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NOVOROČNĚ Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE
Milí krajané a čtenáři Klokana 
Vítám Vás v roce 2021 a přeji Vám hodně zdraví, spokojenosti, energie a optimismu. 

Loňský rok byl pro nás všechny opravdu výjimečný. Na jeho úpl-
ném začátku jsme s napětím sledovali, jak pořádný kus Austrálie 
zasáhly obrovské požáry (a hned na to povodně),  - mnozí přišli 
o všechno a došlo k velkým ztrátám na fauně i flóře. Téměř celý 
svět se zapojil do pomoci postiženým. Možná si vzpomínáte na 
článek o našich dvou dobrovolnicích, které se vydaly napříč 
Austrálií, aby pomohly s obnovou živobytí mladé české rodině 
v Blue Mountains, jejichž „eco lodge“ byla požáry postižena.

Nikdo však netušil, jak malý, neviditelný vir během pár měsíců 
změní celý svět. Jak nám odepře spoustu toho, co jsme pova-
žovali za samozřejmé a úplně běžné, donutí nás zastavit se a 
přerovnat své hodnoty, ukáže nám strach – z neznámého, o své 
zdraví a zdraví našich blízkých. Na druhou stranu nás naučil, že 
se věci dají dělat jinak, vážit si svého vlastního „dvorku“, být 
kreativní a neztrácet humor. A samozřejmě si opět pomáhat, jak 
jen to jde. Díky koronaviru a zrušeným letům zde mnozí krajané 
uvízli. Někteří se zpět domů dostali díky repatriačnímu letu, 
který byl zorganizován pracovníky konzulátu a velvyslanectví 
České republiky v Sydney a Canberře. Zároveň se rozjela se i fa-
cebooková skupina, která sloužila jako vzájemná poradna všem, 
kteří se snažili vrátit domů. Přinesli jsme Vám příběh pana Karla, 
který se díky koronaviru ocitl zde v Perthu.

Nastalá pandemie také rozhodně změnila plány rodině 
Turkových, kteří se s námi o své cestovatelské zkušenosti a zá-
žitky pravidelně dělí v každém čísle Klokana. Naprosto obdivuji 
jejich optimismus, výdrž a přizpůsobivost v jakékoliv situaci 
a také dobro lidí, kteří jim na cestách mnohokrát pomohli. 
Samozřejmě pomoc musí být vzájemná. Rozhodně úžasná škola 
života pro Terezku a Máju! Přeji jim jen šťastnou cestu a také 
hladký návrat do Západní Austrálie.

Když se ohlédnu za činností asociace v roce 2020, tak mohu jen 
konstatovat, že máme za sebou i přes koronavirovou pandemii 
pestrobarevnou mozaiku klubové činnosti.  O naší poslední 
akci, tradiční Mikulášské besídce, se můžete dočíst v dnešním 
čísle Klokana. Za mikulášskou družinou přišel rekordní počet 
dětí, pro které byly přichystané dárky a mnohé aktivity. Ve spo-
lupráci s Českou školou pak bylo pro děti připraveno i několik 
dalších akcí. V únoru je navštívilo divadlo Ranec s hudebně-
-cestovatelským představením „Co Čech, to muzikant“.  Den 
dětí oslavily dobrodružnou cestou za pokladem, který nako-
nec našly v české pekárně Prague Bakery, na přelomu října a 
listopadu se mohly zúčastnit čarodějného víkendového tábora, 
o dva týdny později filmového workshopu. Děti z České školy 
zakončily školní rok výletem na zvířecí farmu.

(Nejen) rodinné byly i další akce sportovní a v přírodě – již 
tradiční byla účast na březnovém Moora triatlonu, v listopadu 
jsme si opět užili kempování v Nanga Mill. Rekordní počet dětí, 
téměř 120, se svými rodiči přišlo i na náš táborák, vloni výji-
mečně pořádaný v říjnu.  Je opravdu potěšující vidět, že rodiny 
s dětmi mají o činnost klubu a udržování jazyka velký zájem a 
rády se do ní zapojují. Rodiny s malými dětmi mohou navště-
vovat již tři česko-slovenské skupinky (playgroup), kde je pro 
ně připraveno mnoho aktivit, jako byl třeba indiánský tábor, o 
kterém se dočtete uvnitř dnešního čísla. Úspěšně se rozjíždí i 
nově otevřená slovenská škola.

