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NA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 JE 31. 3. 2021.
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Děkujeme!
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TÁBORÁK, JAKÝ TU JEŠTĚ NEBYL 
Člověk míní, koronavirus mění - to by mohlo být naše novodobé pořekadlo. 

Aby se termín táboráku konal, jak si přejeme, je ho třeba zamluvit 
alespoň půl roku dopředu. Pak probíhá nejrůznější administrativa, 
až se dostaneme k vlastnímu zajištění akce. Zde nám naskakují 
vrásky, když se snažíme odhadnout množství účastníků, aby všeho 
bylo dost, ale nebylo toho zase až příliš. Naštěstí jsme tým, co už 
má několik táboráků za sebou, takže se jen dolaďují čísla roků 
předešlých. O to víc nám pomůže, když se nám zájemci o akci 
předem nahlásí. To platí pro každou akci… 

NETRPĚLIVÉ ČEKÁNÍ NEJMLADŠÍCH ÚČASTNÍKŮ NA ZAPÁLENÍ OHNĚ

Na plánovaný dubnový termín se nahlášené číslo účastníků 
přehouplo přes 450 a do poslední chvíle přibývalo dotazů, 
zda je možné přivést kamaráda či souseda. A tak pro jistotu 
organizujeme k již 110 kilogramům objednaných buřtů dalších 
deset kilo navíc. Navyšujeme i koblihy, rohlíky a metry štrůdlu. 
A extra pípu! Důvodem je i zcela překvapivé, ale naprosto 
skvělé, nahlášení účasti hned čtyř kapel! No, to tu ještě nebylo! 
My budeme mít na táboráku i hudební festival! A ne ledajaký, 
kapely jsou mezinárodního složení, samozřejmě s účastí našich 
talentovaných muzikantů. 

TRADIČNĚ NECHYBÍ SLADKOSTI

Týden před akcí se dolaďují poslední detaily, ale víceméně je 
již každý na startovní čáře připraven k akci. I počasí nám hlásí 
letní, to bude skvělá akce pro všechny generace! V pátek dopo-
ledne, den před akcí, mi v telefonu přistane dotaz, zda-li tábo-
rák bude. Zneklidním. Ve tři odpoledne je jasné, že NEBUDE, 
jeden případ koronaviru uvrhnul Perth a okolí do lockdownu. 
Není čas na emoce, je nutné jednat a doufat, že se nebudeme 
muset sami prokousat tři sta koblihami, třiceti bochníky chleba 
a deseti metry štrůdlu. I když na štrůdl by se našel dobrovol-
ník - bubeník a koloběžkář Jirka! A vařit buřt guláš pro celou 
Západní Austrálii…V hlavě mi proběhne pomyšlení na všechny 

ostatní, co se chystali na rušný dlouhý víkend, včetně organizá-
torů oslav ANZAC Day. Vlastně ty naše starosti nejsou zas tak 
velké. Naštěstí, již vycvičeni nezvyklou dobou, pekaři sami ak-
tivně zrušili objednávky a uzeniny šly k ledu. Naše zklamání při 
posílání informace o zrušení táboráku však není o nic menší. 

PRŠÍ? KOMU TO VADÍ?

Rychle dáváme hlavy dohromady jak naložit s neuskutečněnou 
akcí. Přeložit na říjen? Nebo to zkusit za pár týdnů znova, i 
když počasí už bude nejisté? Volíme druhou variantu a zamlou-
váme první volný termín, sobotu 22. května. Týden před akcí 
nás zneklidňuje předpověď počasí. Silná studená vlna s přívalo-
vými dešti se chystá přijít v naši sobotu! Couvneme? NE! Jdeme 
do toho a doufáme, že nás v tom komunita nenechá samotné i 
přes hrozící déšť. Nyní naopak snižujeme množství objednaného 
pečiva, s buřty už nic nenaděláme, byly vyrobeny speciálně na 
naši akci. Na nápojovém lístku přibývá svařák. Kapely s účastí 
váhají, přeci jen voda a drahá elektronika nejdou moc k sobě. 

DĚTI SI TO UŽÍVAJÍ

Ve slunný, teplý pátek před akcí zakrýváme ohniště a dřevo, ať 
jsou suché alespoň do začátku. I v sobotu nám počasí dovoluje 
vše připravit za sucha. Nálada v týmu je veselá, to bude dobré! 
Předpověď nakonec neodradila ani hudebníky, budují si přístře-
šek, který jim snad dovolí hrát v suchu a bezpečí. 

