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“Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.

Vločky, vločky, ach to láká,
postavit z vás sněhuláka!

Vločky, vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpouštíte.”
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VIVAT ENTROPIA
Věci stárnou, všimli jste si?  

Chcete vědět, kdo za to může?

Skřítci entropíci!

ČESKÁ ŠKOLA PERTH srdečně zve všechny zvídavé  

na autorské čtení knihy PŘEKLEP A ŠKRALOUP  

a workshop se spisovatelem Tomášem Končinským.

Sobota 23. února 2019 od 9:30  
Wembley Downs Primary School

Rezervace nutná na:  
CzechSchoolPerth@gmail.com 

nebo  
0406 026 840 (Jitka)

Cena:  
$15/dítě, $10/dospělý, $40/rodina

Knížka o dvou nerozlučných kamarádech Překlep a Škraloup, 
o všemocném Zubu času a o důležitosti a kráse stárnutí. 

Byla oceněna cenou Magnesia Litera a Zlatá stuha.

AKO NA NOVÝ ROK...
“Dala si si nejaké predsavzatia?!”

Spýtala sa ma moja známa asi týždeň 
dozadu v rámci zdvorilostnej rannej 
konverzácie.

“Žiadne. Je to strata času.” Odpovedala som.

“No, tak to chápem. Ani ja. Aj tak ich nikdy 
nesplním!”

Prehlásila s úškrnom na tvári a zjavnou 
spokojnosťou s tým, že nie je jediná, čo do-
nekonečna prokrastinuje. Skôr než som jej 
stihla vysvetliť, že som to myslela inak, po-
priala mi pekný deň a zmizla za najbližším 
rohom ulice. Tak teda, drahá pani A!?:!, 
tento článok je pre Teba a pre každého, 
kto nemá rád predsavzatia. Tak ako ja.

NOVOROČNÝ STRAŠIAK
Ako sa začne blížiť koniec roka, nastáva 
symbolické obdobie, keďže niečo staré 
končí a nové začína. To na jednej stra-
ne môže vyvolať určitú paniku z toho, 
že posledných dvanásť mesiacov opäť 
“utieklo ako voda” a na druhej strane to 
predstavuje ideálnu príležitosť na to, aby 
sme prehodnotili, čo od života vlastne 
chceme.  Nový rok - Nový začiatok znie 
takmer až magicky. Ako je teda možné, že 
pre toľkých z nás naše novoročné zoznamy 
skončia niekde u “je to príliš ťažké”, “nie 
je na to čas”, “je to silnejšie ako ja”, či 
“začnem budúci týždeň”? Kam sa vytratí 
náš entuziazmus a odhodlanie,

- prestať fajčiť,

- schudnúť 5 kíl,

- začať zdravo jesť a cvičiť,

či naučiť sa po Taliansky?

Ak ste ako ja, tak sa každé nesplnené 
predsavzatie postupne zmení na akéhosi 
strašiaka, čo sa vždy rád pripomenie štý-
lom, “no čo, bude dačo?” alebo “zase si to 
nezvládla! Asi na to nemáš!” A čo sa robí s 
otravnými strašiakmi? Napríklad sa kopnú 
pod posteľ. Alebo sa zamknú do skrine. Až 
kým nepríde ďalší rok a ďalšie zozna-
my, ktoré znova pravdepodobne skončia 
zabudnuté, odkopnuté, trivializované či 
minimálne prokrastinované.  

V decembri minulého roka som sa roz-
hodla, že skúsim prísť na kĺb tomu, prečo 
tomu tak vlastne je. Toto sú moje zistenia:

Po prvé, nikdy som nepočula o nikom, kto 
by dosiahol svojich cieľov bez jasnej stra-
tégie. Každý zámer, ktorý si v živote dáte, 
vyžaduje celý rad krokov, organizáciu, 
disciplínu a väčšinou aj zmenu rutiny. Čo 
samozrejme nie je žiaden “easy job”.

Po druhé, zdá sa mi, že celá myšlienka 
novoročných zoznamov je postavená na 
tom, že je s nami niečo zle a treba nás 
opraviť, ako keby sme boli nejaké poka-
zené rádio. Možno si teraz hovoríte, že je 

predsa prospešné byť si vedomý/á vlast-
ných nedostatkov. A máte pravdu. Ale len 
do chvíle, kým nám to nezabráni vidieť, čo 
je na nás “dobre”. Inými slovami, predsa-
vzatia sú ako učiteľky matematiky (teda 
aspoň tá moja). Vytknú vám všetky vaše 
chyby a prehliadnu vaše silné stránky, ako 
keby ste skutočne nestáli za nič. 

Po tretie, žiadna novoročná mágia neexis-
tuje. Prekážky, ktoré nám bránili v tom, 
aby sme žili tak ako chceme v starom 
roku, zrazu nezmiznú mávnutím čarov-
ného prútika. Zmena príde jedine z našej 
vlastnej iniciatívy.

Po štvrté, i keď je nový rok ideálnou príle-
žitosťou na sebareflexiu, ako motivácia to 
sťažka stačí. Pokiaľ nás sa zmenou neženie 
niečo iné, po silvestri skôr či neskôr príde 
vytriezvenie a my sa pomaly vrátime do 
starých koľají.

ZMENA JE ŽIVOT
Je úplne možné, že som tu na niečo zabud-
la. Verím však, že tieto štyri body postačia 
na to, aby jeden porozumel tomu, prečo 
je mnoho našich novoročných mét už od 
momentu svojho vzniku predurčených na 
neúspech. To však neznamená, že by som 
na ne zanevrela úplne! Len som sa rozhod-
la pristúpiť k nim tentokrát inak. Počas 
tohto “tvorivého procesu” som si miesto 
jedného zoznamu vytvorila hneď tri. 

