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SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  
NA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 JE 31. 3. 2021.

POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, 
PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!

Děkujeme!

Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE
Milí krajané

První letošní akcí, která proběhla ve skutečně plánovaném termínu, byla naše výroční členská schůze. Konala se 16. května 
v komunitním centru Loftus v Leederville. Děkujeme všem členům, kteří se jí zúčastnili a přispěli do diskuse. Schůze se i ten-
tokrát zúčastnilo několik dětí, které však brzy objevily přilehlé dětské hřiště a daly přednost zdravému pohybu před schůzová-
ním. V každém případě schůze byla usnášeníschopná a tak se mohly projednat všechny body programu.

Zpráva předsedkyně shrnula rozmanitou činnost klubu v mi-
nulém i letošním roce, a to i přes mnohá covidová omezení. Při 
rychlém ohlédnutí za posledními dvěma hosty z České republiky 
v loňském únoru, písničkářem Pokáčem a Adolfem Formánkem z 
divadla Ranec, se zdálo až neuvěřitelné, že je tomu teprve něco 
přes rok, co žijeme v této podivné době. K příjemně stráveným 
zimním večerům pak přispěla dvě filmová promítání a výborné 
domácí občerstvení. V září se tancovalo i zpívalo s místní kape-
lou Shoveller Band a mezinárodním seskupením hráčů, včetně 
dvou skvělých českých perkusistů. Netradičně v říjnu se konal 
náš tradiční táborák, který se vydařil i přes mnohé organizační 
starosti. Sešlo se nás tam přes 450, z toho bylo okolo 150 dětí, 
co si to v přírodě skvěle užily. Koncem listopadu se pak konal 
náš šestý ročník Českého a slovenského filmového festivalu. 
Organizovat festival v době nejistot a netočení filmů bylo roz-
hodně adrenalinové víc, než je zdrávo. Na kvalitě ani kvantitě 
festivalu se to však neodrazilo, naopak, přineslo to novinky! 
Tradiční slavnostní zahájení v kině nahradila Noc festivalu, 
která se uskutečnila v přírodním amfiteátru a pokračovala živým 
hudebním vystoupením. Součástí festivalu byl i nově filmový 
workshop pro děti, kde vznikl krátký film, který byl prezentován 
návštěvníkům festivalu před hlavní projekcí. Konec roku by se 
samozřejmě neobešel bez pořádné mikulášské nadílky! Rok letoš-
ní byl odstartován sportovně turnajem ve stolním tenisu. Věřím, 
že se nám tu zrodila další každoroční akce!

Nedílnou součástí klubu je i náš měsíčník Klokan. Zde bych po-
děkovala všem přispěvovatelům, Milanovi Kučerovi, který má na 
starosti jazykovou správnost i redaktorce Lucce Vrbské, která dává 
Klokana dohromady a tiskne ho. Zároveň bych Vás vyzvala, abyste 
se s námi podělili o nápady o čem psát, o Vaše postřehy, fejetony 
či rady. Rádi bychom, aby obsah Klokana byl rozmanitý a čtivý.

Ve své činnosti pokračovala i Česká škola Perth. Od ledna ji 
vede nová paní ředitelka Kateřina Steffens, v současné době je 
v ní zapsáno 52 dětí ve věku od necelých tří do dvanácti let, pro 
které připravuje kvalitní výukový program pět učitelek - Simona, 
Veronika, Lenka, Jitka a nově Adriana, asistent Honza a občasně i 
hudebník Bohdan. Díky daru Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky škola zakoupila nové řady učebnic, interaktivní knihy 
Albi a mnoho dalších pečlivě vybraných titulů jak pro děti, tak 
pro rodiče. Elektronický program evidence knižních titulů nabízí 
možnost online objednávky knih ze školní knihovny. O knihov-
nu se stará bývalá paní učitelka Ivona. Díky neúnavnosti naší 
místopředsedkyně Gábiny Baladové v loňském říjnu zahájila svou 
činnost i škola slovenská. Dvě třídy navštěvuje 25 žáčků a zájem 
nadále vzrůstá. Společně s Gábinou vedou výuku paní učitelky 

Zuzana, Katka a Veronika. Výzvou škol je vždy sehnat učitele, 
který se bude výuce věnovat. Budoucí žáčci školy se připravují 
hned ve dvou českých a slovenských skupinách (playgroup). 
Rodiče s dětmi se v nich mohou scházet v pondělí v Sorrentu 
nebo v pátek v Subiacu. Za jejich organizaci bych velmi ráda 
poděkovala dvěma odstupujícím Katkám i novým organizátor-
kám Kristýně a Janě. Česky se nadále učí i dospělí. Jedenáctým 
rokem nabízíme výuku českého jazyka všem jazykovým úrovním. 
Velké poděkování za vedení kurzů i výuky patří Gábině Baladové 
a Milanovi a Janě Kučerovým. Všechny zprávy o činnosti klubu 
byly jednohlasně schválené.

Pokladní zpráva přednesená Míšou Ondovou prozradila, že naše 
hospodaření v minulém roce, i přes několik zrušených akcí, bylo 
úspěšné. Nejvíce nám opět „vydělal“ táborák. Na výsledných 
kladných číslech máte zásluhu vy všichni, co jste se pořádaných 
akcí zúčastnili. Účetnictví je nadále vedeno on-line v progra-
mu Xero. Poradensky nám pomáhal a na správnost vedení účtů 
dohlížel Michal Turek, který také plnil funkci externího auditora. 
Za jeho práci mu velmi děkujeme. Pokladní zpráva klubu byla 
jednohlasně schválena. 

Dalším bodem programu bylo zvolení volební komise. 
Představení nominovaných kandidátů do výboru na rok 2021 
bylo velmi stručné, protože všichni, kterým volební období 
skončilo, svoji kandidaturu obnovili. Bylo potřeba znovu zvolit 
pozice obou místopředsedkyní, tajemnice, pokladní a členů vý-
boru. Ze své pozice nikdo neodstoupil a nikdo nově do výboru 
nekandidoval. Po tajném hlasování volební komise spočítala 
hlasy a prohlásila, že všichni nominovaní obdrželi potřebné 
množství hlasů. 

Nově zvolený výbor se Vám představuje ve staronové sestavě: 

Předsedkyně: Jitka Smith 

Místopředsedkyně: Gabriela Baladová a Martina Tlamsová (pro 
činnost zaměřenou převážně na organizaci filmového festivalu)

Pokladní: Michaela Ondová

Tajemnice: Kateřina Švejcarová

Členové výboru: Jura Voyt,  Marcela Pauková, Veronika Lakay, 
Petra Jerejian, Regina Čelišová, Radek Václavík a Kateřina 
Steffens.

Proběhla i volba doživotních členů. Nominovaným kandidá-
tem byl Milan Hložek. V tajném hlasování získal všech 100% 
hlasů, a tak se stal doživotním členem asociace. Blahopřejeme! 
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finančních důvodu. Proto v kamerách běží software na analýzu 
snímků a k dalšímu zpracování se odesílají jen ty, které obsahuji 
jasný meteor. Ve chvíli, kdy se na fotkách objeví nadějný úkaz, 
je nutné pomocí matematického modelu spočítat triangulaci 
místa dopadu. Naznačená křivka se promění v magické jedničky 
a nuly, které vydají souřadnice. Pokud místo dopadu naznaču-
je rozumně dostupnou lokalitu bez vegetace, vody či terénní 
rozmanitosti, je ten správný čas vyrazit do terénu a pokusit se 
meteorit najít. Ani zde člověka zatím stroj nenahradí. Plochu 
několika kilometrů čtverečních je prostě třeba v lidské rojnici 
prozkoumat. Připomíná to hledání jehly v kupce sena, jak Martin 
vysvětlil, pouhých čtyři až osm „lovců“ brázdí pustou krajinou 
a hledají nápadně odlišný černý kámen. Proto se také neženou 
stovky i tisíce kilometrů za každým oblázkem, ale čekají na ty 
větší úlovky. Jak nám bylo vysvětleno, nelze se na lov vydat ani 
s detektorem kovu – magnet detektoru by narušil vlastní magne-
tické pole meteoritu a tím by zničil část vědecké informace. To v 
případě pokud šlo o úlomek většího tělesa, které mělo magnetic-
ké pole, podobně jako planeta Země.

Téměř ztracené srdce v  Kati Thanda
Prvním úlovkem digitalizované sítě kamer byl meteorit nalezený 
na Silvestra roku 2015 v bahně tehdy naštěstí nezaplavené části 
největšího a nejníže položeného solného jezera v Austrálii, Kati 
Thanda - Lake Eyre v Jižní Austrálii. Tento nález byl zároveň i 
velmi průlomový, neboť vědeckému týmu na Curtin University, 
Austrálii i světu dokázal, že nově nainstalovaná síť bolidových 
kamer je opravdu k užitku. Nejenže pomohly zúžit místo hledání 
na oblast o rozloze několika set metrů, ale především dokázaly 
identifikovat orbitální trajektorii meteoritu – tedy odkud pochází! 

