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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!
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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 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 ASISTENTA

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 NOVÉ ČLENY VÝBORU  ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLI I

•  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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2. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
Po loňském úspěšném obnovení turnaje ve stolním tenisu jsme všem nadšencům tohoto sportu slíbili, že ho zorganizujeme 
za rok znovu. A nejen to. Zájem byl také o nesoutěžní pinkání si o některém víkendu. Člověk míní, covid a počasí mění, a tak 
k ping-pongovému odpoledni nedošlo. Tak jsme si řekli, že když jsme to slíbili, tak alespoň ten turnaj uspořádat musíme.

V komunitním centru v Leederville, kde se konal turnaj vloni, 
jsme neuspěli. Město obstaralo nové stoly a vyžadovalo po nás 
proškolení, jak stoly správně rozkládat a skládat! A k tomu 
navíc chtěli, aby se naše asociace finančně zaručila za nepo-
škození nejen stolů, ale i parketové podlahy! I když víme, že 
našinci nejsou žádní hromotluci, kteří by v zápalu hry poničili 
sportovní náčiní, tj. stoly nebo sportovní prostředí, tj. podlahu, 
stát se může cokoliv a na záruku jsme nepřistoupili.

Začali jsme hledat jiné prostředí a narazili jsme na nemalou 
překážku: dostupné tělocvičny s ping-pongovými stoly vyža-
dovaly členství v místním klubu. Nakonec jsme našli vhod-
né prostory v Peron Place ve Victoria Parku. Pěkná, velká 
tělocvična v komunitním centru hned u vlakového nádraží. 
Jediným mínusem bylo, že měli o víkendu volno jen ve večer-
ních hodinách.

To se pravděpodobně odrazilo na účasti. Přihlásilo se celkem 
10 soutěžících, z toho dva do kategorie dětí a osm do kategorie 
mužů. Do kategorie žen se nám nikdo nenahlásil, a tak Jitka 
a Marcela, členky organizačního týmu, které si chtěly zahrát 
v případě, že bude víc soutěžících, vyšly naprázdno. Tak snad 
v příštím roce. 

V kategorii dětí soutěžili dva patnáctiletí kluci, Lukáš Prášil a 
Hayden Nesbitt. Zápas byl vyrovnaný, oba hráli velmi dobře. 
Zvítězil nakonec Lukáš a odnesl si velkou čokoládovou odměnu. 
Cenu za 2. místo, menší čokoládovou odměnu, získal Hayden. 

V kategorii mužů se utkali čtyři Češi a čtyři Slováci. Toto 
rovnoměrné národnostní rozložení hráčů pokračovalo v obou 
semifinálových zápasech a také ve finále. „Six-pack“ piva za 1. 
místo si nakonec odnesl Tony Kolárik, vítěz lonského ročníku. 
Láhev vína za 2. místo získal Tomáš Prášil a čokoládě za 3. 
místo se těšil Honza Karban.

Děkujeme všem hráčům za účast a doufáme, že i v tak pozd-
ních hodinách si sport užili. S vámi ostatními, kterým to letos 
nevyšlo, se těšíme na shledání v příštím roce. Pokud víte o 
tělocvičně s ping-pongovými stoly k pronajmutí (bez podmínky 

členství v klubu), dejte nám prosím vědět. Rádi tam zajedeme 
a pozeptáme se na možnosti pronajmutí.

Za nepřítomnou iniciátorku a organizátorku turnaje Reginu sepsala 
Gábina.

KATEGORIE MUŽŮ

1. Tony Kolárik

2. Tomáš Prášil

3. Honza Karban

KATEGORIE DĚTÍ

1. Lukáš Prášil 

2. Hayden Nesbitt 
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ČECHOAUSTRALANKA BARBARA SEMENOV NAPSALA KNIHU MÁ ŘÍŠE KUPODIVŮ 
VYDAVATELCE KRAJANSKÉHO LISTU ČECHOAUSTRALAN, NOVINÁŘCE A SPISOVATELCE BARBAŘE SEMENOV VYŠLA V TĚCHTO 

DNECH KNIHA MÁ ŘÍŠE KUPODIVŮ. 
Její román o osudech jedné české 
rodiny, o naději a hledání štěstí v la-
byrintu světa je netradičním ztvárně-
ním osudů čtyř generací jedné české 
rodiny v průběhu 20. a 21. století. 
Rozvíjí se od konce první světové 
války, přes život v první republice, za 
okupace, rok 1948, 60. léta a pražské 
jaro, odchod do emigrace a život v 
v západním Německu, na Havaji, v 
USA a v Austrálii a končí současností.

 Dramatické příběhy protagonistů a 
skutečné lidské osudy jsou propojeny 
s milostným příběhem, historický-
mi okamžiky, postřehy hrdinky z 
různých koutů světa, kde žila. Je to 

román o životě, který je vlastně neustálým hledáním. Hledáním 
spřízněné duše, životní lásky, místa, štěstí, a nakonec hledáním 
smyslu toho všeho. Hrdinka knihy prochází peripetiemi nevšední-
ho života, od začínající kariéry televizní celebrity přes postupnou 
emigraci do tří výsep světové demokracie.

