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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:
Jana Franger
9389 7029
Iva Zausin

0404 735 462

Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9401 3817

Gábina Baladová

0422 582 197

Bohumil Růžička

0415 949 325

Majka Podolinská

0481 117 626

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Ingrid Morris
Katarina Kysucká

0402 331 173

TRADIČNÍ A LEGENDÁRNÍ

VEPŘOVÉ HODY
JEŽ BUDOU I LETOS
PŘIJĎTE SI POCHUTNAT NA
ZELO-VEPŘO-JITRNICOVÉ
VEČEŘI A OBJEDNEJTE SI
SPECIALITY OD ČESKÉHO
ŘEZNÍKA, FORMULÁŘ
NAJDETE V PŘÍLOZE
TOHOTO I PŘÍŠTÍHO
KLOKANA.
A MNOHO DALŠÍCH
PŘEKVAPENÍ SE CHYSTÁ NA
LETOŠNÍ ROČNÍK.

15.8.2015

v AAA CLUB
NA STIRLING STREET. I

0404 897 938

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA

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

Český a slovenský filmový festival

KONEČNĚ V PERTHU
Už Vás nebaví se po třicáté páté dívat na “S tebou mě baví svět” nebo “Pásla koně na betoně“? Že Vám nic
neříkají tituly filmů jako “ Pojedeme k moři”, “Zamatoví teroristi” nebo “Hořící keř”?
Pořád si pletete Jirku Mádla s Vojtou Kotkem a máte zkrátka ten plíživý pocit, že Vám ujíždí vlak v oblasti
české a slovenské kinematografie?
Už jste nebyli roky v kině, protože multiplexy se zvukovými efekty zalézajícími do morku kostí a obrazovkou
větší než Swan Tower prostě není Váš šálek čaje?
Výborně! Právě pro Vás máme skvělou zprávu! Rok 2015 bude historicky prvním, kdy Západní Austrálie
zažije, co zde ještě nikdy nebylo…
V Perthu se bude konat historicky první Filmový festival českých a slovenských filmů.

V

e spolupráci s veleúspěšným Filmovým festivalem českého a slovenského filmu v Sydney, přivezeme do odlehlé Západní Austrálie kus pravé a poctivé české a
slovenské filmařské práce. Filmový festival Vám v období od
19.11. – 22.11.2015 nabídne filmové lahůdky, a to v samém
srdci Northbridge v sympatickém kině Paradiso.
Ležérně evropský styl retrokina Paradiso mi vždycky připomene legendární kino Elektra v Plzni (chodili do něj i moji rodiče
a tenkrát se mu říkalo kino Moskva). Sklenka bílého vínka či
piva před promítáním jistě zpříjemní autentickou atmosféru.
Po filmu nám pak samotný Northbridge nabídne nepřeberné
množství alternativ, kde se budeme moci podělit o nabyté dojmy z filmů.
Buďte u toho s námi a podpořte naši snahu o import kvalitních českých a slovenských bijáků do Perthu. Jak?
Velice jednoduše - přihlaste se k odběru Newsletteru, který Vás bude pravidelně informovat o novinkách. Stačí Vám
k tomu dvě minuty a přístup k internetu – na stránkách
http://www.iksimafilms.com.au/newsletter najdete veškeré
informace i rychlou registraci k odběru novinek (vše samozřejmě zdarma).
Zaslat informace či rovnou Newsletter o Filmovém festivalu
českého a slovenského filmu svému kolegovi z Číny, Brazílie
či rozenému Australanovi je jistě výzva, kterou doufám

neodmítnete. Všechny filmy budou sice promítány v původním
znění, ale s anglickými titulky, takže se o skvosty české a slovenské kinematografie můžeme podělit s širokou západoaustralskou multikulturní společností.
Prosím přihlaste se k odběru Newsletteru ještě dnes a čerstvé
novinky Vás neminou.
Pokud máte eminentní zájem o filmy nebo se Vám líbí idea
šíření české a slovenské kultury – ideálně obojí – pak máte
jedinečnou šanci vystoupit z řady a podat svou pomocnou ruku
při přípravách na festival.
Napadá Vás firma nebo podnik, které by mohly mít zájem nás
podpořit a honosit se logem na všech promo materiálech k filmovému festivalu?
Prosím obraťte se na nás s Vašimi náměty, máme připravenu
škálu sponzorských balíčků a oceníme pomoc ať už v podobě
finančních, či věcných darů, služeb nebo “cross promotion“.
Náměty prosím zasílejte na e-mail
CzechSlovakWA@hotmail.com.
Těším se na viděnou v Paradisu… Filmu ZDAR!
Iva Zausin
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KINOKAVÁRNA
Srdečně vás zveme na promítání filmu
s úvodním komentářem

ŽELARY
Režie: Ondřej Trojan

Scénář: Petr Jarchovský

Hrají: Aňa Geislerová, Gyorgy Cserhalmi, Ivan Trojan, Jaroslava Adamová, Zita Kabátová, Svatopluk Beneš,
Miroslav Donutil, Jaroslav Dušek, Jan Tříska, Jan Hrušínský, Iva Bittová a další

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 v 19:00 hodin
The Rise, 28 Eight Ave, Maylands
(Community Office č. 8)

Želary jsou krutým příběhem něžné lásky. Pohnutý baladický děj odehrávající se ve čtyřicátých letech
minulého století. Do zapadlé horské vesnice utíká z města moderní vzdělaná Eliška, která tu hledá úkryt
před pronásledováním gestapa. Eliška mění svou identitu – ve vesnici Želary se z ní stává obyčejná žena
Hanule, která je nucena žít ve staré chalupě bez elektřiny s mužem Jozou, kterého doposud vůbec nezná.
Zprvu závratná kulturní propast mezi Eliškou/Hanulí a Jozou, mezi městem a vesnicí, se postupem událostí
a vlivem nutnosti pomalu vytrácí a mezi zprvu tak nesourodými lidmi vzniká pouto, jehož prohlubování a
upevňování je nejpoetičtější částí vyprávění. Jejich sbližování jiskří, až se tají dech. Přijďte jej shlédnout.
Film byl natočen podle autobiografického příběhu spisovatelky Květy Legátové „Jozova Hanule“. Získal dva
České lvy a nominaci na Oscara.

