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Jitka Smith
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Jana Franger
9389 7029
Tajemnice:
Iva Nováková
Pokladník:
Lukáš Kořínek

0404 735 462
0431 115 207

Ostatní členové výboru:
Vlasta Thomas
9377 6470
Jiří Voyt
9401 3817
Gábina Baladová 0422 582 197
Jiří Koval
0424 167 260
Bohumil Růžička 0415 949 325
Radek Václavík 0420 351 027
Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
Tel.
(08) 6460 5584
Mobil:
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

Úvodní slovo

na přednášku

Zveme všechny zájemce na povídání o záhadách a tajuplnostech
vesmíru se zaměřením na místa, kde gravitace je tak silná,
že z něho neunikne ani světelný paprsek.
Přednášku a diskusi povede náš předseda, Jerry Kabelka. Otázky
a další poznatky od účastníků jsou vítány.

Datum: 16. 5. 2013
Čas: 17:30
Místo: Klubová místnost v budově
The Rise, 1. patro
(v naší knihovně)
Adresa: 28, Eighth Avenue, Maylands

Č E S K Á A S L OV E N S K Á

K N I H OV N A

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý druhý čtvrtek (4.4.,18.4.,2...5.,16..5.,30..5.,2013)od 14:00 do 18:00
THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č.. 8
2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands
Těší se na vás knihovnice Jiřina Hrabcová

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK
2013 JE K 31. 3. 2013
VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ PLATBY JSOU
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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Pokračování z minulého čísla:

Tradice dubnové
Po bohatých tradicích velikonočních si v tomto čísle připomeneme tradice a pranostiky
dubnové. Těch už není tolik, ale přesto stojí za zmínku, neb se některé dodnes drží.
Duben začíná žertovným Aprílem (1.4.). Přestože tento zvyk nemá český původ, jistě si každý z nás pamatuje, jak jsme se
tento den snažili někoho napálit, často učitele ve škole! Podle pramenů tento zvyk vznikl z veselé nálady, že po nevlídné
zimě konečně nastalo jaro. Letos to tedy rozhodně neplatí, zima se nechce své vlády vzdát!
V tento den je tedy zvykem někoho napálit „aprílem“. V dřívějších dobách se často posílalo „oběti aprílu“ půjčit či zakoupit
něco, co neexistovalo. Třeba komáří sádlo, bublinu do vodováhy či mezery do žebříku. Každý si dával velký pozor, aby na
nějaký ten apríl nenaletěl!
23.4. „O svatém Vojtěchu, chladno dobytčeti i člověku.“
Svatý Vojtěch byl skutečnou postavou z jednoho z nejmocnějších rodů - Slavníkovců. V roce 982 byl zvolen druhým pražským biskupem. Byl zabit na misijní cestě k Prusům. Břetislav I. přenesl jeho ostatky do Svatovítské katedrály za účelem
povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.
V předvečer tohoto svátku chodívala děvčata do lesa, aby si chytila mládě holuba, samečka. Nebyl to úkol vůbec snadný!
Pokud se jim to podařilo, schovaly si tajně holoubě v komůrce, kde se o něj staraly, až si byly jisté, že holoubek umí létat.
Pak ho časně z rána vypustily v „černé kuchyni“ komínem. Při vypouštění děvčata čarovala. Pokud nikdo nic neviděl a holoubek komínem vyletěl, čarující dívčina dosáhla všeho, po čem její srdce prahlo. Kouzlo mělo zapůsobit na jejího milého a
vše skončit svatbou!
24.4. „Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři.“
I svatý Jiří byl skutečnou postavou. Narodil se ve 3. století. Díky svému vyznání ke křesťanské víře byl vězněn a mučen,
a nakonec i popraven.
Podle lidové víry se v tento den otevírala země, z které vylézali hadi a štíři. Tento den se neměla pít voda ze studní, protože prý byla jedovatá! Byl to také den, kdy se poprvé koupalo v přírodě, a poprvé zazpíval slavík. Na počest tohoto svátku
se každoročně koná památná pouť na svatou horu Říp. Také čtyřlístek nalezený na svatého Jiří má čarovnou moc:
„Jetelinka o čtyřech listech na milost, o pěti na děti, o šesti na štěstí, o sedmi na smrt“... zdá se, že ne každá sedmička je
šťastným číslem!
30.4. „Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.“
Mnozí z nás znají tuto noc jako noc, kdy se pálí čarodějnice. Proto i náš pravidelný táborák je tak trochu připomínkou
tohoto stále živého zvyku.
Filipojakubská noc (z 30. 4. na 1. 5.) je, podle pověry, magická noc, kdy se otevírá země, aby vydala své poklady. Ale je to
také noc, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. Jako ochranu před temnými silami u sebe dříve lidé nosili květ z kapradí
nebo svěcenou křídu. Věřilo se, že se tuto noc slétají čarodějnice na sabat. Čarodějnice se potíraly kouzelnými mastmi,
které jim umožnily létat na koštěti. Věřilo se, že poslem zla byly staré ženy a ty se pak ve středověku stávaly obětmi
„honů“ na čarodějnice. (Z mé paměti se nikdy nesmažou vzpomínky na český historický film Otakara Vávry „Kladivo na
čarodějnice“).
Naštěstí se věřilo, že zlá moc čarodějnic trvala jen do rána. Lidé se chránili před mocí temných sil různě: před vrata domu i
chléva pokládali narýpané drny - čarodějnice totiž prvně musela spočítat všechna stébla, než mohla vstoupit do domu, a
to do rána nestihla. Domy se kropily posvěcenou vodou, zapichovali se pruty a trní, aby čarodějnici poranily, práskalo se
bičem nebo střílelo z pušek. A na ochranu před nimi se na kopcích se pálily ohně! Postupně tak vznikla tradice „pálení
čarodějnic“. Mladíci zapalovali košťata, která vyhazovali do výšky, aby viděli čarodějnice létající na košťatech. V tento den
se také chránila úroda a dobytek. Ochrana úrody a celého hospodářství byla hlavním účelem tohoto lidového svátku.
A pokud by se vám zachtělo živých snů o létání, stačí si dát odvar z mandragory a pomazat se mastí z blínu černého!
Jitka Smith
Zdroj: Bestanovský M; Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce Jaro
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Heritage Trail MTB Challenge - RFDS Fundraising.
Děkuji všem 26 účastníkům cyklovýzvy,
kteří přišli v neděli 17. března otestovat svoji fyzičku
a podpořili mne tak v letošní Gibb River MTB Challenge.
Přispěli na fungování služeb „létajících lékařů“ částkou celkem $83.50.

