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Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jitka Smith
0406 026 840
Místopředseda:
Radek Václavík 0420 351 027
Lukáš Kořínek
0431 115 207
Tajemnice:
Iva Nováková
0404 735 462
Pokladník:
Lukáš Kořínek
0431 115 207
Ostatní členové výboru:
Jana Franger
93897029
Vlasta Thomas
9377 6470
Jiří Voyt
9401 3817
Gábina Baladová 0422 582 197
Bohumil Růžička 0415 949 325
Markéta Cásková
Katka Hnědkovská 0406 927087
Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
Mobil:
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

Milí členové i ostatní čtenáři Klokana,
Ráda bych vás pozdravila z pozice nově zvolené předsedkyně naší České a Slovenské
asociace. Nejsem tváří novou, poslední dva
roky jsem vykonávala funkci místopředsedkyně, členkou výboru jsem pět let a do klubu docházím od roku 2000. Mnozí mně znáte i z České školy pro děti. Všem, kteří jste
mi dali na výroční schůzi hlas, děkuji, velice
si Vaší důvěry vážím. Pokusím se vést klub
tak dobře, jak se to dařilo našemu bývalému
předsedovi Jaroslavu Kabelkovi. Za své několikaleté působení na postu nejvyšším odvedl pořádný kus práce, klubu věnoval mnoho hodin svého času, nechyběl na téměř
žádné akci. Svými nasbíranými zkušenosti
s vedením klubů i jejich hospodařením nás
musel často držet při zemi při plánování akcí, uměl ukončit dlouhosáhlé debaty a hlavně měl velký network kontaktů, které nám
organizování akcí usnadnily.
A co ještě se událo na naší výroční schůzi 22.
února?
K naší velké radosti se nás nakonec úspěšně
sešlo 30 a tak se mohly projednat a odhlasovat všechny body agendy!
Po předčtení a schválení výroční zprávy
z minulé schůze, pokračoval p. Kabelka se
stručnou bilancí činnosti klubu v roce 2013.
Poté pokladník Lukáš Kořínek přednesl pokladní zprávu za minulý rok. Naše hospodaření skončilo v kladných číslech a to i po organizování několika finančně náročných akcí. Na tom má zásluhu nejen náš skvělý pokladník, co nás drží zkrátka, ale hlavně vy
všichni, co jste se pořádaných akcí zúčastnili.
Celou pokladní zprávu je možné si vyžádat
na naší klubové adrese či telefonicky.
Po zvolení volební komise byli představeni
nominovaní kandidáti do výboru. Bylo potřeba zvolit a zaplnit pozice, které se uvolnily: předseda, místopředseda, pokladník a
členové výboru. Pouze tajemnice Iva Nováková a členka výboru a redaktorka Klokana
Lucie Vrbská pokračovaly ve svém pracovním období. Většina členů výboru svoji kandidaturu obnovila, přihlásily se i dvě nové
uchazečky o práci ve výboru! Proběhlo tajné

hlasování a během přestávky, kdy se podávala chutná pizza, volební komise pilně sčítala hlasy.
A toto jsou výsledky hlasování:
Předseda: Jitka Smith
Místopředsedové: Radek Václavík a Lukáš
Kořínek
Pokladník: Lukáš Kořínek
Členové výboru: Vlasta Thomas, Jura Voyt,
Gábina Baladová, Bohumil Růžička, Jana
Franger, Markéta Cásková a Katka Hnědkovská
Po přestávce se projednávaly změny bodů
ústavy, které byly předem publikovány
v Klokanovi i na webových stránkách. Všechny změny byly v tajném hlasování většinově
schváleny. Po oznámení výsledků změn
v ústavě mi pan Kabelka oficiálně předal
vedení asociace a byla otevřena volná diskuze. Členové měli drobné připomínky
k organizaci některých akcí a padlo i několik
návrhů na akce do budoucna, za což děkujeme. Diskuze naši další výroční schůzi ukončila. Nápady, návrhy, připomínky na zlepšení
činnosti NAŠEHO klubu, nám však dejte vědět kdykoliv, Váš názor nás opravdu zajímá.
Těším se na viděnou na některé z příštích
akcí klubu, pozvánky na ně najdete na dalších stránkách Klokana.
S přátelským pozdravem,
Jitka Smith

