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CSAWA 3

ABANDONED PROPERTY
We would like to acquaint you with a negligible issue regarding abandoned properties located in the Czech Republic.

Many of you might be aware, that many Czechoslovaks immigrated in the last century to the United States or Canada and have left 
their lands/ properties behind.  The properties belonging to those individuals have remained over the years registered as theirs. 
The inheritance has nothing to do with the restitution acts which were enacted in the early 1990s after the fall of Communism. 
Restitution acts covered cases when the property was nationalized by the communist regime. But this is not the case here because 
the properties have remained over the years registered in the name of the original owners, who left the country. The official owners 
or their heirs can still petition for ownership of their families’ property.  The problem is, that not many of them know, that they 
own a property in the Czech Republic.

According to the Czech Civil Code 89/2012, effective from 1 January 2014, § 3067 concerning the abandonment of immovable 
property is stated. This provision states.

If the immovable property is abandoned, the period specified in § 1050 para. 2 shall begin to run from the date of entry into force 
of this Act.

§ 1050

(1) If the owner does not practice the ownership right to the movable thing for a period of three years, he/she shall be deemed to 
have left it. If a movable thing, which was that valuable to the original owner, has been left in a place accessible to the public, it is 
considered to be abandoned without further ado.

(2) If the owner has not practiced the ownership right to the immovable property for a period of ten years, he shall be deemed to 
have left it.

The above does not apply only to current Czech citizens, but also to compatriots living abroad. There are properties attributed to 
owners, who themselves usually do not even know that they own any real estate. Alternatively, it is registered to their legal prede-
cessor. Most of the mentioned owners inherited the property from their ancestors several decades ago and have no idea that they 
own the property.

Many of the original owners, who emigrated to other countries have gone through a hardship. They were being followed or interro-
gated and it would not be fair, if the original owners or their heirs would lose the right to keep their land in the Czech Republic.

As the legal deadline for abandoned items ends by 1 January 2024 and there is no possibility for cadastral offices, the Office for 
Representation in Property Matters to search for the original owners abroad, we would like to draw attention to this problem and 
ask for cooperation from anyone who may be helpful.

Please consider the provision concerning the abandonment of immovable property in the Civil Code and let us try to find a way 
together to help these compatriots, not to commit further injustices and not to damage the good name of our country.

If you need assistance, let us know. We are here to help: info@ak-hp.cz 

www.ak-hp.cz/



CSAWA4

Z VÝBOROVÉ KUCHYNĚ
Vánoce jsou spojené s tradicemi a užíváním si klidu. Každý máme ty svoje, většinou spojené s kulturou našeho národa, ale také 
ovlivněné kulturou země, ze které pochází náš partner a země, ve které žijeme. „S čím si spojujete Vánoce? Bez čeho si Vánoce 
neumíte představit? Co nesmí chybět na vašem vánočním stole?“, na tyto otázky odpovídali lidé, kteří se starají o kulturní obo-
hacení života naší komunity v Západní Austrálii.

Jitka Smith, předsedkyně výboru,  spoluzakladatelka, učitel-
ka a někdejší ředitelka České školy 

Doba adventu u nás začíná zavěšením adventního věnce a zakou-
pením vánoční hvězdy (poinsettie). Pak nastává (krátké) období 
pečení cukroví, perníčky pečené dle rodinného receptu společně 
zdobíme. Stromeček krášlí nazdobené perníčky a ozdoby z české-
ho skla, ze slámy i háčkované. Vánoce slavíme na Štědrý večer. 
Babiččin damaškový ubrus a ručně dělaný svícen jsou nezbytnou 
součástí slavnostně prostřeného stolu. K večeři připravuji rybí po-
lévku, bramborový salát a grilovanou rybu. Tradičně nesmí chybět 
hosté, české koledy a John Williamson.

