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jí ptá: "Paní Čermáková, znáte mne?" "Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne velik
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V neděli 7. srpna zemřela v Perthu
paní Marie Nedvědová, několik
týdnů před nedožitými
101. narozeninami.
V úterý 16. srpna byla zpopelněna,
podle svého přání bez obřadu.
Byla pravděpodobně nejstarší žijící
Češkou v Západní Austrálii.”

3

VEPŘOVÉ HODY A CHŘIPKOVÁ SEZÓNA
Obavy, že letošní poměrně pozdní termín tradičních vepřových hodů bude ohrožovat masné výrobky teplem, se zdaleka nevyplnily. Letošní neobvykle zdlouhavá a mokrá zima však ohrozila hody úplně jinak –
všudypřítomnými viry!
S blížícím se datem odpadávali členové organizačního týmu, napadeni virózou, až na velmi kritickou hranici. Úplně na poslední
chvíli musely být povolány zálohy, které naštěstí vytrhly trn
z paty. Jen v kuchyňskému týmu se viry vyhnuly – možná tušily,
že by se přes Bohouše, který si do kuchyně odskočil ze Sydney,
nedostaly. Již po několikáté, pod jeho taktovkou všichni nováčci
i mazáci pracovali jako dobře seřízený stroj. A přestože opětovná nefunkčnost trouby i sporáků poněkud zdržovala přípravy
večeře, na chuti to vůbec nebylo poznat. Jitrničky, jelítka i uzené
byly vynikající, za což patří velký dík našemu řezníkovi Láďovi
Kofroňovi. Určitě se měl co ohánět, aby vyrobil dostatek porcí na
sto dvacet večeří a naplnil vaše objednávky na masové balíčky.
V malém sále se mezi nimi docela ztrácel Jura, který měl však
jejich výdej plně pod kontrolou.

Sál se brzy zaplnil a u stolů se sešli jak tradiční hodovníci, tak
i nové tváře a čerstvě příchozí. Za velmi bohatou tombolou, do
které přispěli jak naši podnikatelé – řezník, pekárna Praha, The
Honey Cake, tak i malopodnikatelé ze Swan Valley, běžel velmi
povedený trailer, který lákal na další ročník Českého a slovenského filmového festivalu. Sál zdobily plakáty na promítané
filmy, a kdo chtěl, mohl si již zakoupit vstupenky. Ti šťastnější
vyhráli vstupenky na filmy v tombole. A některým se dokonce
podařilo vyhrát vstupenky jak na Gala zahájení, tak i na slavnostní zakončení festivalu. Ovšem to nebylo nic proti Štěstěně,
která stála při studentce Marii, která si ani nestihla dosednout a
už si běžela pro další cenu. Zřejmě její štěstí zářilo nad celým
stolem, u kterého seděla, protože měl jednoznačně nejvíc vyhraných cen. Veškerý výtěžek z tomboly půjde na organizaci filmového festivalu, takže velké díky Vám všem, kdo jste přispěli.

„Život je nejlepší školou života.“ prohlásil univerzální český
génius a všeuměl Jára Cimrman.
A protože od první zmínky o tomto (skoro) největším Čechovi
právě uběhlo padesát let, výstava, která doprovázela letošní
hody, jeho dílo připomněla. Myšlenku založit Divadlo Járy
Cimrmana dostali pánové Šebánek, Čepelka, Smoljak a Svěrák
v říjnu 1966. Výstavou jsme také pokračovali v oslavách 80.
narozenin pana Zdeňka Svěráka. Skvělé materiály, čerstvě dovezené z Divadla Járy Cimrmana, které navštívila naše tajemnice
Martina namísto svých tetiček, i doprovodné plakáty jistě přinesly úsměvy a vzpomínky na nezapomenutelné hlášky z mnohých
cimrmanovských her. Jára Cimrman byl i velkým vynálezcem
a jeden z jeho vynálezů byl i na naší výstavě. V listopadu 2014
vydala Česká pošta první známku kruhového tvaru v historii
českého poštovnictví. Je na ní fiktivní podobizna Járy Cimrmana
a nápis „Jedna ze 136 možných podob Járy Cimrmana – vynálezce kruhové známky“. Své znalosti o Cimrmanově životním díle
si každý mohl vyzkoušet na připraveném kvízu, na jehož vítěze
čekala pěkná cena. Štěstěna opět stála při studentce Marii! Kvíz
vám přineseme v příštím čísle Klokana.

Atmosféra hodů byla báječná, jídlo vynikající, tombola bohatá a snad vás tento večer všechny nalákal na další akce klubu.
Obrovské díky Vám všem, kdo jste je pomohli připravit, kdo
jste se během večera postarali o hosty a nakonec vše uklidili.
(Speciální poděkování Martinovi a Veronice, na které zbyla hora
nádobí, mastná kuchyň i velký sál – vše zvládli s úsměvem na
tváři a ještě podotkli, že čekali víc práce!)
A náš génius Jára Cimrman by se rozloučil slovy:
„Můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale
to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat.“
„Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá.“
Jitka Smith
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JÁRA CIMRMAN
Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, lyžařem a filozofem
byl Čech Jára Cimrman. Mohou se o tom vést spory, někdo může
nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
Mistrova verná
ˇ vyobrazení

Socha Járy Cimrmana v životní velikosti, Památník mistrovi detrainizace v obci Kaproun v roce 1900, kdy JC
umístěna je v Tanvaldu na fasádě kina Jas. lokální úzkokolejkou cestoval. Za ujíždějícím vlakem volel: „To je
vrchol!“ , proto je zde umístěna vrcholová knížka pro poutníky.
Socha nese název Jára Cimrman v mlze.

