nejvíc se nám líbilo v Hot 
Springs v Katherine, kde je termální potok 
mnohem delší a má několik různých částí 
– menší i větší jezírka a na konci malý 
vodopád, po kterém se holky klouzaly po 
břiše. Do těchto pramenů jsme se vrátili i 
na zpáteční cestě z Darwinu. 

Po pár dnech jízdy přijíždíme na naši 
nejsevernější zastávku – Darwin. 
Ubytováváme se v příjemném kempu 
Free Spirit. Mají zde tři různé bazény a 
brzy zjišťujeme proč. Je v podstatě jedno, 
zda je člověk ve vodě nebo ne – je stále 
skoro stejně mokrý. Listopad a prosinec 
je na severu NT tzv. “build-up season“. 
Ve vzduchu se formuje stále více vlhkosti, 
než kolem ledna začne pořádně pršet. 
Zažili jsme tu i pár pořádných odpoled-
ních letních bouřek. 

Většinu času v Darwinu trávíme buď 
kolem vody, nebo na aktivitách uvnitř, 
protože venku se přežívá opravdu dost 
těžko. Darwin má několik naprosto 
úžasných vodních parků, ve kterých my 
holky trávíme hodně času, zatímco Michal 
pracuje. Nejpopulárnější je obrovská 
skluzavka v Palmerston Waterpark. Má 

šest závodních drah a dolů se jezdí na 
matracích hlavou dolů a má to parádní 
rychlost. Navíc jsou všechny tyhle vodní 
parky zadarmo, takže jsme v každém byli 
několikrát. V centru Darwinu mají bazén 
s umělými vlnami, protože koupat se zde 
v moři je ‚pasé‘ kvůli krokodýlům. Jeden 
večer se strojíme a jdeme na večeři na 
molo Stokes Hill Wharf. Před šestnácti lety 
tu Michal jedl krokodýlí burger a holky 
to chtěly taky ochutnat. Takže masožravá 
část rodiny si pochutnává na krokodýlovi 
a já jsem spokojená s asijským špenátem. 

Z aktivit, které jsme si užívali v klimati-
zaci, se nám nejvíce líbilo muzeum Royal 
Flying Doctor Service (RFDS), které bylo 
velice interaktivní. Mají zde vyřazené 
letadlo, které jsme si mohli pořádně pro-
hlídnout a vyzkoušet. Holky si hned hrály 
na zdravotní sestřičky a piloty a ze mě 
udělaly pacienta na lehátku. Historií této 
ojedinělé služby nás v krátkém dokumentu 
holograficky provedl sám zakladatel RFDS 
John Flynn – kněz, který se celý život 
snažil o zlepšení životních podmínek pro 
lidi žijící v ‚outbacku‘. Dnes má RFDS více 
než 70 letadel, které slouží ročně asi 250 
tisícům Australanů. Další příjemné místo 
na schování se před vedrem bylo Museum 
and Art Gallery of NT. Mají zde úžasnou 
sekci vycpané australské zvířeny včetně 
obrovského krokodýla Sweetheart, který 
omylem zahynul při přesunu do nové-
ho místa. Také je tu expozice o tragické 
události na Vánoce 1974, kdy byl Darwin 
zasažen cyklónem Tracey, který málem 
vymazal Darwin z mapy světa.

Já jsem nadšená z darwinských trhů, kde 
prodávají spoustu tropického ovoce – man-
ga, rambutany, jackfruit a malé banánky. 

Zažíváme zde i první rybářské úspě-
chy. Na nařízení jednoho klienta, že 
z Darwinu nemůžeme odjet, aniž bychom 
chytili nějakou pořádnou rybu, se Michal 
vydává na rybářskou výpravu na lodi 
do darwinského zálivu a světe div se – 
domů se vrací s úlovkem šesti ryb. Byly 
výborným obědem a večeří. 