Martina Tlamsová, místopředsedkyně výboru, prezident-
ka Českého a slovenského filmového festivalu v Západní 
Austrálii

Bez čeho si Vánoce neumíme představit? Bez předvánočního ad-
ventního kalendáře! A samotné Vánoce? Jsme všichni Češi, takže 
více méně nesmí chybět staré zvyky. Všichni se musí před večeří 
umýt a převléct. Před večeří rozkrajujeme jablíčka a pouštíme 
koledy. K večeři máme pečená žebra. K Vánocům u nás patří 
vánočka, cukroví, rozsvícený stromeček, no a samozřejmě Ježíšek. 
Věříme na něj, že si nás najde i ve ‘vzhůrunohové‘ zemi. Máme 
svíčky, světýlka ... škoda, že se tady stmívá  
o vánocích až tak pozdě...

Kateřina Švejcarová, sekretářka, duše naší asociace, dřívější  
koordinátorka v playgroup

Rodina.

Míša Ondová, pokladní, spoluorganizátorka táboráku,  
šéfka cateringu na našem filmovém festivalu a dalších 
větších akcích

K snídani vánočka s máslem a kakaem,  
k obědu čočka se zelím a volským okem  
a k večeři rybí polévka s opečenou houstičkou, bramborový salát 
a ryba.  Bramborový salát pravýsudeťácký se salámem a bez těch 
zbytečných věcí jako je hrášek, mrkev a celer atd.  
A kolem stolu nesmí chybět pohoda, láska a vděčnost za uplynulý 
rok.

Milan Kučera, korektor textů v Klokanovi, učitel češtiny pro 
dospělé 

K Vánocům neodmyslitelně patří živý vánoční stromeček s oprav-
dovými svíčkami a prskavkami (vždy s pobavením sledujeme 
reakce Australanů, kteří opravdu nevěří, že si na něco takového 
troufneme…). 

Nic nenavodí vánoční atmosféru tak jako vůně jehličí, cukroví, 
bramborového salátu s rybou... a vrnění klimatizace 

P.S. Ježíšku, moc děkujeme, že zvládáš dorazit i k nám do Perthu!

Lucie Vrbská, editorka Klokana, technická podpora webových 
stránek

Tradičně jdeme ráno na pláž a k večeři míváme fish and chips (pro 
sebe mám  
k rybě bramborový salát). Po večeři rozbalujeme dárky a koukáme 
na film.  
Děti jsou pak 25. prosince se svou australskou rodinou a já relaxu-
ju .... prostě tak, jak to má být, bez stresu a  
v pohodě! 

Gábina Baladová, miestopredsedkyňa výboru, obsah a aktu-
alizácia webových stránok, zakladatelka Slovenskej školy, 
učitelka češtiny pro dospělé

U nás nesmú chýbať vianočné oblátky.  
Je to starý slovenský zvyk. Na začiatku štedrej večere dá gazdin-
ka, ktorá behom večere nesmie odísť od stolu, každému členovi 
rodiny jednu oblátku. Tú najprv potrie cesnakom, aby zahnala od 
neho všetky choroby, pokvapká medom, aby bol zdravý a pridá 
orech, aby bol silný. Obladky sa behom sviatkov jedia len s me-
dom ako maškrta, keď chuť na niečo sladké by bola, ale miesto 
v tele už nie.



CSAWA 5

Radek Václavík, člen výboru, IT podpora webových stránek, 
spoluorganizátor táboráku a výčepní

Vánoce děláme v českém stylu, takže nechybí vánočka, štrúdl, 
cukroví, k večeři pak bramborový salát a ryba. Krájíme jablíčka a 
když byly dcery malé, tak jsme pouštěli i skořápky se svíčkami.

Regina Čelišová, členka výboru, organizátorka sportovních 
akcí a naše bar-dáma na táboráku a dalších akcích

Tak určitě u nás najdete na stole tradiční cukroví, vánočku, pak 
‚bublinky‘, pivo a víno. K večeři máme rybí polévku se smaženou 
houskou, bramborový salát a smaženou rybu – připravenou v kla-
sickém trojobalu. Pod talířem najde každý rybí šupiny, aby se nás 
držely peníze.

