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www.CzechSlovakWA.org
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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

Radio Czech and Friends
slaví 4 dubna 12 let vysílání pro krajany v Perthu.
Rádio jsem založil pro
Vás aby jste se necítili v
Austrálii sami.
Děkuji všem co kdy přidaly přídavek do vysílání
a přeji hezký a nerušený
poslech do budoucna.
S pozdravem Váš

Ludvik Jedla

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

Nechejte se zlákat a rezervujte si ve svých diářích

nedělní pozdní odpoledne 21/5/2017 na

FILM, BUCHTY A KAKAO
(a pro velké svařák)

v St Johns Lutheran, 16 Aberdeen St, Perth
A co se bude promítat?
Na tom ještě pracujeme, ale bude to super
- česky s titulky a film, který si užijí i děti.
Parkování v neděli zdrama na ulici,
případně je hned pod kostelem velké parkoviště.
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MOORA TRIATLON 2017 – ZASE JE NÁS VÍC
Na letošním ročníku triatlonu v městečku Moora se nás sešla už pořádná česko-slovenská parta závodníků se svými
podpůrnými týmy. Přesněji 58 dětí a dospělých, z toho 28 závodníků všech věkových i výkonnostních kategorií.

V přilehlém kempovišti jsme měli jasnou
převahu nad všemi ostatními nocležníky.
Děti všeho věku, a že jich bylo, nadšeně
pobíhaly, jezdily na kolech a společně vymýšlely, jak se zabavit. Občas je bylo vidět
dokonce v koruně stromu. Naše stany a
obytné přívěsy rostly jak houby po dešti,
ale všichni jsme se nakonec vešli. V podvečer jsme se sešli ve společné venkovní
kuchyňce, zavoněly grilované steaky i
nejrůznější saláty a přílohy, často odborně sestavené k posílení organizmu před
nadcházejícím závodem. Na slovo přišly i
kytary, Michal s Radimem sypali z rukávu jednu trampskou či folkovou píseň za
druhou. Ti si dali svoji první „závodní“
výzvu – hrát bez zpěvníku, pouze zpaměti.
A že jim ta paměť daleko sahala! Bohužel,
letošní chladné počasí mnohé zahnalo do
teplých spacáků mnohem dříve, než v roce
loňském. Jen hrstka nás tentokrát vydržela
klábosit do pozdnějších hodin. Na ráno
hlásili deset celých stupňů! Představa, že
budeme v sedm ráno stát v této zimě u
bazénu, nebyla nijak povzbudivá…alespoň
pro některé z nás. Doufali jsme aspoň, že
už se vypršelo.

Ráno nás opravdu budily sluneční paprsky.
Pravda, bazén mizel pod vrstvou páry,
která z něho stoupala do chladného rána,
ale ve vzduchu byla cítit sportovní nálada
a těšení se na závod. My závodníci jsme si
vystáli frontu na své závodní číslo a pak
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už jsme si v naší početné česko-slovenské
skupině dávali poslední rady, jakou zvolit
taktiku – opět byli mezi námi i nováčci.

Naše skupina byla naprosto nepřehlédnutelná! Díky úžasným českým sponzorům
Evě a Martině z firmy Alwac Teplice a
Jaroslavovi Turkovi měly všechny závodnice na sobě jasně oranžová trička se státní
vlajkou, pánské osazenstvo krásně modrá.
Někteří měli dokonce profi triatlonové
úbory v národních barvách s emblémem
naší klubové labutě! Myslím, že už toto
vyvolávalo v ostatních soutěžících obavy o
jejich zdatnosti.

Něco před osmou se do vody vrhla první
skupina závodníků. Mezi nimi i Milan,
Michal a Laco. Rozvážně ukusovali přesnými pohyby ze svých 650 metrů. My
ostatní jsme je s nadšením povzbuzovali

a mávali vlajkami. Během dvou hodin 99
závodníků a družstev mělo odplaváno.
Sluníčko se nás snažilo zahřát při jízdě na
kole v mokrých úborech, vítr mu to však
moc nedovoloval. To nám, většině, stejně
nevadilo, vždyť nás ještě čekal běh a při
něm zima není nikdy!
Báječné povzbuzování v rodném jazyce
přispělo k rychlejším výkonům i radosti ze
závodů. A vběhnout do cílové brány s vlajkou v ruce mi dalo hrdý pocit, že jsem
právě dokončila mezinárodní závod, kde
jsem reprezentovala naše barvy. Prostě atmosféra opět nezklamala. Nechybělo naše
velké skupinové foto, které zaujalo i tamní
zástupce tisku.
U pozdějšího vyhlašování výsledků se pořadatelé opět zapotili – museli totiž přečíst
mnoho českých jmen.
Absolutním vítězem triatlonu byl opět Milan
Kučera, který porazil i všechny týmy.

