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Den Austrálie v Perthu
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VÝROČNÍ SCHŮZE

ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V WA

13. 2. 2016
16:00

St Johns Lutheran Church Perth Inc
16 Aberdeen Street
Perth, WA 6000
Občerstvení a po schůzi zábava:

KONCERT LUCIE DOBROVODSKÉ A SKUPINY PAKA

HLEDÁME NOVÉ ČLENY VÝBORU
Chcete se více zapojit do dění v klubu?
Získat nové zkušenosti a uplatnit to, co už umíte?
Od příštího roku máte jedinečnou příležitost!

Od února 2016 se uvolní ve výboru klubu pozice

TEL. KONTAKTY NA VÝBOR
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda a pokladník:
Radek Václavík
0420 351 027
Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Ostatní členové výboru:
Gábina Baladová
Jana Franger

0422 582 197
9389 7029

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Katarina Kysucká
Ingrid Morris
Bohumil Růžička

0404 897 938
0402 331 17
0415 949 325

Vlasta Thomas

61806103

Jiří Voyt

9401 3817

Iva Zausin

Pokud Vás zaujala nabízená pozice (podmínkou je 2leté
členství v klubu) nebo se pouze chcete stát členy výboru (2leté
členství není podmínkou), kontaktujte nás na emailové adrese:
CzechSlovakWA@hotmail.com

Věk roli nehraje, chuť věnovat energii a čas práci pro komunitu
ano.
Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru,
či doživotní členství laskavě zasílejte min. 3 týdny před schůzí
e-mailem na adresu:
CzechSlovakWA@hotmail.com

nebo poštou na: Czech & Slovak Association,
6/321 Harborne St.
Glendalough WA 6016

0404 735 462

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
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POKLADNÍKA

www.CzechSlovakWA.org
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235/

Z DENÍKU HOBÍKA ANEB ŠEST DNÍ S PROFÍKEM
– část druhá
Sobota 4.12. – klid před bouří
Ráno jsem si přivstal, nechal Petra spát a
vydal jsem se na kole na cyklistickou část
nedělního závodu – trasa rovinatá a hezká, částečně podél pobřeží, částečně lesy,
ale s hodně nepříjemným větrem... Po
návratu jsme si s Petrem a Víťou vyrazili
na chvilku zaplavat. Poslední předzávodní trénink pro Petra byl dojezd asi 8 km
do depa, kde si nechal kolo - vzhledem
k počtu závodníků (1200) se kola do
depa dávají už večer před závodem. Díky
Petrovi jsem se mohl zúčastnit předzávodního brífinku pro profíky – co nás
oba šokovalo, bylo oznámení, že se letos
nepodařilo zorganizovat antidopinkovou
kontrolu, takže jak Petr prohlásit „kdo
chce, může se přes noc na hotelu obzvlášť
dobře na závod nachystat...“
Víceméně celé odpoledne jsem Petra
(sedícího s nohama nahoře, aby si je šetřil
na závod) zpovídal (prý v pohodě, jen ať
se ptám, doma se s ním o triatlonu nikdo
nebaví). Ze zajímavostí vybírám:
--

--

4

z jednoho konce kanálu na druhý a
vystartoval jen s malým zpožděním
--

na rozdíl od jiných „civilizovaných“
zemí si za cca 5000 Kč ročně může
kdokoliv v Čechách koupit profi
licenci a startovat na všech závodech
Ironman zdarma (a Češi to prý dělají
celkem často a pak končí v závodě
hluboko v poli poražených) – což
ušetří dost peněz, např. startovné
v Busseltonu je cca 750 AUD...
Petrovi už se minimálně dvakrát
stalo, že si ráno před závodem
spletl místo startu – např. na závodě
v Račicích pravděpodobně utvořil
rychlostní rekord v běhu v neoprénu

po závodě v Busseltonu zabalil kolo
do kufru a vybalil ho až o posledním
lednovém víkendu 2016 na prvním
velkém závodě sezóny v Israeli
(Israman)
Žhavá novinka - Petrovi se podařil
skvělý začátek roku, když na
Isramanovi skončil na druhém místě!
Gratulujeme!!!