Busta Járy Cimrmana v muzeu JC v
Příchovicích - rysy jsou poničené od napařování kloboučníkem Lešnerem, jen na
zátylku je patrný pahrbek geniality

Jára CIMRMAN – fiktivní postava českého génia aneb neuveřitelnych 50 let unikátního fenoménu
Jára Cimrman – fenomenální fiktivní postava, která svou jedinečností tvoří každodenní minulost nás všech. Jedná se o výjimečně
nadanou osobnost, génia a laureáta ankety Největší Čech, která
byla v roce 2005 uspořádána Českou televizí, ale z neobhajitelných
důvodů jej z ní tvůrci ankety diskvalifikovali pro jeho neprůkaznou
existenci. Byl nedostižným českým dramatikem, básníkem, hudebníkem, učitelem, cestovatelem, filozofem, vynálezcem, kriminalistou, dentistou, a sportovcem, vynalezl jogurt i zdokonalil porodnictví jako porodní dědek. Jeho podobizna se objevila na poštovní
známce – první kulaté vydané Českou poštou vůbec, je po něm
pojmenován poddruh myšice malooké, jediný český endemit mezi
obratlovci dostal název Anodemus uralensis cimrmani, přívlastek
cimrmani dostali i různé druhy štírů. Jméno Járy Cimrmana nese
vrchol hory v pohoří Altaj (3 610 m.n.m.) i Asteroid s číslem 7796.
Po mistrovi je také pojmenováno mnoho místeček po celé České republice, nesčetně stromů, pramenů, i těch vyschlých, jeden se například nachází na Kokořínsku a je opatřen deskou s nápisem Léčivý
pramen Járy Cimrmana 1898, dále také ulic, rozhleden či dokonce
nejvýše položený maják na světě (v obci Příšovice v Jizerských horách), také ohnišť i toalet. Poprvé se postava Járy Cimrmana objevila v rozhlasovém humoristickém pořadu s názvem Nealkoholická
vinárna u Pavouka 16. září 1966. Perfektní mystifikace byla velmi
umě zasazena do kontextu doby, a tak byl původně Cimrman
prezentován jako řidič parního válce u národního podniku Stavby
silnic a železnic v Hradci Králové a lidový umělec, naivní sochař
samouk, vystavující v nafukovacím pavilonu vinárny své plastiky –
předměty, které jeho parní válec připravil o třetí rozměr. Poté jeho
tvůrci – Zdeněk Svěrák, Jiří Šebánek a Ladislav Smoljak - nechali

jeho génia plně vyniknout hned v několika rovinách, a když
následně došlo k náhodnému nálezu jeho pozůstalosti Evženem
Hedvábným v chalupě v obci Liptákov, bylo jasné, že se jedná o
absolutně unikátní postavu světového formátu. Jára Cimrman se
měl narodit ve Vídni někdy mezi léty 1853 a 1859, přičemž nejistý
rukopis připouští i roky 1856, 1864, 1868, 1883 či 1884, v rodině
krejčího Leopolda Cimrmana a rakouské herečky Marlen JelínkovéCimrmanové. A posledním místem, kde měl Cimrman pobývat, je
osada Liptákov v Pojizeří.
Protože se vyprávění o Cimrmanovi setkalo s velkým úspěchem, v
říjnu roku 1966 dostali Šebánek, Svěrák, Smoljak a Čepelka nápad
založit Divadlo Járy Cimrmana. K původní hře Akt, která byla
ale příliš krátká, přidali autoři i přednášku o smyšleném autorovi
hry, Járovi Cimrmanovi. Tato složka se pak stala součástí všech
představení Divadla Járy Cimrmana. A měli úspěch. Hry se začaly
nahrávat a šířily se prostřednictvím audio nahrávek mezi lidmi,
humor, velmi inteligentní a mnohovrstevný, balancoval na hraně, ale
trefně zvolené časové zasazení hlavního hrdiny – do doby rozpadu
monarchie - dovolovalo autorům koketovat s kritikou společenského
řádu a vnášet do jednoduše působících vtípků stopu odvážné satiry.
Díky rádoby vědeckým přednáškám autorů o životě a díle Járy
Cimrmana a rozšířením jeho fiktivního životopisu začali mít lidé
pocit, že postavu velmi dobře znají. Roku 1969 byl natočen fiktivní
dokument s názvem Stopa vede do Liptákova. Velmi divácky úspěšný
byl i film, který natočili Svěrák se Smoljakem v roce 1983 a nesl název Jára Cimrman ležící, spící. V roce 1987 byl natočen film Nejistá
sezóna, jež nahlíží do zákulisí divadelního souboru, kterak připravuje premiéru nové hry a musí čelit zásahům komunistických orgánů.

Národ Tobe,
ˇ Járo Cimrmane.
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DRAZÍ PŘÁTELÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ KINEMATOGRAFIE,
FILMOVÍ FAJNŠMEKŘI I MILOVNÍCI DOBRÉHO BIJÁKU,
UŽ SE NÁM TO POMALIČKU BLÍŽÍ, UŽ JEN PÁR TÝDNŮ
A OPĚT VYPUKNE …

Druhý festivalový večer bude patřit slovenskému tragikomickému roadmovie Stako. Film, inspirovaný životy skutečných lidí,
poodhaluje podstatná témata současnosti, jakými jsou mimo jiné
obchod s bílým masem, život na okraji společnosti, život v cizí
zemi, samota, přátelství, zrada i štěstí a sebeúcta.

ČESKÝ A SLOVENSKÝ

Dalším z festivalových bonbónků je velkofilm pojmenovaný po
hlavní hrdince Lída Baarová. Je to film, který na pozadí zrůdných událostí druhé světové války a dalších přelomových okamžiků 20. století vypovídá o životě herečky, která by pro svou
kariéru i lásku udělala cokoliv.

FILMOVÝ FESTIVAL
V PERTHU

Od čtvrtka 20/10/2016 do neděle 23/10/2016 se v Cinema
Paradiso v Northbridge bude promítat česky a slovensky
(samozřejmě s anglickými titulky). Druhý ročník filmového
festivalu přináší pět celovečerních filmů, parádních trháků,
ze kterých si zajisté vyberete. Letošní filmy jsou hvězdně obsazeny a dějové linie příběhů nenechají nikoho chladným.
Festival bude zahájen galavečerem ve velkém stylu, kdy
šampaňské poteče proudem a stoly se budou pod božskou
manou prohýbat. Ale hlavně budeme oslavovat druhé filmovo-festivalové narozeniny a to bude rozhodně stát za to. Večer
pak bude pokračovat filmem, který Vás jistě rozesměje ale i
přiměje k zamyšlení. Nechte se polapit podmanivým
a nenásilným, mile břitkým až ironickým humorem hořkosladké komedie o životě s názvem Teorie tygra, v titulní roli s
Jiřím Bartoškou.