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK
2014 JE K 31. 3. 2014
VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ PLATBY JSOU
UVEDENY NA STR. 11
Pokud platíte příspěvky v bance jako “deposit”, prosíme, oznamte
nám to, jinak nejsme schopni určit, od koho peníze pocházejí.
Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ; Poštovní adresa: Czech &
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
2

Zveme všechny členy naší asociace a jejich přátele
jakož i všechny příznivce české a slovenské kultury
k posezení u táborového ohně!
K jídlu nabízíme buřty, klobásy, český chléb, zelí, horčici/kečup
a k pití pivo české i australské, limonády, vodu, čaj, kávu.

Psí život
Když jsem před šesti lety přiletěla do
Austrálie, rozhodla jsem se přivydělat
si venčením psů. Takto jsem poznala
svého manžela, který měl vlastní podnik na venčení a venčil asi 8 psů denně, bez vodítka, jen tak na volno v
parku. Teď už manžel venčí i přes 20
psů denně, někdy ve skupinách po
čtrnácti a opět bez vodítek. Psí
"business" se tu opravdu rozrůstá a tak jsme právě otevřeli
novou školu pro psy neboli Dog Day Care, do které můžou
majitelé odložit svého hafana, zatímco jsou v práci. Pro mě
je to stále něco nepochopitelného. Pocházím z vesnice, kde
lidé mají psy na volno na dvorku či na zahradě, ale o nějakém sdružování s dalšími ratlíky se jim může jen zdát. Natož abychom za to ještě platili! Samozřejmě ve městech je
situace jiná, už i v České republice vznikají "venčící" služby,
hotely a školy pro psy. Stále je zde ale velký rozdíl mezi ČR
a Austrálií. V první řadě je to asi cena za tyto služby. V Austrálii jsou lidé ochotni zaplatit za své čtyřnohé mazlíčky
mnohonásobně víc. V Austrálii najdete plno parků a pláží,
kde můžete nechat svého chlupáče běhat "na volno" a bez
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náhubku, což je v Česku kolikrát na
pokutu. Na druhou stranu ale v Česku můžete psa na vodítku vzít skoro
kamkoliv, do hospody, do autobusu/
vlaku, do shopping centra atd. kdežto v Austrálii je toto striktně zakázané. Možná by se dalo říct, že psi v
Austrálii mají lepší život, ale podle
mě psí štěstí je hlavně v dobrém pánovi, který nezapomíná, že pes se narodil psem a tudíž by
se mu mělo dopřát času a prostoru, kdy bude čmuchat,
okusovat klacíky, hrabat, běhat a rejdit v hlíně ať už je to
kdekoliv na světě.
Dáša Stewart
Johnny Dog School,
Tel. 94446464,

www.johnnydogschool.com.au
7 Ruse Street, Osborne Park WA

Chvála pohybu
Nadpis jsem si vypůjčil z oblíbené povídky Miroslava Horníčka a myslím, že
se hodí. Řeč bude totiž o olympiádě. O
té poslední, zimní, konané v ruském
Soči.
Soči je známé spíš jako letní letovisko,
ale zimní olympijské hry, viděno zpětným pohledem, zvládlo, přesto, že
tomu mnoho škarohlídů nevěřilo. Samotné hry měly rekord ještě před zahájením – byly totiž zdaleka nejdražší
v historii olympijského sportu. Co vše
se kolem nich dělo asi každý ví. Bezpečnostní hrozby se naštěstí nenaplnily, jisté ruské „speciality“ byly komentovány víc než hojně. My se však budeme věnovat hlavně sportu. Jak si
vlastně vedli naši reprezentanti?
Sluší se říct, že výborně a co se počtu
medailí týká, tak nejlépe v celé historii
zimních olympiád - získali jich hned
osm. Ale popořadě. Už je málem tradicí, že oblečení našich olympioniků budí pozornost, nejinak tomu bylo i
v Soči. Bílé beranice a kšandy ležérně
plápolající okolo těla neunikly pozornosti médií. Českou vlajku při slavnostním zahájení nesla lyžařka Šárka
Strachová, kterou si možná pamatujete spíš pod dívčím jménem Záhrobská.
No a pak už se závodilo. První medaili,