--

další spousta zajímavostí od Petra je
na jeho facebookových stránkách,
které doplňuje víceméně každý den –
vřele doporučuji!

K večeru naši malou výpravu ještě doplnil
Michal, takže jsme probrali, jak můžeme
Petrovi asistovat na trati a se slepicemi
zalezli do postele...
Neděle 5.12. – den D
Budíček ve tři ráno, jojo, triatlon je sportem pro ranní ptáčata... Petr si jako obvykle před velkým závodem dává k snídani obrovskou mísu nudlí s mákem (ještě
jsem zapomněl dodat, že jí zdravě, ale za
cca 2-3 normální smrtelníky). Ráno ještě
prší a fouká vítr, ale jinak vše celkem
v klidu. Pomalu se rozednívá, přestává
pršet a vše se chystá ke startu. Jako první
startuje 18 profíků-chlapů, o pár minut
později pět profíků-žen, pak tříčlenná
skupika tělesně handicapovaných – ano,

i mezi vozíčkáři jsou Ironmani! No a před
půl sedmou se plní pláž cca 1180 hobíky
(v Busseltonu je hromadný start) – skutečně zajímavý pohled na pláž plnou
černých tučňáků s plaveckými čepičkami!
Zazní signál a voda se začíná vařit. Chvíli
pozorujeme start a vydáváme se k cíli
plavání – závodníci plavou na konec mola
a zase zpět, ti nejrychlejší zvládli 3.8 km
pod 50 minut... Petr již před závodem
tušil, že bude mezi profíky mezi nejpomalejšími – předpověď se naplňuje a
vylézá z vody na 14. místě. Michal fotí a
já zatím počítám pořadí a časový odstup.
Naplňuje se i další Petrova předpověď,
že se na kole vytvoří skupinka, která se
navzdory zákazu jízdy „v háku“ bude držet pohromadě a za ní se bude Petr trápit
na trase sám. Jedou se dva 90 km dlouhé
okruhy a vítr se postupně mění v mírný
vichr. Do čela se dostává k radosti davu
Australan McKenzie (v čele zůstává až do
konce závodu – utvoří rekord na kole i
v celkovém výsledném času 7:56 minut).
Petr je i po kole kolem 13. místa.
Začíná běh a my se s Michalem přesunujeme do zhruba poloviny okruhu (běží se
čtyřikrát), abychom Petrovi hlásili pořadí
a rozestupy – není to jednoduché, pořád
se nějak nemůžeme dopočítat. Ale Petr
běží skvěle, další profíci odstupují a tak
se postupně posouvá až na osmé místo – jak nám v cíli řekl, poslední okruh
si už jen tak „vyklusal“ a stihnul nás i

pobízet, abychom ho na trati i v cíli fotili.
Mezi povzbuzováním Petra ještě stíhám
podporovat kolegy z mého ”mateřského”
triatlonového klubu ve Fremantle a taky
dalšího Čecha na trati – Michaela Kapra
za Sydney (Michal si po chvíli uvědomí
a telefonátem ujistí, že jeho manželku
zná – svět je malý...). Před cílem Petrovi
podávám českou vlajku a ještě s dalším
párem Čechů ho vítáme v cíli. S výsledkem je spokojený, ale podmínky byly prý
těžké – při plavání dost vlny (Petr byl
poněkud rozladěn (nasr...) časem přes
jednu hodinu), na kole hodně větrno,
těžké nohy na počátku běhu, ale druhá
půlka už byla v pohodě. Ale co je hlavní Petrovi začíná posezónní relax...
Pozávodní večírek je až v pondělí večer,
kdy Petr odlétá, takže se po závodě balíme a vyrážíme zpět do Perthu. Cestou mě
dost pobaví, když Petrovy chytré hodinky
chtějí, aby se Petr začal hýbat, že už dlouho sedí – to vše po 226 km plavání, jízdy
na kole a běhu za 8:55 minut! Petr je naprosto v pohodě, večer si hraje s Adélkou,
doplňuje informace na Facebook a jde
spát až ve čtyři ráno (po 25 hodinách na
nohou a absolvovaném Ironmanovi!!!),
aby se přeorientoval zpět na český čas!
V pondělí odpo ještě stíháme krátký výlet
na South Beach, dostávám další praktické
rady a je čas vyrazit na letiště...
Nevím, jak Petr, ale my jsme si jeho
pobyt u nás užili a doufáme, že příští rok