Nezapomínalo se však ani na ostatní krajany a přátele klubu! 
Hned v únoru jsme mezi námi přivítali skvělého písničkáře 
Pokáče, který v Perthu zahájil svou šňůru po Austrálii. Svými chy-
trými texty a chytlavou melodií uspěl snad u všech návštěvníků 
koncertu, přestože ho mnozí slyšeli poprvé. Další skvělou hudební 
akcí byl zářijový taneční večírek s místní kapelou Shoveller Band. 
Před ní se nám představilo i česko-mezinárodní seskupení talen-
tovaných hudebníků se svou improvizací na didgeridoo a další 
perkuse. Někteří z nich pak zahráli na hlavním večeru našeho fil-
mového festivalu po promítnutí filmu. Uspořádali jsme dva zimní 
filmové večery – „Film, perník a grog“ s dramatem Důvěrný nepří-
tel a „Takový nevinný holčičí večírek“ s komedií Ženy v běhu. Po 
mnohých nejistotách v listopadu pak přišly i velké filmové hody, 
náš už šestý ročník Českého a slovenského filmového festivalu! Ve 
čtyřech lokalitách bylo během pěti dnů promítnuto šest českých 
a slovenských filmů doplněných filmy krátkými. Čtyři filmy 

DIVADLO RANEC

TÁBORÁK

POKÁČ
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ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V ZÁPADNEJ AUSTRÁLII 
Tohtoročný 6. ročník Českého a slovenského filmového festivalu bol v mnohom veľmi odlišný od predchádzajúcich ročníkov, a to 
hlavne svojou nepredvídateľnosťou. Pretože sme ale vyskúšali veľa noviniek hlavne kvôli možným (v čase plánovania platným)  
reštrikciám, boli sme nútení viac improvizovať a riskovať. Vznikli tak nečakane príjemné situácie so skvelou a veľmi pozitívnou 
atmosférou. Boli nimi jednak vonkajšie premietanie v prírodnom amfiteátri, tak detský filmový workshop. Veľmi radi  niektoré z 
noviniek zopakujeme v budúcich ročníkoch festivalu.

Vďaka dobrým vzťahom s ostatnými 
festivalmi sme mali väčšiu podporu v 
ostatných mestách a nadviazali vzťahy 
s ďalšími partnermi – produkciami a 
filmovými tvorcami - a držali sa navzá-
jom vo chvíľach neistoty aj pri kom-
plikáciách so zabezpečovaním filmov. 
Tohtoročný ročník bol odlišný aj v 
prístupe, ktorý bol v mnohom vrelší a 
osobnejší, ale zároveň tiež komplikova-
nejší a zdĺhavejší kvôli reštrikciám na 
oboch stranách. Cez všetky tieto kom-
plikácie som ale veľmi vďačná všetkým 
zainteresovaným osobám za pomoc, 
obetavosť a aj za mnohé alternatívne 

technické riešenia v rámci podpory a 
propagácie slovenského a českého filmu. 

 Náš filmový festival 2020 ponúkol 
šesť filmov v piatich dňoch, na štyroch 
rôznych miestach: The Backlot Studios, 
Luna Leederville, The Sunken Garden 
v areálu University of Western Australia 
a v priestoroch Hungarian Community 
Hall. Priestory boli rôzne, ale zážitok 
z filmov bol vždy jedinečný a plne 
zodpovedal festivalovému ladeniu. Kvôli 
cestovným obmedzeniam tohtoročný roč-
ník ponúkal namiesto besedy s tvorcami 
filmov jednak filmový workshop pre deti 

pod vedením profesionálnej filmovej 
režisérky tak i slávnostné zahájenie  
a zakončenie festivalu spojené  
s občerstvením. 

Rozsah žánrov bol rovnako obsiahly - 
od trochu komediálne ladenej drámy, 
cez biografiu, triller, rozprávku až po 
úžasné veľkofilmy svetového formá-
tu. Festival ponúkol tiež šesť krátkych 
filmov – jednak film vytvorený deťmi 
v rámci workshopu, krátky študentský 
film z Univerzity Tomáša Baťi v Zlíne, 
Oskarový krátky film Dcéra a už tradič-
ne miestne oceňovanú tvorbu z direkcie 

se věnovaly skutečným postavám a událostem v českosloven-
ských dějinách. Více o festivalu se dozvíte na dalších stránkách.  
Přestože je festival organizačně nejnáročnější akcí roku, těší nás, 
že naše kinematografie oslovuje i čím dál víc diváků bez znalosti 
českého a slovenského jazyka. Velmi uvítáme, pokud byste měli 
zájem se přidat do týmu organizátorů. Výčet loňských akcí ještě 
zakončí setkání s novým českým velvyslancem panem Dubem, 
výroční členská schůze a fotografická soutěž.

