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Přestože od poslední klubové akce uplynul 
už nějaký ten týden a do tradiční zabijačky 
nějaký zbývá, rozhodně to pro nás nezna-
mená, že jsme využili chvilky klidu 
k odpočinku! Právě naopak! Někteří z nás 
trávili své zimní večery vypracováváním 
žádostí o dotace na příští rok. Bez jejich 
pečlivého a včasného sepsání by naše aso-
ciace neměla šanci k jejich získání. A bez 
dotací MZV České Republiky by se naše 
činnost výrazně omezila. Letos k té tradiční 
přibyl i speciální projekt k oslavám 60. vý-
ročí České a Slovenské asociace v Západní 
Austrálii. Ano, příští rok oslavíme šedesáté 
výročí existence, na které má podíl každý 
z Vás, kdo se o náš klub zajímá. O počát-
cích klubu jste se mohli dočíst v posledních 
několika číslech Klokana (články o J. 
Kučíkovi).  Doufáme, že se nám, s Vaší po-
mocí, podaří zmapovat a představit všech 
šedesát let existence a tu pak nám, všem, 
slavnostně prezentovat. Bude to velký pro-
jekt a uvítáme jakoukoliv pomoc. Pokud 
máte nějaký nápad už dnes, či kdykoliv 
jindy, prosím, podělte se o něj s námi.  
Již nějaký pátek komunikujeme 
s organizátory koncertů českých umělců 
v Austrálii. Možná už víte, že začátkem 
příštího roku plánuje návštěvu Austrálie 
česká rocková legenda Olympic v čele 
s Petrem Jandou. Již bylo rozhodnuto, že 
Perth na seznamu koncertů bude opět chy-
bět, ale naše přátelské naléhání znova 
možnost uvítání Olympiku i v Perthu ote-
vřelo. Koncert, naplánovaný na 24.2. 2013, 
se však uskuteční pouze, pokud se už nyní 
ozve dostatečný počet zájemců – naprosto 
NEZÁVAZNĚ, ale pro organizátory nutná 
informace.  Takže si nenechte ujít tuto je-
dinečnou příležitost, která, pokud bude 
úspěšná, snad do budoucna umístí i Perth 
mezi destinace hostujících umělců!  Napiš-
te nám na naši emailovou adresu, přihlaste 
se na Facebooku, zavolejte váš zájem do 
konce září. (Vánoce jsou skoro za dveřmi, 
podarujte své nejbližší netradičním hudeb-
ním zážitkem!). Je to na Vás… 
Minulou neděli někteří z nás trávili v naší 
nově otevřené knihovně v Maylands. Udě-
lala se inventura dosavadních knih a ostat-
ních materiálů, včetně třeba současných 
časopisů Instinkt a Reflex. A musím říct, že 
jsem byla mile překvapena, kolik pokladů 
jsem mezi tituly objevila (a hned si některé 
z nich půjčila)! Z klasiků nechybí Čapek, 
Poláček i Škvorecký, ale třeba i krásné vy-
dání Dumasových Tří mušketýrů. Z české 
beletrie mne hned zaujaly knížky Haliny 
Pawlovské. Vyznavači vědeckofantastické 
literatury si přijdou na své širokým výbě-
rem z knih  A.Clarka či Isaaca Asimova. Kdo 
má rád životopisy, může si vybrat třeba z 
knížek o Lídě Baarové, Jiřině Bohdalové či 
Jiřím Sovákovi či o dalších českých i světo-
vých osobnostech. Srdce mi zaplesalo, když 
jsem tu našla knihu, která patří mezi ne-
joblíbenější, které jsem kdy četla – Žízeň 
po životě od Irvinga Stona! Přestože naše 