Polštářky na sezení s sebou. Občerstvení vítáno.
Režie: Ondřej Trojan/ČR/2003/150 min

Around the World in 1000 days or the Greatest Story Never Told
PART 2 – Growth of the Czechoslovak Legion
Growing the Družina was not easy because the Russians
were faced with a dilemma. On the one hand, the Czech and
Slovak volunteers were dedicated soldiers with a genuine
cause. On the other hand, the Czech and Slovak homelands
were part of Austro-Hungarian empire – and enemy of
Russia. Therefore the Russians were worried about to whom
the Družina ultimately owed their loyalties.
Trust slowly built and the Družina was rewarded with more
offensive tasks and responsibilities. In 1916 the Družina became the 1st Czechoslovak Rifle Regiment and Rifle Brigade.
The turning point came in 1917 in a famous offensive known
as the Battle of Zborov. Located in an area which is today
part of Ukraine, the Czechoslovak Rifle Brigade defeated and
overran Austrian troops which were dug into trenches and
greater in number. The remarkable victory sealed the trust of
the Russians and was one of only a handful of victories in an
otherwise disastrous campaign. This allowed for Czech and
Slovak POW’s (who were initially conscripted and fighting
for Austria-Hungary and imprisoned by the Russians) to be
released and join their compatriots from the Rifle Regiment
and Rifle Brigade. In other words, they changed sides and roles from conscripts fighting against Russia to soldiers fighting
with Russia. By 1918, the Czechoslovak Legions in Russia
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had grown in strength to nearly 40,000 troops.
This new alliance had other, political influences backing it as
well. The Czechoslovak National Council comprising of the
likes of Tomas Masaryk, Milan Stefanik and Edvard Benes
negotiated with the Russians to enable the Czechoslovak
Legions to exist, grow and fight side by side with the
Russians.
With the Russian revolution taking place in late 1917
and the war slowly inching to an end, it was time for the
Czechoslovak Legions to make their way home to what, it
seemed, were going to be their new homelands.
Or were they?
To be continued….
Author’s Note: The historic
events written about above are
a summary only. Finer details
have been omitted to allow for
easy reading.
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Za filmem do knihovny

Tentokrát jsme shlédli Knoflíkáře, film Petra Zelenky z roku 1997. Soubor šesti vzájemně propletých povídek nám dal
nahlédnout do života obyčejných lidí s jeho osobitými zvláštnostmi a jedinečnostmi. Pěva, hostující učitelka češtiny, nám
řekla k filmu mnoho zajímavých informací. Tak jsme se například dověděli, že:
•

Knoflíkáři byl Zelenkův první celovečerní film podle vlastního námětu a scénáře

•

Petr Zelenka si ve filmu zahrál roli úchyla v povídce Taxikář

•

David Černý, sochař a autor obřích mimin vystavených v březnu 2015 na pláži
v Cottesloe, si zahrál roli mladého řidiče v povídce Civilizační návyky

•

Knoflíkářům se taky říká tverpové a jeho představitele si zahrál Bořivoj Navrátil

•

Kultovní hlášky “To neřeš, po tom nepátrej” a “Neživíš, tak nepřepínej” zazněly
poprvé právě v tomto filmu v jedinečném podání Evy Holubové
Na film se nás sešlo jen pár, ale v malých prostorách naší
knihovny bylo narváno. Židličky vyšly tak akorát na každého.
Anglické titulky byly skvělou berličkou k lepšímu porozumění obsahu filmu i pro jediného australského návštěvníka –
studenta češtiny. Kromě dojmů z tohoto úžasného kultovního
filmu, vzájemného setkání a poklábosení jsme si pochutnali
na skvělé buchtě, kterou nám naše česká učitelka sama upekla. Pěvo, nezbývá mi než za všechny poděkovat, Už teď se
těšíme na další film “pro pamětníky”.
Gábina

Přednáška o tom, čím se liší práce geologa
v Austrálii od práce geologa v Čechách

nebo na Slovensku.

Fotografie a videa z australské buše

s doprovodným slovem Vám v červenci
představí Gábina.
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Reakce na akce

DEN DĚTÍ
Kde jsou berušky?! Kam odskákal luční
koník? Kam letěla můra se zlatohlávkem?!
Kde jsou včelky a motýli? Kam se poděli
pavouci?!
Viděli jste je? Že ne?! A to je škoda...
Všichni totiž v neděli přišli, přiskákali a přiletěli na Den dětí na louku do