Jaké akce na nás čekají v roce letošním? Rozhodně nebudou 
chybět ty tradiční, ale budeme rádi, když nám dáte inspiraci 
k tomu, co pro vás přichystat. Podělte se s námi o Vaše nápa-
dy i připomínky k činnosti, napište nám, co Vám v plánu akcí 
chybí, o co naši činnost rozšířit. Tímto přijměte, prosím, mé 
pozvání na naši první letošní akci – turnaj ve stolním tenise, 
který se koná v neděli 7. února. Zúčastnit se mohou všechny 
věkové kategorie, a přestože je to turnaj, nejde o to vyhrát, ale 
zúčastnit se, užít si pohybu i zábavy. Nezapomeňte sebou při-
vést i Váš tým fanoušků! Další informace najdete na přiložené 
pozvánce. Zamluvený je již i termín dalšího táboráku, který se 
bude konat v sobotu 24. dubna.

Jak víte, náš klub funguje díky partě nadšenců, kteří jsou na-
prosto nezištně ochotní věnovat svůj čas a energii na pořádání 

zábavy pro ostatní. Jako každoročně bychom uvítali nové 
posily, které by nám pomohly s pořádáním akcí i činností klu-
bu. Pokud máte pár hodin volného času a zájem se zapojit do 
organizace našeho dění, neváhejte a připojte se k nám. Ve všem 
vás zaučíme a se vším pomůžeme. 

Stále hledáme i dopisovatele do našeho časopisu. Pravidelné i 
občasné, podělte se s námi o tom, co Vás zajímá, o Vaše příběhy či 
dobré tipy. Sdělte čtenářům svůj oblíbený recept či knihu, co jste 
přečetli, nebo konečně zveřejněte Vaše doposud šuplíkové příběhy 
a fejetony. Pomozte nám udržet časopis zajímavý a čtivý! Za pří-
spěvky předem moc děkujeme. 

Ohlédnutí za minulým rokem zakončím poděkováním všem, 
kteří se našich akcí zúčastnili, těm, kteří nám ochotně pomá-
hali, i těm, kteří nám třeba jenom fandí. Za sebe děkuji všem 
členům výboru za jejich skvělou práci, které si velmi cením. 

Ještě jednou Vám za celou Českou a slovenskou asociaci přeji 
zdravý a spokojený rok plný příjemných setkání a nezapomenu-
telných chvil. Těším se na viděnou na některé z akcí.

Vaše předsedkyně 
Jitka Smith

VÍKENDOVKA

CESTA ZA POKLADEM
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Western Australia Screening Academy. 
Prostredníctvom premietania študent-
ských filmov od študentov WASA a 
filmárčiny na miestnej univerzite - Edith 
Cowan University upevňujeme vzťahy 
medzi mladými filmovými tvorcami 
a stredoeurópskou filmovou tvorbou. 
Túto spoluprácu máme v pláne v ďal-
ších rokoch ešte prehĺbiť a radi by sme 
nové známosti zúročili aj po stránke 
propagačnej. 

Prvý festivalový film - Pavúk, horole-
zec storočia - sa premietal v prostredí 
komorného kina The Backlot. Bolo vy-
predané a diváci si pochvaľovali nielen 
dokument samotný - zaujímavé informá-
cie, spracovanie, krásnu krajinu, tak i 
úžasnú atmosféru v kine.

Druhý festivalový večer patril svetovému 
filmu Šarlatán, ktorý bol premietaný vo 
veľkej sále kina Luna Leederville. Film 
prilákal veľmi široké publikum a naplnil 
očakávania takmer zaplneného (reštrik-
ciami zníženého) kina. Film vzbudil 
následne obsiahlu diskusiu o dvadsiatom 
storočí a sile jednotlivca podliehať či 
nepodliehať apelom rôznych režimov.

Tretí, piatkový, večer patril Slávnostnej 
festivalovej noci - The Night of the 
Festival - a odohrával sa v priestoroch 
prírodného amfiteátra v The Sunken 
Garden, UWA. Slávnostnú atmosféru 
otváracieho večera festivalu podčiarkla 
nádherná hudba našich tvorcov. Za dodr-
žanie mnohých veľmi vysokých hygienic-
kých opatrení sa aj tento rok servírovali 
obložené chlebíčky, štrúdla, tiramisu a 
množstvo ďalších dobrôt. 

Medzi bzučiacim a hodujúcim davom 
nechýbali ani vzácni hostia – Slovenskú 
republiku reprezentoval Honorárny 
konzul, pán Pavol Faix, a Českú repub-
liku bývalý český honorárný konzul pán 
Zdeněk Cihelka. Festival sa začal sláv-
nostnými prejavmi prezidentky Českej 
a slovenskej Asociácie Jitky Smith a 
prezidentky festivalu Martiny Tlamsovej. 
Video pozdravy nám poslala generálna 
konzulka ČR, pani Hana Flanderová a 
svoje slávnostné slová predniesol aj pán 
Pavol Faix. Krátky príhovor mala tiež 
Alžběta Rekosh, ktorá sama v Perthe fil-
mové umenie študuje a sprostredkováva 
spoluprácu medzi nami a Edith Cowan 
University a Western Australia Screening 
Academy (WASA). 