sbírka není velká, což je i štěstí, protože 
prozatím nemáme dostatečné množství 
polic (doufáme, že nám pomůže k jejich 
zakoupení dotace z příštího roku), určitě se 
dá vybrat. Úplný seznam všech knih je uve-
den na našich webových stránkách. Kni-
hovna je otevřená každý čtvrtek, podrobné 
informace najdete v Klokanovi. 
25.8. se koná naše tradiční zabijačka. Dou-
fáme, že jste všichni zaslali své objednávky 
na vepřové dobroty, které pro Vás budou 
nachystané k vyzvednutí od 18:00 hodin 
v Australian Asian klubu. Pozdní objednáv-
ky není možné naplnit. A pokud se chystá-
te pouze ochutnat zabijačkové dobroty 
přímo na akci, připomínáme, že je nutné 
počet večeří nahlásit předem. Pouze veče-
ře je možné nahlásit do 20. 8. na naší 
emailové adrese. 
A když nám mezi tím vším organizováním 
zbyde chvilka času, tak, asi jako každý, sle-
dujeme Olympiádu. Zdejší přenosy bohužel 
neukazují moc dění s českými a slovenský-
mi sportovci, ale z těch málo záznamů je 
jasné, že vodní sporty, jako slalom, kajak, 
kanoj či veslování mají tradičně silné a 
úspěšné zastoupení našich sportovců. 
Úspěchy slaví i střelci a tenisté, a velkou 
nadějí jsou i třeba čeští oštěpaři trénované 
oštěpařskou legendou Janem Železným. 
S velkým napětím jsem sledovala závod 
skifařek, který, naprosto suverénně, vyhrá-
la Miroslava Knapková a to i přesto, že jí 
trápil natržený sval! Tomu říkám zápal a 
odhodlání! Další informace o Olympiádě 
najdete i uvnitř Klokana. Přeji všem českým 
a slovenským sportovcům mnoho úspěchů, 
málo zranění a hlavně radost a naplnění 
z reprezentace svých zemí. A když k tomu 
přibude nějaká medaile, určitě to potěší, 
ale jen o tom to zdaleka není. Držíme vám 
palce! 
Takže ničím nerušené sledování Olympij-
ských her a na viděnou na zabijačce! 
 
Za výbor, 

Úvodní slovo 

Z výborové kuchyně 

Jitka Smith  

Obsah čísla 

Editor:  
Lucie Vrbská 
Tel. (08) 6460 5584 
Mobil: 0401 876357,  
LucieVKlokan@gmail.com 
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    Srdečně zveme všechny milovníky vepřového na  

 

 

 

 

 

 

 

Datum a čas konání: 25. 8. 2012 od 18:00 do 22:00 (nebo déle) 
Místo konání:              Australian Asian Club, 275 Stirling St, Perth (tam, co loni) 
Vstupné:                    členové a děti do 12 let zdarma 
Nečlenové:                       $5 
Cena večeře:  $18 (polévka, jitrnice, jelito, uyené maso, pečeně, zelí, brambory) 

 

K večeři si bude možné zakoupit točené i lahvové pivo a víno!  

Program: 18:00       Zahájení večera, uvítání 

 18:05 – 18:30     Vydávání objednaných porcí vepřových pochutin 

                                           18:30 – 20:00    Vydávání objednaných večeří 

20:00 – 21:00     Vydávání neobjednaných večeří - pokud nějaké vybydou  

22:00      Ukončení večera  

   
Upozornění 1: Vzhledem  k  velkému zájmu je nutné letos objednat večeře předem!  

 
Upozornění 2:           Licenční podmínky neumožňují BYO! 

SENIOR KLUB A KNIHOVNA 
 

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry. 
Zdarma káva a čaj. 

Otevřeno máme každý čtvrtek 14:00-18:00 
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8 

28 Eighth Avenue, Maylands 
Těší se na vás knihovnice: Jiřina Hrabcová a Lída Válková. 

 
Darujte knížky do naší knihovny! 