Oficiální začátek akce je ve tři odpoledne. Deset minut před třetí 
začíná pršet. Meteorologům předpověď vychází na minuty, déšť 
má dorazit mezi třetí a šestou… a to už přichází i první účastníci 
táboráku, někteří vyzbrojeni přístřešky, jiní deštníky či pláštěn-
kami, nebo naopak po australsku – naboso v žabkách. Zesilující 
déšť neubírá na skvělé atmosféře! Oheň hoří, lidé vesele konver-
zují, kapela hraje a úplně nejnadšenější jsou děti. S jásotem se 
brodí kalužemi, strhávají na sebe vodopády vody nasbírané ve 
střechách stanových přístřešků, či se honí s deštníky. 
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OHEŇ VESELE PLÁPOLÁ I V DEŠTI

Zdá se, že nás tohle nepříznivé počasí semklo v solidární 
pospolitost. Mnozí krajané nám prozrazují, že na akci přišli 
už jen proto, aby nás podpořili, protože tuší kolik práce (a 
nervů) za tím stálo. Během odpoledne a večera postupně mizí 
všechny koblížky, štrůdl i svařák, údolí je provoněné špekáčky 
a rozeznělé výbornou muzikou. Kapela střídá kapelu, hraje se 
country, folk, blues i rock&roll a úplně nakonec nás všechny 
roztančí známá kapela z Fremantle The Witchy Djypsies. Po šes-
té večerní se umoudřuje i déšť a až na občasné přeháňky už nás 
nechává trochu vydechnout a posedět u hřejícího ohně 

dlouho do nočních hodin. Škoda, že počasí s deštěm nepočkalo 
pár hodin či nejlépe celý den, aby se účastníci mohli zdržet 
déle. Ale i přesto to byla naprosto úžasná akce! 

SKVĚLÉ COUNTRY A BLUES 

Za organizátorský tým bych chtěla z celého srdce poděkovat 
všem statečným, co je počasí neodradilo a přišli - a bylo vás 
přes 200!!! Všem, co nám vyjádřili slova podpory a poděkování 
a všem dětem, co celou akci svou radostí (z deště) prozářily.

BOHDAN, JIRKA A THE WITCHY DJYPSIES 

Velký dík patří i všem pomocníkům, co nám pomohli s mnohým:

 - Milanovi P. za přípravu a udržování perfektního ohně i přes 
velký déšť,

 - Simoně H. a Peterovi L. za přípravu a prodej uzenin,  

-   Alešovi P. a Láďovi za obstarání piva a zázemí pro muzikanty, 

-   Shibhan M. za ozvučení kapel,

-   všem hudebníkům za skvělou muziku, obzvláště pak 
Jirkovi L., Milanovi H., Adamovi, Bohdanovi, Alešovi a 
Jirkovi M., že do toho šli.

Děkuji i všem členům výboru, co celou akci připravili, ob-
sloužili a další den nastoupili coby úklidová četa. A i všem 
ostatním, co pomohli či nám jen drželi palce. 

Příští rok si to zopakujeme! 

Jitka Smith

Není špatného počasí….díky všem, co jste přišli! 
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CESTOU NECESTOU 1‘000 KM NA KOLOBĚŽCE PO ZÁPADNÍ AUSTRÁLII 
Pokračovaní

Den čtvrtý: Northcliff – Karta Burnu Campsite; 
148,01 km, čistý čas 12:02:58, průměrná rychlost 
12,2 km/hod.
Dnes prostě jen jedu, co se dá a jak rychle se dá. Jediný cíl je 
ujet těm protivným agresivním mouchám. Jsou všude, tisíce 
a tisíce. Nemohu zastavit, abych se pořádně najedl nebo si 
odpočinul. Navíc mě zradil computer a provedl samorestart a 
moje měření není úplně přesné. Stavuji se na pořádnou večeři v 
Manjimupu.  Steak, hranolky a jenom jedno pivo. Je fakt lákavé 
si dát ještě alespoň jedno, protože je pátek a místní hospoda 
je obsazena zajímavými místňáky. Mají mě trochu za atrakci a 
okukují koloběžku i mne. Pořád všichni hledají, kde to má mo-
tor. Ale chci využít toho, že jsem konečně chytil rytmus, cítím 
se dobře a odsýpá mi to. Přemýšlím, jestli by se dala celá cesta 
při tomhle tempu zvládnout do sedmi dnů.