dozvedela o Moora, kde sa vždy stretne na
víkend výborná partia českých, slovenských a
miešaných rodín, a každý od 7 do 107 rokov
si môže vyskúšať triatlon ako jednotlivec,
alebo ako časť tímu.

Hned za ním se opět umístila Petra
Jerejian, která vyhrála ženskou „Elite“
kategorii.

Petra:
“Do Moory jsme letos na Triathlon vyrazili
už popáté. Poprvé jsme to pojali jako rodinný
výlet s dvěma dětmi a maličkým miminkem.
Já si chtěla vyzkoušet, jak se závodí v malém
australském městečku, které je tak trošku z
ruky. Druhý rok už nás jelo o trošku více. A
každým rokem se naše skupina rozrůstá a
rozrůstá. Přibývají děti, závodnici, fandové
a dokonce i sponzoři! Jestli to takhle bude
pokračovat dále, tak nám Moora Camp za
chvíli nebude stačit. Je to úžasné sledovat,
jak Moora Triathlon začíná být velice oblíbená akce naší česko- slovenské komunity. Ale
není se co divit. Víkend v Moora není pouze
pro sportovce a vášnivé triatlonisty, ale je to
víkend prostě pro všechny. Pro děti, pro starší
i pro mladší, pro lidi, kteří mají natrénováno
i pro ty, kteří nemají, ale i tak se rozhodnou
zkusit něco nového a triatlon podstoupit.
Prostě je to akce plná pohody, smíchu, povzbuzování a super zážitků. Moc všem dekuji,
bylo to super.“

aktivně zapojil do sportovního zápolení. S
Terezkou Kostkovou jsme vytvořili tým, a i
když jsme nepodávali špičkové výkony, tak
jsem si ale po dlouhé době opět vychutnal
závodní atmosféru, která v mých 67 letech
již nepřichází tak často. Byl to nádherný triatlonový víkend s úžasnou partou sportovně
naladěných lidí. Díky za tento zážitek, který
nejen mně, ale i mé ženě zpříjemnil a obohatil
náš krátký pobyt v Austrálii. Přeji triatlonovým nadšencům z české i slovenské komunity mnoho takových pěkných a úspěšných
sportovních zážitků.“

Tento rok sme prišli cela rodina do Moora
na triatlon už štvrtý krát. Začínam sa tam
poväzovať za regulárnu pretekárku. Za tie
roky som si tam už vybojovala jedno prvé,
jedno druhé, jedno tretie, ale aj jedno posledné miesto. To bolo hneď ten prvý rok. A bola
to úžasná sranda, lebo som mala poriadny
dámsky bicykel, ktorý bol stavaný skôr na
nákupy ako na triatlony. Niekto poznamenal,
že na tom sedím ako „pani radová“. Vraj mi
už len košík s rohlikmi chýbal.
Akcia to bola tak podarená, že o rok sme
prišli znovu. A každým rokom nás tam je
viac a viac. A čo ma najviac teší, že každý
rok máme na trati viac a viac účastníkov,
medzi dospelými aj deťmi.
Tak dúfam, že v roku 2018 nás bude ešte
viac.“

Zabodovaly i děti. Adam Jerejian získal
zlato v klučičí skupině pod 12 let.
Adam:
„V Moora jsem byl už popáté a závodil
potřetí a stále je to tam báječné. Tento rok
se mi konečně podařilo vyhrát a mám z toho
velikou radost. Také jsem letos dostal sponzorské tričko s potiskem České republiky a se
svým jménem, takže jsem úplně zapadl mezi
dospěláky. Už se těším na příští rok. Určitě
zase pojedeme“.
Tým Krazy Kats vybojoval zlatou ve stejné kategorii.