Máme zájem o kvalitní česky a slovensky psanou literaturu: 
-   od českých/slovenských autorů 

-  knihy pro děti 
 -  knihy namluvené na CD  

(“talking books”) 
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Oslavy Dne české státnosti budou věnovány zahraničním Čechům 

V týdnu od 24. do 30. září 2012 pro-
běhne v Praze série akcí projektu „Češi 
ve světě – oslavy Dne české státnosti 
2012“ pod záštitou prezidenta České 
republiky. Cílem je přiblížit příběhy Če-
chů žijících ve světě v souvislosti s otáz-
kou české státnosti a národní identity. 
Čechy doma i v zahraničí spojuje řada 
společných témat a zájmů. 
Program otevře slavnostní večer uspo-
řádaný Národním muzeem 
v památníku na Vítkově, kde vystoupí 
tři folklorní soubory. Mezinárodní kra-
janský festival v režii Občanského sdru-
žení Sedm paprsků pak představí 
folklorní soubory českých menšin žijí-
cích v zahraničí, které se zúčastní Sva-
továclavské pouti ve Staré Boleslavi a 
tradičního krojovaného průvodu od 
Toskánského paláce na Hradčanském 
náměstí v Praze. Dále je na programu 
Konference Mezinárodního koordinač-
ního výboru zahraničních Čechů nazva-
ná „Krajané a problém generací“, která 
vznese otázku vzájemných vztahů mezi 
zástupci jednotlivých exilových a emi-
gračních vln. V Senátu Parlamentu ČR 
proběhne ceremoniál předání ceny 
„Významná česká žena ve světě“. Ná-
prstkovo muzeum představí odkaz své-
ho zakladatele. Rumunský kulturní in-
stitut v sérii akcí „Češi v rumunském 
Banátu – tradice, soužití a spolupráce“ 
přiblíží specifickou kulturu tamní české 
menšiny. Na Den české státnosti 28. 
září se v Národním divadle setkají důle-

žité osobnosti 
veřejného života 
v ČR i významní 
Češi žijící 
v zahraničí. Sou-
částí večera 
s podtitulkem 
„Vzkazy domů“ 
bude křest stejno-
jmenné publikace 
představující osu-
dy třiceti zahra-
ničních Čechů. 
Tato tématika je 
leitmotivem i dal-
ších akcí pod tak-
tovkou obecně 
prospěšné společ-
nosti Dny české 
státnosti. 
Připravovaný pro-
gram je zároveň 
poděkováním Čechům v zahraničí za 
jejich přínos na šíření českých tradic, 
kultury a povědomí o českém národě. 
Projekt představí široké české veřej-
nosti nejen Čechy, kteří odešli před 
mnoha desetiletími, ale i mladé lidi a 
uznávané odborníky pracující na růz-
ných místech světa, kteří se v cizině 
usadili po roce 1989. Mnozí z nich pro-
žili napínavé osudy a dosáhli velkých 
profesních úspěchů. Projekt koordinuje 
Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 

           Kontakty 
Projekt Češi ve světě – oslavy Dne 
české státnosti 2012 
Pracoviště pro krajanské záležitosti  
Toskánský palác, Hradčanské nám. 5 
118 00 - Praha 1 
Tel.: 224182714 
e-mail: zkz@mzv.cz 
www.mzv.cz/krajane 

Den české státnosti 

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá 
na 28. září, neboť toho dne byl svým bratrem zabit český 
kníže sv. Václav. Původní poslanecký návrh zákona 
o státních svátcích s ním nepočítal. 
  
Vznik svátku 
Navržen byl na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky z 24. března 2000. Výbor zvolil pro 
státní svátek označení „Den české státnosti – Svatý Vác-
lav“. Při druhém čtení návrhu zákona se k tomuto dni vyjád-
řil nejprve premiér Miloš Zeman, který svátek s ohledem na 
historický kontext nepřímo označil za sym-
bol servility a kolaborace. Poslanec Vojtěch Filip poté navrhl 
vypuštění tohoto dne ze seznamu státních svátků uvede-
ných v návrhu zákona. Nakonec navrhl poslanec Vlastimil 
Tlustý, aby svátek nesl pouze označení „Den české státnos-
ti“. 

 
Památný den 
Svátek sv. Václava byl do 31. prosince 1951 památným 
dnem. V roce 1929 vyvrcholily v tento den oslavy Svatovác-
lavského milénia za účasti prezidenta T. G. Masaryka. Tomáš 
Garrigue Masaryk byl hlavním řečníkem v předvečer svátku 
27. září 1929 na Václavském náměstí v Praze, kde předal 
čestnou standartu Svatováclavskému jezdeckému plu-
ku. Velkou událostí konanou k oslavě tohoto svátku je pravi-
delná Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Jejím 
vyvrcholením je poutní bohoslužba sloužená český-
mi biskupy na tamějším Mariánském náměstí (do roku 1990 
nesoucím název Václavské náměstí). Na václavské probošt-
ské louce sloužil v tento den v jubilejním roce 2009 mši pa-
pež Benedikt XVI. 
 