Rakouského klubu a to vám řeknu, byla
to velká sláva! Takové bzučení jste určitě
ještě neslyšeli.
Nejprve nám všechny děti z České školy
Perth zazpívaly písničku o Berušce, písničky Včelích medvídků, malí broučci tancovali při písničce Komáři se ženili, větší
brouci pak přednášeli básničky o komáru,
mravenci, o molu ve skříni, o červech v
ovoci a také nám předvedli hudební pohádku “O ševci a bleše”.
Po vystoupení dětí se paní učitelka Lenka
ihned pustila do malování - facepaintingu.
A zájemců bylo hodně. Každý chtěl mít
svůj obličej co nejkrásnější.
Poté se všechen hmyz rozletěl na zahradu
plnit těžší nebo lehčí úkoly. U lučního
koníka se skákalo v pytli, u pavouka
Čendy se prolézalo pavučinou, u Ferdy
Mravence na děti čekala práce všeho
druhu – věšení prádla, stavba komínu
a domečku, u zelené píďalky se museli
všichni plazit ve spacáku, u Berušky děti
skládaly domino, u komára museli všichni
ukázat svou sílu, u včelky Máji si děti
vyzkoušely, jak je těžké nosit pyl z květu
do úlu a snažily se zalepit náplastmi a
obvázat veškerá zranění polámanému
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mravenečkovi. Mravenec obvázaný toaletním papírem od hlavy až k patě chvílemi vypadal jako mumie. Někteří rodiče
dokonce chtěli zkrátit jeho utrpení...
Po splnění všech úkolů si děti mohly vybrat sladkou odměnu.
A to zdaleka nebylo vše! Přijela zvířecí
farma, kde se naši broučci mohli seznámit
s alpakou, prasátky, slepicemi, morčaty,
králíky, kachnami a ovečkami. A všichni
toto setkání ve zdraví přežili.
Pak už se jen jedlo a tancovalo. A užili si
to úplně všichni. Pavouci, koníci, berušky,
včelky, brouci a motýli… Počkejte! Kam
zase letíte?!
Kateřina Hnědkovská

HMYZÍ WORKSHOP
Týden před Dnem dětí jsme zavítali do
světa hmyzu, kde jsme zjistili, že hmyzí
svět je velmi rozmanitý, barevný a tvarově
zajímavý.
Po společném čtení Broučků malé děti vyráběly postýlky pro broučky, aby je mohly
před zimou pěkně uspat. V tom jim také
pomohly malé lampionky, které pomalovaly vodovými barvami. Když je rozsvítily,
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prošly v průvodu školou na zahradu, kde
se s broučky před zimou rozloučily.
Starší děti, čtenáři, se seznámily se světem
hmyzu v knížkách a obrazové prezentaci.
Také pozorovaly brouky, mravence, vážky, cvrčky, ploštice a jinou hmyzí havěť,
která byla zalitá v pryskyřici. Od Ferdy
Mravence se dozvěděly o vývojových
stádiích hmyzu – mrňatech, škvrňatech a

SOUTĚŽ

kuklíncích. Ale naše děti šly ještě dál – na
vlastní oči viděly a na vlastní tělo si vyzkoušely, jaké to je být kuklou. Kamarád
kamaráda omotal toaletním papírem, až tu
stálo několik kukel. Když popukaly, měli
jsme dostatek papíru na stavbu mraveniště. Předtím ale samozřejmě proběhla papírová bitva. Jak jinak, že? Hmyzí workshop
se zkrátka vydařil.
Bohdana Pěva Šolcová

0

V tomto čísle KLOKANA jsme si pro vás připravili další soutěžní otázku:

Jak tvoříme řadovou číslovku od základní číslovky miliarda?

0
1 000 000 000

Svou odpověď zašlete prosím do konce června na e-mailovou adresu zrzovlaska@gmail.com
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který získá knihu, již si může vyzvednout ve Scarborough, Woodlands, Subiacu,
Maylands, White Gum Valley nebo jinde po domluvě.
V květnu jsme se vás ptali, jaké je přídavné jméno od podstatného jména kotě.
Správná odpověď zní: kotěcí
Př. Naší Micince a Mourkovi jsme koupili kotěcí granule.
1 000 000 000

0

1 000 000 000

0

Podle ohlasů jste si trochu lámali hlavu, ale správné odpovědi přece jenom došly.
Ze všech správných odpovědí byla za dozoru státního zástupce vylosována odpověď paní Petry.

0

GRATULUJEME!

1 000 000 000
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Simona Kapounová a Jiří BlažeQHF RGMHOL Y URFH  QD 1RY= pODQG FRE\
držitelé víz “Work&Travel”. 3R MHMLFK vypršení se rozhodli navštívit Austrálii a

SURFHVWRYDW ML 3RVOHGQt ]DVWiYNRX na nejmenším kontinentu světa bylo město
3HUWKSimoně a Jirkovi se zalíbilo natolik, že se vzdali plánu odjet do Kanady,

odletěli do Prahy pro QRYiYt]DDYUiWLOLVHzpět GR=iSDGQt$XVWUiOLHGR3HUWK

6 SUYQtP XE\WRYiQtP MLP SRPRKOD NDPDUiGND z Brazílie. Ta krátce po jejich přijezdu pořádala narozeninový večírek, na který je

SR]YDOD 6LPRQD D -LUND Mt přinesli klasický český, doma upečený medovník. Hosté nejdřív jen zvídavě ochutnávali, pak medovník

zblajzli málem i s krabicí. Mladí Češi si v tu chvíli uvědomili, že WDWRVORYDQVNiGREURWDQHMHQFKXWQiDOHWDNpFK\EtYDXVWUDOVNpP
jídelníčku. Pracovali v té době oba v kavárnách, takžeměli o zákuscích v Perth něMDNpWRSovědomí

A tak se zrodil nápad péct medovník. Simona měla recept od babičky D Y\VWXGRYDQ PDUNHWLQJ -LUND SRGQLNDWHOVNpKR GXFKD D

vystudované IT. To byla startovní čára. Museli vymyslet, kde produkt vyrábět, jaké mu dát jméno, jak ho vnést do povědomí lidtDWG
Začátky byly těžké, neměli dokonce ponětí, kde a jak si dát tisknout vizitky. Jaká povolení potřebují? Kde je sehnat? 