V takmer zaplnenej záhrade panovala 
výborná nálada a celkom náročný film 
Amnestia dodal na urgentnosti posol-
stvom, ktorá zaznela v úvode. Film, hoci 
celkom ťažký a dlhý, prijalo publikum s 
nadšením a zabalené do diek si vychut-
návali napätú atmosféru doby, ktorú 
snáď nebude potrebné nikdy znova 
zažívať. Krátky film - Judas colar - pre-
mietaný pred filmom podal svoju správu 
o urgentnosti osobnej slobody a zodpo-
vednosti jednotlivca k svojmu okoliu. Po 

premietaní nasledoval koncert hudobné-
ho projektu Abit Bitter a dokreslil famóz-
nu atmosféru večera. Príjemné prostredie 
pod vysokými, vzácnymi stromami bolo 
predchnuté vrelou atmosférou a hlbokým 
umeleckým zážitkom.

Sobota potom patrila až do večera de-
ťom. Počas dopoludnia sa konal filmový 
workshop, na ktorom sa deti obozná-
mili so základnými pojmami filmovej 
tvorby, prebrali profesie a venovali sa 
budovaniu filmového príbehu. Následne 
si nakreslili scenár a vyrobili masky - 
všetko prispôsobené veku detí, ktorý bol 
veľmi rozdielny - medzi 3 až 13 rokmi. 
Workshop vznikol v spolupráci s Českou 
školou Perth a celý bol vedený v češtine 
a slovenčine, lebo sme mali aj skupinku 
slovenských detí. Dochádzalo tak nieke-
dy k roztomilým jazykovým skomoleni-
nám na oboch stranách. Výsledkom celo-
dennej kreatívnej práce bol potom krátky 
film - Útek zo Zoo, ktorý rozpráva príbeh 
zvieratiek v jednej zoologickej záhrade, 
ktoré túži po slobode. Popoludní sme 
potom premietali rozprávku Princezná 
zakliata v čase, ktorá svojím moder-
ným prístupom, ale klasickou poetikou, 
rozžiarila detské oči nadšením, údivom 
ale aj občasným strachom. Avšak tak to 
v poriadnych rozprávkach musí byť.

Večerný film Modelár si našiel úplne iné 
publikum, ktoré však ale s rovnakým 
nadšením hltalo príbeh a fandilo hrdi-
nom tejto drámy, ktorý často divákov 
rozosmial svojím vybrúseným ostro 
suchým humorom. Po filme opäť vyvolal 
živé diskusie o osobnej zodpovednosti, 
právnych systémoch a demokracii, a či je 
a či môže byť svet spravodlivý.

V nedeľu večer bol náš tohtoročný fil-
mový festival ukončený filmom Havel, 
ktorý opäť naplnil veľkú sálu kina Luna 
Leederville. Predstavil osobu Václava 
Havla na pozadí dejín medzi rokmi 1968-
1989. Roky, ktoré výrazne formovali jeho 
charakter a zmýšľanie. Z plátna znela 
čeština spolu so slovenčinou a celá sála 
sa bavila ironickým humorom, toľko 
typickým pre obe naše krajiny. Film pri 
záverečných titulkoch sprevádzal spon-
tánny, vrelý divácky potlesk. Divákom sa 
nechcelo z kina odísť, a tak sa diskutovalo 
dlho v sále a následne aj vo foajé o filme, 
o nedávnej minulosti, komunizmu i o 
vysokej kvalite filmu.  Spomínalo sa aj 
na miesta, kde sa film odohrával a všetci 
obdivovali dobové spracovanie príbehu. 
Diváci nám organizátorom ďakovali za 
krásny večer, celý festival a vyjadrovali 
svoje priania, čo by radi videli v budúcom 
roku. Celkovo bol záverečný slávnostný 
večer veľmi príjemný a opäť sprevádza-
ný famóznym rautom. Pred plnou sálou 
zaznel slávnostný záverečný prejav 
prezidentky ČSA Jitky Smith a riaditeľky 
festivalu Martiny Tlamsovej. Pán Pavol 
Faix, honorárny konzul SK v Západnej 
Austrálii, vyžreboval ceny pre divákov.