Krásné medaile potěšily, ale to už byla
opravdu jen ta třešinka na dortu. Závod i
víkend se vydařil a my už se těšíme na rok
příští. Nepřidáte se?
Za všechny z Moora Jitka

Anettka:
„Moc se mi v Moora líbilo. Bylo to fajn strávit víkend se super kamarádama. Také bylo
bezva zkusit nový sport v týmu. Moc jsem si
to užila“.
Silvia:
Kamila Turková vybojovala zlato v ženské kategorii „Short Course“.
Tým Retro – Tereza Kostková a Jaroslav
Turek si odnesli stříbro v „Short Course“.
Jarda Turek:
„V Moora na triatlonu jsem sice nebyl
poprvé, ale poprvé jsem se s českou skupinou

„Už dávno som si chcela vyskúšať triatlon,
ale vždy som si myslela, že na to musím byt
profesionálne vybavená, technicky aj fyzicky.
Že musím mat poriadny bicykel, že musím
vedieť super plávať (kraula od začiatku až
do konca) a samozrejme vedieť všetky triky
ako sa rýchlo obliecť a nezdržiavať sa v depe
obliekaním si úzkych ponožiek na mokre
nohy (hahaha – skúste si to).Až raz som sa
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KAM NÁM MIZÍ PONOŽKY?
“Kam zase zmizela ta ponožka? Podívej se pořádně do pračky. Nezůstala tam? To snad není možné! Ty ponožky nám doma někdo žere!” Stává se vám občas také, že nemůžete nalézt ponožku do
páru? Tak je zřejmé, že je máte doma taky! Koho že to? No, přeci LICHOŽROUTY!!!
Děti z České školy Perth zažily další Noc s Andersenem, tentokrát s knihou Pavla Šruta – Lichožrouti. První Noc s Andersenem
proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně, kde si tamní
knihovnice vzaly za své dát dětem osobní příklad a ukázat jim,
že číst je veliké dobrodružství. Od té doby nejen mnohé české
knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem
dětí a dětské čtenářství. Projekt se rozrostl mezi školami a dalšími
organizacemi a v letošním roce do něj bylo přihlášeno na 1700
míst, z toho 340 mimo Českou republiku.
A takto popsal lichožrouty profesor Kadeřábek ve své studii:
Po staletí tento tvor - ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a sužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natožpak
popsán! Cožpak není rozšířen po celém světě? S výjimkou
zaostalého afrického venkova a pralesů v povodí Amazonky,
kde domorodci chodí bosky? Cožpak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých? Jméno
lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně
a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka. Nikdy celý pár!
Lichožrouti z párů ponožek dělají takzvané licháče. Říká se,
že člověk je to, co jí. Což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí
ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky
tomu jsou velice pružní a ohební, dokážou se smrskávat a
natahovat až do jednoho metru. Mají drobná a těkavá očka,
ale nejvýraznější částí jeho hlavy je ústní dutina. A teď to
nejdůležitější, ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako
chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí!
Když dokončoval poslední stránku, byl do své práce tak zabraný,
že si ani nevšiml, že mu pod stolem dva lichožrouti právě sundávají jednu ponožku a už se těší, jaké budou mít hody.
Panu Vavřinci se také ztrácely ponožky. Lidé v domě i na ulici si
o něm mysleli, že je divný, nebo blázen, protože nosil každou ponožku jinou. Jednu modrou a druhou zelenou! “Víte přeci jak se to
říká - zelená a modrá, pro blázna je dobrá.” Jenomže on to vůbec
nedělal schválně! Už toho ztrácení ponožek měl právě dost a vydal
se do obchodu koupit pastičky, v domnění, že mu ponožky žerou
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myši. Jenomže myši to nebyly! Když se vracel z obchodu domů a
chtěl otočit klíčem v zámku svého bytu, zůstal na chvilku stát jako
přimrazený. V bytě totiž zaslechl nějaké hihňání. Co se mohlo dít
v jeho bytě, když nebyl doma, to nám předvedly starší děti. A že
měly hodně nápadů!
Dobrodružný den i noc jsme si v České škole všichni užili až až, a
to i po setmění na noční hře, i v noci, kde se stále ozývalo hihňání
lichožrouta Hihlíka (což by vám mohla potvrdit Adélka Kučera
a pár dalších dětí, které v noci přišly o jednu ponožku z páru). I
přesto všechno si děti lichožrouty velice oblíbily. Například jim
navrhly nový vzor ponožek nebo vybraly nejlepší licháče a poslaly
je chudým lichožroutům do Afriky, aby tam měli co žrát.