I přesto nebylo jednoduché 1,7 kg těžký meteorit najít! Nejenže 
se nacházel v odlehlé a těžko dostupné části jezera, které je 
už samo o sobě jedním z nejodlehlejších míst celé Austrálie, 
ale byl také zavrtaný 42 centimetrů pod povrchem. K nalezení 
pravděpodobného otvoru, který po sobě zanechal, bylo třeba 
malého letadla. Na náš dotaz, proč nepoužít vrtulník a z něho 
se k otvoru spustit, nám bylo vysvětleno, že silné solné výpary a 
vrtulník rozhodně k sobě nepatří, nasátá sůl by zapříčinila fatální 

poruchu motoru vrtulníku. I s malým letadlem bylo zapotřebí 
bedlivě dbát na výšku letu nad jezerem, aby nedošlo k poško-
zení. Po třech dnech intenzívního pátrání za pomoci letadla, 
dronu i čtyřkolek přímo na jezeře bylo identifikované místo 
dopadu. JENŽE! Tak jak občas nad jezerem zaprší a větší deště 
přichází jednou za DESET let, mračna předpovídající pořádnou 
průtrž se začala nad jezerem stahovat právě v tuto chvíli, kdy se 
to vědeckému týmu nejméně hodilo! Takový to déšť by navždy 
pohřbil šanci meteorit nalézt. Naštěstí rychlé jednání s pořád-
nou trochou štěstí vedlo k úspěchu a vedoucímu týmu profesoru 
Philu Blandovi se podařilo meteorit z mazlavého jílu vyhrabat 
právě včas. O den později bylo jezero zatopeno.

Meteorit připomínající tvar srdce je odhadem starší než Země 
sama (asi 4,5 miliardy let) a pochází z oblasti pásu asteroidů mezi 
Marsem a Jupiterem. Je jedním z pouhých asi padesáti na světě, 
u kterých je záznam pádu, a díky tomu je možné určit pravděpo-
dobný původ. My, co jsme na přednášce seděli, jsme si mohli kopii 
meteoritu vytvořenou na 3D tiskárně vlastnoručně osahat.

Od té doby tým z Curtin University našel v Austrálii pět dalších 
meteoritů, ale počítají se jen čtyři. Bohužel se u jednoho z nich 
radiologickým datováním ukázalo, že v poušti ležel o mnoho let 
déle, než by odpovídalo záznamu jeho pádu, tudíž radost z nálezu 
byla v tomto případě předčasná.

A k čemu je to dobré?
Meteority s rodokmenem nám pomáhají objasnit vznik a histo-
rii naší sluneční soustavy.  A to už je pořádná výzva pro zaujaté 
vědce! Zaujalo mě také, že drobné částečky mikrometeoritů 
máme každý na střeše či kdekoliv jinde a rozbory větších mete-
oritů také v sobě někdy ukazují přítomnost organických látek – 
sice jde jen o chemické sloučeniny na bázi uhlovodíků a dusíku, 
ty se však mohly stát jedněmi ze základních stavebních kamenů 
pro vznik života na Zemi. 

Takže se koukejte pod nohy, třeba o nějaký malý meteorit 
zakopnete. Jen mějte na paměti, že kromě Severního Teritoria 
je každý nalezený meteorit majetkem státu a vy jste povinní 
ho odevzdat. Pouze v Severním Teritoriu je majetkem nálezce, 
který ho může i prodat. Navíc tam se záměrně meteority zatím 
vědecky nehledají, protože tamní rudá zem je často pokryta 
tmavě hnědými kameny připomínající meteority na každém 
kroku. To by se opravdu hledala jehla v kupce sena.

Za všechny posluchače Martinovi děkuji za velmi zajímavou 
přednášku, ve které jsme se mnohé dozvěděli. Přeji mu i celé-
mu jeho týmu, ať dál nalézají co nejvíce meteoritů a pomalu 
rozklíčují vznik vesmíru.

HAPPY METEORITE HUNTING!

Sepsala Jitka

Odborně doladil Martin

Jednohlasně odhlasován byl i návrh o zachování stejné výše 
členských příspěvků v roce 2021.

Schůzi zakončila všeobecná diskuse. Probíralo se, jak najít přispě-
vatele do Klokana, a také proč se únorové číslo objevilo ve schrán-
kách až v květnu. Tato otázka je spíše pro australskou poštu, která 
nám krabici neodeslaných Klokanů nedávno vrátila. A tak jsme 
je vhodili do schránky podruhé a tentokrát si cestu k vám našel. 
Diskutovalo se i o členství samotném a důležitosti velké členské 
základny pro možnost pořádání akcí a získávání finančních 
či jiných darů. Členům byl představen předběžný plán akcí do 
konce roku. Můžete se těšit na tématicky laděný taneční večer, 
plánujeme zopakovat úspěšné rožnění selátek, začalo se s přípra-
vami dalšího filmového festivalu a samozřejmě nemůže chybět tra-
diční Mikuláš v prosinci. Diskutovalo se i o přeloženém táboráku a 
zájmu čtyř kapel si na něm zahrát! Velký obrat od minulého roku, 
kdy se naopak diskutovalo o nedostatku hudebníků na našich ak-
cích! Pokud se na akci chystáte, velmi nám pomůžete s organizací, 
když vždy nahlásíte Vaši účast - ať už na náš klubový email nebo 
přímo potvrzením na našich facebookových stránkách. Děkujeme!

Zhodnocení činnosti klubu vždy připomene, kolik práce je třeba 
k udržování aktivní a moderní krajanské komunity. Tímto chci 
poděkovat všem členům výboru za neúnavnou práci a ochotu 
věnovat svůj čas ostatním. Velký dík patří také jejich rodinám, 
bez jejichž podpory by to nebylo možné. Děkuji i všem členům 
asociace, ostatním krajanům a příznivcům našeho klubu 
za podporu. Jsme rádi, když na naše akce přijdete a odcházíte 
spokojeni. Pokud máte nápady, návrhy a připomínky na zlepšení 

činnosti klubu, dejte nám vědět, Váš názor nás opravdu zajímá. 
Samozřejmě, že kdykoliv uvítáme nabídku pomoci, a to třeba i 
tím, že pozvete své přátele a známé, aby se stali členy klubu, nebo 
do něj sami vstoupíte. Výroční členská schůze byla zakončena 
vynikajícím gulášem (díky Ivo a Jano). Pak následovalo povídání 
o meteoritech. 

Přeji Vám hodně zdraví a těším se na brzké setkání na některé 
z našich akcí.

S přátelským pozdravem 
Vaše předsedkyně 

Jitka Smith

METORITE HUNTING ANEB JAK SE CHYTÁ METEORIT
To nám vysvětlil softwarový inženýr Martin Cupák, kterého neobvyklá profese hledání meteoritů zavedla v roce 2013 až 
do Západní Austrálie. Je členem vědeckého týmu, který se tímto zabývá na katedře Earth and Planetary Sciences na Curtin 
University.

Důvod, proč je výzkumné středisko zrovna zde, v Západní 
Austrálii je poměrně jasný – tento rozlehlý stát má také velmi roz-
sáhlé prázdné prostory – bez lesů, jezer či bujné vegetace. Těžko 
se hledá meteorit, který spadne do hustého porostu či do vody. 
Ovšem pláně Nullarboru či vyschlá solná jezera naději na nale-
zení meteoritu mnohonásobně zvyšují. Jenže i tak je samozřejmě 
třeba poměrně přesně odhadnout, kde meteorit dopadne. A právě 
k tomuto účelu slouží automatické bolidové kamery. Jedná se o síť 
digitálních kamer, které jsou strategicky rozmístěné v těch úplně 
nejodlehlejších oblastech převážně Západní a Jižní Austrálie. 

Martin nám vysvětlil, že tyto kamery dnes dokážou fungovat zcela 
samostatně. Stačí je správně naprogramovat, najít ten správný 
zapomenutý kout Austrálie a pak je ovládat a udržovat prostřed-
nictvím internetu. A proto se instalují na místa pokrytá mobilním 
signálem operátora Telstra. Kamery jsou většinou napájené malou 
solární elektrárnou, která má jeden nebo dva panely podobné 
jako na střechách domů. Přes den slunce dobíjí baterii podobné 
kapacity, jako má nákladní automobil, aby kamera přes noc mohla 

fungovat z naakumulované energie. I když jsou kamery schopné 
samostatného provozu, je třeba občasného servisu, zhruba jednou 
až dvakrát do roka. A to pak nezbývá, než se vydat cestou neces-
tou, dlouhými kilometry pustinou až ke kameře. Rozhodně se však 
cení, že dnes není třeba pravidelně jednou za měsíc vyměňovat 
zásobník s filmy, jako v dobách kamer filmových!