Ve své částečně autobiografické knize se autorka vrací k dnes už 
nepředstavitelné emigraci:   

„Rozhodnete se k nezvratitelnému kroku zbořit za sebou celý 
svůj dosavadní svět, učiníte krok do neznáma, vůbec nemůžete 
tušit, co vás čeká, zavřete si ale přesto navždy možnost návra-
tu, ztratíte veškeré zázemí, jistoty, přátele, rodinu… Odvážit se 
takového kroku, k tomu musíte mít velkou odvahu, víru, touhu, 
naději… a samozřejmě i milující podporu vašich nejbližších. 
V knize je dilema emigrace rozvedeno hodně názorně v příbě-
zích dalších postav. Jedna z těch stěžejních se s tímto závažným 
rozhodnutím potýkala celý život.

 Podstatou úspěšné emigrace bylo, že jste museli být pevně pře-
svědčení o správnosti svého rozhodnutí. V tom okamžiku si zcela 
zakážete jakékoliv smutnění a stesk po tom, co jste se odhodlali 
jednou provždy opustit. Zejména pro mne, odjakživa velkou 
vlastenku, to nebylo vůbec snadné, jak je v knize dost dobře 
dokumentováno. Napsala jsem ale i o jiných, kteří to dokázali. 
Tajemstvím zvládnutí toho životního kroku bylo umět se integro-
vat v nové společnosti, adoptovat novou vlast, zamilovat si novou 
zemi, vytvořit tam domov, zázemí, najít správnou práci, přátele, 
založit rodinu. Byla to náročná, ale nesmírně obohacující životní 
cesta, nelitovala jsem nikdy jediného okamžiku. Jistě, mělo to svá 
úskalí, o kterých rovněž píšu. Vzpomínka, kterou šokuji během au-
torského čtení, je na první noc v emigraci, strávenou v berlínském 
chudobinci. I tuto trudnou chvíli jsem však dokázala proměnit 
v něco radostného, co mne a moji sestru, se kterou jsem emigrova-
la, dostalo k důležitému nasměrování našich osudů za štěstím. 

Kniha není ovšem jen o emigraci, je také o velké love story, a o 
nejrůznějších částech světa, zcela určitě ne pouze cestopisně, ale 
z pohledu „insidera“, někoho, kdo se ve všech těch končinách 
musel začlenit do té které společnosti a postarat se sám o sebe. 
A že to byly integrace hodně odlišné – Západní Berlín, Honolulu, 
Houston, Denver, Melbourne, každé město vyžadovalo jiné při-
způsobení se a všude jsme obstály. Staly se z nás světoběžnice a 
kosmopolité. To byl jeden z nedocenitelných přínosů emigrace…“ 
vzpomíná v jednom z rozhovorů v českých médiích novinářka, 
publicistka, básnířka a producentka Barbara Semenov, která je 
držitelkou Ocenění za péči o české kulturní dědictví v zahraničí. 

Spisovatelka se hrdě hlásí ke svému čechoaustralství, je šťastná, že 
se v dnešní době už nikdo nemusí uchylovat k emigraci. Obě své 
domoviny – Česko i Austrálii miluje stejnou silou. I o tom je její 
román, který vydalo v září 2021 nakladatelství Brána Euromedia. 
Kniha je dostání ve všech předních knihkupectvích.

MARTINA FIALKOVÁ - TIP NA KNÍŽKU 

BARBARA SEMENOV: MÁ ŘÍŠE KUPODIVŮ
Někteří lidé, když přehlížejí zpětně svůj život, mohou mít pocit, že se s tím nebo s tou, která byla na 
samém začátku, nepoznávají. Byl, byla jsem to já, to dítě, to důvěřivé mládě, ten, ta na prahu dospělých 
dní, kdo na mne dnes hledí do zrcadla? Nebo to byl někdo jiný? A odkud vyrůstám, z jakých kořenů?

Takto se nad příběhem své rodiny zamyslela novinářka, zdravotní sestra, letuška a také úspěšná producentka, 
především však po všech stránkách krásná žena, Barbara Semenov. Přehlídka povolání, kterými prošla, napovídá, 
že její život nebyl a není tuctový. Dětství s rodiči – lékaři prožité střídavě v Československu, ale hlavně v daleké 
Indii a dalších zemích, studia žurnalistiky v Praze a televizní kariéra bystrou a ctižádostivou dívku vedou dál 
a dál. Kam až? Příběh jejích prarodičů, rodičů a hlavně pak její vlastní sledujeme téměř se zatajeným dechem, 
souběžně s příběhem nerozlučné sestry. Vede do promyšlené emigrace, ze zadrátovaného Československa na 
svobodu. A tou je, mimo jiné, pro obě sestry také vysněné létání. Životní oblouk, během nějž mladé ženy sbírají 
zkušenosti, zážitky, a v jehož zákrutách hledají také lásku a smysl života, se klene vysoko a daleko přes oceány. 
Mezitím se ale také dějí dějiny. To vše autorka popisuje bohatým jazykem, který nezapře jak novinářskou zkušenost, tak inklinaci k poe-
zii, kterou také píše. Pro čtenáře tak vytváří „lahůdkový“ zážitek, který lze konzumovat jak v rychlém, tak ve zpomaleném tempu, podle 
toho, co chceme více vychutnat: příběh samotný nebo i jeho jazykovou vytříbenost.   

Máme jen jeden život, ale některým lidem se může zdát, že jich prožili nějak víc. I hrdince samotné se nechce věřit, kolik změn, štěstí, 
osudových náhod a lidí ji tak dlouho potkávalo, že stihla prožít to vše. Za tím musí něco být, ale co asi? Že bylo následně třeba zaplatit 
vysokou cenu? Že cesta tou říší není pro slabé povahy? Nevadí. Štěstí přeje připraveným, říká se. A to potvrzuje i autorčin pohled na sebe 
samu v její „říši kupodivů“, kterou dokázala ze svého života vytvořit. 