V tom prvom som si spísala všetko, čo som 
dosiahla za rok 2018. 

Príklad:

V roku 2018 som:

• Začala pravidelne behať

• Úspešne zvládla všetky svoje skúšky

• Sa naučila štrikovať

• Prečítala Annu Kareninu

• Prestala jesť sladké!

Musím sa priznať, že ma prekvapilo, koľko 
svojich úspechov som za posledných 12 
mesiacov tak nejako prehliadla. Vidieť ich 
všetky čierne na bielom ma usvedčilo v tom, 
že rok 2018 skutočne stál za to, že som sa v 
živote niekam pohla, a že ak si niečo zaumi-
enim, mám vnútornú silu to dosiahnuť. To 
je, ako si asi viete predstaviť, omnoho lepší 
pocit než sústrediť sa na svoje „chyby“, ktoré 
treba v novom roku odstrániť. 

Pri mojom druhom zozname som sa 
rozhodla, že si ujasním, ktoré z mojich 
vlastností mi pomohli všetky tieto úspechy 
zrealizovať. 

Príklad:

V roku 2018 som bola:

• Organizovaná

• Disciplinovaná

• Kreatívna

• Ochotná opustiť svoju zónu pohodlia

To mi pomohlo uvedomiť si svoje najsi-
lnejšie stránky (na ktoré sa samozrejme 
môžem spoľahnúť i v novom roku), vďaka 
ktorým je mi celkom jasné, že žiadny po-
kazený kávovar, chladnička, či iný domáci 
spotrebič určite nie som. 

A tak som sa konečne dostala k samotným 
predsavzatiam, ktoré som sa rozhodla 
nazvať radšej “zámermi”, keďže to znie tak 
nejako výstižnejšie a menej prísne. Miesto 
abstraktných predstáv typu “prestanem 
fajčiť” som to však poňala tak trochu 
konkrétnejšie. 

Príklad:

• Raz týždenne chodím na kurz 
Taliančiny

• Každý deň venujem aspoň 15 minút 
na organizáciu svojho času

• Každý deň venujem minimálne trid-
sať minút cvičeniu

• Pravidelne komunikujem s nutrič-
ným poradcom, aby som sa naučila 
žiť zdravšie

Možno ste si všimli, že tento zoznam tak 
trochu už zaváňa stratégiou, čo nie je 
náhoda. Ako som už skôr v tomto člán-
ku spomenula, bez konkrétneho plánu 
v našich “busy lives” len ťažko dôjdeme 
do svojej vytýčenej destinácie, či už sa 
rozhodneme k zmene na nový rok, v 
marci, júni či novembri. I keď každý jeden 
„zámer“ od nás vyžaduje, aby sme do neho 
investovali ešte omnoho viac energie a 
času, začiatok je to podľa mňa dobrý. A 
verte mi, že na rozdiel od predstavy, že 
si do ruky strčíte manuál na opravu”, je 
viac než príjemné pristúpiť k akejkoľvek 
životnej výzve s vedomím, že disponuje-
te kvalitami, vďaka ktorým ich môžete 
zvládnuť. Napriek tomu, že od konca 2018 
uplynul už nejaký ten čas, nikdy nie je 
neskoro urobiť si podobnú sebareflexiu 
a vykročiť za splnením svojich cieľov so 
vztýčenou hlavou.

Ivana Separovic 
mymindcounselling.com.au

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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VĚCI STÁRNOU, VŠIMLI JSTE SI? KDO ZA TO MŮŽE??
Skřítci entropíci! Svět entropíků má odnepaměti na starosti stárnutí věcí. Jak to tam vše funguje, se dozvíte 
v knize Tomáše Končinského a Barbory Klárové PŘEKLEP A ŠKRALOUP, která pojednává o velkém dobrodruž-
ství dvou malých nerozlučných kamarádů, o všemocném Zubu času a o důležitosti a kráse stárnutí. 

VÍTEJTE VE SVĚTĚ ENTROPÍKŮ
Ti nezletilí navštěvují ZŠSV (Základní školu stárnutí věcí), aby se 
dozvěděli vše o dějinách stárnutí, starodávných i nejmoderněj-
ších technikách v různých oborech a ti nejlepší z nich pak budou 
vycvičeni v terénní výsadkáře. Svět lidí je totiž nesmírně nebez-
pečný a pracovat v něm mohou jen ti nejrychlejší, nejodvážnější 
a nejšikovnější. 

Tak třeba divize stárnutí knih využívá takové nadčasové vyná-
lezy, jakým je například parní dvoutaktní čokoflekovač nebo 
rajčatové razítko. Na flekoplísňové farmě se věnují svědomitému 
pěstování chuchvalcovníku prachsprostého (coconis vulgaris), 
tomu, co se nám pak válí doma v rozích, chovu šatních molů, 
píďalek a další zmaronosné havěti. Oddělení, divizí a funkcí v 
nich existuje tolik, kolik věcí je potřeba poznamenat neustálým 
působením Zubu času.

Dobrodružství dvou kamarádů Překlepa a Škraloupa vrcholí 
hledáním samotného Zubu času a pátráním po jeho možném za-
stavení. Zdá se, že stárnutí kupodivu nepřináší všem jenom radost 
a užitek. Oba se tomu snaží přijít na kloub a nebojí se vzít situaci 
do vlastních miniaturních rukou.

