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Výroční schůze České a Slovenské asociace v WA
Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru,
či doživotní členství laskavě zasílejte e-mailem na adresu:
CzechSlovakWA@hotmail.com
nebo poštou na:
Czech & Slovak Association,
6/321 Harborne St.
Glendalough WA 6016

HLEDÁME NOVÉ ČLENY VÝBORU
Chcete se více zapojit do dění v klubu? Získat nové zkušenosti a uplatnit to,
co už umíte? Od příštího roku máte jedinečnou příležitost!
Od února 2015 se uvolní ve výboru klubu tyto pozice:
sekretář/ka
pokladník/pokladnice

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda:
Radek Václavík
0420 351 027
Místopředseda a pokladník
Lukáš Kořínek
0431 115 207
Tajemnice
Iva Zausin

0404 735 462

Ostatní členové výboru:
Jana Franger
9389 7029
Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9401 3817

Gábina Baladová

0422 582 197

Bohumil Růžička

0415 949 325

Markéta Cásková

0450 855 614

Katka Hnědkovská 0406 927 087
Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
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Klub – Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii – zaštiťuje Českou
školu Perth, spravuje Česko-slovenskou knihovnu v Maylands, pravidelně
organizuje aktivity pro veřejnost a také vydává měsíčník Klokan.
Pokud Vás zaujala některá z pozic (podmínkou je 2leté členství v klubu)
nebo se pouze chcete stát členy výboru (2leté členství není podmínkou),
kontaktujte nás na emailové adrese: CzechSlovakWA@hotmail.com
Věk roli nehraje, chuť věnovat energii a čas práci pro komunitu ano.

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. Je to 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

Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org
Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235/
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Česká škola Perth oslavila páté výročí

Děti byly moc šikovné, pěkně připravený program. Škoda že děti neměly mikrofon nebo nějaké
ozvučení. Nebylo je moc slyšet. Ale neberte to jako příliš vážnou výtku, víme, jak moc jste s
představením měli práce.
Olga
Naše holky žily představením už 14 dní dopředu a doslova odpočítávaly dny. V neděli od rána
se neustále ptaly, kdy už pojedeme. Celé odpoledne si pak opravdu užily a nechtěli domů. Bylo
to takové uvolněné odpoledne.
Kostkovi
Představení bylo skvělé a tým českých učitelek nám připravil báječné odpoledne. Děti jsem za
celou dobu skoro ani nezahlídla, takže usuzuji, že se dobře bavily. Díky, Jitko, za skvělou práci,
kterou už 5 let v České škole odvádíš!
Lucie, Magda a Jakub
Pasování čtenářů

Děti i rodiče si to moc užili. Dětem se kromě představení určitě nejvíc líbil Bouncy Castle. Bylo
moc hezké a dojemné vidět děti zpívat českou hymnu!
Helena

Č

eská škola Perth děkuje všem dětem i dospělým, kteří s námi společně oslavili 5.
narozeniny školy.

Děkujeme rodičům i členům výboru klubu, kteří nám pomáhali s realizací této
velkolepé akce. Velké díky patří také panu konzulovi Cihelkovi, který předal dětem
ocenění za Mezinárodní dětskou výstavu Lidice a nejpokročilejší žáčky pasoval na
čtenáře. Oslavy jsme si náramně užili, dort z Václavíkovic kuchyně rychle zmizel
ze stolu a účinkující děti zvládly náročný program na jedničku s hvězdičkou. Paní
učitelky dostaly od rodičů krásnou kytici a bonboniéru. Děkujeme a těšíme se na další
školní akci!
Vítězové výtvarné soutěže

Představení: Trnkova Zahrada
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“To šlo jednou pět kluků do školy.”

“Trpaslík Vám neodpoví,
když mu sedíte na hlavě!”

“Namoutě, on to bude kapřík!”