bronzovou, získal ve sprintu na 10 kilometrů biatlonista Jaroslav Soukup. A
byla to naše první medaile z biatlonu
na olympiádě vůbec, velké překvapení
a velká radost! To od rychlobruslařky
Martiny Sáblíkové se medaile tak nějak čekala, ovšem to nesnižuje výkon,
který pro zisk stříbra ze závodu na
3000 metrů podala. Ono to vše znělo
tak trochu neskutečně, za dva dny dvě
medaile. Jenže to nemělo být všechno. Třetí den totiž zabojoval biatlonista Ondřej Moravec a ve stíhacím závodě na 12,5 kilometru obsadil skvělé
druhé místo.
A s jídlem roste chuť. Ondřej Moravec
totiž ke stříbru přidal i bronz. V závodě
na 15 kilometrů s hromadným startem
nestačil pouze na zlatého Nora Svendsena a stříbrného Francouze Fourcada. Po jednom čtvrtém místě se své
první medaile dočkala i biatolonistka
Gabriela Soukalová, když skončila druhá v závodě s hromadným startem na
12,5 kilometru. Zde ještě stojí za zmínku devátá příčka Veroniky Vítkové.
Pokud počítáte se mnou, tak jsme
v počtu medailí u čísla pět. Ale pokračujme. První zlato vybojovala Klára
Samková ve snowboardcrossu. A zlato
to bylo zasloužené, po vítězné kvalifikaci vyhrála s přehledem také všechny
tři vyřazovací jízdy. Samková zaujala i
tím, že závodila s namalovaným muž-

Ahoj sportovci i nesportovci,
Je tomu už skoro rok, co jsem se
smolila se článkem o Triatlonovém
závodě v Moora. A najednou to
tak rychle uteklo a závod se již za
měsíc jede znovu. A já zase smolím.........Slíbila jsem, že dám vědět a oznámím podrobnosti
ohledně teto super víkendové akce. Věřím, ze se nás letos
v Moora sejde početná skupina a hezky si zazávodíme, zakempujeme a užijeme tak trosku jinou atmosféru.
Závod se koná v neděli 23.brezna v malém městečku jménem Moora. Moora leží severně od Perthu a cesta trvá přibližně 2 hodiny. Registrace a start závodu je hned brzy ráno
- mezi 7- 8.30. Zaregistrovat se můžete i předem online.
Akce obsahuje 3 různě dlouhé triatlony:
Fun Course 150m plavání/ 6 km na kole/ 1,5km běh
Topp Dogg Short Course 350m plavání/ 12km na kole/ 3
km běh
Sprint Course. 650m plavání/ 18 km na kole/ 4,5 km běh
Plavecký úsek se plave v 50 ti metrovém venkovním bazéně, kolo se jede po silnici na rovince a běží se kolem kempu
po chodníku či cestičkách.
A kdo by si z těchto 3 triatlonů nevybral, může si najit kamarády a závod podniknout v týmu ( každý dá na co má :-)
Takže stačí jen zabalit plavecké brýle, plavky či triatlonový
dres, kolo, helmu, brýle a běžecké boty a můžete vyrazit.
Možná také trošku potrénovat a seřídit a napumpovat kolo :-)
Abychom si víkend pěkně užili, tak vyrazíme již v sobotu