Cyklovýlet z Vlastina sedla

Cyklovýlet pro pěší

Tak pánové a dámy, to bylo něco! Naposledy jsem jela na kole asi před třemi roky; sedělo tam smutně v zadní místnosti,
pneumatiky prázdné, a cekalo na příležitost. A ta se konečně
našla díky Gábině. Kolo potřebovalo trochu TLC, šlo na malý
servis a byla jsem připravena. V duchu už jsem se rozhodla pro
tu nejkratší a nejrovnější trať (14 km tam a zpátky) a doufala
jsem, že to zvládnu.

Jak už bylo výše napsáno, v neděli, 17. března, se konal cyklovýlet. Pro ty, co na kolech jet nemohli nebo
nechtěli, Olga zorganizovala krátkou procházku.
Sraz jsme měli na kruhovém objezdu ve Stoneville. Po
zaparkování, namazání a usazení dětí do kočárků jsme
asi o půl desáté vyrazili po Railwail Reserves Historic
Trail do Parkerville. V čele skupinky se drželi naši tři
malí cyklisti. Během cesty jsme měli nespočet kratších
i delších přestávek. Začínalo být pěkně teplo a všichni
jsme se těšili, že v Parkerville v hospůdce si dáme
sladkou odměnu. Míjeli nás cyklisti, se kterými jsme
prohodili pár vět. Všichni se usmívali a měli dobrou
náladu. Do Parkerville jsme dorazili asi kolem půl dvanácte. Rádi jsme si sedli na terásku, popíjeli kávu
s nějakou tou dobrůtkou a hlavně povídali. Po hodince jsme se vydali na cestu zpět. Už bylo pořádné teplo
a děti začínaly být unavené. Byli jsme rádi, když jsme
došli zpátky na parkoviště a těšili jsme se, že popojedeme do Mt. Helena, potkáme se s našimi cyklisty a
dáme si něco dobrého k jídlu a pití. Tam už panovala
dobrá nálada a všichni si měli o čem povídat.
Kolem čtvrté hodiny jsme se rozloučili a unaveni, špinaví, ale s úsměvem jsme se dali na cestu domů.
Václavíkovi