Nová krev do žil v podobě digitalizace byla vlita do filmu, který
rozhodně není určen jen pro pamětníky. Adéla ještě nevečeřela.
Je to nestárnoucí parodizující komedie a detektivka hýřící zvraty
a překvapením, prodchnutá skrz na skrz perfektní animací a klasickými filmařskými triky. Přestože dobová kritika popisuje tento
film slovy “surrealistická pocta brakovým melodramatům”, je to
bez diskusí nehynoucí legenda československé kinematografie.
Festival bude zakončen opět ve slavnostním duchu a s recepcí.
Poté, na závěr filmového defilé, bude promítán film pro všechny
milovníky velkých příběhů i hollywoodských hvězd. Očima fotografky je slovenský, částečně hraný, dokument o životě přední
slovenské fotografky Zuzany Mináčové, který ovšem není jen
o lesku hvězd na červeném koberci, ale odhaluje její minulost,
která je stejně pochmurná, jako historie 20. století.
Program je letos pořádně nabitý a o zajímavé kulturní zážitky
rozhodně nebude nouze. Tak si již nyní pořiďte vstupenky v
předprodeji na CzechSlovakWA@hotmail.com. Později pak
budou k zakoupení na stránkách kina www.lunapalace.com.au v
sekci Film Festivals.
Velmi se na Vás všechny těšíme v kině na některém z filmů.

PROGRAM 2016
TEORIE TYGRA

2016 | Comedie |
20. 10. | 5:45 (zahájení festivalu)
Teorie Tygra je road movie o muži, který si v
šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že
chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá se na
riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o
vše. Film je též o jeho ženě, která to prostě myslela
dobře: za manželství i svého muže obětavě převzala zodpovědnost,
protože muži toho nejsou schopni: “Jsou to takoví tygříci: cení to
zoubky, loví to, utíká, sem tam kousne, ale pro praktický život to
moc vybavené není. Musí se to ochočit, nakrmit a domestikovat.”
Revolta starého pána rozkolísá zavedené pořádky i v rodinách jejich
dětí. Mladí by si to rádi zařídili lépe, ale zničující rodinná strategie
pomalé přeměny z tygrů na králíky má hluboce zapuštěné kořeny

STANKO

2015 | Drama | Road movie |
21. 10. | 6:30
Stanko roky prežíva na talianskych farmách.
Klamstvá a nedodržané sľuby ho však dohnali do
situácie, keď mu už nikto nechce požičať peniaze.
Od bývalého chlebodarcu Paola dostane poslednú
šancu. Previezť dievča zo Slovenska do Talianska. Stanko netuší a
neskôr radšej ani nechce vedieť, ako dievča dopadne. Musí splniť
úlohu. Je pevne rozhodnutý aspoň raz v živote spraviť niečo
poriadne. Cesta sa mu však nečakane skomplikuje. S dievčaťom,
ktoré mu malo len poslúžiť ako prostriedok ku šťastiu, sa spriatelí.
Príbeh zo súčasnosti v žánri tragikomickej roadmovie inšpirovaný
životom reálnych ludí. Príbeh sa témou dotýka obchodu s dievčatami,
no rozpráva v prvom rade o priateľstve, o univerzálnom pute medzi
dvoma ľuďmi z okraja spoločnosti.
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LÍDA BAAROVÁ

2016 | Životopisný | Drama | Romantický |
22. 10. | 8:30
Milovala zločince. Je to zločin? Výpravné drama
o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové
s nacistickým ministrem propagandy Josephem
Goebbelsem. Velký příběh o slávě a pádu, lásce a
zradě, vině a trestu ve vyhrocené době.

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA

1978 | Fantasy | Comedie | Crime |
23. 10. | 4:00

Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter
přijíždí do Prahy řešit případ, s nímž si zdejší
policie neví rady. Je vyzbrojen geniálním mozkem
a nejnovějšími převratnými vynálezy, cestou z
New Yorku hravě zvádl češtinu. Na místě, zejména
v malebných hospůdkách nad orosenou sklenicí, ovšem zjišťuje, že
v Čechách všechno chodí trochu jinak než v Americe. Podaří se mu
překazit ďábelské plány zločinného hraběte von Kratzmar a zachránit
květ nevinnosti líbezné Květušky?

OČAMI FOTOGRAFKY

2015 | Documentární |
23. 10. | 8:00 (slavnostní zakončení festivalu)
Celovečerný dokumentárny film s hranými časťami
zachycuje život známej slovenskej fotografky Z.
Mináčovej. Bola pri vzniku Slovenského filmu,
poznala celú slovenskú kultúrnu scénu od 40.
rokov. Cez jej fotografie, výpovede hercov, filmárov,
archívy, vtipné i smutné príbehy predstaví fascinujúce 20. a začiatok 21.
storočia, osud ženy, ktorá mala odvahu vždy začať znova.
Ve filmu uvidíte světové hvězdy jako Claudia Cardinal, John Travolta,
Scarlett johansson, Jude Law, Antonio Banderas, Danny de Vito, Robert
de Niro, Morgan Freeman, keira Knightley, Gina Lolobridgite, Michal
Douglas, Robert Redford, … a spoustu dalších.

SAMOOBSLUHY SLAVÍ STO LET
6. září 1916 podnikatel Clarence Saunders otevřel první samoobsluhu na světě. A kde jinde, než ve Spojených
státech, v Memphisu. Ostrá kritika pultových konkurentů to zhodnotila jako naprostou neúctu k zákazníkům.
Tato revoluce v samoobslužném nakupování se však brzy stala
obrovskou předností. Nakupující přestal být pasívním aktérem
v rukou prodavače a stal se sebevědomou osobou, která si sama
rozhoduje, co si vybere a netlačí na ní ostatní zákazníci ve
frontě. Saunders si nechal svůj koncept Self Serving Store v roce
1917 patentovat a brzy otevřel obchodní řetězec Piggly Wiggly.
Historicky první supermarket King Kullen Food Store, existující
dodnes, byl otevřen v USA v roce 1930. Supermarkety se však
pořádně ujaly až koncem 50. let, kdy se lidé začali stěhovat na
nová předměstí a budovat tam celá města, která potřebovala i
obchodní infrastrukturu.
Ve válkou poničené Evropě první samoobsluhy vznikly až
v roce 1948 ve Švýcarsku. O tři roky později ve Vídni, pak ve
Velké Británii a v západním Německu (1954). 1. června 1955
byla otevřena první samoobsluha i v Československu – v Praze
na Žižkově. Přestože první zmínka se objevila již v roce 1947
v časopise Moderní obchod, s nástupem komunistického režimu
byl tento nápad označen za imperialistický způsob manipulace se
zákazníky. To se však změnilo, když se v roce 1953 otevřely dvě
samoobsluhy v Sovětském svazu. Samoobsluhy tak přestaly být
nástrojem k ožebračování pracujícího lidu, ale staly se sovětskou
novinkou v budování lepší budoucnosti socialistického člověka. Tehdejší vládce nadchlo, že v samoobsluhách bylo potřeba
méně zaměstnanců a tím pádem bylo více pracovníků pro těžký
průmysl.
Zákazníky bylo také potřeba vychovat, a proto se v tisku objevovaly fotografie s návody, jak samoobsluhu používat: „Věru neobvyklé nářadí – košíky a vozíky pro usnadnění vašeho nákupu.“
„Pozor! Pečivo neohmatávat – k tomu jsou kleště!“. Na konci
roku 1955, kdy bylo v Československu na osmdesát samoobsluh,

