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Úvodní slovo
Ačkoli bilancování předešlého roku beru spíše jako aktivitu “povinnou” v rámci loučení
se se starým rokem, když jsem se pustila do hodnocení roku 2013, bylo to vlastně velice příjemné ohlédnutí. Pojďme si tedy trošku zbilancovat...
Aktivita České a slovenské asociace v Západní Austrálii probíhala hned na několika
frontách. Za zmínku v první řadě bezesporu patří kulturní vyžití Čechů a Slováků, jejich
rodin a přátel v Západní Austrálii. Velkým a průlomovým okamžikem bylo přivítání legendární kapely Olympic v Perthu. Okno mé lásky i Ptáka Rosomáka zpíval celý nabitý
sál polského klubu Generála Sikorski a “kotel” fanynek pod pódiem vytvořil skvělou
atmosféru. Dobrá aura polského klubu a po kultuře lační fanoušci neselhali ani při komornějším koncertu Petera Nagy, který u nás začínal své australské turné.
Dlouho a pečlivě připravovanou událostí byla Výstava u příležitosti 60 let od založení
prvního českého a slovenského spolku v Západní Austrálii. Výstavu jsme spojili s již
tradičními vepřovými hody, takže každý si přišel na své. Výstava velice zdařile reflektovala bohaté spektrum talentu, umění, profesní rozmanitosti a činnosti české a slovenské komunity v podmínkách Západní Austrálie za posledních 60 let. Výstava byla také
naprosto jasnou ukázkou, že “zlaté české a slovenské ručičky” fungují bez ohledu na
zeměpisné délky a šířky.
Z jiného rance, ale také vydařenou kratochvílí s hojnou účastí bylo opékání buřtíků.
Dobré pivo a řádně připálený buřt na klacku má prostě svoji nespornou nostalgickou
hodnotu.
V českém a slovenském klubu se také hodně tančilo. Tančilo se na Svatováclavském
plese ve “velké večerní” a kdo se na klasické tance necítil, mohl svůj talent předvést na
historicky první Oldies české a slovenské diskotéce. Obě akce měly velice příjemnou
atmosféru a dobré tradiční jídlo a pití přispělo k celkové pohodě. Nový rok jsme pak
zakončili oslavou a také tancem.
Dalším tématem našeho setkávání byly děti. Mikulášská nadílka a oslava Dne dětí nám
jasně demonstrovala, že naše kultura má svoje místo i v mezinárodním prostředí Západní Austrálie. Dětičky z České školy předvedly, že o víkendech rozhodně nezahálí a
program pro všechny byl plný her a soutěží.
A to už se dostáváme do kategorie akcí naučně-sportovních. V rámci České a slovenské asociace bylo možno dozvědět se o zdravé výživě, zajet si na cyklovýlet či rozšířit
svoje vědomosti informacemi o černých dírách. Také jsme kempovali a hledali Svatojánský poklad.
Nu, jak jste si mohli přečíst, rozhodně jsme se tedy nenudili. A žádnou nudu neplánujeme ani na nový rok 2014. Můžeme slíbit kulturu, tanec, dobré jídlo a zábavu, samozřejmě akce pro nejmenší a každý měsíc Klokana do schránky. Pokud se Vám činnost
Vaší České a slovenské asociace v Západní Austrálii líbí nebo nelíbí, máte jakékoliv náměty, nápady, články do Klokana nebo byste se chtěli stát členem výboru, určitě nás
neváhejte kontaktovat. Nebo prostě přijďte na výroční členskou schůzi v sobotu 22. 2.
2014 v Australian Asian House v 15:00.
Ráda bych Vám všem poděkovala za milá setkávání a podporu České a slovenské asociace v Západní Austrálii v roce 2013. Do nového roku Vám všem za celý výbor českého
a slovenského klubu přeji mnoho úspěchů, zdraví, lásky a spoustu štěstí v celém roce
2014. Těším se na viděnou!
Iva Novakova
Secretary

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A
K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00
(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
Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ; Poštovní adresa: Czech &
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
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275 Stirling St., Perth—Northbridge

Prosíme členy, aby se dostavili v hojném počtu. Bude se hlasovat o několika drobných
změnách klubové ústavy, aby lépe odpovídala dnešním požadavkům a situaci v klubu.
Pro hlasování je potřeba minimálně 30 clenu s hlasovacím právem. Minulý rok tato podmínka nebyla splněna a o změnách se hlasovat nemohlo. Navrhované změny budou zveřejněné během několika dni na klubových webových stránkách a v příštím Klokanovi.

