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knihovníkův pozdní sběr
Asi znáte to věčné dilema: film nebo kniha. A nejste náhodou jedněmi z těch, co 

tráví debatami nesoucími se v duchu „co dřív” dlouhé večery s přáteli? 

Když se na plátnech objevila dnes již legendární trilogie Pán prstenů, rozhořely se 
internetové diskuze vášnivými názorovými výměnami mezi fanoušky, které pořadí je 
to ideální, zda si nejprve přečíst Tolkienovu textovou předlohu nebo si raději pustit 
Jacksonovo obrazové zpracování. Ať už jste zastánci postupu první kniha – potom 
film, nebo raději volíte opačné pořadí, jistě se shodneme na tom, že znát původní 
předlohu se hodí vždy. Málokterý film totiž dokáže v 90 nebo (dnes čím dál běžnějších) 
120+ minutách vystihnout jemné nuance autorova pera a dokonale vykreslit odbočky 
hlavné dějové linky. V knize je i duševní prožívání postav mnohem barevnější a 
informace, kterou film zachytí jedinou větou postavy, může autor v knize rozepsat do 
celé kapitoly.  

Přijďte si objevit původní předlohu do naší knihovny a zjistit, jestli Vás strhne víc než 
film. Knihy jsou v originále, a tak se nemusíte obávat nevydařeného překladu. Můžete 
u nás najít knihu Smrt krásných srnců od Oty Pavla, ve které mimo stejnojmenné 
povídky zfilmované Karlem Kachyňou objevíte ještě 6 dalších příběhů ze života 
židovské rodiny v období kolem druhé světové války. Společně s Milanem Kunderou 
zakusíte Nesnesitelnou lehkost bytí a poznáte postavy, jejichž životy ovlivnily 
události před a po roce 1968. Bassův Cirkus Humberto Vám představí rozvětvený 
rod Humberto a společně s hlavními postavami prožijete každodenní starosti, vzestupy  
i pády slavného cirkusu. Kdo dává přednost dramatům z operačního sálu, může se 
začíst do knihy Skalpel, prosím od neuroložky Valji Stýblové, která se zabývá stále 
živým tématem mozkového nádoru. Ve filmové podobě exceluje Miroslav Macháček. 
A pokud se chcete od srdce zasmát, nenechte si uniknout knižní přelohu filmu 
Limonádový Joe, za kterou vděčíme skvělému Jiřímu Brdečkovi. 

Seznam všech titulů k zapůjčení najdete zde:  
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2013/07/knih_list.pdf

Eliška Kyršová

mailto:LucieVKlokan@gmail.com
www.CzechSlovakWA.org
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2013/07/knih_list.pdf
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Je tu opět říjen a s ním naše pozvánka na víkendové kempování, tentokrát jako 
  

protože nám to vychází na přelom měsíců: od pátku 31. 10. do neděle 2. 11.

  

Tradičně zabereme místa v kempovišti Nanga Mill v Lane Pool Reserve u Dwellingupu.  
Pokud jste noví a nevíte, kde to přesně je, zeptejte se mazáků nebo na našem klubovém mailu.  

 
V roce 2012 jsme hledali pirátský poklad, loni děti lovily bobříky, letos pořádáme závody na vodě na 
plavidlech všeho druhu. Takže kromě haloweenských masek a převleků můžete přidat do auta kanoe, 
loďku či vor a tematicky je nazdobit. 

 
 
K prodeji opět budou české buřty, chléb, pivo a nealko za nevelký peníz 
 
Podrobnosti na našich webových stránkách, dotazy na CzechSlovakWA@hotmail.com   
    

Hledá se: Jan Václav Brunclík, naposledy viděn v oblasti Jandakot před 15 lety. Pokud ho znáte, 
zkontaktujte nás. Kontakt nepředáme, pokud si nebudeme jisti, že s tím obě strany souhlasí. ?

??