to vypadalo na nový fenomén socialistického nakupování, takže
vláda naplánovala na další rok otevření dalších 400 obchodů.
To se však nestalo, hlavně díky malým prostorům stávajících
obchodů a nedostatečnému vybavení – kde vzít nákupní košíky,
regály a chladicí boxy? Nedařilo se vyrobit ani pokladny. Dalším
problémem byly obaly. Trvalo několik let, než výrobci začali
dodávat své zboží v malých baleních. Všechno bylo špatně a Češi
se oprávněně na novou vymoženost dívali podezřívavě.
Ministerstvo vnitřního obchodu dokonce vyslalo pár svých
zaměstnanců do Velké Británie a Švédska, aby se poučili, jak
v této oblasti podnikají imperialisté. Na rozdíl od západních
zemí, kde se supermarkety a samoobsluhy stavěly na okrajích
měst, protože mobilita nebyla problém, v Československu se
budovalo v centrech a na nových sídlištích. První československý supermarket byl otevřen na pražských Petřinách na konci 50.
let. V počtu samoobsluh však patřilo Československo k vyspělejší
části Evropy, na jednu prodejnu připadalo méně obyvatel než
v západním Německu či Velké Británii! Problémem však bylo
zásobování - málo dodaného zboží, či sám vedoucí ho zapomněl
objednat. Oproti západním zemím jsme se lišili i otevírací dobou
– západní víkendoví zákazníci trávili v chrámech konzumu celý
den, zatímco v Československu se víkendy trávily na chalupě.
Vše se změnilo s nástupem tržního hospodářství. Psychologie
nakupování je dnes detailně propracovaná věda. Na jevu intuitivního nakupování, tedy odnášení si zboží, které jsme původně
vůbec koupit nechtěli, stojí v současnosti princip všech supermarketů a hypermarketů na celém světě. V Čechách je momentálně čtvrtá nejhustší síť hypermarketů v Evropě, ale oproti
jiným národům v nich Češi tráví relativně málo času – jen šest
hodin měsíčně…což je ale pořád víc než v kině či divadle.

Podle časopisu Instinkt 23/VIX zpracovala Jitka Smith
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FIF(O)áci

Jednou jsem na emailový dotaz, zda mohu přijít na večerní akci klubu, odpověděla: “Ne, nemohu. Jsem teď
v práci. Dělam FIFO, takže nemohu ani večer.” Kamarádka mi odepsala, že se musela podívat do slovníku, co
ta zkratka FIFO znamená. Než jsem přijela do Austrálie, také jsem to nevěděla. Četla jsem, že do některých
odlehlých oblastí se zde létá, netušila jsem však, že se létá i do práce. Zjistila jsem to, až když jsem se hlásila
na místo geologa u jedné hornické společnosti. Kromě požadavků na uchazeče společnost uvedla, že jde o 8/6
turnus Fly-in Fly-out. A odtud ta zkratka FIFO.
Jak to chodí? Coby zaměstnanec letíte do
odlehlé oblasti smluvním letadlem nebo
běžnou linkou. Z letiště vás odvezou
na ubytovnu. Někdy je to jen 10 minut
jízdy, to pokud má lokalita vlastní letiště,
nebo i dvě hodiny, to pokud jde o státní
letiště. Let trvá hodinu až tři, podle
vzdálenosti dolu od Perthu. Během letu
dostanete malé občerstvení, ale většina
pasažérů si raději dopřeje spánek navíc.
V období hornického rozmachu se na
účet společnosti podávala v letadle řádná
snídaně a na zpáteční cestě lehká večeře.

Po přistání se jedete ubytovat do tzv.
vesnice, což je vlastně skupina bytových
buněk, kterým říkají “donga”. Ty se
skládají ze čtyř nebo dvou samostatných
pokojů. Každý pokoj je vybaven vlastním
sprchovým koutem a toaletou, a jednoduchým, ale základním nábytkem, včetně
lednice a televize.

Vesnice má své názvy ulic, takže v
té změti dongů se podle nich můžete
zorientovat a najít nejen svůj pokoj, ale
i jídelnu, hospodu, tělocvičnu, případně
hřiště, bazén, běžecký okruh. Vybavení
záleží na movitosti společnosti. Jídelně
říkají “dry mess”.

Dle denní nabídky si zde můžete vybrat
snídani, svačinu a oběd do krabičky, a
po práci pak večeři. V menu je polévka,
několik druhů hlavních jídel, moučníků
a zmrzliny. V hospodě, které říkají „wet
mess” si můžete dát pivo, víno, nealko
a k nim hranolky. Tvrdý alkohol není k
mání.

Pracujete denně 12 hodin, začátek
pracovní doby je na domluvě každého
oddělení. Bývá to od 5, 5:30 nebo od 6
ráno. Odpracujete si dny podle svého
turnusu, a pak letíte domů, kde máte
několik dnů volna. Jejich počet je daný
turnusem. Takže pokud u nabídky práce
pro důlní společnost vidíte FIFO 2/1,
3/1 tak první číslo je počet týdnů, které
pracujete a druhé je počet týdnů, které
máte volno. Tento turnus je většinou pro
technické role a pro manuální práce. Pak
také můžete vidět 9/5 nebo 8/6. V tomto
případě jde o počet dnů. Kdy pracujete
(9 nebo 8 dnů) a počet dnů volna (5
nebo 6). Turnus 4/3 mívají manažeři, ale
jen u některých společností. Pokud však
pracujete na ropné plošině na moři, tak
se turnusy počítají v měsících. Taková
práce je vhodná pro nezadané a bezdětné
osoby, nebo pro citově odolné jedince.

