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Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE:
Milí krajané,
Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii svou pravidelnou
výroční schůzí zahájila další funkční období. Schůze proběhla
2. února 2019 v prostorách St Johns Lutheran Church v centru
Perthu. Děkujeme všem členům asociace, co se jí zúčastnili a
přispěli do diskuse. Schůze byla usnášeníschopná a tak se mohly
projednat všechny body agendy.
Zpráva předsedy shrnula činnost v minulém roce, který byl ve znamení oslav stého výročí založení samostatného Československa.
Ty byly odstartovány nezapomenutelným večerem s cimbálovkou Slovácko mladší, následovalo divadelní představení Divadla
VOSTO5 „Operace levý hák“ a vyvrcholily v říjnu slavnostním
Stoletým plesem. Jednoduchá, ovšem velmi působivá, výzdoba
pódia, kterému vévodila obří československá vlajka a zlaté číslice
1,0,0 v nás všech utvrdila vřelý vztah k naší vlasti a kultuře, přestože žijeme v krásné Austrálii. Na konci listopadu se pak konal
již čtvrtý ročník Českého a slovenského filmového festivalu. Díky
neúnavné práci hlavní organizátorky Martiny Tlamsové se nám
podařilo v tomto ročníku divákům přinést nejen to nejlepší z české
a slovenské filmové tvorby, ale uvést i dvě australské premiéry!
Festival byl tradičně zahájen slavnostním otevřením s bohatým
(a vynikajícím) tradičním pohoštěním, které měla pod taktovkou
naše pokladní Míša Ondová.
Výčet loňských akcí tímto ale zdaleka nekončil. Věříme, že si mohl
vybrat každý. Snažíme se, aby většina z nich byla mezigenerační,
a tak se na nich setkali krajané – i jejich mnohdy ne česko-slovensky mluvící partneři, všech věkových kategorií.
Nedílnou součástí klubu je i náš měsíčník Klokan, ve kterém
vám pravidelně přinášíme informace o veškeré naší činnosti.
Tímto chci poděkovat naší editorce Lucii Vrbské za dlouholetou kvalitní práci. Děkuji i všem dopisovatelům, obzvláště pak
Gábině Baladové za rozhovory se zajímavými krajany v rubrice
„Jsou mezi námi“ a Milanovi Kučerovi za korektury. Zároveň
vyzývám všechny, aby se dopisovateli stali, Klokan je časopis
pro nás a o nás.
Stoletým oslavám se po celý rok věnovala i Česká škola. Praktické
a názorné činnosti a projekty se zaměřovaly nejen na historické
události a státnost, ale hodně času se věnovalo průmyslu, kultuře, objevům, významným osobnostem ve sportu, kultuře, vědě i
technice. Vyvrcholením tohoto projektu byl jarní tábor na téma
Toulky Českou republikou a její minulostí, a celoškolní oslavy století. Děti tak poprvé vystupovaly v národních krojích, a to jak na
školních oslavách, tak i na vystoupení během tradiční Mikulášské
besídky. To dodalo jak slavnostnímu rázu, tak i národní hrdosti
všech zúčastněných.

a také se o své zkušenosti s chodem klubu dělíme s ostatními
menšinovými krajanskými spolky při pravidelných setkáních na
Community Leader Forum, nově vzniklé iniciativě prezidentky
Maďarského klubu.
Přestože to byl rok plný velkých a nákladných akcí, naše hospodaření skončilo v kladných číslech. Na tom máte zásluhu hlavně
vy všichni, co jste se pořádaných akcí zúčastnili. Pokračujeme ve
vedení on-line účetnictví v programu Xero. Poradensky nám nadále pomáhal a na správnost vedení účtů bedlivým okem po celý rok
dohlížel Michal Turek, který také plnil funkci externího auditora.
Za jeho práci mu velmi děkujeme. Pokladní zpráva klubu byla po
diskusi jednohlasně schválena. Celou zprávu si je možné vyžádat
na naší klubové adrese či telefonicky.

Česky se učí nejenom děti v České škole, ale i dospělí. Již desátým
rokem nabízíme výuku českého jazyka všem jazykovým úrovním.
V minulém čísle Klokana jste se mohli dočíst velmi zajímavé odpovědi některých studentů, proč se chtějí učit česky. Velké poděkování za vedení kurzů i výuky patří Gábině Baladové a Milanovi
a Janě Kučerovým.

Během diskuse také padl dotaz, zda na naši činnost finančně přispívá česká vláda. Naše asociace každoročně žádá Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky o finanční příspěvek na
činnost klubu, České školy a filmového festivalu. Každoročně
peněžní dar obdržíme. Slovenská vláda nám přispívá na filmový
festival. Zde bych velmi ráda poděkovala i za výbornou spolupráci s českým generálním konzulátem v Sydney a velvyslanectvím v Canberře. Právě díky této spolupráci jsme Vám mohli
například představit cimbálovku a divadlo VOSTO5, podporují
i mnohé další naše projekty a celkovou činnost, ať už finančně,
doporučením či zajištěním.

V minulém roce byla činnost našeho klubu i české školy prezentována na slavnostních recepcích pořádaných ke stému výročí
založení Československa generálním konzulátem v Sydney a
velvyslanectvím v Canberře a také na 4. konferenci českých a
slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu. Pokračovali
jsme ve spolupráci s mnohými krajanskými kluby zde v Perthu

Po zvolení volební komise se představili nominovaní kandidáti do
výboru na rok 2019. Bylo potřeba zvolit a zaplnit uvolněné pozice
předsedy, místopředsedy, tajemníka i členů výboru. Činnost ve
výboru ukončili předseda Pavel Zausin a členky výboru Iva Zausin
a Lucie Vrbská, která však nadále zůstává editorkou časopisu
Klokan. Nově do výboru kandidovala Regína Čelišová a svoji

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK JE 31. 3. 2019
POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!
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kandidaturu také obnovil Radek Václavík. Po tajném hlasování
volební komise spočítala hlasy a prohlásila, že všichni nominovaní
obdrželi potřebné množství hlasů.

věnovat svůj čas ostatním. Velký dík patří také jejich rodinám, bez
jejichž podpory by to nebylo možné. Děkuji i odstupujícímu předsedovi Pavlovi za jeho loňskou činnost i odvahu se vedení ujmout.

A toto je Váš nově zvolený výbor:

Na závěr chci také poděkovat všem členům asociace, ostatním
krajanům a příznivcům našeho klubu za podporu. Jsme rádi, když
na naše akce přijdete a když spokojeně odcházíte. Pokud máte
nápady, návrhy, připomínky na zlepšení činnosti klubu, dejte nám
vědět, Váš názor nás opravdu zajímá. Samozřejmě, že kdykoliv
uvítáme nabídku asistence a pomoci. A to třeba i tím, že pozvete
své přátele a známé, aby se stali členy klubu, nebo sami do něj
vstoupíte, pokud jste tak ještě neudělali. Čím větší členská základna, tím rozmanitější a nákladnější akce můžeme organizovat.