Kateřina Steffens, členka výboru, ředitelka České školy, koor-
dinátorka playgroup

O Vánocích nesmí chybět vůně jehličí, na stole vánoční hvězda a 
na okně girlanda. Děti mají svůj malý stromeček, který ozdobí vý-
robky z daného roku. Posíláme ručně vyrobená přání kamarádům 
a na večeři připravujeme každý svůj bramborový salát. Na štědrý 
den u nás od rána hrají vánoční koledy, celý den držíme půst a 
pod talíři nesmí chybět rybí šupinky. Pečeme s dětmi vždy aspoň 
pět druhů cukroví dle tradičních rodinných receptů, zapalujeme 
prskavky a máme tajná přání.

Marcela Pauková, členka výboru, hlavní organizátorka vepřo-
vých hodů

My máme Vánoce v českém stylu 24. a 25. prosince ve stylu 
australském. Na Štědrý večer rozkrajujeme jablíčka, letos budeme 
pouštět po vodě svíčky ve skořápce. K večeři míváme bramborový 
salát a rybu, rozbalíme si jeden dárek. Ráno na 1. svátek vánoční 
jdeme na pláž, k jídlu v tento den nesmí chybět krevety a šunka. 

Petra Jerejian, členka výboru, tvůrkyně štrúdlů, perníků a bá-
bovek na našich akcích, hlavní tahoun na triatlonu v Moora

Vánoce po česku děláme 24. prosince a vše musí být tradičně tak, 
jak se to dělalo kdysi u nás doma. U večeře se nesmí používat 
elektrika, jí se při svíčkách. Nesmí se odejít od stolu, dokud večeře 
neskončí. Jí se bramborový salát (tady v Austrálii bez salámu) a 
bílá ryba. Ze sladkostí nesmí chybět vánočka a cukroví.

Veronika Lakay, členka výboru, tvůrkyně zdravých sladkých i 
slaných pochoutek na našich akcích

K večeři musí být klasický bramborový salát. Dělám taky perníč-
ky, vanilkové rohlíčky a nepečené vánoční kuličky. Naše děti ale 
požadují na vánoce jablečný štrúdl jako dezert. Někdy děláme 
Pavlova, protože je tam ovoce, které je v létě osvěžující.

Jiří Voyt, dlouholetý člen výboru, výčepní, specialista na 
svařené víno, a Ľuba Voyt, bývalá editorka Klokana  
a redaktorka rozhlasového vysielania v slovenštine, vypomá-
ha príležitostne v Slovenskej škole

Na Štědrý deň nesmie chýbať kapustnica, zemiakový šalát a 
ryby. Pred večerou sa prekrojí jablko, do všetkých kútov sa 
hodí po jednom orechu a jedia sa vianočné oblátky. Kedysi ich 
robil v Perthe slovenský farár, potom sme kupovali v juhoslo-
vanskom obchode karlovarské oblátky. Dnes sa už, bohužial, 
nedajú nikde v Perthe kúpiť.

Simona Hyková a Honza Karban, učitelka a asistent v České 
škole, stálí pomocníci na našich větších akcích

Bez čeho si nedovedeme Vánoce představit je rodina, kterou tady 
nemáme, tak vlastně Vánoce ani pořádně neslavíme. Původně 
jsme ani neplánovali Vánoce tady strávit, ale uvízli jsme tady 
kvůli kovidu. Minulý rok jsme byli u Jitky doma, což bylo super 
a chystáme se i tento rok. Tak aspoň někde ucítíme rodinnou 
vánoční pohodu.

Lenka Svobodová, učitelka v České škole

Kdybych už třetím rokem neslavila Vánoce v létě, řekla bych, že si 
Vánoce nedokáži představit bez rodiny, zimy  
a živého vánočního stromečku. 

O letošních Vánocích nesmí chybět přátelé, bramborový salát a Tři 
oříšky pro Popelku. 

Veronika Izlandy, učiteľka v Slovenskej škole, autorka aktivít 
pre deti v Klokančekovi

Na Vianoce u nás musia byť na stole oblátky, zemiakový šalát  
a ryba.