Knihovníkův pozdní sběr
Také jste zvědaví, co přijde v novém
roce? Někdo si čte prognózy předních
ekonomických odborníků, jiný se pousměje nad svým horoskopem na příští rok a ti
nejodvážnější se vypraví ke kartářce. Ta
jim totiž za peníze ušije rok 2015 na míru.
Možná se ale v tomto ohledu více vyplatí
sledovat tvůrce literární sci-fi. Někdy jsou
jejich představy o tom, co nás čeká, až
nebezpečně blízko pravdě.

jeho knihy přeložené do češtiny získaly na
hodnotě prvotřídním obrazovaných doprovodem od výtvarníků jako Zdeněk Burian, Adolf Hoffmeister, Adolf Born nebo
Kamil Lhoták. Za zmínku stojí i český
animátor Karel Zeman, který některé verneovky převedl na filmové plátno, obohacené o unikátní výtvarné zpracování a
filmové triky. V naší knihovně se můžete
začíst třeba do 20 000 mil pod mořem.

Například známý francouzský spisovatel
Jules Verne, fenomén dobrodružné literatury 19. století, popsal ve svých knihách
některé vynálezy zrealizované až dlouho
po své smrti. Předpověděl například skafandr, vrtulník, dálkové lety balónem, cesty do vesmíru a mořských hlubin. Nejenže
předestřel existenci některých později
používaných technologických vymožeností, ale řadu lidí inspiroval k cestování a
zkoumání neznámého. Ostatně sám toho
dost procestoval.

Druhým z otců vědecko-fantastické
literatury je George Herbert Wells. Ten
předpověděl některé nové vymoženosti,
a navíc se pustil i do budoucnosti moderní lidské společnosti a do svých pozdějších děl vplétal myšlenky socialismu. O
co byl pro něho komunismus zpočátku
přitažlivější, o to nemilosrdněji ho později
kritizoval. Velkou ránu jeho přesvědčení
zasadila hlavně ruská revoluce a osobní
setkání s Leninem i Stalinem.

Dnes ho považujeme za jednoho z otců
moderní vědecko-fantastické literatury a

Pokud bychom se chtěli podívat do budoucnosti, která ještě není dávnou minulostí, stojí zato si přečíst něco od klasiků

žánru jako jsou Isaac Asimov, který se
intenzivně věnoval robotice (jak by se ta
věda asi jmenovala, kdyby nebylo bratří
Čapkových?), A. C. Clarke, průzkumník
vesmíru a paranormálních jevů, a také
Ondřej Neff. Ondřej Neff dokázal, že česká
sci-fi literatura existuje a má se čile k životu. Neff je znám jako velký propagátor internetu od jeho počátků v ČR a také v roce
1996 založil první český internetový deník
Neviditelný pes, který dodnes funguje.
Všechny tři klasiky i další autory najdete v naší knihovně v samostatné sekci věnované sci-fi. A až Vám dojde čtení
od Ježíška, zastavte se v naší knihovně v
Maylands.
Kompletní seznam knih v češtině a
slovenštině najdete zde:
http://www.czechslovakwa.org/
wp-content/uploads/2014/10/knihovna_
seznam.pdf
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Reakce na akce
Za filmem do knihovny v Maylands
V Klokanu jsem se dočetla o promítání českých a
československých filmů v naší knihovně v Maylands a řekla jsem
si, že to vyzkouším. V Čechách jsem byla pravidelnou návštěvnicí
kin a vždy dávala přednost českým filmům před americkými
thrillery, a proto jsou tuto novou aktivitu klubu s radostí přivítala.
Proč se má místo v knihovně rezervovat, jsem pochopila hned
po příjezdu. Knihovna je malá místnost, zaplněná českými,
slovenskými a ruskými knihami, a promítá se v trochu stísněných
podmínkách. Proč si má člověk přinést polštářek pod zadek, jsem
pochopila hned po vyfasování tvrdé židle. I když tohle by mohlo
někoho hned na začátku
odradit, určitě ho neodradí
příjemná atmosféra, výběr
filmu a poutavé povídání
Elišky o vzniku filmu, osudech
herců a dalších zajímavostech,
které se v kině nedozvíte.

