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ŽluTé sTředy, neb TrabanTi 
plují do perTh

1. července 2007 se vydala tříčlenná expedice Trabantem hedvábnou stezkou do pouští 
Střední Asie. 

Proč se cestovatelé v dnešní době moderních 4x4 rozhodli zrovna pro trabanta 601?

Odpovědí je úcta a respekt k naším předválečným cestovatelům, zvláště pak lovci kilometrů 
Alexandru Elstnerovi. Ten projel hedvábnou stezku a Afriku na malém Aero minor 1933. 

Auto podobných rozměrů je právě trabant 601. Nejhorší a nejmilejší auto bývalého 
východního bloku. Všemi zrazováni, s velkým odhodláním vyrazili po stopách dávných 
cestovatelů, a po 15 422 kilometrech a 6 týdnech se vrátili zpět. Dokázali to!

Další cesta je další výzva, a tak žlutí trabanti, překonali ještě nástrahy Afriky. Na cestu do 
Jižní Ameriky se k nim přidal ještě polský Fiat 126p a motorka Jawa 250. 

Mohli bychom tu popsat plno stránek jejich příběhy z cest. Jenže my jejich dobrodružství 
nezažili, a tak vás jménem České a Slovenské asociace zveme na akci s názvem 

ŽLUTÉ STŘEDY, NEB TRABANTI PLUJÍ DO PERTH.

Promítání dokumentárních roadmovies plných prachu a humoru bez cenzury začíná v 
Maďarském klubu:

Trabantem napříč Afrikou 11. března 2015 v 19:00 

Trabantem Jižní Amerikou neb na trabanty se senátory 25. března 2015 v 18:00

Trabantem napříč kontinenty - live 8. dubna 2015 v 18:00

Ano, jejich další cesta začíná v Perth, a vy u toho můžete být s námi! 8. dubna uvítáme 
hlavní hrdiny výpravy živou přednáškou o minulých dobrodružstvích, ale i o plánované 
výpravě přes Austrálii, Východní Timor, Indonésii, Malaisii, Thaisko, Kambodžu, Laos a 
Vietnam, které se zúčastní dva trabanty (jeden upravený pro posádku vozíčkářů), polský 
Fiat, a motocykly Jawa 250  a ČZ 175.

Hungarian Community Hall, 734 Beaufort St., Mt. Lawley

www.CzechSlovakWA.org
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235
mailto:LucieVKlokan@gmail.com
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Z předsednické stolice:

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

Letošní výroční členská schůze našeho 
klubu se konala na svatého Valentýna, 14. 
února, v prostorách našeho dobře zná-
mého Asijského klubu. Děkujeme všem, 
co se jí zúčastnili i přispěli do diskuse. 
Schůze byla usnášeníschopná a tak se 
mohly projednat všechny body agendy.

A jaký byl program?

Po přečtení a schválení výroční zprávy 
z minulé schůze, jsem shrnula bohatou 
činnosti klubu v roce 2014. Bilancována 
byla i činnost České školy Perth. Poté 
prozatímní pokladník Radek Václavík 
přednesl pokladní zprávu za minulý rok. 
Naše hospodaření skončilo v kladných 
číslech a to i po organizování několika 
ztrátových akcí. Na tom máte zásluhu 
hlavně vy všichni, co jste se pořádaných 
akcí zúčastnili. Zpráva byla schválena. 
Celou pokladní zprávu je možné si vyžádat 
na naší klubové adrese či telefonicky.

Po zvolení volební komise byli předsta-
veni nominovaní kandidáti do výboru. 
Bylo potřeba zvolit a zaplnit pozice, 
které se uvolnily: pokladník, tajemník 
a členové výboru.  Ve svém funkčním 
období, mimo mne, pokračují místo-
předseda Radek Václavík, řádoví čle-
nové výboru Vlasta Thomas, Jura Voyt, 
Gábina Baladová, Bohouš Růžička, 
Katka Hnědkovská a Jana Franger. 
Pokladník Lukáš Kořínek a členka Markéta 
Cásková na své pozice rezignovali.

Stávající členky výboru Lucie Vrbská a 
Iva Zausin svoji kandidaturu obnovily. 
K našemu velkému potěšení, o práci ve 
výboru mělo zájem šest nových kandidátů! 