Předsedkyně: Jitka Smith (přebírá pozici na jeden rok za předčasně odstupujícího Pavla Zausina)
Místopředsedkyně: Gabriela Baladová a Martina Tlamsová (pro
činnost zaměřenou převážně na organizaci filmového festivalu)
Pokladnice: Michaela Ondová
Tajemnice: Kateřina Švejcarová
Členové výboru: Jura Voyt, Marcela Pauková, Veronika Lakay,
Petra Jerejian, Regina Čelišová, Radek Václavík a Dana Caroll
Schůzi zakončila všeobecná diskuse. Členům byl představen plán
některých akcí na nejbližší měsíce a také pokračující spolupráce
s českým velvyslanectvím na připravovaných akcích na letošní
rok. Diskutovalo se opět také o nalezení vhodných prostor, kde
bychom mohli uložit majetek klubu, mít výborová jednání, výuku
češtiny pro dospělé, drobné akce a naši skromnou knihovnu.
Současné, společně pronajímané prostory v komunitním centru
v Maylands, nám díky zmenšování prostoru a omezenosti využití
přestávají vyhovovat. Pokud máte jakýkoliv nápad, prosím, ozvěte
se nám.
Rok 2018 byl opět plný akcí, které by se neuskutečnily, pokud by
o ně nebyl zájem, a pokud by je neměl kdo organizovat. Každé
akci je věnováno mnoho úsilí a ochoty se vzdát svého volného
času na úkor udržování aktivní a moderní krajanské komunity.
Téměř každá akce vyžaduje hodiny příprav a zařizování, než vůbec začne a pokračuje úklidem hodiny po vašem odchodu. Tímto
chci poděkovat všem členům výboru za neúnavnou práci a ochotu

Přeji Vám vydařený rok a těším se na brzké setkání na některé
z našich akcí.
S přátelským pozdravem
Vaše staronová předsedkyně
Jitka Smith

PŘIPRAVUJEME:

TRADIČNÍ TÁBORÁK
tentokrát s hostem zpěvákem Pavlem Novákem
mladším „Pavel Novák zpívá klokanům“
Můžete se těšit na opékání špekáčků, polské koblihy,
české pivo a písničky (nejen) Pavla Nováka st.

KDY: v sobotu 4. 5. 2019
KDE: na tradičním místě Windmill,
Ern Halliday Recreation Centre, Hillarys

OZNÁMENÍ
František Benedikt zemřel během návštěvy České republiky dne 26/12/2018 v nemocnici v Českých
Budějovicích František byl asi poslední český poválečný krajan žijící v Západní Austrálii.
Narodil se 21/05/1930 v jižních Čechách. Do Austrálie přicestoval v roce 1949.
Rád si při skleničce vínka povídal o svých vášních - rybaření a lovu.
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Děkuji
Jura

TOMÁŠ KONČINSKÝ V PERTHU
Tomáš Končinský přijel letos do Austrálie představit svou knihu Překlep a Škraloup, kterou napsal se svou
partnerkou Barborou Královou. Byli za ni v roce 2017 odměněni cenou Magnesia Litera a Zlatá stuha.
Pozvala jsem ho na kávu a ochutnávku vína do Swan Valley, aby mi o sobě, své tvorbě a o své knížce pověděl něco víc.

Chat program. Během jedné hodiny při prvním vysílání přišlo
do studia téměř 4000 dotazů!

Tomáš se narodil v Brně, ale jako malý kluk se s rodiči přestěhoval do Prahy. Rád vzpomíná na dětství, kdy jezdíval ke svým
prarodičům na prázdniny do Mikulova a Pálava bývala pro ně
mořem. „Tam se asi přestěhuji na důchod“, povzdechne si u
šálku kávy, kterou jsme si k rozhovoru objednali na zahradě
Yahava Kaffee.
Vyrůstal bez sourozenců, ale měl spoustu bratranců a sestřenic. Byl z nich nejstarší, a tak nějak přirozeně to byl on, který
vymýšlel pro všechny zábavu, hry a příběhy. Dneska to dělá
pro své děti ve věku sedm, čtyři a dva roky. Ve škole ho bavily
slohové práce a už ve svých deseti letech začal psát své první
povídky. Jako středoškolák dva roky natáčel spolu s kamarádem dění ve škole. Nadchlo ho to natolik, že se rozhodl pro
studium scenáristiky a dramaturgie na Filmové akademii.
Po jeho úspěšném ukončení začal pracovat pro českou mutaci
časopisu Esquire a psát scénáře seriálů pro Českou televizi, například Comeback, Doktor Martin, Strážmistr Topinka. Scénáře
píše dodnes, ale jako nezávislý autor. V roce 2015 byl nominovaný na cenu Český lev za scénář k filmu Schmitke. Stal se
spoluzakladatelem ČT Déčka, dětského kanálu České televize.
Nejsou v něm reklamy a vysílá pro děti a mládež od osmi ráno
do osmi večer. Parta kreativních nadšenců spolu s grafickým
návrhářem Danem Špačkem udělala z ČT Déčka evropsky
úspěšný kanál s vysokou sledovaností a s různými možnostmi
interaktivního zapojení se dětí do vysílání. Tomáš je autorem
pořadu Tam-tam, který má i svoje webové stránky. Přes
ně mohou děti psát do televize své návrhy na víkendové nebo prázdninové výlety, a taky se zapojit do
soutěží a her.

Tomáš Končinský při vymýšlení televizních her, akcí a příběhů
pro děti čerpá nejen ze své fantazie, ale inspirují ho také děti.
Jednou se jeho syn ilustrátora Dana zeptal: „Jak se pozná, že
je věc nová, a že je už stará?“ Tomáš se zamyslel a říká: „Za to
mohou skřítci.“ A knížka Překlep a Škraloup byla na světě.
Gábina

Jednou z nejúspěšnějších a nejvíc interaktivních
akcí ČT Déčka byla „Zachraňte duhu!“, při které
děti během letních prázdnin musely hledat
barvy a různé indicie k jejich nalezení. On se
totiž v televizi objevil Černobíl, který neměl
rád barvy, a tak je kradl a ničil. Měl dokonce i pirátské vysílání - vpadl několikrát do
běžného vysílání ČT. Cílem tohoto narušení
bylo nalákat rodiče na letní hru určenou pro
jejich děti. Později se s Černobílem udělal
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REAKCE NA AKCE:

KDO ZPŮSOBUJE CHAOS V LIDSKÉM SVĚTĚ?

