September 2014

CZECH & SLOVAK ASSOCIATION
IN WESTERN AUSTRALIA
6/321 HARBORNE ST.
GLENDALOUGH WA 6016
www.czechslovakwa.org

Obsah čísla
Knihovníkův pozdní sběr............2
Pozvánka....................................3
Článek........................................4
Pozvánka kvíz............................5
Článek........................................6
Klokánek...............................7-10
Článek......................................11
Inzerce.....................................12
Z Klokanovy kapsy....................13
Služby pro cz-slov komunitu..............10
Kontakty na zastupitelské úřady ČR a SR,
Informace pro členy......................................15

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda:
Radek Václavík

Knihovníkův pozdní sběr
Renomovaní architekti, význačné osobnosti naší historie a výrazné linie neobyčejných domů – toto unikátní spojení si můžete vychutnat v knize Slavné pražské vily
z naší knihovny.
Společně s autory nahlédnete do vily Bertramka manželů Duškových, kde český
hudební skladatel a operní diva hostili W. A. Mozarta při jeho pobytech v metropoli.
Na počest slavné návštěvy je dnes ulice, v níž vila stojí, pojmenována Mozartova.
Častou destinací návštěvníků je také vilová kolonie v Praze 6 na Babě, která září
funkcionalistickou čistotou 30. let. Nechcete-li se Babě příliš vzdálit, stačí v knize
„popojít” do sousedních Střešovic, kde stojí národní kulturní památka Müllerova
vila. Vila je reprezentativním dílem Adolfa Loose, spoluzakladatele moderní architektury, a je o ni příkladně postaráno.
Oslnivá je též Lannova vila v Bubenči. Vojtěch Lanna byl významný průmyslník
2. poloviny 19. století, který navázal na rodinnou tradici, podstatně ovlivnil lodní dopravu v Čechách i podobu některých pražských přístavů. Zapsal se do dějin i
jako velký sběratel umění, mecenáš a lidumil. Zasloužil se o vybudování pražského
Umělecko-průmyslového muzea.
Zcela jinak působí na návštěvníka strašnická Trmalova vila. Ta zaujme na první
pohled inspirací lidovou architekturou, která ovlivnila tehdejší návrh mladého Jana
Kotěry. Přední český architekt, teoretik a dnes bychom řekli též urbanista navrhoval
nejen v Praze, ale i v Hradci Králové, Vídni nebo Sarajevu a je považován za zakladatele moderní české architektury.
A pokud není moderní architektura Vaším šálkem kávy – nevadí, zalistujte v některé
z publikací o hradech a zámcích, kterým co do doby vzniku bude těžko jiná stavba
konkurovat. Vypůjčit si můžete také fotografické publikace s pohledy na Krkonoše,
Jižní Čechy, Český ráj, Východní či Západní Čechy nebo knihy připomínající obrazy z
dob Československa – to abychom nezapomněli.
Seznam všech titulů k zapůjčení najdete zde:
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2013/07/knih_list.pdf

0420 351 027

Místopředseda a pokladník
Lukáš Kořínek

0431 115 207

Tajemnice
Iva Nováková

0404 735 462

Ostatní členové výboru:
Jana Franger
Vlasta Thomas
Jiří Voyt
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9377 6470
9401 3817

Gábina Baladová 0422 582 197
Bohumil Růžička 0415 949 325
Markéta Cásková 0450 855 614
Katka Hnědkovská 0406927 087

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská

0401 876 357

LucieVKlokan@gmail.com
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Eliška Kyršová

Filmové večery už běží...
Děkuji Elišce za krásný večer strávený u filmu K. Kachyni “Kočár do Vídně”, podle námětu Jana Procházky, a za zajímavé vyprávění o vzniku tohoto filmu i o osudu Jana Procházky, který napsal také povídku
“Ucho”, ze které nám Eliška přečetla úryvek a navodila tím atmosféru 50. let. Potom už jsme se zatajeným
dechem a skleničkou vína v ruce sledovali film, ve kterém nevítězí jen láska, ale i krutost.
Přijďte na další promítání! Tentokrát na komedii “Limonádový Joe aneb Koňská opera”, viz pozvánka.
(Knihu “Ucho” si můžete zapůjčit v československé knihovně.)
Kateřina Hnědkovská
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Reakce na akce:

A jak to letos dopadlo s pašíkem?