Zuzka Turnock, učiteľka v Slovenskej škole

Na Vianoce musí byť sneh a dobrá nálada.

Gábina



CSAWA6

KEKSOVÁ ROLÁDA MARINA
Táto roláda zo slovenských keksov MARINA bola u nás doma najobľúbenejšia. Ako deti sme ju 
volali Zakrútený.  
Dlho som v Austrálii hľadala náhradu za Marinu, až som ju našla: keksy Arnott’s.

Suroviny:

400-500g keksov Marina alebo Arnott’s ,  
150-200ml čiernej kávy,  
80 – 100g práškového cukru  
(80g ak použijete keksy Arnott’s),  
150g kockového cukru,  
20g kakaa,  
3 PL vody,  
200g masla.

Postup:

Najprv si pripravíme krém. Kockový cu-
kor, kakaa a 3 lyžice vody uvaríme za stáleho miešania 
na sirup (z varechy vám bude tiecť nitka, nie kvapky).

Odstavíme zo zdroja tepla a vmiešame maslo. Necháme vychladnúť a potom stuhnúť  
v ľadničke. Po stuhnutí vmiešavam do nej žĺtok, ale len v chladných mesiacoch. 
V horúcom austrálskom lete to neriskujem.

Keksy zomelieme alebo inak rozdrvíme na múčku. Primiešame práškový cukor a pomaly pridávame či-
ernu kávu. Vypracujeme cesto a rozváľame ho na hrúbku  asi 5mm. Aby sa nelepilo, sypeme podložku 
podľa potreby práškovým cukrom. 

Ak ste dali kávy príliš veľa, cesto sa bude pri vaľkaní lepiť. Ak ste dali málo, cesto sa bude lámať. Na 
rozvaľkané cesto natrieme stuhnutú plnku  a zrolujeme. Ak ste použili silikonovú podložku na vaľka-
nie, rolovanie vám pôjde ľahko.

Okraje zrežeme a podľa veľkosti a tvaru tácky prekrojíme na polovicu. Dáme do ľadničky stuhnúť. 
Podávame ku káve.

Nemusíte sa báť, že sa vám táto nepečená roláda v lete skazí ... je tak dobrá, že z ľadničky rýchlo 
zmizne.

Gabina

KULIČKY Z BEBE 
SUŠENEK.
Ingredience: 

Sušenky BeBe (můžeme nahradit sušenka-
mi Arnott’s) 

banány, čokoláda, nastrouhané ořechy. 

Postup:

Sušenky rozdrtíme v mixéru na prášek, 
přidáme rozmačkané banány a zpracujeme 
do těsta. 

Z těsta následně vytvarujeme kuličky, 
které namočíme  
v rozehřáté hořké čokoládě a obalíme ve 
strouhaných oříškách. 

Uložíme do papírových košíčků a necháme 
vychladnout. 

Chuť je dokonalá a recept velmi snadný, 
mohou vám s ním pomáhat i děti.

Gábina



CSAWA 7

ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V PERTHU  2021

Ráda bych se pár slovy vrátila k letošnímu, celkově již sedmému, ročníku Českého a slovenského filmového festivalu. Úvodem 
bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho vzniku, neb, ač je to neuvěřitelné, je příprava každého ročníku plná výzev 
a nečekaných zvratů. Ty ale dodávají festivalu svojí specifickou atmosféru, a vlastně i díky nim se nám daří prohlubovat spolu-
práci v Česku, na Slovensku a v místních kinech Luna Leederville a The Backlot.