tento film viděla několikrát, určitě jsem návštěvy knihovny
nelitovala a opět se zasmála nad absurditou tehdejší doby.
Řekla bych, že promítání v naší knihovně není jen o zhlédnutí
českého filmu, je to také o setkání krajanů, popovídání si,
zavzpomínání a zasmání se... je to hezký večer s dobrým filmem.
Myslím si, že filmové čtvrtky jsou jednou z mnoha vydařených
akcí organizovaných česko-slovenským klubem a určitě se
chystám v návštěvách pokračovat. Proto bych chtěla poděkovat
Elišce a celému promítacímu týmu a těším se na další dobré české
filmy.
Marcela Pauková

První film, který jsem
v knihovně zhlédla, byl
Obchod na korze – první
československý film oceněný
Oskarem. Tento film jsem
viděla poprvé a zanechal
ve mně hluboký zážitek.
Myslím si, že si Oskara
opravdu zasloužil. Druhé
promítání, kterého jsem se
zúčastnila, bylo promítání
filmu Černí baroni. Promítání
bylo zahájeno přednáškou
připomínající
výročí
17.
listopadu
a
Sametové
revoluce. Černé barony určitě
všichni znáte, a i když jsem

25. výročí Sametové revoluce a program v knihovně
Uplynulo 25 let od velmi významné události v historii naší země
– Sametové revoluce, která měla svůj začátek 17. 11. 1989,
tedy na Mezinárodní den studentstva. Došlo k hromadnému
shromáždění studentů na náměstích Prahy a Brna. Studenti
takto chtěli vyjádřit nelibost vůči vládnoucímu komunistickému
režimu. Studentské akce a stávky dělníků potom pokračovaly
po dobu několika týdnů. Toto postupně vedlo k zhroucení
komunistického systému a ke konci „bratrské pomoci“ našich
sovětských přátel. Po 41 letech naše republika mohla oslavovat
opravdovou svobodu. Ztratili jsem sice „ochranu“ sovětských
bratrů, ale nezdálo se, že by to našim občanům příliš vadilo.
13. listopadu jsme se sešli na přednášce k 17. listopadu v
Česko-slovenské knihovně v Maylands pod vedením naší učitelky
a knihovnice Elišky Kyršové. Eliška začala o historii Mezinárodního dne studentstva, který má své začátky v roce 1939 za fašistické okupace naší republiky. Dne 28. října došlo v Praze a Brně
k demonstracím k 21. výročí vzniku Československa. Nacisté
demonstrace násilně potlačili a v Praze byl při tom také střelen
student Jan Opletal, který později zemřel. V noci z 16. na 17.
došlo k zatýkání studentů v Praze a Brně, 9 představitelů studentstva bylo popraveno a 1 200 studentů skončilo v koncentračních
táborech. Tolik stručně k historii vzniku Mezinárodního dne studentstva.
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Na přednášce o 17. listopadu 1989 jsme viděli i dokumentární
záznamy z demonstrací a vystoupení různých organizátorů,

jako například Václava Havla a Marty Kubišové. Dostali jsme se
také do historie komunismu v naší republice. Eliška mluvila o
padesátých letech, politických procesech a popravách. Někteří z
krajanů, kteří se přednášky účastnili, také řekli pár slov o svých
vlastních zkušenostech se státními orgány té doby. Většinou se
nejednalo o zkušenosti příjemné.
Na přednášce nás žel bohu nebylo mnoho, což je škoda, neboť
připravený program byl velmi zajímavý. Nám všem, kteří se jsme
se této akce účastnili, se přednes velmi líbil, a musím poděkovat
Elišce za přípravu. Doufám, že na příští přednášku přijde více
lidí.
Po povídání o 17. listopadu přišel pro odlehčení na řadu film
Černí baroni o vojácích, kteří nosili na kabátě černé pruhy a
jejich zbraněmi byla lopata a krumpáč. Socialistický systém
je neměl moc v lásce. Byli mezi nimi filozofové, faráři, synové
bývalých vykořisťovatelů a aristokratů a různí intelektuálové.
Tyto osoby byly režimem považovány za politicky neuvědomělé
a nespolehlivé, ba snad i podvratné živly. Tito pak čestně sloužili
ve zbrani dohromady s různými úchyly, lupiči a hrdlořezy. Film
byl sranda a všichni jsme se dobře zasmáli, ale mám tušení, že
pro opravdové pétépáky v době horečného budování socialsimu
to patrně zas taková sranda nebyla.
Milan Hložek