Vepřové Hody

Ano, máte pravdu, snědl se. Ale jaký
byl! 16. srpna proběhly již tradiční
vepřové hody, účast byla obrovská
a večeře náramná. Kdo si nemohl
vybrat mezi jitrnicí a jelitem, mohl
svou nerozhodnost napravit porcí
výtečného zelí a zchladit ji pivem z
produkce Last Drop, které nechybělo
ani tentokrát. Kuchyňský tým pod
taktovkou “dirigenta” Bohouše si se
všemi nástrahami kuchyně poradil
s úsměvem, který přetrval až do
pozdních hodin, a opět se potvrdila
známá poučka, že je potřeba dbát na
pravidelný pitný režim.
Večer pro nás otevřeli vášnivým
tangem
Valérie
a
Michal.
Doprovázela nás také tradiční lidová
dechovka a přes československé hity
jsme se po půlnoci propracovali až
k současné populární hudbě. Akce
to byla multigenerační: starší páry
věkově vyvažovaly děti divočící
v nestřežených chvílích na pódiu.
Občas sice někdo z nich ztratil
maminku nebo tatínka, aby mohl
předstírat pláč a užívat si nehlídaných
chvilek bez kontroly, ale nakonec
to vždycky dobře dopadlo. Přátelé
potkávali nové i staré přátele a ti, co
právě neseděli u stolu, korzovali mezi
výdejním okénkem, barem a tanečním
parketem.

Komu po světském hodování
vyhládlo po kulturním rozptýlení,
mohl navštívit výstavu jedinečného
českého umělce Jiřího Trnky a
zasoutěžit si. Organizátoři výstavu
prozřetelně umístili do místnosti, kde
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se vydávaly vepřové balíčky, takže se
mohlo nabízet tzv. balení 2 v 1, tedy
maso a Trnka. Kdo se nebál soutěže,
mohl si odnést nějakou dobrotu. A
tak si autorky správných odpovědí
– Eva s Valérií – odnesly balíček s
jitrničkami a jelítky navíc. Po večeři
se v okolí výdejny začali slétávat supi,
kteří, navnaděni chutnou večeří, tajně
doufali, že nějaký balíček zůstane bez
majitele a budou ho moci převzít.
Nakonec ale všechny balíčky našly své

pravé majitele a tak supům nezbylo
než se těšit na příští rok.
Organizátoři se akce zhostili na
jedničku s hvězdičkou a hosté nebyli
pozadu. Velké díky patří všem z
výboru i mimo něj, kteří akci neúnavně
připravovali dávno předtím, než vůbec
začala, a také všem, kteří se podíleli
na jejím hladkém průběhu a báječné
atmosféře.
Eliška Kyršová

Za oceněnými obrázky do Lidické galerie.
Děti z České školy Perth se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou každý rok vyhlašuje Lidická galerie, jak již bylo napsáno v červnovém časopise Klokan. Oceněni
byli dva naši žáci - Liam Červenka, který získal medaili a jeho bratr Noah, který
dostal čestné uznání. Jejich oceněná výtvarná díla jsou vystavena v Lidické galerii
až do 31. října 2014. Pokud do té doby zavítáte do České republiky, určitě si do
Lidic udělejte výlet. Stojí to za to.
V Lidické galerii budete moci shlédnout výtvarné práce dětí z celého světa. Uvidíte nejen malované obrázky
různými technikami, ale také
keramické výrobky, loutky, fotografie a další. Pokud s sebou
vezmete děti, tím lépe. Pro ně je
připravena soutěž, která začíná hledáním jednotlivých obrázků z dětské
výtvarné výstavy v prvním patře, přes přízemí, tam se nachází Lidická
sbírka - stálá expozice, pokračuje a končí v muzeu Památníku Lidice, kde
budete mít možnost seznámit se s tragickou historií Lidic a prohlédnout
si rozlehlý památník - původní místo vesnice s dochovanými základy
některých staveb a bronzovým sousoším osmdesáti dvou lidických dětí.
Kateřina Hnědkovská
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CO DĚLAT, KDYŽ SE BOJÍME? CO JE TO STRACH?
Ráda rozebírám, zkoumám a odhaluji témata, které běžně v životě zažíváme, jako třeba emoce, pocity, myšlenky. Zajímá mě, proč je to tak, jak to je. Někdo si své pocity a myšlenky uvědomuje více, někdo méně. Někdo řekne,
že strach je, byl a bude a nemá čas to řešit, prostě to tak je a tečka. Já se tomu ale chci podívat na „zoubek“. Vím,
že spoustu věcí můžeme ve svém životě změnit a ovlivnit, takže i strach, který nás svazuje, si vytváříme my sami
a také se od něj my sami můžeme osvobodit,
Zjistila jsem, že když pociťuji z něčeho strach, chovám se nepřirozeně, zmatkuji, jsem nervózní, potím se, mám
nepříjemné pocity v žaludku a mnoho dalších příznaků. Pokaždé, když se něčeho bojím, cítím se nesvobodná,
omezená a jakoby zmanipulovaná. Zajímá mě, odkud vlastně pocit strachu přišel, co se uvnitř mě děje? Narazila jsem před pár dny na zajímavý článek, který podává jedno z možných vysvětlení ohledně emoce strachu. Mě
osobně to dává smysl a mnohé mi to vyvětlilo. Dokonce jsem již našla pár svých strachů, které se mi podařilo
rozklíčovat, a tím se jich zbavit. Tento článek Vám tedy může, a nemusí pomoci objasnit emoci strachu, nicméně
za přečtení jistě stojí:-)
Markéta