Nápad využit kamery při hledání meteoritů dopadlých na zem 
vznikl již v padesátých letech v tehdejším Československu! Za 
nápadem stojí astronom Zdeněk Ceplecha, jehož projekt se reali-
zoval v Astronomickém ústavu České akademie věd v Ondřejově. 
Pomocí tenkrát filmových kamer, které v režimu celonoční 
expozice snímaly oblohu a zaznamenávaly dráhu meteoritů 
prolétajících atmosférou, se už v roce 1959 podařilo najít první 
meteorit na světě, nazvaný podle místa dopadu „Příbram“! Takto 
nalezeným meteoritům se říká meteorit s rodokmenem – víme, 
odkud k nám spadly. První automatická kamera byla v testova-
cím provozu umístěná v Nullarboru v Austrálii v roce 2003. Od 
roku 2005 se zde pak vybudovala síť tří a později čtyř těchto 
filmových kamer. Od roku 2013 se začaly používat nové, menší 
a úspornější digitální kamery, což umožnilo rozšířit australskou 
bolidovou síť „Desert Fireball Network“ na 50 stanic – a Martin 
jim programuje softwarový život a stará se o jejich provoz.

A co vlastně tyto kamery ve skutečnosti dělají? 
Ve dne v podstatě zahálí, ale po setmění začíná jejich služba. 
Každých 30 sekund až do rozednění vyfotí oblohu. Jedna kamera 
zhruba sejme 1000 až 1200 fotografií za noc. Zachycené snímky 
a moře dat je třeba zpracovat a vyhodnotit. Jenže dat je tolik, že 
není v lidských silách všechny ty fotografie s vysokým rozlišením 
prohlédnout a zpracovat. Vlastně ani nejde přenášet všechna 
data ze vzdálených stanic na server v Perthu, a to z technických i 
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finančních důvodu. Proto v kamerách běží software na analýzu 
snímků a k dalšímu zpracování se odesílají jen ty, které obsahuji 
jasný meteor. Ve chvíli, kdy se na fotkách objeví nadějný úkaz, 
je nutné pomocí matematického modelu spočítat triangulaci 
místa dopadu. Naznačená křivka se promění v magické jedničky 
a nuly, které vydají souřadnice. Pokud místo dopadu naznaču-
je rozumně dostupnou lokalitu bez vegetace, vody či terénní 
rozmanitosti, je ten správný čas vyrazit do terénu a pokusit se 
meteorit najít. Ani zde člověka zatím stroj nenahradí. Plochu 
několika kilometrů čtverečních je prostě třeba v lidské rojnici 
prozkoumat. Připomíná to hledání jehly v kupce sena, jak Martin 
vysvětlil, pouhých čtyři až osm „lovců“ brázdí pustou krajinou 
a hledají nápadně odlišný černý kámen. Proto se také neženou 
stovky i tisíce kilometrů za každým oblázkem, ale čekají na ty 
větší úlovky. Jak nám bylo vysvětleno, nelze se na lov vydat ani 
s detektorem kovu – magnet detektoru by narušil vlastní magne-
tické pole meteoritu a tím by zničil část vědecké informace. To v 
případě pokud šlo o úlomek většího tělesa, které mělo magnetic-
ké pole, podobně jako planeta Země.

Téměř ztracené srdce v  Kati Thanda
Prvním úlovkem digitalizované sítě kamer byl meteorit nalezený 
na Silvestra roku 2015 v bahně tehdy naštěstí nezaplavené části 
největšího a nejníže položeného solného jezera v Austrálii, Kati 
Thanda - Lake Eyre v Jižní Austrálii. Tento nález byl zároveň i 
velmi průlomový, neboť vědeckému týmu na Curtin University, 
Austrálii i světu dokázal, že nově nainstalovaná síť bolidových 
kamer je opravdu k užitku. Nejenže pomohly zúžit místo hledání 
na oblast o rozloze několika set metrů, ale především dokázaly 
identifikovat orbitální trajektorii meteoritu – tedy odkud pochází! 

I přesto nebylo jednoduché 1,7 kg těžký meteorit najít! Nejenže 
se nacházel v odlehlé a těžko dostupné části jezera, které je 
už samo o sobě jedním z nejodlehlejších míst celé Austrálie, 
ale byl také zavrtaný 42 centimetrů pod povrchem. K nalezení 
pravděpodobného otvoru, který po sobě zanechal, bylo třeba 
malého letadla. Na náš dotaz, proč nepoužít vrtulník a z něho 
se k otvoru spustit, nám bylo vysvětleno, že silné solné výpary a 
vrtulník rozhodně k sobě nepatří, nasátá sůl by zapříčinila fatální 

poruchu motoru vrtulníku. I s malým letadlem bylo zapotřebí 
bedlivě dbát na výšku letu nad jezerem, aby nedošlo k poško-
zení. Po třech dnech intenzívního pátrání za pomoci letadla, 
dronu i čtyřkolek přímo na jezeře bylo identifikované místo 
dopadu. JENŽE! Tak jak občas nad jezerem zaprší a větší deště 
přichází jednou za DESET let, mračna předpovídající pořádnou 
průtrž se začala nad jezerem stahovat právě v tuto chvíli, kdy se 
to vědeckému týmu nejméně hodilo! Takový to déšť by navždy 
pohřbil šanci meteorit nalézt. Naštěstí rychlé jednání s pořád-
nou trochou štěstí vedlo k úspěchu a vedoucímu týmu profesoru 
Philu Blandovi se podařilo meteorit z mazlavého jílu vyhrabat 
právě včas. O den později bylo jezero zatopeno.

Meteorit připomínající tvar srdce je odhadem starší než Země 
sama (asi 4,5 miliardy let) a pochází z oblasti pásu asteroidů mezi 
Marsem a Jupiterem. Je jedním z pouhých asi padesáti na světě, 
u kterých je záznam pádu, a díky tomu je možné určit pravděpo-
dobný původ. My, co jsme na přednášce seděli, jsme si mohli kopii 
meteoritu vytvořenou na 3D tiskárně vlastnoručně osahat.

Od té doby tým z Curtin University našel v Austrálii pět dalších 
meteoritů, ale počítají se jen čtyři. Bohužel se u jednoho z nich 
radiologickým datováním ukázalo, že v poušti ležel o mnoho let 
déle, než by odpovídalo záznamu jeho pádu, tudíž radost z nálezu 
byla v tomto případě předčasná.

A k čemu je to dobré?
Meteority s rodokmenem nám pomáhají objasnit vznik a histo-
rii naší sluneční soustavy.  A to už je pořádná výzva pro zaujaté 
vědce! Zaujalo mě také, že drobné částečky mikrometeoritů 
máme každý na střeše či kdekoliv jinde a rozbory větších mete-
oritů také v sobě někdy ukazují přítomnost organických látek – 
sice jde jen o chemické sloučeniny na bázi uhlovodíků a dusíku, 
ty se však mohly stát jedněmi ze základních stavebních kamenů 
pro vznik života na Zemi. 

Takže se koukejte pod nohy, třeba o nějaký malý meteorit 
zakopnete. Jen mějte na paměti, že kromě Severního Teritoria 
je každý nalezený meteorit majetkem státu a vy jste povinní 
ho odevzdat. Pouze v Severním Teritoriu je majetkem nálezce, 
který ho může i prodat. Navíc tam se záměrně meteority zatím 
vědecky nehledají, protože tamní rudá zem je často pokryta 
tmavě hnědými kameny připomínající meteority na každém 
kroku. To by se opravdu hledala jehla v kupce sena.

Za všechny posluchače Martinovi děkuji za velmi zajímavou 
přednášku, ve které jsme se mnohé dozvěděli. Přeji mu i celé-
mu jeho týmu, ať dál nalézají co nejvíce meteoritů a pomalu 
rozklíčují vznik vesmíru.

HAPPY METEORITE HUNTING!

Sepsala Jitka

Odborně doladil Martin

Jednohlasně odhlasován byl i návrh o zachování stejné výše 
členských příspěvků v roce 2021.

Schůzi zakončila všeobecná diskuse. Probíralo se, jak najít přispě-
vatele do Klokana, a také proč se únorové číslo objevilo ve schrán-
kách až v květnu. Tato otázka je spíše pro australskou poštu, která 
nám krabici neodeslaných Klokanů nedávno vrátila. A tak jsme 
je vhodili do schránky podruhé a tentokrát si cestu k vám našel. 
Diskutovalo se i o členství samotném a důležitosti velké členské 
základny pro možnost pořádání akcí a získávání finančních 
či jiných darů. Členům byl představen předběžný plán akcí do 
konce roku. Můžete se těšit na tématicky laděný taneční večer, 
plánujeme zopakovat úspěšné rožnění selátek, začalo se s přípra-
vami dalšího filmového festivalu a samozřejmě nemůže chybět tra-
diční Mikuláš v prosinci. Diskutovalo se i o přeloženém táboráku a 
zájmu čtyř kapel si na něm zahrát! Velký obrat od minulého roku, 
kdy se naopak diskutovalo o nedostatku hudebníků na našich ak-
cích! Pokud se na akci chystáte, velmi nám pomůžete s organizací, 
když vždy nahlásíte Vaši účast - ať už na náš klubový email nebo 
přímo potvrzením na našich facebookových stránkách. Děkujeme!