Proběhlo tajné hlasování a během pře-
stávky, kdy se podávala chutná pizza, 
volební komise pilně sčítala hlasy. 

A toto jsou výsledky hlasování:

Pokladník: Radek Václavík

Tajemnice: Martina Tlamsová

Členové výboru: Iva Zausin, Lucie 
Vrbská, Katarina Kysucká, Ingrid 

Morris, Marie Podolinská, Immanuel 
Menšík, Romana de Lima

Po přestávce a představení nového 
výboru se hlasovalo o výši členských 
příspěvků. Návrh na ponechání pří-
spěvků ve stejné výši jako v roce 
2014 byl jednohlasně schválen.

Protože jsme neobdrželi žádné nomina-
ce na doživotní členství, byla otevřena 
všeobecná diskuse. Členům byl předsta-
ven plán akcí na nejbližší měsíce a poté 
se hovořilo o možném místě blížícího 
se setkání se zástupci českého Senátu. 
Zmíněna byla i dubnová návštěva sku-
piny dobrodruhů, co jezdí trabanty 
napříč kontinenty a jejich velkou cestu 
přes Austrálii začínají právě u nás.

Diskuze naši další výroční schůzi ukon-
čila. Pokud máte nápady, návrhy, při-
pomínky na zlepšení činnosti NAŠEHO 
klubu, dejte nám je vědět kdykoliv, 
Váš názor nás opravdu zajímá. 

Těším se na viděnou na některé z příš-
tích akcí klubu, pozvánky na ně najdete 
na dalších stránkách Klokana, na našich 
webových i facebookových stránkách.

S přátelským pozdravem,

Vaše předsedkyně

Jitka Smith

 

Výbor 2015

  - 18:00



Pokud se Vám dostala do rukou Velká malá Západní Austrálie – doprovodná publikace k výstavě pořádané  
u příležitosti 60. výročí od vzniku prvního československého sdružení v Perthu – tak jste zajisté postřehli,  
že v letech 1984 až 1988 působilo v Perthu ochotnické divadlo. V brožurce jste se mohli dočíst, že jeho zakladatelem a dvorním reži-
sérem byl Josef Kučík. Víte ale, kdo byli oni herci a co všechno hráli? Trochu jsem zapátrala a zjistila následující fakta:

• Členy divadelního souboru byli (podle abecedy) Dana Fišerová, Jana Fišerová, Dáša Hlavatá, Petr Hrubý, Jaroslav Kabelka, 
Stanislav Kubalčík, Marta Němcová, Milan Pastorok, Iva Rosariová, Miroslav Roupec, Jaroslava Roupcová, Vlasta Tomášová 
(Thomas), Věra Svobodová a Jiří Vojtěchovský (Voyt). Schválně, poznáte některé z nich na přiložených fotkách? J

• V roli režiséra se vedle Josefa Kučíka (†) vystřídali také Viktor Souček (Audience) a Petr Hrubý (Vernisáž). 

• Nejvíce obsazovanými herci byli Vlasta Thomas (dlouholetá členka výboru) a Jaroslav Kabelka (dlouholetý člen výboru a 

Jsou mezi námi-  
Herci ochotnického divadla

4

kdo je učitel vyslaný z Čr
Významnou činností Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen 
MŠMT ČR) je udržování vztahů s kraja-
ny v zahraničí. Vláda České republiky 
poskytuje krajanům v zahraničí význam-
nou podporu v oblasti vzdělání a kultury 
a MŠMT ČR se zaměřuje na programy, 
které zajišťují zachování znalosti české-
ho jazyka mezi krajany. Jedním z těchto 
programů je Program podpory české-
ho kulturního dědictví v zahraničí. 

V rámci tohoto programu jsou vysílá-
ni lektoři českého jazyka a literatury 
na zahraniční vzdělávací instituce a 
učitelé českého jazyka a literatury ke 
krajanským komunitám v zahrani-
čí. Ke krajanským komunitám, které 
mají zájem udržet si českou identitu, 
je vysíláno 13 učitelů, a to do Evropy 
(Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, 
Rusko), Jižní Ameriky (Argentina, 
Paraguay, Brazílie), USA a Austrálie.