opět dorazí! (V předběžném plánu na rok
2016 Busselton opět je...)

Pokud vás beseda s Petrem a triatlonové
články zaujaly a chtěli byste si triatlon
vyzkoušet, máte na to skvělou příležitost
v neděli 11. března 2016 v městečku
Moora, cca 170 km na sever od Perthu.
Už asi pátým rokem se tam chystá česko-slovenská skupinka v čele s x-násobnou vítězkou Petrou Jerejian. V případě
zájmu se na ní nebo na mě obraťte.
Vybere si opravdu každý – plave se
v bazénu a délky tratí jsou následující
(plavání-kolo-běh): 150 m – 6 km – 1.5 km
nebo 350 m – 12 km – 3 km nebo 650
m – 18 km – 4.5 km. Loni závodilo
asi 10 Čechů a Slováků. Určitě stojí
za to přijet o den dříve a užít si krásný
večer v kempu pod stanem (nebo
v chatičkách) ve společnosti dalších
krajanů – sportovců, spousty dětí a
fanoušků...
Triatlonu zdar!
Milan Kučera
P.S.1 Díky Michalovi Turkovi za skvělé
fotky ze závodu.
P.S.2 Mě setkání s Petrem rozhodně
inspirovalo, že bych si měl Ironmana taky
zkusit – takže už jsem přihlášený na letošní prosincového Ironmana v Busseltonu...
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Editorka Klokana

Jistě jste si všimli, že v posledních letech náš Klokan nabral na kvalitě, a to hlavně na té technické. Obálka u
každého čísla přímo září, pozvánky jsou v barevném provedení na vnitřní straně obálky, důležité kontakty a informace jsou přehledně uspořádané na jednom místě. Možná si kladete otázku, kdo a co za tím vším stojí. Nad
vnější podobou a kvalitou obsahu bdí jediná osoba, a tou je editorka - členka výboru, Lucie Vrbská.
vybírá ty aktuální a zajímavé. Chtěla by,
aby texty popisovali zážitky a události,
které se týkají života Čechů a Slováků
v Západní Ausrálii. Od začátku trvala na
originálních článcích a fotografiích se
slovy, že nemá význam otisknout něco, co
si každý najde na internetu sám. Dokonce
i recepty musí být z vlastní kuchyně, žádné kopie. Povolí maximálně australskou
úpravu známého českého nebo slovenského jídla.