Jak jsme Vás informovali již v 
minulých číslech, fanoušci pražských 
Bohemians odstartovali australské 
turné po stopách klubové historie 
u nás v Perthu druhého září. Turné 
bylo unikátní v tom, že fanoušci 
navštívili všechny stadiony, kde jejich 
milovaný klub sehrál zápasy na turné 
v roce 1927. V Perthu byly v roce 
1927 sehrány tři zápasy, ve kterých 
vršovický klub bez sebemenších 
problémů rozstřílel Západní Austrálii 
11:3 na městském stadionu, který je v 
současné době znám jako NIB stadion. 
Dále klokani vyzvali Západní Austrálii 
na oválu v Cottesloe s výsledkem 6:4 
a ve Fremantlu, kde opět vyhráli 3:2. 

Fanoušci tedy začali letošní turné 
návštěvou právě zde, kde místní AFL 
klub Fremantle Dockers trénoval na 
semifinálové utkání ligové soutěže. 
Za zmínku stojí říci, že hlavní dřevěná 
tribuna na stadionu byla postavena 
v roce 1897 na počest britské 
královny Viktorie a byla také podle 
ní pojmenována Victoria Pavilon. Z 
historických pramenů jsme se zjistili, 
že hráči Bohemians byli v roce 1927 
slavnostně přivítáni v útrobách 
této tribuny místními funkcionáři a 
fanoušky. 

Čtrnáctičlenná skupina fandů z 
Prahy pod vedením Daniela Krajči 
také přivezla filmový štáb Honzy 
Formánka, který zachytil každou 
minutu cesty pro připravovaný 
celovečerní dokumentární film. Film 
by měl rozjásat všechny fanoušky 
Bohemians a českého fotbalu před 
letošními Vánoci 2014. 

Skupina poté první den uvítala západ 

slunce na pláži v Cottesloe nedaleko 
zmíněného fotbalového hřiště. Druhý 
den byl odstartován na zvonici v centru 
města. Zde byl spojen s prohlídkou 
a rychlokurzem zvonického řemesla 
a završen závěrečnou praktickou 
zkouškou a diplomem pro každého 
účastníka výpravy. Botanická zahrada 
v Kings parku byla další 
zastávkou expedice. 
Následovalo setkání 
s funkcionáři a hráči 
fotbalového klubu Perth 
Glory na stadionu NIB a 
příprava na podvečerní 
čekání s českými a 
slovenskými krajany 
v Asijském klubu v 
Northbridge. 

Pohostinnost našeho 
národa předčila 
očekávání výpravy do 
takové míry, že nejen 
pravé české chlebíčky, 
uzeniny a dortíky 
zmizely v břichách 
strávníků okamžitě, ale 
opravdovým šlágrem 
večera se stala česneková 
pomazánka připravená 
na akci naší učitelkou 
Katkou Hňedkovskou. Ve 
výpravě byli čtyři kuchaři 
z Čech, kteří okamžitě 
ohodnotili výrobek pěti 
hvězdičkami. Pivo teklo 
proudem a ti, kteří se 

nezúčastnili jmenovaného večera, 
mohou pouze litovat. Další den 
opustila expedice západoaustralské 
pobřeží směr Adelaide s úsměvem na 
tváři díky České komunitě v Perthu.

Láďa Kabelka
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Reakce na akce: bOhemians TOur 2014 - PerTh

O návštěvě se psalo i v The West Australian.
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Konzulát Sydney 
upozorňuje na skutečnost, 
že pro některé fyzické 
osoby končí lhůta pro 
podání žádosti o nabytí 
státního občanství České 
republiky dne 1. 1. 2015.

Zákon o státním 
občanství České republiky 
mj. obsahuje speciální 
ustanovení, které 
umožňuje prohlášením 
nabýt české státní 
občanství fyzické osobě, 
která se narodila v době 
od 1. října 1949 do 7. 
května 1969 mimo území 

Československé republiky 
 a jeden z jejích rodičů 
byl ke dni jejího narození 
československým státním 
občanem a k 1. lednu 
1969 se stal nebo by se k 
tomuto dni stal českým 
státním občanem. Toto 
prohlášení však lze podat 
nejpozději do jednoho 
roku od data nabytí 
účinnosti zákona (tj. do 
1. 1. 2015). Po uplynutí 
jednoroční lhůty možnost 
učinit prohlášení o nabytí 
státního občanství České 
republiky pro uvedené 
fyzické osoby zanikne.

nabývání ObčansTví 
PrOhlášením dO 1. 1. 2015

24. 09. 2014
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Co je to šufánek nebo frgál?  
To mi řekla až Quiz night. 
 