TOMÁŠ KONČINSKÝ PŘEDSTAVUJE (NEJEN) DĚTEM SVĚT ENTROPÍKŮ
Spisovatel, televizní dramaturg a scénárista Tomáš Končinský v Perthu zahájil svoji australskou a novozélandskou šňůru, během které představí hrdiny své úspěšné knížky, entropíky Překlepa a Škraloupa.
a na obrovských plantážích pěstuje chuchvalcovník prachsprostý
(coconis vulgaris), což je nenáročná okrasná rostlina celosvětově
rozšířená. Takže pokud se u vás doma občas válejí takové ty chomáčky prachu, tak ty jsou ze Škraloupovic farmy!
A také jsme se dozvěděli, co se stalo, když se Překlep v dobré vůli
rozhodl zastavit Zub času. Najednou bylo NIC! Zub času přestal
pracovat, nic nestárlo, nic se nehýbalo, ale také NIC nebylo! Čas
se zastavil. Naštěstí se podařilo Zub času znova nastartovat, a
tak zase všechno pomalu stárne a rozpadá se, a profesor Štoček
sepisuje nové dějiny stárnutí. A takhle je to v naprostém pořádku.
Nemyslíte? VIVAT ENTROPIA!

V České škole je dětem a rodičům představil v sobotu 23. února.
Na Tomáše i jeho knihu jsme se moc těšili nejen proto, že získala
v Čechách několik ocenění, ale také jsme doufali, že nám osvětlí
taje stárnutí věcí. Svět entropíků má totiž od nepaměti na starosti
stárnutí věcí. Tomáš svým vyprávěním spojeným s ukázkami z
knihy zpestřil výuku nejdříve našim nejmladším dětem. A ty pak
ve výtvarné časti ztvárnily skřítky Překlepa a Škraloupa.

Po knižní prezentaci jsme se přesunuli do vývojářské třídy, kde
měly děti za úkol vymyslet nový přístroj na stárnutí a nakreslit
jeho prototyp. A že jim to šlo od ruky! Objevil se tu třeba krásný
a výkonný měnič fixových víček, tak jak ho můžete vidět v přiloženém nákresu (pozor- všimněte si prosím také pilné práce entropíka Překlepa, který v názvu vyměnil slovo víček za slovo míček!!!)

Měly také možnost si vyzkoušet, jak se zestárňuje samotná knížka
Překlep a Škraloup! Po jejich snažení to vypadalo, že knížka je už
blízko svého konce. No, rozhodně by všichni žáci bezvadně uspěli
na základní škole stárnutí věcí.

Co na to samotné děti?
Tomáš pak představil svět entropíků i třídám čtenářů. Ty moc
bavila hravost a představivost knihy. Líbily se jim názvy nejrůznějších přístrojů a zařízení na stárnutí věcí jako teleskopický
rychlopavoukovač, který entropíci hbitě použijí po dopadu vašeho
telefonu na zem, každý jistě zná výsledky šmodrchátka sluchátkových kabelů, či rajčatového razítka. Jak funguje vteřinové
rozlepidlo a ožužlávátko na tužky si jistě také každý domyslí.
Všechny děti se shodly, že mají zkušenosti s oblíbeným čokoflekovačem. Navštívily ve vyprávění cukrárnu, kde přistihly entropíky
v akci při děrování kremrolí a oslizávání chlebíčků. Zaujala je taky
představa maminky, která v dětském pokojíčku vyžaduje zásadně
nepořádek. Nicméně se také shodly, že mají raději věci nové, než
staré, poničené a rozbité.
Knihu můžeme vřele doporučit i dospělým čtenářům, kteří si jistě
užijí její humor a hravé použití jazyka. (Tomu nasvědčovalo i
mnohé hlasité uchechtávání přítomných dospělých při listování
knihou během prezentace.) Mohli se v ní dočíst, že boj s prachem
nikdy nevyhrají, neb entropíci poctivě navštěvují domácnosti
s prachovým rozprašníkem, mají i obří pásový sypač nečistot zvaný Drobek. Škraloupova rodina provozuje farmu na fleky a plísně
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Všem se hrdinové knížky a svět entropíků moc líbili.

A co je nejvíc zaujalo?
Kryštof: Jak se zastavil Zub času a nastalo černo.

Terezka: Nevěděla jsem, že skřítci dělají nepořádek.
Matěj: Jak tam měli zabordelený věci.
Lukáš: Nejvíc mě zaujalo, že Tomáš napsal knížku, to já bych jí
nenapsal.

A co vymyslely za přístroje?
Tobiáš: pavoukovač na baterky, míchač slov, trhač stránek, děrovač
Ondra: Boobie track – tracks people‘s legs and makes them dirty.
Míša: mravenčí ohryzávač
Amálka: měnič fixových víček, cuchač vlasů, roztrhávač kalhot, antisešívačka, rozbíječ nabíječek a rozbíječ žárovek.

A co o své knize i o sobě řekl samotný autor?
Tomáši, ty se živíš psaním knih?
Ne! To nejde! Psaním se obecně živit nedá, jedině psaním reklam a
seriálů. Čest výjimkám.
Je Překlep a Škraloup tvojí první knížkou pro děti?
Ano. Pro děti jsem napsal spoustu TV pořadů a vymyslel spoustu pohádek před spaním, ale kniha je to první.
Jak vůbec vznikl nápad napsat tuto knížku?
Vznikl na základě otázky osmiletého syna našeho ilustrátora: „Jak se
pozná, že je nějaká věc nová a že už je stará?“
Kde jste brali nápady na nejrůznější přístroje a stroje na
stárnutí?
To byla jedna z nejzábavnějších věcí na celém psaní! Házeli jsme si
nápady všichni autoři – i s Bárou i s Danem, a ty nejlepší pak Dan
nakreslil.

Myslíš, že knížka bude jednou zfilmovaná třeba jako
Lichožrouti?
Nemyslím, ale byl bych rád. Třeba pro Pixar je to ideální námět!
A v Austrálii jsi poprvé? Jak se ti zde za těch prvních pár dnů
líbí?
Jsem tu poprvé a zatím mám za sebou jenom Perth, ale jsem naprosto
nadšen! Slunce, vlny, duny, palmy, klokani, Češi…a určitě je toho
mnohem víc. Už se těším!
Tomáši, děkujeme za rozhovor, báječnou knihu a její prezentaci.
Ať se ti na dalších cestách po Austrálii i na Novém Zélandu jen
daří a psaní té nové knížky pro děti i dospělé ti jde samo od ruky!
Hodně inspirace!

Proč myslíš, že děti tak zaujala a stala se tak nesmírně
populární?
Protože je dobrá! A protože je v ní křišťálový prdlajs a hovnivál
Mořic.
Byl Překlep a Škraloup představen i jinde ve světě? Do kolika
jazyků byla už kniha přeložena?
Byli jsme s nimi na turné v USA, Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Přeložená je do angličtiny (Typo and Skim), němčiny (Tippo und
Fleck), korejštiny a čínštiny. Možná se chystá i francouzská verze.
A teď to nejdůležitější – líbí se i tvým dětem?
Ano, líbí. Nejstarší syn (7) ji pomáhal i vymýšlet a nejmladší dcera
(2) ji ráda trhá a žužlá.
Chystáš se, nebo chtěl bys, napsat další knížku pro děti? A
pro dospělé?
Rád bych napsal další knížku pro děti i dospělé, protože mi přijde, že
to nejsou dva odlišné živočišné druhy. I Překlep je kniha pro velké i
malé. Mám už nápad a začínám psát přímo tady v Austrálii!