Zahájení jsme pojali netradičně a ve velkém stylu – plesem, 
na kterém byl představen program festivalu. Letošní proslov k 
zahájení festivalu jsem měla tu čest přednést já, jako prezident-
ka festivalu. Další proslov pak přednesli vzácní hosté a zástupci 
obou spolupracujících národů – za Česko honorární konzulka a 
dlouholetá předsedkyně naší asociace Jitka Smith a za Slovensko 
pak honorární konzul Pavol Faix. V průběhu večera se na pódiu 
vystřídaly dvě kapely – AbitBitter a No Regrets, které zahrály k 
poslechu i tanci. Na plátně jsme o přestávkách představili trailery 
na filmy. Zlatým hřebem večera pak bylo akrobatické vystoupení 
dua Cameo Rascale. Bohužel, ne vše bylo zcela tak, jak bylo do-
hodnuté a na takové úrovni, jaká byla zaplacená našim profesio-
nálním partnerům. Věřím ale, že i tak jste si spolu s námi a svými 
přáteli večer užili a pár škobrtnutí nám odpustili. Byli jste moc 
krásní a na to, jak Vám to všem velmi slušelo, se můžete podívat 
na fotografiích. 

Prvním festivalovým filmem byl slovenský film Sviňa, který v The 
Backlot probudil mnoho emocí a velmi povedeně zahájil letošní 
ročník. Na konci listopadu pak vypukla hlavní část festivalu. Měli 
jsme tak možnost vidět skvělé filmy ve velmi dobře zaplněných 
sálech Luna Leederville. 

Čtvrteční večer patřil komedii Deníček moderního fotra. Kino se 
smálo nahlas a sborově přikyvovalo při peripetiích otce s malič-
kým synkem. K mé veliké lítosti se ani tomuto večeru nevyhnuly 
technické problémy. V kině spadl celý promítací systém, a tak 
byl přehrán pouze hlavní film. Vědět to před začátkem, omluvila 
bych se i za kino a zkusila být i vtipná, ale takhle moc úvod před 
filmem smysl nedával. Tak tedy opožděně - moc se omlouvám za 
komplikace i za podivný úvod a dřívější začátek filmu, než jsem 
slibovala. Ostatní dny šlapalo vše na jedničku, takže jsme měli 
možnost vychutnat si krásy Česka v podání time-lapse filmečku od 
Marka Mendela, festivalový trailer, festivalového motýla, děkovač-
ku sponzorům i krátký film od studentů filmařiny z místní Edith 
Cowan University. Velké poděkování patří Alžbětě Rekosh, která 
byla technickou kouzelnicí festivalu. 

Pátek pak patřil rodinnému filmu Gump, pes který naučil lidi žít. 
Film budil emoce i upozorňoval na důležitá témata, která se týkají 
soužití lidí a psů, snad také inspiroval k adopci psího kamaráda. V 
sobotu odpoledne jsme promítali animovaný film, nejen pro děti, 
Myši patří do nebe, který v lehkém duchu otevíral zásadní otázky 
života a smrti. Myška Šupito i lišák Bělobřich zažili neuvěřitelný 
příběh, při kterém se po tvářích dospělých kutálely slzy dojetí 

a dětem zářily oči otázkami, a kinem se nesl smích. Večer jsme 
shlédli velmi kvalitní a místy hodně komický dokument Nová 
šichta, který sledoval životní příběh bývalého horníka, který díky 
rekvalifikačnímu kurzu vykročil vstříc své nové kariéře v IT. 

Zakončení festivalu se konalo v neděli večer. Před filmem jsme si 
pochutnali na senzačních chlebíčcích a dalších dobrotách z Míšiny 
festivalové kuchyně. Veliký dík patří Míše a Katce a v neposled-
ní řadě celému kuchařskému týmu, který neúnavně pracoval na 
famózním občerstvení. Po závěrečných projevech byly vylosovány 
ceny diváků. Všem výhercům gratulujeme a všem podporovate-
lům a sponzorům děkujeme za ceny a důvěru, že s naším projek-
tem spojili své jméno. Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel pak 
svým „nekorektním“ humorem předčil očekávání a kino bouřilo 
smíchy a dokonce několikrát tleskalo v průběhu filmu. Hlavně 
Martin Hofman dostával svým suchým humorem publikum do 
varu. Závěrečná ovace pak byla jen sladkou tečkou za parádním 
večerem. Skvělá nálada a úsměv zůstaly na tvářích diváků i po 
odchodu z kina. 

Tak zase za rok, přátelé. Konec listopadu 2022. Držte nám palce a 
těšíme se na další ročník našeho Českého a slovenského filmového 
festivalu v Perthu 2022. 