Ani ne dvě hodiny od svého výstupu 
na letišti v Perthu, jsem měla tu čest 
poznat Tomáše a Elišku. Oba dva mě 
vzali pod svá ochranná křídla a o něco 
později přivedli mezi vás. Jak že se 
to stalo? Slovo dalo slovo a už jsem 
byla pozvána na Kvízový večer pořá-
daný Českou a slovenskou Asociací v 
Západní Austrálii, který se konal hned 
následující den.

   Jak už název sám o sobě vypovídá, 
Quiz Night byl večer plný záludných 
otázek. Některé byly opravdu výživné, 
jiné o něco snazší – přesto člověk občas 
váhal nad úplnou banalitou. Schvál-
ně si zkuste během 30 vteřin spočítat 
všechny naše prezidenty či slova první 

sloky české národní hymny. Není to 
sranda, že? Tak z jiného soudku. Jak 
se jmenuje skok Aleše Valenty, který 
tehdy posunul hranice akrobatického 
lyžování zase o něco dále? Kolik litrů 
piva spadá na jednoho Čecha? 

   Různá tématika umožnila zazářit 
snad úplně každému. Někdo si byl jis-
tější ve sportu, jiný v historii. Každý 
z osmi týmů mohl dát hlavy svých 
členů dohromady a dostat ze sebe to 
nejlepší. Motivace byla silná, nikdo se 
nechtěl ukázat jako neználek své ma-
tičky země. Kromě toho se soutěžilo 
o hodnotné ceny, na které si každý z 
nás brousil zuby. Jednou z nich bylo 
například celoroční členství v klubu 
pro každého člena týmu. To zdale-
ka není všechno. Kromě mozkových 

závitů, jsme zaměstnávali i 
naše smysly. Některé klade-
né otázky byly prezentovány 
obrázkovou formou, což nás 
nutilo uhodnout tváře na fo-
tografiích slavných osobností 
nebo poznávat různá zákoutí 
České republiky. Svůj sluch 
jsme zkultivovali poslechem 
nevšední hudby na tradič-
ní balalajku, kterou pro nás 
rozehrál jeden z rusky mlu-
vících hostů, nebo jsme po-
slouchali pravidla hry na 
pozadí kytarové improvizace 
od moderátorů. Večer připravili a mo-
derovali Eliška s Tomášem v češtině i 
angličtině, ale zúčastnili se Češi, Slo-
váci, Australané, Angličané, Rusové a 
dokonce jeden Francouz a jeden Ar-
mén – celkem nás bylo přes padesát!

   Nakonec hlavní výhra putovala k 
týmu se záludným názvem KaLuDaKa-
JaSte, který porazil ostatní zúčastněné 

s výsledkem 64 bodů ze 77. Nesmím 
opomenout bohaté občerstvení, kte-
rého bylo díky vám všem dostatek a 
zpříjemňovalo naše chvíle i po skonče-
ní a vyhodnocení soutěže. Mnozí z nás 
zůstali sedět i po zbytek večera a jen 
tak klábosili u piva, jako jsme zvyklí 
tam u nás v Evropě.

   Dva dny na cestě mezi Evropou a 
Klokanovem člověka unaví natolik, že 
má chuť zalézt do peřin a nejprve se 
ze všeho pořádně vyspat. Přesto jsem 
ráda, že se mi podařilo vyhrát boj nad 
časovým posunem a na tuhle super 
akci dorazit. Zjistila jsem, co všechno 
nevím a neznám, ačkoliv bych vědět a 
znát měla :) O to tady ale vůbec nešlo! 
Za jeden večer jsem poznala tolik bá-
ječných lidí, kteří mě upoutali svými 
životními příběhy a umožnili mi na-
hlédnout do místního života. Takové 
informace a cenné kontakty těžko jin-
de získáte.

    Děkuji klubu, pořadatelům a hlav-
ně vám všem, co jste přišli, za milé při-
vítání tady u vás doma, v Perthu.