S

trach je pocit, který zná každý
z nás. Kdo by se s ním někdy
nesetkal? Někdo se bojí často,
někdo jen občas, a pak je tu
„většina” lidí, která se bojí tak nějak
„průměrně často”. Ke které skupině
patříte vy? Co je vlastně strach? Proč
ho cítíme, proč k nám přichází? Proč,
když se něčeho bojíme, tak si to k sobě
přitahujeme? Strach je úžasná emoce.
Zkuste na chvíli zavřít oči a představit
si některý ze svých strachů. Jaké to je?
Kde na těle ho cítíte? Jakou formou ho
cítíte? Forem strachů je bezpočet. Jedno však mají stejné. Strach je stav, kdy
nejsme sami sebou.

BY SE MĚLO BÁT. Jenže na malé dítě
dáváme přeci pozor, aby se mu NIC
NESTALO. Začneme mu vštěpovat zásady, které mu mají jeho fyzickou bezpečnost zaručit. Jak to děláme? Přeci
přes strachy.

Strach je projevem našeho ega. Strachu se učíme odmalička. Naši rodiče,
a pak když jsme rodiči, tak to děláme
také, nás strachu učí „v dobré víře”. Používají strachu jako formy manipulace,
kdy se snaží docílit něčeho, co nám má
být „dobrým”. Malé děti strach neznají. Když dítě pláče, dává najevo hlad,
žízeň nebo jinou fyzickou nepohodu.
Třeba nemoc. Když byla moje dcera
malá, vůbec se nebála tmy, pavouků, švábů a jiné havěti. Překvapovalo
mě, že se ničeho nebála. Tenkrát jsem
byla „jinde” a nevnímala jsem ještě, že
strach v ní teprve „bude vypěstován”.
Fascinovalo mě, jak se beze strachu
pohybovala po domě v době, když byl
vypnut elektrický proud (běžný to stav
v zemi, kde jsme tenkrát pobývali),
jak klidně šla do místnosti, kde nebyla
svíčka, jak nosila langusty v rukou, a
nic se jí nestalo.

„Neplav tak daleko, mohl by ses utopit.“

Dítě je dokonalé. Až tohle pochopíme, přestaneme děti (de)formovat a začneme se od nich učit. Děti jsou úžasní
učitelé. Jsou napojeny na své vyšší já,
na své duchovní rádce, na zdroj/boha/
vesmír/stvořitele (doplňte ten název,
který je pro vás nejpřijatelnější). Malé
dítě ví, že nepotřebuje strach, že ho
mít nemusí, protože NENÍ NIC, ČEHO
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„Tam nechoď, mohl bys spadnout a
zlomit si nohu.“
„Jestli se nebudeš učit, budeš popelářem.“
„V životě se musí tvrdě makat.“
„V noci nechoď sama parkem, mohl
by tě někdo přepadnout (znásilnit/zabít).“

Pokud nám argumenty nestačí, neváháme sáhnout k těžším kalibrům a
strašit děti tragickými případy, které se
staly nebo by se stát mohly. V „dobré
víře“ naučíme dítě, že si musí dávat
pozor, aby ho neštípla včela, aby se
nenapilo vody v přehradě, protože by
z toho mohlo onemocnět, že se musí
dobře učit, jinak mu Ježíšek nedonese

dárky.
Zkuste si sami přehrát v hlavě, co
všechno jste použili pro dobro svých
dětí, aby udělaly to, co jste potřebovali? Aby reagovaly tak, jak jste si mysleli, že reagovat mají? Zkuste si vzpomenout, čím vás strašívali vaši rodiče?