Den sv. Václava a jeho úloha při vzniku státu 
Prapor České družiny byl vyroben v Moskvě Čechy a Slováky 
z tamější komunity. Sestává z vlajky Českého království (dva 
vodorovné pruhy – bílý a červený) doplněné o výšivku svato-
václavské koruny ve středu, kterou obklopují erby Čech, Mo-
ravy, Slezska a Slovenska. Byl předán družině jejím velitelem 
Sozentovičem na den sv. Václava 28. září 
1914. Praporečníkem České družiny se stal synovec Adolfa 
Heyduka, agronom z Kavkazu Jaroslav Heyduk.  
 
 
 

 

 
 

 

Převzato: Wikipedia 

http://www.mzv.cz/krajane
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Servilita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolaborace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Filip
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Tlust%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Tlust%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/1929
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_pou%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Boleslav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_dru%C5%BEina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99ed
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prapore%C4%8Dn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_dru%C5%BEina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovesa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Synovec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heyduk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heyduk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Agronom&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavkaz
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaroslav_Heyduk&action=edit&redlink=1
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Když se dítě narodí v bilingvní, tedy 
dvojjazyčné rodině, neznamená to, že 
oba jazyky zvládne perfektně. Problém 
je, pokud to rodiče očekávají. Pak se 
dítě může dostat do zbytečného stre-
su, říká psycholožka Lucie Scholl, která 
působí v Psychoterapii Anděl a specia-
lizuje se na problematiku vícejazyčné 
výchovy dětí. Nejčastější problém, kte-
rý dvojjazyčná rodina řeší, je, kdy na 
dítě začít mluvit druhou řečí. Podle 
psycholožky je nejlepší, když slyší oba 
jazyky hned od narození a když každý 
rodič mluví zásadně svojí řečí. Pak se 
oba jazyky stávají vlastně mateřskými. 
"Dříve se odborníci domnívali, že dvoj-
jazyčnost může být pro dítě zátěžová, 
dnes jsou naopak spíše přesvědčeni o 
jejích výhodách," vysvětluje Scholl.  
Děti mluvící dvěma jazyky jsou pod-
le psycholožky často vnímavější a ote-
vřenější: "Každou chvíli musí vyhodno-
covat, jak mluví jeho partner v rozho-
voru. To je dobrý trénink pro mozek, 
děti díky tomu mají tvořivější myšlení a 
jsou citlivější v komunikaci," říká. Bilin-
gvní děti prý také dovedou lépe uvažo-
vat o povaze a funkci jazyka a snadněji 
se učí další řeč.  
Rodiče si ale musí uvědomit, že je vždy 
jeden jazyk silnější a druhý slabší, při-

čemž se tato dominance může během 
vývoje měnit. "Ve slabším jazyce se 
může u některých předškoláků vysky-
tovat koktání. Vzniká především proto, 
že dítě už rychle myslí, chce toho říci 
hodně, ale ve slabším jazyce ještě není 
řečový projev tak rozvinutý, chybí i 
slovní zásoba. Když se pak slabší jazyk 
zlepšuje, koktání zpravidla samo od 
sebe odeznívá," říká odbornice.  
Slyšet oba jazyky hned od narození. To 
je podle psycholožky Lucie Scholl pro 
dítě vyrůstající v bilingvní rodině to 
nejlepší. Každý rodič by měl navíc mlu-
vit svým jazykem. 
Často panují i obavy, zda řečový vývoj 
dítěte probíhá správně, když děti mí-
chají jazyky třeba i v jediné větě. "To je 
ale pro bilingvní děti typické, s věkem a 

rozvojem obou jazyků se to zlepšuje," 
uklidňuje Scholl. Důležité podle ní je, 
aby rodiče jazyky nemíchali a na dítě 
se vždy obraceli jen ve svém jazyce. 
A na co si mají bilingvní rodiče dávat 
při výchově pozor? "Zásadní je, aby 
rodiče měli reálná očekávání. Aby na 
dítě netlačili a nečekali, že když žije v 
česko-německé rodině, naučí se česky i 
německy stejně dobře a rychle jako 
dvě děti žijící v ryze české a v ryze ně-
mecké rodině," upozorňuje psycholož-
ka, podle níž by hlavně měli hledět na 
emoční vývoj dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.lidovky.cz  30. 5. 2012  

Jak vychovávat bilingvní děti?  