Samotný děj je obohacen o ENTROPOCYKLOPEDII - bohatý výčet 
vynálezů, přístrojů a poznatků z říše entropíků. Slouží pro dopl-
nění vzdělání čtenářů dosud neznalých základních jednotlivostí, 
z nichž se fascinující svět entropíků skládá. Dozvíte se například, 
kdo vynalezl vůbec první škrábanec, k čemu je dobré ožužlávátko, 
nebo jakými vynálezy se chlubí geniální Ing. Ručička.

„Knížka je vlastně autentickým vyprávěním samotného Překlepa. 
My jsme mu jen pomáhali s formulací a upravovali po něm text 
tak, aby byl pro lidského čtenáře srozumitelný. Přesto nám ale 
určitě pár překlepů proniklo až do tisku, to se nedá uhlídat.“, 
přiznává svorně autorské duo Končinský – Klárová.

Jedná se o knihu, která údajně naprosto nejlépe chytá prach, 
je snadno zašpinitelná a už nyní aspiruje na vítěznou příčku v 
dosud oficiálně nevypsané soutěži o nejrychleji zastarávající 
titul na trhu.

Do ilustrací pro změnu neustále strkal své upatlané prsty nechval-
ně známý Škraloup, k čemuž se podrobněji vyjádřil Daniel Špaček: 
„Kreslit dětskou knížku ve společnosti takového množství pidimu-
žíků je opravdový zážitek. Než se rozhlédnete, už máte zašpiněný 
papír, ošoupaný štětec nebo zpuchřelou gumu. Další komplikací 
bylo to, že jsou tak malinkatí, což ale snadno vyřešila lupa a brýle 

po babičce. Kreslit entropíky při práci bylo organizačně náročné, 
nakonec jsme ale nalezli společnou řeč a řada z nich dokonce stála 
zodpovědně modelem. Zejména profesor Štoček si portrétování 
pochvaloval a prý si sám sebe vyvěsí v kanceláři.”

Petr Štěpán, který knížku krásně upravil, si setkání s entropíky 
vyloženě pochvaloval. Grafici a překlepy k sobě mají odjakživa 
blízko, takže byli s Překlepem jedna ruka a během spolupráce se 
vzájemně ovlivňovali. Záměr jednoho byl hacen prací druhého a 
naopak, prostě idyla.

VIVAT ENTROPIA!

O AUTOROVI:
Tomáš Končinský rád propojuje dětský a dospělý svět, protože ho 
vnímá jako jeden.

Absolvoval katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské 
FAMU. Pracuje jako televizní dramaturg a scenárista pro Českou 
televizi a filmovou společnost Bionaut. V roce 2015 byl nomi-
nován na Českého lva za scénář filmu Schmitke. Je duchovním 
otcem komiksové postavy Kustodka Květa, jejíž neuvěřitelná 
nedobrodružství z galerijní židle vyhrála cenu Muriel za nejlepší 
strip roku 2014. S autorským týmem knihy Překlep a Škraloup 
vyhrál v roce 2017 ceny Magnesia Litera a Zlatá stuha. Kniha je 
zatím přeložena do 4 jazyků.

O HRDINOVI KNÍŽKY:
Překlep chodí do třetí třídy ZŠSV a zároveň občas pomáhá tátovi 
při jeho práci v knihovně. Těší se, až dodělá školu a pustí se do 
své práce. Láká ho internet a programování, protože udělat takový 
překlep v programu, co používá deset miliónů lidí, to už je něco! 
Ale zatím má na starosti překlepy a zmatky v knížkách, novinách 
a časopisech. Tak třeba když se v nějaké knížce píše: ZA ZABITÍ 
DRAKA DOSTAL PŮL KRÁLOVSTVÍ, po jeho malé úpravičce se 
dočtete toto: ZA ZABITÍ DRAKA DOSTAL VŮL KRÁLOVSTVÍ…

Jeho nejlepší kámoš je Škraloup, který má rád kakao a všechno 
pořád patlá. Jsou to dost velcí průšviháři, ale nikdy nenechají 
jeden druhého v bryndě.

Kniha PŘEKLEP A ŠKRALOUP je primárně určena dětem mezi 8 a 
10 lety věku, ale rozhodně se dá číst dětem mladším a bavit bude 
i děti starší, pokročilé, a to včetně důchodového věku. Věřte, že 
komu doma v knihovně nestárne, jako by v říši entropíků vůbec 
neexistoval. A to by byla škoda!

Česká škola Perth vás srdečně všechny zve na autorské čtení 
z knihy, workshop a promítání s Tomášem Končinským v sobotu 
23. února od 9:30 ve Wembley Downs Primary School.

Bližší informace naleznete v pozvánce na první straně Klokana.

Tomáš K. a Jitka S.

FRINGE WORLD FESTIVAL  
Fringe World Festival v Perthu je třetím největším multi-uměleckým Fringe festivalem na světě hned po festivalu v Edinburghu a v 
Adelaide. V Perthu se koná každé léto od roku 2011, letos od 18. ledna do 17. února. V programu se předvedou umělci různých žánrů 
od hudby až po divadlo, a to včetně cirkusových a kabaretních vystoupení. Nebude chybět tanec, pantomima, film a vůbec vše, co lze 
označit jako vizuální umění.

Fringe World Festival je otevřený všem umělcům z celého světa, takže diváci si mohou vybírat opravdu ze široké nabídky. Představení se 
konají v celkem 138 dějištích v metropolitní části Perthu, mimo jiné na Yagan Square, v Northbridge, The Perth Cultural Centre, The Ice 
Cream Factory a The Pleasure Garden at Russell Square. 