Zhodnocení činnosti klubu vždy připomene, kolik práce je třeba 
k udržování aktivní a moderní krajanské komunity. Tímto chci 
poděkovat všem členům výboru za neúnavnou práci a ochotu 
věnovat svůj čas ostatním. Velký dík patří také jejich rodinám, 
bez jejichž podpory by to nebylo možné. Děkuji i všem členům 
asociace, ostatním krajanům a příznivcům našeho klubu 
za podporu. Jsme rádi, když na naše akce přijdete a odcházíte 
spokojeni. Pokud máte nápady, návrhy a připomínky na zlepšení 

činnosti klubu, dejte nám vědět, Váš názor nás opravdu zajímá. 
Samozřejmě, že kdykoliv uvítáme nabídku pomoci, a to třeba i 
tím, že pozvete své přátele a známé, aby se stali členy klubu, nebo 
do něj sami vstoupíte. Výroční členská schůze byla zakončena 
vynikajícím gulášem (díky Ivo a Jano). Pak následovalo povídání 
o meteoritech. 

Přeji Vám hodně zdraví a těším se na brzké setkání na některé 
z našich akcí.

S přátelským pozdravem 
Vaše předsedkyně 

Jitka Smith

METORITE HUNTING ANEB JAK SE CHYTÁ METEORIT
To nám vysvětlil softwarový inženýr Martin Cupák, kterého neobvyklá profese hledání meteoritů zavedla v roce 2013 až 
do Západní Austrálie. Je členem vědeckého týmu, který se tímto zabývá na katedře Earth and Planetary Sciences na Curtin 
University.

Důvod, proč je výzkumné středisko zrovna zde, v Západní 
Austrálii je poměrně jasný – tento rozlehlý stát má také velmi roz-
sáhlé prázdné prostory – bez lesů, jezer či bujné vegetace. Těžko 
se hledá meteorit, který spadne do hustého porostu či do vody. 
Ovšem pláně Nullarboru či vyschlá solná jezera naději na nale-
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DEŇ MATIEK V SLOVENSKEJ ŠKOLE
V sobotu 8. mája, deň pred Dňom matiek, 
deti v Slovenskej škole vytvárali darčeky 
pre svoje mamičky. Pozvali sme k nám 
Dušana a Michaelu Sorgeorvých, ktorí 
vyrábajú z kože rôzne drobné predmety, 
ozdoby a galantériu (písali sme o nich 
v článku Majiteľ Oktávie Super, Klokan 
4/2018 a napíšeme viac v budúcom čís-
le). Dušan a Michaela priniesli so sebou 
špeciálne vykrajovadlo, cvočky, kladivká 
a samozrejme materiál na výrobu ozdob-
ných sponiek a náramkov. 

Väčšie deti pracovali s jemnou kožou, 
cvočkami a dokonca si aj zabúchali kla-
divkami. Menšie deti vyrábali náramky 
z plyšu za výdatnej pomoci paní učite-
liek a asistentiek. Predsa len ich ručičky 
ešte nie sú dosť silné na strihanie plyšo-
vého materiálu.

Všetky deti vyrobili k darčeku aj prianie. 
Na predlohe namaľované srdce vystrihli 
a na druhú stranu namaľovali kytičku. 
Nad kytičkou bola vytlačená básnička:

Mamka moja zlatá, mamička,

Tebe patrí táto kytička.

Nech Ti povie každý jej kvet,

že Ty si môj celučičký svet.

Na prednú stranu deti napísali Mamičke, 
tým menším deťom sme to predtlačili. Po 
hodine, keď si mamičky prišli pre svoje 
ratolesti, tak ich deti s veľkou hrdosťou 
obdarovali svojimi výrobkami a povedali 
po slovensky: „ Krásny deň matiek“. 

A ako reagovali mamičky?

Bolo to suprové, Olívia mi urobila veľmi 
krásnu sponu do vlasov. Výroba darčeka 
sa jej veľmi páčila a bola veľmi nadšená 
z toho, čo vytvorila.

Zuzana Fabianek

Veľmi sa mi páčila karta , krásna kytička 
namaľovaná z lásky. Keď mi ešte Zorka 
povedala po slovensky Krásny deň matiek, 
až mi slzy vyšli.  
Tak sa tešila, že mi dala niečo, čo ona uro-
bila len pre mňa ...Viac sa tešila karte, ako 
tým kvetinkám, čo všetci vystrihovali.

Dana Caroll

Tak my sme mali krásne ráno. Vďaka 
Slovenskej škole sa moje deti zase stretli 
so svojimi slovenskými kamarátmi a 
spoločne vystrihovali krásne kvetinky na 
môj nový náramok. Synom som pomáha-
la ako asistentka školy. Chlapci vystriho-
vali ako o dušu; ten mladší vystrihoval 
z papiera, starší z látky. Potom sme 
robili kartu pre mamičku. Moji boli veľ-
mi nadšení, keďže majú radi maľovanie s 
farbami. Harris dodal k predlohe ozdoby 
podľa vlastnej fantázie. Po škole sme išli 
na oslavu 4. narodenín ich kamaráta, no 
a ja som mala na sebe krásny nový nára-
mok. Bolo to super. Ďakujeme za ďalší 
skvelý deň.

Miroslava McDermott

Úplná nádhera. Unikátny nápad a pre-
krásny pozdrav. Sponku bude nosiť sice 
Lily, ale čo ma však najviac dojalo, bol 
pozdrav s nápisom Mamičke. Prinieslo 
mi to spomienky na Slovensko.

Adriana Pružinská

Ďakujeme za krásny nápad. Všetky deti 
krásne tvorili a bolo vidieť, že ich to 
bavilo a snažili sa. Mojej dcére Jasmínke 
sa veľmi páčilo vytváranie sponky, ona 
ma rada všetko kreatívne. Syn Noah 
ešte nevie dobre strihať, tak kvietky 
som mu vystrihla ja čoby asistentka na 
hodine. Ale tie do karty mi namaľoval 
sám. Jasmínka vytvorila krásnu kartu 
a prvýkrát napísala slovo po slovensky 
‚Mamičke”. Bola veľmi hrdá, keď mi to 
prianie v nedeľu dala na Deň matiek. 

Veronika Fitzgerald

Karty s prianím a ozdoby sa mi veľmi páči-
li a potešili! Srdečne ďakujem. Toto sú tie 
momenty, na ktoré sa tak ľahko nezabúda. 

Petra Moyle

***

A dojem pani učiteľky Veroniky Izlandy:

Pre tie menšie deti to bolo trochu ťažké, 
takže potrebovali výdatnú pomoc. Ale 
mnohé deti svorne pomáhali. Staršie deti 
vyrábali kožené sponky, finálny produkt 
naozaj krásny a nositeľný. 

Bolo zaujímavé sa pozerať, ako deti 
tvorili, i keď s mašinkou nemohli robiť 
sami. Takže sa pozerali na Dušana a 
Míšu ako im to tam vykrajujú a cvočku-
jú. Ale nakoniec boli šťastní, keď už mali 
tie sponky hotové a všetkým sa veľmi 
páčili. Dokonca aj chlapci si ich pripínali 
do vlasov. Potom sa ksichtili, keď som 
im oznámila, že sponky dole a ideme ich 
zabaliť mamičke.

***

Dojmy z workshopu skompilovala

Gábina NAKRESLI SVOJU MAMU DO RÁMU!
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Mamičke k sviatku  
E. Čepčeková

Do ruky ti kvietok vkladám
moja milá mamička.

Skloň sa ku mne, dám ti ešte
horúci bozk na líčka.

HÁDANKY
HÁDANKY O ZVIERATKÁCH
1. Poletuje nocou tmavou, cez deň visí dolu hlavou.   .............................................
2. Dlhé fúzy, ostré drápy, sivú myšku raz-dva lapí.      ..............................................
3. Ktoré zviera má oči na chvoste ?                                 ...............................................
4. Bzučí cestou na stý kvet, do košíka zbiera med.       ................................................
5. Nos má ako chvost, praská pod ním most.                ...............................................
Odpoveď :

Stromček ich má veľa všade,

rastú rovno, rastú v rade.

Na jeseň vždy opadajú,

svoju zeleň 
postrácajú...........................................