Hanka Fialová

Reakce na akce: Quiz nighT

„Bylo to výborný. Nejobtížnější otázka pro mě byla z oblasti hudby, 
konkrétně rozpoznat Novosvětskou. Jinak se mi večer líbil." 

Tomáš

„Byla sranda. Nebyl jsem schopen spočítat slova naší hymny." 

Ondra

„Kvízový večer se opravdu povedl. Výběr otázek byl různorodý a zpra-
cování bylo velmi pěkné. Týmové uspořádání se nám líbilo, protože jsme 
poznali spoustu fajn lidí. Pro mě, jako hudebníka, byla překvapením skladba 
Novosvětská. Děkujeme za příjemný večer a doufáme, že již brzy bude další." 

Káťa





rozprávka

V jednom lese si nažívali zvieratká ako jedna 
rodina. Žil tam macko Brum – Brum, líštička 
Kmotrička, vĺčko Tĺčko, veverička Hryzka a 
ježko Jožko.Ježko Jožko z nich bol najmenší, no 
zato najmúdrejší. Každému vedel poradiť, ale 
i pokarhať, keď sa nedajbože zvieratká medzi 
sebou pobili. Všetci ho počúvali a poslúchali. 
Keď nastala jeseň, zavolal si ježko Jožko všetky 
zvieratká na čistinku v lese a takto im hovorí: 

„Počúvajte, zvieratká, nastala jeseň a čochvíľa 
bude zima. Treba sa na ňu dobre pripraviť. 
Musíme si opraviť domčeky, brlôžky a nazbierať 
si veľa potravy.

Tak sa aj stalo. Zvieratká usilovne pracovali, 
zbierali lesné plodiny, oriešky, hríbiky a každý 
to, čo mal rád. Komôrky sa plnili všelijakými 
dobrotami, domčeky boli opravené a do 
brlôžtekov si nanosili seno, aby sa im cez 
zimu mäkkúčko spalo. Všetci pracovali, okrem 
veveričky Hryzky. Tá sa im len posmievala, či 
sa im chce pracovať a zháňať potravu. Vraj, 
jej sa nechce, radšej sa bude hrať a skákať zo 
stromu na strom. Ježko Jožko jej hovorí: 

„Veverička Hryzka, v zime zamrzneš a budeš 
hladná“. 

Tá sa mu však vysmiala, vraj má kožuštek 
teplý a keď bude hladná, vyjde na strom, utrhne 
si šišku a zje ju. Nastala zima, všetky zvieratká 
boli v teplučkých domčekoch a brlôžkoch, 
len veverička sa túlila v studenom a mokrom 
domčeku. Triasla sa od zimy a bola aj hladná. 
Vyšla si na strom, odtrhla si šišku a chcela ju 
zjesť. Lenže šiška bola zamrznutá ako cencúľ. 
Skoro si vylomila zúbky. Vedela, že je zle. 
Rozmýšľala, čo bude robiť. Napadlo jej, že 
pôjde poprosiť ježka Jožka, aby ju zachránil od 
zimy a hladu. 

Zaklopala mu na dvierka. Ježko si pretrie očká 
a zavolá: 

„Kto ma budí zo zimného spánku?“ 

„To som ja, veverička Hryzka. Prosím ťa, pusti 
ma dnu, som premrznutá a hladná.“

Ježko Jožko ako dobrý kamarát ju vpustil dnu, 
dal sa jej najesť a ukázal jej teplé miestečko, 
kde bude spať. Prespali zimu a nastala jar. 
Príroda sa začala prebúdzať. Slniečko svietilo, 
vtáčiky spievali a zvieratká vyšli zo svojich 
brlôžkov. Vyskočila aj veverička Hryzka a 
hneď bežala k svojmu domčeku. Ten bol mokrý 
a zničený. Nechala ho vysušiť na slniečku a 
začala ho opravovať. Cez leto si nanosila toľko 
potravy, že nemala ju len na jednu zimu, ale aj 
na tri. Pochopila, že lenivosť sa nikdy nevypláca 
a bez práce nie sú koláče.