Den pátý: Karta Burnu Campsite-Donnybrook; 
128,1 km, čistý čas 12:21:09, průměrná rychlost 
12,2 km/hod.
Nocuji opět v lesním přístřešku. Nic moc, postele jsou tvrdé a 
jsem celý rozlámaný, více ze spaní než z koloběžkování. Dnešní 
etapa je ale hezká. Vede lesy, projíždím několika pěknými místy 
a vesničkami. Konečně také potkávám jiná zvířata než hady, 
pavouky a mouchy. V Donely River mi zblízka okukuje koloběž-
ku klokan a hejno emu. Také náhodně potkávám známou tvář. 
V Nannupu narážím na bikera Edwina, který sem zajel z Perthu 
na single tracky. Známe se ze single tracků z Kalamundy, potkal 
jsem ho tam kdysi i s jeho partou kamarádů. Nevěřili mi, že jsem 
schopný na koloběžce sjet to samé, co oni na kolech. Už mi věří 
a občas s nimi na single tracky vyrážím. Oni na kolech, já na 
svém Kostka Monster Max miláčkovi. Poslední noc byla tvrdá, 
tak přijíždím do Donnybrook Motel a zkouším opět náhodu. 
Nejdříve volný pokoj není, ale než jsem dojedl večeři jeden malý 
pro mě našli - postel, skříň a stoleček s televizí, víc než člověk 
potřebuje pro sladké sny! Cítím se skvěle.

Den šestý: Donnybrook-Lake Brockman; 138,5 km, 
čistý čas 12:00:07, průměrná rychlost 11,5 km/hod.
Tak dnes mám krizi. Zatím nejhorší den, i když jsem se výborně 
vyspal. Tělo mám ztuhlé a nohy mi nefungují. Trpím. Alespoň 
počasí je pěkné, žádné slejváky a mouchy se také dají vydržet, 
asi už vyjíždím z jejich hlavního teritoria. Během cesty se nic 
zásadního neděje. Zato závěr etapy je dramatický. Rozhoduji 
se, že přespím v karavan parku u jezera Brockman, nemám 
nic zarezervovaného a je víkend, a tak spíš počítám s varintou 
“přístřešek”. Ale nejede to, jak bych si představoval, takže ještě 

dlouho po západu slunce jsem někde v lesích, “prošitej”, jídlo a 
pití dochází a dokonce vidím i stromy tančit.  Než vjedu do ka-
ravan parku, ještě se rozhoduji vykoupat v jezeře, jsem zaprá-
šený a zpocený. Koloběžku nechávám ukrytou kousek od silnice 
a hupnu do jezera. Najednou v dálce na silnici zastavují dva 
velké tereňáky a vyskakuje z nich několik zjevně opilých chla-
pů, kterým se mé počínání zjevně nelíbí. Začíná slovní přestřel-
ka, křičíme na sebe, svítíme si navzájem do očí baterkami, oni 
jdou k jezeru za mnou, že si to se mnou vyřídí. Je jich víc, ale 
tvářím se, že pěstní souboje jsou mi vlastní. Jak přichází blíž, 
vidím, že to jsou spíš náctiletí než chlapi, ale i tak to nevypa-
dá moc dobře. Padne ještě pár drsných vět, než se celá situace 
objasní. Podezírali mě, že tam pytlačím raky.  Jsou z karavan 
parku a mé báchorce o koloběžce nevěří, dokud jim ji neuká-
žu. Situace se rázem obrací v můj prospěch, protože, k mému 
překvapení se ukazuje, že jeden z chlapců je manažer parku a 
syn majitelů. Do karavan parku nakonec vjíždím na koloběžce 
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jako král v doprovodu osobních strážců a užívám si nechápavé 
pohledy ubytovaných. I ten pokojíček se nakonec našel. Luxusní 
glamping tent s výhledem na jezero - zdarma!!! Neprotestuji. 
Dnes budu mít skutečně sladké sny.

