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Příloha: Klokánek 

 

               

Tel. kontakty na výbor 

Předseda: 

Jaroslav Kabelka        9399 3744 

 

Místopředseda: 

Jitka Smith             0406 026 840 

Jana Franger               9389 7029 

 

Tajemnice: 

Iva Nováková         0404 735 462  

Pokladník: 

Lukáš Kořínek        0431 115 207 

 

Ostatní členové výboru: 

Vlasta Thomas            9377 6470 

Jiří Voyt                9401 3817 

Gábina Baladová   0422 582 197  
Jiří Koval                 0424 167 260 
Bohumil Růžička   0415 949 325 
Radek Václavík      0420 351 027 

 

Internetová stránka asociace:   www.CzechSlovakWA.org ;  Poštovní adresa: Czech &  
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;   

 E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

Úvodní slovo Obsah čísla 

Členka výboru a redaktorka:  
Lucie Vrbská 
Tel.                      (08) 6460 5584 
Mobil:                    0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com 
 

Výroční schůze se konala dne 16.2.2013 v 
Australian Asian klubu. Schůze se zúčastni-
lo 26 platných členů, takže schůze byla 
usnášeníschopná. Naštěstí se neopakovala 
situace z roku 2012, když jsme museli tele-
fonicky „nahánět“ dvacátou osobu, která 
byla ochotná a schopná dorazit, aby se 
schůze vůbec mohla uskutečnit. Bohužel i 
přes opakované výzvy jsme se nesešli v 
dostatečném počtu 30ti lidí, abychom 
mohli hlasovat o změnách klubové konsti-
tuce, takže toto se přesouvá na příští vý-
roční schůzi. 
Prezident asociace zahájil schůzi, přivítal 
zúčastněné, přečetl zápis z minulé výroční 
schůze, přednesl svoji zprávu o fungování 
klubu, poté byla přednesena finanční zprá-
va. Všechny zprávy byly členy schváleny 
bez připomínek. 
Dnem výroční schůze skončilo funkční ob-
dobí naší sekretářce Olze Goerke. Z rodin-
ných důvodů se Olga už neměla zájem o 
pozici ucházet. Velice Olze ještě jednou 
děkujeme za její práci pro klub. Olga měla 
vždy přehled o věcech, které se momentál-
ně dějí nebo mají udát a její pomoc bude 
postrádána. 
Před schůzi jsme neměli o nově uvolněnou 
pozici žádné zájemce, nicméně nám byla 
štěstěna nakloněna a po mírném přesvěd-
čování nominaci na post sekretářky přijala 
Iva Nováková. Následně byla Iva členskou 
schůzí zvolena na pozici sekretářky. Tímto 
Ivě děkujeme za odvahu a ochotu se funk-
ce ujmout. Věříme a doufáme, že se ji bu-
de práce pro klub líbit a zvládne ji bez vět-
ších problémů. Se svým vzděláním a praxí 
k tomu má ty nejlepší předpoklady. 
Prosíme členy, aby měli trochu strpení, co 
se týče vyřizování administrativních záleži-
tosti. Bude chvíli trvat, než si Iva převezme 
veškerou agendu a zorientuje se v ní. 
Na další volební období byla do výboru 
zvolena Lucie Vrbská (redaktorka Klokana) 
a novými členy se stali Radek Václavík a 