Možná si říkate, že je to paráda létat si
do práce. Ano, je krásné koukat z výšky
na tu rozlehlou a rozmanitou krajinu,
místy zalesněnou, jinde pustou. Cestovat
hodinu či dvě letadlem nebo autem je
v podstatě jedno. Ale když Vám na letišti
na cestě domů řeknou, že kvůli poruše
je let odložen na následující ráno, nebo
když Vám během letu oznámí, že se
musíte vrátit, případně přistát jinde, a
že přílet do Perthu bude o několik hodin
později než plánován, tak to zrovna
příjemné není.

Pracovní pobyt mimo domov má své
výhody i nevýhody. Jste na nějakou
dobu odloučeni od své rodiny a přátel,
a z některých opravdu odlehlých oblastí
není možný ani kontakt po telefonu nebo
internetu. Ale dá se na to zvyknout. Je
velmi dojemné vidět malé děti ve vestibulu letiště vyhlížet své tatínky s rozzářenýma očima, a pak jim letět vstříc. Já
už mám svě děti odrostlé, takže vidím na
FIFO práci spíš ty výhody: nemusím bojovat s ranní a odpolední dopravní špičkou,
nemusím přemýšlet co vařit, nemusím
převlékat povlečení (to dělají pokojské) a
nemusím se rozhodovat co na sebe, protože stejně musíme nosit pracovní ´HIVI´
(high visibility) oblečení.
Gábina
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Septembrové pranostiky
September – z poľa ber!

September je máj jesene.

September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med.
Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.

Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.

Ak na Michala (29. September) padajú žalude, veru dlhé leto trvať už
nebude.

ŽE NEVIETE ČO JE ŽALUĎ?

Žaluď, žaluď krásavec, čiapku máš až milá vec,

Žaluď, žaluď daruj mi ju, je mi práve na palec…
Už viete? A ten jeden veľký s myškou si môžete vymaľovať.

NÁJDETE CESTU DO ŠKOLY?

Buk

Lipa

VYMAĽUJ A PRIRAĎ LISTY STROMOV:
Gaštan

Gingo

Dub

Javor

MENO:

JESEŇ PANI BOHATÁ

Pospájaj bodky podľa čísel a zisti, čo je na obrázku.

1

2

4

3

Zletel vietor šiky-miky,
hojdá všetky konáriky,
vraj by stromy zobliecť rád.

16

14

5

12

7

Jeseň pani bohatá,
farbí listy dozlata,
premaľúva celý sad.

Vojde Evka maličká,
v žltých vláskoch mašlička,
vyskočí a povie – jaj!

15

13

Žltý jačmeň,
žlté žitko,
žltá skriňa,
žlté sitko
a von žltý celý kraj.

10

6

11
8

9

ČO JE TO?

Nemá štetec ani farby,
predsa lístie žltým farbí.
/Jeseň/

Päť malých obláčikov
Jeden malý obláčik,
oblohou si letí,
druhý stretol slniečko,
ako pekne svieti.
Tretí oblak na svet hľadí,
detičky má veľmi rád,
štvrtý chce byť užitočný
a kvietočky polievať.
Piaty oblak dobrodruh je,
vidieť by chcel celý svet,
vybral sa on s ostatnými
obláčikmi na výlet.

6
7

5
4

8
9

3

15

DO ŠKOLIČKY

Začali sa krátiť dníčky,

1
16

tabuľa a biela krieda.

17

čaká na nás prvá trieda,
Hoc začína pre nás práca

18

a čas na hry sa nám stráca,
my však sme aj tak veselí,

20 19

bo učiť sa nám nelení.

MENO:

LETOKRUHY
WWW.OMALOVANKY.SK
Viete, ako sa určuje vek stromu?
Vek sa určuje na základe letokruhov.
Každý letokruh znamená jeden rok
života stromu. Vy ho môžete ľahko
zistiť tak, keď spočítate letokruhy na
vyrúbanom strome. Takže, keď pôjdete
do lesa, tak pohľadajte nejaký pník a
spočítajte letokruhy. Vyrátajte aj vek
vyrúbaných stromov na obrázku a zapíšte
ho do štvorčeka.

13
12

už musíme do školičky,

Najlepším znalcom prírody je:

10

14

2
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ČESKÁ STOPA V RIU
Na úvod pár faktů. Na olympijských hrách v brazilském Rio de
Janeiro soutěžili 104 sportovci České republiky ve 28 sportech a
získali celkem 10 medaili. Konkrétně jednu zlatou, dvě stříbrné a
sedm bronzových. Je to hodně nebo málo? Po návratu z Brazílie
zaznívají hlasy, že výprava moc úspěšná nebyla. Statisticky mají
pravdu - počet medailí je nejnižší snad od roku 1932, kdy na
olympiádu v Los Angeles přijelo ani ne deset členů naší výpravy.
Na druhou stranu, neztratili se ani sportovci, kteří zůstali těsně
pod stupni vítězů. A že jich nebylo málo. “Bramborová” medaile
jistě nepotěší, ale někdy by na tu opravdovou stačila jen kapka
štěstí.
Kdyby ji měli atleti Zuzana Hejnová a Jan Kudlička, nebo kanoista
Vítězslav Gebas a střelec David Kostelecký, tak zde dnes píšu o 14
medailích a úspěchu české výpravy. Ovšem to se nestalo. Ostudu
však naši sportovci v žádném případě neudělali. A i když všichni
na medaile nedosáhli, závodili a bojovali ze všech sil. Z tohoto pohledu je třeba považovat reprezentaci České republiky za zdařilou.