Přání krajanům
20.12.2013 / 04:55
Milí krajané, rok 2013 se blíží ke svému závěru a tak se sluší
za ním trochu ohlédnout.
Na konzulátu v Sydney jsme měli rušný volební rok, v lednu
dvoukolové prezidentské a v říjnu předčasné parlamentní
volby. Pokaždé přišlo přes sto oprávněných voličů a konzulát byl jedním z nejfrekventovanějších zvláštních volebních
okrsků mimo Evropu.
V březnu byl slavnostně otevřen honorární konzulát ČR
v Queenstownu, na Jižním ostrově Nového Zélandu. Letos
se také podařilo završit legislativní proces umožňující držitelům českých řidičských průkazů starším 25 let získání australského ŘP bez nutnosti skládat zkoušky. V oblasti konzulární patří Konzulát v Sydney mezi nejvytíženější zastupitelské úřady ČR vůbec (ověřování, cestovní doklady, státoobčanská agenda).
Konzulát i nadále podporuje krajanské spolky a iniciativy,
v současnosti s větším důrazem na rozvoj českých škol. Zakoupili jsme a darovali z prostředků projektu na podporu
bohemistiky deseti českým školám v Austrálii i na Novém
Zélandu učebnice a knihy pro děti. Jsme rádi, že bylo schváleno vyslání paní učitelky z ČR do krajanských škol
v Melbourne a v Perthu na příští rok. Do Sydney na naše
zavítal známý český umělec Jan Vodňanský, který vystoupil
pro děti v České a slovenské škole a následně pro dospělé
v Country clubu.
Obchodně ekonomický úsek také nezahálel. Podařilo se
přivézt zástupce českých firem na významné veletrhy jako
AIMEX v oblasti těžby či AUSRAIL pro železniční dopravu.
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Nová Česko-novozélandská obchodní asociace v Aucklandu
úspěšně rozvíjí svou činnost. Českým firmám se daří prosa
zovat na zdejších trzích. Vývoz z ČR do Austrálie a na Nový
Zéland za 10 měsíců roku 2013 dosáhl 12 mld.Kč (nárůst
v Austrálii o 35% a na NZ o 10% oproti roku 2012).
Konzlát se podílel na propojování kulturních akcí s ekonomickou diplomacií. Proběhl úspěšný 1.ročník Českého a
slovenského filmového festivalu v Melbourne a další ročník
oblíbeného Vodafestu. K Sydney uspořádal obchodní a turistickou prezentaci ČR v rámci oslavy státního svátku. Výtěžek tomboly byl celý věnován budovanému muzeu Škody
a Tatry v Modrých horách. CzechTourism pozval desítku
australských operátorů do ČR a připravil dvě prezentační
akce přímo v Sydney s cílem podpořit zájem australských
cestovních kanceláří o destinaci v srdci Evropy.
Těšíme se na setkání s Vámi v Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perthu, Aucklandu či Wellingtonu. Všem honorárním
konzulům, klubům a jejich obětavým členům, stejně tak
českým školám a paním učitelkám a ředitelkám děkujeme
za spolupráci a činnost, kterou pro naše krajany dělají a
které si velmi vážíme.
Přejeme Vám všem klidné vánoční svátky a hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce.
Tým konzulátu ČR v Sydney