Barbara Semenov je výraznou osobností česko-australské krajanské komunity, řadu let v Melbourne vydávala oceňovaný časopis 
Čechoaustralan. 

Knihu vydalo nakladatelství Brána Euromedia a je k dostání ve všech předních knihkupectvích.    

ČECHOAUSTRALAN  
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ČECHOAUSTRALANKA BARBARA SEMENOV NAPSALA KNIHU MÁ ŘÍŠE KUPODIVŮ  
 

 Vydavatelce krajanského listu Čechoaustralan,  
 novinářce a spisovatelce Barbaře Semenov vyšla kniha  
 MÁ ŘÍŠE KUPODIVŮ.  
 
Její román o osudech jedné české rodiny, o naději a hledání štěstí 
v labyrintu světa je netradičním ztvárněním osudů čtyř generací jedné 
české rodiny v průběhu 20. a 21. století. Rozvíjí se od konce první svě-
tové války, přes život v první republice, za okupace, rok 1948, 60. léta 
a pražské jaro, odchod do emigrace a život v SRN, na Havaji, v USA  
a v Austrálii a končí současností.   

Dramatické příběhy protagonistů a skutečné lidské osudy jsou propo-
jeny s milostným příběhem, historickými okamžiky, postřehy hrdinky  
z různých koutů světa, kde žila. Je to román o životě, který je vlastně 
neustálým hledáním. Hledáním spřízněné duše, životní lásky, místa, 
štěstí, a nakonec hledáním smyslu toho všeho. Hrdinka knihy prochází 
peripetiemi nevšedního života, od začínající kariéry televizní celebrity 
přes postupnou emigraci do tří výsep světové demokracie.     

Ve své částečně autobiografické knize se autorka vrací k dnes už  
nepředstavitelné emigraci: - „Rozhodnete se k nezvratitelnému kroku 
zbořit za sebou celý svůj dosavadní svět, učiníte krok do neznáma, 
vůbec nemůžete tušit, co vás čeká, zavřete si ale přesto navždy mož-
nost návratu, ztratíte veškeré zázemí, jistoty, přátele, rodinu… Odvážit 
se takového kroku, k tomu musíte mít velkou odvahu, víru, touhu, na-
ději… a samozřejmě i milující podporu vašich nejbližších. V knize je 
dilema emigrace rozvedeno hodně názorně v příbězích dalších postav. 
Jedna z těch stěžejních se s tímto závažným rozhodnutím potýkala 
celý život.   

Podstatou úspěšné emigra-
ce bylo, že jste museli být pevně přesvědčení o správnosti svého 
rozhodnutí. V tom okamžiku si zcela zakážete jakékoliv smutnění  
a stesk po tom, co jste se odhodlali jednou provždy opustit. Zejména 
pro mne, odjakživa velkou vlastenku, to nebylo vůbec snadné, jak je 
v knize dost dobře dokumentováno. Napsala jsem ale i o jiných, kteří 
to dokázali. Tajemstvím zvládnutí toho životního kroku bylo umět se 
integrovat v nové společnosti, adoptovat novou vlast, zamilovat si 
novou zemi, vytvořit tam domov, zázemí, najít správnou práci, přáte-
le, založit rodinu. Byla to náročná, ale nesmírně obohacující životní 
cesta, nelitovala jsem nikdy jediného okamžiku. Jistě, mělo to svá 
úskalí, o kterých rovněž píšu. Vzpomínka, kterou šokuji během au-
torského čtení, je na první noc v emigraci, strávenou v berlínském 
chudobinci. I tuto trudnou chvíli jsem však dokázala proměnit v něco 
radostného, co mne a moji sestru, se kterou jsem emigrovala, dosta-
lo k důležitému nasměrování našich osudů za štěstím.  
 

Kniha není ovšem jen o emigraci, je také o velké love story, a o nej-
různějších částech světa, zcela určitě ne pouze cestopisně, ale 
z pohledu „insidera“, někoho, kdo se ve všech těch končinách musel 
začlenit do té které společnosti a postarat se sám o sebe. A že to 
byly integrace hodně odlišné – Západní Berlín, Honolulu, Houston, 
Denver, Melbourne, každé město vyžadovalo jiné přizpůsobení se  
a všude jsme obstály. Staly se z nás světoběžnice a kosmopolité.  
To byl jeden z nedocenitelných přínosů emigrace…“ vzpomíná 
v jednom z rozhovorů v českých médiích novinářka, publicistka, bás-
nířka a producentka Barbara Semenov, která je držitelkou Ocenění 
za péči o české kulturní dědictví v zahraničí.  
 