Celkom si do kina našlo cestu, aj napriek 
komplikovanosti doby a rôznym obmedze-
niam, viac ako 570 divákov. Na sociálnych 
sieťach sme mali sledovanosť vyše 15 000 
ľudí k jednotlivým príspevkom. Veríme 
teda, že sa Festival českého a slovenského 
filmu už nadobro zapísal medzi ostatné 
národné festivaly v Austrálii, a že bude 
rozširovať svoju divácku základňu a že 
milovníci filmového umenia naňho budú 
netrpezlivo čakať aj v budúcom roku. 
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MIKULÁŠKA NADÍLKA 2020
Mikulášská nadílka pro děti je u nás v Perthu již nedílnou 
součástí času předvánočního. Tentokrát přišel Mikuláš s 
čertem a anděly 6. prosince. Rakouský klub v Orange Grove 
se opět stal místem, kde jsme společně pocítili sílu českých a 
slovenských kořenů.

„Mikulášskou“ zahájily ve 14 hodin děti z České školy koledami. 
Klubem zněly koledy “Pásli ovce valaši”, “Rolničky, rolničky 
”pod taktovkou sbormistra Bohdana a za dohledu učitelského 
sboru. Děti všechny mile překvapily nejen svými pěveckými vý-
kony, ale i individuálními vystoupeními.  Mikuláš s čertem a an-
děly se v sále objevili za zvuku rolniček. Čert zaručoval doručení 
zlobivých dětí do pekla. Andělé společně s dětmi čerta úspěšně 
přesvědčovali, že jsou přeci hodné. A tak nakonec v pekle nikdo 
neskončil. Nad vším držel ochrannou ruku Mikuláš. 

Doprovodný program byl pestrý. Zdobili jsme perníčky, vyráběli 
svíčky, tvořili vánoční dekorace a zápichy. Rychlé jízdy s požár-
níkem Samem měly úspěch nejen u automobilových nadšenců.

Za pořádající tým všem děkuji. Jsme moc rádi, že jste přišli, že 
jsme mohli společně zažít česko-slovenské dětství s australským 
nádechem. Účast byla vyšší než před rokem. Moc nás to potě-
šilo. Napočítali jsme přes 120 dětí. I účast rodičů a přátel byla 
velmi dobrá. Už teď se těšíme na příští rok. Na „Mikulášskou“ 
i a na to, co si pro nás nového a pěkného děti z České a 
Slovenské školy připraví. Šťastný nový rok 2021 všem.

A nakonec postřehy ze sálu:
Co nám prozradily děti:

Vicky Klíma (5 let): “ Já už příští rok za čertem nepůjdu“.

Natálka Steffens (5 let): „Líbili se mi andílci, byli moc krásní. 
A bála jsem se čerta, že mne vezme do pekla. Nejvíce se mi 
líbilo, že jsem dostala dáreček a zpívání s dětmi ze školy“.

Bailey (3 roky): „Nejvíce se mi líbil Mikuláš, také jak jsme všich-
ni zpívali a jezdili na červeným autě. Půjdeme zase znovu“.

Shana: Mikuláš se mi nelíbil. Ale líbila se mi projížďka v hasič-
ském autě.

Bradley: Líbil se mi Mikuláš. A taky dáreček co jsem dostal a oběd 
byl moc dobrý. A projížďka hasičským autem s tím zvonečkem!

Co nám prozradili dospělí:

Andrea Klíma: „Letošní Mikulášská se nám jako každý rok moc 
líbila. Potkali jsme se s kamarády, ozdobili a snědli výborné 
perníčky. Svezli se úžasným požárním autem s vánoční muzikou. 
Děti se vyřádily, dospělí pobavili, i ochutnali místní výborná piva. 
Děkujeme a těšíme se zase za rok“.

Jana Munasinghe: „Mikuláš byl úžasný ve všech směrech. Skvělé 
odpoledne s kamarády. Moc se mi líbilo vystoupení dětí z české 
školy. Našim holkám udělaly dárky od Mikuldy obrovskou radost. 
Korálky stále někam navlékáme a i věž z kostiček měla úspěch. 
Nakonec projížďka s vánočními písničkami, paráda. Moc děkuje-
me klubu za organizaci. Celé jsme si to užili.“

Kristy O’Shaughnessy: “Mikulášské odpoledne pro děti opět 
nezklamalo. Super akce pro celou rodinu a příležitost, jak se 
potkat s krajany. Připomenout si naše zvyky, zazpívat si koledy 
a zabavit děti vánočními aktivitami. Moc pěkně zorganizované, 
děti si to moc užily. Těšíme se na shledání se všemi zase příští 
rok. Děkujeme všem z klubu za přípravu a uskutečnění i v této 
nelehké době.”

Iveta Tripodi: Mikuláš byl bezva. Vystoupení České školičky na 
jedničku. Pro mnohé malé děti to bylo první veřejné vystoupení 
před publikem. Děti byly odvážné a zvládly to prefektne.Mojim 
dětem se nejvíc líbila projížďka s Kevinem v hasičském vozů. 