Jednou se mne kolegyně ještě v Čechách zeptala, co dělám, že jsem na svůj věk tak hubená. Bez přemýšlení ze
mne vypadlo: „Nežeru a hejbu se.“ Stejnou otázku mi časem položilo víc lidí a já stále opakuji, že to chce nepřejídat se a hýbat se. Co s tím? Začněme tím druhým pravidlem - pohybem.
Cvičením se nehubne. Pokud se po jakékoliv fyzické námaze zvážíte
a máte o 1-2 kila míň, je to jen ztráta vody, kterou jste vypotili. Pohyb ale nastartuje
metabolismus a ten se už postará o to, aby se vám přebytečná strava v těle neukládala. Ovšem ten pohyb musí trvat nejméně 45 minut a alespoň každý třetí den.
Máte pocit, že potřebujete se svou hmotnost snížit nebo alespoň udržet v současném stavu? Pojďte s námi začít
pracovat na vylepšení svého metabolismu. Na období letních dovolených jsme pro vás připravili imaginární výstup na vrchol nejvyšší hory Austrálie Mt. Kosciuszko – 2228m.

Když se rozhodneme, že budeme cvičit, obvykle nám to dlouho nevydrží - není čas, jsou jiné priority, necítíme se
zrovna dobře apod. Pokud jsme ale ve skupině nebo v časovém omezení, snažíme se vytrvat. Zkuste to i teď.
Nikdo vás nebude kontrolovat, jen vy sami. Níže uvedená cvičení si budete přepočítávat na zdolané metry k vrcholu
Mt. Kosciuszko a zpět. Zaznamejte si do kalendáře, kdy jste začali, musí to být ale do 3 dnů od obdržení Klokana.
Začínáte s pochodem do základního tábora a pak s “výstupem“ na vrchol. Za každou minutu pohybu vystoupíte o 10
metrů. Cestou k vrcholu si můžete „odpočinout“ ve výškových táborech 1, 2 a 3. Na vrcholu „vztyčíte“ svou vlajku,
čímž zaznamenáte dobytí nejvyšší kóty Austrálie (zápis v kalendáři). Pak sestoupíte dolů. Opět co minuta, to 10 metrů. Návratem do základního tábora a pak domů ukončíte celý výstup a můžete si být jisti, že svůj metabolismus máte
správně nastartovaný. Na celou tuto legraci máte totiž jen 20 dnů, což znamená hýbat se alespoň každý druhý den a
nejméně 45 minut. Podrobnosti k délce jednotlivých etap najdete na našich webových stránkách.
Fyzický pohyb, který se počítá za výstup:


Jakékoliv cvičení v tělocvičně



Turistická chůze nebo běh v parku, na pláži, v buši apod.



Kondiční plavání (ne koupání se v moři)



Míčové hry s vrstevníky nebo se svými dětmi



Jízda na kole



Bruslení na ledě nebo na kolečkových bruslích



Veslování na jakémkoliv plavidle nebo plachtění



Surfování, kiting a podobné sporty na vlnách



Horolezectví, lezení v jeskyních



Práce na zahradě, úprava/přestavba baráku a jeho okolí



Tanec – nejlépe v kurzu



Tenis, squash, stolní tenis, badminton



Jiný pohyb (při kterém se zadýcháte a musíte vypít nejmíň litr vody)

Tak vzhůru na vrchol! Prvních pět účastníků, kteří „vztyčí“ vlajku na vrcholu, dorazí zpět domů a podají nám
do klubového e-mailu zprávu, čeká odměna.
Příště si povíme, jak „nežrat“.
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Gábina Baladová

V posledních číslech Klokana jsme se rozloučili s třemi členy české asociace.
A nedávno k nim přibyla další, paní Lotka Lihne, která naše akce obohatila jejím přátelstvím a
nezištnou pomocí.
Paní Zdena Harantová členka sdružení, která byla sekretářkou, když můj čas vypršel.
Zemřela začátkem října.
11. listopadu zemřela paní Věra Lukášová, náhle bez dlouhé nemoci.
Srdeční problém byl důvodem jejího náhlého odchodu.
Ráda bych projevila upřímnou soustrast všem pozůstalým rodinám.
Tichou vzpomínku přeje,
Anna Mattner
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Reakce na akce