ským knírkem. Skvělá
Sáblíková
v závodě na 5000
metrů obhájila zlato
z Vancouveru a je
zajímavé, že na této
trati nenašla přemožitelku už od roku
2007. Ve stejný den přidala smíšená
štafeta stříbro, ze kterého se radovali
Gabriela Soukalová, Veronika Vítková,
Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec.
Biatlonisté tak mají dohromady pět
medailí z osmi získaných.
Hry to byly pro naše barvy opravdu
úspěšné. Trochu víc se možná očekávalo od hokejistů, kteří vypadli ve
čtvrtfinále s Američany. Ovšem je třeba říct, že náš tým už delší dobu pomalu ustupuje z medailových pozic.
Výkony slalomářky Šárky Strachové,
Ester Ledecké v paralelním slalomu,
lyžaře Ondřeje Banka, nebo Šárky Pančochové ve finále slopestylu zůstaly
kousek za očekáváním a byly dílem
smůly a dílem okolností, nicméně je
nelze označit za špatné ani náhodou.
Pro Ledeckou a Pančochovou se medaile určitě chystá na některé z dalších
olympiád, potenciál na ni bezpochyby
mají.
Paul

22.března a zůstáváme až do pondělí 24.března. V kempu těsně
vedle bazénu mají perfektně zařízené chatičky ( které jsou už skoro všechny obsazené naší českou
skupinou). Také se tam da super
stanovat. Kemp je výborně vybavený. Informace najdete na
www.moora.wa.gov.au a informace ohledně triatlonu na
Moora Be Active Triathlon. Pokud budete cokoliv potřebovat, můžete zavolat na můj mobil 0412 751026.
Sportu zdar Petra Jerejian
Organiser: Shire of Moora
Date: Sunday, 23 March 2014
Location: Dandaragan St, Moora
Registration closes on: Friday, 21 March 2014 at 3:00 PM (GMT+08:00) Perth
Event Information 9th Annual Be Active Moora Triathlon
A country sporting event with a category to suit everyone
from the 7 year old first timer and the family team, to the
recreational athlete chasing a challenge and the elite competitor going for glory!
Individuals & Team Divisions (male, female, mixed, family)
Under 12’s, Under 16’s, Open Age Categories
Three Course Distances!
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clenove a studenti $ 10
15

Vstupenky v predprodeji u Radka:
tel: 0420 351 027 nebo e-mail:
CzechSlovakWA@hotmail.com

Nový velvyslanec ČR v Australském společenství, na Novém Zélandu a v Oceánii

Martin Pohl
Martin Pohl se ujal funkce vedoucího zastupitele úřadu
České Republiky v Cambeře v hodnosti mimořádného a
zplnomocněného velvyslance Austrálii, na Novém Zélandu,
Fidži, Vanatu, Šalamounových ostrovech, Samoe, Tonye a
Cookových ostrovech.
Martin Pohl působí na MZV ČR již od roku 1997, zastával
řadu vysokých funkcí a ČR zastupoval dříve také jako velvyslanec v Jihoafrické republice.
Adresa: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606, Australia
Tel: +61 2 6290 1386
e-mail:martin_pohl@mzv.cz
www.mzv.cz/canberra

Nový veľvyslanec Slovenskej republiky v Austrálii

Igor Bartho
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Austrálskom zväze Igor Bartho odovzdal 3. decembra 2013 poverovacie
listiny do rúk Generálnej guvernérky Austrálie Quentin Bryce.
Adresa: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606, Australia
Tel.: 0061 2 6290 1516, kl. 10
Email: igor.bartho@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
Ing. Pavol Faix a Dr. Igor Bartho
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Určeno pro magazín KLOKAN
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc.
PO Box 604, Mundaring WA 6073