Dorazila jsem
na určené místo, kde už Gábina zaznamenávala přihlášené
sportovce. Malá rozjížďka po
cestě, abych
věděla, že na
kole ještě umím
sedět, a už jsme
s Luckou a jejími dětmi vyrazily. Díky jim to
byla jízda spíše rekreační, protože byly nutné časté zastávky pro
napití vody a malého odpočinku. Po 7 km byla polovina cesty za
námi a v malé restauraci při silnici jsme už našly pár rodinek s
maminkami a těmi nejmenšími ratolestmi. Půlhodinka odpočinku a popovídaní při kávě a byl čas jet zpátky. Sluníčko už
pěkně hřálo a mně už se nějak šlapalo hůř. Naštěstí malý Jakub, který si trochu chtěl hrát na závodníka, spadl z kola a nabil
si koleno, a tak bylo hodně pláče, ale taky velká zastávka
na vydechnutí. Nakonec jsme se s Madlenkou rozjely napřed,
zatímco Lucka utěšovala Jakuba.
Cítila jsem, že cíl nebyl daleko a tak jsem z posledních sil přišlápla a dojela slavnostně ke Gábině. Cesta nám se vším všudy
trvala asi 2 hodiny. A jak jsem se těšila na studené pivo a něco k
jídlu!
Druhý den jsem zjistila, že určité části mého těla byly citlivé a
zasloužily si speciální péči. Ale, výlet mně dal motivaci pokračovat v jízdách na kole na okolních tratích a uvidíme, jak mam
silnou vůli. Každopádně to byl pro mne hezky zážitek, na který
budu ráda vzpomínat. Gábino, ještě jednou, děkuji.
Vlasta Thomas
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Na sobotní dopoledne 1. června 2013 (čas a místo bude upřesněno)
pro naše nejmenší připravujeme maškarní diskotéku plnou her a soutěží
Začněte listovat v českých a slovenských pohádkových knížkách,
protože téma karnevalu je:
„Postavy z pohádek, jak je známe v Čechách a na Slovensku“
Nejoriginálnější masky budou odměněny!

Česká škola bez hranic pořádá letní tábor

ročníky) naleznete na našich internetových stránkách
http://csbh.cz/novinky/letni-tabor-slunakov-2013

Česká škola bez hranic pořádá letní tábor v České republice
pro děti českého původu, jež vyrůstají v zahraničí v termínu od 28. 7. 2013 do 4. 8. 2013.

Termín uzávěrky přihlášek je 30.4.2013

České školy bez hranic zajišťují výuku českého jazyka a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hraniLetní tábor ČŠBH se koná v ekologickém středisku města
cemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu
Olomouc – Sluňákov a je výjimečnou příležitostí, jak si děti
získávají v zahraničních školách. Česká škola bez hranic
českého původu, jež vyrůstají v zahraničí, mohou rozšířit své vznikla v roce 2003 v Paříži. Od tohoto roku se model její
znalosti češtiny, poznat nové kamarády (pocházející z růzvýuky úspěšně rozšířil do dalších 8 evropských zemí. České
ných koutů světa a přitom hovořící česky!), naučit se nové
školy bez hranic tak tvoří mezinárodní síť škol, které kromě
hry, výtvarné techniky, písničky, básničky, pohádky a vše co
Paříže působí rovněž v Londýně, Berlíně, Curychu, Mnichok letnímu táboru patří.
vě, Bruselu, Ženevě a Drážďanech. Zároveň spolupracuje s
dalšími výukovými centry z celého světa. Více informací o
Táborový program se zaměřuje na:
činnosti ČŠBH naleznete na www.csbh.cz
• Rozvoj českého jazyka nenásilnou formou her
(celotáborová hra)
• Aktivity spojené s rozvojem jazyka, které
jsou přizpůsobené speciálně dětem žijícím v zahraničí
• Odborná pedagogická činnost vycházející z propracovaných metod pro tuto skupinu dětí

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Kontaktní osoba:
Alžběta Kolumpeková
alzbeta.kolumpekova@csbh.cz
Česká škola bez hranic, o.s.
Tel.: +420 721 779 984
www.csbh.cz

Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let. Podrobné informace
(jak se na tábor přihlásit, ceník, co s sebou, předchozí
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Kurzy českého jazyka pro dospělé

Radio Czech & Friends 95.3 FM

Probíhají každé úterý podvečer a sobotu dopoledne ve třech jazykových
úrovních: Začátečníci – zahájení vždy v 1. termu nového roku, mírně pokročilí a pokročilí – lze se připojit kdykoli, nutná konzultace předem.
Učebnice Lída Holá, Akropolis: New Czech Step by Step. Cena kurzu je
$12/lekci.