Podrobnosti k programu najdete na: https://fringeworld.com.au/

Pro zajímavost uvádím, že kouzelník Pierre Ulrich, jehož představení jste měli možnost vidět na našem Stoletém plesu, je take mezi účin-
kujícími. Předvede A Fabulous Teleportation Experiment  27. a  28. ledna, 3., 10., 11., 17., 24. a 25. února v 

Elizabeth Palace, Elizabeth Quay and Red Room, Little Creatures Loft (last two shows), a dále pak Confessions of a Magician 13. až 17. 
února v Downstairs at the Maj. Vstupenky je možné rezervovat a zakoupit na stránkách festivalu.

Gábina
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TRIATLONOVÉ OKÉNKO
Na úvod krátké zhodnocení prosincového Ironmana v Busseltonu pohledem půlželezňáka Michala Turka:

Lámání rekordů
Minulý rok (2017) se díky žralokům půlželezňák v Busseltonu konal bez plavání, takže protržení pomyslné cílové pásky mělo poně-
kud nahořklou chuť. Ale to také mohlo být z vyčerpání. Nezbývalo, než se vrátit a zjistit. 

Na letošním každoročním dostaveníčku triatlonistů na nás čekala zbrusu nová plavecká trasa podél pobřeží. Mně se moc líbila, ale 
někteří ostřílení železňáci si posteskli po tradičním plavání kolem světoznámého mola.

Ideální předpověď počasí hodně nahrávala pokusům o zdolání osobních rekordů. V mém případě to ani nebylo tak složité. Plaval jsem 
poprvé, takže v první disciplíně byl rekord zaručený. Na kole se podařilo udržet stejné tempo jako loni, ale tehdy jsem byl odpočatý. I 
zde se tedy dá mluvit o zlepšení. No a běh byla letos opravdu velká neznámá. 

Trénink nenasvědčoval ničemu převratnému a unavené tělo po plavání, po kole a hlavně po probdělé noci – ani na druhý pokus jsem 
předzávodní nervozitu neukočíroval – mohlo kdykoliv vypovědět službu. Ale nakonec to byla hlava, která zklamala. Přestože chůze 
skutečně byla plánovaná, a to každý sedmý kilometr, aby si tělo trošku odpočinulo, od osmého kilometru hlava odmítala dát nohám 
povel k běhu. A když už pokyn poslala, velice rychle ho zase vzala zpět. Netuším tedy jak je možné, že letošní půlmaratón (z poloviny 
absolvován chůzí) byl o malinko rychlejší než loňský. I v běžecké části – pokud se tak můj výkon vůbec dá nazvat – tedy padl rekord.  

Jakou příchuť mělo tedy protržení cílové pásky letos? Sladko-kyselou. Sladkou proto, že se podařilo úspěšně dokončit půlželezňáka 
v přijatelném čase. Kyselou proto, že jsem nebyl schopen odběhnout celý půlmaratón. Možná bych měl triatlon pověsit na hřebíček a 
začít se vážně věnovat závodní chůzi.

No a pro ty, kteří si (prozatím) na Ironmana netroufají, tu mám pozvánku na tradiční triatlon v neděli 24. března 2019 v městečku 
Moora, cca 180 km na sever od Perthu.

Moora je ideální příležitostí si zazávodit mezi kamarády, se spoustou fanoušků a bez ruchu velkoměsta…

Vybrat si můžete ze třech různých vzdáleností (plave se v 50m bazénu) 

Neoddělitelnou součástí víkendu je i skvělý předzávodní večer v caravan parku a pozávodní neděle u bazénu (http://www.moora.wa.gov.
au/accommodation.aspx), které si užijí děti i dospělí! 

Přihlášky: https://www.registernow.com.au/secure/Register.aspx?E=33568

Nejste si jistí, co je k triatlonu potřeba a jak na to? Chtěli byste si zazávodit, ale netroufáte si na všechny disciplíny a nemáte tým? (Ten 
lze vytvořit na všechny vzdálenosti, takže je rozhodně možné zapojit vaše ratolesti :)) 

Takhle nějak vypadala loňská česko-slovenská výprava:

Pošlete mně email s vašimi dotazy:

Milan, kucera@iinet.net.au
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CZECH LANGUAGE FOR EVERYONE
Czech language courses just completed a decade of operating in Perth.  Thanks to dedicated students and tea-
chers we offer affordable weekly lessons for absolute beginners, intermediate or advanced students.

In 2018, four brave men joined beginners Saturday classes; two new faces joined intermediate and advanced 
classes and five students have been continuing for two, three, four or more years. They are happy to share with 
you why they study Czech.

Ucim se cesky tri roky protoze nas maly syn bude mluvit cesky brzy. Rad 
mluvim cesky se studenti a ucitel. Samozrejme tesim se budu studovat cestinu 
pristi rok! 

James

Studuju Czech protoze moje manzelka je Ceska. Nemluvim moc dobry ale 
myslim kazdy rok jsem lepsi a lepsi.

Rory

Proč studuju češtinu
Narodila jsem se v České republice (v té době to bylo Československo) a mám tam 
hodně příbuzných. Přestože doma jsme mluvili česky, máma a táta neměli čas 
mě naučit číst a psát česky. Protože chci zůstat v kontaktu se mými příbuznými, 
většina z nichž neumí angličtinu, rozhodla jsem se chodit na kurzy češtiny, abych 
jim mohla napsat.

Chodím na kurzy pro dospělé 4 roky. Lekce jsou zajímavé a hodně mě baví. 
Samozřejmě, že studujeme gramatiku, ale také probíráme všechna možná témata: 
politiku, cestování, filmy, sporty…a kde koupit nejlepší pivo!

Učit se cizí jazyk je vždycky těžký úkol - a čeština je obzvlášť těžký jazyk se na-
učit. Obdivuju motivaci mých spolužáků a trpělivost našich učitelů. Doufám, že jednoho dne nejen domluvím se v obchodě anebo v restauraci, 
ale umím číst knihu nebo psát dopis bez pomoci slovníku.