A CO NA TO SAMOTNÉ DĚTI?
„Mně se líbilo, když jsme šli na bojovku a dělání lichožrouta.“
Emma K.
„Líbilo se mi, že jsme dělali lichožrouty. Měla jsem ráda hru, kde se
píše jméno, pak další jméno, potom co ty lidi dělají a kde.“
Amálka K.
„Mně se líbilo, jak jsme dělali naše lichožrouty, protože jsme je dělali z
ponožek. A hráli jsme hry.“
Abi
„Dneska se mi líbilo vyrábění lichožrouta, protože to byla zábava. Já
jsem měla pruhovaného a i se mi líbilo, jak jsme šli večer na bojovku.“
Terezka

„Nejvíc se mi líbilo vyrábět lichožrouty a taky malovat ponožky.“
Amálka V.
„Mně se líbilo vyrábět loutku z ponožek. Moje byla modrá, růžová a
bílá. Byla také příjemná a chlupatá, jako hračka.“
Eliška L.
„Můj lichožrout měl jedno oko žluté a jedno růžové!“
Eliška D. B.
„Mně se líbilo všechno, co jsme tady dělali!“
Anetka V.
Ano, domů si děti odnesly vlastnoručně vyrobeného lichožrouta!
Proto jedna rada na závěr: “Dávejte si doma pozor na ponožky,
zvláště ty bavlněné!”
Tak zase za rok,
Anya, Katka a Jitka
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25 May - 15 June 2017

Polski Fes

TICKETS ON SALE FRIDAY 5 MAY

more details coming soon at

www.polishfilmfestival.org
All films screen at CINEMA PARADISO in Northbridge with English subtitles.
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KLOKÁNEK

Nadekoruj si vlastní Velikonoční Vajíčko
co budeš potřebovat: nůžky, lepidlo a fantazii

!

Chtěl by si být Super Hrdina?

!
!

!

Pospojuj čísla 1 - 75 a tím dokonči obrázek Ninja Želvy jménem Raphael. Poté si ho můžeš vybarvit.

Na zamyšlení: Být Super Hrdinou není těžká věc, podívej se kolem sebe, nepotřebuje někdo z rodiny či
kamarádů pomoct? Naber svou super sílu a pomoz jak se dá, tím se staneš hrdinou.

!
!
!

Vyrob si Pexeso a pojmenuj České Večerníčkové Super Hrdiny
co budeš potřebovat: nůžky
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ LOUTKY NA SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO
a špetka historie vývoje loutkového divadla v českých zemích
„Společná česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a v Česku“ byla zapsána do Reprezentativního
seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování
nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě (Etiopie) dne 1. prosince 2016.“
poslední třetiny 19. století byly vydávány repertoárové sešity.
Od této doby se loutkové divadlo kontinuálně rozvíjí a předává z
generace na generaci.
Koncem 19. století se loutkové divadlo začalo více obracet k dětskému divákovi, i když i v pohádkách si mohli rodiče často najít
zejména v dobách politické nesvobody národa řadu dvojsmyslů.
Asi nejtypičtější českou postavičkou podobného hrdiny je český
Kašpárek. V Plzni byl slavný ještě dříve, než vznikly proslulé
loutky Spejbla a Hurvínka.
Loutkové herectví neztratilo svou krásu a význam ani v současnosti. A právě Plzeň je jedním z měst, kde máte možnost seznámit
se s kořeny nejslavnějších českých tvůrců loutek – pány Jiřím
Trnkou a Josefem Skupou.

Tato zpráva jistě potěší nejen loutkářské patrioty, ale i hrdé
Čechy a Slováky. Vždyť loutkoherectví má v našich zemích
dlouhou tradici!!!
Prvky loutkového divadla se vyskytovaly již v nejstarších obdobích, a to především v kultovních obřadech, náboženských ceremoniích a také při lidových zvycích.
Středověk měl u nás, jak je známo, rád prstové loutky. 17. století
zase mělo rádo živé divadlo a marionety. Oblíbené byly například
biblické hry, anglické tragédie či italské komedie.
V Čechách je vystřídali okolo poloviny 18. století putující čeští
loutkáři, kteří přinášeli české divadlo i do menších měst a obcí.
Krom toho představovali domácímu publiku i významné hry českého i světového hereckého repertoáru. Legendárním představitelem těchto loutkářů se stal Matěj Kopecký (1775-1847), jenž bývá
též nazýván patriarchou českého loutkového divadla. Putujícím
loutkohercům vytvářeli jejich dřevěný herecký ansámbl řezbáři.
Fenoménem se stalo tzv. rodinné loutkové divadlo. Prototypy
stolních scén, dekorací a loutek navrhovali uznávaní malíři, od