Vážení a milí krajané,
Dovolte, abych Vás
pozdravil a oznámil
vám, že se na vás
chystáme….. :-D
Představovat vám
fotbalový klub Bohemians Praha, by
bylo zbytečné, asi
tak jako vám opakovat historii o
tom, jak tento fotbalový klub ke svému jménu a klokanu ve znaku přišel.
Ano psal se rok 1927 a fotbalový klub AFK Vršovice se vydal
k Australským břehům, šířit slávu a čest Československé
kopané. Svým umem a fotbalovostí, přiváděl v tomto roce
Australské hráče k pláči a desetitisícové návštěvy na stadionech k šílenství. Na cestu dostali borci z Vršovic název BOHEMIANS (Češi). To však netušili, že kromě páru živých klokanů, kteří byli věnování prezidentu ČR, T.G. Masarykovi a
skončili ve zvěřinci v Grébovce, si dovezou klokana ještě
jednoho. Klokana, kterého hrdě nosí ve znaku na svých
prsou dodnes.
Letos jsme vstoupili do roku 2014 a já slavím kulaté narozeniny. Rozhodl jsem se, že si splním životní sen a podívám se
do země všem Bohemáků zaslíbené ,do země, kde náš fotbalový klub ke znaku přišel. Ano k vám do Austrálie.
Vzhledem k tomu, že dnešní doba je doba internetu a sociálních síti, napsal jsem na facebook, že se chystám za klokany po stopách Bohemáků z roku 1927. To jsem ovšem
„neměl dělat“. Ihned se spustila lavina dotazů, námětů a
rad. Hromada příznivců a zájemců se začala rozrůstat až ke
stavu dnešnímu. Tak jsme tady. Tak mi tedy dovolte, abych
nás představil. Jmenujeme se expedice:

Bohemians tour AUSTRALIA 2014
Bude nás deset a objedeme všechny stadiony, kde hráči
Bohemky hráli. Začneme v Perthu, kam přiletíme 2.9.2014.
Dále potom navštívíme města: Adelaide, Melbourne,
Wagga wagga, Sydney, Wollongong, Newcastle, Maitland a
Brisbane. Cestou se také zastavíme na pozvání našeho krajana a velkého fandy Bohemians Standy ve městě Macksville. Itinerář naší cesty, naleznete na naších stránkách

http://bohemians-tour-australia.netstranky.cz/
Celou naší expedici podporuje oficiálně klub Bohemians
Praha 1905, snad stojí za zmínku, že s největší pravděpodobností s námi přiletí a cestu podnikne i autor legendárního vršovického dloubáku Antonín Panenka. Doufáme, že se
našemu vedení podaří zajistit přijetí jak na stadionech, tak i
na Australském fotbalovém svazu v Sydney. Ovšem to je
vše ještě moc daleko a nerad bych to zakřiknul.
Vážení krajané, byly bychom moc rádi, kdybyste nás při naší
cestě podpořili a to formou přátelského posezení, popovídání si o životě o naší krásné zemi. Vidět se a vyměnit si pár
pohledů, podat si ruku a nabýt přesvědčení, že i na druhém
konci světa žijí lidé ,se kterými si máte co říct a hrdě se hlásí
ke slůvku ČEŠI. Kdyby se mezi vámi našel i někdo, kdo by
nám dělal průvodce v uvedených městech, byli bychom
opravdu vděční. Plán cesty je celkem nabitý a bloudění se
nám moc nehodí.
Přátelé, děkuji vám za váš čas, který jste věnovali těmto
řádkům, a doufám, že se v září setkáme osobně. Pokud byste měli nějaký nápad či návrh, neváhejte mi napsat. Rád
odpovím.
Na viděnou se těší
Daniel Krajča
daniel.krajca@skkotva.cz
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Duškoviny