Honi/Háňa

The teachers make sure classes are fun through the year; moreover, there 
is a movie night twice a year with sweet treats included!
I don’t pretend to know what life was really like before the Velvet Revolution, but tonight’s film - 
PUPENDO - gently took me there. I felt the warmth of a very genuine human story, nestled in a 
very believable human community, beset by the banality of communism’s monotonal perversions. 
While my ability to understand the nuances of the film‘s insular references to the perversities of 
Party politics between friend and foe alike (like the reference to the clay-mold arses, the parable of 
the two tapeworms living inside their host‘s colon (aptly told by two shonky insurance agents) and 
the metaphor for socialism’s final bitter and humiliating sting, as played out in the practical joke 
- the pupendo), I feel that I have come closer to knowing something about the ultimately life-limi-
ting nature of communist Czechoslovakia, through recent exposure to the tales that my Jana has 
shared with me, as well as some reminiscences that her mother has related to me during my visit 
to Prague. Despite all this, I love the film for its sheer ability to transport me to a believable family 
and community ordeal of the daily matter-of-fact type. I was lost in their world and my heart was 
with these worthy protagonists.

Thank you for sharing such a Czech gem.

Chris

If you have Czech background, partner or any connection to Czechia, come to check out the classes!
It is fun to follow the Lida Hola’s textbook “Czech Express” with your teacher and fellow students. Lesson one starts with basic greetings 
and simple sentences such as “To je auto Škoda“, but already in Lesson 3 you learn how to order beer in a restaurant.

If you or somebody close to you like to start to learn Czech language, please register your interest.   
There are only two levels available for begginers on Saturday morning.

Intermediate and Advance Czech Classes - Tuesday nights in Maylands
Beginners Czech Classes - Saturday mornings in Wembley Downs

If interested, please contact us on czech.perth@outlook.com
Facebook pages Czech Language Classes Perth

Jana, Czech Language Classes Administrator

Have our Czech classes helped? Message from 
Leonardo who now lives in the Czech Republic:
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O ČERVENEJ ČIAPOČKE
Lesom kráča maličká,
už ju čaká babička.

Koláčiky, k tomu kvet,
spieva si s ňou celý svet!

Odrazu však spoza stromu,
skočí vĺčko silou hromu.

„Kamže, dievča, kamže, kam?
Na večeru pozývam!“

Dievčatko však hlúpe nie je,
vie, že vĺčko zviera zlé je.
Odzdraví sa slušne preto:

„Za babičkou idem s kvetom!“

Potom pridá do kroku,
nech už je pri potoku.

Horáreň tam ticho stojí,
horára sa vĺčko bojí.

Ujo horár skrúti fúz:
„Len ty, vĺčko, niečo skús!“

Vezme dievča k lavičke,
odprevadí k mamičke.

ROZPRÁVKA O ČERVENEJ ČIAPOČKE A ZLOM VLKOVI

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno malé dievčatko. A 
tomu dievčatku nik inak nepovedal, iba Červená čiapoč-
ka. Tak ho volali, lebo stále nosilo na hlave červenú čia-
počku, ktorú mu uplietla stará mama. Dievčatku ju nosilo 
či v zime, či v lete a veru, neraz v nej aj zaspalo. 
Jedného dňa zavolala mama Červenú čiapočku a hovorí 
jej:
„Červená čiapočka, stará mama je chorá. Zanes jej tento 
košíček s obedom, navarila som pre ňu polievku, upiek-
la chleba, aby nám zas vyzdravela,“ a podáva jej košík 
zakrytý obrúskom.
„Cestou sa mi nikde nezatúlaj,“ pripomína mama 
Červenej čiapočke, keď ju vyprevádza z domu. 
„Nie, mamička, sľubujem, že pôjdem rovno za nosom, 
chcela som povedať, rovno k starej mame,“ sľubovala 
Červená čiapočka.
Lesnú cestičku dobre poznala, častokrát nosila starej 
mame čerstvé mlieko alebo chleba. Ako si tak vykračuje 
Červená čiapočka po chodníčku,
naraz jej len cestu skríži vlk.
„Dobrý deň, dievčatko. Ako sa voláš a kamže si sa vybra-
lo?“ pozdraví sa jej.
„Dobrý deň, vĺčik. Volajú ma Červená čiapočka. Ako táto 
čiapka, ktorú nosím na hlave. Darovala mi ju moja stará 
mama. Teraz je chorá a jej nesiem obed,“ vysvetľuje 
Červená čiapočka vlkovi a ani len netuší, aký je vlk zlý. 
„To je od teba pekné, Červená čiapočka,“ pochváli ju vlk, 
no len na oko, aby sa nepovedalo. Už aj spriada v hlave 

