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SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  
NA KALENDÁŘNÍ ROK 2022 JE 31. 3. 2022.

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

Děkujeme!

Neděle 20. 3. 2022

Sraz v 9:45 na parkovišti u Yahava KoffeeWorks,  
4752 West Swan Road, West Swan

Itinerář ochutnávek :
KÁVA – YAHAVA KOFFEEWORKS  

• možnost nákupu kávy, čaje,  
kávových výrobků a předmětů

MEDOVINA A MED – HONEY HOUSE  
• možnost nákupu medu, medové zmrzliny,  

zákusků, kosmetiky, apod.

VÍNO A SÝR – THE TWIN HILLS WINERY  
• možnost posezení venku, zakoupení vína, sýrů a oliv

PIVO – THE DUCKSTEIN BREWERY  
• možnost posezení na venkovní  

zahradě a zakoupení oběda

ČOKOLÁDA – CHOCOLATE FACTORY  
• jen pokud zbude čas a chuť po tolika alkoholu.

Cena $60.00 zahrnuje autobus, pojištění,  
ochutnávky, předkrm k obědu.

Zájemci hlaste se na csa@czechslovakwa.org  
do 17. 3., do předmětu uveďte Swan Valley

Zálohu $30 prosíme, převeďte na náš klubový účet. 
Doplatek se platí hotově na místě.

Gábina Vás zve na

VÝLET DO SWAN VALLEY

•

•

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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Kdy:      Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School, 
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs 

Česká škola Perth nabízí odbornou 
předškolní a školní výuku v českém jazyce 
pro děti od tří let. 

Výuka se zaměřuje na rozvoj komu-
nikačních dovedností a slovní zásoby, 
výuku čtení a psaní. Mimo jazyka je 
kladen důraz i na poznávání českých 
zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií, 
přírody a vlastivědy. 

Výuka probíhá výhradně v českém jazyce 
a je doplněná nadstavbovými programy.

NABÍZENÉ PROGRAMY :
Předškolní výuka 
Začínající čtenáři 

Čtenáři 

Do České školy je možné přihlásit děti od 
tří let, a to i během školního roku. 

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 
0406 026 840 nebo na 
CzechSchoolPerth@gmail.com

Hledáme učitele/učitelku  
a asistenta/asistentku k 

pravidelné sobotní výuce v 
předškolní třídě.

Zájemci, svůj životopis  
a dotazy zasílejte na email:

CzechSchoolPerth 
@gmail.com

Nebo se přijďte  
přímo za námi  

podívat do školy 
 kteroukoliv sobotu.

Nástup v dubnu 2022

PRACUJETE RÁDI S DĚTMI?

MÁTE ZKUŠENOSTI S VÝUKOU, 

VEDENÍM TÁBORŮ, ZÁJMOVÝCH 

KROUŽKŮ ČI RODINNÝCH 

CENTER?

Přidejte se do 
našeho týmu! 

Uvidíte, jak se učí  
bilingvní děti a kolik  
radosti, sebepoznání  

a skvělého pocitu vám  
to přinese.

HLEDÁME UČITELE A ASISTENTA

Kdy:      Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School, 
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs 
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pro děti od tří let. 
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výuku čtení a psaní. Mimo jazyka je 
kladen důraz i na poznávání českých 
zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií, 
přírody a vlastivědy. 

Výuka probíhá výhradně v českém jazyce 
a je doplněná nadstavbovými programy.

NABÍZENÉ PROGRAMY :
Předškolní výuka 
Začínající čtenáři 

Čtenáři 

Do České školy je možné přihlásit děti od 
tří let, a to i během školního roku. 

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 
0406 026 840 nebo na 
CzechSchoolPerth@gmail.com

HLEDÁME NOVÉ ČLENY VÝBORU  ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

•  baví vás organizování akcí, jste společenští  a záleží vám na 
udržování české a slovenské  kultury a jazyka v Austrálii?

• chtěli byste získat pracovní zkušenosti  a uvést si do životopisu praxi 
z různých oborů,  např. “event management, accounting, hospitality, 
 graphic design, social media”?

• chtěli byste navázat nové kontakty  a získat nové přátele?

• láká vás stát se součástí skvělého kolektivu,  který se podílí na 
zastupování naší kultury  v Západní Austrálii?

 
Ať už jste studenti, senioři, maminky nebo tatínkové  na mateřské, 

uplatnění se najde pro všechny!  Potřebujeme vás!

 V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE MŮŽETE OBRÁTIT NA ČLENA VÝBORU 
NEBO NÁM NAPSAT NA E-MAIL:

csa@czechslovakwa.org
ČI FACEBOOK:

www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA

http://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA
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NOVOROČNÍ VÝLET DO MECKERINGU - K RUPTUŘE PO ZEMĚTŘESENÍ
Výlet do Meckeringu jsem naplánovala na první lednový týden z důvodu počasí . Obyčejně se začátkem ledna totiž ochladí 
tak, že to není ani na koupání . No nevyšlo to a 8 . ledna, v den našeho výletu, bylo děsné vedro . To však neodradilo hrstku 
nadšenců, a tak jsme se ráno vydali na cestu v dobře klimatizovaném autobusu ke zlomové linii, která zbyla po zemětřese-
ní v říjnu 1968 . 

Aby se účastníci zájezdu nenudili, našla 
jsem pro ně zajímavé informace o Great 
Eastern Highway (1), po které jsme jeli, 
a o místech, kterými jsme projížděli: 
Grenmount (2), Mundaring Weir (3), 
Sawyers Valley (4), Chidlow (5), Bakers 
Hill (6) a nakonec Meckering (7). 

