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2 2 

Oznámení….……………….……...str.2 

Pozvánka……………………...….…str.3                                      

Večer v pyžamech, Zvířata faraonů 

Článek...................................str.4                      

Deprese jako dar... 

Článek…………..…………………….str.5              

Pokrč str. 4 

Reakce na akce…..……………….str.6        

Dětský den 

Reakce na akce….…………….….str.7                               

Lidice  

Inzerce…………………………….…..str.8 

Z Klokanovy kapsy……….…….str.9  

  

Služby pro cz-slov komunitu                                             

…………………………………………...str.10 

Kontakty na zastupitelské          

úřady ČR a SR, 

Informace pro členy…………….str.11 

 

Příloha: Klokánek 

Tel. kontakty na výbor 

Předseda: 

Jitka Smith                0406 026 840 

Místopředseda: 

Radek Václavík        0420 351 027 

Lukáš Kořínek          0431 115 207 

Tajemnice: 

Iva Nováková           0404 735 462  

Pokladník: 

Lukáš Kořínek          0431 115 207 

Ostatní členové výboru: 

Jana Franger            93897029 

Vlasta Thomas         9377 6470      

Jiří Voyt           9401 3817   

Gábina Baladová     0422 582 197  

Bohumil Růžička      0415 949 325 

Markéta Cásková    0450 855614 

Katka Hnědkovská  0406 927087  

Obsah čísla 

Členka výboru a redaktorka:  
Lucie Vrbská           0401 876 357 
 

LucieVKlokan@gmail.com 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ 

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

Otevřeno každý první  čtvrtek  v měsíci od 14:00 do 18:00                     

(a nebo je možné s knihovnicí Vlastou Thomas domluvit jiný čas na tel: 93776470) 

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

2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands  

 
 

Oznamujeme všem dříve       
narozeným členům klubu, 

že jsme se rozloučili                
15. 5. 2014 s paní 

Annou Mattnerovou 
 

 

                                                                                                                                  
narozenou před 88 lety v Prostějově. Z Prahy, kde žila s manželem 
odešli v roce 1949 do Německa. Tam v kempu se jim narodila první 
dcerka. Po přistání ve Fremantle se rodina usadila v Perthu, prožili 
jako všichni velmi těžký život, plný utrpení a strádání. Narodily se 
další 2 děti. Mattnerovi patřili k zakládajícím členům českého a slo-
venského klubu. Anička aktivně pracovala i v rozhlasu. Když už pro 
stáří nemohla klub navštěvovat, těšila se na zprávy a informace, kte-
ré jsem jí podávala. 

Anička byla silně věřící katolička, dovedla se přes všechno přenést 
s úsměvem a veselou myslí. 

Budiž Aničce australská země lehká.  

Děkujeme Ti! 

Za členy, kteří Aničku dobře znali, 

Marcela Pěkná 

Otvárame prvú Slovenskú školu v Perthe! 
Pre deti od 3 rokov  

Kde: Woodland Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands  

Kedy: Školské soboty od 9:30-12:00 alebo od 12:00 - 2:30pm  

Výuka bude prebiehať formou hier so zameraním na komunikáciu a porozumenie       
v slovenskom jazyku.  

Viac informácii: maria.podolinska@gmail.com  

 
Internetová stránka asociace:   www.CzechSlovakWA.org ;                                                                          

Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016                       
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 
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Srdečně Vás zveme na přednášku 

 

ZVÍŘATA FARAONŮ 
 
 

Ve čtvrtek 10/07/2014 od 19:00 
V prostorách knihovny 

 
The Rise, 1. patro – Community Office č.8 

28 Eighth Avenue, Maylands 
 

O tom, jaké domácí mazlíčky si hýčkal samotný faraon nám poreferuje odbornice na 
archeozoologii a paleoekologii 

Mgr. Zdeňka Sůvová 
Zdeňka vystudovala zoologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,        
pravidelně se účastní archeologických vykopávek a to v prostoru evropském 

i blízkovýchodním. Zdeňka také pravidelně publikuje v odborných časopisech. 
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Deprese jako dar aneb o stavění hradu 

Smutek uvnitř, který se stejně vždy i 
přes jakékoliv snahy časem prodere ven. 
Často nemá jméno, často nemá konkrét-
ní důvod. Prostě JE. Existuje stejně jako 
tato planeta, jako tento vesmír. Stejně 
jako jakákoliv živá či neživá bytost. JE. 
BYL. BUDE. My jsme mu dali jméno de-
prese, aby se stal více konkrétním, čímž 
jsme jeho existenci dokázali zhmotnit. 

Deprese je stav mysli. Není ani dobrá, 
ani špatná, není ani negativní ani pozitiv-
ní. 