svoje škaredé plány:
„A kde býva tvoja stará mama?“
vyzvedá od Červenej čiapočky.
„Tu neďaleko v lese. Na konci tohto chodníčka je čistinka 
a na tej čistinke stojí malá drevená chalúpka. Tam býva 
moja stará mama,“ odvetí Čiapočka.
Vlk sa len tak oblizuje, keď mu toto všetko hovorí.
Pomyslí si: No výborne, moja milá čiapočka. Najprv zjem 
tvoju starú mamu a potom aj teba. Len musím prísť do 
chalúpky skôr ako ty. A tak jej hovorí:
„Viem, čo by tvoju starú mamu potešilo. Pozri, koľko je 
tu kvetov. Čo keby si starej mame natrhala kytičku?“
Vĺčik má pravdu, pomyslí si Červená čiapočka, keď sa 
díva na krásne kvety vôkol seba. Začne trhať najprv pri 
ceste, no čo keď tie najkrajšie kvietky sa na ňu usmieva-
jú, čím ďalej od chodníčka. Celkom zabudne na svoj sľub, 
ktorý dala mamičke. Zaujatá zbieraním kvietkov si ani 
nevšimne, že
vlk pomaly, potichučky odišiel preč.
Kým Červená čiapočka zbiera zvončeky a nezábudky, vlk 
piatimi rýchlymi skokmi preletí na koniec lesa a tam, na 
konci chodníčka nájde chalúpku starej mamy. Zaklope na 
dvere a čaká.
„Kto je tam?“ ozve sa stará mama.
„To som ja, tvoja vnučka, nesiem ti obed, stará mama,“ 
napodobní vlk hlas Červenej čiapočky.
„Pod ďalej, moja milá, dvere nie sú zamknuté,“ ozve sa 
stará mama.
Vlk sa načiahne po kľučke, dvere sa rozletia a stará mama 
ležiaca v posteli, nestihne povedať ani tri. Vlk rovno na 
ňu skočí, prehltne ju na jedno jediné sústo. A je po starej 
mame. Rýchlo si uviaže na hlavu jej čepiec, oblečie si jej 
nočnú košeľu a v posteli pod paplónom čaká na Červenú 
čiapočku.
Už počuje cez okno jej náhlivé kroky, za chvíľu klope na 
dvere:
„Stará mama, stará mama, to som ja, Červená čiapočka, 
nesiem ti obed,“ volá.
„Poď ďalej, moja milá, dvere nie sú zamknuté,“ napodob-
ní vlk hlas starej mamy.
Červená čiapočka vojde dnu, ide s košíkom k posteli a 
keď pozrie na starú mamu, hneď sa jej čosi nezdá.
„Stará mama, stará mama, a prečo máš dnes také veľké 
uši?“ pýta sa Červená čiapočka.
„Aby som ťa lepšie počula,“ zaškrieka vlk.
„Stará mama, a prečo máš dnes také veľké oči?“ nevie sa 
vynačudovať Červená čiapočka.
„To preto, aby som ťa lepšie videla,“ odpovie vlk.
„A stará mama, prečo máš také veľké ústa?“
Vlk už nevydrží a vyblafne:
„To aby som ťa ľahšie zjedla,“

A skočí na Červenú čiapočku a prehltne ju na jeden jedi-
nýkrát. Chytí sa spokojne za brucho, ešte raz sa oblizne 
po takej dobrej hostine, rozvalí sa na posteľ a zaspí. Čo 
zaspí?! Zachrápe! Chŕrrr, chŕrrrr, len sa tak ozýva po 
drevenej chalúpke.
O nejaký čas prechádza okolo horár a začuje, ako sa 
z dreveničky ozývajú čudné zvuky. Akoby niekto pílil 
drevo. Pozrie sa cez okno a až ho striaslo, keď vidí vlka 
ostošesť chrápať v posteli starej mamy. A ešte v jej nočnej 
košeli!
Hneď on vedel, koľká bije!
Nečakal viac ani minútu, v letku zobral nožnice a roz-
strihol vlkovi brucho. A šup von, najprv vyslobodil 
Červenú čiapočku, potom vytiahol aj starú mamu. Obidve 
boli zachránené. To bolo radosti. Ale jedna starosť predsa 
len ostala.
Čo s tým zlým vlkom?

Horárovi skrsol v hlave jeden nápad. Nanosili všetci 
traja kamene, dali ich vlkovi do brucha a poriadne zašili. 
Potom už len schovaní za stromom čakali, čo sa bude 
diať. Netrvalo dlho, vlka zobudil veľký smäd.
„Ej, ale som smädný, ani som sa napiť po tej hostine ne-
stihol, rýchlo do studničky, nech smäd zahasím,“ fučí vlk, 
keď sa vlečie krok za krokom ku studničke.
No len čo sa nahne nad studničku, aby si jazyk omočil vo 
vode, ťažké kamene ho prevážia, stratí rovnováhu a pad-
ne do hlbokej studne. A kamene ho tlačia na samé dno, 
kde sa aj vlk utopí.
No naši traja, Červená čiapočka, stará mama aj horár, si 
spokojne vydýchnu, že sa zlého vlka raz a navždy zbavi-
li. Ešte raz sa poďakovali horárovi za pomoc a Červená 
čiapočka sľúbila, že odteraz sa už veru túlať nebude, že 
už len tú svoju mamičku počúvať bude.

MENO:

WWW.OMALOVANKY.SK

Tučniak Marko si kúpil nový šál. Chcel by si ho však
skrášliť. Pomôžeš mu? Nakresli mu naň čiarky a

vyfarbi ho jeho obľúbenými farbami - a to zelenou
a oranžovou.
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Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k nám 
chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.
Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

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

Kamila Turkova
Naturopath

0402 829 758

healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Naturopathy, Herbal Medicine, Aromatherapy, Massage, Reflexology, 
Energy Healing, Wholefood Cooking Classes

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky specializuje 
se na bolesti hlavy a krku 

• Naomi se specializuje na pilates, „deep tissue 
massage“ a rehabilitaci

• Jack se specializuje na sportovní úrazy
• Alena mluví česky a specializuje se na léčbu 

bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se 
k ní objednat také na masáž. 