Od tých čias bola veverička najusilovnejšia zo 
všetkých zvieratiek a počúvala dobré rady ježka 
Jožka.

Rozprávka z lesa



klokankove aktivity



v klokankovom vaku
Připravila: Broňa D

obrovodská
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Na začátku všeho byl strom. A malé 
semínko fíku, unášené poctivým aus-
tralským větrem na okraji mocného 
deštného pralesa Wooroonooran. A 
protože takové semínko je lehounká 
věc, něco jako chmýří nebo třeba 
prach, poletovalo si vzduchem, roz-
hlíželo se bezstarostně po vší té zeleni 
kolem, až nakonec přistálo v koruně 
starého a vzrostlého eukalyptu.

Usadilo se, rozhlédlo se a, hm, 
výhled dobrý, lokace, inu, ucházející, 
vláhy dost… a zavrtělo se, zabořilo 
a — začalo růst. A rostlo a bobtnalo 
a vytahovalo se směrem ke slunci a 
mohutnělo… až záhy zjistilo, že bude 
potřebovat nějakou oporu. A když už 
oporu, tak také pořádně se nadech-
nout. A tak vypustilo chapadlovité 
vzdušné kořeny a pomalu pomalinku 
jimi začalo ovíjet strom, který mu byl 
domovem. A jak je tak vypouštělo, 
během let se tyhle kořeny zvětšova-
ly a prodlužovaly jako dlouhé tenké 
prsty a starý strom se mlčky nechával 
oplétat jejich změtí a trpělivě držel ve 
své koruně mladý fík natahující se ke 
světlu.

Ale všechno dobré jednou skončí. 
Mladý strom nevěděl kdy, či snad ne-
mohl nebo nechtěl přestat. Jeho prsty 
se natahovaly dál a dál a ovíjely starý 

vzrostlý strom jako had škrtič ovíjí 
ukořistěného wombata, mohutněly 
a zvětšovaly se. Až nakonec strom 
nevydržel. Prohnul se a zlomil a upadl 
mezi okolní stromy, které desetiletí 
smutně pozorovaly jeho postupný ko-
nec. Ale protože to byli dobří sousedi, 
natáhly své větve a zbrzdily a zadržely 
jeho pád. Strom naposledy zakřičel 
lámaným dřevem a pak navždycky 
utichl.

Fík, teď už ne tak mladý, hledící 
ke slunci, stále jen ke slunci, nahoru, 
nahoru! uslyšel ten křik a ucítil, jak 
se svět tak nějak zle hýbe. Ohlédl se 
dolů a uviděl, co způsobil. A zamra-
zilo ho až v kořenech. Vyslal rychle 
své vzdušné prsty k zemi, zapřel se 
a vší silou se snažil narovnat padlý 
eukalypt… ale bylo pozdě, strom padl 
a nešlo s ním hnout. Fík se bezmocně 
rozhlédl po pralese. Už dávno nebyl 
semínkem, byl fíkem na vrcholu sil. 
Co dělat. Ostatní stromy na něho 
mlčky vyčítavě hleděly a fík se cítil 
opušteně a, nu, tak nějak nevděčně.

A tak ustrnul, přestal růst a dlouhá 
desetiletí přemýšlel, co dělat. Na jeho 
větvích hnízdili papoušci kakadu a 
kukabury, co křičí jako opice, plazily 
se po něm jedovaté ještěrky, ale strom 
si jich nevšímal. Mlčel a přemýšlel.

A nakonec se rozhodl. Pomalu 
vyrostl další kořeny, kterými pietně 
zakryl padlý kmen starého stromu, a 
nechal zelené parožnatky, aby mu v 
koruně vytvořily symetrické kruhy. A 
postupně ještě zmohutněl a zestárl a 
stal se nejmajestátnějším stromem v 
celém deštném pralese. Stala se z něj 
katedrála, obrovský nehybný pomník 
starému eukalpytu.

Jestli nespadl, stojí tam dodnes.

Tomas Brambora

Fík a katedrála

Hledáme nové přispěvatele 
do měsíčníku klokan

Chcete se podělit o Vaše příspěvky nebo postřehy o životě v Austrálii_ 
Rádi je zveřejníme i pro ostatní.