   Jako tma a světlo, hmota a prázdno… 
vše na zemi existuje v páru. Vše (včetně 
našich nálad) jsou polarity. Jsou to proti-
klady, které se vzájemně smazávají a 
zároveň umožňují svojí vlastní vzájem-
nou existenci. 

   Bez tmy by nebylo světlo, bez prázdna 
by nebyla hmota. Stejně tak i deprese je 
polarita radosti. Jedna bez druhé by 
nemohla existovat. 

   Ovšem to, jakou hodnotu jí přiřadíme, 
je na už nás. Je na nás to, zda ji vidíme 

pozitivně či negativně. Žádnou hodnotu 
totiž ve skutečnosti nemají. Je to pouhá 
EXISTENCE. Stejně jako deprese, ani 
radost není dobrá a ani špatná. Také 
není ani pozitivní a zároveň ani negativ-
ní. Pouze EXISTUJE. Stejně jako deprese. 
Jakmile si tuto existenci uvědomíme, 
přestanou existovat. 

   Snažila jsem se na internetu vyhledat 
články o depresi a o jejím pozitivním 
vlivu, ale všude jsem našla pouze: „jak 
se vyhnout depresi“, „jak bojovat s de-
presí“, „100 a 1 zaručených způsobů jak 
na jarní depresi“. Všude je nám tento 
stav mysli předkládán jako něco negativ-
ního a my tuto myšlenku přebíráme a 
snažíme se depresi pak potlačit, odstra-
nit. Psychologové a psychiatři považují 
depresivní stav mysli za něco špatného a 
předepisují antidepresiva, které nám 
mají uměle zlepšit náladu… čímž si ale 
vůbec nepomůžeme! (z dlouhodobého 
hlediska, ba právě naopak) je to totiž 
úplně stejné jako kdybychom chtěli BO-
JOVAT nebo ZATOČIT (toto slovo se čas-

to s depresí používá) s tmou a snažili se 
o to, aby stále jenom svítilo sluníčko. 
Některým věcem nelze zabránit. Ba nao-
pak pokud o ně nepřiměřeně usilujeme, 
je to pro nás kontraproduktivní a jediné 
proti komu pak bojujeme, jsme my sami. 
Jak můžeme mít KLID a MÍR v duši, když 
BOJUJEME nebo s něčím ZATÁČÍME? 
Logicky tyto dvě věci nejdou už dohro-
mady. 

   V tomhle článku jsem se rozhodla po-
dívat na depresi z toho pozitivního/
neutrálního pohledu (negativní předklá-
dat nemusím, těch je všude plno). 

   Protože vše v našem těle funguje na 
základě biochemických reakcí, je depre-
se něco, co je pro nás zdravé. Ukazuje 
nám na nerovnováhu a potřebu nějaké 
změny v našem životě. Může ukazovat 
jak na vnitřní nerovnováhu (nesoulad 
myšlenek s tím, co děláme neboli vnitřní 
nesouhlas s našimi skutečnými činy), tak 
na vnější nerovnováhu. Vše, co sníme, 
pijeme, co dýcháme, v jakém prostředí 
se pohybujeme a zda a jak naším tělem 
pohybujeme, jak dlouho a kvalitně spí-
me…toto vše do nás vchází a vytváří 
chemické reakce s naším tělem. Vše 
musí být v harmonii. Přesně a ani o ždi-
bíček víc či míň. A pokud vnější vlivy 
nejsou v rovnováze, je logické, že ani 
naše duše nemůže být v rovnováze. 

   Stejně tak nás ovlivňují naše emoce, za 
které nemůže vnější okolí, ale tvoříme si 
je my sami NAŠÍM HODNOCENÍM. Na 
základě toho, jak danou situaci subjek-
tivně vyhodnotíme, tvoříme procesy v 
našem těle. 

   Všechny procesy v našich tělech probí-
hají na základě našich příkazů, proto 
nemůžeme obviňovat někoho nebo ně-
co zvnějšku za naše emoce. Nepohodlí, 
smutek, úzkost, naštvání, agresi… TOVŠE 
SI ZPŮSOBUJEME SAMI. Není to situace, 
není to vnější okolí, není to žádný jiný    

 

řináším Vám velmi zajímavý článek mé kamarádky GABRIELY PETROVAJOVÉ. Je to zcela nový a jiný pohled na depresi, se 
kterým sdílím sympatie. Sama jsem si prošla před lety  nelehkým obdobím, které jsem pojmenovala jako "dobu temna" a 
označovala jsem ji jako část svého života, kdy jsem prožívala utrpení, beznaděj, lítost, smutek, úzkost a  marnost žití samot-
ného. Nyní vím, že to byl DAR! Tento DAR mi přinesl mnohé, ale hlavním přínosem bylo PROBUZENÍ. Objevila jsem to, KDO 
doopravdy jsem, proč tu jsem. Začala jsem poslouchat hlas své intuice. Vážit si sama sebe a všeho co mám ale také každého 