Lucie přijela do Austrálie v roce 2001
jako studentka angličtiny. Když bylo její
dcerce 5 let, připojila se k maminkám
v české Playgroup a odtamtud vedla
její cesta do české školky a školy. Lucka
ochotně vypomáhala učitelkám s dětmi
o sobotách, a tak, když byla v roce 2010
oslovena zapojit se aktivně do činnosti
české a slovenské asociace, kývla. V květnu 2012 se ujala editorování našeho měsíčníku. Co by vyučená starožitnice měla
blízko k umění a tvorba časopisu uměním
vlastně je. Jejím snem je dělat grafiku
tiskovin, a tak práce na Klokanovi je pro
ní skvělou příležitostí si k této profesi
přiblížit.
Díky moderní technologii a počítačovým
programům má Lucie výhodu proti předchozím editorům. Doba xerování výtisků
našeho měsíčníku minula a dnes jenom
kroutíme hlavami, jak to vše bývalí
editoři Klokana zvládali. Naše asociace
zakoupila výkonnou tiskárnu, která proti
těm předchozím tiskne všechny stránky
najednou, složí je a nakonec vše sešije.
Kvalita fotografií a grafiky v Klokanovi
se změnila poté, co Lucie absolvovala speciální kurz grafiky. Naučila se používat
odborný program InDesign, který proti
předchozímu Publisheru je sice náročnější, ale je profesionální a nabízí více funkcí. Lucka změnila font i velikost písma,
řádkování a celkový vzhled textů. Fotky
upravuje s programem Photoshop.
Lucka má velký podíl na obsahu Klokana.
K ní se dostanou všechny texty, z kterých
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Práce na každém čísle Klokana začne
koncem měsíce, kdy se u Lucie shormáždí
články, pozvánky, oznámení, inzeráty,
výzvy. To vše Lucka upraví do odpovídajícího fontu a začne si hrát s fotkami. Ne
všechny fotografie, které autoři posílají,
lze beze změny otisknout. Je třeba upravit hlavně jas a ostrost, mnohdy velikost. Pak jsou jednotlivé texty s fotkami
rozložené na jednotlivé stránky, poslední
náhled a vše jde do tiskárny. No a další
číslo Klokana je na světě. Docela dost
práce, že? A vše dělá jediná osoba - naše
Lucie.
A kam chce našeho Klokana dovést?
„Ráda bych, aby se do psaní zapojila celá
komunita, aby psali různí lidé a sdíleli
s ostatními krajany své zážitky, názory a
události v Západní Austrálii.“

Já jen dodávám, že do Klokana ráda píšu,
protože je o nás, Češích a Slovácích, co
se rozhodli žít na druhé straně polokoule,
daleko od svých původních domovů, ale
přesto chtějí udržovat své zvyky, tradice
a kulturu, chtějí spolu komunikovat a setkávat se. A Lucka hlídá, aby náš Klokan
k tomu přispíval.
Gábina

www.zabavadomu.cz

Téma:
Úkol:

www.predskolaci.cz

Únor 4t - Moje tělo a zdraví - Déšť
Dokresli kapičky a vybarvi.
© Kateřina Kajzarová

Úkol: Dokresli kapičky a vybarvi.
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Kočka se snaží vyčmuchat myš. Pomůžeš jí myšku najít?
© Eliška Ambrožová

Téma:
Úkol:

Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice
Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi
Úkol:©Spoj
tečky
a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi
Tereza
Bartošová

Únor
Únor bílý, pole sílí,
každou chvíli vítr kvílí.
Až se v lese vytančí,
ozve se zpěv skřivánčí.

Tučňák
Fouká vítr, padá sníh,
tučňák sviští na saních.
Za ním jede sestřička,
červená jí tvářička.

Sněhulák
Uválím kuličku,
zavolám Evičku:
Přines mi mrkvičku.
Černý je uhlíček,
parádní knoflíček,
pomáhá Pavlíček.
Poradil srnec,
na hlavu hrnec,
hotovo – konec!

Úkol: Kočka se snaží vyčmuchat myš.
Pomůžeš jí myšku najít?
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předměty do správného okýnka. Z hrnečku je želva, z tužky had, z brýlí motýlek a z boty šnek.
© Zuzana Doubravová

Úkol: Lesní víla prohlížela les a našla v něm věci, které do lesa nepatří (hrnek ... ).
Pomocí svého kouzelného proutku je překouzlila na zvířátka. Domaluj (nebo vystřihni a nalep)
předměty do správného okýnka. Z hrnečku je želva, z tužky had, z brýlí motýlek a z boty šnek.

Úkol:

Domaluj drakovi ostny za krkem a na hřbetě a flíčky na těle.
© Zuzana Doubravová

Úkol: Domaluj drakovi ostny za krkem a na hřbetě a flíčky na těle.
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Komedie

Obecná

škola

je

celovečerním debutem Jana Svěráka.
Scénář napsal režisérův otec Zdeněk
Svěrák

jako

autobiografickou

vzpomínku na dětství, prodchnutou
úsměvností, moudrostí a smyslem

Připravujeme promítání filmu:

OBECNÁ ŠKOLA
28. března 2016

pro lidské slabosti.