Pokud se chystáte do Čech na letní prázdniny, jistě doporučuji
také navštívit Chrudim a proslulé Loutkářské muzeum, kde je
nejen stálá expozice tradičních českých loutek, ale často tu je také
připravený interaktivní program pro děti. Minulý rok jsme se tu
mohli těšit z klasického javajkového divadla, kde si děti mohly
vyzkoušet tyto speciální loutky.
A ještě jedna, bohužel smutná,
zpráva na závěr. Minulý týden zemřela Helena Štáchová,
ředitelka Divadla Spejbla a
Hurvínka (S+H), autorka her
pro děti i dospělé, a to jak
doma tak v zahraničí. Byla
také loutkářka, která propůjčovala svůj hlas postavám
Bábinky a Máničky. Jistě se
vám vybaví její hlas, když
zmíním malou Lízu z legendárního seriálu Simpsonovi. V
roce 2013 pro Divadlo S+H
převzala cenu Thálie.
Anya Kopecká

Zdroj: nipos-mk.cz

Fotografie pořízené v Chrudimském muzeu loutek
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NOVÉ ČLENKY VÝBORU

Jak jste jistě zaregistrovali, v posledních číslech Klokana jsme inzerovali, že hledáme posilu do výboru naší
české a slovenské komunity. Jeho současný počet už nestačí zvládat nápor požadavků na personální a technické zabezpečení některých akcí, které pro vás pořádáme. Asociace se nám rozrostla a zajistit plynulý chod jen
těch nejpopulárnějších akcí dá zabrat. Například je rozdíl zajistit vše na táborák, na který přišlo vloni přes 300
lidí v porovnání s rokem 2010, kdy si buřty přišlo opéct asi 75 nadšenců. Na naši výzvu v Klokanovi reagovaly
celkem čtyři mladé dámy, které se představily členům asociace na únorové výroční schůzi. Pro ty z vás, kteří
jste se na schůzi nemohli dostavit, bych ráda naše nové členky výboru představila.

PETRA JEREJIAN

Petra Jerejian se přestěhovala do Perthu
s manželem a třemi dětmi (5, 8 a 10 let)
z Dubaje v roce 2008. Ve stejném roce
se seznámila s českou komunitou žijící
v Perthu. S několika maminkami založily
první Českou Playgroup s cílem vytvořit
pro své děti česky mluvící herní prostředí.
Petra Jerejian je bývalou reprezentantkou
České republiky v plavání a držitelkou několika medailí a pohárů v různých plaveckých disciplínách. Později přesedlala na
triatlon, ve kterém soutěží dodnes. Byla
to ona, která vnesla do podvědomí naší
asociace závody v amatérském triatlonu,
pořádané každoročně v městečku Moora.
Ve sportovní oblasti by se ráda angažovala pro klub, tak se můžete těšit na nové a
zábavné příležitosti protáhnout si své svaly mezi krajany. Ze svých zálib mi Petra
vypíchla sport, který podporuje aktivně
i u svých dětí. Ve volných chvílích taky
ráda čte nebo se dívá na české filmy. A
miluje prý čokoládu.

Veronika Lakay přijela do Perthu v roce
2001 na dva roky studovat angličtinu a jak
sama říká, „nějak se to protáhlo.“ V roce
2008 pomáhala Terezce Rada se založením
České Playgroup, a tím se dostala do styku
s českými rodinami. S manželem a třemi
dětmi bydleli krátkou dobu i v Geraldtonu,
teď jsou zpět v Perthu a mají radost, že
se opět mohou zúčastňovat našich akcí.
Veronika ráda vaří, a to především zdravá
jídla a chuťovky. Její lahodné chlebíčky a
pomazánky jste měli příležitost ochutnat
například na Mikuláše nebo na promítání manželů Lochmanových. Pro zájemce
a příznivce zdravé české a slovenské
kuchyně Veronika ráda připraví Hodinu
vaření. Ve volném čase Veronika hodně
čte, cvičí jogu, jezdí na kole a plave. V klubu by se chtěla angažovat při organizaci
sportovních dnů, a to hlavně pro děti
a rodiny v podobě víkendových výletů
nebo vícedenních táborů. Taky by ráda
podpořila výuku češtiny pro děti i dospělé
formou čtenářských soutěží nebo kvizů
v Klokanovi.