člověka, zvířete nebo rostliny. S pokorou přijímám i ty nepříjemné situace, i když to není snadné a mnohdy se ještě  ptám PROČ? 
Čím dál rychleji se ale dostavuje pochopení PROČ! Denně zažívám  malinké zázraky, které mi život posílá třeba i v podobě  krásné 
kytky, která mi kvete před oknem, milého člověka, který se usměje nebo mě sveze autem, teplého vánku, který mi vysuší vlasy, 
když jdu na procházku s mokrou hlavou nebo když si na zahradě utrhnu čerstvý pomeranč a sním si ho v přítomnosti roztomilých 
papoušků, kteří se houpají na větvi a povídají mi své příběhy. Život se mi změnil o sto procent a také proto, jsem tu s Vámi v Aus-
trálii!  

   Často se s Gabrielou potkáváme, povídáme si o životě, smrti o různých úhlech pohledu na věc. O tom, jak můžeme řídit svůj 
život, realizovat svoje sny, pročistit svoji mysl od nánosů emočního "bahna" a citového zranění, které jsme  získali v dětství  od 
okolí, rodičů či ze zkušeností, které jsme prožili. Ale i  od křivd, pocitů viny nebo nezdravých programů a návyků. Neustále obje-
vujeme nové cesty a poznání, které můžeme využít pro svoje sebepoznání, růst a pomoc ostatním. Záleží jen na nás samotných, 
zdali chceme hrát ve hře zvané Život hrát falešné role, které jsme si nechali okolím přidělit nebo jsme se do nich vcítili sami. Může 
to být  role oběti, která se lituje, hlupáka kterého nikdo nemá rád, ustrašeného chudinky, který je stále ublížený, záchranáře co 
neustále někoho zachraňuje, ale sebe zachránit nedokáže, šviháka lázeňského  na kterého nikdo nemá, ale pak se opije a pláče 
sám nad sebou nebo nafoukané primadony co snědla všechnu moudrost světa, ale v podstatě neví  vůbec nic. Můžeme si ale také 
vybrat cestu jinou. Být svobodnou bytostí, která vezme zodpovědnost za svůj život a začne tvořit a žít to, co doopravdy chce. Od-
pustí všem a hlavně sobě, přestane se týrat tím, co bylo, či co mohlo být a bát se toho co bude či nebude. Uvědomí si a přijme 
veškeré své strachy, nedostatky, vady, talenty a dary a  prožije si tu svůj životní příběh naplno. Tento článek Vás může pohoršit, 
rozlítostnit, překvapit, či inspirovat, to už nechám na Vás…                                                                                                                                                

Markéta Cásková 
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„zlý“ člověk, který by za to mohl. Jsme to 
pouze my, kdo za to může, kdo tuto 
emoci vytvoří. Je to hodnocení (na zákla-
dě našich předešlých zkušeností). Ať už 
pozitivní či negativní. Ocitnete-li se v pro 
vás nepříjemné chvíli, zkuste se zastavit 
a uvědomte si svůj dech, tlukot srdce, 
napětí svalů. Nedívejte se na vnější svět 
a nehledejte chybu zvnějšku, jako jste to 
dělali celý život. Tentokrát se podívejte 
sami do sebe. Prohlídněte svůj vnitřek, 
svoje tělo, které je od vás za ty roky 
možná už dávno odpojené a možná si 
ani často neuvědomujete a necítíte vše, 
co děláte. Dotyk chodidel se zemí, 
vzduch na pokožce, proudění krve v ži-
lách… 
   Podíváte-li se na svět nikoliv z vnějšku, 
ale ze svého vnitřku, bez toho aniž byste 
mu přiřazovali hodnotu, aniž byste coko-
liv odmítali… okamžitě všechny tyto po-
city zmizí. 

   Deprese se také může objevit při trans-
formaci (změně), která se v nás momen-
tálně odehrává (a kdy chemie v našem 
těle z tohoto důvodu není v rovnováze/
harmonii). A nám se může zdát, že ani 
pro depresi nemáme žádný pádný dů-
vod! Jak je to možné, že tyto pocity pro-
žíváme? Nic se přece neděje, nikdo nám 
neubližuje, jíme správně… vše se zdá být 
v rovnováze?! 

   Proč? 