Den sedmý a osmý: Lake Brockman-Mundaring; 
231,4 km, čistý čas 20:40:02, průměrná rychlost 
11,2 km/hod.
Výborně jsem se vyspal, protože krám a kavárna otevírá až v 8 
hod a po vydatné snídani nakupuji zásoby. Rozhoduji se, že nej-
sem měkkota a za těch sedm dní to prostě dám, což tedy znamená 
jet nonstop ve dne v noci. Do cíle mi zbývá nějakých 230 km a 
chci to dát do deseti do rána, což by bylo úplně přesně sedm dní. 
Tuším, že to je více než ambiciózní cíl i proto, že každou chvíli má 
začít pršet a jen tak nepřestat. Že to nebude tak snadné splnit, zjiš-
ťuji poměrně brzy. Tenhle úsek trasy má velké převýšení, opravdu 
dost prší, povrch cest je měkký, cesta se zdá nekonečná a všechno 
je komplet mokré.  Na pozdní oběd se stavuji ve Dwellingupu a 
stále se nevzdávám představy, že to za těch 7 dní prostě ujedu. 
Nakupuji zásoby na noc, ale komplikace nastává při zjištění, že 
kuchyň v hospodě otevírá až v 6h večer kvůli výpadku proudu. 
Rozhoduji se počkat, dát pořádný steak a na trasu vyrážím až při 
soumraku. Pořád prší, ale jede to výborně, chvílemi si užívám 
jízdu v souvislé kaluži. Těžká krize přichází až ve dvě v noci. Už 
to fakt nejde. Prostě se svalím na okraj cesty pod nejbližší strom 
a hned usnu. Spím jen asi 30 minut, ale pomáhá mi to a vyrá-
žím dál. Už vím, že to do těch deseti nestihnu. Ale cíl se blíží a 
představa, že to budu mít za sebou, mě žene dopředu. Projíždím 
kolem několika shelterů a pohrávám si s představou, že tam zalezu 

a dojedu to zítra, za osm dní je to přeci také docela dobré. Ale jak 
říká jeden český koloběžkář, který závodí i se zdravotním handi-
capem (má jen jednu ruku) – “Vzdát můžeš zítra!”.  Posledních 
několik kilometrů mám společnost. Tim, další z party bikerů z 
Kalamundy na mne čekal a teď mi dělá doprovod. Je to senzační 
se mít o závěrečnou euforii s kým podělit, jsem mu vděčný. 

Tak jo, přesně sedm dní to nebylo, bylo to o pár hodin více, ale 
jsem v cíli. Janča s Matýskem na mne čekají, mám neskutečnou 
radost. Z toho, že jsem v cíli, z toho, že jsem to dokázal a nejvíce z 
toho, že je zase můžu obejmout. 

Regina & Jirka

KRAJÁNEK VE SVĚTĚ ZAHAJUJE ZÁPISY DO ONLINE VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22
O PROJEKTU - Distanční online výuka českého jazyka je uzpů-
sobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. 
Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k 
výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou 
školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, po-
případě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich 
potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil 
dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným speci-
fickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních 
tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.

V letošním školním roce (2020-21) Krajánek realizoval první rok 
distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Na tvorbě pilot-
ního projektu spolupracovali s Magistrátem hlavního města Prahy 
a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního 
města Prahy. Výuku po odborné stránce konzultuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Předběžné přihlášky pro příští školní rok se přijímají do 20.6. Od 
poloviny června také budou probíhat online setkání – “zápisy” s 
rodiči a dětmi.

Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a 
technických požadavcích naleznete na https://www.krajanekve-
svete.cz/vyuka/zapis-na-rok-2021-22/



CSAWA 7



CSAWA8

Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooká nesedávej tam.

V potoce se voda točí,
podemele tvoje oči.

Holka modrooká nesedávej tam.

Holka modrooká nesedávej u potoka,
Holka modrooká nesedávej tam.

V potoce je hastrmánek,
zatahá tě za copánek.

Holka modrooká nesedávej tam.
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Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán,

vpředu má trubičku,
vzadu má truhličku,

jede, jede poštovský pán.

Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán,

má vrané koníčky,
jako dvě rybičky,

jede, jede do Rokycan.
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Dvoudenní, 124 km dlouhý, sjezd řeky 
Avon  z Northamu do Bayswateru v 

motorovém člunu, na kajaku, vodních 
lyžích nebo paddleboardu,  a to jak sólo, 

ve dvou nebo ve štafetovém týmu.
Těm, kteří bydlí v Perthu už nějaká ta 
léta, nemusím tento závod vůbec předsta-
vovat. Jde o dvoudenní sjezd řek Avon/
Swan, který začíná v Northamu, 100 km 
východně od Perthu, a končí v Bayswateru 
na řece Swan. Závod se koná každoročně 
v srpnu, ten letošní od 14. do 15. srpna. 
Zájemci o účast se mohou přihlašovat ob-
vykle od května do konce července (letos 
do 22. července).

