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Do soutěže se můžete přihlásit  
na emailu csa@czechslovakwa.org,   

nejpozději do 13. 2. 2022. 
Prosíme, uveďte celé jméno hráče,  

kategorii a do předmětu emailu  
TURNAJ.

ZÁPISNÉ HRÁČŮ:  
členové $10 / nečlenové $15 / děti $5

Vstupné diváci: gold coin donation.
Ceny pro vítěze všech kategorií.

OBČERSTVENÍ:  
BYO, možnost zakoupení nápojů  

(pivo a nealko) a drobného občerstvení

ZVEME VÁS  
NA DRUHÝ PŘÁTELSKÝ
TURNAJ VE  
STOLNÍM TENISE

SOBOTA  
19. 2. 2022 

Tělocvična komunitního 
centra PERON PLACE,   

61 Kitchener Avenue, 
Victoria Park

Registrace účastníků 
od 6:30pm, začátek 

turnaje v 7:00pm
KATEGORIE:

- Děti (9 – 15let)  
- ženy 
- muži

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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NOVOROČNĚ Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE
Milí krajané a čtenáři Klokana,

Srdečně Vás vítám v roce 2022 a přeji Vám hlavně hodně zdraví, trpělivosti, energie a optimismu . Myslím, že letos bude všeho 
třeba ve dvojité dávce .

Loňskou novoroční zdravici jsem začína-
la slovy, že rok to bude pro nás všechny 
opravdu výjimečný. Výjimečný však asi 
bude i ten letošní. Myslím, že málokdo 
z nás počítal, že se zde covid usadí nejen 
dlouhodobě, ale navíc si bude převlé-
kat kabáty, aby nás držel ve střehu. Již 
druhým rokem nám odepírá setkání 
s blízkými, rodinou, přáteli, a to jak 
v našich rodných zemích, tak i ve zbytku 
Austrálie – našeho druhého domova, po 
kterém se nemůžeme volně pohybovat. 
Na druhou stranu striktní kontrola hra-
nic Západní Austrálie zabránila rozšíření 
nákazy a až na pár cvičných lockdownů 
jsme si dál vedli, na rozdíl i od mnohých 
států Austrálie, téměř normální život, 
pokud je to tak možné nazvat. To by se 
za pár týdnů mělo změnit a s největší 
pravděpodobností i my poznáme, jaké 
to je žít s covidem. Zatím nikdo z nás 
netuší, jaké to vlastně bude, co všechno 
to sebou přinese a jak se nám život opět 
změní. Ale je to cena, kterou budeme 
muset zaplatit za možnost volnějšího po-
hybu, za to, že se snad konečně podívá-
me domů nebo za námi bude moc rodina 
přijet. Nebude to jednoduché, ale je čas 
se posunout, alespoň podle mého. 

VÝROČNÍ SCHŮZE

Když se ohlédnu za činností asociace v 
roce 2021, tak mohu jen konstatovat, 
že máme za sebou i přes koronaviro-
vou pandemii pestrobarevnou mozaiku 
klubové činnosti.  O naší poslední akci, 
tradiční Mikulášské besídce, se můžete 
dočíst v dnešním čísle Klokana. Za mi-
kulášskou družinou přišel opět rekordní 
počet dětí (130!), pro které byly při-
chystané dárky a mnohé aktivity. Ve 
spolupráci s Českou a nově i Slovenskou 
školou se nám na pódiu předvedly děti 
oblečené v našich národních krojích, 
což v té dnešní době opravdu dodalo na 
národní hrdosti.

Činnost klubu jsme v loňském roce odstar-
tovali znovu nalezenou tradicí - turnajem 
ve stolním tenise. Turnaj měl velký ohlas, 
zasoutěžit si přišly všechny generace, a 
přestože pro radost, všichni hráli s velkým 
nasazením. Ve znovu nalezené tradici 

budeme pokračovat, druhý ročník se usku-
teční už na konci února – bližší informace 
naleznete v přiložené pozvánce.

V březnu jsme měli možnost osobního 
rozloučení s bývalou generální konzul-
kou Hankou Flanderovou, která k nám 
ještě naposledy zavítala v rámci ukončení 
své mise v Austrálii. V listopadu jsme se 
také těšili na první návštěvu slovenského 
velvyslance Tomáše Ferka. Ta se, bohužel, 
už neuskutečnila z důvodu pandemie na 
východě Austrálie. 

ZMOKLÝ TÁBORÁK

Ze stejného důvodu jsme byli nuceni pře-
ložit i náš tradiční termín táboráku, a to 
den před akcí! Náhradní květnový termín 
nám opravdu nepřálo počasí, přesto vás 
dorazilo na 250! Nezdálo se, že by někomu 
vadilo si opékat buřta pod deštníkem a 
k výborné náladě nečekaně přispěly i čtyři 
kapely, které se střídaly na improvizova-
ném pódiu jak na hudebním festivale. A 
tak i přes mnohé organizační starosti a ne-
přízeň počasí se táborák skutečně vydařil.

DISKOTÉKA

K rozhodně zdařilému večeru s hud-
bou patřil i taneční večírek ve stylu 
Oldies but Goldies. Hudební nabídka 

československých hitů let byla pestrá, 
stejně jako nabídka tradičních pochutin 
vyhlášených mléčných barů. Taneční sety 
střídaly zábavné hry i karaoke. Vaše kos-
týmy 80. a 90. let i výzdoba sálu podtrhla 
dobu lesku, zářivých barev a umělých 
karafiátů. 

PLES

Poněkud střídměji, o to s mnohem větší 
elegancí byl vyzdoben sál polského klubu 
Sikorski, kde se na konci října konal ples 
v rámci zahájení 7. ročníku českého a slo-
venského filmového festivalu. I vaše pleso-
vé róby velmi slušely červenému koberci, 
což dokazují mnohé fotografie. 

Ale samozřejmě, že se jen netančilo! 
Nechybělo mnoho akcí venku, v přírodě. 
Děti oslavovaly svůj svátek na kolech 
a koloběžkách okolo jezera Gwelup 
v Karrinyup.  Připravená pro ně byla 
stanoviště s tématikou dopravní výchovy 
a i přes nepříznivé počasí děti oblékly 
pláštěnky a vyrazily za velkým dobro-
družstvím. V září se za dobrodružstvím 
do národního parku Walyunga, vydala i 
skupinka Čechů a Slováků, která pod ve-
dením místopředsedkyně výboru Gábiny 
Baladové objevovala tamní svět orchide-
jí, masožravých a spouštěcích  rostlin 
(trigger plants). Druhý výlet do přírody 
směřoval za jarními (nejen masožravými) 
květinami do okolí jezera Leschenaultia. 
A v listopadu jsme se pak vydali na naše 
již tradiční víkendové stanování u řeky 
Murray v Nanga Mill.

DEN DĚTÍ

A jak víme, na čerstvém vzduchu vyhlád-
ne, takže jsme mezi naše akce zařadili 

MIKULÁŠ
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i velmi oblíbené vepřové hody. Již 
podruhé se rožnila selátka na dvorku 
Maďarského klubu. A hned čtyři najed-
nou, aby bylo dost. Neopomněli jsme 
ani vyznavače vegetariánské stravy, pro 
které byly připravené domácí ovocné 
knedlíky. Čekání na maso i vytrávení 
jste si mohli zkrátit hazardem – a zatočit 
si kolem štěstí. A že se na některé štěstí 
smálo opakovaně! Přestože je tato akce 
velmi náročná na přípravu, průběh i 
úklid, myslím, že jsme si ji všichni užili.