KATEŘINA ŠVEJCAROVÁ

VERONIKA LAKAY
Kateřina Švejcarová je v Perthu od roku
2014, kdy přijela studovat angličtinu se
zaměřením na IELTS testy. Své studium
pak rozšířila na účetnictví na WAIFS college. S českou komunitou přišla do kontaktu na filmovém festivalu, při promítání
Obecné školy a samozřejmě na Táboráku.
Kempování a pobyt v přírodě patří k jejím
volnočasovýn aktivitám stejně jako sport,
a to jakýkoliv. Nejraději má tenis, házenou
a volejbal, tak se příznivci kolektivních
sportů mohou těšit na obnovení plážového
volejbalu a případně turnajů v míčových
hrách. Kateřinu uvidíte na našich akcích

až v druhé polovině tohoto roku, protože
se právě chystá s přítelem, který pochází
z Irska na cestu do Evropy představit svého půlročního syna jejím i jeho rodičům.

MICHAELA ONDOVÁ

Michaela Ondová přijela se svým partnerem studovat do Perthu angličtinu
v březnu roku 2015. Ve stejném roce přišla pomoct našemu „dvornímu kuchařovi“
Bohoušovi s přípravou večeře na česko-slovenské vepřové hody. Od té doby byla
na většině akcí, které klub organizoval hlavně kvůli tomu, že se zde mohla setkat
s dalšími Čechy a Slováky. S vrstevníky
především z jejích řad si ráda poklábosí
při sklence dobrého moku, a to především
vína. Baví ji vařit a péct, odpočívá při
sledování filmů a seriálů nebo rozvalena
na slunečné pláži. O školních prázdninách
nebo víkendech vyráží s partnerem a přáteli kempovat. Nebojí se organizovat lidi
a činnosti, a tak by nám ráda pomohla
s přípravou našich akcí, a to hlavně pro
studenty (i ona ještě studuje).
Petra a Veronika mi prozradily, že vloni
připravily pro malou skupinu dětí hru
v přírodě pod názvem „Šipkovaná“, která
měla velký úspěch. Rády by rozšířily
tuto stopovací zábavu pro více dětí
z naší komunity. Kateřina a Michaela
rády akce organizují, a protože patří k
mladší generaci, tak se hlavně studenti a
mladí lidé mohou těšit na nové příležitosti k setkání se se svými rodáky, které
pro ně organizují. Za členy výboru asociace jen dodávám, že se těšíme na nové
posily do našich řad a přejeme jim, aby
neztratily elán.
Gábina
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The First Light Flower Essences of
New Zealand
Natural sacred medicine healing the
body, mind and spirit.
Made purely out of sun, water and
plants healing energy.
Please contact: Andrea Klíma
Tel: 0401272797, andreanzessence@gmail.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

16

Indoor – Outdoor

Bootcamps

Nutritional Advice

One on One

Mums and Bubs

Group Training

Weight Loss

Pre and Post Natal
Certified

ANDREA LACK

|

0403 007 489

|

andrea.lack71@gmail.com

|

Z KLOKANOVY KAPSY
Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - VELIKONOČNÍ BERÁNEK

MATEMATIKA PŘEVÁŽNĚ
VÁŽNĚ.......

INGREDIENCE:

POSTUP:

Těsto:

Velikonoční beránek
je velmi jednoduchý a
zvládne ho jistě každý.

3 ks
vejce
180 g
cukr
2 lžičky
vanilkový cukr
150 ml
olej
225 g mouka continental


Tři muži přišli do motelu :
Recepční uvedl, že pokoj stojí 30 Kč,
a tak každý z mužů zaplatil 10Kč.

150 ml
5g

Všichni odešli na pokoj.

olej
2
prášek do pečiva
kůra
6 z 1,5 citronu
3
studená voda
špetka sůl

Po chvíli recepční zjistil, že cena je
nižší a činí 25 Kč.

75 ml
1

Vzal tedy 5 Kč a poslal poslíčka,
aby je vrátil. Ten však nevěděl, jak
rozdělit 5 Kč na tři stejné díly, proto
každému z mužů vrátil jen 1Kč a 2Kč
si ponechal...To znamená, ze každý
z mužů nakonec zaplatil 9 Kč...Je to
tak??