Jaroslava Duška jsem znala již dlouhou
řadu let, jako filmového ale i divadelního herce. Navštívila jsem spoustu
jeho zajímavých besed a vždy jsem
odcházela obohacená.
Zpráva o tom, že Jarda s přáteli zavítá i
do Austrálie, města Perth, kde nyní již
nějakou dobu žiji, byla více než radostná.
Je mi velmi blízký Jardův přístup k životu, nahlížení na realitu a vnímání
všech synchronicit a významů ve hře
zvané život. Sdílím s Jardou jednoduchý, láskyplný a člověčí přístup s pokorou ke všemu živému.
Chci tímto článkem vyjádřit, poděkování Jardovi, Pjérovi a Viktorovi za to,
že s námi sdíleli to, co žijí a v co věří.
Prostřednictvím tohoto článku se s
Vámi podělím o pocity a nové vhledy,
své a svých přátel, které se dostavily s
návazností na tuto milou návštěvu.
Jistě jste někdy, alespoň na malou
chvilku, přemýšleli o životě. O tom, co
je jeho smyslem, jakou roli hrajete vy,
zdali člověk může dosáhnout opravdového trvalého štěstí a co je po smrti?
Já se těmito otázkám věnuji již řadu
let a po určitých zkušenostech a prožitcích, které mi otevřeli oči, nacházím
postupně odpovědi na své otázky. Na
tyto otázky najde člověk odpovědi jen
sám v sobě.
Jestliže připustíte, že životní situace,
ve které se nacházíte, je výsledek va-

Poznatky přátel:
Gabriela
Návštěva Jardy, Piera a Viktora mě
ještě více utvrdila ve své životní filozofii a víře. Pouhá přítomnost kluků, jací
jsou (SKVĚLÍ) a co dělají, mě motivovala pokračovat na cestě, po které jsem
se vydala. Někdy stačí vědět, že v tom
nejste sami a existují na tomto světě
podobně smýšlející lidé, jako jste vy. A
vidět názorný příklad toho, že LZE vyjít
ze způsobu života, který se nám současný společenský systém snaží vnutit

šich
předešlých rozhodnutí, to jak
jsme nastaveni ze svého dětství, to
čemu věříme
a jak to máme
nyní v mysli
nastaveno,
bude se nám
žít lehčeji. Já
osobně jsem
si
pro potvrzení
tohoto
poznání
jela až do Austrálie.
Myslím si, že je důležité, aby si každý
našel svoji životní filozofii a pravdu, se
kterou bude životem procházet a se
kterou se neztratí. Každý si může najít
tu svoji cestu a Jarda si ji našel. Je to
učení Toltéků, Májů a starých kmenů,
kteří nikdy neztratili spojení s celkem a
žili v harmonii.
Toltékové říkají, že lidé jsou nemocní a
nešťastní proto, že v jejich mysli je
parazit živící se negativními emocemi.
Všichni máte schopnost tvořit. Tato
schopnost je tak silná, že se vám splní
všechno, čemu věříte. Všechno, čím
jste, vytváříte sami. Jste takoví, jací
jste, protože to-mu věříte. Celá vaše
realita, všechno, čemu věříte, je vaším vlastním výtvorem. Máte stejnou
schopnost jako všichni ostatní lidé.
Hlavní rozdíl mezi vámi a někým jiným spočívá v tom, jak své schopnosti
uplatňujete a co s jejich pomocí tvoříte. V mnohém se můžete podobat
ostatním lidem, ale nikdo na světě
neprožívá svůj život stejným způsobem jako vy.
Společně s mým kamarádem Martinem jsem mohla být průvodcem Jardovi, Pjérovi a Viktorovi po Perthu. V
Krásném pátečním odpoledni jsme
navštívili Kings Park s okouzlující vyhlídkou a vyslovili obdiv a úctu 750
let starému baobabu, který vznešeně
a majestátně stojí nedaleko vyhlídky.
Byl převezen ze svého původního místa, protože prý stál v cestě dálnici. Nyní se raduje v novém domově a my