Zpočátku pekli doma, nosili produkty k pečení po schodech nahorů do svého bytu v 8. patře a hotové medovníky zase po schodech
dolů. Vstávali ve 4 ráno a začínali péct. Kamarádi jimpomáhali s rozvozem. V obchodech v Perth nenašli k pečení medovníků stejné

suroviny, jaké se používají v Čechách. Museli je nahrazovat a zkoušet, které jsou nejlepší. Také si uvědomili, že chutě Australanů jsou
jiné než Čechů. Vyrobili proto asi 10 druhů medovníků. Každý měl jiný poměr ingrediencí, jiný med, jiné přísady. Zákusek dávali

ochutnat známým a ptali se jich na názor. Vytvořili si k tomu dotazník, do kterého jim ochutnávajíci zaznamenali své dojmy. ZWRKRWR
průzkumu vyšla konečná podoba medovníku, který dnes prodávají na trzích, do několika kaváren a také online.

Na začátku si chtěli jen přivydělat, ani je nenapadlo, že by se svým výrobkem udělali díru do světa. AOH NDPNROLY svůj medovník
přinesli, tak se So něm jen zaprášilo.  5R]MHOL svůj REFKRG YH YHONpP Z živnosti přešli na Vpolečnost s ručením omezeným, výrobu

přemístnili z bytu do malé provozovny, zaměstnali další tři lidi, prodej přesunuli z BullULQJX GR VWiOpKR REFKRGX D RQOLQH YL]LWN\

GRSOQLOLRZHERYpVWUiQN\D“wholesale”za nimi chodí sami, oni je už nemusí obcházet. Na kvalitě svého zákusku si zakládají ]DMtPi

je konečný konzument a ne překupníci, kterým jde jen o zisk. Proto obcházejí kavárny, které jejich medovník odkupují a kontroOXMt
kvalitu. Nejraději ale své výrobN\SURGiYDMtVDPL





6LPRQD D -LUND Qašli na trhu SHUWKVNp gastronomie díru, kterou úspěšně zaplnili. Pro české gurmány je to potěšující. Máme tady
českého sládka, českého řezníka, české pekaře a teď medovníkáře. Už QiPWXchybí jen ta Česká hospoda! 
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Spočítaj všetky vtáčiky na obrázku

Veselá abeceda

Gágal gunár na dvore,

až mu vyschlo v gágore,
húska krajšie gága,
v potoku sa mága.

Hudú hudci na husle,

jeden dobre, druhý zle,
Hana s Hanou háda,
čo to za paráda.

Chystal sa pes na muchu,

chňapol blchu v kožuchu,
už ma blchu v bruchu a na
uchu muchu.

Išiel Ivo po pivo, točili

mu nakrivo, veľa piva
mali, samú penu dali.

Javorove koryto,

v tom koryte jelito,
pri jelite mačka,
bola zabíjačka.

Kukurica, pšenica, pchá

sa káčer, kačica, kukurice
fúra, napchá sa aj kúra.

Lipa, lipeň, labuda,

Lapaj náš mi labu dá,
keď sa za to hanbí,
oblíže si gamby.

Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol

by jej za fúru, ale zato
Peter radšej klobás meter.
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Vymaľuj kolieska so správnou farbou
Červená
Zelená
Modrá
Ružová
Fialová
Žltá
Čierna
Hnedá
Oranžová
Biela
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Sivá
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Připravila: Maria Majka Podolinska
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Knihovníkův pozdní sběr
Vladimír Neff (1909 – 1983) patří ke spisovatelům, kteří v české a slovenské knihovně v Maylands zabírají hodně místa. Jeho
šest objemných knih tu trůní v polici české beletrie a jedna je
poutavější než druhá. Dalším důvodem, proč zmiňuji tohoto
autora, je jeho červnové sto šestnácté výročí narození.
Neff se na rozdíl od mnoha svých literárních kolegů nenarodil
do chudé rodiny. Pocházel z bohatého podnikatelského rodu.
Otec byl významným obchodníkem s kuchyňským a galanterním zbožím a byl také majitelem velké prodejny v Praze.
Otec předpokládal, že se syn vydá
v jeho šlépějích, ale to se přepočítal.
Přestože Neff vystudoval obchodní
akademii v Praze a v Ženevě, pracoval ve skladu porcelánu ve Vídni
a v obchodním domě v Brémách,
otci se vzepřel a svůj život zasvětil
literatuře. Už od roku 1939 se živil
jako spisovatel z povolání, ale také
překládal z francouzštiny, němčiny a
ruštiny. Žil téměř výhradně v Praze
a je otcem známého spisovatele a
publicisty Ondřeje Neffa.

Rodová pentalogie, která byla od roku 1957 postupně vydávána, zachycuje historii dvou pražských podnikatelských rodů
(Nedobylů a Bornů) od 50. let 19. století až do druhé světové
války. Tato čtenářsky velmi úspěšná románová kronika je
inspirována vlastními osudy Neffovy rodiny (v rodině Bornů).
Je inspirována představou triadického cyklu úspěšných dědů,
průměrných synů a slabošských vnuků. Neff ve svém díle neužívá ilustrativnosti nebo typizaci, jak bylo zvykem pro literaturu
poválečného období. Jde dál – jeho vypravěčství je jazykově
velmi vynalézavé a velmi živé.
Podle této pentalogie byly natočeny
televizní seriály Sňatky z rozumu a
Zlá krev (režie František Filip). Neff
říká: „Jestliže má autor proniknout
do povědomí čtenářů, není na škodu,
když mu k tomu dopomůže dnešní
prostředek, moderní prostředek, tedy
například televize...“

Jeho první literární počiny byly detektivní parodie, kde šel „proti všem
pravidlům literatury“. Za okupace
pracoval na popularizačně vědeckém slovníku dějin filozofie
Filozofický slovník pro samouky neboli Antigorgias, jenž vyšel
těsně před komunistickým převratem roku 1948. Napsal ho
jako „laik laikům“, aby jim pomohl proniknout do světa filozofie. Když byl slovník v roce 1968 znovu vydán, celý náklad
skončil ve stoupě, protože komunistům filozofie nevoněla. Mezi
autorova vrcholná díla patří historické romány, především pentalogie Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova
a Královský vozataj a trilogie Královny nemají nohy, Prsten
Borgiů a Krásná čarodějka.

nedal.