V Meckeringu jsme se nejdříve jeli podívat 
k sutinám domu farmáře. Kromě svědectví 
katastrofy je dům zajímavý tím, že se stě-
ny pokoje, ve kterém v době zemětřesení 
spalo v kolébce dítě, zřítily směrem ven a 
dítěti neublížily. Naučná stezka ve východ-
ní části města nám přiblížila, jak městečko 
vypadalo před a po přírodní zkáze. Více 
nám o ní pak řekl majitel muzea fotoa-
parátů, kde jsme si mohli prohlédnout 
další dobové fotografie. Pán také provo-
zuje seizmograf a měří denní otřesy půdy 
způsobené dopravou. Na výstupním grafu 
nám ukazoval, kdy projelo kolem osobní 
auto a kdy kamión. Zeptali jsme se, jak by 
vypadala čárka, kdyby bylo zemětřesení. A 
on na to, že to by tam byla ČÁRA, která by 
se na papír ani nevešla.

V muzeu jsme si pak prohlédli 3,000 
funkčních „kousků“ a nahlédli tak do 
historie vývoje fotoaparátů. Našli jsme 
mezi nimi i českou Flexaretku. Některé 
historické kousky byly i na prodej a náš 
řidič Graeme, vášnivý fotograf amatér, si 
jeden koupil.

Pak už jsme se vypravili k cíli naší cesty 
– k samotné ruptuře. Dnes je zachována 
už jen její část. Památné místo tohoto 
geologického jevu je asi 3 km na jih od 
Meckeringu a je u něj tabule s nákre-
sem celého rozsahu zlomu. Kdo čekal 

opravdovou rupturu, tedy díru do země, 
byl zklamán. Na místě je vidět náhlý 
pokles povrchu - dvě široké ploché pole 
spojeny 1 - 2 metrovým srázem. Hluboké 
propady, které při zemětřesení v roce 
1968 vznikly, musely být zasypány, pro-
tože přes ně nemohly přejet zemědělské 
stroje při obdělávání polí a padaly do 
nich pasoucí se krávy.

Cestou domů jsme se zastavili u farmy 
chovající emu. Byla ale zavřená z důvodů 
dovolené, tak jsme těmto velkým ptákům 
alespoň zamávali. Výlet jsme ukončili 
v hospodě Noble Falls u Gidgegannupu. 
Chlazené pivo nám po celém tom horkém 
dnu dobře padlo.

Gábina

 (1) Great Eastern Highway 
• je západní částí hlavní silnice spojující 

Perth a východní státy Austrálie.

• je dlouhá 590 km, začíná v 
The Causeway v Perthu a končí 
v Kalgoorlie

• byla postavena ve 30. letech 20. 
století ze stávajícího systému silnic 
spojujících Perth s Goldfields

• vede většinou souběžně s vodním 
potrubím Mundaring do Kalgoorlie, 
které zásobuje Goldfields vodou z 
Mundaring Weir ve východní části 
Perthu

• v celé délce byla vyasfaltována do 
roku 1953

• Great Eastern Highway Bypass, vý-
chodní obchvat Perthu, byl otevřen v 
roce 1988

• v roce 2002 nový obchvat odklonil 
dálnici kolem Northamu

• od roku 2012 je Great Eastern 
Highway mezi Mundaringem a 
Northamem nejhorším úsekem 
National Highway ve státě, co se týče 
bezpečnosti silničního provozu.

Předchůdkyně dnešní Great Eastern 
Highway byla postavena kolem roku 1867 
trestanci. Jako základ byly použity dřevě-
né kotouče z kmenů stromů jarrah, kterým 
se říkalo „Hamptonovy sýry“ podle autora 
myšlenky – tehdejšího guvernéra Západní 
Austrálie Johna Hamptona. Kotouče byly 
přibližně 30 centimetrů silné a velké až 90 
centimetrů v průměru a mezery mezi kusy 
byly vyplněny zeminou nebo vápnem. 
Je známo, že stejný typ silnice existoval 
podél Stirling Highway, Guildford Road, 
Albany Highway a Wanneroo Road v 
60. letech 19. století s cílem předcházet 
uvíznutí koní s vozy v rozbředlé hlíně 
za vlhkého počasí. Původní kotouče ze 
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dřeva jarah byly nalezeny v Belmontu 
v roce 1948 při pracích na rozšiřování 
silnice. Během modernizačních prací v 
roce 2012 byly pod stávajícím asfaltem 
objeveny další kotouče.

(2) Greenmount Hill, kopec s význam-
nými původními a evropskými památkami, 
je známým orientačním bodem od 30. 
let 19. století. Greenmount Hill u Great 
Eastern Highway je hlavním sjezdem z 
Darling Scarp a byl pravidelným místem 
poruch nebo nehod vozidel kvůli příkrému 
svahu. Vzhledem k velkému nárůstu těžké 
kamionové dopravy je od nehody v roce 
1993 na úpatí kopce umístěno tzv. záchyt-
né lože (arrester bed) pro nákladní auta.

(3) Mundaring Weir - vodní přehrada 
byla postavena přes řeku Helena River v 
Darling Ranges na konci 19. století. Stavba 
byla součástí odvážného inženýrského 
plánu na zachycení vody v Darling Ranges 
a její přečerpání do 530 km vzdálených 
zlatých dolů v Kalgoorlie. V čerpací stanici 
č. 1 na úpatí přehradní zdi se nachází 
Muzeum C.Y. O’Connora, které vypráví 
příběhy o stavbě přehrady a inženýrovi, 
který ji proměnil ve skutečnost.

(4) Sawyers Valley - název tohoto 
městečka je odvozen od zaměstnání 
prvních evropských osadníků v této 
oblasti v 60. letech 19. století – pilařů, 
kteří zpracovávali dřevo z lesa obklopu-
jícího řeku Helena River. Místní hospoda 
Sawyers Valley Tavern byla založena 
v roce 1882 a následována železniční 
stanicí Sawyers Valley (1884).