Bohumil Růžička. Nové členy tímto vítáme 
ve výboru. 
Dalším programem byla volba doživotních 
členů asociace. Nominováni byli: paní Zde-
na Menšíková, paní Jiřina Hrabcova a pan 
Stanislav Menšík. Doživotními členy byli 
zvolení paní Jiřina Hrabcová a pan Stani-
slav Menšík. Tímto oběma gratulujeme. 
Na návrh výboru bylo hlasováno o zvýšení 
rodinných příspěvku z $30 na $35. Hlavním 
důvodem návrhu bylo, že v současnosti byl 
rozdíl mezi jednotlivcem a rodinou pou-
hých $5, což se nám zdálo vůči jednotliv-
cům nefér a současné akce zaměřené na 
děti (Dětský den, Mikuláš), kde klub děti 
členů značně dotuje, jsou akce ztrátové a 
to někdy i značně, jako například letošní 
Mikuláš se ztrátou přes $2000. Tento ná-
vrh byl schůzí přijat, takže tímto se rodinné 
příspěvky zvyšují na rok 2013 na $35. Do-
volujeme si také při této příležitosti připo-
menout, že splatnost příspěvku je pro stá-
vající členy do 31.3. aktuálního roku. Prosí-
me o dodržení této lhůty. I přes neustále 
výzvy nám stále příspěvky chodí až někdy 
do října a někteří lidé dokonce platili až na 
Mikuláši. Takováto praxe značně kompliku-
je veškerou administrativu správy členů, 
vydávání členských karet, zasílání Klokana, 
atd. Preferovaným způsobem platby je 
převod na účet. Detaily účtu jsou uvedeny 
na poslední stránce Klokana. Nezapomeň-
te prosím uvést své jméno do zprávy pro 
příjemce, abychom mohli vaší platbu iden-
tifikovat. 
Po ukončení oficiální části schůze se slova 
ujala Andrea Lack a povyprávěla nám o své 
cestě do Nepálu na podporu léčby SMA. 
Všem kdo se výroční schůze zúčastnili, dě-
kujeme za účast a vyjádření zájmu o fungo-
vání asociace. 
 
Za výbor 
Lukáš Kořínek 

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK  

2013 JE K 31. 3. 2013 

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. 

Zpráva z výroční schůze asociace 

! ! V ý z va ! ! !  
Prosíme toho, kdo dne 10.1 2013 na klubový účet zaplatil členský poplatek ve 
výší 15 dolarů, aby se nám ozval. U platby nebylo uvedené jméno. Děkujeme.  
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Praha - Prezidentské volby vyhrál někdejší premiér a bývalý před-
seda ČSSD Miloš Zeman. Získal 54,8 procenta hlasů. Vicepremiéra 
a předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga porazil téměř o půl mili-
onu hlasů. Volit přišlo 59,11 procenta lidí. 
 
Někdejší předseda ČSSD tak po více než deseti letech, které strávil větši-
nou v ústraní, úspěšně završil svůj návrat do vrcholné české politiky. Zisk 
nejvyšší ústavní funkce ve státě může brát i jako zadostiučinění za neú-
spěšnou prezidentskou kandidaturu v barvách sociální demokracie z roku 
2003. Tehdy se na Hrad překvapivě dostal jeho dlouholetý rival, ale i poli-
tický partner Václav Klaus. Po deseti letech Zeman úřad hlavy státu od 
Klause převezme. 
Pětasedmdesátiletý ministr zahraničních věcí Schwarzenberg byl překva-
pením prvního kola volby, když postoupil z druhého místa a vyřadil prů-
zkumy favorizovaného expremiéra Jana Fischera. V kampani měl na své 
straně větší část kulturní obce a stal se i kandidátem internetové mládeže. 
Zeman ale byl v souboji se Schwarzenbergem ve výrazné ofenzivě a svého 
soupeře oslaboval negativní kampaní, proti níž se Schwarzenberg ne vždy 
úspěšně bránil. Zeman ve vyostřeném finále volby předvedl svůj razantní 
politický styl, který se ale nevyhýbá ani manipulacím a osobním útokům. 
Osmašedesátiletý Zeman zvítězil v přímé volbě prezidenta z pozice občan-
ského kandidáta, za kterým nestála žádná ze silných parlamentních stran. 
U voličů bodoval právě kritikou nynějších politických poměrů, od kterých 
se v posledních letech "politickým důchodem" na Vysočině odstřihl. Přes-
tože před třemi lety se Stranou práv občanů - zemanovci nedokázal uspět 
ve volbách do Sněmovny, v prezidentském souboji osobností nenašel pře-
možitele. 
Zeman se před volbou označil za levicového kandidáta a v kampani se 
ostře vymezoval vůči současné vládě premiéra Petra Nečase. Dával také 
najevo, že chce být aktivistickým prezidentem, který bude z Hradu prosa-
zovat vlastní plány a zapojovat se do jednání vlády i Parlamentu. Otázkou 
ale je, do jaké míry tuto předvolební rétoriku bude moci naplňovat v rámci 
omezených prezidentských pravomocí. Jednoduchým partnerem nový prezident nicméně nebude ani pro sociální demokracii, 
jejíž lídři jeho kandidatuře nepřáli a obviňují ho z poškozování současné ČSSD. 
Spolu s Václavem Havlem a Klausem patří Zeman do trojice nejvýraznějších postav české polistopadové politiky. Jeho kariéru 
v devadesátých letech ale kromě úspěchů provázely i některé kontroverzní privatizace či aféry s diskreditacemi jiných politic-
kých hráčů. Oponenti Zemanovi vyčítali také účelové spojenectví s Klausem, se kterým uzavřel v roce 1998 takzvanou opozič-
ní smlouvu umožňující menšinovou vládu ČSSD. 