Jste Češi nebo Slováci a máte v Austrálii vlastní byznys? 
Napište nám třeba o tom, jak jste začínali. Je to dobrá reklama a zadarmo.

Zajímáte se o žurnalistiku a rádi byste uplatnili svůj koníček? 
Spojte se s námi a spolupráce může začít.

Nepište do šuplíku a otestujte svou tvorbu u reálných čtenářů!

Na Vaše dotazy i nové příspěvky rádi odpovíme na emailové adrese:

lucievklokan@gmail.com



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 
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Otevíráme Okénko bez-
platné inzerce pro jednorá-
zové služby. 

Potřebujete pomoct s úkli-
dem, mytím oken, úpravou 
zahrady či stěhováním? 

Jste studující a hledáte pří-
ležitostní práci či výpomoc?

Napište nám do redakce Klokana - lucievklokan@
gmail.com  anebo na náš Facebook

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Z Klokanov y kaps y
Státní svátek, připomínka svatého 

Václava, patrona země české. Všichni 
se na něj těší, ale trochu se pozapomíná, 
díky čemu je vlastně tento den volný. 
Letos je to ještě trochu jinak, protože 
svátek připadá na neděli, tudíž je to 
pro lid pracující a studující poněkud 
nespravedlivé :-) Ale za to svatý Václav 
pochopitelně nemůže.

   Mimochodem, jistě nebude na 
škodu zopakovat si pár informací z 
jeho života. Některé třeba budou i 
novinkou, o které jste doposud nevědě-
li. Takže: Kdy se svatý Václav nar-
odil, se jen tuší. Obecně se udává rok 
907, případně okolo něj, ale setkat se 
můžeme i s rokem 895.

   Na jeho myšlení, chování a pozdě-
jší rozhodování měla větší vliv babič-
ka svatá Ludmila než vlastní matka 
Drahomíra. Vedla ho ke křesťanství 
a vštěpovala mu základní moudrosti. 
Krom toho byl žákem učených kněží, 
takže se naučil slovanskému písmu a 
latině, tedy mezinárodnímu jazyku té 
doby.

   O otce Vratislava I. přišel v roce 
921 a vlády se ujala jeho matka Dra-
homíra. To podporuje názor těch, kdož 
tvrdí, že svatý Václav se nemohl nar-
odit v roce 895, protože v tom případě 
by byl dost starý na to, aby vládl sám. 
Každopádně vlády se ujímá roku 925 a 
hned se pouští do svého plánu na pov-
znesení země, hlavně co se týká kul-
turní a církevní oblasti. To samozře-
jmě není všeobecně podporováno a co 
víc, najdou se i tací, kdo by nejraději 
svatého Václava na knížecím stolci 
nahradili.

   Jeden z nich, Radislav Zlický, se 

dokonce se svatým Václavem utkal u 
Českého Brodu. Kronika tak řečeného 
Dalimila o tom píše, že svatý Václav 
před nastoupenými vojsky vyzval 
Radislava k rytířskému souboji, aby 
zabránil krveprolití vojáků na obou 
stranách. Radislav nabídku přijal a 
na začátku souboje nad Václavovou 
přilbou uviděl kříž a po jeho stranách 
dva anděly. Boj vzdal a prosil knížete 
o odpuštění. Ten mu odpustil se slovy: 
„Vrať se pokojně domů a měj dosti na 
svém. Nic víc od tebe nežádám“.

   To však nevyřešilo nadcházející 
spory s nepřáteli sousedícími ze všech 
stran knížectví. Na řadu přišla diplo-
macie. Václav dosáhl svého, vyhnul se 

válce a rabování a od té doby se tradu-
je ona známá „platba“ králi Jindřichu 
I., kdy se Václav zavázal k ročnímu 
odvodu 500 hřiven stříbra a 120 volů. 
Nutno podotknout, že tento odvod byl 
zrušen ještě za vlády knížete Václava.