Výherci Ceny diváků
Ivona Prášilová - Lavender Bistro / Beauty package

Jane Hrabec - Little River winery / Two bottles of Brut sparkling

Michael O‘Rourke - Yahava Coffee / Coffee delights

H. Hajek – Artinau / Staroslovanska Medovina

Věra Tomerini - German Duckstein Brewery / $30 voucher + beer 
bottle

Juliana Stanko - Kostka Footbikes / two vouchers for a footbike hire

Dana Kupcová - Katie Bakes / $50 voucher and 6 Cupcakes

Jessica Singt - Restaurant Ischia / $50 voucher + Twin Hill Wines 
/ Port wine

Natálie Jurzová - Restaurant Ischia / $50 voucher + Twin Hill 
Wines / Shiraz

Gratulujeme!

Za filmový festival, Martina Tlamsová







CSAWA10

PECKY ČARODĚJE DOBRODĚJE
Co píseň to pecka, tedy spisovnou češtinou, co píseň to hit. Tak se dá hovořit o písňových textech populárního českého zpěvá-
ka Václava Neckáře. Jeho písně znějí na nejrůznějších rozhlasových, televizních a internetových vlnách nejen v písničkových 
pořadech na přání posluchačů, ale také na mnoha jeho živých koncertech po vlastech českých, slovenských i zahraničních. A 
právě název jeho nejznámější, nejžádanější a nejhranější písně Čaroděj Dobroděj dala vzniknout tomuto rozhovoru.

Pane Neckáři, jak se vlastně zrodil tento váš největší hit?

Čaroděj Dobroděj je původně anglická píseň Junifer, Juniper, 
kterou v roce 1968 napsal a nazpíval skotský zpěvák a básník 
Donovan Phillips Leitch.

Musím se vám přiznat, že i když můj zpěv není zrovna 
nic moc, tak pokaždé, kdykoliv poslouchám některou z 
vašich písní, tak se k vám přidávám a zpívám spolu s vámi. 
Myslím, že tak činí i ostatní posluchači, protože vaše písně 
mají nádherné texty. Napsal jste si některý z nich Vy sám – 
nebo jsou všechny dílem nedávno zesnulé hudební textařky 
Jiřiny Fikejzové?

Jiřinka pro mne přebásnila od Bee Gees píseň „Massachusetts“, 
kterou napsali bratři Barry, Maurice a Andy Gibbové. Texty mi 
psali snad všichni žijící čeští textaři a básníci. Honza Schneider, 
Ivo Fischer, Zdenda Rytíř, Eda Krečmar, Michael Prostějovský, 
Zdeněk Borovec, Pavel Vrba, Láďa Kantor a další… Jiřinka 
Fikejzová psala především pro kolegyně-zpěvačky. Pro mne 
přeložila i slavnou píseň z muzikálu „Cats“ Mungojerrie and 
Rumpleteazer.

Doufám, že se na mne nebudete zlobit, ale já si myslím, 
a to mi nikdo nevymluví, že tím čarodějem Dobrodějem 
jste Vy osobně, neboť prostřednictvím vašich písní vnášíte 
lásku a radost do srdcí všech posluchačů...

Já též doufám, že ty písně dělají radost do dneška…

Také si nevzpomínám, že bych vás kdy slyšela zpívat ang-
licky. Čím to, že jste ve svých písních zůstal věrný svému 

rodnému jazyku a nezběhl k anglickým textům, jak je to 
teď ve velké módě?

V době angažmá v plzeňském divadle Alfa jsem zpíval asi deset 
písní v programu „Almara Revue“ a natočil jsem je v angličtině v 
tamním studiu Československého rozhlasu. Jinak jsem pro vyda-
vatelství Artia natočil i anglickou verzi dvojalba „Planetárium“. V 
NDR jsem nazpíval dvě alba v němčině, ale samozřejmě, v rodném 
jazyce zpívám nejraději.