BRATISLAVSKÁ LÝRA  - SPOMIENKA NA ČESKO-SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL
Tí z nás skôr narodení, si iste vzpomenú, 
na Bratislavskú lýru, česko-slovenský festi-
val populárnych piesní, ktorý sa konal ka-
ždoročne koncom mája či začiatkom júna 
v Bratislave medzi rokmi 1966 až 1989. 
Tento rok by prebiehal jeho 55. ročník. 
Bez zveličenia možno konštatovať, že išlo 
určite o najpopulárnejší a najobľúbenejší 
festival populárnej piesne v danej dobe 
a že  počas troch či štyroch dní, keď sa 
festival konal, ním žilo okrem Bratislavy i 
celé Československo.

S myšlienkou zorganizovať v Bratislave 
medzinárodný festival populárnej hudby 
prišli džezový hudobník Ján Siváček a 
skladateľ Pavol Zelenay. Tanečná produk-
cia sa vtedy v rozhlase vysielala zriedka, 
boli týždne, keď nezaznela vôbec. Mladá 
generácia hudobníkov chcela dosiahnuť 
zviditelnenie a uznanie populárnej hudby. 
Pri koncipovaní Bratislavskej lýry sa inšpi-
rovali festivalom v San Reme.

Prvý ročník sa konal 22. júna 1966 pod 
názvom Medzinárodný festival tanečnej 
piesne. Len čo však vyššie kruhy navrhli, 
aby bol každý rok v inom meste, rýchlo sa 
to zmenilo. Premenovaním na Bratislavskú 
lýru sa podujatie takpovediac priklincova-
lo do hlavného mesta Slovenska. 

Po obsadení Československa sovietskymi 
vojskami a aprílovom prejave Gustáva 
Husáka v roku 1969 nastal zlom. Štvrtý 
ročník festivalu bol pre niektorých zúčast-
nených osudný. Napríklad dnes už zosnulý 
český spevák Petr Novák v priamom tele-
víznom prenose požiadal o minútu ticha za 

Jana Palacha s tým, že si ho váži viac ako 
pána Husáka. Čakal ho niekoľkoročný zá-
kaz verejného vystupovania a nahrávania 
nových skladieb. Podobný osud postihol 
Karla Černocha, ktorý Bratislavskú lýru 
1969 vyhral. Text víťaznej piesne Píseň o 
mé zemi nepriamo totiž obhajoval politiku 
Pražskej jari 1968. Fanúšikovia ho mohli 
opäť počuť, až keď sa za interpretáciu 
skladby ospravedlnil verejne a zlatú trofej 
vrátil. Bratislavská lýra 1969 bola posled-
nou pre Martu Kubišovú. Začiatkom roka 
1970 ju pre jej politické postoje postihol 
zákaz profesionálnej činnosti, ktorý trval 
dve desaťročia.

Sedemdesiate roky boli pre lýru cenzuro-
vým obdobím. Ján Siváček sa v roku 1970 
dobrovoľne vzdal postu riaditeľa, Pavol 
Zelenay už nefiguroval vo festivalovom 
výbore. Na rozdiel od prvých ročníkov, na 
ktorých museli organizátori o vydavateľs-
tvá bojovať, teraz ich získavali na príkaz 
strany. Československých autorov združo-
val Slovkoncert a Pragokoncert. Tie zabez-
pečovali súťažiacich aj skladby. Hudobníci 
sa kontrolovali aj sami. Bolo zbytočné 
podsúvať porote nejaké inotaje. Pre jednu 
pesničku by trpela celá hudobná scéna. 

Počas prvých troch ročníkov (1966 – 
1968) súťažili o zlatú, striebornú či bron-
zovú trofej viac-menej vtedajšie stálice 
československej populárnej hudby. Prvý 
ročník vyhral Karel Gott s piesňou so slo-
venským textom Mám rozprávkový dom, 

druhý ročník Eva Pilarová so skladbou 
Requiem a tretí Marta Kubišová za inter-
pretáciu piesne Cesta. Neskôr sa v domácej 
súťaži, t. j. súťaži čs. interpretov objavo-
valo stále viac nových tvárí, pre ktoré 
bolo účinkovanie na festivale i začiatkom 
úspešnej profesionálnej kariéry. 

Ako príklad možno uviesť Miroslava 
Žbirku, či Mariku Gombitovú. Práve oni 
dvaja sa do povedomia divákov, kde 
sú už takmer tri desaťročia, dostali v 
roku 1976. O rok neskôr, už ako členo-
via známej skupiny Modus získali na 
Bratislavskej lýre zlato. U poroty kapela, 
ktorej lídrom bol známy hitmaker Ján 
Lehotský, zabodovala so skladbou Úsmev. 
Rovnako v 80. rokoch sa niektorým 
spevákom prostredníctvom Bratislavskej 
lýry podarilo dostať na výslnie a zotrvať 
tam až dodnes. V roku 1984, v súťažnej 
časti festivalu, vystúpil vtedy prakticky 
neznámy Richard Müller so skupinou 
Banket. V nasledujúcich desaťročiach sa 
stal stálicou populárnej hudby, a to nielen 
na Slovensku ale aj v Českej republike.

Po roku 1969 Bratislavskú lýru navštívili 
západní  interpreti populárnej hudby. I 
keď nie vždy išlo o hviezdu svetového 
formátu, diváci boli vďační, že spoza 
ostnatých drôtov k nám zavítali hviez-
dy ako Udo Jürgens, Beach Boys, Cliff 
Richard, Josephine Baker, Rubettes, Hot 
Chocolate, Boney M., Showadywady, 
Billy Preston, Amanda Lear, Smokie, 
John Mayall a ďalší.

Za zmienku stojí posledná totalitná 
Bratislavská lýra z roku 1989. V pu-
bliku športovej haly na Pasienkoch 
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val populárnych piesní, ktorý sa konal ka-
ždoročne koncom mája či začiatkom júna 
v Bratislave medzi rokmi 1966 až 1989. 
Tento rok by prebiehal jeho 55. ročník. 
Bez zveličenia možno konštatovať, že išlo 
určite o najpopulárnejší a najobľúbenejší 
festival populárnej piesne v danej dobe 
a že  počas troch či štyroch dní, keď sa 
festival konal, ním žilo okrem Bratislavy i 
celé Československo.

S myšlienkou zorganizovať v Bratislave 
medzinárodný festival populárnej hudby 
prišli džezový hudobník Ján Siváček a 
skladateľ Pavol Zelenay. Tanečná produk-
cia sa vtedy v rozhlase vysielala zriedka, 
boli týždne, keď nezaznela vôbec. Mladá 
generácia hudobníkov chcela dosiahnuť 
zviditelnenie a uznanie populárnej hudby. 
Pri koncipovaní Bratislavskej lýry sa inšpi-
rovali festivalom v San Reme.

Prvý ročník sa konal 22. júna 1966 pod 
názvom Medzinárodný festival tanečnej 
piesne. Len čo však vyššie kruhy navrhli, 
aby bol každý rok v inom meste, rýchlo sa 
to zmenilo. Premenovaním na Bratislavskú 
lýru sa podujatie takpovediac priklincova-
lo do hlavného mesta Slovenska. 

Po obsadení Československa sovietskymi 
vojskami a aprílovom prejave Gustáva 
Husáka v roku 1969 nastal zlom. Štvrtý 
ročník festivalu bol pre niektorých zúčast-
nených osudný. Napríklad dnes už zosnulý 
český spevák Petr Novák v priamom tele-
víznom prenose požiadal o minútu ticha za 

Jana Palacha s tým, že si ho váži viac ako 
pána Husáka. Čakal ho niekoľkoročný zá-
kaz verejného vystupovania a nahrávania 
nových skladieb. Podobný osud postihol 
Karla Černocha, ktorý Bratislavskú lýru 
1969 vyhral. Text víťaznej piesne Píseň o 
mé zemi nepriamo totiž obhajoval politiku 
Pražskej jari 1968. Fanúšikovia ho mohli 
opäť počuť, až keď sa za interpretáciu 
skladby ospravedlnil verejne a zlatú trofej 
vrátil. Bratislavská lýra 1969 bola posled-
nou pre Martu Kubišovú. Začiatkom roka 
1970 ju pre jej politické postoje postihol 
zákaz profesionálnej činnosti, ktorý trval 
dve desaťročia.

Sedemdesiate roky boli pre lýru cenzuro-
vým obdobím. Ján Siváček sa v roku 1970 
dobrovoľne vzdal postu riaditeľa, Pavol 
Zelenay už nefiguroval vo festivalovom 
výbore. Na rozdiel od prvých ročníkov, na 
ktorých museli organizátori o vydavateľs-
tvá bojovať, teraz ich získavali na príkaz 
strany. Československých autorov združo-
val Slovkoncert a Pragokoncert. Tie zabez-
pečovali súťažiacich aj skladby. Hudobníci 
sa kontrolovali aj sami. Bolo zbytočné 
podsúvať porote nejaké inotaje. Pre jednu 
pesničku by trpela celá hudobná scéna. 