No a kdo se tedy radoval z medaile? Jednoznačně zlatý judista
Lukáš Krpálek, jinak vlajkonoš výpravy při slavnostním zahájení.
Výkon, který předvedl v olympijském turnaji, byl obdivuhodný,
a ještě více gesto, kterým věnoval vítězství svému zemřelému
kamarádovi. To kanoista Jaroslav Dostál se radoval hned ze
dvou medailí. V individuální disciplíně na 1000 metrů mu unikl
nejcennější kov jen o kousek a jako člen čtyřkajaku se radoval z
bronzu.
Cyklista Jaroslav Kulhavý po zdravotně komplikované sezóně
vybojoval stříbro v závodu horských kol. Vodní slalomář Jiří
Prskavec a veslař Ondřej Synek bronz, stejně jako tenistka Petra
Kvitová po dramatické bitvě ve dvouhře. Její kolegyně Lucie
Šafářová s Barborou Strýcovou se z bronzové medaile radovaly
v tenisové čtyřhře, když porazily v “sestrovražedném” zápase
Andreu Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou. Lucie Hradecká si však
i tak medaili utéct nenechala, když s Radkem Štěpánkem získala
bronz ve smíšené čtyřhře. O poslední, taktéž bronzovou, medaili
se postarala oštěpařka Barbora Špotáková, která ještě na začátku
letošní sezony měla zdravotní problémy s nohou.
Bude trvat ještě několik týdnů, než opadnou všechny emoce,
v nichž se dnes trochu ztrácí i ona původní olympijská myšlenka:
“Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se...”
Paul

Zemřela Věra ČÁSLAVSKÁ
Bývalá československá sportovní gymnastka Věra Čáslavská zemřela v úterý ve věku
74 let. Uvedl to Český rozhlas Radiožurnál,
kterému informaci potvrdila filmová dokumentaristka Olga Sommerová. Čáslavské
se podle ČRo v úterý zdravotně přitížilo a
odvezli ji do nemocnice. Od loňského roku
bojovala s rakovinou slinivky.

Čáslavská získala na třech olympiádách
celkem 11 medailí, z toho sedm nejcennějších. Byla čtyřnásobnou mistryní světa, jedenáctinásobnou mistryní
Evropy a čtyřnásobnou Sportovkyní roku
Československa.

„Ztratila jsem velkou přítelkyni a tato
země ztratila člověka, který pro ni znamenal moc,“ řekla Sommerová ČRo.

Po olympiádě v Mexiku 1968 patřila k
nejobdivovanějším osobnostem planety.
Získala tam čtyři zlaté a dvě stříbrné
medaile.

O úmrtí Čáslavské také na svém facebookovém účtu informoval historik Pavel
Kosatík, který jí napsal životopis.
„Byla jednou z nejstatečnějších osob, které
jsem kdy poznala, nejen v gymnastice,
ale i v tom, co ji potom potkalo,“ řekla
ČRo Bohumila Řešátková, současnice
Čáslavské, která po ní byla ve sportovní
gymnastice koncem 60. let druhá nejlepší.
„Před 14 dny jsem s ní mluvila, říkaly jsme
si, že se sejdeme na buřtíky jako holky z
gymnastiky,“ řekla Řešátková s tím, že
Čáslavská s nemocí bojovala statečně.

Osmihodinová operace

Sedminásobná olympijská vítězka a
nejúspěšnější česká sportovkyně historie
od loňského května bojovala s rakovinou
slinivky břišní. Podstoupila tehdy úspěšně
náročnou operaci, která trvala osm hodin.
Pak strávila tři týdny v nemocnici.
Od té doby absolvovala několik chemoterapií, chodila na transfůze a zhubla o víc
než patnáct kilo. Letos v létě se její stav
opět zhoršil a neodcestovala kvůli tomu na
olympijské hry do Ria de Janeira.

Střet s komunistickým režimem

„V Mexiku skončila moje - v podstatě
jednoduchá - sportovní cesta, pro mne
osobně krásná a čímsi čistá. Jestliže pád
z bradel v Tokiu byl mou malou osobní
tragédií, pak vítězství v Mexiku nemohlo nic změnit na naší tragédii národní,” prohlásila v reakci na invazi vojsk
Varšavské smlouvy poté, co v Mexiku
naposledy uchvátila svými sestavami
celý svět.
V roce 1968 se Čáslavská na LOH v
Mexiku dělila o 1. místo se Sovětkou, při
sovětské hymně na protest proti okupaci
odvrátila hlavu a sklopila zrak do země
Právě v roce 1968 se zapojila do politického života. Podepsala známou petici
Dva tisíce slov, která byla jedním z
nejvýznamnějších dokumentů tzv. pražského jara.
Po srpnové invazi se dostala do střetu
s tehdejším komunistickým režimem.
Vyslýchala ji Státní bezpečnost, a když
i přes nátlak odmítla odvolat svůj
podpis pod manifestem Dva tisíce
slov, upadla v nemilost.

Věra Čáslavská na letišti v Praze ukazuje
medaile, které získala na OH v Tokiu.
Snímek z 19. listopadu 1964 foto: Jiří
Finda, ČTK

Kvůli svým postojům byla v roce 1971
vyloučena z řad Československého svazu tělesné výchovy. Než mohla začít trénovat mladé talenty, musela si několik
let vydělávat například úklidem domů.
Před čtyřmi lety vyšel o bývalé sportovní gymnastce autorizovaný životopis
Život na Olympu od Pavla Kosatíka.
Čáslavská také chtěla znovu vydat
upravenou knihu Cesta na Olymp, která
jí poprvé vyšla v roce 1972 a byla tehdy
zcenzurována.
„Z té knihy Cesta na Olymp toho hodně
vyškrtali. Teď ale za mnou chodí lidé,
že bych to měla oprášit, že by chtěli
vědět, co jim tam tak vadilo. Tak jsem
si řekla, proč ne, a už na tom trochu
pracuju,“ prozradila v květnu.
V letech 1990 až 1996 byla předsedkyní
Československého olympijského výboru
a v letech 1995 až 2001 také členkou
Mezinárodního olympijského výboru.