Z Darwinu vyjíždíme na jednodenní výlet 
do národního parku Litchfield. Cestou 
zastavujeme v Batchelor, malé vesnič-
ce, kde mají krásnou repliku Karlštejna. 
Tuhle zastávku jsme jako našinci nemohli 
vynechat! Přírodní krásy tohoto národní-
ho parku opět záměrně vybíráme kolem 
vody, protože teplota přes 40 stupňů není 
moc příhodná pro velké treky. Koupání 
u Florence Falls, v bazéncích Buley Rock 
Hole i ve skalním jezírku ve skále u Wangi 
Falls je přijato s nadšením. Cestou domů 
pozorujeme na silnici frill neck lizard – 
velikou ještěrku, která má kolem krku 
roztahovací závoj. 

Po čtrnácti dnech opouštíme Darwin 
a míříme na jih, kde se těšíme, že už 
nebude takové vlhko. Vyrážíme na tří-
denní cestu směrem Red Centre – Uluru 
a okolí Alice Springs. Zastavujeme pouze 
na Devils Marbles - velikých kamenech, 
které vypadají jako obrovské kuličky roz-
sypané “ďáblem”. 

Alice Springs je velice přijemné, moderní 
město uprostřed ničeho. Pohled na pohoří 
McDonnell Ranges je vítaná změna po 
nekonečných rozhlehlých pláních austral-
ské polopoustě. Ve School of the Air jsme 
si vyzkoušeli, jaké to je učit se v největší 
školní třídě na světě. Přidružili jsme se do 
živého vysílání hodiny ‘vědy’ (science). 
Vyučování v téhle škole probíhá on-line a 
umožňuje vzdělávání asi 150 studentům 
po celém NT outbacku. V Earth Sanctuary 
jsme si zaplatili přednášku o astronomii 
a naučili se jak identifikovat jižní pól 
a několik souhvězdí jižní oblohy.  Náš 
průvodce doporučuje pozorování meteo-
rického roje Leonidy, který bude za pár 
dní nejlépe vidět. A protože oblast ‘Red 
Centre’ je jako stvořená k pozorování 
noční oblohy (je tu minimální světelné 
znečištění), tak si pozorování Leonid nene-
cháváme ujít. Vstáváme před čtvrtou ranní 
a hodinu pozorujeme padající hvězdy. A 
že jich spadlo! Holkám se to tak líbilo, že 
Terezka vymýšlí, že další noc budeme spát 
pod širákem. Takže nafukujeme karimatky 
a ustýláme si před karavanem. Spaní pod 
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nádherně jasnou hvězdnou oblohou je 
opravdu krásný zážitek.

Po několika dnech ve West McDonnell 
Ranges, kde jsme navštívili pár kaňo-
nů, se vydáváme k Uluru. Sem se těším 
nejvíc z celého NT, protože tohle místo je 
úžasné. První večer při západu slunce na 
Uluru máme ideální fotografické podmín-
ky – nebe plné malých bílých mráčků. Já 
tu tenhle večer zažívám jednu ze svých 
nejlepších meditací. A co bylo nejlepší – 
díky koronaviru a období mimo sezónu tu 
nejsou skoro žádní turisti! Ráno vstáváme 
ještě za tmy, ať jsme u Uluru na východ 
slunce a můžeme začít trek okolo monolitu 
brzy, a tím aspoň trošku uniknout šíleným 
vedrům. Jedenáctikilometrový trek nám 
zpříjemňuje audio, které jsme si půjčili na 
den v informačním centru, takže se cestou 
dovídáme spoustu zajímavých faktů a 
příběhů o Uluru. Masáž pozadí po treku 
zajišťuje trojice jednohrbých velbloudů. 