Spolupracujete se skupinou Bacily, jejímž frontmanem je 
váš bratr Jan, takže spolu trávíte hodně času. Nehrozila vám 
někdy v průběhu této spolupráce, ta takzvaná ponorková 
nemoc?

Nikdy nehrozila, brácha mě doprovází od malička a profesionálně 
spolupracujeme již 50 let. Stále nás to baví…

Měl jste v začátcích své zpěvácké kariéry nějaký hudební vzor 
– svého idola?

Těch bylo více, ale vzpomínám si, že poprvé, v době studií na 
gymplu v Ústí nad Labem jsme se spolužákem Jirkou Kolouchem 
poslouchali Rádio Luxembourg a na něm skupinu Shadows. 
Idolem byl tedy hlavně Cliff Richards.

Zpíval jste také po boku známých českých zpěvaček Marty 
Kubišové, Heleny Vondráčkové, Jany Robbové a Věry 
Špinarové. Nechystáte, s některou z těchto dam nějaké pře-
kvapení, třeba v podobě duetu?

S Martou jsem natočil před sedmi lety vlastně jen jeden duet na 
CD „Mezi svými“ - píseň „Noc“ od autorů Marka Doubravy a Petra 
Kotouše.

Určitě to musí být velmi těžké pro každého zpěváka udržet si 
publikum…

To je pravda. Měli jsme s Helenou štěstí i na to, že jsme společně 
hráli a zpívali písně Jana Hammera a Ivo Fischera ve filmové 
pohádce Bořivoje Zemana „Šíleně smutná princezna“ a díky tomu 
je naše publikum už skoro čtyřgenerační…

V průběhu své pěvecké kariéry jste si také vyzkoušel i herec-
kou profesi, v řadě českých filmů, z nichž namátkou vybírám 
Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Pan Vok odchází, 
Píseň pro Rudolfa III., či v již zmíněné hudební pohádce 
Šíleně smutná princezna, v níž jste ztvárnil roli prince. Cítíte 
se býti více zpěvákem nebo hercem?

Snažím se být obojím, ale podařilo se mi to jen v muzikálech 
„Gentlemani“, „Filosofská historie“, v písničkálu „Kocour v 
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botách“ a filmech „Kulhavý ďábel“, „Ta naše písnička česká“ a 
„Šíleně smutná princezna“.

Pro film Alois Nebel jste se skupinou Umakart nazpíval píseň, 
s názvem Půlnoční, která se stala okamžitým vánočním hi-
tem. To ale není váš jediný vánoční hit ...

První vánoční píseň „Štědrý den“ jsem natočil v roce 1982. Tu pro 
mne napsal brácha Honza s Edou Krečmarem.

Nečekaná koronavirová pandemie zhatila plány každého z 
nás. Co pro vás jako pro zpěváka bylo v tomto období té ko-
ronavirové pauzy vůbec nejtěžší?

Naštěstí jsme tuto situaci nějak přežili a doufáme, že budeme ještě 
existovat. Snad se dočkáme i našeho publika na koncertech, které 
byly převážně překládány několikrát na jiné termíny a zatím se 
realizovali jen čtyři. Od jara 2020 jsme si tedy moc nezahráli a ne-
zazpívali a vyhlídky zatím nejsou příliš nadějné. Všichni musíme 
být velmi opatrní a  chovat se k pandemii s respektem. Přeji proto 
všem hodně zdraví a opatrujte se.

Ptala se Soňa Svobodová, redakčně upravila Gábina.  
Photo: z archívu Václava Neckáře

Invitation to participate in the  
50th International Children’s 
Exhibition of Fine Arts  
Lidice 2022
Theme: MUSEUM

Lidice Memorial – Lidice Gallery
Tokajická 152, 273 54 Lidice, Czech Republic
+420 736 642 318, +420 312 253 702, children@lidice-memorial.cz

The exhibition is organized by the Lidice Memorial under the auspices of 
Minister of Culture of the Czech Republic
Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic 
Czech Commission for UNESCO
Director General of the Czech Centres 

www.mdvv-lidice.cz

✂

For more information: 
www.mdvv-lidice.cz/en/invitation
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ČESKO-SLOVENSKÁ PLAYGROUP 
Kdy:  každé pondělí od 9 – 12 hodin
Kde:  Sorrento Community Hall,  
 22 Padbury Cir, Sorrento
Kontakt: Jana Vyhlasova 0451 019 510

Kdy:  každý pátek 9:30 – 13 hodin 
Kde:  Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Kontakt:  
Kristyna O‘Shaughnessy 0406 973 142

Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 
5 let. Pokud se k nám chcete připojit, 

ozvěte se nám prosím telefonicky.