(5) Chidlow bylo původně známo jako 
Chidlow‘s Flat, Chidlow‘s Springs nebo 
Chidlow‘s Well podle studny a skladiš-
tě na staré silnici z Mahogany Creek do 
Northamu. William Chidlow, který dorazil 
do kolonie Swan River v roce 1831, byl 
průkopníkem okresu Northam, vybudo-
val silnici a vyhloubil studnu. Osídlování 
Chidlow začalo v roce 1883, kdy vyšlo na-
jevo, že Chidlow‘s Well měla být konečnou 
stanicí druhého úseku východní železnice, 
otevřené v březnu 1884. Železniční stanice 
a město Chidlow‘s Well byly přejmeno-
vány na Chidlow v roce 1920. Jezero 

Leschenaultia bylo 
původně vyhloubeno 
k zadržení vody pro 
parní vlaky jedoucí 
po železnici, která 
vedla přes Chidlow 
z Fremantle do 
Yorku v 80. letech 
19. století. Dnes 
nám ji připomíná 41 
km dlouhý Reserve 
Heritage Trail, který 
hojně využívají cyk-
listé a turisté.

(6) Bakers Hill - 
Město bylo známé 
jako Mount Baker 
od roku 1897. V 
roce 1902 byl název 
změněn na Baker‘s 
Hill, aby nedošlo 
k záměně s měs-
tem Mount Barker 
v regionu Great 
Southern. Apostrof 
byl z názvu odstra-
něn v roce 1944. 
Bakers Hill byl také 
stanicí a vlečkou na 
druhé trase východ-
ní železnice mezi 
Midland Junction a 
Spencers Brook. Tato trať byla uzavřena 
v roce 1966, kdy byla otevřena cesta 
přes údolí Avon Valley. Přestože byla 
kolejnice odstraněna v roce 1980, zbytky 
starého nástupiště jsou stále viditelné.

(7) Meckering je vzdálený od Perthu 
asi 130 km na východ v tzv. pšeničném 
pruhu (Wheatbelt). V roce 1968 čítal 
celkem 230 obyvatel. Obchody, banky, 
úřady, služby se nacházely po obou stra-
nách hlavní ulice - Great Eastern Highway. 
Dalších 300 lidí žilo v přilehlých osadách 
a farmách.  Pak se 14. října 1968, za méně 
než minutu, město proměnilo v ruiny. 
Padesát devět budov bylo zničeno nebo se 
stalo neobyvatelnými. Zemětřesení o síle 
6.9 stupně Richterovy škály zdecimovalo 
Meckering a zanechalo jizvu v krajině. 
Naštěstí nikdo nezemřel, možná proto, že 

k otřesu půdy došlo o státním svátku, kdy 
byla škola zavřená a obchody prázdné. 
V to pondělí bylo pravidelné praní a díky 
slunnému počasí mnoho žen v tu chvíli 
věšelo venku prádlo.

Jednalo se v té době o jedno z největ-
ších australských zemětřesení. Bylo cítit 
v oblasti o poloměru asi 700 km od 
Meckeringu a zasáhlo téměř celou jižní 
polovinu Západní Austrálie. Budovy v 
Yorku, Northamu a Perthu byly poško-
zeny, některé vážně. Zemětřesení po 
sobě zanechalo jizvu dlouhou 32 km a 
zemi tak doslova roztrhlo. Na některých 
místech se zvedla až do výšky ě metrů. 
Dodnes můžeme vidět 1 km zlomové 
linie, která byla zachována pro příští ge-
nerace díky M. Reynoldsovi, tehdejšímu 
starostovi Meckeringu.

Celkový posun na zlomu Meckering je kombinací tahu a skluzu. Náčrt ukazuje místo jihozápadně od města Meckeringu, kde se země 
nejvíce posunula nahoru a do strany.  
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INFORMACE PRO KRAJANY

KRAJANSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY V ZAHRANIČÍ 

Datum podání přihlášek na jazykové kurzy (dvoutýdenní, 
semestrální i metodický) je 15. březen 2022.

1) SEMESTRÁLNÍ STIPENDIJNÍ STUDIJNÍ POBYTY

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednost-
ním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, 
dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny ucha-
zeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, 

dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého 
jazyka a literatury. Nezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka. 

Podrobné informace na  http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay v rubrice Programy a 
sítě. 

_________________________________________________________________________________________

2) ČTYŘTÝDENNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO KRAJANY

Termín kurzu: 18. 7. – 12. 8. 2022

Místo konání kurzu: Poděbrady

Kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit česky nebo se v ní zdoko-
nalit. Součastí je seznámení s českou kulturou a poznání  České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkuše-
ných pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. 

K přihlášce je nutno přidat i doporučení krajanského spolku a je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali 
v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit.

Přihláška a informace na stránce http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse, rubri-
ka Kurzy a studenti.

_________________________________________________________________________________________

3) DVOUTÝDENNÍ KURZ METODIKY VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA PRO VYUČUJÍCÍ Z ŘAD KRAJANSKÝCH 
KOMUNIT

Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2022

Místo konání kurzu: Praha

Dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny  je určen pro 
vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin - výuka dospělých a výuka dětí. 

K přihlášce je nutno přidat i doporučení krajanského spolku a je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali 
v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit.

Přihláška a informace na stránce Domu zahraniční spolupráce, rubrika Kurzy a studenti.

http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse.

Více informací k nabízeným programům na: 

https://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/vzdelavaci_programy_pro_krajany_a_1.html

http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay
http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse
http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse


CSAWA 7

KOSTKOVÝ CUKR
„Dáte si jednu nebo dvě?“ bývala v Československu častá otázka hostitelky, když podávala hostům kávu . Měla samozřejmě 
na mysli kostky cukru, běžné to sladidlo v českých a slovenských domácnostech . V kavárnách byly a jsou dodnes nabízeny 
cukřenky nebo pytlíky cukru, a to z hygienických důvodů . K domácímu posezení u kávy však neodmyslitelně kdysi patřil 
cukr v kostkách, nebo také cukr ‚bridž‘, (cukr ve tvaru karetních znaků) .