Po mnohých nejistotách pak v listopadu 
přišly i velké filmové hody - sedmý ročník 
Českého a slovenského filmového festi-
valu! Ve dvou lokalitách bylo během pěti 
dnů promítnuto šest českých a sloven-
ských filmů doplněných filmy krátkými. 

Společným jmenovatelem loňské přehlíd-
ky by mohli být muži, jejichž příběhy 
jsme sledovali ve všech promítaných 
filmech, v tom závěrečném Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel, hned dokonce 
čtyři. Během festivalu se v sále ozývalo 
hodně smíchu, přesto, v tom pravém 
stylu naší kinematografie, se za smíchem 
a vtipnou situací často ukrývalo zamy-
šlení. Přestože je festival organizačně 
nejnáročnější akcí roku, velmi bychom 
uvítali, pokud byste měli zájem se přidat 
do týmu organizátorů. Těší nás, že naše 
kinematografie oslovuje i čím dál víc 

diváků bez znalosti českého a slovenské-
ho jazyka. 

Výčet loňských akcí zakončí výroční 
členská schůze, po které následovala 
velmi zajímavá přednáška na téma, jak 
se loví meteority.

O to, abychom si udržovali naše rodné 
jazyky, se starají dvě česko-slovenské 
playgroup, Česká a Slovenská škola a 
kurzy češtiny pro dospělé. Je potěšující, 
že zájem o výuku jazyků neubývá, ale 
naopak. Pokud byste se chtěli zapojit do 
této úžasné práce a přidat se do týmu 
vyučujících, neváhejte se nám ozvat.

PING PONGOVÝ TURNAJ

Jaké akce na nás čekají v roce letošním? 
Rozhodně nebudou chybět ty tradiční, 
ale budeme rádi, když nám dáte inspiraci 
k tomu, co pro vás přichystat. Podělte 
se s námi o Vaše nápady i připomínky 
k činnosti, napište nám, co Vám v plánu 
akcí chybí, o co naši činnost rozšířit. 
Tímto přijměte, prosím, mé pozvání na 
naši druhou letošní akci – výše zmíněný 
turnaj ve stolním tenise, který se bude 
konat v sobotu 19 . února. Zúčastnit se 
mohou opět všechny věkové kategorie, a 
přestože je to turnaj, nejde o to vyhrát, 
ale zúčastnit se, užít si pohybu i zába-
vy. Nezapomeňte se předem nahlásit a s 

sebou přivést i Váš tým fanoušků! Další 
informace najdete na přiložené pozván-
ce. Předběžně zamluvený je již i termín 
dalšího táboráku, který by se měl konat 
v sobotu 30 . dubna, tedy přesně na 
Čarodějnice.

Jak víte, náš klub funguje díky partě nad-
šenců, kteří jsou naprosto nezištně ochotni 
věnovat svůj čas a energii na pořádání 
zábavy pro ostatní. Jako každoročně 
bychom uvítali nové posily, které by 
nám pomohly s pořádáním akcí i činností 
klubu. Pokud máte pár hodin volného času 
a zájem se zapojit do organizace našeho 
dění, neváhejte a připojte se k nám. Ve 
všem vás zaučíme a se vším pomůžeme. 

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

Zde také velmi děkuji editorce Klokana 
Lucii a Milanovi za korekturu textů . 

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

Ještě jednou Vám za celou Českou a slo-
venskou asociaci přeji zdravý a spokojený 
rok plný příjemných setkání a nezapome-
nutelných chvil. 

Těším se na viděnou na některé z akcí. 
Vaše předsedkyně 

Jitka Smith
FILMOVÝ FESTIVAL

PIRÁTI SILNIC TŘESTE SE, 
ŠKODA SUPERB PŘICHÁZÍ!

Škoda Superb jako policejní vůz pro Západní 
Austrálii. Foto: Skoda Australia

Automobilka Škoda Auto uspěla v tendru v 
Západní Austrálii na dodávku 55 nových vozů 
pro dopravní policii. 

Pro Škodu Auto jde o další zakázku do našeho 
regionu - první superby dodala v minulosti no-
vozélandské policii. Na silnicích má nahradit 
dosluhující vozy Holden Commodore a Ford 
Falcon, které se přestaly vyrábět. Policie v 
Západní Austrálii bude tyto vozy používat jak 
v policejním, tak civilním provedení (ty použí-
vané hlavně pro stíhání řidičů překračujících 
povolenou rychlost). Auta budou do Západní 
Austrálie dodávána s nejsilnějším dvoulitro-
vým benzínovým motorem s pohonem všech 
čtyř kol.

Zdroj: zdopravy.cz, upraveno redakcí
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MIKULÁŠSKÁ 2021
Oslava svátku svatého Mikuláše se tradičně konala v prostorách rakouského klu-
bu v Orange Grove, a to v neděli 5 .12 2021 . Na pódiu stál zářící stromeček, sálem 
se linula vůně jehličí a čerstvě upečených perníčků… Bylo vidět, že nejen děti, ale 
i dospělí se nemohou dočkat Mikulášské družiny . Ta byla letos opravdu meziná-
rodní, protože čert k nám doletěl až z Brazílie . 

Příjemnou předvánoční atmosféru umoc-
nila vystoupení dětí České a Slovenské 
školy Perth v krojích. Většina z nás si po 
celý zbytek dne zpívala “Rolničky, rolnič-
ky” ať už v české, či slovenské podobě.

Mikulášská družina měla hodně práce, 
dětí se nahlásilo přes 120. Čertu, andělu i 
Mikuláši předváděly svá malá vystoupení 
a předaly většinou ručně vyráběné dárky.

Doprovodný program byl bohatý. Venku 
na děti čekala obrovská závodní autodrá-
ha “Ultimate Slot Racer” a sportovní pro-
gram. Uvnitř nechyběla tradiční vánoční 
dílnička - zdobení perníčků, výroba 
vánočních ozdob a přání. Letos si na 
své přišli i milovníci historie. V předsálí 
byla nainstalována výstava KOMenský v 
KOMiksu, aby i ti, co nestihli navštívit 
dílnu pořádanou Českou školou Perth, 
měli šanci ji vidět.

Po čtyřech hodinách plných akce a zába-
vy odcházeli domů všichni spokojeni. Děti 
s dárečky od Mikuláše, rodiče s úsměvem 
a vzpomínkou, jaké to bylo v dětství.

Děkujeme naší multikulturní Mikulášské 
družině, Markétě, Petrovi a Diegovi, České 
a slovenské asociaci, České a Slovenské 
škole Perth za spolupráci při organizaci a 
naší komunitě za účast. Ta byla tentokrát 

extra vysoká. U vchodu jsme napočítali 
přes 300 návštěvníků. Už teď se těšíme na 
„Mikulášskou“ v roce 2022.

Katka Steffens a Katka Švejcarová

PŘED 25 LETY ZEMŘEL LEGENDÁRNÍ PEDIATR JOSEF ŠVEJCAR
Profesor Josef Švejcar je legendou české i světové pediatrie. Již za svého života byl považo-
ván za zakladatele moderní české a slovenské dětské medicíny. Veřejnosti je známý přede-
vším svou populární knihou Péče o dítě, kterou publikoval v roce 1945 a během dalších 50 
let doplňoval. Lékař už v ní tehdy kladl důraz na význam lásky a citu ve vývoji dítěte.