Počas prvých troch ročníkov (1966 – 
1968) súťažili o zlatú, striebornú či bron-
zovú trofej viac-menej vtedajšie stálice 
československej populárnej hudby. Prvý 
ročník vyhral Karel Gott s piesňou so slo-
venským textom Mám rozprávkový dom, 

druhý ročník Eva Pilarová so skladbou 
Requiem a tretí Marta Kubišová za inter-
pretáciu piesne Cesta. Neskôr sa v domácej 
súťaži, t. j. súťaži čs. interpretov objavo-
valo stále viac nových tvárí, pre ktoré 
bolo účinkovanie na festivale i začiatkom 
úspešnej profesionálnej kariéry. 

Ako príklad možno uviesť Miroslava 
Žbirku, či Mariku Gombitovú. Práve oni 
dvaja sa do povedomia divákov, kde 
sú už takmer tri desaťročia, dostali v 
roku 1976. O rok neskôr, už ako členo-
via známej skupiny Modus získali na 
Bratislavskej lýre zlato. U poroty kapela, 
ktorej lídrom bol známy hitmaker Ján 
Lehotský, zabodovala so skladbou Úsmev. 
Rovnako v 80. rokoch sa niektorým 
spevákom prostredníctvom Bratislavskej 
lýry podarilo dostať na výslnie a zotrvať 
tam až dodnes. V roku 1984, v súťažnej 
časti festivalu, vystúpil vtedy prakticky 
neznámy Richard Müller so skupinou 
Banket. V nasledujúcich desaťročiach sa 
stal stálicou populárnej hudby, a to nielen 
na Slovensku ale aj v Českej republike.

Po roku 1969 Bratislavskú lýru navštívili 
západní  interpreti populárnej hudby. I 
keď nie vždy išlo o hviezdu svetového 
formátu, diváci boli vďační, že spoza 
ostnatých drôtov k nám zavítali hviez-
dy ako Udo Jürgens, Beach Boys, Cliff 
Richard, Josephine Baker, Rubettes, Hot 
Chocolate, Boney M., Showadywady, 
Billy Preston, Amanda Lear, Smokie, 
John Mayall a ďalší.

Za zmienku stojí posledná totalitná 
Bratislavská lýra z roku 1989. V pu-
bliku športovej haly na Pasienkoch 
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CESTOU NECESTOU 1‘000 KM NA KOLOBĚŽCE PO ZÁPADNÍ AUSTRÁLII 
Munda Biddi trail je přes tisíc kilometrů dlouhá cesta z Albany do Mundaringu (nebo naopak), určená speciálně pro cyklisty. 
Drtivá většina vede mimo hlavní silnice po lesních cestách, písečných a kamenitých (gravel) silnicích, ale hlavně přírodou a 
kolem spousty krásných a zajímavých míst. 

Na kole jsem ji už absolvoval dvakrát, jednou celou a jednou její podstatnou část (to jen proto, že zbytek ještě nebyl dosta-
věný), ale na koloběžce jsem ji ještě nejel. Nepochyboval jsem o tom, že to zvládnu, spíše jsem byl zvědavý, za jak dlouho. 
Propočítal jsem to a stanovil si cíl do deseti dnů, tedy přibližně 100 km denně. Na kole lze celou trasu ujet za pár dní, ale 
koloběžka je něco jiného. Některé úseky se prostě jet nedají a musíte tlačit, což není ostuda, chůze a tlačení je běžná součást 
koloběžkování. Také zdaleka nedosáhnete takovou průměrnou rychlost, takže na stejný počet kilometrů, který ujedete na kole, 
potřebujete mnohem více času. A tudíž více přípravy a tréninku, protože výdej energie a nápor na fyzičku jsou ohromné. Na 
delší výlety na koloběžce jsem bohužel neměl moc času, ale nezanedbal jsem kondiční a kardio trénink v posilovně. 

Celou cestu jsem pojal jako přípravu na splnění mého velkého sportovního snu – zajet si doma v Čechách závod 1000 Miles 
Adventure. Závod je dlouhý 1,600 km a vede přes hory, lesy, řeky z nejzápadnějšího bodu Česka do nejvýchodnější obce na 
Slovensku a naopak. Závod je otevřen pro všechny, kteří se pohybují vlastní silou. Takže je to závod pro cyklisty, běžce a … 
koloběžkáře. Bohužel, čím více se blíží termín závodu, tím méně pravděpodobné je, že se vzhledem k celosvětové situaci s 
COVID-19 budu moci letos závodu zúčastnit. Je to strašná škoda, jde o 10. jubilejní a výjimečný ročník, který jsem chtěl jet 
opravdu hodně moc. 

Den první: Albany – přístřešek Jinung Beigabup, 
121,4 km, čistý čas 8:28:55, průměrná rychlost 14.3 
km/hod.
Start proběhl přesně v 10 hodin dopoledne. Jsem odhodlaný jet 
co nejdéle to půjde bez zbytečných zastávek. Bohužel hned po 
1.5 km potkávám lákavě vypadající kavárnu, nedá se nic dělat, 
dávám si kávu a malou mňamku. Kdo ví, kdy bude zase nějaká 
příležitost. Začátek cesty je trochu nuda, trasa vede po asfaltov-
ce nebo ‚gravel‘ silnici. Po 30 km se stavuji na farmě, která pa-
tří Silvii, Češce, která mi nabídla pohostinnost už předem přes 
Facebook, když se někde dozvěděla, že pojedu kolem nich. Dal 
jsem si německé pivo a ochutnal jejich domácí oříškové poma-
zánky (vřele doporučuji, jsou skvělé, prodávají je pod značkou 
Chocconutz). Na farmě navíc objevuji jednu naši koloběžku a 
kompletní výbavu pro jejich psy, také od nás. Škoda, že farma 
je tak blízko startu a nemohu u nich přenocovat. I nadále cesta 
probíhá bez komplikací. Jediný menší zádrhel se objevuje před 
Denmarkem. Trasa je zde zavřená a musím jet asi 10 km po 
rušné hlavní silnici. Pro řidiče jsem vítanou atrakcí, ale moje 
pocity, když kolem mne frčí desítky aut, nejsou nic moc. Nohy 
zatím v pohodě. Chtěl jsem ujet asi sto kilometrů, nakonec 
jsem zastavil až v přístřešku Jinung Beigabup po více než 120 
km. To není špatný výsledek na první den. To bych mohl mou 
soukromě skromně nastavenou metu, pokořit Munda Biddi do 
deseti dní, hravě zvládnout. 

sedel vtedajší disident Václav Havel. 
Najatraktívnejšia účinkujúca 24. ročníka, 
speváčka Joan Baez, pozdravila Chartu 77 
a Václava Havla priamo z pódia. Jej gesto 
zaskočilo niekoľko desiatok prítomných 
príslušníkov ŠtB. Vrcholom Baezovej 
vystúpenia však bola chvíľa, keď na 
pódium pozvala folkového speváka Ivana 
Hoffmana. Zaspieval skladbu Nech mi 
nehovoria, ktorá evidentne kritizovala 
vtedajší režim. Po prvých taktoch mu na 
príkaz „zhora“ vypli mikrofón. Hoffman 
však dospieval až do konca.

Po novembrovej revolúcii dohrala aj 
Bratislavská lýra. Renomovaný festival 
populárnej piesne pokračoval vo svojej 
existencii, hoci s prestávkami, aj po zmene 
režimu, a to až do roku 1998. Žiaľ, už za 
minimálneho záujmu médií i divákov.

ZLATÁ LÝRA, 10-dielny cyklus dokumen-
tov, sa objavil na televíznych obrazovkách 
na Slovensku v septembri 2016 k  50. 
výročiu uvedenia medzinárodného hudob-
ného festivalu Bratislavská lýra. Ponúkol 
viac ako 140 osobností zo sveta česko-slo-
venskej aj zahraničnej hudobnej scény, 

unikátne archívne materiály zachytávajúce 
nielen atmosféru festivalu, ale aj scené-
rie Bratislavy posledných troch desaťročí 
minulého storočia. Popri výpovediach zná-
mych osobností – organizátorov, spevákov, 
skladateľov a textárov, pracovali tvorcovia 
aj s veľkým množstvom filmového archív-
neho materiálu, fotografiami, bulletinmi, 
zápisnicami. Práce na tvorbe samotného 
cyklu trvali viac ako tri roky, avšak kom-
pletizácia informácií o Bratislavskej lýre 
trvala dramaturgovi Robovi Valovičovi 
takmer 10 rokov.