   V průběhu svého života jsme si v sobě 
postupně vybudovali takový „hrad z kos-
tiček“. stavěli jsme ho od svého dětství a 
stavěli jsme ho ze všech kostiček, které 
jsme měli. Ze všech zážitků a zkušenos-
tí… stavěli jsme ho tak nejlépe, jak jsme 
uměli! Lépe už to nešlo! Pak se ale moh-
lo stát něco, co nám najednou naši víru a 
náš hrad z kostiček rozbouralo. Mohlo se 
to stát náhle nějakým traumatickým 
zážitkem, ale úplně stejně se to mohlo 
stát tak pomalu, že jsme tuto změnu ani 
nezaregistrovali (proto nemusíme přes-
ně vědět, proč tyto stavy zažíváme… ale 
vše se mění a mění se neustále, jen my 
ty drobné změny nejsme schopní hned 
vnímat (je to jako když se na sebe díváte 
denně do zrcadla a jste pořád stejní a 
pak se podíváte na fotku starou 5 let a 
vidíte ten rozdíl). Zkrátka jakoby jsme se 
najednou ocitli úplně nazí. Bez ničeho. 
Bezmocní, bez pevných hradeb, bez jis-
toty… a najednou musíme stavět hrad 
znovu od úplných základů. tentokrát už 
máme kostiček víc a proto už ty „vadné“ 
kostičky už pro stavbu našeho nového 
hradu nepotřebujeme. Prostě máme v 
hlavě nepořádek stejně jako je nepořá-
dek při rekonstrukci koupelny. A postavit 
takový velký hrad přeci jen nějakou do-

bu trvá…tato deprese je podle mého 
názoru naprosto zdravá. 

   Není potřeba proti ní bojovat nebo se 
před ní snažit utéct. NELZE PŘED NÍ 
UTÉCT! Nelze ji zamaskovat. Jakýkoliv 
únik ji jen prohloubí. Co myslím tím úni-
kem? Může to být alkohol, nebo výše 
zmiňovaná antidepresiva, ale taky to 
může být pouhý telefonát kamarádce, 
může to být snaha nalézat nové činnosti, 
nové lidi, zaneprázdňovat se tak, aby-
chom ať už na delší či kratší chvíli zapo-
menuli. Nic z toho nám ovšem reálně 
nepomůže. Ne dlouhodobě. Naopak to v 
dlouhodobém hledisku depresi prohlou-
bí a to tak, že se z ní může stát až chro-
nická únava. 

Stejně jako si užíváme veselí i depresi si 
musíme užít! Nelze před ní utéct, proto-
že se dříve či později znovu objeví ve 
vašich stopách. A ani není třeba před ní 
utíkat, protože nás rozvíjí, dělá z nás 
toho, kdo jsme, podporuje naší intuici. 
Depresi je třeba se plně odevzdat, svlék-
nout se před ní do naha, oddat se jí. Plně 
ji prožít. Jak jsem již říkala na začátku, je 
to pouhá polarita, která nám umožňuje 
ocenit veselost. Bez ní bychom si ne-
mohli vážit toho, když jsme veselí, bez 
špatné nálady bychom nikdy nepoznali 
hodnotu dobré nálady. Umožňuje nám 
těšit se na to „dobré“ a vážit si toho. 
Umožňuje pokoru. v dlouhodobém hle-
disku nás zjemňuje, dodává nám emoci-
onální vcítění do jiných osob. 

   Jak ji prožít? Jak se jí poddat? Jednodu-
še. TAK, JAK TO CÍTÍTE. Můžete se bez 
jakéhokoliv vysvětlování zavřít, klidně se 
izolovat na několik dní či klidně i měsíců 
od okolí, pokud to potřebujete. Je to 
doba, kdy je třeba být klidně i neproduk-
tivní. Je to součástí harmonie. Nic nedě-
lat, jenom třeba ležet. Doslova zahnívat. 
A hlavně si to nevyčítat. A nehodnotit 
to!! Nepřidávat tomu svoji pozitivní ne-
bo negativní hodnotu, protože ta neexis-
tuje, tu tvoříme pouze my našimi myš-
lenkami. Dělat, to co potřebujete. A po-
slouchat svůj hlas, co vám říká, že potře-
bujete. Právě teď. Dělat cokoliv nás na-
padne. Křičet, malovat, zpívat, psát, tan-

covat, plavat… VŠE, CO SE Z NÁS DERE 
VEN. 

   Tento stav mysli je tak kosmický 
(přichází urgentně, je nám dán!), že nám 
poskytuje neuvěřitelnou kreativitu a sílu 
a měli bychom si tohoto daru vážit a 
využít ho. Znáte snad nějakého úspěšné-
ho skladatele, malíře, spisovatele…který 
by neměl deprese? Dokonce i uznávaný 
psycholog Carl Gustav Jung trpěl depre-
semi 8 let a po těchto 8 letech transfor-
mace začal psát své spisy, které jsou 
základem mnoha psychologických škol 
dnes. 
   Je to bezedný džbán kreativity. Je to 
dar, který nás dělá silnějšími. Děkujme 
za ní stejně, jako děkujeme za radost! 