každé pondělí 16:30-17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

www.radiovysilaperth.com

Úterní výuka:
The Rise, Community Office č. 8 (1. patro), 28 Eighth Avenue,
Maylands
18:00 - 19:00 začátečníci, 19:00 - 20:00 mírně pokročilí,
20:00 - 21:00 pokročilí
Sobotní výuka:
Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands
10:00 – 12:00 mírně pokročilí a pokročilí

Radio SBS 96.9 FM
každou neděli 21:00-22:00 česky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech

každou neděli 22:00-23:00 slovensky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Bližší informace 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
Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45

Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com,
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
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Knihovna a Senior klub

Česká playgroup

Otevřeno každý druhý čtvrtek od 14:00 do 18:00
( 4. 4. , 18. 4.,2.5.,16.5.,30. 5.2013)
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let
Kde:

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army
Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta
Kdy:

Slovenské evanjelické bohoslužby

každý čtvrtek 9:30-12:30

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

sa konajú vždy v 4. nedeľu v mesiaci o 16:00 hodine v
St. John´s Lutheran Church na 16 Aberdeen St Northbridge.

Helena Tippett 0401577661

tippett@westnet.net.au
Po bohoslužbách máme posedenie v hale.
Všetci ste srdečne vítaní.

Kadeřnické služby a líčení přímo u vás doma

O bližšie informácie alebo s akýmikoľvek žiadosťami sa obráťte na
Rev Milo Velebír Mob 0413 650 429 alebo 9246 2167
Email: milo.velebir@gmail.com

Levné stříhání, barvení a úprava vlasů,
líčení pro slavnostní příležitosti i na Halloween
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. Omsi pri kostole.

14. April 11:15

“Rainbow”



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



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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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.

Generation Toys
Books
Pillows
Plush Toys
Wooden Toys
Dinnersets
T-Shirts
Puzzles
Visit: www.generationtoys.com.au

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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VÝSTAVA K 60. VÝROČÍ
VÝZVA K ÚČASTI PRO KRAJANY A JEJICH POTOMKY Z ŘAD UMĚLCŮ, KUMŠTÝŘŮ, ŘEMESLNÍKŮ, PODNIKATELŮ,
PROFESIONÁLŮ A JINAK ČINORODÝCH LIDÍ
Připravujeme výstavu k 60. výročí od založení českého a slovenského spolku v Západní Austrálii.
Výstava se uskuteční dne 20. 7. 2013 v malém sále Australian Asian House, 275 Stirling St, Perth.
Současně ve velkém sále v ten den bude probíhat naše tradiční zabijačková hostina.
SOBOTA 20. 7. 2013
AUSTRALIAN ASIAN HOUSE,
275 STIRLING STREET, PERTH

Umělci – kumštýři – řemeslníci – podnikatelé – profesionálové - osoby činorodé a jinak zajímavé - zasloužilí krajané !



Pokud jste sebe anebo někoho známého již přihlásili
(v rámci ankety pořádané při minulé zabijačce), není
třeba tuto osobu či osoby znovu přihlašovat. Nyní
máme na seznamu kolem 35 osob, ale zcela jistě je
mezi námi mnohem více takových, o kterých by se
dalo říci, že jsou zajímaví, zasloužilí či činorodí.
 Podnikatelé a živnostníci– využijte této možnosti také
ke zviditelnění vaší firmy! Za tuto reklamu platit
nemusíte!
 Součástí výstavy budou fotografie, výrobky, prezentace, promítání, vystoupení a exhibice.
 U příležitosti výstavy bude vydána brožura o klubu,
mimojiné i s uvedením všech osob, které budou nomi- TRADIČNÍ ZABIJAČKOVÁ VEČEŘE
novány, informace o nich a kontakty (pouze takové, SPOJENÁ S VÝSTAVOU K 60. VÝROČÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO KRAJANSKÉHO
se kterými budou předem souhlasit). Brožurku obdrží
SPOLKU V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
návštěvníci výstavy jakož i konzuláty a velvyslanectví
ČR a SR.
“ČEŠI A SLOVÁCI V ZÁPADNÍ
Na tento projekt jsme získali dotaci z ČR a o dotaci ze SR
AUSTRÁLII
máme požádáno.

1953 – 2013”

Více informací ráda sdělí, přihlášky a jakékoliv podněty přijímá
koordinátorka výstavy – Olga Goerke na e-mailu:
olga@com-in.cz nebo mob. cisle 0413 912 586.

(prezentace, promítání, workshopy, exhibice, historie a
současnost, výtvarné umění, design, významné osobnosti, divadelní vystoupení, živá hudba...)

