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Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka
9399 3744
Místopředseda:
Jitka Smith
0406 026 840
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
Mobil:
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

Ach ty poplatky….tentokráte ty členské.
Vážení členové naší asociace. Poměrně velké množství z vás v minulém čísle Klokana obdrželo informaci o tom, že nemáte zaplacené členské příspěvky na rok 2013, a výzvu k jejich
uhrazení. Proč se tak stalo je nasnadě. Členské příspěvky, ač jsou splatné k 31. březnu, mají
k dnešnímu dni zaplaceny pouze zhruba dvě třetiny lidí, kteří byli členy v roce 2012. Samozřejmě, občas se zapomene, to se stává většině z nás, ale že by třetinu České a Slovenské
komunity postihovala až taková amnézie, je podivné.
Z čistě organizačního hlediska nám tato situace značně přidělává práci. Seznam členů se
musí aktualizovat v průběhu celého roku, jak lidé platí (někteří dokonce členství platí na
Mikuláši za již skoro uplynulý rok), členské kartičky se musejí vyrábět a posílat na několikrát, s případnými šeky nestačí do banky zajít jednou, či dvakrát, ale třeba desetkrát.
Nevím jak vy, ale já už dlouho nepotkal člověka, který by mi řekl “já mám takového volného času, že nevím, co s ním dělat”, spíš všichni řeknou jedno slovo “nestíhám”. To samé
platí i o nás z výboru, tak že malá pomoc v podobě dochvilnosti z vaší strany by nám velmi
pomohla.
Možná si říkáte, proč vlastně poplatky platit? Na akce můžete přijít stejně, sice za trochu
vyšší vstupné, ale možná sečteno a podtrženo vás to na konci roku vyjde o pár dolarů levněji, Klokan je buď na internetu ke stažení anebo vám přijde do emailové schránky a zbytek
informací je na webu asociace nebo Facebooku. Tento přístup má ale jeden velký háček.
Když naše asociace nebude mít členy, tak tu nebudou akce, na které můžete přijít, nebude
tu žádný Klokan, zabijačka, Mikuláš a to by byla podle mne velká škoda.
Členské příspěvky nepokryjí ani náklady na tisk a distribuci Klokana. Naštěstí je provoz klubu a Klokan dotován granty z České a někdy i Slovenské republiky. Do každé žádosti o grant
se vyplňuje počet platných členů. A jednoduchou matematikou, více členů = více peněz.
Takže silná členská základna je skutečně důležitá. I když se někomu možná členství finančně “nevyplatí“, vyjadřujete tím podporu a zájem o Českou a Slovenskou komunitu, zvyky a
tradice, z kterých jsme vyšli, které nás vytvářely a umožnily nám být úspěšní tak, jak jsme
teď a v neposlední řadě tím aspoň symbolicky oceňujete ty hodiny a hodiny dobrovolnické
práce ze strany členů výboru a ostatních, kdo asociaci pomáhá. Členství není snad tak závratně vysoké, aby udělalo díru do rodinného rozpočtu a hodnota, kterou za členství získáte je určitě mnohonásobně vyšší. I když se před ni nedá postavit symbol dolaru.
Jedna z primárních funkcí asociace je držet komunitu pohromadě a informovanou o dění v
ní. Proto jsme byli vždy velmi benevolentní, co se poplatků a zasílání Klokana týkalo. Proto i
vy, kteří ještě zaplaceno tento rok nemáte, držíte červnového Klokana v ruce. Je to ale
nefér k těm, kdo včas zaplatili a finančně neudržitelné. Proto je toto vydání Klokana poslední, které bylo zasláno i lidem bez zaplacených poplatků. Věříme, že to chápete.
Lukáš Kořínek

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
SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 JE K 31. 3. 2013
VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ PLATBY JSOU UVEDENY NA STR. 11

Pokud jste již zaplatili, ale zapomněli jste uvést vaše jméno prosíme, co nejdříve
se nám ozvěte. Máme dvě platby z března 2013 ve výši 35 a 20 dolarů a nevíme
od koho 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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Vážení přátelé,
srdečně vás zvu na přednášku mojí dcery Carly, která se bude konat 15. srpna (všechny informace na přiložené pozvánce). Její vášeň pro správnou výživu a celkový životni styl inspiroval nejenom celou její rodinu, ale
mnoho dalších lidí, kteří měli možnost si ji poslechnout. Vzhledem k tomu, že Carlina znalost českého jazyka
je spíše " poslechová ", přednáška bude v angličtině.
Těšíme se obě na vaší účast.
Vlasta Thomas
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Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří mně podpořili
v účasti na letošní Gibb River MTB Challenge.
Podařilo se mi zvládnout jako první ženě v sedmileté historii této akce sólo jízdu po terénní cestě dlouhé 647km a
zároveň přispět částkou $500 na RFDS a stejnou částkou
na Australský Červený kříž.