Za Českou školu Jitka Smith
PS: Pokud byste měli zájem knihu si přečíst, ve školní knihovně
máme k zapůjčení českou i anglickou verzi. Se zapůjčením ale
dlouho neotálejte, knížky rychle stárnou, entropíci jsou pilní!
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NAUČTE SA MYSLIEŤ POZITÍVNE: ČASŤ I.
Predstavte si, že čakáte na autobus.
Autobus mešká. Začne pršať. Zmokne
vám lístok. Prídete neskoro na stretnutie. Všimnete si, že vätšina ľudí na
zastávke vyzerá pekne namosúrene.
Asi prežívajú podobný osud ako vy.
Až na toho jedného pána, čo sa tak
drzo usmieva. Nedá vám to a prihovoríte sa mu:
“Prepáčte, ale nad čím sa tak
usmievate?”
Pán odpovie: “Milujem keď prší.”
A vy na to: “Asi sa nikam neponáhľate,
však?”
“Ale áno, meškám do práce. Ale čo už,
nemám to pod kontrolou.”
Ten je ale divný, poviete si sám/sama pre
seba. Autobus dorazí a vy nastúpite. Ľudia
vyzerajú ešte namosúrenejšie, lebo nemajú
dosť miesta. Očami vyhľadáte pána a ten
sa ešte stále usmieva. Pomaly sa k nemu
pretlačíte. “Prepáčte, že vás znova vyrušujem, ale vám tu nie je tesno?”
“Asi áno. Ale premýšľam, aké mám
šťastie, že žijem v krajine, kde nemusím
všade chodiť pešo.”
“Aha, to áno. To je pravda. Alebo kde
je jediným dopravným prostriedkom
mulica.”
“Veru”, pán odpovie.
A zrazu sa usmievate obaja.
Podobný príbeh sa možno stal a možno
nie. V istom zmysle sa však deje každý
deň. Existuje totiž dôvod prečo sa väčšina z nás automaticky viac sústredí na negatívne veci v svojom živote (zmoknutý
lístok, autobus mešká) než na tie pozitívne (vôňa dažďa, rýchla preprava z bodu
A do bodu B). Od úsvitu ľudskej histórie
na tom totiž záležalo naše prežitie.
V čase keď sme si nemohli dovoliť
prehliadnuť žiadne potenciálne nebezpečenstvo, ľudský mozog vyvinul
systém, vďaka ktorému sme mohli rýchlo
reagovať napríklad na útok divokého
zvieraťa či kanibala za rohom. Ako by to
asi vyzeralo, ak by sme nevšimli šabľozubého tigra v kroví pretože by sme boli
zahľadení do krásy zapadajúceho slnka
nad horizontom? Asi nie veľmi dobre.
I keď v dnešnej dobe podobné problémy
už nemáme, tendencia všímať si všetko,
čo by nás mohlo nejakým spôsobom
ohroziť (teda všetko, čo v nás vyvolá
určitú nepríjemnú reakciu), nám ostala. Funkcia mozgu, ktorá bola niekedy

nevyhnutná pre ochranu našej existencie,
sa paradoxne sama stala nebezpečnou,
kedže z nás často robí mrzutých, nahnevaných a frustrovaných jedincov.
Negatívne predsudky či “negative bias”
boli preukázané napríklad v štúdii
Johna Cacioppa (Ph.D., neskôr na Ohio
State University, teraz na University
of Chicago). Ten zúčastneným ukázal
obrázky známe tým, že evokujú pozitívne, negatívne a neutrálne pocity, zatiaľ
čo zaznamenával elektrickú aktivitu v
ich mozgovej kôre. Výsledky pokusu
jasne ukázali, že ľudia, ktorý sa pozerali
napríklad na zmrzačené tváre či mŕtvu
mačku, reagovali na tieto výjavy omnoho silnejšie než tí, ktorým boli predložené napríklad obrázky dobrého jedla
a luxusného auta. Ako iste chápete, to,
že sú naše mozgy citlivejšie na negatívne podnety, znamená, že im padnú do
pozornosti vždy ako prvé.
Je teda “normálne” sústrediť sa na všetko, čo je v našich životoch “zle”, zatiaľ
čo to “dobré” nám akosi zvykne uniknúť
pomedzi prsty. Kvôli negatívnym predsudkom sa zvykneme zameriavať na to,
čo nám chýba a prehliadnuť to, čo všetko
už v živote máme (odtiaľ príslovie
“začneš si vážiť niečo, až keď to stratíš). Neustále kritizovať svoje “chyby” a
zlyhania a zabúdať oceniť svoje prednosti a úspechy. Sťažovať sa, keď je príliš
teplo v lete, či príliš zima v zime, miesto
toho, aby sme boli vďační za to, že
máme prístup k čerstvej vode kedykoľvek vysmädneme a k teplému oblečeniu,
ktoré nás zahreje. Nadávať na zmeškaný
autobus a zmoknutý lístok, zatiaľ čo pán
vedľa nás sa usmieva, pretože miluje
dážď. A tak ďalej. Podobných príkladov
je neúrekom.
Možno si teraz hovoríte niečo ako, “ak
je to normálne, tak to predsa nie je problém”. Normálne sa však nerovná prospešné. Negatívne
myslenie totiž
ľudskému telu
spôsobuje stres
a ten, ako
asi viete, sa
nie náhodou nazýva
“najhorším
zabijakom”.
Okrem toho,
že vedie k
celkovému
zníženiu
imunity nás

udržuje v stave “fight or flight”. A ak
sme v tomto stave pridlho, dochádza k
nadmernej produkcii kortizolu čo
•

zvyšuje riziko duševných ochorení
ako je úzkosť a depresia

•

zhoršuje pamäť a učenie

•

znižuje hustotu kostí

•

prispieva k priberaniu

•

zvyšuje krvný tlak a cholesterol.

A tým zoznam z ďaleka ešte nekončí.
Na druhej strane, pozitívne myslenie
má mnoho prínosov. Okrem zvýšeného
pocitu šťastia a radosti zo života prispieva
napríklad k zlepšeniu kardiovaskulárneho zdravia. Pomáha nám lepšie zvládať
chronickú bolesť, stres, úzkosť a depresiu.
Pozitívne myslenie taktiež podporuje rast
mozgu, ako aj generovanie a posilnenie
nových synapsií, najmä v oblasti prefrontálneho kortexu, ktoré slúži ako integračné
centrum všetkých funkcií myslenia. Inými
slovami, pozitívne myslenie prispieva k
nášmu celkovému zdraviu a to nie len
fyzickému, ale i mentálnemu.
Z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať,
že naučiť sa vidieť pohár poloplný a nie
poloprázdy, nie je také ťažké, ako by to
mohlo na prvý pohľad vyzerať. Ak by sme
si “negativitu” predstavili ako starú mocnú
burinu, my by sme boli záhradníkmi. Veru
tak. Každý jeden z nás môže dostať tú
chamraď pod kontrolu a miesto nej zasadiť
niečo omnoho krajšie a prospešnejšie.
V svojom ďaľšom článku sa s vami podelím o to, ako sa táto zmena v myslení dá
uskutočniť. Zatiaľ mám pre vás tri dobré
správy.
•

Naučiť sa myslieť pozitívne je jednoduchšie než sa napríklad naučiť po
Japonsky. Nevyžaduje to totiž žiaden
špeciálny talent ani predispozíciu.