A ještě jedna perlička o autorovi na
závěr. Neffovi měli velmi rozsáhlou
knihovnu. Když ale přišla válka, Neff
vyměnil knihovnu za cigarety. Jednou
z mála knih, které by nevyměnil za
nic na světě, byla Kantova Kritika
čistého rozumu. Kanta by za cigarety

Milí čtenáři, přijďte si vypůjčit tuto vrcholnou pentalogii do
české a slovenské knihovny v Maylands a začtěte se do poutavých příběhů rodiny Nedobylů a Bornů. Využít můžete také
donáškové služby vaší knihovnice. Přeji hezké chvíle strávené
při četbě.

http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/
knihovna_seznam.pdf

Bohdana Pěva Šolcová

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N IHOVNA

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 Bohdana Pěva Šolcová
Srdecne vas pozyvam na sv. omsu s biskupom Jozefom Halkom.

Dna 7. Jula o 16.00
v kostole

Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands
Mons. Jozef Haľko prof., ThDr., PhD. je cirkevný historik a pomocný biskup Bratislavskej

rímskokatolíckej arcidiecézy. Biskup Halko zastupuje v ramci konferencii biskupov Slovenska
radu pre Slovákov zijucich v zahraničí. P. biskup Halko stravi cas v Perthe od 6-8 Juna.
V pripade osobneho stretnutia kontaktujte na 0401511302
Otec Pavol
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ NEJEN PRO MALÉ ČTENÁŘE
Již potřetí se v Klokanovi setkáváme v četbě na pokračování s klokaní rodinou Hopkinsových, která zažívá nejrůznější dobrodružství. Dva klokánci Nimbi a Pimpa se snaží pochopit svět, a tak jim rodina nebo přátelé vyprávějí, jak vzniklo slunce, hvězdy, proč je ptakopysk tak podivný, proč hoří les, proč je den a noc, proč má klokan
dlouhý ocas… Kromě toho se setkáváme se strýčkem Koalou, tetou Vombatovou, vránami, kakadú, se strýčkem
a tetou Ptakopyskovými a dalšími zvířátky.
3. kapitola
O TOM, JAK NIMBI PŘESKAKOVAL POTOK A VYPRÁVĚNÍ VRÁNY O TOM, PROČ JSOU VRÁNY ČERNÉ
Když se navečer začaly květy zavírat a ještěrky zalézaly pod
kameny, procitli klokani z dřímoty. Rozloučili se se strýčkem a
hopkali rychle, aby se dostali domů na paseku ještě za světla.
Nimbi hopkal, až dechu popadal, jen aby stačil mamince a
tatínkovi. Ti ale na něj vždycky čekali, když se opozdil. Cestou
Nimbimu pořád vrtalo v hlavě, v čem je ten ocásek tedy tak užitečný, jak říkala maminka. „Jenom mi překáží,“ zlobil se.
„Ocásek slouží k tomu, aby ses nepřekotil, když běžíš. A když neběžíš, slouží ocásek jako třetí noha, o kterou se opíráš. Vyzkoušej
to,“ radila mu maminka.
A tak to Nimbi zkoušel cestou k potoku. Mával ocáskem doleva a
doprava. Několikrát se mu zamotaly nohy i s ocáskem dohromady, škobrtnul a upadl, ale vždycky vstal a zkoušel to znova. Když
už poněkolikáté upadl, řekla mu maminka, aby si k ní vlezl do
kapsy, že ho přenese přes potok a odnese na paseku. Ale Nimbi,
že ne, že chce být jako velcí klokani a že to bude zkoušet dál.
Když dorazili k potoku, měl Nimbi tak odřená a otlučená kolena,
že se už na něj maminka začala zlobit: „Okamžitě do kapsy!“ Ale
on začal tak trochu odmlouvat, že ještě ne a že zkusí přeskočit
potok a to by v tom byl čert, aby to nedokázal.
Všichni klokani se shromáždili k té podívané. Slibovali si, že to
bude velká legrace, jak se klokánek podruhé vykoupá v potoce.
Nimbi se tím nenechal odradit. Připravil se, zatnul pěsti, rozeběhl se, co nejrychleji dovedl, a hop a hop! Těsně před potokem
se co nejsilněji odrazil. Hóóóp a letěl, zatímco ocáskem mrskal
sem a tam a tam a sem. Vítr mu hvízdal kolem uší fjúúú a hele!
Ono to fungovalo! Letěl přes potok jako šipka, když tu najednou:
„Kvááák! Kvááák!“ Do vody skočila velká nafoukaná žába, která
se rozkvákala na celé kolo. A že prý už má dost toho věčného
skákání přes potok. To už je dneska podruhé a to už ani ve vlastním potoce nemá žába klid. „Kváák!“
Tohle žabí zakvákání Nimbi nečekal, a tak se trochu polekal a
ztratil rovnováhu. Užuž to vypadalo, že se vymáchá v potoce,
když klokani začali volat jeden přes druhého: „Ocáskem doleva!
Doleva!“ A tak udělal, jak mu radili. Mrsknul ocáskem doleva a