Pohádka
Vánoce a Jak se Ježíšek narodil
Budu vám vyprávět starý příběh, který se kdysi stal. V Římské říši, ve které ležel i stát Izrael, vládl
císař Augustus. A ten se jednou rozhodl, že nechá spočítat, kolik lidí je v jeho zemi. To není legrace
spočítat, kolik je někde lidí, když lidé cestují sem a tam, chodí domů nebo do práce, ale nikdo
nesedí na jednom místě. Ten císař ale rozkázal, aby každý muž vzal svoji rodinu, a šel tam, odkud
pochází jeho rodiče. Tam se musel nechal každý zapsat. Josef měl tatínka Davida a ten byl z
města Betléma. Musel proto vzít svoji ženu Marii a vydat se do Betléma. Cesta to byla dlouhá,
protože lidé tenkrát neměli vlaky ani auta, často chodili jen pěšky nebo jeli na oslíkovi. A pro Marii
to byla cesta únavná, protože ještě nesla v bříšku miminko.
Když konečně Josef s Marií dorazili za několik dní do Betléma, všude byly houfy lidí. Na ulicích i v
domech, všichni se šli nechat do Betléma zapsat a nikde nebylo místo, kde by Josef s Marií mohli
přespat. Už byli opravdu unavení, když jim jeden hodný pastýř ukázal jeskyni, kde nakonec mohli
zůstat přes noc. Jeskyně nebyla studená jako ta, co v ní žijou draci, v téhle byl chlév a v tom
chlévě odpočívala hospodářská zvířata.
Té noci se stala velká událost – Marii a Josefovi se narodil chlapeček a pojmenovali ho Ježíš
Kristus. Nebyl ale obyčejné miminko, byl to syn Pána Boha a nový židovský král. A v tu noc se nad
Betlémem rozsvítila překrásná jasná hvězda, která byla vidět už z dálky.
Kousek od jeskyně hlídali pastýři svoje ovečky. Najednou se jeden z nich podívá na nebe a uvidí
veliké zářivé světlo a v něm anděla. Než se všichni pastýři rozkoukali, anděl jim řekl: „Ničeho se
nemusíte bát, mám pro vás velkou novinu, v Betlémě se narodil syn Boha, Ježíš Kristus! Běžte se
na něho podívat!“ A najednou bylo nebe plné andělů a ti zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem dobré vůle!“
Pastýři vyrazili k Betlému a sledovali hvězdu, až došli k malému Ježíškovi. Opravdu v jesličkách
leželo malé miminko v plenkách, okolo na něho dýchali kravička, oslík a ovečky, aby mu nebyla
zima. Pastýři se děťátku poklonili a běželi tu radostnou zprávu říct ostatním lidem. A postupně se
přišli na miminko dívat chudí a bohatí, klaněli se mu a nosili různé dary.
Malému králi se také přišli poklonit i tři králové z dalekých zemí. Jeli na velbloudech mnoho dní, až
přijeli do Betléma. Králové se jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar a přinesli Ježíškovi moc
vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu.
A od té doby slavíme každý rok v prosinci Vánoce.