Autor: ČTK 

Lidé si za nového prezidenta vybrali Miloše Zemana 

Č E S K Á  A  S L O V E N S K Á  

K N I H O V N A  
K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry. 

Otevřeno každý druhý čtvrtek ( 21.2, 7.3., 21.3., 4.4. 2013) od 14:00 do 18:00 

THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č.. 8 

2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands 

Těší se na vás knihovnice Jiřina Hrabcová 

Svět si už léta marně láme hlavu, jak 
likvidovat obrovské množství plastové-
ho odpadu, který se v přírodě rozkládá 
až stovky let. Slovenští vědci nyní ozná-
mili, že mají řešení na dosah: vymysleli 
nový obal na potraviny, který na první 
pohled vypadá jako plast, ale dá se roz-
ložit v kompostu na ekologicky neškod-
né látky. 

Za novinkou je tříletá práce výzkumné 

skupiny na Fakultě chemické a potravi-
nářské technologie Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě. „Kromě ekologic-
kých obalů na vajíčka se z této látky dají 
vyrábět různé tašky, fólie a lahve,“ vy-
světluje šéf týmu Pavol Alexy. 

Speciální látka je vyrobena podle týdení-
ku Život ze syrovátky a škrobu. „Po roz-
kladu nezůstávají v půdě žádné těžké 
kovy. Jsou to čistě uhlovodíkové produk-
ty, které se rozkládají na biomasu,“ zdů-

raznil Alexy. „To neznamená, že pokud 
obal vyhodíme v lese, věc je zařízená. 
Látka se rozloží v kompostu, jinak je 
odolná vůči vodě, slunečnímu záření, je 
dlouho skladovatelná a mimořádně pev-
ná,“ upozorňuje Alexy. 
Vynález získal na nedávné světové výsta-
vě v Tchaj-wanu zlatou medaili. „Ozývají 
se nám výrobci biopotravin, kteří chtějí 
používat ekologické obaly,“ dodal další 
člen týmu, Jozef Feranc. 

Pravo.cz 

Slovenský vynález  
slibuje omezit hory plastového odpadu 
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Reakce na akce:  
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Čtyřtýdenní kurz českého jazyka 
 
je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. 
Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky.  
Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je 
připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech...).  
Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR 
a zpět. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na úze-
mí ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Po ukončení kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvová-
ní.   
Termín kurzu: 26. 7. - 23. 8. 2013  
Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů, nejpozději do 1. března roku konání kurzu.  
Přihlášení se skládá ze dvou částí: 
- vyplnění elektronické přihlášky 
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady - originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad 
nejpozději do dvou pracovních dnů po termínu podání přihlášek.  
Více informací na stránce Domu zahraničních služeb .  

Kurzy metodiky výuky českého jazyka 
 
pro vyučující z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a 
stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel. Součástí kurzu jsou návštěvy 
odborných pracovišť, náslechy a výlety.  
Účastníkům kurzu je plně hrazena výuka, stravování, ubytování a doprava. Účastníci obdrží finanční příspěvek na osobní vý-
daje. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Účastníci musí dovršit 18 let. Podmínkou je dobrá znalost čes-
kého jazyka.  
Podání přihlášky je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů, nejpozději do 1. března roku konání kurzu.  
Přihlášení se skládá ze dvou částí: 
- vyplnění elektronické přihlášky 
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady - originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad 
nejpozději do dvou pracovních dnů po termínu podání přihlášek. 
Termín kurzu: 2. až 13. 9. 2013 
Více informací na stránce Domu zahraničních služeb .  