Dcerka se čerta moc bála, ale jak stála na pódiu a zpívala kole-
du Pujdem spolu do Betléma tak to z ní celé spadlo. A dokonce 
i napovídala slova svému bráškovi.

Kate Steffens
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INDIÁNSKÉ LÉTO
Co se vám vybaví, když se řekne letní dětský tábor? Spaní 
ve stanech, ranní rozcvičky, cinkání ešusů, praskání tábo-
rového ohně. Tyto romantické vzpomínky vedly nás, partu 
nadšených kamarádek, k uspořádání českého letního tábo-
ra pro naše ratolesti na australské farmě. 

Ústřední táborový motiv byl zvolen tradičně “indiáni”, aneb 
“Cesta za pokladem Zuřivého bizona”. 

Během tří dnů si naši malí indiáni zvládli vybrat indiánské jmé-
no, vyrobit indiánský oděv a čelenku, zkrotit divokého mustan-
ga, zameditovat v indiánském teepee i ulovit lukem bizona.

Hbitost, udatnost a chytrost mladých indiánů jim pomohla čelit 
nástrahám, a vedla k nalezení částí staré indiánské mapy, která 
je nakonec dovedla k bájnému pokladu. “Tam kde kvete libý 
květ, tam je poklad, dravá zvěř, poté hledej, krok svůj měř.” 
Mladí indiáni tak získali poklad Zuřivého bizona a byli na sebe 
patřičně hrdí.

Náš indiánský tábor bylo možno uskutečnit díky udatnosti mla-
dých indiánů, odolnosti a nebojácnosti jejich matek a úžasnému 
zázemí, které nám poskytnulo ubytování na farmě v Lansdale.

Pokud se vám zasteskne po době společných rozcviček, vůni 
ranního čaje, společenské místnosti, poledním klidu či večerce, 
určitě to taky vyzkoušejte.  

Od indiánského ohně zdraví vás Nová větev, Mazaná liška, 
Létající orel, Klidný blesk, Zvídavá vločka, Bílý medvěd, Velká 
bouřka, Medová včelička, Skákavá žabka, Bystrá sova, Divoká 
lvice a Spící bojovník.

Iva Zausin, Katka Steffens
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POZVÁNKA K ÚČASTI NA 49. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2021

WWW.MDVV-LIDICE.CZ

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, 
zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen 
mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice 
kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 70-80 států světa, včetně Austrálie a 
Nového Zélandu.

TÉMA: 
Před sto lety použil český spisovatel Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé slovo robot. Při hledání výrazu, jakým nazvat umělé dělníky, 
požádal o radu svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec Josef Čapek. A tak ze slovanského slova 
pro nucenou práci – robota – vzniklo slovo, které zná celý svět.

Bylo by zajímavé vidět, co by Karel Čapek napsal dnes, kdy nás různé přístroje obklopují ještě více, zabydlely se na našich stolech i v 
kapsách. Roboti mezitím nabrali rozličných podob, pomáhají doma, ve výrobě, v lékařství a je otázkou, zda nás v něčem nevedou do 
slepých uliček. Doporučení k etickým zásadám umělé inteligence bude jedním z témat generální konference UNESCO v roce 2021.

Pro 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo vybráno téma:

ROBOT A UMĚLÁ INTELIGENCE
Podtémata:

• Co robot (ne)umí

• Uvnitř stroje

• R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu

• Rok 2121

• Vývoj a druhy umělé inteligence

• Technologie a etika

• Data

• Nanoroboti

TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK
• kresba, malba

• grafika

• kombinovaná technika

• fotografie

• filmy/animace

• výtvarné objekty (keramika, kov, dřevo, sklo, textil, papír)

Přihláška k účasti je k nalezení na webové stránce Mezinárodnívýtvarné soutěže Lidice. Termín pro zaslání děl je 19. února 2021.

Převzato z? https://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/pozvanka_k_ucasti_na_49_rocniku.html

POZDRAV ZO SLOVENSKEJ AMBASÁDY
Slovenská škola dostala v decembri vianočný pozdrav zo slovenského 
veľvyslanectva  - okrem priania entuziazmu a úsmevných chvíľ na 
hodinách v balíku boli šlabikár a učebnice k výučbe slovenčiny a aj 
niekoľko kusov komiksov o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi od T. E. 
Cígera, F Hříbala a T. Kriššáka. Vydavateľ ich venoval škole zadarmo.

Pani Kapusta zo slovenskej školy v Melbourne zabezpečila tiež knižky 
Rozprávky o Slovensku a Didaktika slovenčiny. Tešiť sa na nich môžu 
deti, ktoré už vedia čítať alebo sa tak naučia v budúcom školskom roku. 
Slovenské veľvyslanectvo sa pokúsi v roku 2021 zabezpečiť ďalšie učeb-
nice a knihy pre deti.