•

Ako s akoukoľvek inou “zručnosťou”,
čím viac budete pozitívne myslenie praktizovať, tým bude pre vás
jednoduchšie.

•

Prvý krok k cieľu máte už úspešne
za sebou. Rozpoznanie “problému”
je totiž nevyhnutné pre uskutočnenie
akejkoľvek zmeny v živote. Teraz,
keď už viete o existencii negatívnych
predsudkov, môžete si začať všímať
ako ovplyvňujú vaše myslenie a správanie. Ak radi píšete, môžete si vaše
zistenia zaznamenať. To vám poskytne hlbší vhľad do situácie a pomôže
vám to rozpoznať ako a kedy nastane
posun k pozitívnemu mysleniu vo
vašom živote.
Ivana Separovic
mymindcounselling.com.au
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KLOKÁNEK

KDE SE VZAL VELIKONOČNÍ BERÁNEK, ZAJÍČEK, KOČIČKY A POMLÁZKA?
Svého času děti na Olomoucku hledaly vejce v zahradě už na Zelený čtvrtek, v západních
Čechách je měl týž den snášet kohout, ve Slezsku přinášel v pondělí sladkosti skřivánek, ve
středních Čechách liška.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Symbol beránka je pro Velikonoce
tradiční, protože už v pohanských
časech působili pastevci na velmi
rozsáhlých územích. Židé vnímají ovce jako členy Božího stáda,
beránka ovšem i zabíjeli jako
památku na vyvedení lidu Izraele z
egyptského otroctví.
V křesťanství beránek symbolizuje
Beránka božího. Nevinného, čistého a poslušného beránka, který
byl obětován na kříži a jeho krev
zachránila pokřtěné od hříchu a od
smrti.

Beránek je jako obřadní pokrm
známý už od středověku. Nikdo už
ovšem nezjistí, zda se velikonočním
beránkem rozumí dnešní sladké
pečivo ve stovkách variant nebo
skutečně pouze jehněčí maso.

KOČIČKY
Lidé vítali Ježíše přijíždějícího do
Jeruzaléma palmovými ratolestmi.
V našich krajích je ovšem nahradily kočičky – pučící květy jív. Tyto
něžné jarní symboly se světí v kostelech na Květnou neděli a podle
tradice by se měly spálit následující
rok na Popeleční středu.
K dalším velikonočním zvykům
patří vysévání obilí, řehtačky,
velikonoční kaktus nebo populární
zajíček. Opravdu záleží na každém
z nás, které z tradic velikonočních
svátků jara přijmeme za své. V
každém případě jsou Velikonoce
svátky, které symbolizují naději na
nový život.

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Své místo má zajíc v mnoha mytologiích – v egyptské, řecké, čínské
a symbolizuje obvykle štěstí, stejně
tak ovšem i čas, který je vyměřený
životu.

Bible řadí zajíce mezi tvory maličké
na zemi a moudřejší nad mudrce,
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takové, kteří symbolizují skromnost
a pokoru.

V lidovém pojetí se zase zajíček považuje za symbol zmrtvýchvstání. A
to proto, že nikdy nespí; nemá totiž
oční víčka.
Na počátku bylo vejce; historie
kraslic, křepelčí i jiná vajíčka

Současný velikonoční zajíček má
však jednoznačné poslání. Přináší
dětem vajíčka, nejlépe čokoládová.
Tradice zajíčka-nosiče k nám pronikla z Německa a postupem doby
se postava zajíčka stává stále populárnější. Ptáme-li se, proč právě on
může za tajné roznášení sladkých
dobrot po zahradách a domech, odpověď je jednoduchá. Zajíc se zjara
velice často dostává do blízkosti
lidských obydlí, protože tu hledá
potravu.
I v našich krajích patřilo ke starším
velikonočním zvykům honit zajíce.
Znamenalo to hledání vajec ukrytých v poli.

Kromě toho: Zajíček nutně nemusí
obdarovávat svými sladkostmi pouze na Velikonoční pondělí a navíc
na roznášku není ani zdaleka sám.
Na Olomoucku objevovaly děti na
zahradě vajíčka od Pánbíčkových
slepiček už na Zelený čtvrtek.

Děti v západních Čechách zase v
tentýž den usilovně hledaly v zahradách červená vejce od kohouta,
který je snášel údajně jedenkrát do
roka, právě pro tuto příležitost.

Ve Slezsku na Velikonoční pondělí
hledaly děti v brázdách polí sladkosti, které jim tam nadělil skřivánek
− škovránek.
Ve středních Čechách pro změnu
nadělovala liška.

A například ve Francii nosí zajíček
sladkosti už v neděli. Časně zrána
tu hledají děti čokoládové dobroty
ukryté na zahradě nebo v domě.
Milým dárcem přitom není nikdo
jiný než sympatický a ušatý symbol
velikonočních svátků.

POMLÁZKA
Tradice pomlázek je v českých
zemích velmi stará. Zmiňuje se o
ní už ve 14. století pražský kazatel
Konrád Waldhauser.

Čas pomlázky přichází právě o
Velikonočním pondělí, kdy chlapci
a muži vycházejí už časně zrána na
koledu.
Pokud jde o vdané ženy, vyšlehání pomlázkou jim má vyhnat zlý
jazyk.

Každé šlehnutí pomlázky znamená
pro dívky jistotu, že jim po celý rok
nebude chybět elán, energie, budou
veselé, zdravé a pilné.
Podíváme-li se do historie, i hospodář tak šlehal čeládku, aby nebyla
líná, krávu, aby se brzy otelila, a
stromky, aby se probudily k další úrodě. Někde místo pomlázky
používají studenou vodu. Říká se
tomu oblévačka a její efekt je podle
všeho podobný.