školním

roce

a spravedlivý Igor Hnízdo, údajný
hrdina mnoha vojenských operací.
Jeho jedinou slabostí je mimořádný
stávají

mírní

beránci,

kteří jsou ochotní bojovat za svého

učitele. Mlčenlivý Eda ho začne
srovnávat se svým „nehrdinským“

1945-

otcem, který ovšem ve skutečnosti

1946. Desetiletý Eda Souček a jeho

pravděpodobně je daleko větším a

spolužák Tonda Čejka chodí do

chlapecké třídy vyhlášené špatným

nastoupí energický, nekompromisní

okamžitě

hned po skončení druhé světové
ve

svou učitelku do blázince. Místo ní

zájem o ženy. Z malých tyranů se

Tato laskavá komedie se odehrává
války,

chováním, která jednoho dne přivede

skutečnějším hrdinou…
S Anglickými titulky

Pro promítání filmu vyřizujeme pronájem kina, o místě promítání vás budeme informovat v příštím čísle.

Připravujeme:

„Ohlédnutí za australsko - asijským dobrodružstvím slovem i obrazem“
Část australské trabantí expedice se vrací do Austrálie a podělí se s námi o svoje zážitky z cestování.

Zeleninové rolky
aneb rychlá sytá večeře, po které neztloustnete

Potřebujeme: 300g mražené oblíbené zeleninové směsi, 2-3 bílky nebo celé vejce, 1 cibuli, 5-6 plátků rýžového papíru
(Rice paper - Springroll wrapper), +100g nastrouhaného sýru (nejlépe tvrdá FETA, může být i jiný sýr, který se najde v lednici),
nasekaná pažitka nebo petrželka, olej nebo máslo, sůl, koření dle chuti.
Postup: Cibuli nasekáme a osmahneme na oleji nebo másle. Přidáme zeleninu, krátce osmahneme, zakryjeme pokličkou a dusíme
do měkka (doba dušení záleží na druhu zeleniny). Posypeme strouhaným sýrem a pažitkou nebo petrželkou. Přidáme 2-3 vajíčka
nebo jen bílky, pokud máme zbylé. Rozmícháme, usmažíme, vypneme plyn, dle chuti osolíme, okořeníme a necháme dojít pod pokličkou. V mělké misce nebo na talíři namočíme do vody 5 rýžových plátků. Až změknou, jeden po druhém je položíme na prkénko
nebo talíř, poklademe zeleninovou směsí, překlopíme levý a pravý okraj na směs a z libovolné strany srolujeme.