   Ale i Jindřich I. figuruje v jedné 
z pověstí. Nechal v ní sezvat knížata 
na poradu do chrámu,  ale Václav se 
opozdil. Král Jindřich nařídil, aby se k 
němu po jeho příchodu nikdo neměl a 
nijak mu nevzdávali náležitou poctu. 
Ovšem když kníže Václav dorazil, byl 
král Jindřich první, kdo povstal, aby 
ho přivítal a zavedl na čestné místo. 
Později změnu svého chování vysvět-
loval tak, že u hlavy svatého Václa-
va viděl kříž a po jeho stranách dva 
anděly.

   To, že kníže Václav jednal vždy 
čestně a spravedlivě, popuzovalo mno-
ho šlechticů. Tito odpůrci se domlu-
vili na jeho zavraždění u příležitosti 
návštěvy v sídle bratra Boleslava při 
oslavě svátku svatých Kosmy a Damiá-
na. Svatý Václav byl o jejich plánu úda-
jně informován již večer před osudným 
dnem. Ráno však přesto odešel podle 
svého zvyku do chrámu. Do něj však 
již nevešel. Padl mrtev pod ranami 
vrahů, když tu první mu zasadil vlastní 
bratr Boleslav, s rukou na klice dveří 
chrámu, které byly záměrně zamčené.

   Zajímavé je, že víme pouze den, 
kdy byl svatý Václav zavražděn, niko-
liv kterého roku. Další zajímavostí je, 
že jako jediný český světec je od roku 
1670 zařazen v univerzálním kal-
endáři.

Paul

28.9.



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

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

Radio SBS  96.9 FM  na 3 kanále SBS digitálního vy-

sílaní

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

Z dôvodu mojej trojmesačnej cesty v zahraničí sa 

slovenské bohoslužby v nasledujúcich troch mesiacoch 

(august, september, október) nebudú konať.

Za porozumenie ďakujem.

Rev Milo Velebír

Sv. Omša

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

  9. November 11.30

 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

“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 záležitos-

ti 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

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

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 0401 577 661

     tippett@westnet.net.au  

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   

Kurzy českého jazyka pro dospělé

Další term výuky Češtiny pro dospělé začíná v říjnu 

14. (úterý) a 18. (sobota).  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 Eliška eliska.kyrsova@

seznam.cz  (ČJ, AJ).

V úterý a čtvrtek je možné domluvit individuální výu-

ku češtiny v Maylands. Výuka je vhodná pro všechny 

úrovně pokročilosti, 60 minut za $ 25. Délka i náplň 

výuky po dohodě s lektorkou.

služby pro českou a slovenskou komunitu

14

www.radiovysilaperth.com
www.sme.sk
www.ekumst.sk
http://www.stv.sk/online
www.noviny.20m.com
www.cechoaustralan.com
www.idnes.cz
www.ihned.cz
www.novinky.cz
www.novinky.cz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani
http://tv.nova.cz
http://voyo.nova.cz
www.iprima.cz
www.iprima.cz
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:rainbow1@iinet.net.au
mailto:tippett@westnet.net.au
mailto:CeskaSkolaPerth@yahoo.com


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 
WESTERN AUSTRALIA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102

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
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

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.

PřísPěvky na rOk 2014

Rodina $ 35,00 Jednotlivec $ 25,00
Penzisté - pár $ 20,00 Penzista jednotlivec $ 15,00
Studenti - pár $ 20,00 Student jednotlivec $ 15,00

AByCHOM ByLI SCHOPNI VAšI PLATBU IDENTIFIKOVAT,  
UVEďTE V POZNÁMCE PříJEMCI VAšE JMéNO!

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.

Předběžný plán akcí na rok 2014 
	 9. 10. 2014 Čtení 

	 16. 10. 2014 Promítání

 31. 10. -  2.11. 2014  Kempování

 November 2014  Dětské přestavení

 December 2014  Mikuláš

kOnTakTy na kOnzuláTy 
a velvyslaneCTví

Úradné hodiny:
Každý piatok 9.00–12.00

Pred návštevou je dôležité dohodnúť 
si stretnutie telefonicky.
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CZECH & SLOVAK ASSOCIATION
IN WESTERN AUSTRALIA

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

6/321 HARBORNE ST.
GLENDALOUGH WA 6016
www.czechslovakwa.org
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