Učitel u krajanské komunity je zaměst-
nancem Domu zahraniční spolupráce 
MŠMT ČR, odkud také dostává plat. Jeho 
náplní práce je vedle samotné výuky 
jazyka také propagace českého jazyka 
a literatury a české kultury (například 

pořádáním výstav, filmových klubů, 
různých kulturních akcí propagující vše 
české). Učitel také spolupracuje s úřady 
zastupujícími ČR nebo subjekty propa-
gujícími Českou republiku v dané zemi. 
Často spolupracuje s folklórními soubory, 
metodicky pracuje s místními učiteli, po-
máhá udržovat kontakt krajanů s ČR atd.

A kdo byl k vám do Austrálie, milí 
krajané, vyslán v letošním roce? 

Jmenuji se Bohdana Pěva Šolcová, zkrát-
ka Pěva. Žiji se svým manželem Radkem 
a dcerkami Málinkou a Meduňkou na sa-
motě ve mlýně v Jablonném v Podještědí 
(Liberecko), kde chováme včely, staráme 
se o bylinnou zahradu a pokoušíme se 
pěstovat „organic“ zeleninu a ovoce. 

Vystudovala jsem Český jazyk a lite-
raturu a výtvarnou výchovu pro střed-
ní školy a také Speciální pedagogiku 
a logopedii. V České republice jsem 
učila na gymnáziu, základní škole a 
základní škole pro tělesné postižené při 
Jedličkově ústavu a v jazykové škole 
jsem učila češtinu jako cizí jazyk. 

Jako učitelka u krajanských komu-
nit nejsem nováčkem, protože jsem 

působila u krajanských komunit na 
Ukrajině a v Chorvatsku. Velmi se 
zajímám o české a slovenské komuni-
ty žijící v Chorvatsku, Srbsku, Bosně 
a Hercegovině a v Rumunsku.

Ale ani v Austrálii nejsem nováčkem. 
Několik let jsem žila v Brisbane, 
kde jsem byla aktivní členkou 
Československého klubu Brisbane, kde 
jsem zpívala s krajanskými hudeb-
níky Olgou a Vojtou Hlinkovými.

Proč jsem krajanskou učitelkou? Mám 
ráda českou kulturu a ráda ji propaguji. 
Těší mě, když můžu svým krajanům po-
moci s uchováním jejich národní identity 
nebo s jejím  znovuobjevením. Ráda 
poslouchám příběhy krajanů z osobních 
historií.  Během let jsem získala mezi 
krajany nespočetně přátel a někteří mě 
dokonce přijali do své rodiny. To vše 
mě silně emocionálně obohacuje. Pro 
to všechno jsem krajanskou učitelkou.

Milí krajané, ráda se s vámi seznámím 
v České škole, playgroup, na kurzech 
češtiny, v knihovně, na BBQ, na tábo-
ráku a na dalších kulturních akcích. 

Na setkání se těší vaše učitelka Pěva.



předseda klubu v letech 2010–2013).

• Hrálo se v městských halách, nejvíce pak v Stirling Hall, a také v kostelních halách, jejichž pronájem zařizoval Josef Kučík; od 
výše pronájmu se pak odvíjelo vstupné (v té době kolem $4 pro dospělé diváky).

• Zvuk a osvětlení byly součástí vybavení haly, takže soubor nepotřeboval zvukaře ani osvětlovače. 

• Rekvizity si dělali divadelníci sami, každý přinesl, co mohl.

• Nápovědu dělaly Ľjuba Vojtěchovská (Voyt) a Iva Rosariová, dcera pana režiséra Kučíka.

• Kostýmy si herci přinesli vlastní, nebo si je vypůjčili v půjčovně (hlavně pro historické role).

• Celkem představili 16 her a jednoaktovek: Souboj, Bez představování, Skleník, Salička, Odpolední čaj, Noc skončila, Audience, 
Vernisáž, Kytice, Zvíkovský rarášek, Romance o Karlu IV., Nabídnutí k sňatku, Setkání po deseti letech, Z klece (manželské) do 
klece (manželské), Těžký je život vynálezce, Lakomec.