Pro Receptář Olga Štěpničková.
https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/kde-se-vzal-velikonocni-beranek-zajicek-kocicky-a-pomlazka/

POHÁDKA O NEPOSLUŠNÉM ZAJÍČKOVI
Byl – nebyl jeden les. A jak takový les vypadá? Plno stromů, mohutných i maličkých, a žije tu plno zvířátek. Pod
třemi borovicemi bydlí rodinka pana srnce – maminka
srna a koloušek Bořek, u jedlí mají pelíšek mrňavá selátka
s maminkou i tatínkem Karlem, který je pečlivě hlídá a
nikoho k nim nepouští. V celém lese je plno takových
pelíšků, doupat a nor. Ale v nejkrásnějším koutě lesa,
blízko šípkového keře na palouku, kde je nádherná zelená
tráva má pelíšek zaječí rodinka. Bydlí tu zaječí maminka
Aninka, ušatý tatínek Matěj a jejich zaječí dvojčata Šimon
a Adélka. Maminka i tatínek na ně dávají velký pozor,
protože uhlídat takové dva zlobily dá velkou práci a
starost. Ale Šimon a Adélka často maminku neposlouchají
a její poučování jim dlouhými oušky jen prolítne. Jednou
maminka potřebovala nutně donést cosi mamince od
srnců a nakazovala Adélce a Šimonovi: „Jdu k paní srně,
musím jí donést nový košík na trávu. Tatínek není doma,
tak tu hezky počkejte a hrajte si. Ven nechoďte, dneska
tu chodí lovci a mohlo by se vám něco stát. Slibujete mi,
že budete doma? Přinesu vám nějakou dobrůtku.“ Šimon
a Adélka kývali hlavičkami, že budou hodní a nikam
nepůjdou.
Maminka odešla. Zajíčci si chvíli hráli, ale za chvíli je
hračky omrzely a začali koukat z oken, Šimon vykukoval
ze dveří a začal lákat Adélku před pelíšek. Adélka říkala,
že maminka jim zakázala chodit ven, ale kdepak Šimon
– hupky, dupky a byl venku. Tam bylo věcí k vidění.
Šípkový keř se červenal šípky, travička se vlnila ve větru
a byla tak měkká. Tam se koulely kotrmelce! Zajíček byl
zaujat hrou, že si ani nevšiml, že se při skotačení dostal
do části lesa, kterou nezná.

Tady už nebyl šípkový keř, ani travička, ani tu nehřálo
sluníčko. Zajíčkovi nad hlavou hučely vysoké stromy a
přes jejich koruny nepronikl ani paprsek sluníčka. Zajíček

se začal ustrašeně rozhlížet okolo a za chvíli uplakaným
hláskem volal maminku. Ta se mezitím vrátila domů, kde
našla uplakanou zaječí holčičku. Adélka se mamince s
pláčem svěřovala, že Šimon skotačil před pelíškem, ale
teď nikde není. Maminka se moc lekla a začala tedy zajíčka hledat. Hledal i tatínek, který se vrátil domů. Přiběhl
i pan srnec, od jedlí s velkým funěním přišel pan Karel a
s ním i pan ježek, tetka liška a přilétla celá rodinka vran
a všichni se radili jak rychle najít zajíčka, vždyť za chvíli
bude noc a to na takového malého neposluchu v lese číhá
spousta nebezpečí.

Mezitím zajíček ustrašeně pobíhal mezi stromy, slyšel
podivné kroky, hlasy lidí, okolo něj proběhl divoký králík
s celou rodinou, nad hlavičkou mu prolétla ukřičená
sojka. Náhle zajíček uslyšel velkou ránu a zadní nožička
ho rozbolela, nevěděl co se děje. Schoulil se pod kmen velikého stromu a tiše plakal, po chvíli uslyšel veliké funění
s dupání. Zajíček strachy ani nedýchal, šramot se blížil a
k jeho úkrytu se blížil veliký stín. Zajíček zavřel oči, ale
najednou uslyšel nad sebou radostné volání: „Honem,
rychle, tady je.“ Byl to strýček Karel, který s ostatními
zvířátky hledal zajíčka. Přiběhl tatínek zajíc, strýček
srnec i teta liška. Všichni byli rádi, že zajíčka našli. Ten z
radosti zapomněl i na poraněnou nožičku, kterou mu postřelil lovec. Tatínek ho odnesl domů, maminka nožičku
ošetřila.
Když se zajíček druhý den probudil, maminka i tatínek
mu pořádně domluvili, že poslouchat se musí a jak by byl
tatínek, maminka, Adélka a všichni strýčkové a tety z lesa
smutní kdyby ho lovec zastřelil. A zajíček, ten slíbil, že
bude opravdu poslouchat a nebude utíkat z domova
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VELIKONOČNÍ BLUDIŠTĚ

Najdi, které vajíčko nazdobila Evička pro Jirku. Obrázek si vybarvi.

www.detskestranky.cz © imprimis. všechna práva vyhrazena
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Indoor – Outdoor

Kamila Turkova

One on One

Naturopath

Group Training
Bootcamps
Mums and Bubs

0402 829 758
healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Weight Loss
Nutritional Advice
Pre and Post Natal
Certified

Naturopathy, Herbal Medicine, Aromatherapy, Massage, Reﬂexology,
Energy Healing, Wholefood Cooking Classes

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE
•

Fyzioterapeutka Jana mluví česky specializuje
se na bolesti hlavy a krku

•

Naomi se specializuje na pilates, „deep tissue
massage“ a rehabilitaci

•

Jack se specializuje na sportovní úrazy

•

Alena mluví česky a specializuje se na léčbu
bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se ballajura@bpcphysio.com
k ní objednat také na masáž.
Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní
na dry „needling/acupuncture“

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

www.bpcphysio.com.au

RADIO CZECH & FRIENDS
95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na
internetové adrese: www.radiovysilaperth.com Tel:
08 9249 6491

ČESKÝ MEDOVNÍK

Česko-slovenská playgroup
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd

Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k nám
chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.

www.thehoneycake.com

Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

MÍSTO PRO
VAŠI

REKLAMU
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VÝLET DO SWAN VALLEY
Maďarská asociace nám nabídla k pronajmutí na klubové akce jejich nově zakoupený autobus. Svou kapacitou
20 cestujících, 1 průvodce a 1 řidič a nevelkým poplatkem je ideálním dopravním prostředkem pro malou skupinu lidí. A tak jsme se rozhodli autobus vyzkoušet a vyrazit na jednodenní výlet do Swan Valley.
Proč právě Swan Valley? Tato nejstarší
vinařská oblast v Západní Austrálii není
daleko, místní podniky nabízejí ochutnávky jídla a pití různého druhu, a od ledna
do března farmáři také prodávají čerstvé
hroznové víno. A co je nejdůležitější, už
třetím rokem několik podniků ve Swan
Valley podporuje naší asociaci věnováním
svých produktů do tomboly na našich
Vepřových hodech.