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní  
na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

Indoor – Outdoor 
One on One

Group Training
Bootcamps

Mums and Bubs
Weight Loss

Nutritional Advice
Pre and Post Natal 

Certified

Nezbedný škriatok vymazal z druhého
obrázka zopár vecí. Dokážeš ich nájsť
a dokresliť? Obrázky potom vyfarbi.

http://www.radiovysilaperth.com/
www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
https://www.instagram.com/testarossaandrea/?hl=en
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Kdy:      Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School, 
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs 

Česká škola Perth nabízí odbornou 
předškolní a školní výuku v českém jazyce 
pro děti od tří let. 

Výuka se zaměřuje na rozvoj komu-
nikačních dovedností a slovní zásoby, 
výuku čtení a psaní. Mimo jazyka je 
kladen důraz i na poznávání českých 
zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií, 
přírody a vlastivědy. 

Výuka probíhá výhradně v českém jazyce 
a je doplněná nadstavbovými programy.

NABÍZENÉ PROGRAMY :
Předškolní výuka 
Začínající čtenáři 

Čtenáři 

Do České školy je možné přihlásit děti od 
tří let, a to i během školního roku. 

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 
0406 026 840 nebo na 
CzechSchoolPerth@gmail.com

ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Zahájí svůj školní rok

V SOBOTU 16. ÚNORA 2019 V 9:30 HOD.

ve Wembley Downs Primary School

Pokud máte zájem dozvědět se o České škole víc  

nebo přihlásit své děti napište nám na email: 

CzechSchoolPerth@gmail.com

F:CzechSchoolPerth

PRACUJETE RÁDI S DĚTMI? 

 MÁTE ZKUŠENOSTI S VÝUKOU, VEDENÉM TÁBORŮ, 

ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ČI RODINNÝCH CENTER?

Přidejte se do našeho týmu! 
Pomozte  škole oslavit desáté narozeniny!

Uvidíte, jak se učí bilingvní děti a kolik radosti,  

sebepoznání a skvělého pocitu vám to přinese.

HLEDÁME UČITELE  
I ASISTENTY

k pravidelné sobotní výuce i k doplňkovým programům.

Zájemci, své Resume a dotazy zasílejte na email:

CzechSchoolPerth@gmail.com

Nebo se přijďte přímo za námi podívat do školy 
 kteroukoliv sobotu.
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ZAJÍMAVÍ LIDÉ ZAJÍMAVÁ MÍSTA ZAJÍMAVÉ AKCE

Česká a slovenská asociace v Západní 
Austrálii je krajanským klubem s více než 
šedesátiletou historií. Hlavním cílem klubu 
je uchování kultury, tradic a především 
obou našich mateřských jazyků. Jednou 
z platforem, která naše jazyky udržuje, je 
měsíčník Klokan. Rádi bychom vám v něm 
přinášeli nejen zprávy o aktuálním dění 
v naší komunitě, ale také informace,  
o kterých si rádi přečtete při šálku kávy, 
informace, které vás inspirují k výletu 
nebo k návštěvě zajímavé společenské 
akce. 

Ať už je Západní Austrálie vašim trvalým 
nebo dočasným domovem, určitě jste 

narazili na někoho nebo na něco, kdy jste 
si řekli: „To musím říct Máně“. Podělte se 
s námi všemi o své zážitky z výletu na za-
jímavé místo v Západní Austrálii, napište 
nám o zajímavé kulturní, sportovní nebo 
jiné společenské akci ve vašem okolí, dejte 
nám tipy na výborné kavárny, restaurace 
nebo bary. Žijeme přece v Austrálii a zají-
máme se o místní dění.

Ti z vás, co jsou v Austrálii už hodně let, 
se nemusejí obávat o úroveň svého jazyka. 
Texty v češtině i ve slovenštině procházejí 
jazykovou korekturou a navíc, nějaký ten 
pravopisný překlep všichni chápeme a 
tolerujeme. Časopis je pro nás, a pokud 

obsahu rozumíme, za nějakou chybičku 
nikdo nikoho pranýřovat nebude. 

No a pokud nejste pisálkové a nemáte 
odvahu napsat něco sami, dejte nám vědět 
na naší klubovou adresu, že pro nás máte 
zajimavé tipy na lidi, místa nebo společen-
ské akce. Zkontaktujeme vás a domluvíme 
se na způsobu napsání textu. Jestliže psaní 
emailu není Vaší silnou stránkou, zavolej-
te Gábině nebo někomu z členů výboru. 
Telefonní čísla jsou uvedena na vnitřní 
straně obálky časopisu. 

Děkujeme, Gábina

MAYLANDS LANEWAY FESTIVAL - FEB 23, 2019 - 17:30-20:00

DESCRIPTION

Maylands Laneway Festival

Lyric Lane will come alive as the City launches it’s first-e-
ver Maylands Laneway Festival on Saturday 23 February. 
Get ready for live music, free entertainment, a silent disco 
and more as you soak up the summer evening atmosphere.

With businesses entering into laneways, making them more 
people friendly and focused, and emphasising creativity, we 
can see them emerge into a place for people and not just a 
transit for bin trucks and cars.

They shouldn’t just be gaps to hurry past or through, but 
a place to wander and linger. Streets and laneways are va-
luable public spaces and can add great benefit as places for 
people. We can realise the placemaking potential of these 
overlooked spaces and, with a little support from local go-
vernment, residents can reimagine the public realm.

Lyric Ln, Maylands WA 6051, Australia

https://www.facebook.com/events/280777369438130/

Austrálie, Česká republika a Slovensko v číslech 
Zábavný minikvíz 

Ne, není to zkouška paměti na čísla. V tomto minikvízu si ověříte spíš svůj odhad a logický úsudek .   