• Všichni herci, kterých jsem se ptala na onu divadelní éru, říkali: „Jó, to jsme si užili legrace!“ 

• V pásmu poezie se rozhodli ukázat na vývoj české poezie od 14. století (anonymní autoři) až po současnost reprezentovanou 
Jaroslavem Seifertem. Mezi ukázkami si diváci mohli poslechnout píseň od Jana Husa, nebo písně největších barokních básníků 
Adama Michny z Otradovic a Bedřicha Briedla. Vlastnecká poezie byla reprezentována díly Jana Nerudy, Svatopluka Čecha, 
Jána Kollára, P. O. Hviezdoslava, Viktora Dyka, Petra Bezruče, Karla H. Máchy, Josefa Čapka. Z autorů milostné poezie si 
vybrali Jaroslava Vrchlického, J. V. Sládka, Petra Bezruče, Vítězslava Nezvala. V krásné poezii zazněla díla Otakara Theera, 

Karla V. Raise, F. L. Čelakovského, Otokara Březiny, Jána Kollára, Karla Tomana, Jana 
Palivce a Jiřího Wolkera.

Když jsem si prohlížela fotky a texty her, které ochotníci v Perth hráli, tak se mi 
nějak zastesklo po našem divadle. Pozvat sem herce z Česka nebo ze Slovenska je příliš 
nákladné a z našich ochotníků zbyla v Perthu 
jen hrstka. Když jsem ale v listopadu shlédla 
divadelní představení Trnkovy Zahrady v pro-
vedení žáků České školy Perth na oslavě 5. 
výročí založení školy, svitla ve mně naděje... 
Že by se nám zde v Perthu rodilo nové české 
divadlo?

Další fotky a ukázky textů z některých her ochotnického divadla v Perthu v letech 1984–
1988 najdete na našich webových stránkách www.czechoslovakwa.org

Gábina Baladová
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Ministerstvo zahraničních 
věcí 
České republiky

Pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 224 182 504, e-mail: zkz@mzv.cz
www.mzv.cz/krajane

Judr. Karel KÜHNL 
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

V Praze dne  17. února 2015

Č. j. 94817/2015-SUM

Vážení přátelé, 

po roce se znovu na Vás obracím, abych Vás pozdravil a mohl informovat o projektech, které pracoviště zvláštního zmocněnce 
pro krajanské záležitosti v letošním roce podporuje a které jsou, jak se domnívám, hodny Vaší pozornosti.  

Jedná se především o tradiční akce, které určitě znáte a kterých se někteří z Vás každoročně účastní. Budeme velmi rádi, když 
budete informaci o nich šířit i mezi další zájemce. 

Spolek Česká škola bez hranic (ČŠBH) bude ve dnech 3. – 7. srpna 2015 pořádat svoji každoroční konferenci. Ke slavnost-
nímu zahájení letošního již 7. ročníku dojde v Toskánském paláci Ministerstva zahraničních věcí České republiky.  Podrobnější 
program bude k dispozici na webové stránce www.csbh.cz během měsíce dubna. Hlavním tématem bude koncepce udržování 
mateřského jazyka v zahraničí jako nástroje zachování kulturního a historického dědictví státu. Tradičně se očekává debata 
k vývoji situace v oblasti výuky češtiny pro děti v uplynulém roce a  vzájemná výměna zkušeností. 

ČŠBH vytvořil v r. 2014 výukové materiály – pracovní listy pro žáky ZŠ a gymnázií a metodického průvodce pro učitele) – 
zaměřené na tři tematické okruhy: Literární umělci v československých legiích (J. Kopta, R. Medek a F. Langer), Osudy Čechů 
v zahraničí v kontextu dějinných událostí 20. století (A. Mucha, M. R. Štefánik, J. Palivec a B. Martinů) a Významní cizinci 
v novodobých dějinách Československa (E. Denis a M. Pellé). Třetí tematický okruh je zpracován i ve francouzštině a angličtině. 
Vše je volně dostupné na webových stránkách spolku ČŠBH www.csbh.cz

Na webové stránce ČŠBH rovněž naleznete informace k úspěšnému Letnímu táboru pro děti ze zahraničních českých škol, 
který se koná v Centru ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov. Pro velký zájem se v letošním 7. ročníku tábora usku-
teční dva turnusy, a to od 12. 7. do 17. 7. 2015 pro děti od 6 – 12 let a od 17. 7. do 22. 7. 2015 pro děti od 6 -15 let. 