Před hlavním závodem probíhají dílčí 
závody (červen - červenec). Letos k nim 
přibylo několik novinek - více na strán-
kách www.avondescent.com.au. Den 
před hlavním závodem probíhá registrace 
účastníků v Northamu spojená s festivalem 
Bilya (letos 13. srpna). 

První den závodníci musí sjet po řece 
Avon 52 km z Northamu přes Toodyay 
až do Darling Range. Noční zastávkou s 
přespáním je kemp Boral, u Cobbler Pool 
20 km západně od Toodyay.

Druhý den je náročnější. Účastníci závodu 
musí absolvovat 72 km divokou řekou, a 
to včetně hlavních překážek a zrádných 
úskalí, mezi kterými jsou Supershoot, 
Emu Falls, Championship Rapids a Bells 
Rapids. Závěr závodu vede údolím řeky 
Swan – 30 km dlouhým, mírně točivým a 
lehce klesajícím úsekem až do Bayswater. 

Zatímco ti ambicióznější závodníci pro-
pracovávají techniku, aby projeli cílovou 
čárou jako první, většina účastníku je 
šťastna, že vůbec dojede.

Závod se poprvé konal v roce 1973 s 
pouhými 49 soutěžícími a bez pravi-
del, kontrolních bodů, funkcionářů, a s 
velmi malým počtem diváků. Od té doby 
v této každoroční akci soutěžilo více než 
35,000 závodníků, od nováčků až po 
mistry světa a olympioniky. Ročník 2020 
byl zrušen kvůli hygienickým opatřením 
v souvislosti s koronavirem.

Vyhlídková stanoviště pro diváky

Podrobnosti k jednotlivým etapám, včetně 
možností parkování u vyhlídkových stano-
višť najdete na stránkách www.avondes-
cent.com.au/spectators/spectator-spots/

Úsek 1 Northam - Katrine

Úsek 2 Katrine - Newcastle Bridge

Úsek 3 Newcastle Bridge - Wetherall 
Reserve

Úsek 4 Wetherall Reserve - Cobbler Pool

Úsek 5 Cobbler Pool - Emu Falls

Úsek 6 Emu Falls - Stronghill Farms

Úsek 7 Stronghills Farm - Bells Bridge

Úsek 8 Bells Rapid - Middle Swan Bridge

Úsek 9 Middle Swan Bridge – cílová čára 
v Bayswateru 

Gábina

http://www.avondescent.com.au
https://www.avondescent.com.au/spectators/spectator-spots/
https://www.avondescent.com.au/spectators/spectator-spots/
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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

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



CSAWA 13

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

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“

rainbow1@iinet.net.au
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www.zaujimavysvet.sk 

Naše sluneční soustava  

Všechny planety v našem solárním systému se otáčejí proti 
směru hodinových ručiček. Jen Venuše se otáčí naopak. 

Nejteplejší planetou naší sluneční soustavy je Venuše s 
průměrnou povrchovou teplotou slušných 462 stupňů. 

Na 26. valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie  
v Praze byl Pluto překlasifikován na trpasličí planetu, protože 
jeho hmotnost je menší než celková hmotnost jeho satelitů. 

Jupiter je nejrychleji se otáčející planetou. Jedno otočení mu 
trvá méně než deset hodin. Oběh okolo Slunce mu však trvá 
12 pozemských let. 

Merkur se otáčí kolem své osy přesně třikrát za každé dvě 
otáčky kolem Slunce. Pozorovatel na Merkuru by proto každé 
dva roky viděl jen jeden den. 

Hory na Marsu dosahují výšky až 25km. Mout Everest hadr. 

Denně spadne na zemi asi 10 000 tun vesmírného prachu a 
200 000 meteoritů. 



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
 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

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.orgJune 2021June 2021June 2021June 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

TÁBORÁK JAKÝ TU JEŠTĚ NEBYL


	TÁBORÁK, JAKÝ TU JEŠTĚ NEBYL 
	Cestou necestou 1‘000 km na koloběžce po Západní Austrálii 
	Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22
	Dvoudenní, 124 km dlouhý, sjezd řeky Avon  z Northamu do Bayswateru v motorovém člunu, na kajaku, vodních lyžích nebo paddleboardu,  a to jak sólo, ve dvou nebo ve štafetovém týmu.