TÁBORÁK 

27.4.2013 

ERN HALLIDAY 
RECREATION CAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODROBNOSTI V PŘÍŠTÍM ČÍSLE 

SOBOTA 20. 7. 2013 

AUSTRALIAN ASIAN HOUSE,  

275 STIRLING STREET, PERTH 

TRADIČNÍ ZABIJAČKOVÁ VEČEŘE  

SPOJENÁ S VÝSTAVOU K 60. VÝROČÍ ČES-

KÉHO A SLOVENSKÉHO KRAJANSKÉHO 

SPOLKU V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII  

“ČEŠI A SLOVÁCI V ZÁPADNÍ 

AUSTRÁLII  

1953 – 2013” 

(prezentace, promítání, workshopy, exhibice, historie a 

současnost, výtvarné umění, design, významné osob-

nosti, divadelní vystoupení, živá hudba...) 

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=186&
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=187&
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Česká škola Perth 

pro děti od tří let 

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 

Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45 

      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 0401577661 

     tippett@westnet.net.au   

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 

“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 

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   

každou neděli 21:00-22:00 česky 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech 

každou neděli 22:00-23:00  slovensky 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak 

Sv. Omša 
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsi  pri kostole. 

     10. March 11:15 
 

 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: 0401511302 
  calidusps@gmail.com 

Slovenské evanjelické bohoslužby 
  

sa konajú vždy v 4. nedeľu v mesiaci o 16:00 hodine v 
St. John´s Lutheran Church na 16 Aberdeen St Northbridge. 

  
Po bohoslužbách máme posedenie v hale. 

Všetci ste srdečne vítaní. 
 

O bližšie informácie alebo s akýmikoľvek žiadosťami sa obráťte na 
Rev Milo Velebír   Mob 0413 650 429  alebo 9246 2167 

Email: milo.velebir@gmail.com 

Knihovna a Senior klub 
 

Otevřeno každý druhý čtvrtek od 14:00 do 18:00  
( 21.2, 7.3., 21.3., 4.4. 2013)  

The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  
28 Eighth Avenue, Maylands 

Kurzy českého jazyka pro dospělé  
 

Probíhají každé úterý v The Rise, 28 Ave, Maylands, Community 
Offices – sdílený prostor s ruským klubem.  
 
Lekce pro začátečníky je v 18:00 – 19:00, lekce pro mírně pokroči-
lé 19:00 -20:00, lekce pro pokročilé 20:00 – 21:00. Cena kurzu je 
$12/ lekci. Lze se kdykoliv připojit. Kontakt: 

 
ballashley@hotmail.com (anglicky)  

 baladova.gabina@post.cz (česky,  anglicky) 
Od 2. března začínáme taky se sobotní výukou,  

začátek v 10:00 konec v 12:00, kombinovaná úroveň. 

Kadeřnické služby a líčení přímo u vás doma 
 

Levné stříhání, barvení a úprava vlasů,  
líčení pro slavnostní příležitosti i na Halloween  

je možné sjednat po dohodě u Alžběty Baladové  
na tel. 0412 220 771  

anebo e-mailem na lizbaladova@yahoo.com 

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:milo.velebir@gmail.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:baladova.gabina@post.cz
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Originální broušené sklo 

               Jiří Zachar 

       Český umělec žijící v WA 

         Kvalitní sklo vyrobené v ČR  

● umělecký brus vzniká v Perthu  

●  dekorativní i užitkové předměty  

●  ideální dárek 

● Výrobky je možno vidět každou první  

sobotu v měsíci na Kalamunda Markets 

nebo dle individuální dohody. 

● Tel. 9444 2928  

●  mob. 0412 180 481 

www.zacharcrystal.com.au 

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  

 

Inzerujte svou firmu v Klokanovi,  

cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok,  

barevná reklama na zadní obálce $240 / rok.  