mohli v tichosti pozorovat jeho radost
ze života, energii a sílu. V průběhu
návštěvy jsme mohli sdílet nejen vzájemnou přítomnost ale i pohled na
život ze své vlastní perspektivy.
Po tomto společném výletu a zároveň
i večerním představení jsem byla naplněna obrovskou inspirací a novým
vhledem. Jarda mi připomenul to, že
když v životě chceme něco změnit, tak
si to nejdříve musíme dovolit a žít to.
Jsme tvůrci vlastní reality. Takže žijme
dle svých představ a svobodně, protože Můžeme!
Pjér la Šez- je velmi zajímavý člověk. Je
nejen muzikant, spisovatel ale také
psycholog kterého zajímají především
otázky možností lidského bytí v tomto světě. Svým milým úsměvem, tvořivou energií a tichou přítomností mě inspiroval k zamyšlení, které
odhalilo , že ač mohu být motivována
moudrými knihami, mystiky a mytologiemi, vlastní prožitá zkušenost je tím
nejcennější pokladem a záleží jen na
nás jak s prožitou zkušeností naložíme.
Je spousta možností jak se ze života učit , ale pochopila jsem ,že nejlepším učitelem je ticho- vnitřní ticho,
kde hlas ticha odpoví na vše co potřebujete znát.............

jako " ten jediný a správný", je pro mě
velkou motivací.
Jin:
Jardova (Jarabákova:-) návštěva byl
pro mě splněný sen. Vnímám to jako
setkání s moudrým stařešinou mého
rodu. Přinesl mi poselství návratusblížení s českou komunitou a znovunapojení a prohloubení kořenů v ČR.
Je to pro mě potvrzení vnitřního volání. Je to cesta, kterou chci jít, cesta
návratů. Synchronicita setkání byla
velkou radostí. Jako když se setkáte s

někým, kterého znáte milion let.
Marta:
Slovy nemůžu vyjádřit tu krásu........
Martina.M
Pan Dušek mi změnil život! Díky němu
žiji nyní naplno, bez stresu a starosti z
každého dne. Ukázal mi, že není třeba
se stresovat, tím kolik je mi let, poněvadž času je habaděj. Bylo krásné potkat takto vitálního človíčka Pan Dušek
je mou inspirací.
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Markéta Cásková

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
(a nebo je možné s knihovnicí Vlastou Thomas domluvit jiný čas na tel: 93776470)
THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č.. 8
2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands

Inzerujte svou firmu v Klokanovi,
cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok,
barevná reklama na zadní obálce $150 / rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm

Krásné a pohodlné ubytování v Praze pod Vyšehradem,
přímo na nábřeží s výhledem na Vltavu.
Informace a kontakt na www.podoli-apartment.cz,
reference také na Holiday Rentals:
http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718
8

Z Klokanovy kapsy SUDOKU
Život ve Stoneville - šest týdnů po požáru

Je krásné ráno - dnes jsem rozhodnuta udělat něco pro své
zdraví a tak vyrážím na oblíbenou procházku po Railway
Heritage Trail mezi Parkerville a Stoneville. Obrázek této
stezky, dnes využívané zejména pro rekreaci, si můžete
vybavit z reportáže o klubovém cyklo výletu uveřejněné
v Klokanovi 4-2013.
Právě tady, podél potoka Jane Brook a cyklostezky, letos
12. ledna řádil ničivý požár. Na tu neděli nezapomenu akorát jsem si hodila nohy nahoru a začetla se do první
stránky knížky, když mou pozornost upoutal hluk helikoptér. Bydlím v buši, takže když v létě slyším helikoptéru na
blízku, okamžitě jdu zjišťovat, co se děje. Sousedé jsou už
také v pohotovosti a během pár minut dostáváme varovnou sms, která zněla: "Bushfire EMERGENCY WARNING
from DFES for Parkerville area. Seek shelter and actively
defend."