   Kromě toho nám umožňuje mít radost 
ze smrti. A pokud si uvědomíme radost 
ze smrti a přestaneme se jí bát, dokáže-
me se radovat ze života. Díky depresi si 
uvědomíme a oceníme to, že tu nejsme 
navždy. Pokud toto máme, můžeme žít 
více naplno, protože o nic přece nejde! 

   Depresi je třeba přijmout se vším, bez 
odmítnutí, bez subjektivního hodnocení. 
Vypít ji do dna (a možná to bude posled-
ní doušek, který je třeba si užít…). Stoup-
nout si před ní čelem s odhodláním ne-
chat se od ní klidně povalit na zem (což 
se nikdy nestane, pokud toto odhodlání 
připustíte). Jakmile toto uděláte, zjistíte 
její neexistenci. Veškerá existence se 
prolíná s neexistencí. A vše existuje pou-
ze v porovnání s něčím jiným. Vy máte 
možnost volby. Ne každý má možnost 
volby. 
   Paradoxně ti, kteří volbu mají, trpí de-
presemi nejvíc. Mnohem víc než ti, kteří 
volbu nemají. Buďte šťastní za to, co 
máte. Buďte věční za to, že můžete ces-
tovat, že můžete chodit, že máte ruce, 
že máte jídlo, že okolo vás jsou lidé… 
nikdy nejste lidem lhostejní. Vždycky 
existuje někdo, komu nebudete lhostej-
ní, kdo se o vás postará (i když si myslíte, 
že ne). 

   A pokud se váš stav nedá skutečně 
vydržet. Pak si uvědomte, co se PRÁVĚ 
TEĎ děje s vámi. Právě teď! Nemyslete 
na již neexistující minulost a stejně tak 
na neexistující obavy z budoucnosti. 
Uvědomte si, že třeba ležíte v posteli 
nebo sedíte na koberci, uvědomte si, že 
TEĎ se nic neděje. Žijete TEĎ. Ne potom. 
Ne předtím. 

   Veškerá existence se prolíná s neexis-
tencí. 

   JE. BYL. BUDE. NENÍ. NEBYL. NEBUDE. 

   Veškerá existence je možná pouze za 
přítomnosti polarit. Pokud si připustíme 
existenci polarit, zažijeme existenci nee-
xistence. Skutečnou realitu. 



6 6 

Prvního června jsme se probudili do pro-
sluněného rána, do krásného dne, o to 
krásnějšího, protože jsme tento den 
oslavovali svátek našich nejmilejších, 
našich dětí. 

Ráno se členové výboru sešli v rakous-
kém klubu v Orange Grove, aby vyzdobili 
sál a provedli nezbytné přípravy před 
příchodem dětí. 

V 10:30 jsme přivítali děti, jejich rodiče, 
ale také babičky, dědečky, rodinné pří-
slušníky a další hosty, kteří přišli oslavit 
svátek dětí a podpořit je při jejich vy-
stoupení v „Talent show”.  

Paní ředitelka České školy Perth Jitka 
Smith přivítala všechny příchozí a hned v 
úvodu se zmínila o velkém úspěchu naší 
školy ve výtvarné soutěži Lidice, ve které 
byli oceněni dva žáci Liam a Noah Čer-
venkovi. 

Oslavu Dne dětí jsme zahájili vystoupe-
ním dětí z České školy Perth. V úvodu se 
představily předškolní děti se svými bás-
ničkami a písničkami s pohybem, které 
je nejvíce baví. Některé děti se obávaly 
velkého množství lidí a malého prostoru 
na pódiu, ale nakonec vše zvládly na 
výbornou a sklidily velký potlesk. 

Po nich se nám představily děti, čtenáři 
začátečníci, kteří uspávali své plyšové 
pejsky písničkou a poté vytleskávali ryt-
mus při odříkávání básničky. 

Jako poslední vystoupily děti, nejstarší 
čtenáři. Ti nám ukázali, jak krásně jim 
jdou jazykolamy, jaká je čeština krásný 
jazyk a předvedli další vtipné scénky, 
které ve škole i s rodiči pilně nacvičovali. 

Naše moderátorka Iva po přestávce za-
hájila “Talent Show”. Děti ukázaly nejen 
odvahu vystoupit na pódiu před diváky, 
ale předvedly především opravdový ta-
lent. Mohli jsme shlédnout např. kouzle-
ní, gymnastické cviky, taekwondo, tenis, 
akrobacii, tvarování balónků, různé dru-

hy tanečků, ale 
také jsme si po-
slechli spoustu 
písniček, básniček 
a vtipů. Děti byly 
moc odvážné a 
šikovné a každé si 
za svůj výkon 
zasloužilo odmě-
nu.  

Na děti čekala 
také spousta dob-
rot. Při vstupu 
dostaly cupcake a 

za splnění úkolu v soutěži si mohly z ko-
šíku vybrat čokoládu nebo bonbóny. 