Josef Švejcar proslul jako velký propagátor kojení, ale kromě výživy kojenců významně 
zasáhl také do alergologie, imunologie, dětských infekčních onemocnění a biologie dítěte. 
Patřil k zakladatelům Masarykovy sociální školy, která vychovávala sociální pracovnice, 
porodní asistentky a dětské sestry. Po 70 let se nepřetržitě věnoval vědecké práci, napsal 320 
publikací a bezpočet článků v odborných i populárních časopisech, jimiž ovlivnil generace 
pediatrů i  rodičů. Neustále přednášel, bortil zavedené názory a mimo jiné navrhl i přítom-
nost otce u porodu.

Profesor se také zasazoval za lepší postavení ženy ve společnosti. „Postavení mnoha ma-
minek je nelidské. Místo toho, aby byly královnami, jsou z nich služky!“ Máma je pro dítě 
absolutní hodnotou, říkával. Varoval před zánikem úcty k rodině, před necitlivostí v životě 
soukromém i veřejném. „My nemáme tušení, kde je sídlo citu v lidském organismu. Stejně 
nevíme, jakým způsobem je žena jeho zdrojem a nositelem, ale je to tak“, psal ve svých 
pamětech. 

Do konce svého života poskytoval rozhovory. Zemřel 30. ledna 1997, necelé čtyři měsíce 
před svými 100. narozeninami. 

Z internetových publikací  upravila Gábina
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KOMENSKÝ DOPUTOVAL AŽ DO PERTHU
„NEMILOVAT KNIHY, ZNAMENÁ NEMILOVAT MOUDROST . NEMILOVAT MOUDROST VŠAK ZNAMENÁ STÁVAT SE HLUPÁKEM .“ 
J . A . Komenský

Že existuje Austrálie, Komenský ve své době pravděpodobně ani netušil, i přestože to byl člověk, který po celý život cestoval 
a učil se novým věcem . O Komenského cestu na jižní polokouli se zasloužily české školy v Austrálii pod patronací ještě nedáv-
né generální konzulky Hanky Flanderové a konzulátu v Sydney . Velké poděkování patří Národnímu pedagogickému muzeu v 
Praze, které nám laskavě zapůjčilo putovní výstavu .

KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“ je 
jedinečnou výstavou, která komiksovým způsobem představuje 
životní příběh a dílo J. A. Komenského (1592-1670). Vznikla ve 
spolupráci s UNESCO a je součástí programu Národních oslav 
J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020-2022, kdy si 
připomínáme 350. výročí jeho úmrtí (2020) a 430. výročí naro-
zení (2022). Mnozí z nás si jistě pamatují, že se v Čechách slaví 
Den učitelů právě 28. března, v den jeho narození. Výstava až 
do června sídlila v Národním pedagogickém muzeu a knihovně 
J. A. Komenského v Praze.

O sepsání příběhu Učitele národů se postarala spisovatelka, 
scenáristka a lektorka Klára Smolíková, která chtěla hlavně 
dětem vysvětlit nelehký, ale dobrodružný, život Komenského. 
Svými obrazy ji doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. 
Práci na komiksu se věnoval osm měsíců, musel shromáždit řadu 

informací, nastudovat dobové reálie i první vydání Komenského 
tisků. Komenského chtěli představit živějšího, ne jako nějakého 
„suchara“, protože to byl člověk velmi zajímavý a živý.

A stejně tak jsme ho chtěli představit i dětem v České škole, pro 
které jsme připravili půldenní program, kde jsme se společně 
dozvídali o životě tohoto velikána, díky kterému se dnes děti po 
celém světě ve školách učí názorně a interaktivně, v jazyce, který 
je jim srozumitelný, a mají krásné učebnice, knihy i pomůcky. 
Komenský byl bezesporu průkopníkem moderní didaktiky a 
pedagogiky.

Do tématu jsme děti vtáhli hranou scénkou, kde mohly nakouk-
nout do ne zrovna zábavné výuky v 17. století. Naštěstí okolo 
školy šel zrovna sám Učitel národů, který hned začal napravovat 
zastaralé a tvrdé učitelské metody metodami novými a v jazyce 
žáčkům srozumitelném. To sklidilo velký úspěch. Komenský se 
dětem představil i v krátkém filmu a pak už jsme se vydali na 
vzdělávací cestu mezi výstavní panely.

Komiksové zpracování děti nadchlo, dokázalo vysvětlit nejen 
těžkosti doby moru, třicetileté války či církevního pronásledování, 
ale všímalo si i postojů Komenského a jeho spřízněnců k válce, 
chudobě i vzdělání. Často velice vtipně porovnalo dobu tenkrát a 
teď. Pro děti jsme k výstavě připravili i pracovní listy a aktivity, 
které jim dobu Komenského ještě víc přiblížily. Nejvíce je zaujalo 
psaní ptačím brkem a inkoustem a vymýšlení své encyklopedie. 

Na závěr jsme s dětmi hráli dobové hry – kuličky, kuželky, závody 
na koních a stavění kostek.

Zpracování tohoto poměrně těžkého tématu nebylo jednoduché, 
ale z komentářů rodičů i dětí to byl čas dobře investovaný: 

Jana: “Parádní to muselo být! Tom si pamatuje, kolik měl J. A. 
Komenský žen a jak zemřely.“ 

Nebyl jediný, tento panel zaujal i Olivera, který na stejné výstavě 
na Mikuláši hrdě volal na tátu: „Tati, koukej, tady jsou ty jeho 
manželky, tyhle umřely a jen tahle ho přežila!“

Jana: „Rozi přišla s tím, že policajti dřív jezdívali na koních!“

Eva: „Moc děkujeme. Holkám se to líbilo i když si ani nezapamatova-
ly jeho jméno...“
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Kdo je tedy ten věhlasný Učitel národů Jan Amos 
Komenský?
• Narodil v Uherském Brodě a zemřel v holandském 

Amsterdamu. 

• Žil na Moravě, v polském Lešně a v Amsterdamu.

• Měl čtyři sestry, tři manželky a šest dětí.

• Dvanáctý rok jeho života se stal zlomovým – vypukl mor, 
který mu vzal oba rodiče a dvě sestry, později i první ženu a 
dva syny. Už tenkrát lékaři nosili morovou masku, ve které 
měli hřebíček, rozmarýn, majoránku a meduňku, měli brýle a 
nemocných se dotýkali jen hůlkou.

• Lidé nakažení morem byli uzavíraní ve svých domech a 
odkázaní sami na sebe. Jen Jednota bratrská doporučovala se 
k nemocným chovat lidsky, poskytovat jim ošetření a duchov-
ní útěchu, dbát na hygienu a vybudovat kanalizaci!

• V Evropě řádila třicetiletá válka, její konec však znamenal i 
zákaz návratu Komenského do Čech.

• Celý život vyhledával vzdělávání, putoval po Evropě a setká-
val se s učenci, věřil, že vzdělání je cesta ke světu a věda 
by měla napomoci změnit svět k lepšímu. Připravoval se 
na dráhu kněze, vyučoval na bratrských školách, byl zdatným 
kreslířem.

• Komenský patřil k Jednotě bratrské – ta má ve znaku kalich, 
srdce a kotvu, což znamená víru, lásku a naději. 

• Členové Jednoty bratrské chtěli žít prostě a svobodně, důle-
žitá byla kázeň – nedovolené bylo hraní karet či hazard jako 
takový, pití alkoholu a rozverné chování. Pilně pracovali 
na společném, jako jedna velká rodina. Sami se starali o své 
chudé, nemocné a staré. Povolovali rozvody.

• Pokrokové byly bratrské školy. Nabízely vzdělání zadarmo 
a pro všechny děti, tedy i dívky! 