NARODIL SE KRISTUS PÁN

Klokánkovy aktivity

Mikuláš, čert a anděl
5. prosince večer obchází město Mikuláš. Doprovází ho čert a anděl, společně chodí od domu
k domu a ptají se rodičů, jestli byly jejich děti hodné. Poslušné děti od Mikuláše dostanou
malý dáreček, sladkosti nebo ovoce, ale na zlobivé děti si počká čert. Ten jim potom dá uhlí
nebo brambory a ty nejzlobivější ze všech zlobivců si může odnést do pekla. Mikuláš je
připomínka svatého Mikuláše, který žil ve 3. až 4. století. Byl to dobrý křesťan, věřil v Boha,
ale hlavně to byl dobrý člověk. Víme o něm, že pomáhal cizincům a zastával se lidí, kteří
byli obviněni z něčeho, co neprovedli. Byl velmi štědrý a většinu toho, co měl, prostě rozdal.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Z Klokánkovy kapsy
Rozhodni, proč se na tyhle zlobivé děti těší čert. Vybarvi zlobivce v levém sloupci
stejnou barvou jako jeho správný popis v pravém sloupci.
LENOCH

NEUMÍ SI UKLIDIT, STÁLE NĚCO ZTRÁCÍ

NÁFUKA

VZTEKÁ SE A ROZČILUJE PRO NIC

LAKOMEC

NAFUKUJE SE JAKO BALON A MYSLÍ SI, ŽE JE NEJLEPŠÍ ZE VŠECH

NEPOŘÁDNÍK

FŇUKÁ A STĚŽUJE SI, POŘÁD A NA VŠECHNO

LHÁŘ

MYSLÍ JENOM NA SEBE, NIC JINÉHO HO NEZAJÍMÁ

FŇUKAL

CHCE VŠE JENOM PRO SEBE, NEPŮJČÍ NIC ANI KAMARÁDŮM

SOBEC

CHCE VŠE SNÍST SÁM, NEUMÍ SE ROZDĚLIT

VZTEKLOUN

JE LÍNÝ, NIC NECHCE DĚLAT

HAMOUN

LŽE, ŘÍKÁ VĚCI, O KTERÝCH VÍ, ŽE NEJSOU PRAVDA

Připravila: Eliška Kyršová

Dear members and friends,

Welcome to the new English language section
of Klokan! It is here to connect with the
members and others close to the club who
can’t read Czech or Slovak. Perhaps you
do not have Czech or Slovak heritage but
are close to someone who does or simply
never had the chance to learn the language.
Whatever the reason, you are a vital part
of our community which is why I want to
dedicate this section to you.
The aim of the articles is to inform and
entertain – and I need your help! As I first
step, I’d love to know what’s on your minds
and topics that interest you. Perhaps you
know the secret location of a pub serving
Czech beer in Perth, learning Czech or any
other issues/experiences you would like to
write about.

World class tennis is back in Perth this summer at
the Hopman Cup. It’s nation versus nation as Radek
Stepanek and Lucie Safarova of Team Czech Republic
take on an all star line-up in 2015.
Ticket purchasers will now have the option to select a
supporter seat, located in the official team block section
if preferred. Show your true colours, and cheer on your
country as Team Czech Republic battle it out for the title.

So now it’s over to you! Send me an email
at: martinudall@yahoo.com.au to share your
thoughts.

The schedule of play has been confirmed and you can
access this by visiting hopmancup.com.
Secure your seats now!

In the meantime, I wish you all a wonderful
and safe Christmas and prosperous 2015!
Martin Udall

4-10 JAN 2015
PERTH ARENA hopmancup.com

Jazykový koutek
Zkuste trochu potrápit svůj jazyk a rychle přeříkat:
•

Strč prst skrz krk

•

Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes
tři statřicet tři stříbrných střech.

Jazykolam je věta nebo kombinace slov, kterou těžko
vyslovíme. Jazykolamy najdeme v každém jazyce, ale to, co
rodilí mluvčí považují za těžko vyslovitelné, se často v různých
jazycích liší. Když před několika lety ožila na Islandu sopka
Eyjafjallajökull, stal se její název oblíbeným jazykolamem pro
islandsky nemluvící.

•

Dalajláma v lomu láme slámu.

•

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak
mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si
toho přepepřeného vepře sám sníte.