Spisovatelka se hrdě hlásí ke svému čechoaustralství, je šťastná, že 
se v dnešní době už nikdo nemusí uchylovat k emigraci. Obě své domoviny  
Česko i Austrálii miluje stejnou silou. I o tom je její román, který vydalo  
v září 2021 nakladatelství Brána Euromedia.  

https://www.mzv.cz/canberra/cz/cesi_v_au_a_nz/
cechoaustralanka_barbara_semenov_napsala.html  
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BOREC Z ŽIŽKOVSKÉ PERIFERIE
Radek Banga alias Gipsy, český raper, zpěvák a skladatel, působí na české hiphopo-
vé scéně už od svých třinácti let. Od té doby vydal mnoho úspěšných nahrávek, 
získal řadu ocenění a vystupoval po celém světě. V srpnu v roce 2021 se na praž-
ských knihkupeckých pultech objevila jeho knížka s velmi „váhavým“ názvem ´(Ne)
pošli to dál´ z nakladatelství XYZ. Vypráví o tom, kudy vedla Radkova trnitá cesta 
ze zatuchlého žižkovského bytu až na proslulý festival v Glastonbury, a také o tom, 
že mít sen je první krok k tomu, abyste si ho mohli splnit.

Pane Bango, podle názvu vaší knihy 
usuzuji, že jste se dlouho zamýšlel nad 
tím, zda ji vydat, či nikoliv?

Ano, při tak citlivých tématech jsem musel 
dlouho zvažovat, jestli knihu sepsat, či 
nikoliv. Ale s každou další přednáškou ve 
škole jsem si uvědomoval, že vyjít s něčím 
takovým je důležité. Po deseti letech, kdy 
se mě snad pokaždé pedagogové i žáci 
ptali, zda jsem nevydal nebo neuvažuji 
o vydání knihy, jsem se rozhodl svůj ži-
votní příběh sepsat. Chtěl jsem motivovat 
každého, kdo si prochází něčím těžkým, 
aby si uvědomil, že překonat se dá takřka 
cokoliv. Také jsem chtěl rodičům ukázat, 
jaké jizvy můžou nechat na svých dětech, 
jizvy, které si ponesou celý život. Často si 
rodiče neuvědomují, že dítě je jako houba 
- nasákne do své dětské mysli všechny 
vjemy, co doma jsou.

Svým nenapodobitelně poutavým 
způsobem v ní vyprávíte čtenáři o své 
trnité cestě životem za svým snem. Jak 
náročný byl pro vás její zrod?

Samozřejmě vracet se k některým vzpo-
mínkám bylo hodně těžké, obzvláště proto, 
že na některé ty věci bych nejraději úplně 
zapomněl. Napsat knížku bylo pro mě 
ale zároveň takovou terapií. Psal jsem ji 
opravdu hodně otevřeně, chtěl jsem, aby si 
to čtenář celé prožil se mnou.

Pocházíte z žižkovské periferie, ve 
svých patnácti letech jste se ocitl na 
ulici, ale přesto jste na svou situaci ne-
rezignoval. Myslím si, že řadou čtenářů 
budete považován za velkého borce…

Já budu nejraději, když má kniha čtená-
ře především nějak naplní, inspiruje a 
motivuje. Kdykoliv mi někdo pošle e-mail 
s tím, že mu má kniha hodně pomohla, 
cítím obrovskou radost. Hodně žen mi 
poděkovalo, že jsem knihu napsal. Pokud 
má kniha komukoliv dá třeba i jen malou 
naději v lepší zítřky, pak splní svůj účel :-)

Vystupujete s hudebním seskupením 
Gipsy.cz a perfektně se doplňujete, 
prostě vám to ladí, jako byste společ-
ně koncertovali odjakživa. Kde jste se 
našli?

Vystupuji se skutečnými profesionály ve 
svém oboru a jsem za to nesmírně rád. 
Český hudební rybník je totiž hodně malý 
a známe se tu mezi muzikanty navzájem 
snad všichni. Mít proto v kapele třeba 
takové eso, jako Tomáš Baroš, tedy jed-
noho z nejlepších basistů v Evropě, ne-li 

na světě, to je velká čest. Viliam Didiáš je 
opravdu houslový virtuóz, přistěhoval se 
před lety ze Slovenska k nám do Čech a já 
měl velké štěstí, že jsem ho tehdy poznal a 
on se stal součástí naší kapely.

Do povědomí posluchačů jste pronikl 
mixem romské a moderní hudby s ra-
pem, ale jen u něj jste nezůstal, dokla-
dem čehož je váš první singl s názvem 
´Plán má jasné motto – Chceš-li boha 
pobavit, řekni mu svůj plán´. Co vás 
přimělo odklonit se od rapu a vytvořit 
popovou píseň s moderním zvukem?

Jsem na hudební scéně už od roku 1996. 
Začal jsem jako třináctiletý puberťák a 
dnes je mi skoro 40. Za tu dobu jsem vy-
střídal několik hudebních stylů. Nejprve 
jsem začal s popem, přešel do hardcore 
hip-hopu, přes něj do r´n´b, pak world-
-music a nyní jsem znovu objevil kouzlo 
popu. Člověk by neměl zůstávat na 
jednom místě, obzvláště v muzice. Chci 
se někam posouvat, proto jsem nato-
čil mé nové sólové album ´Věci jinak´. 
Gipsy.cz funguje samozřejmě stále dál, 
ale tohle je takový můj splněný sen. Já 
byl od dvaceti let výhradně jen produ-
cent popových interpretů, toužil jsem už 
dlouho vyjít s něčím i jako Radek Banga 
- zpěvák a ne jen producent.

Vydal jste mnoho úspěšných hudebních 
nahrávek, za něž jste získal mnoho 
prestižních hudebních ocenění/cen. 
Měl jste ve svých začátcích nebo stále 
máte nějaké hudební vzory, idoly?