Málokdo dnes ví, 
že kostka cukru 
je český vynález, 
a že cukr bridž 
je socialistickou 
specialitou. V roce 
1843 si kostku 
cukru nechal 
patentovat Jakub 
Kryštof Rad, 
ředitel dačické 
rafinérie. Do té 
doby se cukr 
prodával převážně 
ve tvaru homole. 
Ty ale byly dost 
nepraktické a byla 
to právě manželka 
průmyslníka J. K. 
Rada, která svého 
manžela ke kostce 
cukru inspirovala. 
Když se snažila 
odštípnout kousek 
z cukrové homo-
le, nepříjemně se 
u toho poranila. 
Vyzvala tehdy 
svého manžela, 
aby místo homole 
vymyslel něco jiného. 

Od té doby se cukr ve tvaru kostek vyrábí 
po celém světě, i když kostky nemají 

všude stejný rozměr. Za socialismu patřil 
v Československu kostkový cukr k nutné 

výbavě každé domácnosti. Sladila se jím 
především káva o víkendech a během 
návštěv. Na každém jídelním stole byla 
cukřenka s kostkami cukru a kleštičkami. 
Všechny domácnosti dbaly na to, aby jim 
zásoby kostkového cukru nedošly. Jinak 
by si svou odpolední kávičku nedokázaly 
ani představit.

Přesná historie cukru bridž ve tvaru 
srdíček a dalších karetních symbolů se 
úplně nedochovala. Stal se ovšem sym-
bolem socialistické éry. Vyráběl se jak z 

klasického bílého cukru, tak v barevné 
variantě. Kávu bylo možné osladit třeba 
růžovým srdíčkem nebo modrými kárami.  
Mít doma cukr bridž, a to navíc barevný, 
to už bylo něco. Milovaly ho také děti. 
Sladkostí v obchodech v 70. či 80. letech 
na výběr moc nebylo, a když se pak doma 
objevil barevný bridž, vyjídaly rodičům 
zásoby této vzácnosti (Pamatuju! - autor-
ská poznámka). 

Éra cukru bridž a klasického kostkového 
cukru skončila s pádem železné opo-
ny. I když jde o český vynález, české a 
slovenské domácnosti začaly používat 
raději cukr krystal nebo hnědý třtinový 
cukr. S nástupem retro módy se ale dosta-
lo i na cukr bridž. Dá se tak dnes běžně 
koupit, najdete ho třeba v regálech Tesco. 

A pokud vás zají-
má historie balení 
a jak se takový 
kostkový cukr 
vyrábí, podívej-
te se na stránky 
vitalia.cz/galerie/
jak-se-vyrabi-cukr.

Kostkový cukr v 
Austrálii dosta-
nete koupit ve 
Woolworths nebo 
v Coles. Vyrábí 
se ve Viktorii. Ve 
Spudshedu najde-
te kostky turecké 
výroby. Já si kávu 
sice nesladím, 
ale kostkový cukr 
kupuju na výrobu 
Keksové rolády.

V souvislosti 
s kostkovým cuk-
rem si vybavuju, 
že nám v dětství 
babička dávala 
kostku cukru po-
kapanou alpou při 
bolestech zubů a 

při žaludečních potížích. Medicína zabí-
rala, ale určitě to nebylo tím cukrem.

Převzato z inStory.cz.   
Upravila Gábina a Lucie



ZÁHADNÁ TOYEN 
ŽENA, KTERÁ USPĚLA  
V PŘEDVÁLEČNÉM 
MUŽSKÉM SVĚTĚ UMĚNÍ
Když se v České republice vysloví jméno Toyen, řadě z nás vyvstane na mysli záhadná malířka, přední představitelka surreali-
smu . O její obrazy se v aukčních síních svádějí boje, které se pokaždé vyšplhají do horentních astronomických částek . Zrovna 
jako před nedávnem, kdy její dva nejznámější obrazy byly vydraženy neznámými kupci - Piková dáma za 78 miliónů a Noční 
slavnost – Ohňostroj za 36 miliónů korun českých . Ale i přes tento enormní prodejní úspěch a zájem o její tvorbu, o jejím živo-
tě, a zvláště o ní samotné, toho moc nevíme . A právě z tohoto důvodu vznikla kniha s názvem To je on! O té, co si říkala Toyen, 
kterou vydalo nakladatelství Universum, a jejíž autorkou je Milena Štráfeldová .

Paní Štráfeldová, z kolika historic-
kých pramenů jste čerpala materiál 
pro tuto knihu, a jak dlouho jste na ní 
pracovala?

Těch pramenů bylo mnoho, od archivních 
dokumentů v pražských i mimopražských 
archivech, matrikách a školních kronikách 
přes paměti a korespondenci Toyeniných 
současníků až po odborné monografie a 
studie českých a zahraničních odborníků. 
Byl by to opravdu dlouhý seznam. Toyen 
je dnes velmi vděčným tématem nejen 
u nás, ale i ve světě. Existuje celá řada 
publikací, například amerických historiček 
umění, gendru a feminismu, které se jejím 
životem a tvorbou intenzívně zabývají. I 
v Česku vyšlo v posledních letech několik 
monografií, zejména obsáhlá kniha Toyen 
od jednoho z jejích největších znalců Karla 
Srpa. Je ovšem třeba říct, že v některých z 
nich se dodnes opakují nepřesné informace 
o její rodině či uměleckém studiu. Stačilo 
však zajít do několika archivů, aby je 
bylo možné uvést na pravou míru. Toyen 
například tvrdila, že nemá žádnou rodinu. 

Každý ovšem má nějakou rodinu a tu se 
teď podařilo díky jihočeským archivům 
a matrikám zrekonstruovat až do třetí či 
čtvrté generace. Na knize jsem pracovala 
zhruba tři roky, ráda bych ale zdůrazni-
la, že je to přes všechny obsáhlé rešerše 
román, a nikoliv odborná historiografická 
studie. Některá „bílá“ místa v jejím životě 
jsem si prostě musela domyslet.