• Komenský se stal biskupem Jednoty bratrské a také jejím 
písařem. Dokázal sjednat smír mezi bratrskými rodinami, co 
už žily v Lešně a nově přicházejícími z Čech a Moravy. Trval 
na důležitosti péče o chudé a nemocné, a srozumitelné a 
dostupné výuce.

• Pedagogický věhlas Komenského se šířil do všech stran a 
jako znalec školství byl zván do mnoha zemí Evropy. Za 
svůj život si získal podporu několika významných mecená-
šů a podporovatelů, a to v Čechách, v Anglii, ve Švédsku, 
v Uhersku i Nizozemí.

• Mezi jeho bestsellery nejen pro 17 . století patří jeho 
učebnice a knihy 
DVÉŘE JAZYKŮ OTEVŘENÉ – učebnice latiny přeložená do 
dvaceti jazyků. Podle této učebnice se latině naučila i švédská 
královna Kristina a Komenskému za to osobně poděkovala. 
INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ – příručka pro rodiče 
o výchově dětí. 
VELKÁ DIDAKTIKA – Komenský věřil, že když budeme mlá-
dež správně vzdělávat, svět se stane lepším. 
SVĚT V OBRAZECH (ORBIS PICTUS) – naprosto revoluční 
kniha, první přehledná všeobecná a názorná obrázková 
encyklopedie. 
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE – pokroková kniha k zamy-
šlení jak najít cestu k sobě samému. Všudybud nám nasazuje 
ohlávku, Mámení zase růžové brýle – ke komu se přidáte?

• V tiskárně v Kralicích nad Oslavou se tajně tiskly spisy 
Jednoty bratrské včetně slavné Bible kralické. Dodnes je zde 
muzeum.

• Tiskárna pak byla tajně převezena do polského Lešna, aby 
mohl Komenský tisknout dál své knihy.

• Za svůj život napsal téměř 200 knih!

• Život Komenského byl prodchnutý putováním. Jako mladý 
student prochodil celou Moravu a na svých cestách si značil 
cesty, řeky, města, místa. Následně sestavil i do té doby její 
nejpřesnější mapu.

• Neměl rád plavbu po moři, neoslovila ho ani cesta do 
Londýna, kam byl pozvaný a pomáhal s reformou školství. 
Tvrdil, že Anglie mu ukradla a rozervala srdce.

• Srdcem celý život patřil na Moravu, toužil se sem vrátit. Zde 
se narodil a prožil své mládí, byl zde vysvěcen na kněze a až 
do bitvy na Bílé hoře zde učil, kázal a správcoval sbor. Poté 
musel utéct do polského Lešna.

• V Lešně pobyl nakonec třikrát v letech 1628 - 1656. Působil 



tu jako učitel, biskup a písař Jednoty bratrské. Našel zde dru-
hý domov, ale spory o polskou korunu ho nakonec vyhnaly. 
Zapálili mu dům i s cennou knihovnou a rozepsanými kniha-
mi, popelem padl i jeho latinský slovník, na kterém pracoval 
40 let!

• Svůj život dožil v Amsterdamu, kde mu byl nabídnutý bezpeč-
ný azyl. Navštívil ho už jako student – došel tam pěšky! Zde 
spravoval sbor Jednoty bratrské a hlavně psal. Jako uznání za 
svoji celoživotní práci obdržel klíč od městské knihovny, aby 
tam mohl kdykoliv studovat a psát. 

• Po smrti se mu dostalo obrovské pocty a uznání, když nebyl 
pohřbený na hřbitově, ale v kostele v Naardenu.

• Naštěstí dnes už není třeba studovat hodiny a hodiny moudré 
encyklopedie (ale díky za ně, mistře Komenský!), abychom se 
něco dozvěděli – stačí se zeptat „pana Googla“ a ten nás hned 
odkáže na, snad, správné stránky...

Výstavu si měli možnost prohlédnout i návštěvníci letošního 
Mikuláše, kterých přišlo na dvě stě. 

Ještě jednou velmi děkujeme Národnímu pedagogickému 
muzeu za zapůjčení této jedinečné výstavy, děkujeme i všem 
tvůrcům za výborný vzdělávací projekt, který opravdu oslovil 
nejen děti, ale i dospělé a budeme se těšit na další příležitost 
představení našich velikánů.

Pokud byste někdo měl zájem si výstavní panely prohlédnout, než 
poputují do další destinace začátkem roku, ozvěte se nám na email 
csa@czechslovakwa.org. Za Českou školu Perth 

Jitka Smith



PEVNOST AUSTRÁLIE, DOMOV MŮJ
Milan Kučera se před 18 lety usadil v Austrálii . Je to i v roce 2022 VYSNĚNÁ ZEMĚ V DALEKÉ OCEÁNII? 

Nebo je lepší se jí vyhnout, jak teď poznal na vlastní kůži vyhoštěný tenisový král Novak Djokovič?

Co vás přivedlo do Austrálie?

Touha po dobro družství. My jsme s mojí 
ženou nikdy neplánovali, že tu zůstaneme 
déle než rok. Ale už to bude osmnáctý 
rok, co tu žijeme. Od prvního okamžiku 
se nám tady zalíbilo. Kdysi jsem byl i v 
Sydney, ale Perth, kde jsme se víceméně 
náhodou usadili, je pro nás nesrovnatelně 
lepší místo pro život.

V čem konkrétně?

Sice žijeme v téměř dvoumilionovém měs-
tě, ale bereme to spíš jako velkou vesnici. 
Máme tu velmi blízko k oceánu na fantas-
tické pláže. A to skvělé perthské počasí! 
Téměř celoroční sluníčko a mořský vzduch 
musí mít na místní lidi úžasně pozitivní 
vliv, sportovat venku se dá opravdu pořád. 
Perth je podstatně menší než Sydney, a 
když jsem se později do Sydney nakrátko 
vrátil, byl jsem šokovaný, jak se tam žije 
rychle. V Perthu se dodnes snadno zapo-
vídáte s prodavačem v obchodě, v Sydney 
mi najednou přišlo, jako bych se ocitnul 
v Praze. Lidi mi tam připadali pořád ve 
stresu.

Ostatně jakýpak taky v Perthu stres, 
když Západní Austrálie si náramně žije 
ze zlaté horečky .

Nebo je to jen legenda?

Pravda je, že skoro kdekoli tady kopnete 
do země, narazíte na nějaký kov. Hlavním 
zdrojem příjmů je dnes těžba železné rudy 
– Západní Austrálie je suverénně největší 
světový producent. Zlato se tu těží stále, i 
když daleko méně. Pro představu: v roce 
2020–2021 byl příjem státního rozpočtu 
asi 410 milionů dolarů za zlato oproti víc 
než 11 miliardám dolarů za železnou rudu. 
Navíc je tady spousta dalších cenných 
surovin. Trh v Asii, hlavně v Číně, je neko-
nečně hladový.

V čem ještě se liší život v Západní 
Austrálii od zbytku kontinentu?

Je to tady specifický kout. Například 
nemáme oproti většině Austrálie letní čas, 
lidé ho už několikrát zamítli v referen-
du, takže i na vrcholu léta se tu večer 
stmívá už před osmou hodinou. Jsme 
tady dost izolovaní, vždyť z Perthu je blíž 
do Indonésie než do Sydney. Západní 
Austrálie se cítí trochu nedoceněná. Díky 
tomu, že máme silný těžařský průmysl, 
se z u nás vybrané DPH částečně „dotuje“ 
ekonomika zbytku Austrálie. Z každého 
vybraného dolaru se zpátky do Západní 
Austrálie po dlouhou dobu vracelo o 
hodně méně, třeba jen okolo třiceti 
centů, dnes už to díky upravené legisla-
tivě nebude méně než sedmdesát centů z 
každého dolaru. Díky většímu podílu DPH 
a vysokým cenám železné rudy vytvořila 
Západní Austrálie za loňský rok, navzdory 
podpoře ekonomiky v době covidu, histo-
ricky nejvyšší pře bytek státního rozpočtu. 
A přebytky jsou očekávány i nadále.