MIKULÁŠ V NOVÉM KABÁTĚ
Po dlouholeté tradici pořádání Mikulášské besídky
v řeckém Hellenic Club, jsme se letos konečně odvážili tuto
tradici porušit a najít prostory jiné. Chtěli jsme dětem i sobě dopřát trochu větší rozběh. S nabídkou prostorů přišel
sám Austria Club. Trochu jsme se zalekli vzdálenosti od centra, ale mnohé výhody rakouského klubu lehce převážily
pár extra kilometrů. Též mě nahlodávaly obavy, jestli loňský
pekelník neodradil některé rodiče. V tomto ohledu tu byly
dva jasně vyhraněné, a překvapivě dost vyrovnané, tábory
– tábor PRO pořádného zástupce pekelnického a tábor, který si žádal čerta mírného. Čertovský konkurz proběhl na
post volby druhé. S blížícím se časem Mikulášské jsme však
s potěšením zjišťovali, že kilometry ani loňský Lucifer neodradili a účast byla nakonec stejná, jako v roce loňském, seč
se to v prostorách rakouského klubu nezdálo!
A to už byl čas na příchod Mikulášské družiny. Rozvážného
Mikuláše doprovázel zlatovlasý anděl a rozpustilý čert. Vůbec nespěchali, pozdravili se s každým dítkem a ochotně se
nechali fotit do rodinných alb ještě vůbec, než Mikuláš začal
listovat svou vševědoucí knihou a volat děti na pohovor.
Čert mezitím občas vystrčil růžky, těm srdnatějším předával
dárek ze špičky vidlí a těm méně předával dárek anděl se
svým andělským úsměvem. Děti si své čekání krátily dováděním na skákacím hradě či výrobou postaviček Mikulášské
družiny. Než jsme se nadáli, byl čas se zase na rok
s Mikulášskou družinou rozloučit. A děti pak ještě hodnou
chvíli tancovaly, poskakovaly, lepily i dováděly a rodiče si
vykládali.

Po příchodu do rakouského klubu se mi zatajil dech nad
úžasnou vánoční dekorací. Výjev vánoční vesničky
na pozadí podia byl skvělý a náš vyřezaný pekelník už scénu
jen doladil. A vůbec celé přípravy před začátkem besídky
byly letos minimální díky rakouskému klubu, který se postaral o přípravu stolů i občerstvení. Zbývaly nachystat dárky a
stoly na výtvarné aktivity. Paní učitelka Vendula si vzala
dozor nad aktivitami a s úsměvem zvládala nájezdy výtvarně chtivých ratolestí všech věků po celou dobu besídky.
Děti z České školy pilně nacvičovaly po několik týdnů svůj
program, Čertí peklíčko. Pro mnohé to bylo úplně první vystoupení v životě! Několik nejstarších dětí letos odjelo na
vánoce do Čech a tak nejpočetnější skupinkou na podiu byli
čertíci z nejmladší, a zároveň nejpočetnější, třídy. Paní učitelky, Katka a Aneta, to po mnohých programových modifikacích zvládly s malými čertíky na výbornou.

A úplně na závěr, kdy už bylo vše sbaleno a uklizeno a byl
se čas rozloučit, prezident rakouského klubu, který mimo
jiné po celou dobu pracoval v kuchyni a staral se o spokojené útroby, vysmekl nám všem obrovskou poklonu. Poklonu
za dobře zorganizovanou akci, za udržování našich tradic a
hlavně skvěle vychované děti! Opravdu byl upřímně nadšený z toho, jak se děti výborně a ukázněně po celou dobu
chovaly, a to že prý těch dětských akcí už tam zažil! Prostě
tohle ještě nezažil!! Jeho slova byla opravdovou třešinkou
na dortu, která už jen umocnila skvělý pocit (i úlevu) z další
vydařené akce. Tak nezapomeňte Vaše dobře vychované
děti extra pomazlit, zaslouží si to!