Vzhledem k tomu, že Toyen žila od 
roku 1947 v Paříži, musela jste za těmi-
to podklady letět i do Francie?

Francii jsem navštívila, chtěla jsem totiž jít 
tak trochu v jejích stopách. Doslova jsem 
se „potloukala“ po Paříži, abych poznala 
místa, kde s Jindřichem Štyrským nebo 
později s Jindřichem Heislerem žila a 
tvořila. I když od té doby uběhla už řada 
let, například předměstí Paříže Montrouge, 
kde prožila se Štyrským tři roky, si dodnes 
uchovalo pěknou atmosféru. Prošla jsem 
také její archiv v Centre Pompidou v 
Paříži. Bohužel jsem se už nedostala na 
pobřeží Bretaně, kam v 50. letech jezdila 
spolu s André Bretonem a dalšími surrea-
listy na prázdniny k moři.   

Narazila jste při sběru podkladů k této 
knize i na nějaká překvapivá a neče-
kaná zjištění ze života této tajemstvím 
tolik opředené malířky?

Zajímavý je nesporně její původ. Po obou 
rodičích pocházela z jižních Čech. Její 
maminka byla služka z Bavorova, tatínek 
voják z Hluboké. Oba přišli do Prahy kon-
cem 19. století, kdy se rozrůstal průmyslo-
vý Smíchov. Tatínek se tu stal „poštovním 
sluhou“, dnes bychom řekli listonošem. 
Oba tedy měli prostý původ, přesto se jim 
podařilo koupit si na Smíchově činžov-
ní dům. Museli mít velkou vůli obstát a 
uspět, prorazit do měšťanských vrstev. 
Možná právě to měšťáctví pak Marii 
vadilo, proto se jako velmi mladá dívka 
připojila ke skupině anarchokomunistů a 
už v 16 letech utekla z domova. Ukazuje 

to, že si šla vždy za svým názorem. Hezký 
detail je i to, že ještě jako školačka na 
smíchovské obecné škole měla pěkný 
prospěch, nejhorší známku však dostávala 
z kreslení. I to myslím vypovídá o tom, že 
se nerada přizpůsobovala cizím vzorům. 
A protože se v knize hodně věnuji i jejím 
přátelům, Jindřichu Štyrskému, Jindřichu 
Heislerovi či členům Devětsilu, našla jsem 
i v jejich životě řadu detailů, která možná 
leckoho překvapí. Třeba právě u obdivu-
hodného básníka Vítězslava Nezvala, o 
jehož lidských kvalitách bychom dnes asi 
trochu pochybovali.     

Její rodné jméno bylo Marie 
Čermínová . Jak vlastně vzniklo její 
umělecké jméno Toyen?

Existuje hned několik verzí jeho vzniku, 
hlásili se k němu Jaroslav Seifert, Vítězslav 
Nezval i Karel Teige. Dnes asi nejčastěji 
citovanou je Seifertova vzpomínka z jeho 
knihy Všechny krásy světa, kdy jí je básník 
vymyslel v legendární Národní kavárně na 
Národní třídě v Praze. Načmáral je prý na 
ubrousek a Toyen se její nové jméno ihned 
zalíbilo. Od té doby je používala nejen 
mezi přáteli, ale nechala si je zapsat i do 
svých oficiálních dokumentů. Sama přitom 
později ve Francii říkala, že její pseudo-
nym je odvozený od francouzské slova 
citoyen, tedy občan. Mně osobně se však 
víc líbí ta původní, poetická devětsilácká 
verze se Seifertem.  

Ve světě k předním představitelům 
surrealismu ve výtvarném umění patřili 
S . Dalí, M . Ernst, Y . Tanguy a J . Miró . 
U nás to byli F . Muzika a J . Štýrský, se 
kterým vytvořila celoživotní uměleckou 
dvojici . Bylo to jen v uměleckém nebo i 
soukromém životě?

Vztah se Štyrským je dodnes trochu 
záhadou. Poznali se v roce 1922 během 
letní dovolené na chorvatské Korčule a od 
té doby byly až do Štyrského smrti v roce 
1942 nerozlučnou dvojicí. Sama Toyen 



podle vzpomínek svých přátel však vždy 
vehementně popírala, že by byli milenci. 
Nikdo z nich by přitom neměl důvod mile-
necký poměr tajit. Nejspíš tedy mezi nimi 
skutečně došlo k hlubokému tvůrčímu, 
uměleckému i lidskému souznění, vzájem-
ně se doplňovali. A podobně tomu bylo 
i později, při spolupráci s o dvanáct let 
mladším židovským básníkem Jindřichem 
Heislerem, kterého Toyen v letech druhé 
světové války ukrývala ve své garsonce 
na Žižkově, když odmítl nastoupit do 
transportu do Terezína. S ním pak v roce 
1947 odešla do pařížského exilu a spolu 
se zapojili do činnosti francouzské surre-
alistické skupiny kolem André Bretona.  
K tragédiím Toyenina života patří nespor-
ně i to, že Heisler na začátku roku 1953 
ve svých osmatřiceti letech náhle zemřel. 
Její osamělost v Paříži se tak postupně 
prohlubovala až do její smrti v roce 1980.  