hop! Šťastně doskočil na břeh. Jenom špičíčku ocásku si namočil,
ale to vlastně ani nestojí za řeč.
„Sláva! Sláva!“ skákali klokani samou radostí do výšky. „Třikrát
sláva našemu Nimbimu!!“ Přeskočili potok a začali mu o překot
blahopřát k takovému úspěchu. Za chvíli ho vyhazovali do
výšky, Nimbi létal nahoru a dolů a za chvíli ani nevěděl, jestli se
mu točí hlava z toho létání nebo z té radosti, že přeskočil potok.
Maminka se trochu bála, aby se Nimbimu neudělalo špatně, a
tak volala, ať už toho nechají, že té legrace už bylo přece dost
a že už musí jít domů. Tatínek tedy vzal klokánka na ramena a
všichni pádili na paseku. Byl to pro všechny dlouhý den.
A žába? Ta se za nimi rozčilovala, kdy už jí ti zatrápení klokani
dají pokoj. „A příště na vás budu prskat vodu a to se vám nebude
líbit!“ kvákala ještě. To už ji ale nikdo z klokanů neslyšel.
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Když přihopkali domů, byl zrovna čas večeře. Stíny se stále více
prodlužovaly a celá paseka i les byli pozlaceny sluníčkem, které
se chystalo ke spánku. Paprsky už nebyly tak žhavé jako v poledne, jejich síla pomalu slábla a celá příroda se začala ochlazovat.
Hopkinsovi se v klidu pásli, Nimbi uždiboval konečky stébel,
protože ty byly nejsladší a všichni si užívali krásný letní večer.
Po večeři si lehli pod svůj strom a odpočívali. Však taky ušli
pěkný kus cesty od strýčka domů. Nimbiho trochu bolely nohy,
ale za chvíli ho přestalo bavit jenom ležet a odpočívat, a tak
vyskočil a plácl Pimpu do zad: „Máš babu!“ A tak spolu skotačili
a běhali a hopkali a rodiče se divili, kde se jenom v těch dětech
bere taková energie. Oběma klokánkům z toho běhání vyschlo
v krku, a tak se běželi napít k tůňce. „Děti, jste uřícené, nepijte
moc, jinak dostanete kašel,“ volali za nimi rodiče, ale klokánci
jako by neslyšeli, běželi dál.
Když pili vodu, spatřili ve vodním zrcadle rozložitý strom a na
něm cosi jako velkou kouli. Zvedli hlavu a ejhle! Ono to bylo
hnízdo, kde se krčily dvě malé vraní holky, které si je zvědavě
prohlížely. A tak se chvíli navzájem okukovali a zubili se na
sebe, až Nimbi zavolal: „Pojďte si s námi hrát na honěnou! Bude
legrace!“ Ale holky že ne, ony že znají akorát na létanou, ale tu
stejně moc nehrajou, protože ještě neumějí dobře létat. A navíc,
za chvíli přiletí rodiče s večeří a ony budou muset jít po večeři
spát. „Ale až se vyspíme, můžeme si s vámi zítra hrát celý den.“
Ale klokánci se smáli, že to asi nepůjde, protože oni chodí spát
po snídani a vstávají až večer. A tak se tomu všichni smáli, když
tu najednou nad nimi zašuměly dva páry křídel. To se vraceli
vraní rodiče.
Holky představily klokánky rodičům jako své kamarády. „Těší
nás,“ zakrákali rodiče a že prý klokánci můžou přiletět, pardon,
přijít častěji. Po večeři se vrány chystaly ke spánku. „Tak a už
ani píp a spát,“ řekla maminka vrána. „Pohádku, pohádku,“
žadonily holky. „Třeba o tom, proč jsme my vrány černé?“ „Ano,
tu“ „Dobře, ale pak půjdete spát.“
Všichni se pěkně uvelebili, klokánci na trávě a vrány v hnízdě, a
nastražili uši, aby jim z toho vyprávění neušlo ani slovíčko.
„Před dávnými časy,“ začala maminka vrána, „žily vrána a
jestřáb spolu. Spolu lovili v lese a po nějaké době se rozhodli, že budou lovit každý v opačném směru a na konci dne, že
si rozdělí vše, co ulovili. Vrána letěla proti slunci a v poledne
přilétla k rozlehlé laguně, která byla oblíbeným místem divokých
kachen. Vrána se schovala ve vysokém zeleném rákosí, které
vroubilo lagunu, a připravila se, že chytí kachny.
Neslyšně a v tichosti se ponořila do vody a do rákosového pytle
nachytala hodně kachen. Potom opustila lagunu a pokračovala
v cestě, až přišla k řece.
Měla takovou radost ze svého loveckého úspěchu, že se ještě
rozhodla nachytat nějaké ryby, než se vrátí do tábora. Mrštila
oštěpem do vody a ta byla brzy plná vylekaných ryb. Vrána toho
využila a hodně jich nalovila. S tímto těžkým nákladem ryb a
kachen se vrána vydala do zpátky.