Následující ráno opět vstáváme ve 4.30 
hod, abychom s rozbřeskem slunce vyra-
zili na další tůru, tentokráte do kamenů 
Kata Tjuta. Počasí je mírně pod mrakem, 
takže si tuhle procházku užíváme víc 
než okolo Uluru. Michalův původní plán 
přesunout se ke Kings Canyon a třetí den 
za sebou vstávat ve 4.30 hod, je naší dívčí 
částí výpravy přehlasován a tak zůstává-
me v okolí “srdce Austrálie” ještě jeden 
den. Večer se vypravujeme na další západ 
slunce. Ukázalo se, že to bylo to nejlepší 
rozhodnutí, protože jsme tu tenhle večer 
shlédli něco naprosto unikátního! Obloha 
nad Uluru byla šedá a nevýrazná. Během 
asi patnácti minut začalo lehce pršet, vy-
svitlo slunce a BUM – přesně v polovině 
Uluru se objevila NÁDHERNÁ DUHA!!! 
Trvala snad jen pět minut, ale pamatovat 
si to budeme navždy. Trekování po okraji 
Kings Canyon v následujícím dni bylo 
vydařené. Brzké ranní světlo je ideální 
na focení. V kombinaci s fotogenickými 
kamennými vosími hnízdy na vrcholu 
kaňonu a barevnými stěnami kaňonu to 
byla fotografická lahůdka. 

V Red Centre se nám všem moc líbilo. 
Člověk po chvíli zjistí, že i ta na první po-
hled nehostinná polopoušť má své kouzlo. 

Po měsíci v NT OPĚT (již poněkolikáté) 
měníme naše cestovní plány a místo cesty 
přes Jižní Austrálii, kde mají několik 
případů koronaviru, to otáčíme a jedeme 
do Melbourne zpátky přes QLD a NSW. 
Hlavním důvodem je to, že pár dní poté, 
co Tasmánie otevřela své hranice, si rezer-
vujeme lodní lístky a před Vánocemi od-
plouváme na 2.5 měsíce na tento námi tak 
oblíbený ostrov. Teď se snažíme vyhnout 
čtrnáctidenní karanténě. Toto rozhod-
nutí padlo dva dny před tím než hranice 
otevřela i Západní Austrálie... Ale jak už 
jsme dávno zjistili – prostě nemůžeme být 
všude a NIKDY neuvidíme z australského 
kontinentu vše. 

Za Tureckou výpravu sesmolila Kamila
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VÁNOČNÍ HÁDANKY

Celý bílý, celý ztuhlý, 
nos má z mrkve, oči z uhlí. 

Hledí smutně do kraje,  
ví, že z jara roztaje. 

(Sněhulák)

Ze střech visí nanuky 
pro holky i pro kluky, 
ale jen když klesá rtuť. 

Ochutnejte, dobrou chuť. 
(Rampouchy)

Padá peří, padá z nebe, 
jak se třpytí a jak zebe! 
Kdybys na to peří dých, 

roztálo by, je to .... 
(Sníh)

Umí to malovat, 
ale ruce to nemá. 

(Mráz)

Když je venku sníh a led, 
když je venku fujavice, 

kam se schová prstů pět? 
(Rukavice)

V létě stojí v komoře, 
v zimě rejdí po dvoře. 

Obuj si ta prkýnka, 
povozí tě zlehýnka. 

(Lyže)

VÁNOČNÍ BÁSNIČKY

 VÁNOCE
Autor: František Hrubín, Jan Lukas

Vánoce, ach Vánoce, dobře rybám v potoce,  
plují pod sněhem a ledem, to my děti nedovedem.  
Kapře, kapře, kapříčku, vím, proč máš rád vodičku. 
Já mám také vodu ráda, když mi máma myje záda.  

Také já se divoce umím mrskat v potoce, 
když je krásný letní den a když slunce pěkně svítí, 
potom však mě máma chytí, jako rybu táhne ven.