Stále objevuji nová a nová jména, hudeb-
níky, co mě něčím fascinují. Třeba Bruno 
Mars je podle mě neskutečný borec, to 
je možná další Michael Jackson. Jelikož 
jsem i producent, stále sleduji nové trendy 
a fascinuje mě celý tým kolem Taylor 
Swift. Takhle má vypadat skutečný pop se 
vším všudy. Pak mám takové ty celoži-
votní vzory, třeba právě zmiňovaného 
Michaela Jacksona, Jamese Browna, The 
Temptations, The Earth, Wind and Fire a 
desítky dalších..

Koncertoval jste v řadě světových zemí, 
byla mezi nimi i Austrálie?

Ano :-) V roce 2011 jsme tu měli takové 
menší turné zakončené účinkováním na 
festivalu Karavan. Hráli jsme v Melbourne, 
Brisbane, Bellingen, Sydney a dalších 
městech. Bylo to úžasné v tom, že nás 
australské publikum i trochu znalo díky 
Romano hip-hop. Když přelétnete přes 
půl světa a najednou tu lidé zpívají vaše 

songy, to doopravdy potěší. Doufám, že si 
v Austrálii ještě někdy zahrajeme, vzpomí-
nám na to moc rád.  

Koronavirová pandemie překazila 
plány každému z nás. Teď se pomalu 
vše vrací do svých vyjetých kolejí, i 
když v propojení se stále nepříjemnými 
omezeními. Už jste přemýšlel nad tím, 
jakou skladbou uvítáte první návštěvní-
ky vašich koncertů?

Já myslím, že je přivítám tím samým 
songem, kterým jsem je vítal i před pan-
demií :-) Už teď vím, že si ale budu živých 
koncertů vážit víc, než kdykoliv předtím. 
Je to neuvěřitelné štěstí mít tu možnost 
tam stát a zpívat před lidmi. V tomhle byla 
pandemie dobrá - že mnohým z nás došlo, 
jak krásné to je.

V jednom ze svých rozhovorů jste řekl: 
„Mít svůj sen je první krok k tomu, 
abyste si ho mohli splnit.“ A vám se 
to podařilo dokonale, v pracovním i 
soukromém životě. Byl to váš hlavní 
hnací motor?

Při mých přednáškách často lidem říkám, 
že celý váš život začíná ve vaší hlavě. 
Dokud se tam nezjeví ta myšlenka toho, 
po čem v životě toužíte, sotva k tomu kdy 
dojdete. Naše mysl je jako počítač - musíte 
nejprve zadat pokyn, co chcete, aby udělal 
a teprve potom se můžou spustit potřebné 
procesy k realizaci. Pokud si člověk uvědo-
mí tu neskutečnou sílu lidské mysli, může 
dosáhnout čehokoliv.

Ptala se Soňa Svobodová
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POZVÁNKY OD WESTERN AUSTRALIAN NATURALISTS’ CLUB 
Western Australian Naturalists’ Club (Klub západoaustrálskych prírodovedcov), je jednou z najstarších ochranárskych skupín v 
Austrálii. Bola založená v Perthe v roku 1924 a poskytuje široké spektrum podujatí pre amatérskych prírodovedcov a aj profesi-
onálnych vedcov v oblasti životného prostredia. Viacej na www.wanaturalists.org.au/

PICKERING BROOK WALK
10.4. 2022, 9:30 AM - 2:30 PM

Zraz:  
na konci Bracken Rd v Pickering Brook. 
Na T križovatke na konci cesty odbočte 
doprava a zaparkujte na krajnici. [UBD 
mapa 316, A12].

Prechádzka je dlhá asi 12 km po cestič-
kách v rovinatom teréne s niekoľkými 
malými kopcami.

Oblečenie: 

Oblečte sa primerane k počasiu (čiapku,  
odev do dažďa) a obujte si vhodnú turis-
tickú obuv. So sebou desiatu, obed a pitnú 
vodu. Po návrate je možný čaj alebo káva 
na parkovisku, ak bude čas a chuť.

Kontakt:  
Norm Hodgkinson 0474 520 086

BOLD PARK WALK
24. 4. 2022, 9:30 am-1:00 pm

Zraz:  
Parkovisko pred WA Ekologickým cen-
trom, pri Perry Lakes Drive; UBD mapa 
266 K6

Prechádzka je nenáročná po upravených 
chodníkoch, cca 8 km. 

Oblečenie:  
primerané počasiu (čiapku a odev do da-
žďa) a vhodnú turistická obuv. Prineste 
si desiatu, obed a pitnú vodu.

Kontakt:  
Sylvia Hodgkinson 0421 510 739

MAIN CLUB MEETING  A DISKUSIA
6. 5. 2022, 7:30 pm-9:30 pm

Peter Novák o plastovom znečistení rieky 
Swan. Podrobnosti bližšie k termínu na 
https://www.wanaturalists.org.au/events/
main-club-meeting-and-talk-2022-05-06/

Dvere sa otvárajú o 19:10 a prednáška 
sa začína o 19:30 v Hew Roberts Lecture 
Theatre, University of Western Australia, 
Nedlands. Parkovanie je k dispozícii pri 
vchodoch do kampusu na ulici Gordon 
alebo na ulici Clifton. 

Všetci sú vítaní, pričom dar vo výške $3 
od členov alebo $5 od nečlenov vám dáva 
šancu vyhrať cenu pri losovaní (k dispozí-
cii je EFTPOS). 

Po hlavnej prezentácii bude krátka „focus“ 
prednáška, po ktorej sa môžete pripojiť k 
diskusiu pri káve a čaji.