Od 11:30 se začalo v klubové kuchyni 
vařit a všichni hosté si zde mohli zakou-
pit např. řízek s bramborovým salátem, 
vepřové maso se zelím a bramborami a 
jiné dobroty. Nechyběl ani jablečný zá-
vin, káva, čaj a další nápoje, které se 
daly zakoupit u baru. 

Venku na děti čekal nafukovací skákací 
hrad, na kterém se opravdu vyřádily. 

Čekalo na ně také překvapení v podobě 
kouzelného klauna, který dětem ukazo-
val legrační kouzla a na závěr vykouzlil i 
živého králíka! 

Bohužel vzhledem k prodlouženému 
víkendu nepřišlo více dětí, ale i v počtu 
třiceti osmi dětí se oslava našich nej-
menších opravdu povedla. Děti si užily 
spoustu zábavy, seznámily se s novými 
kamarády a předvedly svůj talent.  Do-
spělí měli možnost se opět setkat a po-
povídat si mezi sebou a hrdě se dmout 
pýchou nad svými ratolestmi. 

 Budeme se na vás všechny těšit opět 
příští rok! 

                                                                                                                                        
Kateřina Hnědkovská                      

(učitelka předškolních dětí) 

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na 
přípravách a průběhu celé akce. 

 

 DEN DĚTÍ 

16. 8. 2014             
Na vepřových dobrotách si bu-

dete moci pochutnat sice až v 

srpnu, ale už teď můžete začít 

objednávat masné výrobky pro 

svou kuchyni.  Formulář najde-

te v tomto a příštím čísle Kloka-

na nebo je ke stažení na našich 

webových stránkách.  
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Vzpomínáte si na po-
zvánku k dětské výtvar-
né soutěži Lidice a po-
zvání na výtvarný 
workshop, který jsme 
se školou pořádali vloni 
ke konci roku? Česká 
škola Perth se letošní-
ho již 42. ročníku této 
mezinárodní soutěže 
zúčastnila poprvé, vy-
brala a odeslala do 

soutěže celkem šest prací. S velkým nadšením vám oznamujeme, 
že dvě z našich dětí za ně získaly ocenění! Liam Červenka získal 
medaili za svoji malbu „Meruňkový kompot“ a Noah Červenka 
obdržel čestné uznání za malbu „Košík s ovocem“. Oběma souro-
zencům moc blahopřejeme k tomuto vysoce prestižnímu oceně-
ní. Pro představu o jak velký úspěch se jedná, nechám hovořit 
statistiky z letošního ročníku soutěže. Jednotlivcům bylo uděleno 
pouze 51 medailí a vybíralo se z více jak dvaceti tisíce prací zasla-
ných ze zahraničí. A jedna z nich je naše, to je už obrovský 
úspěch!                                                                                 

                                                                                                              
Noah si načrtává Košík s ovocem 

Velkou zásluhu na tomto úspěchu mají dvě zdejší české umělkyně 
Alexandra a Senta Shand, které nám s workshopem pomáhaly. 
Díky jejich vedení se jim podařilo děti inspirovat k vytvoření vyso-
ce kvalitních maleb, které vynikly mezi téměř dvaceti osmi tisíci 
pracemi z celého světa. Saše i Sentě mnohokrát děkujeme za 
pomoc a těšíme se na další spolupráci. 

                                                                                                               
Vyvrcholením 42. ročníku je výstava všech oceněných prací, jejíž 
slavnostní zahájení se uskutečnilo 28. května 2014 v Lidické gale-
rii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních 
osobností České republiky. K naší radosti a hlavně radosti oceně-
ných sourozenců, na vernisáž přišel i jejich dědeček, aby na vlast-
ní oči viděl obě dílka i ostatní práce nejen dětí z naší školy, ale i z 
celého světa. Pokud budete mít cestu do České republiky, výstavu 
můžete navštívit i vy.  

Otevřena je od 29. května do 31. října 2014, po jejím skončení 
bude pak instalována v ZUŠ Most a na dalších místech České re-
publiky i zahraničí. 

   Liamův medailový Meruňkový kompot 

Vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice Ivona Kasalická 
píše o výstavě (pouze výtažek): 

Výstava i soutěž je pořádána k uctění památky zavražděných lidic-
kých dětí. Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 vý-
stavou mezinárodní a v současné době je nejstarší a také jedna z 
největších mezinárodních výstav v Evropě i ve světě. Soutěž je 
určená pro děti od 4 do 16 let ze všech typů škol a organizací, 
které pracují s dětmi; hlavními výtvarnými technikami jsou malba, 
kresba, grafika, fotografie, keramika a kombinovaná technika.  