Vzpomeňte na všechny horory, co jste
kdy viděli v televizi, na zprávy, které
bývají každý den v televizi, v novinách, na internetu. Pozorujte, jak jsme
stále vystavováni tlaku, abychom se
báli prasečí chřipky, klíšťat, očkování,
válek, znásilňování a jiných katastrof.
Strach je pouze vibrace, je to druh
energie. Tato energie je velmi nízká.
Když cítíme strach, necítíme se dobře,
jsme sevření, nemůže k nám naše intuice. Strach není přítomností. My se nebojíme něčeho, co se děje nyní, ani se
nebojíme něčeho, co se již stalo. Pouze
používáme svých zkušeností z minula, které nebyly příjemné a bojíme se,
aby se nestaly v budoucnosti. Strach
je tedy v budoucnosti. Proto člověk,
který je ve strachu, není schopen žít
přítomností, být tady a teď, užívat si
přítomný okamžik, protože je sevřený.
I když je jeho fyzické tělo teď a tady,
jeho mysl je v budoucnosti. Člověk,
který se bojí, zaměřuje svou veškerou
energii přesně tím směrem, kterým nechce. Neuvědomuje si, že dává velkou
sílu právě tomu, co nechce, aby se stalo. Čím silnější strach je a čím častěji
si ho vizualizujeme tím, že se na něj
zaměřujeme, přemýšlíme o něm, tím
rychleji se stane naší přítomností.
Svého strachu se můžeme zbavit.
Protože je to pouze energie, můžeme
ji přetvořit. Zvýšením svých vibrací a
zaměřením naší pozornosti na to, co
nás zajímá a čím se zabývat chceme,
odlákáme sami sebe od toho, čeho se
bojíme. V prvé řadě ale potřebujeme
pochopit, že není čeho se bát. Pokud
věříme, že vše je dobré a vše má svůj
smysl, že naše životy nejsou pouhé náhody, pokud jsme schopni vnímat synchronicitu událostí, pak cítíme, že jsme
součástí vyššího plánu. Proč se bát, pokud vše, co se děje, je dobré? Proč se
bát, když se vyvíjíme? Bojí se malé dítě
toho, že mu začne růst první zub? Nebo

Klokankovy aktivity

Pověsti
Blaničtí rytíři
Staré proroctví říká, že v Čechách stojí hora Blaník. Na hoře
rostou stromy a zakrývají prastaré hradby. Dříve tam stával
hrad, ale dnes není přes křoví a mech vidět. Ale co je pod těmi
hradbami? Spící rytíři ve zbroji. Je to vojsko svatého Václava.
Oni vlastně nespí, jen dřímají a čekají, až nastane den, kdy je
budeme potřebovat. Jednoho dne budou povoláni do boje.

Pod vrcholem Blaníku je ve východním svahu zvláštní skála a
z ní vytéká pramen. Tam je vchod do hory. Z pramene pijí vodu
koně rytířů, když si jednou za čas vyjedou v noci na louku
mezi lesy pod horou. O takové noci se ozývá z lesa strašidelné
dunění, zvuk bubnů a trubek. Ráno není po ničem ani památky.
Koně i rytíři jsou pryč, jen na louce je udusaná tráva.

Několikrát se stalo, že se do hory dostal obyčejný člověk. To jednou pod Blaníkem sekala mladá dívka
trávu. Objevil se před ní rytíř a požádal ji, jestli by v hoře neuklidila. Dívka se nebála a vešla do hory.
Uviděla obrovské sály, silné sloupy a na nich pověšené zbraně. V hoře bylo ale ticho jako v kostele. U zdí
byli osedlaní koně, za kamennými stoly seděli rytíři a tiše pochrupovali. Ani koně se nehýbali. Všichni spali.
Dívka začala zametat, ale nikdo se nepohnul, nikdo ji nepozdravil. Všichni dál tiše oddychovali. Když
uklidila, vrátila se domů. Jak se ale divila, když jí rodiče řekli, že byla pryč celý rok! Pověděla jim, kde
byla, a oni hned věděli, proč jí celý rok uplynul tak rychle.