Veľmi pekne ďakujeme.

https://www.mdvv-lidice.cz/
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FOGLAROVA ZÁHADA HLAVOLAMU
„Nad tenisovými hřišti pomalu hasl den, a třebaže to znamenalo konec výdělku, hoši Rychlých šípů se z toho upřímně radovali. 
Měli toho všeho tak právě dost! Již od časného odpoledne pobíhali tady za bláznivě skákajícími tenisovými míčky, shýbali svá 
těla v žáru slunce, desetkrát, stokrát, tisíckrát, jen aby co nejrychleji vyhověli svým zákazníkům. A bylo zde dnes hodně práce! 
Hřiště byla stále obsazena nenasytnými hráči a hoši Rychlých šípů měli to štěstí, že byli přebíráni jako sběrači míčků jednou 
společností od druhé.“

Tak začíná úvodní kapitola nejznámějšího 
dobrodružného románu Záhada hlavolamu 
(1941) z knižní trilogie Dobrodružství v 
temných uličkách, která ještě obsahu-
je romány Stínadla se bouří (1947) a 

Tajemství Velkého Vonta (1986 české 
vydání v Německu, v ČR až 1990) význ-
amného českého spisovatele, skautského 
vůdce, redaktora mládežnických časo-
pisů (Mladý hlasatel, Junák, aj.), zážit-
kového vychovatele a autora knižní série 
o Rychlých šípech Jaroslava Foglara 
přezdívaného Jestřáb, jenž své knihy 

nejraději psal sedíc na lavičkách v parcích 
Prahy 2, na místech s hezkými výhledy.  

Román Záhada hlavolamu byl v roce 
1993 zfilmován režisérem Petrem Kotkem 
a ještě předtím, v roce 1969 se stal i 
námětem televizního seriálu, který natočil 
režisér Hynek Bočan. Zároveň tyto romány 
vyšly později i jako obrázkový komiks. 

Samotné Rychlé šípy jako komiks vy-
cházely od roku 1938 až do roku 1989 
s vynucenými přestávkami v období 
nacismu a komunismu. Kreslířem první 
série byl výtvarník Jan Fischer, ovšem 
některé díly, které vyšly v roce 1941, na-
kreslili Bohumír Čermák a Václav Junek. 
Druhou sérii, která vyšla v období kolem 
pražského jara, nakreslil Marko Čermák. 

Celý tento komiks má celkem 317 stran, 
na nichž se seznámíte s pěti členy tohoto 
chlapeckého klubu: Mirkem Dušínem, 
Jarkou Metelkou, Jindrou Hojerem, 
Červenáčkem a Rychlonožkou, a také s 
jejich klubovním psem Bublinou. Dozvíte 
se, kdo byl Kuliferda, kde se vzal záhadný 
Ježek v kleci, Tleskačovo létající kolo, 
tajemný Em, bezeslovná píseň Vontů, 
nahlédnete do temných uliček Stínadel, 
v nichž velí Bratrstvo kočičí pracky. 
Začtete-li se do tohoto komiksu, o němž 
sám autor prohlásil, že je to jeho největší 
životní dílo, nebudete zklamáni. Ocitnete 
se na vlně tajuplně laděných dobrod-
ružných příběhů plných napětí, točících se 
kolem pátrání Rychlých šípů po záhadném 

hlavolamu v tajuplné pražské čtvrti 
Stínadla, v níž musí čelit všem nástrahám 
nepřátelského Bratrstva kočičí pracky.

V roce 2018 vydalo nakladatelství 
Akropolis knihu s názvem Rychlé šípy a je-
jich úžasná nová dobrodružství, jako poctu 
tomuto slavnému komiksu a u příležitosti 
80. výročí jeho vzniku. Kniha obsahu-
je nové příběhy od padesáti nejlepších 
českých a slovenských kreslířů (Lucie 
Lomové, Pavla Čecha, Jozefa Gertliho 
Danglára, Jiřího Gruse, Karla Jerieho, 
Tomáše Kučerovského, Karla Osohy, Jiřího 
Petráčka, Martina Šútovce, aj.)

Soňa Svobodová

ZÁHADA HLAVOLAMU SLAVÍ LETOS 80 LET, PŘIPOMÍNÁ 
JI HRA V ULICÍCH I DALŠÍ FOGLAROVSKÁ LAVIČKA

Příběh ze života Rychlých šípů, kteří 
pátrají po osudu a tajemství záhadného 
hlavolamu Ježek v kleci začal Jaroslav 
Foglar psát v létě 1940. Kniha Záhada 
hlavolamu pak vyšla v roce 1941 a stále 
patří mezi nejoblíbenější české knihy 
pro starší děti. Po úspěšném prvním díle 
přidal Foglar další dva díly. Stínadla se 
bouří a Tajemství Velkého Vonta. Čtvrtý 
díl už nedokončil.