PADÁ VLOČKA ZA VLOČKOU
Autor: Olga Černá

Padá vločka za vločkou, 
tma už voní vánočkou, 
za kamny si kočka hoví, 
tma už voní po cukroví.
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Rozlišujeme letní a zimní aktivity. Víš, které jsou které. Zakroužkuj správnou odpověď. Z – zimní, L – letní

Bobování Z / L Lyžovaní Z / L

Staveni 
sněhuláka

Z / L Lyžovaní Z / L

Tenis Z / L Lyžovaní Z / L

Sáňkováni Z / L Házena Z / L

Plavání Z / L Fotbal Z / L

Volejbal Z / L Brusleni Z / L

Pokud už máš splněno, najdi a spoj zimní sporty se správným obrázkem a vymaluj ho. 



12

Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k nám 
chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.
Kontakt: Katka Steffens 0413 925 912

RADIO CZECH & FRIENDS  
 95.3 FM

RADIO vysílání  CZECH AND FRIENDS začalo opět 
vysílat, a to každé pondělí od 16:30 do 17:30,  

na vlnách 95.3 FM

MEDOVNÍK
BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ  
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE 

BLÍZKÉ!!

 Objednejte si na: 
www.thehoneycake.com.au

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky a 
má přes 15 let zkušeností. 

• Zaměřuje se na léčbu bolesti hlavy, zad 
a rehabilitační a posilovací cvičení. 

• Je kvalifikovaná na „dry needling/
acupuncture“.

V klinice také máme pilates reformer 
a malou posilovnu kde se věnujeme 

klientům 1-1.

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

Indoor – Outdoor 

One on One

Group Training

Bootcamps

Mums and Bubs

Weight Loss

Nutritional Advice

Pre and Post Natal 
Certified

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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

8. Marec 11:30 am

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy 
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,

12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

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

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 Úklid, nakupovaní
 Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
 Osobní péče
 Doprava k lékaři a na úřady
 Pravidelné společenské akce a zábavy
 Víkendové výlety
 Skupinové wellness a fitness
 Společenské návštěvy
 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

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

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém 
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, 
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Další informace: Jitka Smith 0406 026 840 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

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

Výuka se koná v úterý večer 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

rainbow1@iinet.net.au
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COVID19 je záhadná nemoc, která se dá zjistit jen testem za 3000Kč a na kterou neexistuje lék, ale většina lidí se už vyléčila. 

Příznaky koronaviru:  Pocení, teplota, lapání po dechu. Úplně stejný pocit, jako když se ti manelka hrabe v mobilu. 

 
Tak vraj behom leta umrelo 20 ľudí na Coronavírus a budú sa teda musieť nosiť rúšky. A tiež sa vraj v lete utopilo 10 ľudí. 
Neviete, či sa budú musieť nosiť nafukovacie kolesá alebo budú stačiť nafukovacie rukávniky? 

           
Paršutista, ktorý si zabudol padák,         Keď ti povedia, aby si pracoval z domova. Pravidlá platia pre všetkých 
zomrel na koronavírus.  
Keby mal rúško, mohol ešte žiť.   

 
Stredoškoláci žiadajú zrušenie ústnych maturít. Školy ich na tento typ zkúšok dostatočne nepripravujú.  

Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Tomáš Dub  

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra

 
 

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone: (02) 9581 0111 

Fax:(02) 9371 9635  
Web: www.mzv.cz/sydney 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Tomáš Ferko 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 2405 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: emb.canberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au 

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 2405, klapka 1 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. 
Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V 
ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským  
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.  

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku  
a vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

• Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA, 
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni  
platbu identifikovat! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

• Osobně na některé z klubových akcí.

Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte členskou kartu. 
Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na některé klubové akce. 

V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.  
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese asociace  

(PO Box 1214, Innaloo, WA 6918) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

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

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2021
 February 2021 Turnaj ve stolním tenise 

 March 2021 Triatlon Moora 

 April 2021 Taborák

  

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

Proactive Care, Exemplary Service

Mluvíme Česky!

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

diamondsmiles
dental

CZECH SPEAKING DENTIST
DR KRISTYNA ENGLOVA

P: (08) 9405 2225

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.

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra


 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.orgDecember 2020December 2020December 2020December 2020

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
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Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813
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