Velikost inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm   

e-mail:CzechSlovakWA@hotmail.com  

Kurzy slovenského jazyka  
pre deti a dospelé v Perthu 

Poslednou dobou hneď niekoľko krajanov prejavilo záujem 
o kurzy slovenčiny pre svoje deti alebo pre svojich partne-
rov. Pokiaľ sa zaujímate o tento kurz i Vy, prosíme, napíšte 
nám na klubovou e-mailovou adresu  
CzechSlovakWA@hotmail.com 
Ak môžete a ste ochotní pomôcť s organizáciou kurzu slo-
venčiny (evidencia žiakov, komunikácia medzi žiakmi a uči-
teľmi, apod.), prosíme, ozvite sa tiež! Ďakujeme. 

Generation Toys 
    Books 

    Pillows 
    Plush Toys 

    Wooden Toys 
    Dinnersets 

    T-Shirts 
    Puzzles 
 

Visit: www.generationtoys.com.au 

http://www.podoli-apartment.cz/
http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Události 

Dne 27. ledna 2013 pokřtil dcerušku 
manželů Kisselových v Lutheránském 
kostele v Northbridge, pan Pastor Ve-
lebír. Důstojný obřad doplnil pěkným 
proslovem (jako vždy). Kmotr a kmotra 
byli manželé Faixovi. 
Křest je mnohem více než náboženský 
obřad. Rodičům dal Bůh svoje požeh-
nání a obdařil nejkrásnějším květem - 
dceruškou SCARLETT. Dnes jsi Scarlett 
jejich celým světem a odnáší se k tobě 
všechna jejich přání - kéž radosti jsi 
jejich bez ustání. Kéž Anděl dobrý vždy 
se nad tebou vznáší a štěstí každý den, 

v celém tvém žití ti přináší. Když jako 
nemluvňátko spatřilo jsi světlo světa, 
tvůj kmotr a kmotra, na první cestě do 
chrámu Pane, složili za tebe slib křest-
ní, berouce na sebe i těžkou povinnost, 
pečovat o tvoji duchovní výchovu. Ve-
dle tvých rodičů byli první přátelé, kte-
ří pečovali o blaho tvé duše při křtu 
svatém. 
Upřímně přejeme jak Scarlett, tak rodi-
čům, kmotrovi a kmotře jen to nejlepší 
do budoucna. 
 
Manželé Menšíkovi 

Dne 19.01.2013 jsme se rozloučili s naší nejstarší kra-
jankou MIOU - Marii BAYLY - která se narodila 
15.08.1917 a zemřela ve věku 95. let - 13.02.2013.  
 
Mia přišla do Perthu s manželem a s dvěma dětmi v roce 
1961. Před tím žila s rodinou v Londýně. Manžel byl Austra-
lan, který pracoval u Westfarmers. Mia byla 'žena v domác-
nosti', ale když ji bylo 60 let, rozhodla se studovat antickou 
historii na University of WA a získala titul Bachelor of Arts. 
Často cestovala za rodinou do Evropy. Měla 5 vnoučat a 
jednu pravnučku, která se jmenuje Little Mia. Mia byla dlou-
holetou a doživotní členkou našeho sdružení a zúčastňovala 
se našich akci, hlavně v údobí totality. Přispěla také před-
náškou o její tetě Jarmile Novotné - operetní zpěvačce. Po-
hřební obřad byl 19.01.2013 v katolickém kostele St. Tho-
mas v Claremontu. Na rozloučení promluvili její 2 vnuci a 
syn Richard. Doprovodná hudba byla ze Smetanovy opery 
Prodaná nevěsta a z jeho cyklu Má vlast (Vltava) a též hu-

dební úryvky písní, které zpívala Jarmila Novotná i v češtině. 
Dne 2. února byla za ní sloužena mše svatá v krajanském 
kostele, kterou sloužil otec Pavol Herda. Na pohřbu byl též 
přítomen předseda vlády Západní Austrálie - pan Colin Bar-
nett - který se též zúčastnil pohoštění po pohřbu. Na paní 
Miu Bayly máme velmi pěkně vzpomínky a dlouholeté přá-
telství. Mimo jiné, paní Mia byla též kmotrou našemu synovi 
Immanuelovi. 
Života jiskra v dáli teď uhasíná, 
však její světlo nám v myslích a srdcích tepá a doutná dál 
a byť by to byl jen sebemenší plamínek, 
rozžehne se a teplem svým nás znovu zahřeje v našich vzpo-
mínkách. 
 