Jindy si neznámý rytíř pozval do hory kováře z vesnice, aby mu okoval koně. Kovář vešel do hory, okoval
koně, ale za odměnu dostal od rytířů jen pytel smetí. Vzteky ho před horou vysypal. Když se vrátil domů,
byli všichni šťastní, že je zpět. Celý rok se neukázal, a tak si doma mysleli, že se mu něco stalo. Vyprávěl,
jak okoval rytířům koně a že za tolik práce dostal jen pytel smetí, který vysypal. Když pak ale protřepával
pytel, vypadly z něj 3 dukáty. Hned si uvědomil, co udělal, utíkal k hoře, ale nenašel tam nic.

Ale to už je všechno dávno. Od té doby je hora zamčená a tiše shlíží do krajiny. Svatováclavské vojsko stále
spí a čeká. Ještě není ten pravý čas, aby se vojáci probudili. Až bude naší zemi nejhůř, až se na ni vrhnou
všichni nepřátelé, vyrazí vojsko do boje. Až se to stane, uvidíte znamení: uschnou vršky stromů, na hoře se
zazelená starý dub, pramen u skály se rozvodní a poteče do vsi. Vojáci na koních vyjedou z hory a budou
bojovat proti nepřátelům tak dlouho, dokud naše země nebude zachráněna. Pak všude nastane svatý klid.
(adaptováno)

Z Klokánkovy kapsy

že udělá první krůček? Bojí se dítě, že
začne jíst tuhou stravu? V životě malého dítěte je spoustu okamžiků, kdy by
se bát mohlo, protože dělá stále nové
věci. To dítě se ale nebojí. Vnímá, že
je součástí celku. Vnitřně cítí, že vše se
děje, jak má, nepotřebuje vynakládat
svou energii na to, aby si zjišťovalo,
zda celek je. Dítě o tom nepochybuje a
ani nemá potřebu o tom mluvit (pokud
nechce sdělit nějakou myšlenku). Dítě
začne chodit, protože cítí, že je to jeho
úkolem.
Jakmile odhodíme své strachy, budeme schopni vnímat synchronicitu okolo sebe. Budeme schopni vnímat, kdy
máme kam jít, s kým se máme setkat,
co máme jíst, jakou práci máme dělat.
Budeme napojeni a intuice nás povede.
Nebudeme pochybovat o tom, že to,
co činíme, je správné, protože vnitřně
ucítíme, že to správné je. Když kousnu
do jablka, nemusím pochybovat o tom,
že jej mé zuby dokážou rozkousat, že
to dokážu polknout, strávit, vyloučit,
že si mé tělo dokáže vzít vše potřebné. Proč bych o tom měla pochybovat? Proč tedy tak často pochybujeme?
Zkusme si na tuto otázku odpovědět.
Co nám způsobuje pochyby?
Nedostatek víry, ať již v celek nebo v
nás samé, je hlavní příčinou dle mého
názoru. Nedostatek víry nás vede v nedostatek lásky. Protože kde je víra, je
i láska. Kdo věří, nepochybuje. Pochybuje ten, kdo nevěří. Strach je považován za negativní emoci. Strach má sice

negativní náboj, ale je pro nás velkým
dobrem. Díky strachu si uvědomíme,
že máme někde nedostatek a že se
tomu máme věnovat. My – lidé – sami
od sebe jsme příliš leniví na to, abychom bádali sami od sebe. Většinou
potřebujeme popostrčit. Proto máme
nemoci, jsou pro nás ukazatelem, stejně jako strach.
Emoce, které v nás vyvolávají příjemné a láskyplné pocity, jsou vysokovibrační emoce. Ty, které nás tíží, jsou
nízkovibrační. Naše podstata je vysokovibrační, jsme velké „živé baterie”
které jsou plné energií. Celé životy si
neseme všechnu svou energii sebou.
Podstata naší energie je láska. Ta je
vysokovibrační. Když se nám podaří
postupně vyplavit na povrch všechny
nízkovibrační energie, pak zůstane jen
láska, naše pravá podstata.
Strach, kdykoliv k nám přijde, je
pouze prostředník. Něco jako listonoš.
Donese zásilku. Strach nám ukazuje, v
jakém místě se oddělujeme od celku.
Abychom strach mohli přetransformovat, potřebujeme pochopit jeho podstatu. Uvědomit si, čeho se doopravdy bojíme. Často máme pocit, že se něčeho