  
Australia Česká republika 

Slovensko 
Australia Western 

Australia Čechy Morava a 
Slezsko 

Seřaďte 
(přiřaďte 
čísla 1-5) 

podle 
velikosti 

1/ Počet obyvatel 
k roku 2017  

Canberra Perth Praha Brno Bratislava 

          

2/ Nadm. výška 
nejvyšší hory 

Mt Kosciuszko Mt Meharry Sněžka Praděd Gerlachovský 
štít 

          

3/ Nejdelší řeka    
(na území státu) 

Murray Gascoyne Vltava Morava Váh 

          

4/ Největší 
přírodní jezero   

Lake Eyre Lake Carnegie  Černé jezero Velké mechové 
jezírko 

Veľké Hincovo 
pleso 

          

5/ Nejhlubší 
přírodní jezero 

Lake St Clair 
(TA) Lake MacLeod * Černé jezero Dolní macošské 

jezírko 
Veľké Hincovo 

pleso 

          
 

Seřaďte 
(přiřaďte 
čísla 1-5) 

podle 
stáří 

6/ Hlavní město 
(písemná zmínka) 

Canberra Perth Praha Brno Bratislava 

          

7/ Město 
(písemná zmínka) 

Sydney Albany Praha Břeclav Nitra 

          

8/ První výstup na 
nejvyšší vrchol 

Mt Kosciuszko Mt Meharry Sněžka Praděd Gerlachovský 
štít 

          

9/ Důl na zlato 
Ophir (NSW) Gwalia Gold 

Mine ** Jílové u Prahy Altenberg,    
Zlaté Hory Kremnica *** 

          

10/ Národní park 
Royal NP (NSW) John Forrest NP Krkonošský NP NP Podyjí **** Tatranský NP 

          
 

*Mean depth; the actual depth depends on seasonal rainfall and river flow 

** The Gwalia Gold Mine was originally established by Welsh miners and Herbert Hoover, the later President of the USA, served as 
the mine manager in its early days. 

*** V Kremnickej mincovni sa mince razia už od roku 1328; je tak najstarším podnikom na svete, ktorý funguje nepretržite. 

**** Národní park Podyjí je dosud jediným moravským  národním parkem. 

 
Kolikrát se do Austrálie 

vejde  
Západní Austrálie Česká republika Slovenská republika 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Správné odpovědi: 1/ 4 (410 301), 1 (2 043 138), 2 (1 301 132), 5 (377 973), 3 (429 564); 2/ 2 (2 228m), 5 (1 249m), 3 (1 603m), 4 (1 
491m), 1 (2 654m); 3/ 1 (2 508 km), 2 (865km), 2 (865km), 5 (284.5km), 4 (403km), 4/ 1 (9 500km²), 2 (5 714km²), 4 (0.184km²), 5 
(0.002km²), 3 (0.201km²);  5/ 1 (200m), 5 (1.5m), 4 (41m), 3 (49m), 2 (53m); 6/ 4 (1823), 5 (1829), 2 (929), 3 (1091), 1 (907); 7/ 4 
(1788), 5 (1826), 2 (929), 3 (1046), 1 (828);  8/ 4 (1840), 5 (1967), 1 (1456), 2 (16. století), 3 (1834); 9/ 4 (1851), 5 (1896), 1-2  (10. 
století), 3 (1348), 1-2  (10. století); 10/ 1 (1879), 3 (1957), 4 (1963), 5 (1991), 2 (1949) 
Do Austrálie (7.692 million km²) se vejde Západní Austrálie 2.9 krát (2.646 million km²), Česká republika 97.5 krát (78,865 km²) a 
Slovenská republika 156.9 krát (49,035 km²) 
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Ondřej Boháč MSc 

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: 

Ing. Zdeněk Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig WA 

6023 
Telephone: (08)  9246 7102 

E-mail: perth@honorary.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/sydney 

ÚŘEDNÍ HODINY:  
pouze ve středu 15:00 - 19:00 

Osobní návštěvu je nutno předem 
dohodnout .

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone: (02) 9581 0111 

Fax:(02) 9371 9635  
Web: www.mzv.cz/sydney 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

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

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au 

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. 
Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2019

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, 
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni  
platbu identifikovat! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

• 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 $22 a je nutné nás informovat na adrese asociace  

(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

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

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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

9 December 11am
25 December 11am

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy 
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,

12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

Umbrella Community Care
Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami 
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 Úklid, nakupovaní
 Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
 Osobní péče
 Doprava k lékaři a na úřady
 Pravidelné společenské akce a zábavy
 Víkendové výlety
 Skupinové wellness a fitness
 Společenské návštěvy
 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

   9. 2. 2019 Výlet autobusem

    23. 2. 2019 Vystoupení - Tomáš Končínský

   24. 3. 2019 Triatlon v Moora

   6. 4. 2019   Divadlo Navlnce - Kocourek

   4. 5. 2019  Táborák

  

Kdy:   Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém 
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, 
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Další informace: Jitka Smith 0406 026 840 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
1. čtvrtletí 2019 Kurzu českého jazyka pro dospělé 

začíná v úterý 29. ledna večer.

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních:  

mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.

Výuka se koná v budově  
THE RISE, Community Office č. 8  

(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),  
28 Eighth Avenue, Maylands.

V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro 
začátečníky ve Wembley Downs (souběžně s výukou 

České školy Perth), prosím pište na:   
czech.perth@outlook.com 

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu! 
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/ 

“Czech Language Classes Perth“

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
rainbow1@iinet.net.au


Sedí kohút na plote,
volá sliepky k robote,

ki-ki-ri-ki moje sliepky,
treba vajce do polievky.

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813
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Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
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LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813

“Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.

Vločky, vločky, ach to láká,
postavit z vás sněhuláka!

Vločky, vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpouštíte.”
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