Při tvorbě svých obrazů, v nichž spojovala 
své sny a pocity jako viditelné s neviditel-
ným, tedy konzistentnost i různorodost, a 
kterých vytvořila kolem tří set, používala 
šablony, písek i stříkací pistole. Je to z 
vašeho pohledu ten hlavní důvod, proč 
se o ní také hovoří jako o nejprodáva-
nější české umělkyni, která předstihla i 
Františka Kupku…

Myslím, že dnešní zájem o Toyen a její 
tvorbu má víc důvodů. Její obrazy, kresby 
i ilustrace jsou samy o sobě velmi působi-
vé. A taky rozdílné, srovnáme-li například 
poetické artificielní malby z 20. let s jejími 
pozdějšími surrealistickými obrazy. Každý 
si tak v její tvorbě může najít to, co od-
povídá jeho vkusu či momentální náladě. 
V jejích dílech je navíc přítomná nejen 
poezie a tajemná symbolika, ale i erotika. 
Odvaha, s jakou se pouštěla do erotických 
témat, je myslím i dnes zarážející. Na dru-
hé straně její protiválečné cykly ilustrací 
a grafik patří k tomu nejsilnějšímu, co v 
období druhé světové války a krátce po 
ní v evropském výtvarném umění vznik-
lo. Dodnes z nich mrazí. A pak je tu i její 

dramatický život, jako jakási přidaná hod-
nota k její tvorbě. Nesmíme zapomenout, 
že i v umění panují různé módy. Dnes jsou 
sběratelé ochotni zaplatit za její dílo de-
sítky milionů korun, za pár let se ale třeba 
soustředí zas na jiného umělce či umělky-
ni. Myslím, že sama by se nad tím, že její 
obrazy jsou tak žádané, jen ušklíbla. O 
nějakou světskou slávu jí nešlo. Dochoval 
se soupis jejího majetku, který po její smrti 
zhotovil notář jako podklad pro dědické 
řízení. Vybavení její domácnosti bylo 
neuvěřitelně skromné, na zdech jí přitom 
visely obrazy za stovky tisíc franků. Ona 
je přitom za svého života odmítla prodá-
vat. I to vypovídá o její povaze.  

Čím si vysvětlujete to, že za svého živo-
ta se Toyen setkávala s nepochopením 
své tvorby?

Neřekla bych, že se setkala s nepochope-
ním. V Československu po únoru 1948 
byla samozřejmě jako exulantka z výtvar-
ného života vytěsněna, až do poloviny 60. 
let tu neměla výstavu. A znovu se pro ni 
výstavní možnosti v její vlasti uzavřely za 
normalizace. Ve Francii a jinde ve světě 
však měla řadu výstav, vystavovala i ve 
Spojených státech nebo v Jižní Americe. 
A vystavovala by nepochybně mnohem 
víc, kdyby v posledních letech svého živo-
ta neodmítala spolupráci s renomovanými 
galeriemi, které ji chtěly zastupovat. Jiná 
otázka je, jaké postavení měl v 50. a 60. 
letech surrealismus. Lidé se tehdy zaměřili 
na jiné umělecké směry a surrealismus 
považovali za překonaný. Toyen a několik 
jejích přátel se však tohoto směru nevzdali 
a dnes její surrealistické obrazy doslova 
„tahákem“ uměleckých aukcí.

Také nesnášela faleš . Myslíte si, že to 
byl právě ten zásadní argument, proč 
měla málo přátel nebo to bylo spíše v 
tom, že byla velmi citlivým introver-
tem? Žila vlastně ve svém vnitřním 
světě, který zobrazovala prostřednic-
tvím svých obrazů?

I tady bych asi trochu nesouhlasila. Toyen 
nepochybně byla citlivá, uměla se ale i vel-
mi důrazně ohradit, pokud s něčím nesou-
hlasila. Její přátelé z Devětsilu vzpomínali, 
že byla kamarádská a o přátele neměla 

nouzi. Považovali ji dokonce za múzu 
Devětsilu. A podobně intenzívně prožívala 
i svá přátelství se členy Bretonovy surrea-
listické skupiny. Svým přátelům byla taky 
velmi oddaná a věrná, i když ji to - jako 
v případě Jindřicha Heislera - mohlo stát 
život. Na druhou stranu se „nekamarádila“ 
s každým, své přátele si zřejmě pečlivě vy-
bírala. Ve vztahu k cizím lidem tak mohla 
být až odtažitá a nepřístupná. To jsou ale 
trochu spekulace, protože mnoho pamětní-
ků jejího života už není. Velmi pěkně však 
o přátelství s Toyen mluví francouzská 
básnířka Annie Le Brun, jedna z kurátorek 
současné výstavy Snící rebelka v Národní 
galerii v Praze. Sama poznala Toyen jako 
vysokoškolačka v 50. letech a přátelila se 
s ní až do její smrti. Její svědectví o Toyen 
je myslím zdrojem až překvapivých infor-
mací o Toyen, které jsme dosud neznali.

Osobně si myslím, že vaše kniha bude 
svádět ke zfilmování . Přemýšlela jste 
při její tvorbě i o této možnosti?

To je těžké posoudit. Při psaní románu 
jsem o této možnosti neuvažovala, vím, že 
není snadné převést biografii na filmové 
plátno. Sama jsem se o to pokusila dva-
krát, ve filmech o Janu Husovi a Jeronýmu 
Pražském. Je to velmi náročná disciplína. 
Soužití Toyen s Jindřichem Štyrským se 
však už v roce 2005 věnoval režisér Jan 
Němec. A jeho artový snový film by bylo 
asi těžké překonat.

Na jaký další čtenářsky vytříbený bon-
bonek z vašeho spisovatelského pera se 
můžeme do budoucna těšit?

Nevím, zda půjde o „bonbonek“. Snažím 
se zpracovat jeden pozapomenutý příběh 
z let normalizace. Jde o tragický osud 
studentky, kterou za její přátelství s teh-
dejšími disidenty doslova semlela Státní 
bezpečnost. Ráda bych zachytila nejen 
její tragický osud, ale celou tu dobu. 
Dnes si ji možná někteří lidé idealizují 
se slovy: „Vždyť nebylo tak zle. Co nám 
vlastně chybělo?“ Chci připomenout, že 
nám tehdy chybělo cosi velmi podstat-
ného, totiž svoboda. A že za to řada lidí 
zaplatila životem.