Letošní ročník byl na doporučení České komise pro UNESCO zasvě-
cen tématu RODINNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ aneb NAŠE ZAHRÁDKA A 
POLE, které zaujalo děti a pedagogy z celého světa natolik, že se 
ho zúčastnili v rekordním počtu – zaslali 27 868 prací ze 77 zemí 
světa. Práce zpracovávaly podtémata v mnoha zajímavých vari-
antách, děti využívaly náměty inspirované chovem domácích zví-
řat, pěstováním užitkových plodin i okrasných a léčivých rostlin, 
jejich zpracování a uchovávání, nechyběly obrázky škůdců, či růz-
ně ztvárněné zemědělské stroje a nářadí. Ze všech prací bylo patr-
né, že děti přírodu a zvířata znají a mají je rády, že i v dnešní tech-
nické době je pro ně příroda důležitá a rády se k ní vrací. 

Porota vybírala z kolekcí mnoha škol z různých zemí, jejichž kvali-
ta byla důkazem toho, že téma mělo velký potenciál, pokud byl 
využit pedagogem ve vedení žáka. Téma bylo zpracováno v pestré 
škále technik a materiálů – oceňovány práce v technice malby, 
kresby, jedinečné grafiky, zpracované různými typy tisku (linoryt, 
suchá jehla, akvatinta, lept i slepotisk), v menší míře byla zastou-
pena i počítačová grafika. Do letošního ročníku jsme obdrželi re-
kordních 27 868 prací z 77 zemí, z nich mnohé se zúčastnily výsta-
vy poprvé (Kambodža, Laos, Myanmar, Východní Timor). 

Více informací a fotografií o výstavě na: 

http://www.mdvv-lidice.cz/ 

                                                                                                                    
My již teď zvědavě čekáme na téma příštího ročníku a doufáme, 
že se k našemu tvoření připojí mnoho dalších dětí. 

Jitka Smith 

Počet zaslaných prací         

Kategorie: 
Malba, kresba, grafika, kera-
mika, fotografie, kombinova-

ná technika 

ČR SR Zahraničí Celkem 

Celkem 5193 2539 20136 27868 

Počet oceněných         

Medaile jednotlivci 66 15 51 132 

Čestná uznání 593 186 543 1322 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH SLAVÍ MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH 

http://www.mdvv-lidice.cz/
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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 5.5cm x 8.5cm   

e-mail:CzechSlovakWA@hotmail.com  

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Obtížnost: těžká 

Nade vše miluji historii. Jedno ale nechápu. 
Proč dávali  těm řeckým a římským bohům 
Hektorovi, Héře, Plutovi a ostatním jména po 
psech. 

Vrchol novinářské stručnosti: 
Pan Jan Vychrtle škrtl sirku, aby se přesvědčil, 
je-li v tanku benzin. Byl tam. Pohřeb ve stře-
du  14.00 

Byl mezinárodně ostřílený,  dovedl s klidem 
Angličana a šarmem Francouze mluvit o vě-
cech, které mu byly španělskou vesnicí. 

Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, 

že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi 

a vidí muže, který nic nedělá, opírá se o zeď a 

jen tak kouká. Říká si, že ukáže názorně všem 

ostatním, jak naloží s takovými, kteří se flá-

kají. Jde k onomu muži a nahlas se důrazně 

ptá: "Jaký máš plat?" Muž na to, trochu pře-

kvapeně: "12.000,- korun měsíčně... proč ?" 

Šéf vytáhne peněženku, podá mu 6.000,- a 

zařve: "Tady máš dvoutýdenní plat a teď vy-

padni a už se tady neukazuj !!!" Muž vezme 

peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že všem 

ukázal, jak v žádném případě nestrpí lenochy 

a přitom se ptá: " Může mi někdo říct, co tu 

vlastně dělalo to líný hovado ?" A jeden za-

městnanec mu s klidem odpoví: "Dovezlo 

nám pizzu...."  

Stojí dva policajti a koukají, jak chlap jí jablko. 
Jeden povídá druhýmu: "Dávej bacha! Až to sežere, tak ten 
ohryzek určitě hodí na zem a my půjdem a opepříme ho!!!" 
Chlap dojí jablko, a když vidí číhající policajty...vezme 
ohryzek a strčí ho do kapsy. 
Policajti jdou k němu a říkají: "Chlape, proč jste to nehodil 
na zem, ale strčil do kapsy?" 
A chlap na to: "Pánové, já když přijdu domů, tak ten 
ohryzek vyndám, vydloubu z něj ty zrníčka, rozkoušu je a to 
perfektně bystří rozum!"" "Fakt, jo???" Povídá policajt... 
"Hele chlape, neprodal byste nám ten ohryzek?" 
"No, že jste to vy, tak mi dejte pětikilo a vemte si ho"... 
Policajti přijdou na služebnu, vyndají ohryzek, začnou 
dloubat a žvejkat zrníčka a...najednou jeden povídá: 
"Ty vole, my jsme ale debilové, vždyť jsme mohli mít za to 
pětikilo plnou nůši jablek!" 
A druhý povídá: "Ty vole, vidíš, ono už to začíná účinkovat  
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Česká škola Perth 
pro děti od tří let 

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 

Kdy: školní soboty od 9:30 do 12:00 

      Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém 
jazyce.  