Jitka Smith
Foto: Luboš Hnědkovský
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Hopman Cup 2014
(28.prosince – 4.ledna 2014)

si letos I fanoušci mohli zakoupit vstupenky a protancovat
se do nového roku 2014 po boku svých oblíbených tenisových hvězd.
Náš tým na kurt do Arény nastoupil až v pátek 3. ledna proti týmu USA, kdy už bylo jasné, že do finále z naší skupiny
postoupí Francie. Američani, John Isner a Sloane Stephens,
se bohužel o(vy)mluvili, že kvůli zraněním nemůžou turnaj
dokončit. Byla to dost škoda, protože my fanoušci jsme byli
opět připraveni podpořit naše barvy a Američani nám to
jaksi celé pokazili. Nicméně, pořadatelé nás zklamat nechtěli a tak aspoň domluvili s Kanaďanem, Milošem Raonicem zápas s Radkem. Bylo to zajímavé a napínavé a Radek
nakonec vyhrál! Na hru smíšených párů pak přizvali 2 místní Australské hráče, kteří proti našemu týmu odehráli spíše
exhibiční zápas, kde nám Radek předvedl, že je opravdu
vtipálek, který dokáže rozesmát nejen Petru (svoji partnerku na kurtu I mimo něj), ale I diváky a protihráče.

Jak asi někteří z Vás ví, letos se konal v Perthu již 26. ročník
tenisového turnaje smíšených týmu, Hopman Cup. Tento
turnaj je pojmenován na počest vynikajícího Australského
tenisty a coache, Harryho Hopmana (1906-1985), který
Austrálii úspěšně vedl k 15 titulům Davis Cupu v letech
1938 až 1969. Poprvé se Hopman Cup hrál v roce 1989 a
tehdy si pohár vybojoval Československy tým, Miloslav Mečíř a Helena Suková. Od té doby se sice Československo
rozpadlo, nicméně České a Slovenské týmy si z tohoto turnaje odnesly výhru dohromady ještě pětkrát. V roce 2012
to byla Petra Kvitová a Tomáš Berdych, kdy se turnaj hrál
naposled v Burswood Dome. Poté se přestěhoval do krásné
nové moderní Arény s otvírací střechou, a tudíž se nyní
hraje pod širým nebem.

Finále se hrálo v sobotu 4. ledna, kdy nastoupila Francie
proti Polsku. Já osobně jsem fandila Polákům, protože
Grzegorz Panfil ukázal, že I hráč na 288. místě ve světovém
žebříčku je schopný porazit hráče z nejlepší dvacítky.
Nicméně, Tsonga byl opravdu lepší a společně s nezničitelnou Alize Cornet nakonec Hopman Cup 2014 vybojovali
pro Francii.
Co říct na závěr? Byl to opět krásný zážitek a už se těším na
další ročník!

Letos se opět zúčastnil český tým, Petra Kvitova a Radek
Štěpánek. Oba jsou vynikající tenisté a tak se místní fanoušci měli na co těšit. První zápas ČR - Španělsko se hrál v
neděli, 29. prosince a Česká republika celkem suverénně
vyhrála všechny tři zápasy (ženy-singles, muži-singles, smíšený tým-doubles) 3:0. Fandili jsme, co nám síly stačily a
očividně se to vyplatilo!
Další zápas se hrál v pondělí 30. prosince, kdy náš tým nastoupil proti týmu Francie, Alize Cornet a Jo-Wilfried Tsonga. První zápas bohužel nedopadl pro náš tým dobře, Tsonga byl lepším hráčem a Radka porazil ve 2 setech. Další na
řadě byla Petra proti Francouzce Alize Cornet. Byl to zápas
napínavý, ale Petře se nakonec podařilo A. Cornet porazit
2:1 na sety. Ve smíšených doubles našemu páru už chybělo
odhodlání a prohráli 2:0. Celkově si ten den odnesli jen
jedno vítězství.
V úterý 31. prosince se, tak jako každý rok, všichni tenisté
zúčastnili Silvestrovského Bálu v Hotelu Crown Perth, kam