Čokoládová poleva:
3 lžíce
6 lžic

3 lžíce
4 lžíce

6

Poslíček má v kapse 2 Kč...Je to tak??
To je dohromady 29 Kč... Je to tak??
Tak kde je, ta koruna?!?!

1

9

5

2

másla
vody

1

8

http://1sudoku.com



4

6

6

SUDOKU
9

8

1
7

9
4
http://1sudoku.com

4

5
8

1
8

5

9
1

2

9

3

Print sudoku

8http://1sudoku.com

4

1

5

Dobrou
7 chuť!

Michaela Ondová

1
5
9

9

6

6

4
9

5

4

2

V obchodě s rybářským náčiním se objevil na dveřích tento nápis:
1
8 7 počkat čtvrt hodinky
2 na prodavače, klidně 7
„Nemáte-li
trpělivost
1
odejděte a nic nekupujte, poněvadž
byste jistě nevydržel
půl dne
n° 313012 - Level Hard
http://1sudoku.com
čekat, než
8 vám zabere malá rybka...
5



2

4

„Děti, na co si to hrajete?"

9

Play on your mobile these puzzles and find their solutions by flashing the codes below :
Řešení:
n° 328196

2

„Hrajeme si na maminku a na tatínka."
n° 327851

n° 313012

9 —
5 a proč
8 mezi vámi sedí ten buldok?"
7
„To je hezké
„No to je přece tchyně!"

n° 328196 - Level Hard

4

3

6

3
9

9

1 3 6
5
ZASMĚJTE
SE S KLOKANEM

3

8
http://1sudoku.com

7

2
6

5

4

4

8

7

8
3

3
9

2

1
8

1
8
7

9

5

4

Beránka necháme zchladnout ve formě a po vyklopení
2 rozpuštěpocukrujeme moučkovým cukrem, polejeme
nou čokoládou, čokoládovou nebo citronovou polevou.

6

3

6

5

Na závěr pomalun°přimícháme
a kdo má
328196 - Level Hard sníh z bílků
http://1sudoku.com
rád může třeba přidat kandované ovoce.

4

4

3

4

Přidáme vodu a citronovou5kůru a mícháme dál,
aby bylo těsto krásně
vláčné.

8

8

Pečeme dozlatova přibližně 45 minut, ale záleží na
typu
hotový zkoušíme špejlí.
3 trouby. Zda
5 je beránek
6

8
2

6

3

4

Celou směs vlijeme do vymazané a vysypané formy.
Pokud máte silikonovou formu, stačí jen vymazat.

A teď machrujte....!!!!!!!

2

7

7

cukru moučka

8

Oddělíme
3 žloutky
9
8 od
bílků a vyšleháme s 180
g cukru a 2 lžičkami9
vanilkového cukru do
jemné pěny.
Odměříme si 150 ml
oleje
7 a přimícháme do
4
pěny. Dále prosejeme
225 g mouky a35 g
kypřícího prášku a vmícháme do základu.

kakaa

Ve vodní lázni rozpustíme
máslo a přimícháme
kakao
3
8
a cukr. Na závěr přidáme
vodu. Beránka poléváme
na mřížce.

To je dohromady 27 Kč... Je to tak??

Zapneme si troubu na
170°C a pustíme se do
3
přípravy našeho beránka.

http://1sudoku.com

6

3

n° 321132

1
n° 327851 - Level Hard
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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
STV: www.rtvs.sk/

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
Z dôvodu mojej dlhšej dovolenky sa slovenské
evanjelické bohoslužby v apríli a máji nebudú konať.
Najbližie sa teda stretneme až 4. nedeľu v júni, teda 25.
júna o 4.00 popoludní v St John‘s Lutheran Church na
16 Aberdeen Street, Northbridge. Všetci sú 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.

12. Februar 11am
12. Marec 11 am
9. April
11 am

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.
Kontakt: Renata Laturova
renatal@seznam.cz
0406601621

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
Kurz českého jazyka pro dospělé 2. čtvrtletí 2017
začíná v úterý 11. dubna 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.
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/

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

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

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.

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
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2017
29. April 2017

Táborák

21. May 2017

Film, Buchty a Kakao

June 2017
August 2017

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.

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.

Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

ČESKÁ REPUBLIKA

Den dětí
Vepřové hody

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 /czech.consulate.sydney/

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
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: 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.
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