Letní tábor pro starší děti krajanů spojený s výukou českého jazyka pořádá rovněž i občanské sdružení Sedm paprsků, 
www.sevenrays.cz. Letošní 3. ročník je určen pro děti ve věku od 12 do 17 let a koná se v penzionu Pohoda v Jizerských horách 
od 19. 7. – 1. 8. 2015. Přihlášky je potřeba zaslat do 31. 3. 2015 přímo na e-mailovou adresu sdružení info@sevenrays.cz. 

Ve dnech 10. – 13. 9. organizuje sdružení Sedm paprsků ve spolupráci s MZV ČR a Stálou komisí Senátu Parlamentu České 
republiky 9. ročník Mezinárodního krajanského festivalu. K účasti jsou zváni účinkující z řad krajanů z celého světa. Zájemci 
se mohou hlásit prostřednictvím webové stránky www.krajanskyfestival.eu, kde naleznou přihlášku a odešlou ji na e-mailovou 
adresu sdružení Sedm paprsků info@sevenrays.cz. Slavnostní zahájení festivalu bude ve čtvrtek 10. 9. v 10 hodin v hlavním sále 
Senátu. Vyvrcholením celého festivalu bude tradiční krojovaný průvod souborů z Toskánského paláce na Hradčanské náměstí. 
Zde dojde i k vyhodnocení nejlepších souborů a ke slavnostnímu zakončení festivalu. 

Každoročně se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví konají i studijní pobyty a kurzy pro krajany, o nichž 
býváte informováni prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR. Podrobné informace naleznete na webové stránce Domu zahra-
niční spolupráce www.dzs.cz.

Věřím, že Vás některá z plánovaných akcí určených pro Čechy žijící v zahraničí zaujme a při nějaké z těchto příležitostí Vás 
tak budu moci osobně pozdravit. 

Zároveň bych Vás rád ujistil, že MZV ČR se bude nadále snažit podporovat aktivity ve prospěch šíření českých tradic a českého 
jazyka, na kterých se ve velké míře podílíte Vy sami. 

Na další spolupráci s Vámi se těší 

Karel KÜHNL

http://www.mzv.cz
http://www.csbh.cz
http://www.csbh.cz
http://www.sevenrays.cz
mailto:info@sevenrays.cz
http://www.krajanskyfestival.eu
mailto:info@sevenrays.cz
http://www.dzs.cz
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pohádka

Kuřátko a obilí (Fr. Hrubín)

Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko

za zahradou mezi poli
pípá, pípá, nožky bolí.

Ve vysokém obilí
bude večer za chvíli.

„Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi!“

„Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene.“

Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.

„Pověz, milý ječmínku,
jak mám najít maminku?“

Ječmen syčí mezi vousy:

„Ptej se pšenic, vzpomenou si!“

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic:

„Milé kuře, je nám líto,

ptej se žita, poví ti to!“

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.

A na suchá strniska
vítr tiše zapíská:

„Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour v stodole tiše vrní -

a tvá máma za vraty
zob, zob, zobá bílé zrní

s ostatními kuřaty.“

„Děkuji ti, žitné pole!“
„Pozdravuj tam ve stodole!“

„Koho, milé políčko?“
„Zrno i to zrníčko!

Ať se ke mně zjara hlásí,
vychovám z nich nové klasy!“

A tak mámu za krátko,
našlo také kuřátko.
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klokánkovy aktivity
Kolik velikonočních vajíček najdeš na obrázku? Poradíme ti, že je jich víc než 20. 
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Z klokánkovy kapsy
Připravila: Eliška Kyršová 
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As members of the Czech, Slovak and Australian commu-
nity, we have all – in one way or another – applied for 
an Australian visa. This process can range from simple to 
complex. Whatever the case may be, getting it right from the 
outset and preparing yourself properly is crucial to ensuring 
the highest probability of success. Unfortunately, many peop-
le ignore to do so meaning that otherwise strong applications 
fall to pieces because of wrong advice, bad preparation or 
a lack of understanding of the consequences. For example, 
a visa application refused in Australia may mean you are 
barred from applying again and you must leave the country.  
 