Servírování: teplé na talíři, jíme rukama a můžeme je namáčet do sladko-kyselé chilli omáčky nebo do sójové omáčky nebo do
dipu podle chuti. Snědla jsem jednu a půl rolky a byla jsem plná. Osoby větší postavy budou k nasycení potřebovat 3-4 rolky.
Dobrou chuť přeje Gábina
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Ahoj, nazdar, ty bohéme!
Přemýšleli jste někdy o původu slov, která jsou v češtině často používaná? Na přání osoby blízké jsem zapátral
o tom, odkud se vzal snad nejčastěji používaný pozdrav a k tomu pár dalších slov přihodil, abych měl o název
příspěvku postaráno...
Jak už tomu často bývá, verzí vzniku pozdravu „ahoj“ je několik:
Může to být zkratka slov „Ad honorem Jesu“, česky „Ke slávě
Ježíše!“, což prý volali v latině zběhlí námořníci. Co jiného námořníkům zbývalo za špatného počasí nebo při přepadení piráty,
než se modlit...
Nebo může pocházet z anglického slova pro menší nákladní loď
- “a hoy”.
A nebo z citoslovce, kterým středoangličtí honáci poháněli dobytek, zejména voly (zajímavá možnost, ale určitě kvůli ní pozdrav
nepřestaňte používat).
No a verze čtvrtá svědčící o české vynalézavosti – za 2. světové
války se říkalo, že “ahoj” zkracuje slova „Adolfa Hitlera oběsíme
jistě“...
Oproti tomu “Nazdar” je opravdu původní české slovo, které se
začalo užívat od 14. dubna 1851. Tehdy byla vyhlášená sbírka
na vybudování Národního divadla a po Praze a dalších českých
městech začali chodit výběrčí s pokladničkami a nápisem „Na
zdar Národního divadla.“ Díky rozsáhlosti sbírky se pozdrav rozšířil po celých Čechách a ujal se i na Slovensku. Tento pozdrav
byl také schválen při vzniku pražského Sokola...
A když jsme se dostali ke kultuře, co třeba slovo bohém? Od
poloviny 19. století znamená nejen v češtině umělce, který si
žije po svém, nehledí na společenské konvence a nezvládá svou
finanční situaci. Nebo tak označujeme člověka, který sice nemá
s uměním moc společného, ale jeho životní styl je, mírně řečeno,
volnomyšlenkářský.

Ve Francii označuje od středověku slovo bohém obyvatele Čech
či spíše cikána. V tomto případě bychom mohli dát mezi oba
významy rovnítko. První cikáni totiž přišli na počátku 15. století
do Francie právě z Čech. Bylo to asi v roce 1420 a jen o 4 roky
starší je kronikářova zpráva od nás zaznamenávající příchod „romanotšelů“, jak si tenkrát Romové říkali, do Českého království.
Když se pak někteří z nich vydali na svou další kočovnou pouť
Evropou a dorazili do Francie, odpovídali na otázku, odkud jsou,
že přece z Čech, tedy z Bohemie.
Angličtina ráda přejímá slova, a proto se slovo bohém objevilo
brzy i zde – a význam se posunul ještě o kus dál – jako bohéma
mohou Britové označit i tuláka, tedy člověka, který nemá trvalý
domov a migruje z místa na místo. V angličtině proto může být
cikánem i člověk, který k této etnické skupině sice nepřísluší, ale
žije tak, jak staří cikáni žili, totiž kočuje z místa na místo.
Bohemie se navíc stala pro Angličany bájnou zemí, kde žijí
cikáni, tedy lidé, kteří mají v duši věčný nepokoj, vládnou
podivnými kouzly a obklopují se blýskavými cetkami. Snad i
proto se objevuje jméno naší vlasti právě v anglické klasické
literatuře někdy ve velmi podivném kontextu – takže například
Shakespearova „Zimní pohádka“ se odehrává v Bohemii ležící
ovšem na mořském břehu. A princ Florizel, hrdina ze slavného „Klubu sebevrahů“ od Roberta Louise Stevensona, pocházel
z tajemné země, které se jmenovala, jak jinak než Bohemie.
Milan

Zdroje:
http://www.rozhlas.cz
https://cs.wikipedia.org
http://procproto.cz

A jak se vám líbí tato jména, díl třetí:
LASVICE - LAZCE U TROUBELIC - LEHOM - LEŠIŠOV - LEVOUSY - LIBOUŇ - LINDAVA - LÍŠŤANY U CÍTOLIB - LUBOJATY
- LUTOPECNY - MAKOLUSKY - MALÁ HLEĎSEBE - MALČICE U VŠELIBIC - MARKVAREC U HŘIVIC - MAŘENICE MASKOVICE - MASOJEDY - MAXIČKY - MAXOV - MENTOUR - MĚSTYS RUDOLTICE - MEZHOLEZY U KUTNÉ HORY
- MIROTÍNEK - MIŘETICE U NASAVRK - MISKOLEZY - MLÉKOSRBY - MNETĚŠ - MOČIDLEC - MODLIBOHOV MOJNÉ-SKŘIDLA