Nehrozí kvůli těm značným ekonomic-
kým nerovnostem a přerozdělování 
západního bohatství nakonec odtržení 
Západní Austrálie?

Občas se o tom mluví, ale aktuálně to tady 
nevypadá jako nějaké žhavé téma.

Žhavé australské téma teď představuje 
případ světové tenisové jedničky Novaka 
Djokoviče, který přijel bez očkování na 
turnaj do Melbourne a stal se terčem doha-
dů australských politiků.

Názor většiny Australanů je jasný: pokud 
do Austrálie smí přijet jen dvakrát na-
očkovaný cizinec, není žádný důvod, proč 
by zrovna Novak Djokovič měl obcházet 
pravidla s nějakou výjimkou.

Ale vždyť mu ji udělili sami Australané .

To je právě velké nedorozumění. 
Výjimku mu dal stát Victoria a pořada-
telé Australian Open, nikoli federální 
vláda. Pánové od australského tenisu a 
z obou dotčených vlád se zjevně špatně 

MILAN KUČERA (49)
Čechoaustralan, v Austrálii žije od roku 2004, 
původně odjel s manželkou na rok za dobro-
družstvím, dnes je občanem Česka i Austrálie .

Pracuje pro vládu západní Austrálie na taměj-
ším ministerstvu financí, v Praze vystudoval 
ekonomiku a v Austrálii udržitelný rozvoj .

Bydlí v Perthu, s manželkou Janou tam vycho-
vávají dceru Adélku .

Má rád cestování, moře a přírodu, je nadšeným 
triatlonistou a ultra-maratoncem .
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dohodli a bohužel komunikace směrem 
k Djokovičovi byla opravdu zmatená. 
Nicméně po týdnu plném zmatků a soudů 
je rozhodnuto – Djokovič v Austrálii není 
vítán. Zda to bylo rozhodnutí spíš politické 
než lékařské, nechám na vašem posouzení.

Austrálie měla vždycky přísný režim 
na hranicích, ale teď jste už dva roky 
fakticky zavření . Nevadí vám to?

V tomhle je Západní Austrálie extra strikt-
ní: zatímco na východ už se dá ze zahra-
ničí a od nás jakžtakž cestovat, k nám ne, 
dokonce ani z východu Austrálie to teď ne-
jde. Otevření hranic se plánuje k 5. únoru. 
Zatím jdete při příjezdu ze zahraničí po-
vinně do dvoutýdenní hotelové karantény, 
kterou si musíte zaplatit, stojí to asi 2 500 
dolarů na osobu. První rok ten přísný re-
žim asi všichni brali a souhlasili s tím, pře-
ce jen zprávy z Evropy a z Ameriky byly 
děsivé, ale nyní to, myslím si, udržitelné 
není. Už proto, že třetina obyvatel Perthu 
se narodila v zahraničí. Druhá věc je, že v 
Západní Austrálii bylo za celé ty dva roky 
covidu dosud asi jen 1 200 nakažených a 
lehký lockdown s povinností nosit roušky 
jsme měli snad jen třikrát po pěti dnech. 
Žádné hromadné testování v práci nebo ve 
škole tu neznáme, dokonale funguje traso-
vání. Život je tady vlastně pořád podobný 
jako dřív bez covidu, až na to, že máme to 
zásadně omezené cestování.

Australané nevidí žádný důvod k 
protestům?

Kvůli cestování zatím moc ne. Hlavním 
problémem začínají být zásahy do lidských 
práv, především povinné očkování pro 
většinu profesí, schválené zdejší vládou. 
To se týká asi tří čtvrtin zaměstnanců – 
nejen zdravotní ků, policistů, prodavačů 
či učitelů, ale třeba i těžařů. Neočkovaní, 
kterých mezi dospělými zbývá jen asi pět 
procent, se stávají občany druhé až třetí 
kategorie: od února budou mít zákaz vstu-
pu do restaurací, kin, muzeí, na stadiony i 
koncerty… Bavili jsme se o tom nedávno s 
kamarády – jeden z nás Jihoafričan, druhý 
ze Singapuru, třetí z komunistického 
Československa. Pro nás, kdo máme s tota-
litami zkušenost, je tohle citlivé téma. Ale 

většina zdejších lidí si to asi nepřipouští. 
Australani měli v historii štěstí, žádný 
apartheid ani komunis mus nezažili, takže 
na to zkrátka nejsou tak hákliví. Nicméně 
protestů se v Perthu účastní desetitisíce 
lidí.

Při pohledu z dálky to vypadá, že i 
Austrálie, vždycky obdivovaná pro svoji 
svobodu, začíná být všelijakými ome-
zeními a nařízeními poněkud posedlá . 
Jak se to jeví zblízka?

Australani si o sobě myslí, že jsou tak 
trochu rebelové, ale asi to tak úplně není – 
příkladem může být právě očkování proti 
covidu. Překvapilo mě, jak jsou „poslušní“. 
Přispívá k tomu i to, že zde (na rozdíl od 
Česka, USA, či dalších zemí) není téměř 
možné narazit v hlavních médiích na coko-
li, co by nepodporovalo očkování. Svoboda 
slova v této oblasti poněkud pokulhává. 
Na druhou stranu třeba jednání s úřady 
nebo různá povolení jsou tady asi podstat-
ně příjemnější než v Česku.

Austrálie je odjakživa zemí přistěhoval-
ců, ale i tak: jak se ti „staří“ dívají na ty 
„nové“? Jakou s tím máte zkušenost?

Nenapadá mě žádný velký problém. 
Obrovskou výhodou Austrálie je velice 
pestrý mix přistěhovalců z celého světa, 
žádné velké komunity jedné národnosti, 
jaké utvořili třeba Turci v Německu nebo 
Afričané ve Francii. Jasně, až do roku 
1966 se sem nemohli stěhovat Neevropani, 
platila politika „bílé“ Austrálie, ale to už 
dávno neplatí.

V Evropě se píše o nekompromisním 
australském přístupu k migrantům, o 
vysídlování na vzdálené ostrovy . Jak se 
Australané dívají na tohle?

Je třeba rozlišit mezi legálními migran-
ty, bez kterých by australská ekonomika 
nebyla tam, kde je, a kteří jsou vesměs 
přijímáni pozitivně, a těmi nelegálními. K 
těm je přístup vlády opravdu tvrdý – lodě 
s migranty zachycené na moři jsou eskor-
továny do uprchlických táborů a uprchlíci 
internováni mimo Austrálii. Tento tvrdý 
přístup je specialitou pravicových vlád a 
má leckdy i velký vliv na výsledky voleb.

Máte naprosto dokonalou češtinu . 
Jak si rodný jazyk udržujete po tolika 
letech na opačném konci světa?

Doma mluvíme v naprosté většině česky. 
Taky mi pomáhá, že tady vyučuju češtinu 
pro dospě lé. Vzpomínám si třeba, že když 
začal covid, dlouho jsem marně hledal, jak 
přeložit výraz lockdown, než jsem pocho-
pil, že se v češtině nepřekládá. V Perthu 
navíc skvěle funguje krajanská asociace. 
Máme tady sobotní českou školu, kam cho-
dí desítky dětí, vydáváme měsíčník Klokan 
a pořádáme spoustu akcí: táboráky, kem-
pování, vepřové hody, český a slovenský 
filmový festival.