To help you navigate the complexities, here is a checklist of 
the do’s and don’ts when applying for an Australian visa:  

THE DO’s

•	 Set	your	goals	early.	Do	you	want	to	study,	work	or	
live	in	Australia?	Each	step	is	progressively	more	
difficult,	costly	and	time	consuming.	Making	a	plan	
will	help	you	prepare	properly	as	some	visa	criteria	
can	take	years	to	fulfil	(e.g.	English	requirements).	

• Seek professional help. Find a reputable migration 
agent who can guide you through the process. Asking 
for an advice may cost between $100 and $1000 but 
it could be the best move you make. Good agents will 
be honest with you and prepare a ‘roadmap’ to show 
you how to get from where you are to where you want 
to be. Considering that many visa applications can set 
you back $5,000 - $10,000 this is a good investment.  

• Educate yourself using free online (reputable) resour-
ces. For those of us who feel comfortable researching 
things for themselves, the internet is a great place to 
start. The Dept of Immigration website (www.immi.gov.
au) provides a lot of good, free information. Warning: 
This website only provides an overview and does not 

give specialist advi-
ce. If in doubt, ask 
for help.  

THE DON’Ts

• Don’t get advice 
from you friends. 
Although it’s natural 
to seek their help 
first, everybody’s situation is different. What worked 
for them may not work for you.  

• Don’t get visa advice from education agents unless 
they are also registered migration agents. Education 
agents are great at preparing simple student visa 
applications but often give wrong advice when things 
get trickier (e.g including a partner in your visa appli-
cation). Bad advice from education agents account 
for more than 50% of visa refusals I have dealt with.  
It is also illegal for them to charge money for advice 
regarding visas.  

• Don’t leave things to the last minute or get impa-
tient. Many people who come to Australia to visit 
or study then decide that it wouldn’t be a bad idea 
to stay a little longer. If this is the case – that’s 
great!  but… weigh up the costs in terms of mo-
ney and time and whether it’s all worth it. 

Good luck! 

Martin Udall  
MARN 0746812 

e: info@martinudall.com

applying for your australian visa - 
doing it right the first time

ahoj sportovci a sportovní fandové,
každý rok se v Moora (malé městečko severně od Perthu, 
asi 2 hodiny cesty autem) pořádá Triatlon. Je to poho-
dový závod, kde si každý může zazávodit a trošku za-
sportovat. Každý si může vybrat, zda chce jet kraťounký, 
střední či normální Triatlon. Závodit mohou i děti od 7 
let. Plave se v bazéně (tak se nemusíme bát žraloků:-), 
cyklistická část se odjede po silnici na rovince a běh  se 
střída po pěšinkách a chodnících. Přihlásit se může každý. 
Potřebujete akorát plavecké brýle, plavky, kolo, helmu a 
běžecké boty. No a samozřejmě trosku energie:-). A kdo 
si na všechny tři disciplíny netroufá, může složit tým.

Závod startuje v neděli 22.brezna v ranních hodinách. 
Vedle bazénu, kde se závod koná, je super kemp, kde se mů-
žete ubytovat v chatičkách či ve stanu. ( moora.wa.gov.au)

Pokud mate nějaký dotaz, prosím neváhejte a zavolejte - 
Petra 0412 751026 
Minulý rok jsme naši českou zemičku reprezento-
vali v početném zastoupeni. Tak věřím, že to le-
tos zopakujeme a užijeme si super víkend.

Sportu zdar, Petra

http://www.immi.gov.au
http://www.immi.gov.au


Inzerujte svou firmu v Klokanovi 
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok, 

barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.  
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm 
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

Hledám ČESKO-
SLOVENSKOU 
dívku, která by se 
vdala a zůstala v 
Austrálii- trvale. 
Věk kolem 30 roků, 
pro svobodného - 
bezdětného - australsko - českého mladíka 
s univerzitním vzděláním
tel.o416856380  
Za laskavost děkuji, Zdena Menšíkova

STUDENT ANGLIČTINY NABÍZÍ: 
Zahradnické, úklidové a jiné  
manuální práce kolem domu. 