-

MOKROVOUSY

-

MRADICE

-

MRCHOJEDY

-

MRLÍNEK

-

MRTNÍK

-

MRSKLESY - MRZKY - MUKODĚLY - NÁKLO - NÁKŘÍ - NASOBŮRKY - NEBOVAZY - NEČICHY NEPROBYLICE U KAŠTIC - NESMĚŇ U ZÁSMUK - NESVAČILY U BYSTŘICE - NEŠKAREDICE – NOSÁKOV NOSÁLOV - NUZEROV - OČIHOVEC - OLEŠKO U ROHATCŮ - ONEN SVĚT - ONOMYŠL - OPARNO - OSOBLAHA
- OSTROMEČ - OŠKOBRH - OTĚVĚK - OTROČINĚVES – PACETLUKY - PAŘEZOV - PAŘIDLA - PATOKRYJE PEKLO - PĚTIKOZLY - PETŘVALDÍK - PIČÍN - PIČÍN U JANKOVA - PIHEL - PISKOŘOV - PÍSTY U NYMBURKA
- PIVOŇ - PLATOŘ - PLAZY - PLEŠ - PLINKOUT - PNĚTLUKY U PODSEDIC - POCOUCOV - PODĚLUSY
- POĎOUSY - PODVEKY - POHŘEBAČKA - POLIPSY - POPLZE - PRASEK - PRASKAČKA - PRASKOLESY PRASKOLESY U MRÁKOTÍNA - PROBLUZ - PŘEČÁPLY - PŘEPEŘE - PŘIŠIMASY - PŠOV U ŽLUTIC - PUŠPERK
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Inzerujte svou firmu v Klokanovi
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok,
barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

Affordable Personal Training
One on One
Small Groups
Indoor – Outdoor
Weight & Circuit training
Nutritional advice
Weight loss

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com
12

Strength & conditioning
Motivation & Accountability
Workout that fits your schedule

WANT TO MAKE A DIFFERENCE IN YOUR
COMMUNITY? WHY NOT VOLUNTEER!

The Visiting Angels Program is seeking volunteers for our Czech
and Slovakian clients. Build friendship and make a difference in
a life of person who might be feeling lonely and isolated.
If you have a little spare time, would like to make a new friend
and change someone’s life for the better, contact Henrietta on
9275 4411 or send an email to cvs.umbrella@westnet.com.au

Z Klokanovy kapsy
STRETNUTIE

Osem manželských párov sa občas schádza. Raz sa dohodli, že si budú navzájom požičiavať knihy. Na ďalšie stretnutie priviezol každý pár jednu knihu a jednu inú knihu
si zase odviezol. Manželia majú vždy spoločné priezvisko,
rovnaké zamestnanie a na stretnutie spolu prišli autom.
Každá zo žien má jednu obľúbenú farbu. Ďalej vieme, že:
•

Dana Bártová je predavačka.

•

Knihu Morský vlk priviezla fiatom milovníčka červenej
farby.

•

Oldova manželka Viera má rada hnedú farbu.

•

Manželka Stana Horáka sa volá Hana a má rada bielu
farbu.

•

Skladníčka Jirka Šedivcová prišla wartburgom.

•

Mirka a Aleš si vypožičali knihu Náš dedko Jozef.

•

Milanova manželka má rada ružovú farbu a priviezla si
knihu Mulatka Gabriela.

•

Irena a Oto pracujú ako účtovníci.

•

Knihu Bolo nás päť si odviezol jeden pár v trabante.

•

Sprievodca Čermák priviezol knihu Dúpä hranostajov.

•

Kuril je lekár a odviezol si knihu Slovácko sa súdi.

•

Pavlova manželka má rada zelenú farbu.

•

Modrú farbu zbožňuje Vlasta Dvořáková.

•

Roman priviezol na žigulíku knihu Slovácko sa súdi.

•

Manželia, ktorí priviezli knihu Pani komisárka, si vypožičali Mulatka Gabriela.

•

Dáciou prišla obdivovateľka fialovej farby.