Čest její památce. 
Zdeňka Menšíková 

Vážení krajané a přátelé:  
S velkou radostí Vám oznamujeme 
úspěchy dalšího našeho krajana u pro-
tinožců a to pana Pastora M. Velebira. 
Jeho ohodnocení nám oznámilo Velvy-
slanectví Slovenské republiky v Canbe-
ře následovně:  
Ocenenie ktoré dostal pán Velebír bolo 
Ocenenie Veľvyslankyne Slovenskej 

Republiky pani Evy Ponomarenkovej 
pri príležitosti 20. výročia vzniku Slo-
venskej Republiky za výnimočný prínos 
pre Slovenskú komunitu a za šírenie 
dobrého mena Slovenska v Austrálii.  
Ocenenia boli odovzdávané na Novo-
ročnom stretnutí krajanov a oslavách 
20. výročia Slovenskej Republiky na 
Slovenskom Veľvyslanectve v Canberre 
dňa 26.1.2013, tým ktorí sa nemohli 

zúčastniť boli ocenenia poslané po-
štou.  
 
Přejeme panu pastorovi Velebírovi 
mnoho nových úspěchu ve svých sna-
hách do budoucna. 
 
S. & Z. Menšíkovi 

Poslední rozloučení 

Křtiny 

Milí krajané v 
Perthu 

 
 - můžeme být hrdi 
na naše zdejší kra-

janské ratolesti!  
Jak asi všichni víte, 
v Austrálii a na No-
vém Zélandu 
probíhala výstava a 
soutěž maleb pro 
děti, s názvem 
Krtek v Austrálii a 
na Novém Zélandu, 
kterou pořádal Kon-
zulát České repub-
liky v Sydney. Výstavu otevřel na 
Mikulášské zábavě konzul p. ing. 
Hani Stolina, který zvláště přijel 
na toto zahájení výstavy ze Syd-
ney. V Perthu se vyznamenala 
dvě děcka, a to sedmiletá Amber 

Mašková a šestiletý 
Filípek Faix, kterého 
znám jako veselého, 
živého klučinu, který 
navštěvuje se svými 
zbožnými a 
vzdělanými rodiči 
krajanské boho-
služby. 
Upřímně gratuluji jak 
vítězům, tak jejich 
rodičům za jejich sna-
hu a úsilí o kulturní a 
umělecké vzdělání 
jejich ratolestí, aby 
takto mohly 

vyniknout již v útlém věku v jejich 
nové domovině. 
Mnoho zdarů do budoucna a hod-
ně nových úspěchů upřímně přeje 
Zdenka Menšíková 

Děti z České školy, 
které se výtvarné 
soutěže Krtek v Austrá-
lii a na Novém Zélandu 
také zúčastnily, ob-
držely od konzulátu v 
Sydney pěkné diplomy 
za účast a pro školu pak 
knihy a puzzles s 
Krtečkem. Jejich dílka 
se v Sydney moc líbila a 
pořadatelé soutěže 
ocenili jejich snahu i 
výtvarné nadání. Už se 
těším, až si společně  ve 
škole knihy přečteme a 
složíme puzzles!  
Výsledky soutěže a 
obrázky dětí z naší ško-
ly (a nejen těch) - 
pokud jste je neviděli 
na Mikulášské besídce, 

jsou zveřejněny na 
webových stránkách 
Konzulátu České repub-
liky v Sydney, konkré-
tně na adrese: http://
www.mzv.cz/sydney/
cz/kultura_a_udalosti/
vyhlaseni_vyhercu_det
ske_vytvarne.html 

Jitka Smith 

http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/vyhlaseni_vyhercu_detske_vytvarne.html
http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/vyhlaseni_vyhercu_detske_vytvarne.html
http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/vyhlaseni_vyhercu_detske_vytvarne.html
http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/vyhlaseni_vyhercu_detske_vytvarne.html
http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/vyhlaseni_vyhercu_detske_vytvarne.html
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SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí 
proplešatělý padesátník a má před sebou hromadu růžových 
obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky par-
fém a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se 
ho, co to dělá. 
Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek podepsa-

ných Hádej kdo!” 
„Ale proč to děláte?” 
„Jsem právník se specializací na rozvody!”  