POZVÁNKA OD FREMANTLE ART CENTRE
Undertow Exhibition – Perth Festival

April 17, Sunday @ 10:00 am - 5:00 pm

Miesto konania: Fremantle Art Centre, 1 Finnerty St, 
Fremantle, WA 6160 Australia

Vstupné: Zdarma

Undertow spája umelcov pracujúcich v rôznych štýloch a s rôz-
nymi materiálmi, od veľkoformátovej kyanotypie po sklenený 
neón, inštalácie, fotografické a filmové práce, oslavujúc mnoho 
spôsobov, akými umelci skúmajú a dokumentujú naše svety, vy-
tvárajú nové spôsoby uvažovania o histórii a realite. pričom nám 
to ponúka alternatívne spôsoby zvažovania a spájania príbehov a 
skúseností.

Viac informácií vrátane mien vystavujúcich umelcov nájdete na 
webovej stránke Fremantle Arts Centre:  
https://www.fac.org.au/  
https://www.fac.org.au/whats-on/post/undertow/  
Telefon: (08) 9432 9555
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WWW.OMALOVANKY.SK

MENO:V ktorom vozíku je viac vajíčok

 (v pravom alebo v ľavom)?

MENO:

WWW.OMALOVANKY.SK

Dokresli ovečke kučierky.

Šiby, ryby, mastné ryby,  
dávaj vajcia,  
vymieňaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,  
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,  
aby bolo dosť.

Dokresli ovečke kučierky.
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Vyrobte si špeciálne hodiny -

každej lienke nakreslite príslušný 

počet bodiek.

APRÍL PONDELOK 

Dnes je apríl pondelok 
Prídu mnohí polievači 

vajíčok snáď bude stačiť.
Otec si už vedro chystá 

z mojej izby bude prístav.
Zajačik sa v kúte schová 
vzorka bude čisto-nová.
Na korbáčoch mašličky 

farebné sú stužtičky.
Mamka s chuťou koláč pečie 

na odmenu sa to hodí, no nie?
Veď načo sa strachovať 

večer sa aspoň nemusím umývať.
Z vody ja strach nebudem mať 

iba mama sa bude báť.
Polievačov bolo veľa 

skoro som sa na morskú pannu 
premenila.

A teraz už idem spať 
na tento deň budem dlho 

spomínať.

Slimák Félix sa vybral na súťaž

o najkrajšie veľkonočné vajíčko.

Pomôž mu vyfarbiť vajíčko tak,

aby sa v súťaži umiestnil čo 

najlepšie.
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Slimák Félix sa vybral na súťaž

o najkrajšie veľkonočné vajíčko.

Pomôž mu vyfarbiť vajíčko tak,

aby sa v súťaži umiestnil čo 

najlepšie.



AUSTRALŠTÍ TRESTANCI  
– ČÁST 2.: VÝKON TRESTU A PROPUŠTĚNÍ

Většina trestanců, kteří byli deportováni do Západní Austrálie, 
strávila ve vězení velmi málo času. V celé kolonii chyběla veřejná 
infrastruktura, a proto musela většina odsouzených pracovat na je-
jím vytvoření. Například v Perthu trestanci postavili v letech 1854 
až 1856 věznici (Fremantle Prison), kam byli někteří poté umís-
těni, a také radnici (Town Hall) a sídlo guvernéra (Government 
House). Pak byli využíváni zejména  na budování silnic. V roce 
1867 zpevnili dřevěnými disky Belmont Avenue. Stavbu nařídil 
guvernér John Hampton, který s nápadem disků z  dřeva jarrah 
přišel. Říkalo se jim proto Hamptonovy sýry. Prostory mezi disky 
byly vyplněny vápencem nebo zeminou (fotodokumentace na  
stránkách City of Belmont). Stejná metoda byla použita na stavbu 
Stirling Highway, Guildford Road, Albany Highway a Wanneroo 
Road v 60. letech 19. století.

Odsouzení, kteří se jevili být schopni se sami uživit, dostali tzv. 
dočasný propouštěcí lístek. Pak se začaly vydávat tyto lístky 
i jako odměna za dobré chování. Jejich držitelům umožňova-
ly hledat si zaměstnání v určeném regionu (který ale nesměli 
opustit bez povolení vlády nebo místního magistrátu). Každá 
změna zaměstnavatele nebo regionu byla zaznamenána na líst-
ku. Po určité době mohli získat podmíněnou milost. To zname-
nalo úplnou svobodu - tedy kromě návratu do Anglie.

U propuštěných odsouzenců přetrvávalo společenské stigma 
po celý jejich život a do jisté míry ovlivnilo i jejich potomky. 
Bývalí trestanci a jejich děti se zřídka přiženili do svobodných 
osadnických rodin a bylo pro ně vzácné získat jiné zaměstnání 
než nekvalifikovanou podřadnou práci. Přestože někteří dosáhli 
společenské vážnosti díky úspěšné samostatné výdělečné čin-
nosti, například jako farmáři nebo obchodníci, zaměstnání ve 
státní zprávě pro ně bylo obecně uzavřeno. Jedinou, a to dost 
výraznou výjimkou, bylo školství. Značný počet bývalých od-
souzených se stal učiteli, protože vzdělané svobodné osadníky 
nelákaly nabízené nízké platy. 