www.novinky.cz
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Charles IV 1316-1378 – Three Significant
Portraits of the Father of the Nation
Continued
2. Votive Picture of Archbishop Jan Ocko of Vlasim, NG ,
Prague
The second important portrait of Charles IV used to promote
this year’s anniversary of the birth of Charles IV is from the
outstanding Votive Picture of Jan Ocko of Vlasim, archbishop
of Prague. [Fig. 4, Fig. 5] In this picture, commissioned by
Archbishop Jan Ocko , we have another view of Charles as
the pious ruler. Whereas in the Karlstejn Relic Scenes we see
the ruler’s piety expressed through his veneration of relics, in
this picture we see him as a ruler with a great veneration of
not only the Virgin and Child but also of the patron saints of
the Bohemian Kingdom. At the top Charles, in full imperial
regalia, kneels adoring the Christ Child on, the Virgin’s lap.
Behind him is his special saint, St. Sigismund, whose relics
Charles himself brought to Bohemia in 1365. On the other
side of the Virgin, also kneeling, is young Vaclav, Charles’
son and heir, crowned King of Bohemia at age of two. This is
why he is depicted with the Bohemian Crown (later called the
Svatovaclavska koruna) which Charles himself had commissioned as the permanent crown of the kingdom in 1347. Behind
Vaclav IV stands St. Vaclav, the chief patron saint of the realm
of Bohemia. In the lower level of this altarpiece, are the other
patron saints, Prokop, Vojtech, Vitus and Ludmila. Kneeling
in the centre is Archbishop Jan Ocko. His folded hands are
held by St. Vojtech who is the patron of the Archbishopric of
Prague. If you look closely, you will see that the features of
the archbishop (a realistic portrait) are reflected in the facial
features of Sv. Vojtech. In this way, their special relationship
is established. It is as if Sv Vojtech is ceremoniously confirming Jan Ocko as his successor on the episcopal throne of
Prague. Jan Ocko was always painted in sharp relief because
he had one faulty eye which he did not want to be depicted.

Vaclav are located in
the upper, more important area along with the
Virgin and Child while
Jan Ocko is in the less
important, lower area of
the painting. This reveals
something about the
hierarchical status of the
individuals in a medieval
court – the ruler, being
crowned and blessed,
was considered worthy of
the company of the Lord
Himself, whereas the archbishop modestly places
himself on a lower plane.
3. Statue of Charles IV
on the façade of the
Staromestska mostecka
brana, Prague
One of the most imposing images of Charles
IV is the statue of him
as an enthroned ruler
[Fig. 4: The Votive Picture of
from the façade of the
Archbishop Jan Ocko of Vlasim,
Staromestska mostecka
NG Prague
brana (SMB) in Prague.
[Fig. 6: Charles IV on the façade of the Staromestska mostecka brana, Prague] Whereas on the SMB the statue of Charles
is elevated and thus appears comparatively small, in reality
the statue is on a monumental scale. This sculpture, by the
Parler workshop, is one of the last portraits of the emperor.
It was completed after 1374 therefore in the last years of the
emperor’s life.
The statue of Charles enthroned as Holy Roman Emperor was
intended by the Prague Court to be part of an extensive sculptural programme on the east façade of the SMB. This was the
fortified tower that guarded the entrance to the Prague Bridge
from the Prague Old Town. Charles himself founded the ‘new’
Prague Bridge in 1357; it replaced an older stone bridge from
the 12th century.
If we look at the façade of the SMB, we can see not only the
monumental statue of Charles IV enthroned in majesty on our
left, but also, to the right, a statue of Charles’ son and heir,
Vaclav IV similarly enthroned in majesty. [Fig.7: Façade of
the Staromestska mostecka brana. General view] Vaclav would have been less than 18 years of age when this statue was
completed. He is shown on the SMB as the heir of his father
to the Bohemian throne and as the representative of the next
generation of the Luxembourg dynasty.

Fig. 5: detail from the Votive Picture showing
Charles IV.
Another point of interest about this painting is the placement of the various ‘living’ persons. Charles and his son
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Usually the fortified towers on medieval bridges did not carry
extensive decoration and this makes the Prague SMB very
special. Why was the decision made to put such a massive
sculptural decoration on a fortification tower of a bridge?
One reason could have been because Charles IV wanted to be
closely linked to the actual structure of the bridge. There were
very few large-scale stone bridges in Europe in the 14th century so, for a city to have such a large stone bridge was very
prestigious. Moreover, as the Prague Bridge with its SMB was

the only connecting route between the Prague Old Town and
the Prague Castle with the St. Vitus Cathedral, the statues of
Charles and Vaclav would have been seen by a large number
of people from every social layer almost every day. It was,
therefore, an excellent opportunity for self-advertisement on
the part of Charles IV and of the Luxembourg dynasty. Both
local citizens and foreigners would have used the bridge and
would have been reminded of which dynasty ruled the realm.
In addition, the series of heraldic shields running along the
façade under the enthroned rulers showed all the lands which
were then under Luxembourg control so people could see that
Charles IV and Vaclav IV were the rulers of a realm much
more extensive than just the lands of the Czech Crown. This
was reinforced by several shields displaying the eagle, which
was the symbol of the Holy Roman Empire and the double-tailed lion of Bohemia thus underlining Charles role as not just
a regional king but also as Holy Roman Emperor which, along
with the Pope, was the highest office in Western Christendom.
Unquestionably, in the last decade of his life (1370’s) the
Luxembourg dynasty, with Charles IV at its head, was one of
the most powerful and prestigious dynasties ruling in Europe
and clearly the ruler wanted this to be recognised.
The route along the Prague Bridge was also part of the
Coronation Route of the Bohemian Kings. Along this way,
Bohemian kings had made their way for generations, from
the Prasna brana on the edge of Prague Old Town (Prasna
brana is still located next to the Obecny Dum) to the St.
Vitus Cathedral for their coronation. Notably, Charles himself was responsible for compiling a new Coronation Order
which was to be used in the future for the coronation of all
Bohemian kings. Not only a new Coronation Order but even
a new crown (today’s Svatovaclavska koruna) was provided
by Charles IV as the permanent crown of Bohemian kings. It
is not surprising therefore, that Charles wanted an enthroned
‘portrait’ of himself and his heir to adorn one of the most
important points of the Coronation Route.