"Drahoušku," šeptá manžel v noci manžel-
ce, 
"kdyby jsem zemřel, vdala by ses znovu?" 
"Předpokládám, že ano," odvětí manželka. 
"A spala by si s ním ve stejné posteli jako 
se mnou?" 
"No, jelikož je to jediná postel v domě, tak 
bych neměla jinou možnost." 
"A milovala by ses s ním?" 
"Miláčku," říká žena shovívavě, "vždy  by to byl můj manžel." 
"A nechala bys ho řídit moje auto?" 
"Kdepak," zívá žena, "on neumí řadit."  

Žena se probudí na Den svatého Valentýna 
a oznamuje nadšeně svému choti, "Právě 
se mi zdálo, že jsi mi na Valentýna věnoval 

perlový náhrdelník. Co myslíš, že to znamená?" S jistotou v 
hlase muž prohlásí:"To se dozvíš dnes večer." Večer muž 
přijde domů s malým balíčkem a slavnostně jej předá že-
ně.Žena jej dychtivě otevře a najde knihu s názvem: Význam 
a vykládání snů.  

Tieto logické hádanky predložil slávny fyzik svojim žiakom. 

 
Stretol sa raz človek s medveďom. Okolo bola pustatina, 
nablízku nebol iný človek ani iný medveď. Obaja sa poriad-
ne zľakli a začali utekať. Človek utekal smerom k severu, 
medveď smerom k západu. Človek sa zastavil, zamieril 
presne smerom na juh a medveďa zastrelil. Akej farby bol 
medveď? 
Ak to neviete, pomôžem vám: keby medveď bežal 3,14-
krát rýchlejšie než človek (stále na západ), mohol tento 
človek vystreliť priamo pred seba, ale pre korisť by musel 
ísť na juh.  

SUSEDIA 

Túto logickú hádanku údajne vymyslel Albert Einstein a 
údajne ho 98% ľudí vôbec nevyrieši. 
Je rada piatich domov, pričom každý má inú farbu. V tých-
to domoch žije päť ľudí rôznych národností. Každý z nich 
chová iné zviera, rád pije iný nápoj a fajčí iné cigarety. 

1. Brit býva v červenom dome. 

2. Švéd chová psa. 

3. Dán pije čaj. 

4. Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho. 

5. Majiteľ zeleného domu pije kávu. 

6. Ten, kto fajčí Pall Mall, chová vtáka. 

7. Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill. 

8. Človek z prostredného domu pije mlieko. 

9. Nór býva v prvom dome. 

10. Ten, kto fajčí Blend, býva vedľa toho, kto chová mač-
ku. 

11. Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí 
Dunhill. 

12. Ten, kto fajčí Blue Master, pije pivo. 

13. Nemec fajčí Prince. 

14. Nór býva vedľa modrého domu. 

15. Ten, kto fajčí Blend, má suseda, ktorý pije vodu. 

 

Kto chová rybičky? (patríte medzi tie 2%) 

 

 

 

(Řešení v příštím čísle!) 

Hlavolamy  
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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. 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  NA  ROK  2013                                                   
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci                              Rodina   $35,00 
nebo poslat šekem – poštovní poukázkou                            Jednotlivec  $25,00 
na naši adresu:                                                                 Penzisté - pár            $20,00 
Czech& Slovak Association                                           Penzista jednotlivec $15,00 
PO Box 604,                                            Student   $15,00  
Mundaring WA 6073 

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK   2013   

 
       17.3.2013          Výlet na kolech 
       27.4.2013          Táborák 
        May                   Dětský den 
           

 

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

 

Těšíme se na vaši účast! 

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectví ČR     
Velvyslanec   -  Hynek KMONÍČEK  
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 
WESTERN AUSTRALIA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102 
 
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  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectvo SR 

Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková 

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 

 

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. 

mailto:consular_sydney@mzv.cz
http://www.facebook.com/pages/Dover-Heights-Australia/Consulate-General-of-the-Czech-Republic-in-Sydney/127697888610?ref=ts
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