Pijete k tomu i české pivo?

Já pivo nepiju, ale v obchodech s alko-
holem se dá občas najít prazdroj, budvar 
nebo kozel. Jeden čas sem dokonce kama-
rádi dováželi české pivo, ale to skončilo.

Minulý týden probleskly zprávy o tep-
lotním rekordu právě u vás na západě 
kontinentu . Jak se žije v 50°C člověku 
odkojenému čtverem ročních dob?

My v Perthu máme štěstí, u nás bývá v 
létě „jen“ mezi 30 °C a 40 °C, zrovna dnes 
máme takový chladnější letní den, byly 
jen třicítky. Ale nemyslete si, v zimě dost 
prší a může být klidně jen 15 °C, v noci i 
kolem nuly. Ale v městečku Onslow, kde 
ten australský teplotní rekord 50,7°C nyní 
vyrovnali, žije naše česká kamarádka, 
takže máme zprávy z první ruky.

Jak to tedy zvládla?

Dobře. Právě kvůli teplotám tráví Olga s 
rodinou léto v Perthu a okolí. U nich se 
nedá v létě být. Městečko sice leží u moře, 
ale není to tam moc na koupání.

Nechybí vám v takových drsných ved-
rech pitná voda?

Ano i ne. Je sice pravda, že přehrady pro 
Perth díky klesajícím srážkám už mnoho 
vody nemají, ale je tu hodně podzemní 
vody, začíná se recyklovat a navíc se 
otevírají odsolovací stanice. Při studiích 
udržitelného rozvoje na místní univerzitě 
mě zaskočilo, že tady máme téměř čtyřná-
sobnou spotřebu vody na obyvatele oproti 
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AUSTRALŠTÍ TRESTANCI: ČÁST 1 - PŘÍJEZD

S přijetím zákona o Přesunu z roku 1717 
zahájila britská vláda přepravu trestanců 
do britských kolonií v Americe. Mnoho z 
nich bylo odsouzeno na sedm let nuce-
ných prací, což dalo vzniknout hovoro-
vému označení „sedmiletí pasažéři Jeho 

Veličenstva“. Odhaduje se, že tímto způso-
bem bylo do Ameriky posláno asi 50 tisíc 
britských trestanců, a že představovali 
možná jednu čtvrtinu Britů, kteří opustili 
zemi během 18. století.

Když se tato kapitola dějin po vypuknutí 
americké revoluční války v roce 1776 uza-
vřela, britské věznice začaly být přeplně-
né. A tak se v roce 1785 Británie rozhodla 
využít dalekou zemi, dnes známou jako 
Austrálie, k založení trestaneckých osad. 
První flotila, která opustila Portsmouth v 
Anglii 13. května 1787, přepravila prvních 
asi 800 trestanců a 250 námořníků do 
Botany Bay. Australské trestanecké kolo-
nie na konci 18. století zahrnovaly ostrov 
Norfolk a Nový Jižní Wales a na počát-
ku 19. století také Van Diemen‘s Land 
(Tasmánie) a Moreton Bay (Queensland).

Kolonie Západní Austrálie, také známá 
jako kolonie Swan River, byla založena 
jako svobodná kolonie dne 2. května 
1829. Obtížnost čištění půdy k pěstová-
ní plodin byla tak velká, že osadníkům 
způsobovala ekonomické problémy, a ti se 
následně dožadovali přísunu levné pracov-
ní síly jakou měli podnikatelé na východě 
země. Západní Austrálie se tak stala tresta-
neckou kolonií v roce 1850. Karel Marx ve 
své knize Das Kapital použil kolonii Swan 
River k ilustraci kapitoly o nutnosti závislé 
pracovní síly pro kapitalistickou výrobu a 
kolonizaci.

Trestní přeprava lidí do daleké Austrálie 

vyvrcholila ve 30. letech 19. století.  
V následujícím desetiletí výrazně poklesla, 
protože v koloniích zesílily protesty proti 

systému transportování odsouzenců.  
V roce 1868, téměř dvě desetiletí poté, co 
skončila přeprava trestanců do východních 
kolonií, dorazila do Západní Austrálie 
poslední loď s odsouzenci.

Většina odsouzených byla převezena do 
Austrálie za drobné trestné činy. Protože 
závažnější trestné činy, jako je znásilnění 
a vražda, byly často trestány smrtí, bylo za 
ně přepravováno poměrně málo odsou-
zených. Přibližně sedmina odsouzených 
byly ženy, k menšinové skupině patřili 
také političtí vězni , mezi nimi mnoho 
známých osobností. Jakmile se odsouzenci 
emancipovali, většina z nich pak zůstala 
v Austrálii a připojila se ke svobodným 
osadníkům. Někteří z nich se dokonce do-
stali do prominentních pozic v australské 
společnosti.

A osudech několika z nich napíšu v příštích 
číslech.

Gábina

Česku. Tady si totiž spousta lidí i v těch 
vedrech s gustem udržuje své „anglické“ 
trávníky.

Až se někdy Západní Austrálie otevře, 
proč bych tam měl vyrazit?

Kvůli naprosto úžasné přírodě. Mnoho tisíc 
kilometrů pohádkového pobřeží, jeho per-
lou je Ningaloo – korálový útes, který je 
sice podstatně menší než Velký bariérový 
útes na východě, ale pro leckoho krásnější. 
Dostane vás to, ať vyrazíte kamkoli, třeba 
do Shark Bay (Žraločí zátoky), ke skal-
ním útvarům Bungle Bungle v Kimberley, 
známým z velkofilmu Austrálie, nebo do 
národního parku Karijini, plného soutěsek 
s vodopády. A je to pestré: na sever od 
Perthu převážně červená zem, na jih roz-
lehlé eukalyptové lesy a nádherně kvetou-
cí buš. A k tomu ohromně zajímavá fauna 
– jen namátkou velrybí žraloci, emuové, 
klokani, ježury nebo nádherní papoušci.

Není ale část místní havěti naopak po-
strachem? Napadá mě hrozeb až běda: 
jedovatí pavouci, hadi, žraloci, kroko-
dýli, smrtící medúzy…

Myslím, že o australských hrozbách se 
víc ví v Česku než tady. Ano, vše výše 

uvedené tady máme (v Perthu jen ty první 
tři), ale rozhodně je nepotkáváme denně 
na ulici. Největším postrachem lidí v 
Perthu jsou nalétávající straky v době, kdy 
mají mladé. Víte, jaká zvířata v Austrálii 
způsobují nejvíc úmrtí? Podle údajů za 
období 2001–2017 jsou to koně (182), 
skot (82), psi (53), klokani a hadi (po 37), 
včely (31), žraloci (27) a krokodýli (21). 
Pavouci? Nula. Úmrtí na silnicích předsta-
vují třetinu případů – vřele nedoporučuji 
jezdit po silnicích mimo Perth za soumra-
ku nebo v noci, právě kvůli hrozbě fatální 
srážky s většími zvířaty.

Jíte klokany?

Moc ne. To spíš turisti. Stejně jako třeba 
krokodýla. Ale hodně se tady jí jehně-
čí nebo hovězí. Steaky jsou, řekl bych, 
národní jídlo. Skoro v každém parku jsou 
zdarma k dispozici grily, na kterých si 
maso připravíte, je to mezi lidmi obrovsky 
populární. Ovšem překvapilo mě, že když 
jsme si tady chtěli dát králíka, nebylo to 
maso k sehnání, přitom jich tu žijí mraky.