Osoby s trestaneckým původem o tom spíše nemluvily, takže 
následující generace často tento aspekt svého původu neznaly. V 
posledních desítkách letech však toto stigma zmizelo a pro některé 
se stalo dokonce zdrojem hrdosti. Například praprapradědeček 
bývalého západoaustralského ministra financí (Troy Buswell) byl 
do Austrálie deportován za krádež tří zlatých. „Jsem hrdý na to, 
že jsem se z rodiny transportovaného zloděje mohl stát za pět ge-
nerací ministrem financí“. V celé Austrálii došlo k nárůstu zájmu o 
historii a genealogii odsouzených.

Abraham Jennison (1804 – ?) byl odsouzenec transporto-
vaný do Západní Austrálie. Do jejích dějin se zapsal přede-
vším tím, že se dochoval jeden z jeho dopisů domů rodině v 
Anglii. Jeho znění můžete najít na en.wikisource.org/wiki/
Letter_of_Abraham_Jennison,_22_December_1861.

O jeho raném životě není nic známo, ale v červenci 1848, 
kdy mu bylo 44 let, byl ženatý, měl deset dětí a pracoval jako 

https://www.belmont.wa.gov.au/discover/places-to-go
https://en.wikisource.org/wiki/Letter_of_Abraham_Jennison,_22_December_1861
https://en.wikisource.org/wiki/Letter_of_Abraham_Jennison,_22_December_1861


kovář, byl spolu s dvěma společníky odsouzen za krádež (mj. 
zbraně a prasete) k sedmi rokům a deportován. Do Západní 
Austrálie dorazil na palubě lodi Pyrenees v červnu 1851 a 
okamžitě mu byla vydán dočasný propouštěcí lístek. V prosin-
ci 1854 obdržel podmínečnou milost. Poté řadu let pracoval 
v Tibraddenu (nedaleko Geraldtonu), stanici Champion Bay, 
která patřila Johnovi Sydney Davisovi.

V listopadu 1861 Jennison obdržel dopisy od svých dětí. 
Napsaly mu, že jeho žena Hannah zemřela a dotazovaly se, 
zda za ním mají přijet do Austrálie. Jennisonovu odpověď, ve 
které uvedl, že „člověku se může dařit velmi dobře, pokud chce 
pracovat“, si jeho rodina uchovávala po generace a dochovala 
se dodnes. Jeho rodina ale do Austrálie neemigrovala a tento 
dopis je zřejmě posledním, který svým dětem napsal. O jeho 
pozdějším životě není nic známo.

Daniel Connor (1831 – 12. ledna 1898) byl irský trestanec, 
který se později stal jedním z nejbohatších a nejúspěšnějších 
mužů v regionu. Connor byl 20. června 1850 odsouzen za 
krádež ovcí k sedmi rokům a deportován do Západní Austrálie, 
kam dorazil 30. srpna 1853. Po dobu odpykávání trestu byl 
znám pod příjmením Connors; podle Stephensona (1983) to 
bylo kvůli zahlazení stop jeho minulosti. Connor obdržel svůj 
dočasný propouštěcí lístek 11. srpna 1854 a podmínečnou 
milost 17. listopadu 1855. V roce 1859 se oženil s Catherine 
Conwayovou (1835 - 1916).

Connor pracoval do roku 1861 jako podomní obchodník, 
poté koupil pozemek v Newcastle (nyní Toodyay), na kterém 
postavil malý obchod. Později koupil řadu dalších městských 
pozemků a na řadě z nich stavěl. V roce 1870 nechal postavit 
parní mlýn a během následujícího desetiletí získal půjčováním 
peněz kontrolu nad řadou velkých venkovských statků. V roce 
1873 koupil Freemason‘s Hotel.

Během 80. let 19. století Connor prodal mnoho ze svých nemovi-
tostí v Newcastle a investoval do pozemků v Perthu a Fremantle. 
V roce 1883 koupil hotel Shamrock (dnes hotel Savoy). Téhož 
roku se jeho dcera Teresa provdala za Timothyho Quinlana a 
Connor a Quinlan se stali partnery. V 90. letech 19. století byl 
Connor jedním z největších vlastníků půdy v centru Perthu. Když 
12. ledna 1898 ve svém domě zemřel, jeho majetek byl oceněn na 
více než 76 000 britských liber.

Connor se angažoval ve veřejných záležitostech - byl členem (a 
v roce 1880 předsedou) Toodyay Road Board od roku 1871 až 
do své smrti v roce 1898, členem městské rady Newcastle a také 
zasedal v Toodyay Education Board.

Connorův nejstarší syn Michael, který si kvůli skrytí svého pů-
vodu změnil příjmení na O‘Connor, se dokonce stal poslancem 
parlamentu Západní Austrálie.

Z archívních materiálů zpracovala Gábina
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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:  
Woodville Reserve Pavilion, Namur Street, Perth

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

Prihlásť svoje dieťa môžete 
kedykoľvek v priebehu 
štvrťroka.

Kontakt:  
SlovakSchoolPerth@outlook.com

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky a 
má přes 15 let zkušeností. 

• Zaměřuje se na léčbu bolesti hlavy, zad 
a rehabilitační a posilovací cvičení. 

• Je kvalifikovaná na „dry needling/
acupuncture“.

V klinice také máme pilates reformer 
a malou posilovnu kde se věnujeme 

klientům 1-1.

MEDOVNÍK
BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ  
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE 

BLÍZKÉ!!