P. S. a víte co ještě? Po 13 letech jsem se zase shledala se
svým kamarádem z Prahy, který se do Perthu před pár měsíci přistěhoval, ale vůbec netušil, že tady taky žiju. A jak se
tak díval na Hopman Cup v televizi, uviděl mne, jak fandím
naším tenistům a okamžitě mne zkontaktoval. A možná
nebýt těch Američanů, co odstoupili od pátečního zápasu,
televize by neukazovala tolik záběru z hlediště a můj známý
by dodnes nevěděl, že jsem tady a nikdy bychom se tu nepotkali. A tak se opět osvědčilo staré známé: „všechno zlé
je na něco dobré“.

Nabídka: VELKÁ malá Západní Austrálie
Titul: VELKÁ malá Západní Austrálie, 1953 – 2013 Češi a Slováci v Západní Austrálii
Jedinečná publikace vydaná Asociací k příležitosti 60. výročí spolku čechoslováků v WA
Vydání 1., 100 stran, formát A5, česko/slovensko/anglicky
Cena: kniha $20, CD $12 včetně poštovného (osobní odběr o dva dolary méně)
Objednávky zasílejte na e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
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Martina Dobson-Brown

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
Kurzy slovenského jazyka
pre deti a dospelé v Perthu
Poslednou dobou hneď niekoľko krajanov prejavilo záujem
o kurzy slovenčiny pre svoje deti alebo pre svojich partnerov. Pokiaľ sa zaujímate o tento kurz i Vy, prosíme, napíšte
nám na klubovou e-mailovou adresu
CzechSlovakWA@hotmail.com
Ak môžete a ste ochotní pomôcť s organizáciou kurzu slovenčiny (evidencia žiakov, komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, apod.), prosíme, ozvite sa tiež! Ďakujeme.

Krásné a pohodlné ubytování v Praze pod Vyšehradem,
přímo na nábřeží s výhledem na Vltavu.
Informace a kontakt na www.podoli-apartment.cz,
reference také na Holiday Rentals:
http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718
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Z Klokanovy kapsy SUDOKU
Chlápek přišel do Lidlu a chtěl dvě plechovky krmení pro
psa.
"Máte psa, pane?" ptá se prodavač.
"Jasně, že mám!"
"Promiňte, pane, ale podle nového nařízení EU budete
muset
dokázat, že máte psa, než vám prodám psí žrádlo."
Chlápek s frustrovaným výrazem ve tváři zmizel, o půl
hodiny později se objevil znovu a na vodítku táhl svého
psa:
"Tady je!"
"Děkuji mnohokrát, tady máte ty dvě plechovky."
O pár dní později přijde chlápek znovu a chce dvě plechovky
krmení pro kočky.
"A máte kočku, pane?"
"Jasně, že mám!"
"Promiňte, ale podle nového nařízení EU mi ji musíte
ukázat
než, vám pro ni prodám krmení."
Chlápek vyběhne z krámu, za chvíli je zpátky a před
prodavačem za ocas zvedne kočku.
"Děkuji vám, pane, zde je vaše krmení."
Další den se chlápek opět objeví v krámě a postaví před
prodavače krabici od bot s malou dírou ve víku.
Prodavač se ptá: "Dobrý den, co pro vás mohu udělat?!"
"Strčte prst do té díry."
Tak prodavač opatrně strčil prst dírou do krabice.
"Teď ho vyndejte a řekněte mi, jako co to vypadá!"
Prodavač vytáhl prst a znechuceně si jej prohlédl: "Uf,
vypadá to jako hovno..."
"Taky že je! A vzal bych si dvě roličky toaletního papíru."
Žena sa v noci zobudí a prebudí
svojho manžela:
- Miláčik, chcela by som sa milovať.
- A to ti mám teraz v noci koho
zohnať?
Príde malá žabička ku
zverolekárovi a má na
hlave ponožku. Doktor
zopne ruky a hovorí:
"Žabička, kto ti to
urobill?!"
A žabička: "Drž hubu
starý. Toto je prepadnutie!"
Mami, môžem mať na Vianoce
psa?
Na to zabudni! Budeš mať kapra ako ostatní.
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Dedko si po ošetrení u lekára pochvaľuje:
- Pán doktor, vy máte zázračné ruky. Pár pohybov a tá hrozná bolesť medzi lopatkami je
fuč!
- No veru, odvetí doktor. Mali ste prekrútené
traky, dedko.
Fidel Castro má proslov na
náměstí v Havaně:
"...skládám poklonu i stomilionovému Česku."
Poradce se k němu nakloní a říká:
"Ale pane, je jich jenom 10 milionů."
A Fidel na to: "Nekecej, přece vím
kolik rumu tam vyvážíme!"