Jestřáb neměl ten den štěstí v lovu. Stopoval klokana mnoho kilometrů, ale pak ho ztratil v hustě zalesněných kopcích. A tak se
rozhodl zkusit ulovit nějaké ryby v řece. Jenže vrána zvířila řeku
a ryby byly polekané, a tak ani teď se mu nepodařilo nic chytit.
Nakonec se jestřáb vrátil do své chatrče z kůry a větví s vírou, že
vrána snad přinese nějaké jídlo, o které se rozdělí, jak se předtím
dohodli.
Když jestřáb přišel, viděl, že už vrána povečeřela. Hned si
všimnul, že mu nic nenechala. To ho velmi rozmrzelo, přistoupil
k vráně a řekl jí: „Vidím, že jsi dneska měla dobrý lov. Já jsem
šel mnoho kilometrů, ale nemohl jsem chytit ani ještěrku. Jsem
unavený a byl bych moc rád, kdybych dostal svůj podíl jídla, jak
jsme se dnes ráno dohodli.“ „Jsi moc líný,“ odpověděla vrána,
„musel jsi spát na sluníčku místo lovu. V každém případě jsem

snědla svůj úlovek a nemůžu ti nic dát.“
To jestřába velmi rozzlobilo a zaútočil na vránu. Dlouho se
prali mezi uhasínajícími uhlíky táborového ohně, až jestřáb
chytil vránu a vyválel ji v černém popelu. Když se vrána z boje
vzpamatovala, zjistila, že nemůže z peří smýt popel. Tak byla
potrestána za to, že schovala jídlo před jestřábem. A od té doby
jsou všechny vrány černé.
„Ta vrána byla ale lakomá,“ nelíbilo se holkám. „Klokánci, já
bych vám dala celou půlku úlovku,“ volala na ně jedna z hnízda.
Ale Nimbi s Pimpou, že jsou moc hodné, ale že klokani kachny
a ryby nejedí, to takhle kdyby se chtěly rozdělit o salát nebo
sladké lístky. A holky se moc divily, to snad ani není možné, prý
salát a sladké lístky, ti klokani ani nevědí, co je dobré. A tak se
chvíli dohadovali, co je dobré a co není, až vraní rodiče řekli, že
už je spousta hodin a že by už měli jít spát, aby byly ráno čilé,
protože je zítra čeká hodina létání. V tu chvíli malé vrány záviděly klokanům, že nemusí jít po večeři spát a že můžou zůstat
vzhůru a dívat se celou noc na hvězdy. Ony se mohly koukat po
večeři chvíli na večernici, ale pak musely jít spát.
Klokánci poděkovali za hezké vyprávění a slíbili vránám, že jim
jednou na oplátku budou vyprávět, jak se stalo, že mají klokani
ocas. Malé vrány klapaly radostí zobákem, jéé, to se moc těšíme,
to se trochu poučíme. „Ale teď už opravdu dobrou noc a ať vás
blechy štípou celou noc,“ popřály vrány svým dětem a vlíply jim
hubičku. A tak se hezky rozloučili, vrány za nimi ještě krákaly,
ať brzy přijdou a ať vyřídí srdečné pozdravení celé rodině. Nimbi
s Pimpou pádili na paseku, kde už na ně čekala rodina, aby se
vydali o kus dál na další večerní pastvu.
Sluníčko se už zakutálelo do bílých peřin a na paseku i les
padl soumrak. Na nebe vyšla večernice, jejíž krása se rozzářila do všech stran. Svěží vánek se proháněl vysokou travou a
Hopkinsovi se klidně pásli. Takové vlahé večery a noci měli moc
rádi. Nic ale netrvá věčně. Klokani věděli, že přijde den, kdy se
budou muset na čas odstěhovat z paseky. Ten den byl ale ještě
daleko.

Bohdana Pěva Šolcová:
Nimbi a Pimpa aneb Dobrodružství dvou klokánků

Nezapomeňte posílat ilustrace k těmto příběhům do výtvarné soutěže. Těšíme se na ně.
Děkujeme prvním zasilatelům.

Výtvarná soutež
Uzávěrka soutěže: 1. 7. 2015

Věkové kategorie:
• děti předškolního věku

• děti mladšího a staršího
školního věku

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma Klokánci –
ilustrace ke knize Nimbi a Pimpa aneb dobrodružství dvou klokánků
publikované jako četba na pokračování v časopise Klokan

Libovolná výtvarná technika

Na práce nezapomeňte uvést věkovou kategorii, jméno, e-mail nebo telefon
Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a práce bude možné si vyzvednout v České škole po ukončení soutěže.
Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho uveřejněním a uvedením svého jména.
Výtvarné práce posílejte na adresu Asociace:

6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016
nebo se domluvte na osobním předání s učitelkou Pěvou ve Woodlands,
Subiacu, Maylands, Scarborough a White Gum Valley
nebo na klubových akcích.
Kontaktujte ji prosím na e-mailové adrese zrzovlaska@gmail.com
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INZERCE
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

ČESKÝ MEDOVNÍK

e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

www.thehoneycake.com

Nabízíme okénko bezplatné
inzerce pro jednorázové
služby.
Potřebujete pomoct s úklidem,
mytím oken, úpravou zahrady
či stěhováním?
Jste studující a hledáte
příležitostní práci či
výpomoc?
Napište nám do redakce
Klokana lucievklokan@gmail.com
anebo na náš Facebook
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Slovenská bryndzová nátierka v Austrálii		

(Dobrú chuť praje Gábina)

Jeden kamarát, Slovák, sa raz zmienil, že si k obedu urobil bryndzové halušky. „Kde si vzal bryndzu?“ - opýtala som sa.
„Chceš si urobiť bryndzošky?“ - odpovedal otázkou. „To nie,“ - ja na to. „Ale ľúbim bryndzovú nátierku.“ Bola som prekvapená, čím kamarát bryndzu tu v Austrálii nahradil. FETA syrom! Tak som to vyskúšala.