První skupinu účastníků výletu jsme
naložili u nádraží Guildford. Cestou
k Yahava Kaffee jsme se zastavili u farmáře v Banara Wines, který kromě čerstvého hroznového vína prodává i další
sezónní ovoce, marmelády, česnek, ocet,
vajíčka a med. Na parkovišti u Yahava
Kaffee se k nám přidal zbytek výletníků,
a tak jsme společně šli na ochutnávku
kávy. Už na nás čekali, a kromě kávy
a horké čokolády jsme měli možnost
ochutnat i kávová zrna ve třech druzích čokolády. Od Pierra, zaměstnance
Yahava kaffee, milovníka a velkého znalce kávy, jsme se dověděli podrobnosti o
pražení a mletí kávových zrn, o původu
názvu Arabica a mnoho zajímavého o
kávě vůbec. Yahava Kaffee patří mezi
štědré sponzory naší tomboly.

Po kávě jsme zajeli na oříšky do
Morish Nuts. Kromě klasických ořechů
Macadamia, mandlí, pistácií a kešu, jsme
dostali ochutnat oříšky ochucené pikantním Wasabi nebo chilli, a také medem
nebo sladkou kombinací karamelu a
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kávy. Pražení a ochucování ořechů probíhá přímo v prodejně a lze ho v pracovních dnech sledovat přes skleněné okno.

Následoval krátký oběd v Lavender Bistro,
kde si jsme si pochutnali na výborných
„Fish&Chips“ a jiných dobrotách levandulově zaměřené kuchyně. Kromě jídla,
výtečných ´scones´, levandulové zmrzliny
a kávy Lavender, Bistro nabízí v připojeném boutique oddělení také levandulovou
kosmetiku. Na jejich marmeládě, levandulových bonbonech nebo levandulovém
čaji si mohou každoročně pochutnat někteří výherci tomboly na Vepřových hodech.

Po obědě následovala ochutnávka
různých omáček, dipů a salátových
olejů v nedalekém Providore, a hned
potom ochutnávka čokolády ve vedlejší Chocolate Factory. Obě spadaji pod
jeden management a kromě zmíněných
produktů je možné v Providore objednat
ochutnávku vína s jídlem nebo si vyrobit
vlastní čokoládu v Chocolate Factory. Na
to jsme my ovšem čas vyhrazený neměli
(snad někdy příště) a pospíchali jsme k
naší další zastávce.
Tou byla ochutnávka piva v Duckstein
pivovaru, který nám vloni věnoval poukázku a reklamní výrobky do tomboly na
Vepřových hodech a na Stoletém plese.
Dostali jsme do dvojic pět druhů piva
v malých skleničkách, které byly umístěné na dřevěném podnosu v pořadí, v jakém je pivovar doporučuje pít. K tomu

byl přiložený popis jednotlivých piv. No,
a abychom nepili úplně nalačno, objednali jsme si do malých skupinek ´tasting
plates´. Výtečně jsme si pochutnali.

Následovala zastávka na kávě v Cottage
Tea Room. Po prohlídce vnitřních místností, které jsou laděné ve venkovském
staroanglickém stylu, jsme se rozhodli pro
posezení venku ve stínu velkých stromů.
A opět dodávám, že domácí marmelády a
sypané čaje, které má Cottage Tea Room
v sortimentu své dárkové prodejny, měli
možnost ochutnat výherci tomboly na
Vepřových hodech.

Blížila se třetí hodina odpolední, na
kterou jsme měli zamluvenou ochutnávku
vína v malé rodinné vinárně Twin Hills
Winery. Založili ji bratři z Chorvatska a
dnes ji vedou jejich synové. Degustovali
jsme tři druhy bílého, tři druhy červeného a dva druhy likérového vína spolu

se třemi druhy sýrů a místně marinovanými olivami. Tato malá vinárna se
od ostatních liší nejen nižší cenou, ale i
tím, že nedodává víno do maloobchodní
sítě. Jejich víno lze zakoupit přímo ve
vinárně anebo objednat online. Prodejní
prostory jsou hned vedle skladovacích
míst, takže jsme při ochutnávce viděli
obrovské sudy a měli pocit, že jsme přímo u zrodu vína. Vinárna Twin Hills je
naším nejštědřejším a nejdéle trvajícím
sponzorem ze Swan Valley.
Ochutnávkou vína jsme naši návštěvu
Swan Valley ukončili. Počasí nám přálo a
všichni jsme se dobře bavili. Tento výlet
byl výjimečný tím, že byl průkopnickou
akcí. Jednak jsme chtěli vyzkoušet autobus, jednak zjistit, kolik ochutnávkových

zastávek jsme schopni absolvovat. A
hlavně navštívit naše sponzory. Děkujeme
účastníkům jízdy po Swan Valley za
vytvoření skvělé atmosféry a pro ty, kteří
zaváhali, snad na viděnou někdy příště.

Gábina

VÝLET DO SWAN VALLEY
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať Gabike Baladovej za perfektne zorganizovaný výlet do Swan Valley. Taktiež naše poďakovanie
patri pánu Graeme Luke za bezpečný odvoz a dovoz nás všetkých. Dúfame, že takáto alebo podobná akcia sa znovu uskutočni.
Luba, George Voyt a dr. Marta Nemcova

PRACUJETE RÁDI S DĚTMI? MÁTE ZKUŠENOSTI S VÝUKOU, VEDENÉM TÁBORŮ, ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ČI RODINNÝCH CENTER?

Přidejte se do našeho týmu!
Uvidíte, jak se učí bilingvní děti a kolik radosti, sebepoznání a skvělého pocitu vám to přinese.

HLEDÁME UČITELE I ASISTENTY
k pravidelné sobotní výuce i k doplňkovým programům. Zájemci, své Resume a dotazy zasílejte na email:
CzechSchoolPerth@gmail.com
Nebo se přijďte přímo za námi podívat do školy kteroukoliv sobotu.
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ZAJÍMAVÍ LIDÉ

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Česká a slovenská asociace v Západní
Austrálii je krajanským klubem s více
než šedesátiletou historií. Hlavním
cílem klubu je uchování kultury, tradic
a především obou našich mateřských
jazyků. Jednou z platforem, která naše
jazyky udržuje, je měsíčník Klokan.
Rádi bychom vám v něm přinášeli nejen
zprávy o aktuálním dění v naší komunitě, ale také informace, o kterých si rádi
přečtete při šálku kávy, informace, které
vás inspirují k výletu nebo k návštěvě
zajímavé společenské akce.
Ať už je Západní Austrálie vašim trvalým

nebo dočasným domovem, určitě jste
narazili na někoho nebo na něco, kdy jste
si řekli: „To musím říct Máně“. Podělte se
s námi všemi o své zážitky z výletu na zajímavé místo v Západní Austrálii, napište
nám o zajímavé kulturní, sportovní nebo
jiné společenské akci ve vašem okolí, dejte
nám tipy na výborné kavárny, restaurace
nebo bary. Žijeme přece v Austrálii a zajímáme se o místní dění.
Ti z vás, co jsou v Austrálii už hodně let,
se nemusejí obávat o úroveň svého jazyka.
Texty v češtině i ve slovenštině procházejí
jazykovou korekturou a navíc, nějaký ten