Specializace na terénní úpravy, pokládka travních koberců, 
údržba zeleně, servis sekaček a ostatní zahradní mechanizace, 
montáž a údržba závlahových systémů, drobné stavební prvky 

jako skalky, chodníčky, obrubníky atd. 

Dlouholetá praxe  
v oboru v Čechách 

 (www.okrasnezahrady.com )
Telefon: 0416 788252

email: vasek.marek@email.cz
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Otevíráme Okénko bezplatné 
inzerce pro jednorázové služby.

Potřebujete pomoct s úklidem, 
mytím oken, úpravou zahrady či 
stěhováním? 

Jste studující a hledáte 
příležitostní práci či výpomoc?

Napište nám do redakce 
Klokana - lucievklokan@gmail.
com  anebo na náš Facebook

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
www.okrasnezahrady.com
mailto:vasek.marek@email.cz
mailto:lucievklokan@gmail.com
mailto:lucievklokan@gmail.com
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Maso: 
pravá svíčková (sirloin)  
nebo levnější varianta silverside
2x cibule
3x mrkev
2x petržel
1x celer (celeriac)
tymián (thyme)
nové koření (allspice)
bobkový list (bay leaf)
ocet
lžíce cukru
citron
máslo nebo olej
pepř
Maso nakrájíme na plátky, dobře opepříme a osolíme. Osmažíme dozlatova na oleji nebo másle. Zalijeme vrou-
cí vodou a dusíme doměkka. Mezitím si připravíme zeleninu. Nakrájíme cibule, očistíme petržel, mrkev i ce-
ler. Zeleninu nakrájíme na menší kousky, osmažíme na másla dohněda, dozlata. Přidáme lžíci cukru, tymi-
án, nové koření, bobkový list a zalijeme horkou vodou asi jen do poloviny. Zbytek poloviny zalijeme z vývaru 
z masa a vaříme tak dlouho, aby byla zelenina úplně měkká. Když je úplně měkká, máme dvě možnosti: vyn-
dáme všechny bylinky ven a ručním mixérem je rozmixujeme nebo si vezmeme síto a propasírujeme.

Toto je základ pro svíčkovou. Ochutnáme a dochutíme octem, cukrem nebo solí. Dávejte pozor, čím 
méně, tím lépe. Svíčková by měla být pěkně hustá. Přidáme vařené maso a chvilku ještě povaříme. 
Podáváme s houskovými knedlíky (a u nás na Mostecku s brusinky a šlehačkou).

Menší poznatek: Australani si na náš klasický celer nemůžou zvyknout, neumí ho připravit, a tak je k dostání málokde. Když 
ale zajdete do asijského fruit shopu, určitě budete mít štěstí. Další suroviny bez problému najdete v místním supermarketu.

Denisa Abdouni Francova

svíčková bez smetany

Z Klokanov y kaps y

Blíží se nám táborák! 
Poslední sobota v dubnu, pokud do té doby zaprší 
KDY? 25. 4. 2015  
V KOLIK?  V 16:00 hodin (k ohni můžete dorazit i později) 
KDE?  Ern Halliday Recreation Camp, Whitfords Avenue, Hillarys 

Pokud plánujete koupi většího množství buřtíků nebo dorazíte později 
a bojíte se, aby na vás zbylo, 
objednejte si předem nejpozději do 2 dnů před akcí na:  
gabbieperth@gmail.com  
Předmět: BUŘTY 

 

 

 

 



radio Czech & Friends  95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30  
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové 
adrese: www.radiovysilaperth.com  
Tel:  08 9249 6491

Média
Vydávaná v Austrálii 
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com 
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

Vydávaná v SR 
Denník SME www.sme.sk 
Kumšt www.ekumst.sk 
STV: http://www.stv.sk/online/

Vydávaná v ČR 
www.idnes.cz 
www.ihned.cz 
www. aktualne.cz 
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/ 
TV PRIMA: www.iprima.cz

radio sbs 96.6 FM
Naladíte na 3. kanále SBS digitálního vysílání
Česky: každý čtvrtek 17:00–18:00 
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Slovensky: každý pátek  15:00–16:00
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

slovenské evanjelické bohoslužby 
Slovenské bohoslužby mávame 4. nedeľu v mesiaci 
o 4:00 popoludní v St John’s Lutheran Church,  
16 Aberdeen Street, Northbridge
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429
milo.velebir@gmail.com
Rev Milo Velebír
Prajem všetkým čitateľom Klokana, požehnané sviatky
narodenia Spasiteľa.

sv. omša
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu 
a posedenie v hale  pri kostole.