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: Perron Place, 61 Kitchener Ave, 
Victoria Park WA 6100

Deň a čas: Každá sobota školského štvrťroku, 
9:15 – 11:15

Štvrtý štvrťrok začíname  
16. októbra 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

Kateřina Švejcarová

Mail: katie.bakes@outlook.com

Mobile: 0401 782 666

@ katie bakes

@ katie_bakes_cakery

20% SLEVA PRO ČECHY A SLOVÁKY!!
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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.

25 December 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: Kateřina Steffens   0413 925 912 
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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„Pepíčku, a pročpak chceš od Ježíška 
dvě soupravy elektrických vláčků?” 
„Abych si mohl hrát, když je tatínek 
doma.“ 
„A maminko, proč musí mít ty vláčky 
pořád takové zpoždění?“ 
„Jak to myslíš, Pepíčku?“ 
„No, pod stromečkem zase nic a táta 
mi je slíbil už vloni.“ 

„Mami, jsi tu? Stromeček nám hoří.“ 
„Říká se snad, že stromeček svítí, ne?“ 
„No, a záclony taky svítí.“ 

„Tati, letos budeme mít na Vánoce 
poštovní cukroví.“  
„Jaké poštovní cukroví?“ 
„No, povídaly si sousedky, že to naše 
maminka už měsíc peče s listonošem.“ 

„Co jsi manželovi vybrala k 
Vánocům?“ 
„Jeho konto.“ 

„Slečno, poraďte mi. Kdybyste byla 
mou manželkou, co byste si přála pod 
stromeček?“ 
„Jiného manžela.“ 

„Jsou svátky, proč sedíš tak smutně a 
sám?“ 
„Ale když jsem přišel domů, na stole 
stála otevřená borovička, na zemi 
ozdobená jedlička a ve skříni nahý 
Smrček.“ 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné 
náladě. Zeptal se předvedeného muže: 
„Za co jste tady:“ 
Za předčasné vánoční nákupy.“ 
To přece není žádný přestupek. Jak 
brzy jste nakupoval:“ 
„Dvě hodiny před otevírací dobou.“ 

Během vánočních svítků přijde 
instalatér do firmy opravit záchod. Na 
recepci se ptá: „Slečinko, kde je tady 
ten hajzl? 
Pane, jsou svátky, šéf je na dovolený.“ 
„To si slečno špatně rozumíme. Kde 
jsou ty dvě nuly?“ 
Jo náměstkové? Ti už šli domů.“ 
„Neee, já hledám t místnost, kde se 
dělá hovno.“ 
Aha, tak to jo. Učtarna je o patro níž.“ 

Advent je období „Nežerte to!“  
Vánoce jsou obdobím  „Vy to vůbec 
nežerete!“ 

 

 

 

 

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: 
 Zuzana Slováková, 

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/

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzulka: Jitka Smith 

21/17 Prowse St,  
West Perth WA  6005 

Telefon: +61 406 026 840 
Email: perth@honorary.mzv.cz

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 2022

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!

PŘIPRAVUJEMENAROK2022
 8. 1. 2022  Výlet autobusem do Meckeringu

 February 2022 Turnaj ve stolním tenise

 April 2022 Táborák

 June 2022 Den dětí

 November 2022 Filmový festival

 December 2022 Mikuláš

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.orgSeptember 2021September 2021September 2021September 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

LETNÍ 
OLYMPIJSKÉ 
HRY 

OPÉKÁNÍ 
SELAT 

OSLAVA DŇA OTCOV
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