Do holičského salónu
vojde mladík s dlhými
mastnými vlasmi. Holič sa
ho pýta: “Budeme aj strihať alebo len vymeníme
olej?”
Po hranici beží vojak s bielou zástavou v ruke a
kričí: "MIER!MIER!"
A odstrelovač z druhej strany kričí: "Však
mierim, len sa toľko nehýb!"
Manželská hádka:
”Pamätáš sa, ako si mi hovoril, že ma budeš
nosiť na rukách?”
”A pamätáš sa, aká si bola štíhla?”

Kurzy českého jazyka pro dospělé

Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30-17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

www.radiovysilaperth.com

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

S výukou češtiny pro dospělé začínáme v roce 2014 v unoru.
Lekce budou opět probíhat každé úterý podvečer a
sobotu dopoledne ve třech jazykových úrovních: Začátečníci, mírně 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).

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

Česká škola Perth

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

pro děti od tří let

Česká

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

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

Kdy: školní soboty od 9:45 do 12:00

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.

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

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

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

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137

Knihovna a Senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Česká playgroup
Kde:

Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

Slovenské evanjelické bohoslužby
sa konajú v St Johns´Lutheran Church na
16 Aberdeen Street, Northbridge

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army
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

Všetci sú srdečne vítaní.
O bližšie informácie sa obráťte na
Rev Milo Velebír—Ph 0413 650 429
Milo.velebir@gmail.com

tippett@westnet.net.au
Kadeřnické služby a líčení přímo u vás doma
Levné stříhání, barvení a úprava vlasů,
líčení pro slavnostní příležitosti,
je možné sjednat po dohodě u Alžběty Baladové
na tel. 0412 220 771
anebo e-mailem na lizbaladova@yahoo.com

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

9. Februar 11:30
9. Marec 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 východoevropskými komunitami a rádi přijdeme mezi vás nebo do vašeho
domu
Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta paměti,
asistence rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených
demencí, další informace), tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec 8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

Velvyslanectvo SR
Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.camberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra

Honorární konzulát ČR
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig
WESTERN AUSTRALIA 6023
Telephone: (08) 9246 7102

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: cons.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra

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

ČLENSTVÍ V NAŠEM KLUBU
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
Členem klubu se může stát kdokoli bez rozdílu národnosti či bydliště. Jediným předpokladem členství je zájem o naši kulturu
a společnost. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku
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!
Sdělení poštovní adresy, na kterou je členům zdarma zasílán měsíčník Klokan.
Na základě úhrady členských příspěvků obdržíte členskou kartu.
Předplatné Klokana bez členství v klubu: $18/rok
Další výhodou členství je snížené nebo zdarma vstupné na některé klubové akce.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci
nebo poslat šekem – poštovní poukázkou
na naši adresu:
Czech& Slovak Association
PO Box 604,
Mundaring WA 6073

Rodina
Jednotlivec
Penzisté - pár
Penzista jednotlivec
Student

$35,00
$25,00
$20,00
$15,00
$15,00

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
22. 2. 2014

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

Výroční členská schůze

Těšíme se na vaši účast!

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 5. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do
Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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