Lucie Scholl (* 1974) 
Vystudovala psychologii na Filozo-
fické fakultě UK v Praze. Působí jako 
soukromý psycholog na Psychoterapii 
Anděl. Při práci s dětmi se specializu-
je mimo jiné na poradenství v 
otázkách vícejazyčné výchovy. Se 
svým německým manželem vycho-
vává dvě bilingvní děti. 

Informace a podporu pro bilingvní rodiny v Perthu poskytuje organizace  

Bilingual Famillies: 

 

Postal Address: 

Bilingual Families Perth 

PO Box 517 

Mount Hawthorn WA 6915  

AUSTRALIA  
E-mail:info@bilingualfamilies.net 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/casopis-dtest-s-nami-je-kazdy-nakup-vyhodny/10950136?rtype=V&rmain=7838510&ritem=10950136&rclanek=13306741&rslovo=427953&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/sleva-50-na-3denni-nabity-wellness-balicek-na-nakupvakcicz/11046897?rtype=V&rmain=7842575&ritem=11046897&rclanek=13306741&rslovo=432868&showdirect=1
http://www.lidovky.cz
javascript:mdcr('oziZnzdgdhvagvpbidgdwFjaidv','')


 

 

6 

 
SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 2 DO 16 LET 

 
        

    
 

Rok 2012 je ROKEM KNIHY, a proto zveme všechny děti, aby jste vytvořily  
ILUSTRACI K VAŠÍ OBLÍBENÉ ČESKÉ ČI SLOVENSKÉ KNÍŽCE,  

PŘÍBĚHU ČI POHÁDCE 
 
Velikost i výtvarná technika jsou libovolné – kresba, malba, koláž, komiks, objekt, 

dioráma... fantazii se meze nekladou, záleží na vaší tvořivosti! 
Uzávěrka soutěže:  24.11.2012 
Výstava všech výtvorů a vyhlášení vítězů: na Mikuláši 2.12.2012 
Ke každému výtvoru přidejte informace:   
- celé jméno a věk  
- název a jméno autora knihy, příběhu či pohádky 
- proč máte knihu/příběh rádi a kdo vám ji čte či četl 
 

Uvítáme fotografie z vašeho tvoření  i výtvorů kdykoliv před uzávěr-
kou soutěže, pokud místo dovolí, budou otištěné v Klokanovi. 

Fotografie posílejte na emailovou adresu: CzechSlovakWA@hotmail.com 

Dotazy a další informace: Jitka Smith 0406 026 840 nebo na  

CzechSlovakWA@hotmail.com 

 

Tentokrát společně s rakouským klubem v jejich klubovém domě dne 29. 9. 2012 

 
Podrobnosti najdete v příštím čísle a na našich webových stránkách  

www.CzechSlovakWa.org 

Turné OLYMPIC 2013 - Austrálie 
 

Chcete, aby se konal koncert také v Perthu? Prosíme, reagujte na tuto výzvu! 
 

Koncert se uskuteční pouze, pokud se nám nyní ozve dostatečný počet lidí - 
nezávazně, ale pro organizátory nutná informace, aby nám sem do Perthu 

Olympic dovezli.  
Jedná se o koncert celé kapely v čele s Petrem Jandou. 

Koncert by se mohl konat v neděli 24.2.2013 v Bellevue a cena vstupného by 
se pohybovala kolem 50 dolarů. 
 

Veškeré vybrané vstupné jde pouze na nejnutnější náklady (letenky, pronájem, technika...). Hudebníci hrají zcela bez 
nároku na honorář. 
 