Ptala se Soňa Svobodová,  
redakčně upravila Gábina

 PIKOVÁ DÁMA

NOČNÍ SLAVNOST – OHŇOSTROJ
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TIP NA REŠTAURÁCIU S NETRADIČNOU OBSLUHOU.
Roboti zase svetom vládne. Roboti 
prenikajú do rôznych odvetví priemyslu, 
poľnohospodárstva a dopravy. A možno už 
viete, že sa dostali až do gastronómie i u 
nás v Perthe.Dcéra mi oznámila, že má pre 
nás dobrý tip na reštauráciu, že tam spolu 
zájdeme na obed pred jej promóciou. Majú 
vraj veľký výber ázijskych jedál vrátane 
vegeteriánskych. Volá sa Spice Market a 
nachádza sa v Karrinyup Shopping Centre 
a tiež vo Fremantle v High Street Mall.

Prvým prekvapením bolo, že sme si jedlo 

objednali cez telefón. V klasických jedál-
nych lístkoch sme sa pozreli, čo reštaurá-
cia ponúka. Potom sme oskenovali QR kód 
a jedlo si objednali telefónom. 

Ako prvé prišlo predjedlo. Áno, prišlo, lep-
šie povedané bolo nám dovezené robotom. 
To bolo druhé prekvapenie. Robot teda vy-
zeral ako pojazdná viacposchodová stolič-
ka, ale bol to robot.  Na displaji mal číslo 
nášho stola a prišiel až k nám. Jedlo sme 
si odobrali sami a klikli na „Done“. Robot 
sa usmial, poprial nám Dobrú chuť (tretie 

prekvapenie) a odkráčal, teda odroloval 
sa. Prišiel ešte trikrát s našimi hlavnými 
jedlami. Platili sme potom klasicky pri 
pokladni, a to živej osobe.

Zaujímavý zážitok a jedlo veľmi chutné. 
Neviem, či reštaurácia touto neobvyklou 
obsluhou chce nalákať viac zákazníkov, 
alebo tým rieši nedostatok personálu 
v dnešnej vypätej dobe. Tak či tak, robot 
mzdu nevyžaduje a nepodľahne viróze.

Gabina 

Slováci predbehli Teslu – vyrobili lietajúce auto . Science fiction sa tak stáva realitou . Ani nie dva roky potom, čo vozidlo AirCar 
slovenského vynálezcu a dizajnéra Štefana Kleina absolvovalo prvý testovací let z nitrianskeho letiska, získal stroj certifikát 
letovej spôsobilosti od Dopravného úradu Slovenskej republiky .

Certifikát znamená, že pilot tohto hyb-
ridu medzi autom a lietadlom môže ke-
dykoľvek požiadať letovú kontrolu o po-
volenie na let, rovnako ako ktorékoľvek 
iné lietadlo. Lietajúce auto je schopné 

dosiahnuť rýchlosť viac ako 160 km/hod 
a výšku nad 2500 metrov. Transformácia 
z auta na lietadlo trvá dve minúty a 15 
sekúnd, na lietanie však budete potrebo-
vať pilotnú licenciu.

Náročné letové testy 
zahŕňali celú škálu 
letových a výkon-
nostných manévrov, 
pričom vzlet a pris-
tátie dosiahol stroj aj 
bez toho, aby sa pilot 
musel čo i len dotknúť 
letových kontroliek.

Lietajúce auto absol-
vovalo 35-minútový 
let medzi letiskami v 
Nitre a v Bratislave v 
júni 2021. V blízkej 
budúcnosti plánu-
jú let z Paríža do 
Londýna, uviedla 

spoločnosť v stanovisku pre BBC News. 
So svojím výrobkom sa spoločnosť v 
marci tohto roka chystá aj na medzi-
národnú konferenciu SAE AeroTech v 
americkej Pasadene, kde budú mať hlavnú 
prezentáciu.

Vozidlo je dlhé 6 metrov a v cestnej verzii 
má šírku 2,24 m. Pred letom rozvinie 
krídla, čím jeho šírka narastie na 8,32 m. 
Lietadlo štartuje pri rýchlosti 130 km/hod 
a vo vzduchu vyvinie maximálnu rýchlosť 
200 km/hod. Minimálna letová rýchlosť 
je 60 km/hod. Pri spotrebe 15l benzínu za 
hodinu doletí do vzdialenosti 700 km, čo 
z neho robí dopravný prostriedok, schopný 
konkurovať ľahkým športovým lietadlám. 
Pristane však kdekoľvek, aj na lúke, pri-
čom si vystačí s extrémne krátkou dráhou.

Cena AirCar by sa podľa predtým zve-
rejnených informácií mohla pohybovať 
zhruba medzi 500 až 750-tisícmi eur.

Z internetu vybrala Gabina
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Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz,  
kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám se já pod hrudu,  
tam já zimu přebudu.

Bude zima, bude mráz,  
kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám se do javora,  
tam bude má komora.

Bude zima, bude mráz,  
kam se ptáčku, kam schováš?

Schovám se já do lesa,  
tam je moja potěcha.
Bude zima bude mráz,  

kam se ptáčku kam schováš?
Schovám se já do mezu,  

až přestane vylezu.
Bude zima bude mráz,  

kam se ptáčku kam schováš?
Schovám se do křoviny,  

to budou mé peřiny.
Až přestane, vyletím,  
širý svět rozveselím,
půjde dívka na trávu,  
zazpívám jí nad hlavú.
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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 do 

12 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 a tradíciami.

Miesto konania:  
65 Egina St, Mount Hawthorn, WA

Deň a čas:  
Každá sobota školského 
štvrťroku,9:30 – 11:30

Prvý štvrťrok roku 2022 sme 
začali 5 . februára 2022, ale 
můžete sa stále pridať .

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!!



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.

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.