Co ještě vám chybí z Česka?

 Kromě rodiny a „starých“ kamarádů skoro 
nic. Dřív to byl dobrý chleba, ale už jsme 

našli ty správné pekárny nebo ho Jana 
doma upeče. Snad jen – kéž by tady Klub 
českých turistů otevřel pobočku, značení 
a mapy se sice zlepšují, ale ve srovnání s 
Českem je to stále bída.

Je Austrálie i po těch téměř osmnácti 
letech vašeho pobytu stále tou zemí 
zaslíbenou, jako když jste do ní přišli?

Pořád se nám tady moc líbí, máme kromě 
českého i australské občanství. Ale stále 
nás zajímá, co se děje doma.

S napětím očekává me, zda už koneč-
ně nová česká vláda schválí i možnost 
korespondenční volby, protože létat volit 
z Perthu do Sydney pět hodin, to je vážně 
celkem z ruky.

Samozřejmě, kdykoli bude hrát nějaký čes-
ký tým proti aus tralskému, vždycky budu 
fandit na šim.

Čili Česku?

No jasně!

zdroj: Mladá Fronta Dnes (Víkend Dnes)

text: Petr Čermák  
foto: rodinný archiv Milana Kučery,  

Getty Images,
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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  – 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.

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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Libuše Šafránková – perličky z umělecké dráhy. Víte, nebo si tipnete? 

1/ Který film byl jejím prvním? 

a/ Babička b/Př ijela k nám pouť 
c/ Rodeo d/ Vivat Beňovský 

2/ Královnu stvárnila v pohádkách jen 
jednou, kolik rolí princezny si zahrála 
ve filmech a TV inscenacích? 

a/ 5  b/ 6 
c/ 7  d/ 8 

3/ Ve kterém filmu si zahrála se svou 
sestrou Miroslavou? 

a/ Malá mořská vála 
b/ Romance za korunu  
c/ Můj brácha má prima bráchu  
d/ Nesmrtelná teta 

4/ Ve kterém z uvedených filmů 
nehrála se svým manželem Jozefem 
Abrhámem? 

a/ Svatební cesta do Jiljí   
b/ Jak je důležité míti Filipa  
c/ Vesničko má středisková  
d/ Jára Cimrman, ležící a spící 

5/ Jak se jmenovala postava, kterou 
hrála ve filmu Vrchni, prchni? 

a/ Zdena Součková  
b/ Kamila Pařízková  
c/ Helena Vránová  
d/ Eva Prdlavková 

6/ V jakém vztahu byla k vodníkovi 
Vladimírovi Menšíkovi ve filmu  

7/ Který režisér ji obsadil do svých 
filmů nejvíckrát, a to celkem šestk Jak 
utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků 
v Čechách? Byla jeho 

a/ sousedkou  b/ dcerou     
c/ sestrou  d/ neteřírát? 

a/ Václav Vorlíček  b/ Zdeněk Zelenka   
c/ Jiří Menzel d/ Antonín Moskalyk 

8/ Intelektuální a sarkastickou dvojici 
v odžitém manželském svzku ve filmu 
Stará láska nerezaví si herecky 
vychutnala  

a/ s Viktorem Preissem  
b/ se Zdeňkem Svěrákem  
c/ se Zdeňkem Munzarem  
d/ se Svatoplukem Skopalem 

9/ Ve kterém TV seriálu hrála operetní 
zpěvačku Jozefínu Konrádovou? 

a/ Cirkus Humberto b/ Náhrdelník 
c/ Četnické humoresky d/ Micimutr 

10/ Ve kterém fimu z jejich úst 
zaznělo:  „Jak já mám po téhle rvačce 
vykládat dětem, co je to mír?“  
a/Obecná škola b/ Báječná léta pod psa 
c/ Donšajni d/ Slavnosti sněženek 

11/ Českého lva v kategorii nejlepší 
ženský herecký výkon v hlavní roli 
získala za film 

a/ Obecná škola   
b/ Kolja   
c/ Báječná léta pod psa  
d/ Jak jsme hráli čáru 

12/ Zkuste seřadit od nejstaršího filmy,  
ve kterých hrála 

A Báječná léta pod psa  

B Jak jsme hráli čáru  

C Jak utopit Dr. Mráčka aneb ... 

D Jára Cimrman ležící, spící  

E Kolja  

F Malá mořská víla 

G Micimutr  

H Můj brácha má prima bráchu 

CH Nesmrtelná teta  

I Obecná škola   

J Stará láska nerezaví  

K Tři oříšky pro Popelku  

L Vesničko má středisková 

M Vrchní, prchni! 

N  Všichni moji blízcí  

 

Miroslav Žbirka – perličky z umeleckej dráhy. Viete, alebo si tipnete? 

1/ Prezývku „Meky“ dostal Miroslav 
Žbirka od 

a/ spoluhráčov v kapele  
b/ manželky   
c/ fanúšikov  
d/ kamaráda v detstve  

2/ Okrem jeho suchého anglického 
humoru bolo o ňom známe, že  

a/ vstával so svitaním 
b/ nikdy nikam neprišiel neskoro 
c/ nemal rád workoholikov  
d/ nikdy nefajčil 

3/ Jeho vzorom a obľúbenou kapelou 
bola skupina 

a/ Beatles b/ Rolling Stones        
c/ Olympic d/ U2 

4/ Bol spoluzakladateľom a bývalým 
členom skupiny Modus, s ktorou získal v 
roku 1977 Zlatú Bratislavskú lýru za 
skladbu 

a/ Biely kvet  b/ Úsmev 
c/ 22 dní  d/ Zažni 

5/ V roku 1981 hral v televíznom 
muzikáli Neberte nám princeznu spolu 

a/ s Evou Vejmelkovou  
b/ se Zdenou Studénkovou  
c/ s Marikou Gombitovou  
d/ se Zorou Kolínskou 

6/ V roku 1982 pripravil božského 
Káju o Zlatého slávika. Ako to sám Gott 
komentoval? 

a/ Mně to nevadí, já už mám slavíků 
celou žbírku 
b/ Já mu Slavíka rád na rok půjčím  
c/ Pořád jsem si říkal, že to jednou přijde 
d/ Tohle jsem opravdu nečekal  

7/ S Marikou Gombitovou naspieval  

a/ Múr našich lások  
b/ Prvá  
c/ Čo bolí, to prebolí  
d/ V slepých uličkách 

8/ Videoklip k nádhernému duetu 
ČČiissttýý  ssvveett s nevidomou klavírnou 
virtuózkou a nezameniteľnou 
speváčkou Ráchel Skleničkovou 
režíroval/režírovala 

a/ jeho dcéra Denisa  
b/ jeho dcéra Linda  
c/ jeho syn David   
d/ on sám 

9/ Úvodnú pieseň NNěěkkddyy  ssttaaččíí  ddáátt  jjeenn  
ddeecchh naspieval spolu s Ivou 
Frühlingovou pre televízny seriál 

a/ Gympl  
b/ Ordinace v Růžové zahradě  
c/ Vyprávej  
d/ Kukačky 

10/ Pieseň SSlloovveennsskkáá zložil a naspieval 
pre rozprávku 

a/ Perinbaba a dva svety   
b/ Sedem zhavranelých bratov  
c/ Kráľ Drozdia brada  
d/ Soľ nad zlato 

 

LŠ: 1a, 2d, 3a, 4c, 5c, 6d, 7c, 8a, 9b, 10d, 11b, 12 – 1K(1973), 2C (1974), 3H (1975), 4F (1976), 5M (1980), 6D (1983), 7L (1985), 8I (1991),  
9CH (1993), 10E (1996), 11A (1997), 12N (1999), 13J (2003), 14G (2011), 15B (2014)   MŽ: 1d, 2b, 3a, 4b, 5c, 6a, 7d, 8c, 9b, 10a



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!