Některé jazykolamy se dědí z generace na generaci, ale
zároveň neustále vznikají nové. Logopedi vytváří jazykolamy
pro potřeby svých pacientů, aby jim pomohli odstranit
konkrétní vadu řeči. Lidé pracující s jazykem, např. v rozhlase a
televizi nebo za katedrou, používají jazykolamy na rozmluvení
a zlepšení jemné motoriky při řeči. Jazykolam je také hravý
způsob, jak si zlepšit výslovnost v cizím jazyce, který se právě
učíme – třeba češtině.

•

Dolar, libra, rubl

•

Kapka kapla, klapka klapla.

•

Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty pštrosí ulicí.

•

Saša suší švestky na osušce.
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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

Otevíráme Okénko bezplatné
inzerce pro jednorázové služby.
Potřebujete pomoct s úklidem, mytím oken, úpravou zahrady či stěhováním?
Jste studující a hledáte příležitostní práci či výpomoc?
Napište nám do redakce Klokana - lucievklokan@gmail.com anebo na náš Facebook
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Z Klokanov y kapsy
Zvládnete odpovědět správně bez internetu?

Velký vánoční kvíz

1) Které z těchto vánočních tradic jsou především pohanské
a s křesťanským svátkem nemají mnoho společného?
a) štědrovečerní kapr a bramborový salát
b) zdobený vánoční stromeček
c) dávání darů
2) Jak asi správně zní tato štědrovečerní pranostika?
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se _______________ těží.
a) kámen
b) zlato
c) chmel
3) Čemu se lidově říká Rybovka?
a) štědrovečerní polévce
b) České mši vánoční
c) škrabce na rybí šupiny
4) Štědrovečerní tabuli mělo pokrývat devatero pokrmů.
Devítka je symbolickým číslem:
a) zdraví a vitality
b) hojnosti a posperity
c) moudrosti
5) Co přesně znamená slovo advent?
a) návrat
b) příchod
c) slavnost
6) Která z těchto slavnostních dobrot nemá na vánočním
stole co dělat?
a) burášky
b) jidášky
c) štědrovka
7) Po Štědrém večeru slavíme 25. 12. svátek Sv. Štěpána.
Tento svatý je často zobrazován s kameny, protože:
a) pracoval jako stavitel
b) byl zavalen v dole
c) zemřel ukamenováním
8) Historicky nejvyšší rostoucí živý vánoční strom v ČR
najdete na Kvildě a má:

a) 25 metrů
b) 41 metrů
c) 55 metrů
9) O malém Ježíškovi se často zpívá v koledách jako o
pacholeti. Co původně znamenalo slovo pachole?
a) příkladně vedený chlapec
b) chlapec vychovávaný jako dříví v lese
c) panský sluha v dětském věku
10) Odkud pochází unikátní mechanický Proboštův betlém,
který byl prohlášený za národní kulturní památku. Betlém
má více než 2 000 postav!
a) z Třebechovic na Královehradecku
b) z Olomouce
c) z Rudné u Prahy
11) Víte, proč si dávali naši předci před Štědrým dnem k
posteli ořech?
a) aby se další rok podařila dobrá ořechovka
b) aby na ně nešly štěnice a blechy
c) aby se jim vyhnula artróza
12) Kdo složil známou vánoční koledu Chtíc aby spal?
a) anonym
b) Jakub Jan Ryba
c) Adam Václav Michna z Otradovic

Správné odpovědi:1 b), c), 2 c) , 3 b), 4 b) , 5 b) , 6 b) , 7c) 8 a) , 9 a), 10 a), 11 b)

z běžného letového provozu z celého světa
Věž: “Abychom zabránili hluku, uhněte prosím 45 stupňů
doprava.”
Pilot: “Co můžeme dělat za hluk ve 35000 stopách?”
Věž: “Takovej rachot, jako když vaše 707 narazí do 727 před
vámi.”
Věž: “Jste Airbus 320, nebo 340?”
Pilot: “Samozřejmě, že Airbus 340”.
Věž: “ V tom případě buďte tak laskav a zapněte před startem
taky ty dva další motory.”
Pilot: “Dobré ráno Bratislavo”
Věž: “Dobré ráno, pro informaci, tady je Vídeň”
Pilot: “Chystáme se na přistání Bratislavo.”
Věž: “Tady je opravdu Vídeň”