Skautská nadace Jaroslava Foglara, která 
spravuje dědictví a odkaz spisovatele, 
připravila k 80. výročí Záhady hlavol-
amu několik akcí. Od od 8. prosince 
až do 8. března se mohou malí i velcí 

vydat po stopách Rychlých šípů do 
uliček pražského Starého Města, pře-
dobrazu Stínadel, a pátrat po různých 
předmětech spojených se stínadelskou 
trilogií.

Záhadu hlavolamu a jejího autara 
Jaroslava Foglara připomíná už čtvrtá 
foglarovská lavička. Ta byla slavnostně 
odhalena 16. prosince 2020 na dětském 
hřišti v ulici U Haštala na Starém Městě. 

Každá foglarovská lavička se váže k 
jedné knize. První byla instalována v 
roce 2018 k románu Hoši od Bobří řeky. 
Následovaly lavičky k románům Chata 
v Jezerní kotlině, Boj o první místo 

a Záhada Hlavolamu. Lavičky jsou z 
tvrdého dubového dřeva a jsou na nich 
ručně vyřezávané motivy příběhů jednot-
livých knih.

Z Radio Prague International, 17/12/2020, 
převzala Gábina



CSAWA10



CSAWA 11



CSAWA12

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

VÝUČBA SLOVENČINY PRE DETI
Community Centre 99 Loftus Street, Leederville, každú 
sobotu od 8:45 do 10:45. Podrobnosti k výučbe nájdete 
na webových stránkach Českej a slovenskej asociácie: 

www.czechslovakwa.org
V školskom roku 2021 otvárame triedy:

• predškolskej výchova pre deti od 3 do 5 rokov
• čítania a písania pre deti od 6 do 10 rokov

Svoje dieťa/deti môžete prihlásiť na:  
SlovakSchoolPerth@outlook.com
Prvý term začíname 6. februára.

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

• 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


CSAWA14

SPOČÍTAJTE, VYPOČÍTAJTE

4/ Koľko dní v roku má vo svojom dá-
tume len jedničky a dvojky, nepočítaje 
letopočet?

5/ Ktoré mesiace v roku 2021 začínajú v 
pondelok? 

6/ Koľko priestupných rokov bolo 

v 20. storočí? 

7/ Ktoré mesiace v roku 2021 majú päť 
víkendov?

8/ Predstavte si bežný rok (365 dní) 

ako päťúholník. Ktoré dni sa nachádzajú 
v jeho rohoch, ak v jednom z nich je 

1. január?

9/ Na aký deň padne Štedrý večer 2021?

Novoroční hlavolam časopisu ABC z roku 
1974. Najdete sedm chyb, kterých se 
kreslíř na tomto pohledu dopustil? 

Možná, že některé prohřešky jsou spíše 
čitelné v kontextu doby a odhalí je spíše 
pamětník. (Převzato z Mozkolam.cz)

Vyzkoušejte svou pozornost a trpělivost

Najděte skryté předměty na obrázcích: mandarínovu čepici, indiánúv tomahawk a Crusoeova Pátka

1 2 3

Správné odpovědi: 1- ve spodní části modrého kabítu, 2 - v křoví vlevo, 3 - na čelence, 4 - osm, 5 - 2., 3., 11., 6 - 25, 7 - 5. a 10., 8 - 1.1., 15.3., 
27.5., 8.8., 20.10.

Správné odpovědi:
• Televize hraje, ač je vytaže-
ná ze zásuvky 
• Židli chybí dvě nohy 
• Kalendář ukazuje DDM – 
1.červen a slaví Nový rok 
• Kluk, který drží kamaráda 
na ramenou má každou botu jinou 
• Logo pořadu Vlaštovka 
(Pionýrský vlaštovka) je opačně 
To je s jistotou pět chyb. Pamětníci 
tvrdí, že chybou 
• by mohla být bílá – tedy 
slavnostní košile na schůzce 
• a dále tato nesměla mít 
ohrnuté rukávy. 

Z KLOKANOVY KAPSY



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

  

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.orgJanuary 2021January 2021January 2021January 2021

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
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Our beer is available at 
Last Drop Elizabethan
Last Drop Canning Vale
Last Drop Beeliar
Clancy’s Fish Pubs
Coogee Common
Ronnie Nights Freo
Woodbridge Hotel
Strange Company 
For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook  
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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

MIKULÁŠ 2020

MIKULÁŠ 2020
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