bojíme, ale jakmile začneme opravdu
pátrat, zjistíme, že příčinou strachu je
něco jiného. Třeba se bojíme, abychom
neztratili práci, ale v podstatě máme
obavu, abychom měli dostatek peněz
na živobytí. Nebo se bojíme, abychom
neztratili partnera, a přitom máme
strach ze samoty, z neznáma.
Většina našich strachů je převzata
od rodičů, vychovatelů, ze školy a z
médií. Strachy nepotřebujeme. Můžeme je jeden po druhém zpracovávat.
Uvědomovat si je. Zaměřit pozornost
na strach. Dovolit mu chvíli být. Uvědomit si, kde na těle ho cítím. Dovolit
mu, aby se ukázal v celé své velikosti.
Pak ho pouze pozorovat, být v roli pozorovatele, neprociťovat, nehodnotit,
pouze mu dovolit být. Pak stačí už jen
poděkovat této energii, že s námi byla,
aby nám předala zprávu, kterou předat měla, a dovolit této energii, aby se
vrátila ke svému zdroji. Jakmile strach
zpracujeme, dovolíme mu být a předat
zprávu, pochopíme, že už ten strach
nepotřebujeme a dovolíme mu odejít.
Naše cesta je jako růže. Můžeme obdivovat její krásu, můžeme k ní přivonět anebo si o ni popíchat prsty.
Růže je daná, ale co s ní uděláme, je
naše volba. To, kam zaměříme naši
pozornost, se stane. Tak rozmýšlejme,
zda chceme obdivovat krásu a vůni
nebo naříkat nad rozpíchanými prsty.
Autor: Jolana Dominguez
www.nova-cesta.com
foto: zdroj google-internet

HLEDÁME NOVÉ PŘISPĚVATELE
DO MĚSÍČNÍKU KLOKAN

Chcete se podělit o Vaše příspěvky nebo postřehy o životě v Austrálii?
Rádi je zveřejníme i pro ostatní.
Jste Češi nebo Slováci a máte v Austrálii vlastní byznys?
Napište nám třeba o tom, jak jste začínali. To je dobrá reklama a zadarmo.
Zajímáte se o žurnalistiku a rádi byste uplatnili svůj koníček?
Spojte se s námi a spolupráce může začít.
Nepište do šuplíku a otestujte svou tvorbu u reálných čtenářů!
Na Vaše dotazy i nové příspěvky rádi odpovíme na emailové adrese:
LucieVKlokan@gmail.com
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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
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Z Klokanov y kapsy
Kvíz: Po stopách Jiřího Trnky
1) Jak se jmenoval Trnkův slavný kolega, který vytvořil logo pro studio Bratři v triku?
2) Který z úryvků nepatří do knihy s Trnkovými ilustracemi?

a) Vyletěl hned po slunce západu, celou noc pěkně svítil, a když už k ránu letěl zas domů, tu se najednou
objevila taková velikánská žluna a užuž ho chtěla zaživa spolknout.

b) Dokud to bylo bílé nic, bylo to slepé, bez očí, a co se nožiček týče, inu, mělo to dva páry čehosi, čemu se
při dobré vůli mohlo říkat nožičky.
c) Jednou domov opustili
kozel, kohout, kočička.
Šli celý den, nespatřili
cestou ani človíčka.
Pořád stejnou notují,
na lidi si stěžují (...)

d) „Tlačte všichni,“ velel jeden kluk. Ti ostatní tlačili a tlačili, a najednou se
branka malinko pohnula, kluci se lekli a přestali tlačit.
Nic. Bylo ticho.