Co je to vlastně ta Gibb River Challenge? Jízda na horských
kolech v 2-6 členných týmech z města Derby do El Quste
Home Station po terénní cestě Gibb River Road. Jezdci se
střídají jako při štafetě, délku svého úseku volí podle své
aktuální fyzické kondici. Speciální kategorií jsou sólo jezdci,
kteří absolvují celou jízdu sami; za zády cyklistů jede jejich
podpůrný vůz s vodou a jídlem. Celá trasa je rozdělená do
různě dlouhých etap, na konci každé je nocleh v kempu.

Pokud máte chuť, můžete se zůčastnit příštího ročníku. Registrace se otevře začátkem listopadu.
S přihláškou není radno otálet, zájem je velký a kvóta účstníků se rychle naplní.
Více na http://www.thegibbchallenge.com.au/

Český rozhlas slaví 90 let svého trvaní
18. květen 1923 je dnem, kdy bylo v pražských Kbelích
zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání pro území Československa, které se tak stalo, po Velké Británii, druhou evropskou zemí, v níž rozhlas pravidelně vysílal.
První provizorní studio bylo zřízeno ze zapůjčeného
skautského stanu ve Kbelích u Prahy – jen několik minut
slov a hudby. Český rozhlas přichystal k tomuto výročí
řadu akcí jak v Praze, tak v regionech. Na den otevřených dveří mohli návštěvníci přijít do budovy na Vinohradské třidě a v Římské ulici, kde si mohli prohlédnout
vysílací studia. Ve 20 hod. se konala ekumenická vigilie v
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech s
modlitbou za Český rozhlas. Bohoslužbu zahájil kardinál
Dominik Duka. Na fotografii jsem já a můj muž Stanislav
Menšík s generálním ředitelem Českého rozhlasu, Mgr.
art. Peterem Duhanem.
Ze zorného úhlu historie rozhlasu, 18. květen je významný den, kdy si připomínáme řadou vzpomínkových pořadů,
co rozhlas pro dotyčnou osobu znamená či znamenal a co znamená nebo znamenal pro společnost vůbec, zvláště
pro krajany žijících v zahraničí.
Zdenka Menšíková
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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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Z Klokanovy kapsy SUDOKU
Po nekonečné zimě sužují Čechy opět povodně.
Jako každý rok se hledá viník a lidé se do- Prodám chatu v
hadují, proč na to zase nikdo nebyl připra- Českých Budějoviven a kdo kde udělal jakou chybu. Ale ne- cích, k vidění u
Karlova mostu.
byli bychom to my, kdybychom si z toho
Plovoucí podlaha,
nedělali aspoň trochu srandu:
vodní postel, teAktuální novinky:

Národní divadlo uvádí nově nastudovanou Vltavu. Vstup zdarma.

koucí voda, koupaliště u chaty.
Rybaření z pohodlí Vašeho domova.
Zn.: Spěchá



Stavba tunelu Blanka je v plném proudu.



Sudetští Němci se radují z navráceného
majetku, který je jim posílám po Labi do
Německa.



Prezident republiky pověřil náčelníka hlavního
štábu nalezením vhodného kandidáta pro pozici viceadmirála linek
MHD za účelem obnovení plynulosti provozu
metra.
Stavba největšího
aquaparku ve střední
Evropě s rekordním tobogánem StaroměstskáŽelivského zahájena.
Magistrát města Prahy
odhlasoval zrušení městské policie. Nahradí ji
Pobřežní hlídka.







Neukázněným řidičům,
kteří špatně parkují v
oblasti Karlína, bude
policie udělovat místo
botiček kotvičky.



Zprávy pro vodáky:
„Všechny západočeské
silnice jsou sjízdné!”



Protipovodňové bariéry
byly postaveny pozdě,
ale v řece.

Potká se Vltava a Labe a hovoří:
- Ty vole, červen a taková
kosa. Nezatopíme?

Řešení z minulého čísla

Obtížnost: těžká

Na automatu s prezervativy je
nápis: „Výrobky byly testovány britskou společností“ Pod
to někdo připsal: „To byl Titanic taky!“
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Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30-17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

Kurzy českého jazyka pro dospělé
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.

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

!!!!!Pozor změna vysílacího času!!!!!
Radio SBS 96.9 FM
Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech

Každý pátek 15:00-16:00 slovensky

Bližší informace u ballashley@hotmail.com (AJ) anebo
gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).

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

Média
Slovenská

Česká škola Perth

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

pro děti od tří let

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

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

Česká

Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45

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

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

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

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

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

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

Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

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

Česká playgroup
pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

Kde:

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

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

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
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. Omšu a posedenie
v hale pri kostole.

14. July 11.30
11. August 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 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
22. 6. 2013
20. 7. 2013
28. 9. 2013

Svatojánská noc a hledání pokladu
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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