ZAJÍMAVÉ AKCE
pravopisný překlep všichni chápeme a
tolerujeme. Časopis je pro nás, a pokud
obsahu rozumíme, za nějakou chybičku
nikdo nikoho pranýřovat nebude.
No a pokud nejste pisálkové a nemáte
odvahu napsat něco sami, dejte nám vědět
na naší klubovou adresu, že pro nás máte
zajimavé tipy na lidi, místa nebo společenské akce. Zkontaktujeme vás a domluvíme
se na způsobu napsání textu. Jestliže psaní
emailu není Vaší silnou stránkou, zavolejte Gábině nebo někomu z členů výboru.
Telefonní čísla jsou uvedena na vnitřní
straně obálky časopisu.
Děkujeme, Gábina

NEJSTARŠÍ KOSTEL V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Možná to víte, možná nevíte, ale na severním konci vinařské
oblasti Swan Valley se nachází nejstarší kostel v Západní Austrálii.
Byl postaven Richardem Edwardsem v letech 1838-1840 na místě,
kde kempoval kapitán James Stirling v roce 1827 během své průzkumné výpravy s cílem založit novou kolonii. První bohoslužba
se konala 10. ledna 1841 a pravidelně se zde koná dodnes.
All Saints Anglican Church, jak se tento malý, kouzelný kostelík
jmenuje, se nachází na konci krátké ulice Henry ve čtvrti Henley
Brook. Je obklopen vysokými a košatými stormy, ve stínů kterých
lze odpočívat na lavičkách a kochat se nevelkým ale romantickým

16

výhledem na řeku Swan. Vedle kostela najdete malý hřbitov, kde
jsou pohřbené významné osobnosti, které se zapsali do dějin a
rozvoje kolonie v Západní Austrálii. Je zde také památník George
Fletchera Moora, jednoho z prvních osadníků a průzkumníků, po
kterém je pojmenovaná ním objevena řeka Moore. V roce 1929,
při příležitosti stého výročí založení kolonie, byla zde postavena
slavobrána označující nejvzdálenější místo ve vnitrozemí, kam
kapitán James Cook doplul při své expedici po řece Swan.
Gábina

Z KLOKANOVY KAPSY
TAJENKA VLEVO: Doplňte čísla do políček logicky tak, aby vám vyšla tajenka (šedá políčka). Čísla se píšou a čtou zleva doprava a
shora dolů. Hlavolam má pouze jedno řešení. U výsledného 9místního čísla proveďte ciferaci (sčítání cifer dokud nedostanete
jednociferné číslo). Zdroj: david-92.blog.cz
29127

ADOLF

317

40396

DAN

ARPÁD

501

40632

OTO

DEMMI

694

57410

PAM

ELIÁŠ

853

69121

ULI

FÁBIO

70849

FAUST

912425087

79362

IGNÁC

928361458

82753

FERDINAND

IVONA

84536

FRANTIŠKA

KLÁRA

95210

RADEK

TAJENKA VPRAVO: Doplňte vlastní jména do políček tak, aby se tam všechna vešla a aby vám vyšla tajenka v řádku uprostřed (šedá
políčka). Písmena se píšou zleva doprava a shora dolů. Přesmyčkou písmen v šedém řádku dostanete výraz, který označuje deskripci
(zachycení) a preskripci (předpis) normy spisovného jazyka. Všechna jména lze nalézt v českém kalendáři jmen a v rozšířeném kalendáři
slovenských jmen. Zdroj: Gábina
Úlohy z mistrovství světa v sudoku. Do každého prázdného
políčka vepište číslici od 1 do 9 tak, aby se čísla neopakovala
v žádném řádku, sloupci ani ohraničeném čtverci 3x3 políčka.
Srovnejte si čas s mistrem světa 2018 Shizao Wangem: 54.44
sekundy. Zdroj: Menza.cz

Zpřeházejte čísla od 0 do 9 v pyramidě tak, aby spolu nebyla
spojena čarou ta, která jsou spojena teď. Zdroj: hlavolam.cz

Jaké je výsledné číslo rovnice v posledním řádku?
Zdroj: Menza.cz

Oproti klasickému sudoku musí čísla v sousedních políčkách
navíc splňovat zadané nerovnosti. Zdroj: Menza.cz

Přesuňte jednu číslici tak, aby následující jednoduchá rovnice
na odečítání platila. Zdroj: Hlavolam.cz

62 – 63 = 1

Řešení: Tajenka vlevo - ciferace je 5, tajenka vpravo – kodifikace; řešení sudoku Menza neuvadí – buď vám to vyjde, nebo ne. Jde ale
o čas; Pyramida – má dvě řešení: spodní úroveň zleva 9, 3, 8, 6, druhá úroveň zleva 4, 0, 2, třetí úroveň zleva 1, 7, vrchol 5; druhé řešení je zrcadlově
obráceně; Rovnice obrázková – 43 (nápověda – pozor na znaménka a co má sportověc na sobě); Rovnice číselná - 26 – 63 = 1.
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení,
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith 0406 026 840
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

Kdy: Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde: Wembley Downs Primary School

1. čtvrtletí 2019 Kurzu českého jazyka pro dospělé
začíná v úterý 29. ledna večer.
Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech
úrovních:
mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.
Výuka se koná v budově
THE RISE, Community Office č. 8
(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),
28 Eighth Avenue, Maylands.
V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro
začátečníky ve Wembley Downs (souběžně s výukou
České školy Perth), prosím pište na:
czech.perth@outlook.com
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/
“Czech Language Classes Perth“

MÍSTO PRO
VAŠI

REKLAMU
SV. OMŠA

Srdečne pozývam na katolícku
Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi
v hale pri kostole.

RAINBOW– 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

Umbrella Community Care
Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.
 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti

10 Marec11am










14 April 11am

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,
12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411
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Úklid, nakupovaní
Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
Osobní péče
Doprava k lékaři a na úřady
Pravidelné společenské akce a zábavy
Víkendové výlety
Skupinové wellness a ﬁtness
Společenské návštěvy

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

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

Konzulát ČR
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
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 /czech.consulate.sydney/

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
•

Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA,
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni
platbu identifikovat!

•

Zasláním šeku/money order na naši adresu:
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

•

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 $22 a je nutné nás informovat na adrese asociace
(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2019
9. 2. 2019

Honorární konzulát ČR
Honorární konzul:
Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig WA
6023
Telephone: (08) 9246 7102
E-mail: perth@honorary.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sydney
ÚŘEDNÍ HODINY:
pouze ve středu 15:00 - 19:00
Osobní návštěvu je nutno předem
dohodnout.

Výlet autobusem

6. 4. 2019

Divadlo Navlnce - Kocourek

23. 2. 2019

Vystoupení - Tomáš Končínský

4. 5. 2019

Táborák

24. 3. 2019

Triatlon v Moora

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Tomáš Ferko
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra
Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Level 2, 11 Mounts Bay Road,
Perth 6000
Telefón: 1300 426 311
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

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění.
Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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