•

Učitelia si vypožičali knihu Pani komisárka.

•

Moskvičom prišli agronómovia.

•

Petra prišla renaultom, priviezla knihu Náš dedko Jozef a
vypožičala si knihu, ktorú priviezli manželia Zajacoví.

•

Radovej manželke sa páči žltá farba a odviezla si knihu
Moderná komédia.

•

Manželia Slamoví pracujú ako nákupcovia.

•

Kniha Moderná komédia bola privezená v škodovke.
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3

logicka uloha

Nachádzaš sa v miestnosti s 3 vypínačmi. Vo vedľajšej

miestnosti sú 3 vypnuté klasické žiarovky v stolných lampách, každý vypínač patrí k nejakej žiarovke. Z jednej

miestnosti do druhej nevidno. Ako zistíš, ktorý vypínač
patrí ku ktorej žiarovke, ak do miestnosti so žiarovkami
smieš vstúpiť iba raz?

Obtížnost: Střední
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7
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Z týchto údajov už nie je problém zistiť všetky informácie
- alebo áno?

ŽIAROVKY

SUDOKU

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)
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Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 4 08:28:13 2016 GMT. Enjoy!
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové
adrese: www.radiovysilaperth.com
Tel: 08 9249 6491

Média
Vydávaná v Austrálii
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávaná v SR
Denník SME www.sme.sk
Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/

Vydávaná v ČR
www.idnes.cz
www.ihned.cz
www. aktualne.cz
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/
TV PRIMA: www.iprima.cz

Radio SBS 96.6 FM

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

Slovenské evanjelické bohoslužby
sa konajú pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci
v St John‘s Lutheran Church na 16 Aberdeen Street
Northbridge o 4 hod popoludní.

Po bohoslužbách máme vždy posodenie v hale pri káve.
Všetci ste srdečne vítaní.

O bližšie informácie a s akýmikoľvek žiadosťami
o pastorálne služby, sobáše, pohreby, návštevy v
domácnosti, večeru Pánovu a podobne sa obráťte na
Rev Milo Velebír na telefóne 0413 650 429 alebo email:
milo.velebir@gmail.com

Sv. Omša

Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsu a
posedenie po sv. Omsi v hale pri kostole.
14. February 11am
13. March 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
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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
nebo emailem.
Helena Tippett 0401 577 661
Email: tippett@amnet.net.au

Česká škola Perth
Kdy: školní soboty 10:00–12:00
Kde: pro lokalitu prosím zkontaktujte Jitku

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu
v českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje
na rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s
českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka češtiny pro dospělé v roce 2016 začíná v úterý
12. ledna večer. Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve
třech úrovních: začátečníci, mírně 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 sobotní výuku, která bude probíhat
současně s českou školou pro děti, a pro další údaje o
kurzu prosím kontaktujte Báru (ČJ, AJ) na
czech.perth@yahoo.com.au.

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

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

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI
V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku a
vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
•

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

•

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

•

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

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

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

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
13. 2. 2016
13. 2. 2016
28. 3. 2016
30. 4. 2016
30. 4. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra
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
Konzul: Mgr. Hani STOLINA
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
Mailing address:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
f Follow us on Facebook

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Výroční schůze
Koncer Lucie Dobrovodské
Film: Obecná škola
Ohlednuti za australsko-asijskym dobrodruzstvim
Táborák

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.

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands
Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.camberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra
Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Unit 4, 193 Guildford Rd
Maylands WA 6051
Poštová Adresa:
PO Box 265, Maylands WA 6931
Telefón: 0411 552 517
E-mail: consul@fortix.com.au
Úradné hodiny:
Každý piatok 9.00–12.00
Pred návštevou je dôležité dohodnúť
si stretnutie telefonicky.
Konzulárne oddelenie
veľvyslanectva SR
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: cons.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS
Specialists in Immigration Law and Visas
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals
Visa Cancellations - Skills Assessments

www.martinudall.com