3) Který z těchto mužů nikdy nespolupracoval s Jiřím Trnkou?
a) Břetislav Pojar

c) Jaroslav Hašek

b) Jan Werich

d) Václav Trojan

4) Čím byly Trnkovy loutky zajímavé?

a) často byly vyrobené z recyklovaných materiálů
b) měly nehybný obličej

c) nikdy nemluvily lidskými hlasy

d) Trnka je vždy vodil sám a nepůjčoval kolegům

Trnkovy loutky měly nehybný obličej a výrazu ve tváři se dosahovalo jinými prostředky, např.
nasvícením. Ostatní varianty jsou smyšlené.

Jiří Trnka nemohl spolupracovat s Jaroslavem Haškem. Když Hašek v roce 1923 zemřel, Trnka byl teprve
na základní škole. Kdo si pečivě prohlédl celou výstavu, zjistil, že Břetislav Pojar byl jedním z animátorů v
Trnkově studiu, Jan Werich namluvil Trnkovi některé filmy a Václav Trojan jeho filmy dotvářel hudebně.
Samozřejmě úryvek b), vyprávějící o Dášence, kterou pro děti napsal a nakreslil Karel Čapek. Všechny
ostatní úryvky ilustroval Jiří Trnka a můžeme poznat Broučky, veršovanou pohádku z minulého Klokánka
Zvířátka a loupežníci a ukázku z knížky Zahrada, která byla tématem nedávného workshopu v České škole.
Mnozí si z dětství pamatujeme 3 uklánějící se panáčky. Slavné logo pro studio Bratři v triku vytvořil autor Krtečka
Zdeněk Miller. Legendární studio, kde vznikly například filmy Bob a Bobek, Maxipes Fík, Mach a Šebestová a celá
řada Trnkových filmů, bohužel před 3 lety svou činnost ukončilo.
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Správné odpovědi z kvízu

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
Slovenská
Denník SME www.sme.sk, Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/
Česká
Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com,
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.
novinky.cz
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA:
http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.
iprima.cz
Radio SBS 96.9 FM na 3 kanále SBS digitálního vysílaní

Každý čtvrtek 17:00–18:00 česky

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Každý pátek 15:00–16:00 slovensky

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak
Z dôvodu mojej trojmesačnej cesty v zahraničí
sa slovenské bohoslužby v nasledujúcich troch mesiacoch
(august, september, október) nebudú konať.
Za porozumenie ďakujem.
Rev Milo Velebír

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

14. September 11.30
5. October 11.30
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
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Kurzy českého jazyka pro dospělé – nově i na
FACEBOOKU!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/
Další term výuky Češtiny pro dospělé začínáme 22. července (úterý) a 26. července (sobota). Podrobnosti k výuce
a rozpis hodin najdete na našich webových stránkách
www.CzechSlovakWA.org.
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ)
anebo gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).
Nově hodiny češtiny pro pokročilé Hrátky s češtinou.
Každý čtvrtek odpoledne v Maylands s lektorkou z České
republiky. Hodiny jsou zdarma a nabídka platí jen pro
nadcházející dva termy.
Česká škola Perth
pro děti od tří let
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue,
Woodlands
Kdy: školní soboty od 9:30 do 12:00
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v
českém jazyce.
Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, přípravu a výuku
čtení a psaní
a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
Česká playgroup
pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let
Kde: Karrakatta Community House v areálu Irwin Army
Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta
Kdy: každý čtvrtek 9:30–12:30
Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první
návštěvou telefonicky nebo e-mailem na kontaktní osobu:
Helena Tippett 0401 577 661
tippett@westnet.net.au
Knihovna a Senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands
Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj
“Rainbow”
Balíčky 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

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

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

Honorární konzulát ČR
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig
WESTERN AUSTRALIA 6023
Telephone: (08) 9246 7102

Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Unit 4, 193 Guildford Rd
Úradné hodiny:
Maylands WA 6051
Každý piatok 9.00–12.00
Poštová Adresa:
Pred návštevou je dôležité
PO Box 265
dohodnúť si stretnutie
Maylands WA 6931
telefonicky.
Telefón: 0411 552 517
E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulát ČR
Konzul: Ing. 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

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 vstupé 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 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 2014
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 35,00
$ 20,00
$ 20,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 25,00
$ 15,00
$ 15,00

Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno!

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
•

18. September 2014

Filmový večer

•

27. September 2014

Kvízový večer

•

October 2014

Kempování

Bližší informace o plánovaných
akcích se dozvíte v dalších číslech
KLOKANA.
Těšíme se na vaši účast!

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