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2022
 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

VVZZPPOOMMÍÍNNKKAA  NNAA  DDVVĚĚ  HHVVĚĚZZDDYY,,  KKTTEERRÉÉ  OODDEEŠŠLLYY  DDOO  UUMMĚĚLLEECCKKÉÉ  HHOO  NNEEBBEE  VV   RROOCCEE  22002200   

Libuše Šafránková – perličky z umělecké dráhy. Víte, nebo si tipnete? 

1/ Který film byl jejím prvním? 

a/ Babička b/Př ijela k nám pouť 
c/ Rodeo d/ Vivat Beňovský 

2/ Královnu stvárnila v pohádkách jen 
jednou, kolik rolí princezny si zahrála 
ve filmech a TV inscenacích? 

a/ 5  b/ 6 
c/ 7  d/ 8 

3/ Ve kterém filmu si zahrála se svou 
sestrou Miroslavou? 

a/ Malá mořská vála 
b/ Romance za korunu  
c/ Můj brácha má prima bráchu  
d/ Nesmrtelná teta 

4/ Ve kterém z uvedených filmů 
nehrála se svým manželem Jozefem 
Abrhámem? 

a/ Svatební cesta do Jiljí   
b/ Jak je důležité míti Filipa  
c/ Vesničko má středisková  
d/ Jára Cimrman, ležící a spící 

5/ Jak se jmenovala postava, kterou 
hrála ve filmu Vrchni, prchni? 

a/ Zdena Součková  
b/ Kamila Pařízková  
c/ Helena Vránová  
d/ Eva Prdlavková 

6/ V jakém vztahu byla k vodníkovi 
Vladimírovi Menšíkovi ve filmu  

7/ Který režisér ji obsadil do svých 
filmů nejvíckrát, a to celkem šestk Jak 
utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků 
v Čechách? Byla jeho 

a/ sousedkou  b/ dcerou     
c/ sestrou  d/ neteřírát? 

a/ Václav Vorlíček  b/ Zdeněk Zelenka   
c/ Jiří Menzel d/ Antonín Moskalyk 

8/ Intelektuální a sarkastickou dvojici 
v odžitém manželském svzku ve filmu 
Stará láska nerezaví si herecky 
vychutnala  

a/ s Viktorem Preissem  
b/ se Zdeňkem Svěrákem  
c/ se Zdeňkem Munzarem  
d/ se Svatoplukem Skopalem 

9/ Ve kterém TV seriálu hrála operetní 
zpěvačku Jozefínu Konrádovou? 

a/ Cirkus Humberto b/ Náhrdelník 
c/ Četnické humoresky d/ Micimutr 

10/ Ve kterém fimu z jejich úst 
zaznělo:  „Jak já mám po téhle rvačce 
vykládat dětem, co je to mír?“  
a/Obecná škola b/ Báječná léta pod psa 
c/ Donšajni d/ Slavnosti sněženek 

11/ Českého lva v kategorii nejlepší 
ženský herecký výkon v hlavní roli 
získala za film 

a/ Obecná škola   
b/ Kolja   
c/ Báječná léta pod psa  
d/ Jak jsme hráli čáru 

12/ Zkuste seřadit od nejstaršího filmy,  
ve kterých hrála 

A Báječná léta pod psa  

B Jak jsme hráli čáru  

C Jak utopit Dr. Mráčka aneb ... 

D Jára Cimrman ležící, spící  

E Kolja  

F Malá mořská víla 

G Micimutr  

H Můj brácha má prima bráchu 

CH Nesmrtelná teta  

I Obecná škola   

J Stará láska nerezaví  

K Tři oříšky pro Popelku  

L Vesničko má středisková 

M Vrchní, prchni! 

N  Všichni moji blízcí  

 

Miroslav Žbirka – perličky z umeleckej dráhy. Viete, alebo si tipnete? 

1/ Prezývku „Meky“ dostal Miroslav 
Žbirka od 

a/ spoluhráčov v kapele  
b/ manželky   
c/ fanúšikov  
d/ kamaráda v detstve  

2/ Okrem jeho suchého anglického 
humoru bolo o ňom známe, že  

a/ vstával so svitaním 
b/ nikdy nikam neprišiel neskoro 
c/ nemal rád workoholikov  
d/ nikdy nefajčil 

3/ Jeho vzorom a obľúbenou kapelou 
bola skupina 

a/ Beatles b/ Rolling Stones        
c/ Olympic d/ U2 

4/ Bol spoluzakladateľom a bývalým 
členom skupiny Modus, s ktorou získal v 
roku 1977 Zlatú Bratislavskú lýru za 
skladbu 

a/ Biely kvet  b/ Úsmev 
c/ 22 dní  d/ Zažni 

5/ V roku 1981 hral v televíznom 
muzikáli Neberte nám princeznu spolu 

a/ s Evou Vejmelkovou  
b/ se Zdenou Studénkovou  
c/ s Marikou Gombitovou  
d/ se Zorou Kolínskou 

6/ V roku 1982 pripravil božského 
Káju o Zlatého slávika. Ako to sám Gott 
komentoval? 

a/ Mně to nevadí, já už mám slavíků 
celou žbírku 
b/ Já mu Slavíka rád na rok půjčím  
c/ Pořád jsem si říkal, že to jednou přijde 
d/ Tohle jsem opravdu nečekal  

7/ S Marikou Gombitovou naspieval  

a/ Múr našich lások  
b/ Prvá  
c/ Čo bolí, to prebolí  
d/ V slepých uličkách 

8/ Videoklip k nádhernému duetu 
ČČiissttýý  ssvveett s nevidomou klavírnou 
virtuózkou a nezameniteľnou 
speváčkou Ráchel Skleničkovou 
režíroval/režírovala 

a/ jeho dcéra Denisa  
b/ jeho dcéra Linda  
c/ jeho syn David   
d/ on sám 

9/ Úvodnú pieseň NNěěkkddyy  ssttaaččíí  ddáátt  jjeenn  
ddeecchh naspieval spolu s Ivou 
Frühlingovou pre televízny seriál 

a/ Gympl  
b/ Ordinace v Růžové zahradě  
c/ Vyprávej  
d/ Kukačky 

10/ Pieseň SSlloovveennsskkáá zložil a naspieval 
pre rozprávku 

a/ Perinbaba a dva svety   
b/ Sedem zhavranelých bratov  
c/ Kráľ Drozdia brada  
d/ Soľ nad zlato 
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www.mzv.sk/canberra
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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
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Clancy’s Fish Pubs
Coogee Common
Ronnie Nights Freo
Woodbridge Hotel
Strange Company 
For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook  

A
 P

U
RE

 B
EER FOR A WICKED W
O

RLD

SINCE 1992 

Western Australia

A
 P

U
RE

 B

EER FOR A WICKED W
O

RLD

SINCE 1992 

Western Australia

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  

 
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

ROLNIČKY, ROLNIČKY, KTO VÁM DAL TEN HLAS?
JEŽIŠKO MALIČKÝ A ČI MIKULÁŠ?
ROLNIČKY, ROLNIČKY, PRINÁŠAJÚ SMIECH,
PIESNE NAŠEJ MAMIČKY, VIANOCE A SNEH.
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