 11. Januar 11.30
   8. Februar 11.00
   8. Marec   11.00 

 Our Lady Queen of  Poland, 35 Eighth Avenue, Maylands
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy  

chorých, prosím kontaktujte ma na: 
Rev. Fr. Pavol Herda 

215 Morley Drive 6054 Kiara WA 
Mobile: 0401 511 302 
calidusps@gmail.com

rainbow  – komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální podpora

Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými 
východo-evropskými 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

slovenská škola v perthe
každú školskú sobotu ráno, od 5 rokov! 

Viac informácií:  
maria.podolinska@gmail.com

kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka češtiny pro dospělé v roce 2015 začíná v úterý 
3. února a sobotu 21. února.  
Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich 
webových stránkách www.CzechSlovakWA.org. 

Bližší informace Vám také sdělí Ashley ballashley@hot-
mail.com (AJ) anebo Gábina gabbieperth@gmail.com

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu! 
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Česká škola perth
Zahájení nového školního roku 28. 2. 2015

Kdy: školní soboty 10:00–12:00 
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood   
Avenue, Woodlands
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 česk-
ou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137 
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com  

https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd

Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k 
nám chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky 
nebo emailem. 

Helena Tippett 0401 577 661 
Email: tippett@westnet.net.au 

Služby pro čeSkou a SlovenSkou komunitu
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www.radiovysilaperth.com
http://www.cechoaustralan.com/
http://www.sme.sk/
http://www.ekumst.sk/
http://www.stv.sk/online/
http://www.idnes.cz/
http://www.ihned.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
http://tv.nova.cz/
http://voyo.nova.cz/
http://www.iprima.cz/
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:rainbow1@iinet.net.au
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth


ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR 

Velvyslanec: Ing. Martin Pohl 
8 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telephone: (02)  6290 1386 

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

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka 

27 Virgilia Street, Duncraig 
WESTERN AUSTRALIA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102

Konzulát ČR 
Konzul: Mgr. Hani STOLINA 

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  Follow us on Facebook

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Veľvyslanectvo SR 

Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

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

Honorárny konzulát SR

Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 
Unit 4, 193 Guildford Rd 

Maylands WA 6051 
Poštová Adresa: 

PO Box 265, Maylands WA 6931 
Telefón: 0411 552 517 

E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley   

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

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

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, 
Inc., BSB 016 286, číslo účtu: 438009261,   Banka ANZ.  
Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce 
příjemci Vaše jméno! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016

• 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 $18 a je nutné nás informovat na adrese 
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu 

(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

příspěvky na rok 2015

Rodina $ 35,00 Jednotlivec $ 25,00
Penzisté - pár $ 20,00 Penzista jednotlivec $ 15,00
Studenti - pár $ 20,00 Student jednotlivec $ 15,00

AByCHOM ByLI SCHOPNI VAšI PLATBU IDENTIFIKOVAT,  
UVEďTE V POZNÁMCE PříJEMCI VAšE JMéNO!

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci.                                                                                                                         
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

Předběžný plán akcí na rok 2015 

 11. 3. 2015 Trabantem napříč afrikou

 25. 3. 2015 Trabantem Jižní Amerikou neb na trabanty se senátory

 8. 4. 2015 Trabantem napříč kontinenty - live

 11. - 12. 4. 2015 Noc s Andersenem (pro děti)

 25. 4. 2015 Táborák

 31. 5. 2015 Den dětí

 June 2015 Přednáška - Geologem v Austrálii 
 Taneční večer

 July 2015 Vepřové hody

konTakTy na konZuláTy 
a velvyslaneCTví

Úradné hodiny:
Každý piatok 9.00–12.00

Pred návštevou je dôležité dohodnúť si 
stretnutie telefonicky.
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www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
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t

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA    6016
March 2015
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