Potrebujeme:

1 menšiu alebo polovicu väčšej červenej cibule

1 mäkký syr FETA (smooth Danish alebo Tasmanian)
2 lyžice kyslej smotany alebo smotanového jogurtu
1- 1½ lyžicu červenej papriky (korenie)
nakrájanú pažítku na posypanie

Chia semienka a/alebo slnečnicové semienka
Príprava:

Nadrobno nakrájame červenú cibuľu, syr rozlámeme na kúsky a
vidličkou spolu zmiešame. Pridáme červenú papriku a smotanu
alebo jogurt (Greek) a varechou dobre premiešame. Rýchlejšia
príprava je v kuchynskom robote než ručne v miske. Nátierkou
natrieme krajce chleba či iného pečiva, prípadne indický chlieb
Naans. Porcie posypeme pažítkou a slnečnicovými a/alebo Chia
semienkami. Semienka možeme do nátierky predom vmiešať.
Obmena: Ak pridáme viac smotany/jogurtu nátierka sa zmení
v „dip“ a je výborná s mrkvou (carrot sticks), zelenou paprikou
nakrájanou na prúžky či reďkvičkou nakrájanou na štvrtky.

S češtinou je legrace
Ahoj, Češi! V tomto čísle Klokana se podíváme na zoubek tolik
frekventovanému pozdravu ahoj. Už podle zvukové stránky
slova je jasné, že toto slovo není původem české.
Tento původně námořnický pozdrav, který se ve starší češtině psal také ahoy, se do češtiny dostal z angličtiny a někteří
jazykovědci předpokládají, že přes němčinu. Pozdrav vznikl asi
z anglického slova a hoy (loďka, člun), ale také mohl vzniknout z anglického hoy (hej, hola).
O nás Češích je známo, že jsme národ trampů, skautů, vodáků a turistů. A právě tyto skupiny rozšířily tento pozdrav,
přestože moře nemáme. Stalo se to v období rozvoje trampingu
a skautingu u nás, k němuž došlo po vzniku Československa
v roce 1918.
Ottův slovník naučný říká: „Ahoi (ohoe), heslo užívané na
válečných lodích asi v tom smyslu jako u vojska pozemního
volání „Kdo tu?“ Stráž na lodi oslovuje v noci každý blížící
se člun voláním: „Člun ahoi!“, načež řídič člunu musí odpověděti, koho k lodi přiváží. V kterém člunu mimo posádku
nikoho není, ten hlásí v odpověď: „Na palubu!“; v kterém jsou
důstojníci, ten odpovídá podlé toho, jakou hodnost zaujímají,
voláním: „Důstojníci!“ – Štáb!“ (náčelnictvo) – „Komodor!“ –
„Admirál!“ Přiváží-li se člunem velitel, hlásí se jménem lodi,
které velí. Řidič osloveného člunu, který k lodi nehodlá přistati, volá v odpověď: „Dále!“– Ahoi užívá se též jako pozdravu

námořního a zejména jako hesla veslařských spolků.“
Za druhé světové války se lidé často zdravili ahoj. To proto, že
tento pozdrav skrýval přání: Adolfa Hitlera Oběsíme Jistě.
Nezapomeňte na to, že až potkáte v Česku trampa, měli byste
ho pozdravit ahoj. V opačném případě vás bude považovat za
paďoura (člověka, který se neumí chovat podle trampských
zvyklostí). Až se budete plavit po řece, třeba po Berounce, myslete na to, že jediným adekvátním pozdravem vodáků je ahoj.
Jiný pozdrav je zaručený trapas. V posledních letech se tento
pozdrav rozšiřuje také mezi cyklisty. Takže až potkáte člověka
na kole, nebuďte překvapeni, že na vás volá ahoj.
Tak ahoj příště!

AHO

Bohdana Pěva Šolcová

J!
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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

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

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

Česká škola Perth

Zahájení nového školního roku 28. 2. 2015
Kdy: školní soboty 10:00–12:00
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood
Avenue, Woodlands
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu
v českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje
na rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s
českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé

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

Výuka češtiny pro dospělé v roce 2015 začíná v úterý
3. února a sobotu 21. února.
Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich
webových stránkách www.CzechSlovakWA.org.

Bližší informace Vám také sdělí Ashley ballashley@
hotmail.com (AJ) anebo Gábina gabbieperth@gmail.com
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Slovenské evanjelické bohoslužby

v júni budú v obvyklú 4. nedeľu v mesiaci 28. júna
o 4:00 popoludní v St John’s Lutheran Church, 16
Aberdeen St Northbridge.

V mesiaci júl a august budem znova odcestovaný, tak v
tieto mesiace slovenské bohoslužby nebudú.
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429
alebo milo.velebir@gmail.com

Rev Milo Velebír

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

10.Maj 11am
14.Jun 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
215 Morley Drive 6054 Kiara WA
Mobile: 0401 511 302
calidusps@gmail.com
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Slovenská škola v Perthe
Kde: 172 Glengarry Drive, Duncraig
Kedy: školské soboty od 8:30-10:00

Mojím zámerom je rozvíjanie jazykových a
komunikačných zručností v slovenskom jazyku a
poznávanie slovenskej kultúry a umenia pre deti
pútavou formou. Mám otvorenú jednu triedu od 5 do 10
rokov.
Viac informácií: maria.podolinska@gmail.com

Rainbow– komunitní péče pro starší generaci

Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální
podpora

Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými
východo-evropskými komunitami a rádi přijdeme mezi
vás nebo do vašeho domu

Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a
ztráta paměti, asistence rodinným příslušníkům, právní
záležitosti lidí postižených demencí, další informace),
tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ
ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
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.
Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce
příjemci Vaše jméno!

•

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

•

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

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

$ 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 2015
 18. 6. 2015
 27. 6. 2015

Kinokavárna
Karneval

 July 2015

Přednáška - Geologem v Austrálii
Taneční večer

 15. 8. 2015

Vepřové hody

 November 2015 Filmový Festival

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

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
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MARTIN UDALL & ASSOCIATES
LAWYERS | MIGRATION AGENTS
IMMIGRATION SPECIALISTS

- Professional, Experienced, Innovative
- All visas including complex cases
- We Care: Free Legal Advice for the
Czech and Slovak Community
www.martinudall.com