Fig. 6: Charles IV on the façade of the Staromestska mostecka
brana, Prague

We mentioned earlier the use of realistic portraiture in the
court of Charles IV. Here on the SMB we have another example of this trend in Prague. The emperor is not displayed as a
heroic physical specimen but rather as an older man with his
typically hunched back and head held forward.
Finally, we need to consider the visual context for the SMB.
Anyone who visits the bridge even today cannot miss the
magnificent panorama dominated by the Prague Castle and
the St. Vitus Cathedral on the opposite bank of the Vltava
River. These were other monumental achievements of Charles
IV. During his reign he rebuilt the old Premyslid castle into a
great royal residence and, more importantly, he was responsible for founding the present Gothic St. Vitus Cathedral
and creating the Svatovaclavska kaple. We must remember
that this chapel was the eternal resting place of the bones of
Bohemia’s most important patron saint and Christian martyr,
St. Vaclav. It was here that the Bohemian crown, created by
Charles IV was placed on the very skull of St. Vaclav. Thus,
the cathedral was not only the spiritual heart of the Lands of
the Czech Crown but also, because of the crown, the political
heart of the kingdom. Visually, the façade of the SMB with
its sculptures extolling the achievements of Charles IV is inextricably visually linked with the view of St. Vitus Cathedral
and the Royal Castle and thus a permanent reminder of the
monumental achievements of Charles IV and the Luxembourg
dynasty.
All of the portraits discussed in this article can be seen and
admired at any time either in Prague or Karlstejn Castle.
Dr Iva Rosario Ph.D.
For further details and discussion about the portraits of Charles
IV see Art and Propaganda: Charles IV of Bohemia 1346-1378,
The Boydell Press, 2000

Fig.7: Façade of the Staromestska mostecka brana.
General view
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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

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

Affordable Personal Training
One on One
Small Groups
Indoor – Outdoor
Weight & Circuit training
Nutritional advice
Weight loss

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com
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Strength & conditioning
Motivation & Accountability
Workout that fits your schedule

WANT TO MAKE A DIFFERENCE
IN YOUR COMMUNITY?
WHY NOT VOLUNTEER!

The Visiting Angels Program is seeking
volunteers for our Czech and Slovakian clients.
Build friendship and make a difference in a life of
person who might be feeling lonely and isolated.
If you have a little spare time, would like to make
a new friend and change someone’s life for the
better, contact Henrietta on 9275 4411 or send
an email to cvs.umbrella@westnet.com.au

Z KLOKANOVY KAPSY
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM
V jednom malém městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Po poučení se jí ptá: „Paní
Čermáková, znáte mne?“ „Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne velikým
zklamáním. Lžete, zahýbáte své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, že jste velké zvíře, a přitom
jste tak pitomý, že vám nedojde, že z vás nikdy nebude nic než mizerný maloměstský právník.“ Právník vytřeštil
oči. Když se vzpamatoval z prvního šoku, rychle se ptá: „Paní Čermáková, znáte právníka žalovaného?“ „Ano, znám
pana Vorlíčka ještě z doby, kdy neuměl chodit. Občas jsem ho jeho rodičům hlídala. A i v něm jsem se zklamala.
Je to lenoch, udavač a piják. Nedokáže s nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné, že bez
uplácení ještě nikdy nic nedokázal.“ V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho v soudní síni. Zavolal si
oba právníky k sobě a povídá jim tiše: „Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli zná mě, dám vás okamžitě
zavřít pro pohrdání soudem!“

Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče. Rozčilený řezník však psa pozná. Je to pes jednoho ze
stálých zákazníků - místního právníka. Odpoledne zajde řezník k právníkovi a zeptá se jej:
„Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne svazek špekáčků, mám nárok na finanční náhradu od majitele psa?“
„Ano, samozřejmě,“ odpoví právník.
„V tom případě mi dlužíte 120 korun,“ říká řezník, „to totiž byl váš pes.“ Právník si povzdechne, vytáhne šekovou
knížku a napíše šek na 120 korun. Když je řezník na odchodu, právník jej zadrží: „Ještě moment! Tady máte účet na
500 korun za konzultaci!“

Odsouzený namítá: „Já přece nemohu odsedět třicet let. Vždyť je mi pětašedesát!“
„To nevadí“, uklidňuje ho soudce, „uděláte co budete moct!“

Muž přijde k právníkovi do kanceláře a ptá se,kolik si
Puzzle 8 (Hard, difficulty rating 0.71)
učtuje za své služby.˝
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)
(Hard, difficulty rating 0.63)
Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.57)
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Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)

Puzzle 5 (Medium, difficulty rating 0.59)
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Řešení z minulého čísla:

Puzzle 7 (Hard, difficulty rating 0.69)
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Puzzle 10 (Easy, difficulty rating 0.44)
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Puzzle 9 (Hard, difficulty rating 0.60)
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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
sa konajú pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci
v St John‘s Lutheran Church na 16 Aberdeen Street
Northbridge o 4 hod popoludní.

Po bohoslužbách máme vždy posodenie v hale pri káve.
Všetci ste srdečne vítaní.

O bližšie informácie a s akýmikoľvek žiadosťami
o pastorálne služby, sobáše, pohreby, návštevy v
domácnosti, večeru Pánovu a podobne sa obráťte na
Rev Milo Velebír na telefóne 0413 650 429 alebo email:
milo.velebir@gmail.com

SV. OMŠA

Srdečne pozývam na katolícku
Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi
v hale pri kostole.

11. September 11.am
16. Oktober 11am

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,
12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com
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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@amnet.net.au

Česká škola Perth
Kdy: školní soboty 9:30–12:00
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: Jitka Smith 0406 026 840
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Třetí čtvrtletí češtiny pro dospělé v roce 2016 začalo v
úterý 26. července večer. Zájemci mohou navštěvovat
hodiny ve třech úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a
pokročilí.

Výuka se koná v budově The Rise, Community Office č. 8
(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),
28 Eighth Avenue, Maylands.
Pokud vám termín nevyhovuje, kontaktujte prosím Báru
(ČJ, AJ) na
czech.perth@yahoo.com.au.

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

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

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:
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 $22 a je nutné nás informovat na adrese
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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 WA 6023
Telephone: (08) 9246 7102
E-mail: perth@honorary.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sydney
ÚŘEDNÍ HODINY:
pouze ve středu 15:00 - 19:00
Osobní návštěvu je nutno předem
dohodnout.
Konzulát ČR
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
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
$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
18. 9. 2016
20 – 23. 10. 2016
October/November 2016

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

S Katkou za Orchidejemi
Filmový Festival
Kempování

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00.

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands
Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

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
ÚRADNÉ HODINY:
Každý piatok 9.00–12.00
Pred návštevou je dôležité dohodnúť
si stretnutie telefonicky.
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

Redakční informace: Z důvodu stále pomalejší pošty se uzávěrka každého čísla posouvá k 26. dni v měsíci.
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

V jednom malém městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Po poučení se j

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS
Specialists in Immigration Law and Visas
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals
Visa Cancellations - Skills Assessments

www.martinudall.com