Pokud se domníváte že by jste měli o takovýto koncert zájem, prosím nezávazně nám napište na klubový email a napiš-
te kolik by vás mohlo přijít. Kdyby bylo možné napsat celá jména, abychom to mohli lépe spočítat. “Vaše hojná účast na 
koncertu Olympic nás posune na seznam ostatních australských měst, kam organizátoři koncertů běžně české a sloven-
ské umělce posílají. Podpořte nás tedy v této naší snaze dostat Perth do popředí a dokažme spolu, že jsme živé a kultury 
žádoucí obecenstvo.”  

Děkujeme a doufáme, že tentokrát se konečně taky jednou bude něco dít  i u nás v Perthu! 



 

 

Česká škola Perth 

pro děti od tří let 

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 

Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45 

      Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.  

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

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi. 

Další informace: Jitka Smith  (08) 9245 8137 

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com 

Česká playgroup 

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let 

Kde:  Karrakatta Community House v areálu Irwin Army 

 Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta 

Kdy: každý čtvrtek 9:30-12:30 

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

Helena Tippett 0401577661 

     tippett@westnet.net.au   

Média 

Slovenská 

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

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

Česká 

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

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com 

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

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

“Rainbow” 
Balíčky komunitní péče pro starší generaci 

 Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora 

 Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východo-
evropskými komunitami a rádi přijdeme mezi vás nebo do vašeho 
domu 

 Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta paměti, 
asistence rodinným příslušníkům, právní 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 

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   

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 

Kadeřnické služby 

Levné stříhání a barvení vlasů je možno sjednat po dohodě 

u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo na e-mailu 

lizbaladova@yahoo.com  

Katolická Sv. Omša 
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie po sv. Omši v hale 
pri kostole.  Ak chcete prísť a chcete sa stretnúť a porozprávať s ľudmi, a 
nie ste katolíci alebo veriaci, srdečne ste vítaní.  
 

                          Our Lady Queen of Poland 

 9.septembra -  11:15 35 Eighth Avenue, Maylands 

 
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím, 
kontaktujte ma na moju adresu. 

Fr. Pavol Herda 
215 Morley Drive, Kiara WA 6054 

Mobil: 0401 511 302 
calidusps@gmail.com 

                        Slovenské evanjelické bohoslužby 

 
Od 7. Mesiaca začneme znova slovenské bohoslužby v obvyklom čase,  
1., 3. a 5. nedeľu o 16:00 hod. v St. John Lutheran Church na Aberdeen St., 
Northbridge 
 
 
Mob. 0413 650 429 
H: 9246 2167 
W: 9246 3376 
mvelebir@bigpond.com                                              Ďakujem Milo Velebír 

Kurzy českého jazyka pro dospělé 

V tomto čtvrtletí (24.4.-3.7.)  se scházíme v úterý v The Rise, 28 Eighth 

Ave, Maylands - 1. patro, Community Offices - sdílený komunitní prostor 

s ruským klubem.  

Začátečníci 18:00-19:30, mírně pokročilí 18:45-20:15, pokročilí 19:30-

21:00. Cena kurzu je $110/11 lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak 

odvíjí od počtu navštívených lekcí. 

 

Bližší informace: ballashley@hotmail.com (anglicky) anebo bala-
dova.gabina@post.cz (česky) 
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Knihovna a Senior klub 
 

Otevřeno každý čtvrtek od 14:00 do 18:00 
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  

28 Eighth Avenue, Maylands 

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj 

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:mvelebir@bigpond.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:baladova.gabina@post.cz
mailto:baladova.gabina@post.cz


 

 

Originální broušené sklo 

               Jiří Zachar 

       Český umělec žijící v WA 

         Kvalitní sklo vyrobené v ČR  

● umělecký brus vzniká v Perthu  

●  dekorativní i užitkové předměty  

●  ideální dárek 

● Výrobky je možno vidět každou první  

sobotu v měsíci na Kalamunda Markets 

nebo dle individuální dohody. 