Slaný jarní koláč

Jarní polévka
Mrkev
Petržel
Celer
Pórek
Česnek
Bujon

listové těsto,
zakysanou smetanu,
vejce, šunka, sůl, pepř,
muškátový oříšek, cibuli a
tvrdý sýr
Postup
Z listového těsta vyválejte kulatý plát a vyložte jím
koláčovou formu. Okraje zvyšte asi tak o 3 cm a dno
několikrát propíchněte vidličkou.V míse pak smíchejte
zakysanou smetanu, vejce a na kostičky nakrájenou
šunku. Osolte ji, opepřete a ochuťte muškátovým
oříškem. Hmotu rozprostřete na koláč a obložte kolečky
cibule. Potom to posypte strouhaným sýrem. Koláč
pečte v troubě asi 30 min.
Poznámka
Před podáváním ho posypte sekanými bylinkami a
můžete ho podávat jak teplý, tak studený.

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Feta
Vejce
Hladká mouka
Muškátový květ
Sůl
Petželka

2 lžíce
1 ks
4 lžíce
1 špetka
1 špetka
2 lžíce

Očištěnou zeleninu nakrájíme na tenké nudličky a přidáme
oloupaný jemně nasekaný česnek. Vložíme do vody a 10
minut vaříme. Potom přidáme bujón a ještě 5 minut vaříme.
Mezitím prosijeme na vál mouku do níž rozklepneme vejce.
Přidáme muškátový květ, polovinu jemně usekané petrželky
a lžíci vody. Vypracujeme řídké těsto, přidáme sýr a
prohněteme. Těsto rozválíme na slabou placku (asi 1 mm) a
necháme zhruba 20 minut schnout. Potom placku rozkrájíme
na pruhy přibližně 5 cm široké. Poskládáme je na sebe a
nakrájíme z nich nudle. Nasypeme je do vroucí vody a asi 3
minuty vaříme. Pak je scedíme a propláchneme studenou
vodou. Nudle dáme do horké polévky a přidáme zbylou usekanou petrželku.
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Z Klokanovy kapsy SUDOKU
Řešení z minulého čísla

Obtížnost: snadná

Moora Triathlon
Před rokem jsme si celá
rodinka vyjeli do Moory,
malého městečka severně
od Perthu, kde jsem se zúčastnila triatlonového závodu. Moc se nám tam líbilo a
rozhodli jsme se, že výlet
zase letos zopakujeme. Na
naší české playgroup jsem
se o závodě zmínila a kamarádka Dana se hned pro
závod nadchla a slíbila, že se s jejich rodinkou také přidají.
A tak jsme se o krásném
březnovém víkendu vydali
na cestu. Moora leží necelých 200 km severně od
Perthu. Je to malé, ale moc
hezké městečko, kde je
ticho,
klídek,
pohoda
a moc fajn lidé. Ubytovali
jsme se v dokonale vybaveném kempu, v nádherně
zařízené chatičce, se dvěma ložnicemi a příslušenstvím. K večeři jsme grilovali, zatímco si naše dětičky vesele
pobíhaly po kempu a honily se na koloběžkách.
Brzy po ránu jsme se s Danou vydaly k bazénu, kde už
bylo vše připraveno na triatlonový závod. Zaregistrovaly jsme se, dostaly startovní čísla a trička s logem
závodu. Připravily si věci na
plavání, na kolo a na běh
a pak už jen čekaly, až z
kempu dorazí náš "support"
team, 2 manžílci a 6 dětí. Já
jsem startovala jako první

a čekalo mě 650 metrů plavání, 18 km na kole a 4,5 km běhu. Dana startovala ve třetím závodě a zkusila si kratší triatlon, 150 metrů plavání, 6 km na kole a 1,5 km běhu. Závod
byl výborně zorganizovaný a měl moc fajn atmosféru, takže
jsme si to obě moc užily.
Děti ohromně fandily, což
nám oběma pomohlo
k vítězství a vyhrály naše
kategorie. Já si odvezla
200 dolarů a Dana super
boty. Takže musím konstatovat, že jsme tu naší
českou zemičku reprezentovaly na jedničku!
Za rok v březnu se Moora
Triathlon zase pořádá. My
rozhodně pojedeme. Věřím, že se mezi námi najde více
šikovných českých sportovců. Takže neváhejte, začnete
trénovat a přidejte se k nám.

Petra Jerejian
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec - Hynek KMONÍČEK
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 2013
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 2013
27. 4. 2013
16. 5. 2013
June
20. 7. 2013
28. 9. 2013

Táborák
Přednáška
Dětský den
Zabijačková večeře
Svatováclavský ples

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