Z Hospodárských novín, jún 2006, 
Mesačníka Extra Plus, október 2007,  

z Česko-Slovenskej filmovej databázi 2016, 
a z Wikipédie, vybrala a redakčne upravila 

Gábina

Den druhý: přístřešek Jinung Beigabup – Coalmine 
Beach, Walpole; 102.2 km, čistý čas 9:20:48, průměr-
ná rychlost 10.9 km/hod.
V chatě jsem spal sám. Musím připustit, že i přes lehkou, ale 
kvalitní karimatku, moc dobře nespím. Dřevěné pryčny jsou tvrdé 
a po celodenním koloběžkování bych přece jen asi potřeboval více 
pohodlí pro unavené svaly. Hned první noc mi prší, takže oceňuji 
nepromokavou bundu, o které jsem pochyboval, jestli to nebude 
mrtvá, zbytečná váha. Spát moc nemohu a tak vstávám brzo a vy-
rážím, abych se zahřál. Před Walpole vede trail přes úžasné Valley 
of the Giants a je na co se koukat. Ve Walpole si dávám ke svačině 
kávu, sendvič, místní koláč (pie), rolku a navrch něco sladkého. 
Je třeba doplnit energii, kopce se blíží. Celkově je tahle etapa dost 
nuda. Po cestě je hodně písku a oceňuji, že nepotkávám ani nohu 
a mohu si mentálně od lidí odpočinout. O to víc ale přemýšlím o 
rodině, a jak Janča, tak dvouletý Matýsek, mi chybějí.  Po cestě je 
hodně písku a “gravel“ silnic, pořád je to z kopce do kopce, musím 
hodně tlačit, některé úseky se prostě jet nedají. Ale to je součást 

koloběžkování. Chci si odpočinout v přístřešku Booner Mundak, 
ale buď jsem to minul, nebo už chata neexistuje. Nakonec do-
jíždím až do Coalmine Beach kolem desáté večer. Na recepci už 
samozřejmě nikdo není, jen telefonní číslo, na kterém mi ochotná 
slečna sdělí kód ke sprchám a nabídne mi, ať se vyspím kdekoliv 
uznám za vhodné, protože nemají žádné volné místo. Jen mě 
prosí, ať ráno brzo zmizím, než dorazí manažer. Takže nepohrdnu 
kuchyňkou s přístřeškem. V pět ráno dle instrukcí mizím. Začíná 
mi téct z nosu, ve zdejších podmínkách může rýmička i zabíjet, ale 
snad to přežiji. 

Den třetí: Coalmine Beach-Northcliff; 120.5 km, čistý 
čas 9:37:30, průměrná rychlost 12.5 km/hod.
Třetí den, podle všech pravidel by měla přijít krize. A při-
chází – nohy mě bolí komplet.  Dneska je cesta docela hezká, 
minimum písku, zato hodně příjemných lesních cest. Potkal 
jsem tři lidi, hurá, nejsem sám a je to tak akorát, co se dá snést. 
Přestože čistý čas je trochu pod 10 hodin, celkově jsem na cestě 
skoro 15 hodin. Mimo jiné pro to, že mi to nedává a zastavuji 
se na Gloucester Tree a lezu na něj. Už jsem tu byl několikrát, 
ale prostě musím nahoru. Vždycky to stojí za to. Kromě lidí 
také potkávám dva hady, jednou je to dost těsné, leží za zatáč-
kou uprostřed cesty, zahlédnu ho na poslední chvíli ve světle 
mé baterky. Kotoučové brzdy se osvědčují. Na druhého skoro 
šlápnu při odrazu. Těžko říct, jestli jsem více vyděšený já nebo 
on. Z místa střetu mizíme rychle oba. Hodně dnes prší, a přes-
tože mám své věci ve voděodolném vaku, všechno je navlhlé. 
Nejhorší jsou ovšem mouchy, těm déšt´ zjevně nevadí.  March 
flies. Je jejich sezona a jsou všude. Stovky a tisíce. Nemohu 
se zastavit na déle než minutu, jinak jsem naprosto obalený 
a koušou. Takže jedu déle a dále než jsem zamýšlel a čekám 
na tmu. Příroda je dnes proti mně, proto hledám a nacházím 
v Northcliffu útulný motel, dnes žádná chatka v lese. Chci se 
usušit, pořádně vyspat a najíst. K večeřis si dávám steak, hra-
nolky, velký salát se zálivkou a pivo. Teda dvě.

Pokračování příště
Regina & Jirka
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minimálneho záujmu médií i divákov.
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unikátne archívne materiály zachytávajúce 
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rie Bratislavy posledných troch desaťročí 
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mych osobností – organizátorov, spevákov, 
skladateľov a textárov, pracovali tvorcovia 
aj s veľkým množstvom filmového archív-
neho materiálu, fotografiami, bulletinmi, 
zápisnicami. Práce na tvorbe samotného 
cyklu trvali viac ako tri roky, avšak kom-
pletizácia informácií o Bratislavskej lýre 
trvala dramaturgovi Robovi Valovičovi 
takmer 10 rokov.

Z Hospodárských novín, jún 2006, 
Mesačníka Extra Plus, október 2007,  

z Česko-Slovenskej filmovej databázi 2016, 
a z Wikipédie, vybrala a redakčne upravila 

Gábina

Den druhý: přístřešek Jinung Beigabup – Coalmine 
Beach, Walpole; 102.2 km, čistý čas 9:20:48, průměr-
ná rychlost 10.9 km/hod.
V chatě jsem spal sám. Musím připustit, že i přes lehkou, ale 
kvalitní karimatku, moc dobře nespím. Dřevěné pryčny jsou tvrdé 
a po celodenním koloběžkování bych přece jen asi potřeboval více 
pohodlí pro unavené svaly. Hned první noc mi prší, takže oceňuji 
nepromokavou bundu, o které jsem pochyboval, jestli to nebude 
mrtvá, zbytečná váha. Spát moc nemohu a tak vstávám brzo a vy-
rážím, abych se zahřál. Před Walpole vede trail přes úžasné Valley 
of the Giants a je na co se koukat. Ve Walpole si dávám ke svačině 
kávu, sendvič, místní koláč (pie), rolku a navrch něco sladkého. 
Je třeba doplnit energii, kopce se blíží. Celkově je tahle etapa dost 
nuda. Po cestě je hodně písku a oceňuji, že nepotkávám ani nohu 
a mohu si mentálně od lidí odpočinout. O to víc ale přemýšlím o 
rodině, a jak Janča, tak dvouletý Matýsek, mi chybějí.  Po cestě je 
hodně písku a “gravel“ silnic, pořád je to z kopce do kopce, musím 
hodně tlačit, některé úseky se prostě jet nedají. Ale to je součást 

koloběžkování. Chci si odpočinout v přístřešku Booner Mundak, 
ale buď jsem to minul, nebo už chata neexistuje. Nakonec do-
jíždím až do Coalmine Beach kolem desáté večer. Na recepci už 
samozřejmě nikdo není, jen telefonní číslo, na kterém mi ochotná 
slečna sdělí kód ke sprchám a nabídne mi, ať se vyspím kdekoliv 
uznám za vhodné, protože nemají žádné volné místo. Jen mě 
prosí, ať ráno brzo zmizím, než dorazí manažer. Takže nepohrdnu 
kuchyňkou s přístřeškem. V pět ráno dle instrukcí mizím. Začíná 
mi téct z nosu, ve zdejších podmínkách může rýmička i zabíjet, ale 
snad to přežiji. 

Den třetí: Coalmine Beach-Northcliff; 120.5 km, čistý 
čas 9:37:30, průměrná rychlost 12.5 km/hod.
Třetí den, podle všech pravidel by měla přijít krize. A při-
chází – nohy mě bolí komplet.  Dneska je cesta docela hezká, 
minimum písku, zato hodně příjemných lesních cest. Potkal 
jsem tři lidi, hurá, nejsem sám a je to tak akorát, co se dá snést. 
Přestože čistý čas je trochu pod 10 hodin, celkově jsem na cestě 
skoro 15 hodin. Mimo jiné pro to, že mi to nedává a zastavuji 
se na Gloucester Tree a lezu na něj. Už jsem tu byl několikrát, 
ale prostě musím nahoru. Vždycky to stojí za to. Kromě lidí 
také potkávám dva hady, jednou je to dost těsné, leží za zatáč-
kou uprostřed cesty, zahlédnu ho na poslední chvíli ve světle 
mé baterky. Kotoučové brzdy se osvědčují. Na druhého skoro 
šlápnu při odrazu. Těžko říct, jestli jsem více vyděšený já nebo 
on. Z místa střetu mizíme rychle oba. Hodně dnes prší, a přes-
tože mám své věci ve voděodolném vaku, všechno je navlhlé. 
Nejhorší jsou ovšem mouchy, těm déšt´ zjevně nevadí.  March 
flies. Je jejich sezona a jsou všude. Stovky a tisíce. Nemohu 
se zastavit na déle než minutu, jinak jsem naprosto obalený 
a koušou. Takže jedu déle a dále než jsem zamýšlel a čekám 
na tmu. Příroda je dnes proti mně, proto hledám a nacházím 
v Northcliffu útulný motel, dnes žádná chatka v lese. Chci se 
usušit, pořádně vyspat a najíst. K večeřis si dávám steak, hra-
nolky, velký salát se zálivkou a pivo. Teda dvě.