Balíme pár základních věcí a sloup tmavě šedého kouře
necháváme za sebou. Po dvou dnech azylu u příbuzných se
vracíme domů. 56 rodin takové štěstí bohužel nemá.
Pochoduji po stezce a užívám si klid přírody a sluníčko. Po
pár set metrech vstupuji do oblasti požáru. Je vidět, že
"black boy" je jedním z nejodolnějších porostů australské
buše. Všechno kolem je zcela ohořelé, půda je vyprahlá,
pokrytá popelem a smrad spáleniště je všudypřítomný, i
když ne už tak silný, jako bezprostředně po požáru. Vysoké
stromy již před několika týdny začaly obrůstat a nyní už
mají slušný zelený obal. Život jde dál a na jaře tu všechno
krásně pokvete - prý sezónu po požáru jsou "wild flowers"
nejhezčí.
Text a foto: Olga Goerke
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Kurzy českého jazyka pro dospělé

Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30-17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

www.radiovysilaperth.com

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

S výukou češtiny pro dospělé začínáme v roce 2014 koncem
ledna. Lekce budou opět probíhat každé úterý podvečer a
sobotu dopoledne ve třech jazykových úrovních: Začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Učebnice Lída Holá, Akropolis:
New Czech Step by Step. Cena kurzu je $12/lekci.
Úterní výuka: The Rise, Community Office č. 8 (1. patro), 28
Eighth Avenue, Maylands
Sobotní výuka: Woodlands Primary School, 7 Bentwood
Avenue, Woodlands
Podrobnosti k výuce najdete na našich webových stránkách
www.CzechSlovakWA.org
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ) anebo
gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).

Média
Slovenská
Denník SME www.sme.sk, Kumšt www.ekumst.sk

Česká škola Perth

STV: http://www.stv.sk/online/

pro děti od tří let

Česká

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com,

Kdy: školní soboty od 9:30 do 12:00

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.

Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz

Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, přípravu a výuku čtení a psaní,

ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA: http://tv.nova.cz/,
http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.iprima.cz

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137

Knihovna a Senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Česká playgroup
Kde:

Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

Slovenské evanjelické bohoslužby
Sa budú konať 23. februára a 23. marca
o 16:00 hodine v St Johns´Lutheran Church na
16 Aberdeen Street Northbridge.
Všetci sú srdečne vítaní.
O bližšie informácie sa obráťte na
Rev Milo Velebír—Ph 0413 650 429
Milo.velebir@gmail.com

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 0401577661

tippett@westnet.net.au
Kadeřnické služby a líčení přímo u vás doma
Levné stříhání, barvení a úprava vlasů,
líčení pro slavnostní příležitosti,
je možné sjednat po dohodě u Alžběty Baladové
na tel. 0412 220 771
anebo e-mailem na lizbaladova@yahoo.com

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

13. Apríl 11.30
11. Maj 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

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army

“Rainbow”




Balíčky 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
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

Velvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (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 Sk
Honorarny Konzul: Pavol Faix
Úradné hodiny:
Unit 4, 193 Guildford Rd
Maylands WA 6051
Každý piatok 9.00 - 12.00
Poštová Adresa:
Pred návštevou je dôležité
dohodnúť si stretnutie tePO Box 265
lefonicky.
Maylands WA 6931
Telefon: (08) 6365 4133

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
Telephone: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: cons.canberra@mzv.sk Web: www.mzv.sk/canberra

ČLENSTVÍ V NAŠEM KLUBU
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
Členem klubu se může stát kdokoli bez rozdílu národnosti či bydliště. Jediným předpokladem členství je zájem o naši kulturu
a společnost. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku
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!
Sdělení poštovní adresy, na kterou je členům zdarma zasílán měsíčník Klokan.
Na základě úhrady členských příspěvků obdržíte členskou kartu.
Předplatné Klokana bez členství v klubu: $18/rok
Další výhodou členství je snížené nebo zdarma vstupné na některé klubové akce.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci
nebo poslat šekem – poštovní poukázkou
na naši adresu:
Czech& Slovak Association
PO Box 604,
Mundaring WA 6073

Rodina
Jednotlivec
Penzisté - pár
Penzista jednotlivec
Student

$35,00
$25,00
$20,00
$15,00
$15,00

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
15. 3. 2014
27. 3. 2014
26. 4. 2014

Bližší informace o plánovaných akcích se
dovíte z dalších čísel KLOKANA.

Karnevalový taneční večer
Koncert Ondřej Smeykal
Táborák

Těšíme se na vaši účast!

.

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 5. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do
Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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