 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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VZPOMÍNKA NA MILOSLAVA ŠIMKA (7. 3. 1940 – 16. 2. 2004)
Miloslav Šimek a Jiří Grossmann humorem společně bojovali proti režimu v letech 1968 - 1971. Založili humoristickou dvojici, kte-
rá vystupovala v divadle Semafor a v divadélku Sluníčko. Soubor 36 povídek „Jak jsme přechovávali bělogvardějce“, který zahrnuje 
povídku „Jak jsem se stal nezaměstnaným“ nemohly být v době svého vzniku publikované a autoři některé povídky četli pouze při 
divadelních představeních. 

JAK JSEM SE STAL NEZAMĚSTNANÝM (MILOSLAV ŠIMEK, JIŘÍ GROSSMANN)
Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila sličná sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 613.  
Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5 000 Kčs na pohřeb člena ÚV KSČ. Řekl jsem, že za 5 000 Kčs pohřbím celý ÚV sám. 

Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka,  
do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčetli, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. 
Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, přišel bych i s transparentem.

Od té doby jsem dělal mistra. Do práce jsem jezdil vlastním autem, kávu si vařil sám. Na zdi 
jsem měl obraz Husáka a Lollobrigidy. Řekli mi, abych tu kurvu sundal. Sundal jsem Husáka 
a od té doby jsem pracoval ve výkopu. Do práce jsem jezdil na kole a kávu si nosil v termos-
ce. Když jsem kopal, přišli za mnou, abych si uklidil kolo, že tudy pojede sovětská delegace. 
Řekl jsem, že je to snad zbytečné, že kolo mám zamčené a pojištěné. 

A od té doby jsem nezaměstnaný. 

Poznámky k textu pro narozené po roce 1989:
Tatra 613 - Automobil vyšší třídy, vyráběný automobilkou Tatra v období let 1974 až 1995 
jako nástupce druhé generace Tatry 603. Určené hlavně pro nejvyšší státní úředníky a funkci-
onáře vládnoucí komunistické strany. Používali ho prezidenti, členové vlád a ředitelé státních 
podniků. Vůz nebyl volně dostupný

Tatra 603 - Automobil, vyráběný automobilkou Tatra v letech 1955 až 1975. Byl v první řadě 
určen jako reprezentační služební vozidlo převážně k přepravě na delší vzdálenosti. S nástu-
pem Tatry 613 se stal služebním vozem ředitelů menších podniků

KSČ - Komunistická strana Československa

ÚV - Ústřední výbor

Husák - Gustáv Husák, vysoký politický činitel, později předseda ÚV KSČ a prezident ČSSR

Lollobrigida - italská herečka Gina Lollobrigida

STO ROKOV OD UVEDENIA SLOVENSKÉHO FILMU JÁNOŠÍK
Od slovenskej premiéry (Žilina, 1922) prvého slovenského hraného filmu Jánošík bratov 
Siakeľovcov uplynulo 3. januára 100 rokov. 

V roku 1920 vznikla v Chicagu spoločnosť Tatra Film Corporation, ktorá o rok neskôr 
nakrútila prvý slovenský celovečerný hraný film Jánošík (1921). Vďaka filmu Jánošík patrí 
Slovensko medzi prvých desať krajín sveta, kde sa v nemej ére kinematografie nakrútil dlho-
metrážny film. Film bratov Siakeľovcov zaradilo UNESCO do Svetového kultúrneho dedičstva.

Historicko-dobrodružný film Jánošík (1921) sa zapísal do dejín slovenskej kinematografie 
hneď dvoma prvenstvami. Išlo o vôbec prvú snímku spracúvajúcu jánošíkovskú tematiku a 
druhé prvenstvo sa spája so zrodom slovenskej hranej tvorby.

V počiatkoch vzniku Tatra Film Corporation sa filmoví tvorcovia rozhodli pre spracovanie chýrnej Jánošíkovskej legendy. Nakrúcanie 
prvého hraného filmu zobrazujúceho epizódy zo života slovenského ľudového hrdinu sa natáčalo na Slovensku v exteriéroch v okolí 
Blatnice vo Veľkej Fatre. Hlavného predstaviteľa stvárnil už vtedy známy divadelný herec Theodor Pištěk. Mária Fábryová, predstavi-
teľka Aničky, nielenže nemala skúsenosti s filmovaním, kamera jej dokonca naháňala strach. Odvtedy už nehrala v žiadnom filme.

Jánošík (1921) sa stal jedným z najpremietanejších diel svojej doby a vôbec nezaostával za svetovou produkciou. Premiéra snímky sa 
konala 25. novembra 1921 v českej Prahe, 1. decembra toho roku v americkom Chicagu a 3. januára 1922 v Žiline na Slovensku.

Vďaka filmu Jánošík z roku 1921 sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín sveta, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. 
V roku 1995 ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO - United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) zapísala do svetového kultúrneho dedičstva. 

Slovenský zbojník ožil na striebornom plátne viackrát. Jeho život sfilmoval aj režisér Martin Frič (1935) alebo Paľo Bielik (1962). 
Najnovšie spracovanie pod názvom Jánošík - Pravdivá história vzniklo v roku 2009 v réžii poľskej režisérky Agnieszky Holland a jej 
dcéry Kasie Adamik.

Z internetových zdrojov skompilovala Gábina



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
 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.orgFebruár 2022Február 2022Február 2022Február 2022

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
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Ronnie Nights Freo
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Strange Company 
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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
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VÝLET DO MECKERINGU


	Novoroční výlet do Meckeringu - k ruptuře po zemětřesení
	Kostkový cukr
	ZÁHADNÁ TOYEN
Žena, která uspěla 
v předválečném mužském světě umění
	Tip na reštauráciu s netradičnou obsluhou.
	Vzpomínka na Miloslava Šimka (7. 3. 1940 – 16. 2. 2004)
	Sto rokov od uvedenia slovenského filmu Jánošík