Pokračování příště
Regina & Jirka
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RAINBOW–KOMUNITNÍPÉČEPROSTARŠÍGENERACI
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

Good Shepherd Kelmscott 
42 Streich Ave, Kelmscott

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“

Česko-slovenskáplaygroup
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

RADIOCZECH&FRIENDS 
95.3FM

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

na vlnách 95.3 FM

SLOVENSKÁ ŠKOLA V PERTHE
Ponúka výučbu slovenského jazyka pre deti od 3 rokov v 

dvoch úrovniach: predškolskej a základnej školskej. 
Vyučovanie je zamerané na rozvoj receptívnych a 

produktívnych rečových schopností hravou formou . 
Súčasťou hodín je zoznamovanie sa so slovenským folklórom.

Miesto konania: Community Centre,  
99 Lofrtus street, Leederville

Deň a čas: Každá sobota školského štvrťroku, 8:45 – 10:45
Druhý štvrťrok začíname 24. apríla 2021

Kontakt: SlovakSchoolPerth@outlook.com

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.

MEDOVNÍK
BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ  
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE 

BLÍZKÉ!!

 Objednejte si na: 
www.thehoneycake.com.au

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU
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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!

PŘIPRAVUJEMENAROK2021
 27. 6. 21 Koloběžkyáda / Den dětí

 July 2021 Večírek ve stylu osmdesátek 

 August 2021 Rožnění selátek

  September 2021 Filmový večer

 October 2021 Jarní výlet

 November 2021 Filmový festival

Víte, co by se stalo, kdyby na Slovensku vybuchla  
atomová elektrárna? 
Vyměnili bychom si hymny. Slováci by zpívali  
"Kde domov můj?" a Češi "Nad Tatrou sa blýska..." 
* * *  
Príde Slovák do českého baru:  
"Jednu whisky," hovorí.  
Barman sa pýta: "Skotskou?"  
A Slovák: "Nie, bez kocky!" 
* * * 
Na vlakovom nádražiu v Bratislavě se dobýva Čech  
do zamknutého WC. Zúrivo búcha na dvere a volá:  
"Je tam někdo, je tam někdo?!" 
A zo záchodu sa flegmaticky ozve:  
"Kto by tu jedol? Tuná sa serie." 
 

Češi válčí se Slováky. Jeden Čech to nevydrží a povídá: "Hoši, 
já se radši vzdám. Jak se slovensky řekne mír?" 
Ostatní mu odpoví, že "mier". 
Tak teda tenhle Čech vyběhne ze zákopu a řve: "Mier, mier!" 
A ze slovenskýho zákopu se ozve:  
"Veď ja mierim, len chvíľku postoj na mieste!"  
* * * 
Deník Čecha na Slovensku: 
Pondělí - Piju s Východniarmi. 
Úterý - Skoro jsem umřel! 
Středa - Zase piju s Východniarmi. 
Čtvrtek -Llituju, že jsem neumřel v uterý. 
Pátek - Opět piju s Východniarmi. 
Sobota - Žiju? 
Neděle - ...

(mozkolam.cz) 

              

     Kolik je na obrázku čtverců?    Spojte tečky jedním tahem, 6 úsečkami.      Posbírejte dámou každým tahem jednoho 
  Úsečky nemusí končit v bodech.                       pěšce a cestu ukončete sebráním jezdce.  
 

„Máme radi ľudí, ktorí povedia priamo, 
čo si myslia. Teda za predpokladu, že si 
myslia to isté, čo si myslíme aj my.“  
- Mark Twain americký autor a humorista 
1835 – 1910 

„Vysoká životná úroveň spočíva v tom, že 
vydávame peniaze, ktoré ešte nemáme, za 
veci, ktoré nepotrebujeme, aby sme 
imponovali ľuďom, ktorých neznášame.“  
- Orson Welles americký herec, režisér, 
spisovateľ a producent 1915 – 1985 

„Veľkí ľudia diskutujú o ideách, 
priemerní o udalostiach, a malí  
o iných ľuďoch.“ 
- Charles de Gaulle 18. prezident 
Francúzskej republiky 1890 – 1970

* Všechno se dá vysvětlit. Bohužel, ne všem. 
* Je zajímavé, že chybné telefonní číslo nikdy není obsazené. 
* Bible učí miluj bližního svého. Kámasutra zase vysvětluje, jak. 
* Když v práci zůstaneš 2 hodiny déle, nikdo si to ani nevšimne.   

Když přijdeš o 10minut později, všichni se mohou zbláznit. 
* Alkohol je tekutý psychiatr. 
* Pokud pijeme na zdraví, tak by to měla hradit pojišťovna. 
* Eskymácká  moudrost: nikdy nejez žlutý sníh. 

* Mozkové buňky umírají, vlasové buňky umírají, 
kožní buňky umírají, jen ty bestie tukové buňky  
se pořád drží! 

 
* Nechci dělat unáhlené závěry, nicméně fakta: 

 Psi běhají pořád a dožívají se cirka 15 let. 
 Žirafy běhají občas a dožívají se 35 let. 
 Želvy neběhají vůbec a dožívají se 150 let. 

ČEŠI A SLOVÁCI
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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!

PŘIPRAVUJEMENAROK2021
 27. 6. 21 Koloběžkyáda / Den dětí

 July 2021 Večírek ve stylu osmdesátek 

 August 2021 Rožnění selátek

  September 2021 Filmový večer

 October 2021 Jarní výlet

 November 2021 Filmový festival

Víte, co by se stalo, kdyby na Slovensku vybuchla  
atomová elektrárna? 
Vyměnili bychom si hymny. Slováci by zpívali  
"Kde domov můj?" a Češi "Nad Tatrou sa blýska..." 
* * *  
Príde Slovák do českého baru:  
"Jednu whisky," hovorí.  
Barman sa pýta: "Skotskou?"  
A Slovák: "Nie, bez kocky!" 
* * * 
Na vlakovom nádražiu v Bratislavě se dobýva Čech  
do zamknutého WC. Zúrivo búcha na dvere a volá:  
"Je tam někdo, je tam někdo?!" 
A zo záchodu sa flegmaticky ozve:  
"Kto by tu jedol? Tuná sa serie." 
 

Češi válčí se Slováky. Jeden Čech to nevydrží a povídá: "Hoši, 
já se radši vzdám. Jak se slovensky řekne mír?" 
Ostatní mu odpoví, že "mier". 
Tak teda tenhle Čech vyběhne ze zákopu a řve: "Mier, mier!" 
A ze slovenskýho zákopu se ozve:  
"Veď ja mierim, len chvíľku postoj na mieste!"  
* * * 
Deník Čecha na Slovensku: 
Pondělí - Piju s Východniarmi. 
Úterý - Skoro jsem umřel! 
Středa - Zase piju s Východniarmi. 
Čtvrtek -Llituju, že jsem neumřel v uterý. 
Pátek - Opět piju s Východniarmi. 
Sobota - Žiju? 
Neděle - ...

(mozkolam.cz) 

              

     Kolik je na obrázku čtverců?    Spojte tečky jedním tahem, 6 úsečkami.      Posbírejte dámou každým tahem jednoho 
  Úsečky nemusí končit v bodech.                       pěšce a cestu ukončete sebráním jezdce.  
 

„Máme radi ľudí, ktorí povedia priamo, 
čo si myslia. Teda za predpokladu, že si 
myslia to isté, čo si myslíme aj my.“  
- Mark Twain americký autor a humorista 
1835 – 1910 

„Vysoká životná úroveň spočíva v tom, že 
vydávame peniaze, ktoré ešte nemáme, za 
veci, ktoré nepotrebujeme, aby sme 
imponovali ľuďom, ktorých neznášame.“  
- Orson Welles americký herec, režisér, 
spisovateľ a producent 1915 – 1985 

„Veľkí ľudia diskutujú o ideách, 
priemerní o udalostiach, a malí  
o iných ľuďoch.“ 
- Charles de Gaulle 18. prezident 
Francúzskej republiky 1890 – 1970

* Všechno se dá vysvětlit. Bohužel, ne všem. 
* Je zajímavé, že chybné telefonní číslo nikdy není obsazené. 
* Bible učí miluj bližního svého. Kámasutra zase vysvětluje, jak. 
* Když v práci zůstaneš 2 hodiny déle, nikdo si to ani nevšimne.   

Když přijdeš o 10minut později, všichni se mohou zbláznit. 
* Alkohol je tekutý psychiatr. 
* Pokud pijeme na zdraví, tak by to měla hradit pojišťovna. 
* Eskymácká  moudrost: nikdy nejez žlutý sníh. 

* Mozkové buňky umírají, vlasové buňky umírají, 
kožní buňky umírají, jen ty bestie tukové buňky  
se pořád drží! 

 
* Nechci dělat unáhlené závěry, nicméně fakta: 

 Psi běhají pořád a dožívají se cirka 15 let. 
 Žirafy běhají občas a dožívají se 35 let. 
 Želvy neběhají vůbec a dožívají se 150 let. 
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
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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