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

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi. 

Další informace: Jitka Smith  (08) 9245 8137 

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com 

Česká playgroup 

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let 

Kde:  Karrakatta Community House v areálu Irwin Army 

 Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta 

Kdy: každý čtvrtek 9:30-12:30 

Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první návštěvou telefonicky 
nebo e-mailem na kontaktní osobu: 

Helena Tippett 0401577661 

     tippett@westnet.net.au   

Média 

Slovenská 

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

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

Česká 

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

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com 

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

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

“Rainbow” 
Balíčky komunitní péče pro starší generaci 

 Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora 

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

 Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta paměti, 
asistence rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených 
demencí, další informace), tel. 1800 096 330 

 

Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program 

Telefon: (08) 9271 2026    E-mail: rainbow1@iinet.net.au 

Radio Czech & Friends  95.3 FM 

každé pondělí 16:30-17:30 

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese  

www.radiovysilaperth.com  

Tel:  08 9249 6491 

UPOZORNENI POSLUCHACUM RADIA CZECH AND FRIENDS 
Z důvodu dovolené začne rádio vysílaní 14 července v obvyklou 

dobu.  Děkuji za pochopení. 

Radio SBS  96.9 FM  na 3 kanále SBS digitálního vysílaní 

Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky 

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

Každý pátek  15:00-16:00  slovensky 

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

Sv. Omša 
 

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

 

10. August   11.30 
 

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands 
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím kon-
taktujte ma na: 

Rev. Fr. Pavol Herda 

215 Morley Drive 6054 Kiara WA 
Mobile: 0401 511 302 

  calidusps@gmail.com 
 

Slovenské evanjelické bohoslužby  
 

Sa budú konať  25. júna  a 27 júla 

o 16:00 hodine   v St Johns´Lutheran Church na                                                     
16 Aberdeen Street Northbridge. 

Všetci sú srdečne vítaní. 

O bližšie informácie sa obráťte na  

Rev Milo Velebír—Ph 0413 650 429 

Milo.velebir@gmail.com 

Knihovna a Senior klub 
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci 

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

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj 

 Kurzy českého jazyka pro dospělé  
 

Výuka češtiny pro dospělé probíhá každé úterý podvečer a 
sobotu dopoledne, a to ve třech úrovních: Začátečníci, mír-
ně pokročilí a pokročilí. Učebnice Lída Holá, Akropolis: New 
Czech Step by Step. Cena kurzu je $12/lekci.  
Úterní výuka: The Rise, Community Office č. 8 (1. patro), 28 
Eighth Avenue, Maylands 
Sobotní výuka: Woodlands Primary School, 7 Bentwood 
Avenue, Woodlands  

Podrobnosti k výuce najdete na našich webových stránkách 
www.CzechSlovakWA.org.  
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ) anebo 
gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).  

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:calidusps@gmail.com
http://www.CzechSlovakWA@hotmail.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:gabbieperth@gmail.com
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK   2014  

         
        28. 6. 2014            Pyžamový večírek     
        10 . 7. 2014           Zvířata faraónů  
        16. 8. 2014            Vepřové hody 
        Říjen 2014             Kempování 
 

 

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

 

Těšíme se na vaši účast! 

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectví ČR     

Velvyslanec   - 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 
WESTERN AUSTRALIA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102 
 

Konzulát ČR 
Konzul: Ing. Hani STOLINA 
169 Military Rd, Dover Heights 
NSW 2030  
Mailing address:   PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone:          (02) 9581 0111 
Fax:     (02) 9371 9635  
Web:     www.mzv.cz/sydney 
E-mail:     sydney@embassy.mzv.cz ,   
f  Follow us on Facebook  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
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                                                                                                                                                                                                               
 

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 

Úradné hodiny: 
Každý piatok 9.00 - 12.00 
Pred návštevou je dôleži-
té dohodnúť si stretnutie 
telefonicky. 

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. 

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 vstup u některých klubových akcí. 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      
informovat na adrese asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu 

(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si   přejete Klokana zasílat. 
                                                                                                                                                                                      

Příspěvky na rok 2014 

Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno!  

Rodina                  $35,00                                                                                                      Jednotlivec                  $25,00 

Penzisté - pár      $20,00                                                                                                      Penzista jednotlivec   $15,00  

Studenti - pár      $20,00                                                                                                      Student jednotlivec   $15,00 

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