Pilot: “Vídeň?”
Věž: “Ano Vídeň!”
Pilot: “Ale proč? My jsme chtěli do Bratislavy.”
Věž: “OK, tak přestaňte přistávat a točte doleva.”
Věž ironicky k pilotovi, který právě obzvlášť tvrdě přistál: “No
jo, přistání nemusí být žádný tajemství, pasažéři můžou klidně
vědět, že už jsou dole.”
Pilot: “To nevadí, oni stejně vždycky tleskaj.”
Pilot: “Máme málo paliva. Okamžitě žádáme další instrukce.
Věž: “Jaká je vaše pozice? Nemáme vás na radaru.”
Pilot: “Stojíme na stojánce 2 a čekáme už věčnost na
cisternu.”
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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 http://home.exetel.com.au/noviny/
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávaná v SR
Denník SME www.sme.sk
Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/

Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k
nám chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky
nebo emailem.
Helena Tippett 0401 577 661
Email: tippett@westnet.net.au

Česká škola Perth

Vydávaná v ČR
www.idnes.cz
www.ihned.cz
www. aktualne.cz
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/
TV PRIMA: www.iprima.cz

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

Slovenské evanjelické bohoslužby
Slovenské bohoslužby mávame 4. nedeľu v mesiaci
28. decembra o 4:00 popoludní v
St John’s Lutheran Church, 16 Aberdeen Street,
Northbridge
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429
milo.velebir@gmail.com
Rev Milo Velebír

Prajem všetkým čitateľom Klokana, požehnané sviatky
narodenia Spasiteľa.

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

14. December 11.30
25. December 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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Česko-slovenská playgroup

Kdy: školní soboty 9:30–12:00
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood
Avenue, Woodlands
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v
českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na
rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé

Pravidelná výuka pro všechny úrovně pokročilosti.
Podrobnosti najdete na:
Web: www.CzechSlovakWA.org
https://www.facebook.com/
groups/71910025813721
Email: CzechSlovakWA@hotmail.com

Koordinátor kurzů:
Ashley Ball (AJ): Ballashley@hotmail.com
V úterý a čtvrtek je možné domluvit individuální lekce v
Maylands. Cena lekce je $ 25 / 60 minut. Délka a náplň
výuky po dohodě s lektorkou.
Eliška Kyršová (ČJ, AJ) 0466 098 901

Knihovna a Senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14–18 hodin
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands
Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

Rainbow– komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východo-evropskými komunitami a rádi přijdeme mezi vás nebo do
vašeho domu
Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta
paměti, asistence rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí
postižených demencí, další informace),
tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au

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.

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

Členství je možné zaplatit:
•

Bankovním příkazem na účet: Czech & Slovak Association in WA, Inc.,
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.
Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci
Vaše jméno!

•

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

•

Osobně na některé z klubových akcí.
Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte
členskou kartu. Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na
některé klubové akce. V členských poplatcích je také zahrnuté
pravidelné zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.
Tato varianta je za poplatek $18 a je nutné nás informovat na adrese asociace (6/321
Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

Příspěvky na rok 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


11. 12. 2014

Promítání



13. 12. 2014

Mikuláš

ČESKÁ REPUBLIKA

Honorární konzulát ČR
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig
WESTERN AUSTRALIA 6023
Telephone: (08) 9246 7102
Konzulát ČR
Konzul: Mgr. Hani STOLINA
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
Mailing address:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
f Follow us on Facebook

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.camberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Unit 4, 193 Guildford Rd
Maylands WA 6051
Poštová Adresa:
PO Box 265, Maylands WA 6931
Telefón: 0411 552 517
E-mail: consul@fortix.com.au
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 1. dni v měsíci.
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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