 Objednejte si na: 
www.thehoneycake.com.au

Kateřina Švejcarová

Mail: katie.bakes@outlook.com

Mobile: 0401 782 666

@ katie bakes

@ katie_bakes_cakery

20% SLEVA PRO ČECHY A SLOVÁKY!!
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RAINBOW–KOMUNITNÍPÉČEPROSTARŠÍGENERACI
SLUŽBY:  
Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální 
podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi 
malými východoevropskými komunitami a rádi 
přijdeme mezi vás nebo do vašeho domu
Provozujeme linku Dementia Help Line 
(demence a ztráta paměti, asistence rodinným 
příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených 
demencí, další informace), 
tel. 1800 096 330
KONTAKT:  
“Rainbow” The Multicultural Aged Care Program 
Telefon: (08) 9271 2026     
E-mail: rainbow1@iinet.net.au

SV.OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

        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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VELIKONOČNÍ VAJÍČKA
Potřebujete: 2 ½ šálku ovesných vloček, 
¼ šálku javorového sirupu nebo medu, 
1 lžičku kokosového cukru, 5 lžiček mléka, 
½ lžičky skořice, 1 polévkovou lžíci araší-
dového másla, ¼ šálku nasekané vysoko-
procentní čokolády (min. 70%), libovolné 
ozdoby.

Postup: Všechny suché ingredience smí-
chejte v misce. Ovesné vločky je lépe umlít 
na jemnější kousky. Postupně přidávejte 
javorový sirup nebo med, arašídové máslo 
a mléko tak, aby vznikla kompaktní hmo-
ta. Pomůže počkat několik minut, dokud 
vločky nenasáknou mlékem. Pokud máte 
k dispozici formy na vajíčka, naplňte je 
hmotou a vložte na hodinu do ledničky 
(nebo vajíčka vytvarujte ručně). Z ledničky 
vyndejte těsně před servírováním.

Dobrou chuť přeje Veronika Lakay VELIKONOČNÍOVOCNÁMÍSA

VEĽKONOČNÉ KOŠÍČKY
 Košíčky sme robievali na Vianoce spolu 
s medvedími labkami (česky pracny), 
pretože sa robia z rovnakého cesta. Ako 
deti sme ich milovali, vždy zmizli ako 
prvé. Je to teda kalorická bomba, tak 
si pred alebo po ich konzumácii radšej 
naplánujte nejakú fyzickú aktivitu.

Niekedy sme ich piekli aj na Veľkú noc. 
Stačilo dozdobiť veľkonočnou tématikou 
a bolo.

Až nedávno som sa dozvedela, že si túto 
mňamku vymyslela moja stará mama. 
Pri výrobe medvedích labiek sa jej zdalo, 
že upečené košíčky sú dosť hlboké na to, 
aby sa do nich niečo vošlo. A tak oparila 
pomleté orechy cukrovým sirupom a 
potom vmiešala marhuľový lekvár a hro-
zienka. Touto zmesou naplnila košíčky a 
poliala ich čokoládovou polevou. 

Cesto: 250g masla, 360g múky, 210g 
mletých orechov, 200G práškového cuk-
ru, nastrúhaná citrónová kôra, +/- jeden 
žĺtok.

Náplň: 120 – 150g mletých orechov, 
100g kryštálového cukru na cukrový 
sirup, 3-4 PL marhuľového lekváru, hro-
zienka podľa chuti. 

Poleva: 80g práškového cukru, 80g 
masla, 1PL kakaa, 1PL maizeny/škro-
bu/pudingového prášku, 1PL mlieka. 
Zmiešame suché zmesi a nasypeme 
ich na pomaly rozpúšťajúce sa maslo. 
Pridáme mlieko a za stáleho miešania 
všetko rozpustíme. Nesmie sa variť!

Košíčky môžeme posypať cukrárenskými 
kvetinkami a lístočkami.

Dobrú chuť praje Gábina

Z KLOKANOVY KAPSY



KONTAKTY NA KONZULÁTY 
A VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   
Velvyslanectví ČR 

Velvyslanec: Tomáš Dub  
8 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telephone: (02)  6290 1386 

Fax: (02) 6290 0006 
Web: www.mzv.cz/canberra

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 
 Zuzana Slováková, 

169 Military Rd, Dover Heights 
NSW 2030  

Mailing address: 
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  

Telephone: (02) 9581 0111 
Fax:(02) 9371 9635  

Web: www.mzv.cz/sydney 
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  

f /czech.consulate.sydney/

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzulka: Jitka Smith 

21/17 Prowse St,  
West Perth WA  6005 

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
Veľvyslanectvo SR 

Velvyslanec: Tomáš Ferko 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 2405 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.canberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 2405, klapka 1 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci.  
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Czech & Slovak Association in Western Australia, 

Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících 
v Západní Austrálii.  

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního 
členského příspěvku a vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
• Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA, 

BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni  
platbu identifikovat! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

• Osobně na některé z klubových akcí.

Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte členskou 
kartu. Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na některé 

klubové akce. V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné 
zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.  
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese 

asociace (PO Box 1214, Innaloo, WA 6918) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU  IDENTIFIKOVAT, 
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!

PŘIPRAVUJEME
 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.orgMarec 2022Marec 2022Marec 2022Marec 2022

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
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Our beer is available at 
Last Drop Elizabethan
Last Drop Canning Vale
Last Drop Beeliar
Clancy’s Fish Pubs
Coogee Common
Ronnie Nights Freo
Woodbridge Hotel
Strange Company 
For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook  
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Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
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