● Tel. 9444 2928  

●  mob. 0412 180 481 

www.zacharcrystal.com.au 
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Oznámení 

 
ČESKÁ ŠKOLA PERTH 

 
Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue Woodlands 

3.čtvrtletí začíná 29.července a končí 29.září 
 

Výuka pro děti od tří let probíhá výhradně v českém jazyce. 
Ve třídě předškolních dětí se při hodinách využívá metod a technik 

dramatické výchovy. 
Hlavní náplní učiva dětí školního věku je výuka čtení a psaní tzv. 

genetickou metodou. 
 
 

 
Do České školy je možné se přihlásit kdykoliv během školního roku. 

Zájemci se mohou přijít do výuky podívat a první, zkušební lekce je zdarma. (Prosíme o ohlášení předem.) 
Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith 0406 026 840 nebo na CeskaSkolaPerth@yahoo.com 

Rádio Czech and  

Friends:  

změna vysílacího času 
 

pondělí od 16,30 do 17,30 na 
95.3 Fm 

nová webová adresa- 

 

www.radiovysilaperth.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 klubo-
vou e-mailovou adresu  

CzechSlovakWA@hotmail.com 
 

Ak môžete a ste ochotní pomôcť s organizáciou kurzu slovenčiny 
(evidencia žiakov, komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, apod.), prosí-

me, ozvite sa tiež! 
Ďakujeme. 
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Události 

Letošní Londýn měl hned v úvodním 
slavnostním zahájení několik zajíma-
vých překvapení. Jedním z nich, která 
zaujala média, byl i nástup české vý-
pravy. Módní kreace, kterou zvolili, 
zaznamenali snad všichni. Čeští spor-
tovci obutí do holínek a s deštníky nad 
hlavou pobavili a vykreslili úsměv na 
tvářích miliónů lidí a stali se i námětem 
pro poznámku jinak seriózních zpravo-
dajských portálů celého světa. Nutno 
poznamenat, že nápad to byl opravdu 
originální, jak zapadnul do celkového 
pojetí, nechám na hodnocení každého. 
Ovšem poté už začaly regulérní soutě-
že. Očekávání jsou velká, a jak už to 
bývá, některá se splní, jiná nikoliv a 
sem tam přijde i nějaké to překvapení. 
Střelec David Kostelecký, zlatý z Pekin-
gu bohužel na stupně vítězů v Londýně 
nedosáhl. Zato Adéla Sýkorová ve 
sportovní malorážce překvapila bron-
zem a byla to i první česká medaile. 
Další střelkyně Kateřina Emmons, 
skončila o kousek čtvrtá, ale snad není 
konec nadějím. Zato z prvního zlata se 
radovala skifařka Miroslava Knapková. 
Nezůstala sama a medailovou sbírku k 
úterku 7. 8., kdy tyto řádky píšu, dopl-
nil ještě další skifař stříbrný Ondřej 
Synek, Vavřinec Hradilek, stříbrný na 
kajaku a již jmenována Adéla Sýkorová. 
Olympiáda však není zdaleka u konce, 
takže lze s optimismem očekávat další 
medaile. Svá želízka v ohni jsme ještě 
zdaleka nevyčerpali. Trojnásobný 
olympijský vítěz, oštěpař Jan Železný, 
tentokrát v roli trenéra přivezl svoje 
medailové svěřence Barboru Špotáko-
vou a Vítězslava Veselého. Špotáková 

si dnes zajistila účast ve finále, když ji 
stačil jediný hod! Splnila tak předpo-
klad trenéra Železného, který podob-
nou situaci předpokládal. Věřme tedy, 
že stejně úspěšná bude vítězka z Pekin-
gu i v samotném finále. 
Na 400 metrů překážek, se v ženském 
finále budeme těšit na Zuzanu Hejno-
vou a Denisu Rosolovou. Naopak tyč-
kařka Jiřina Ptáčníková již dobojovala, 
když skončila na šestém místě a bohu-
žel se zraněním. Basketbalistky, čeká 
důležitý zápas s Francii. Po něm budou 
buď slavit, nebo utírat slzy, jde o 
všechno. Ale tak už to ve sportu bývá. 
Nelze zde na malém místě popsat vše, 
nezbývá než doporučit zapnout televi-

zi, nebo se připojit k internetu a sledo-
vat výkony našich sportovců online. A 
stejně tak se s nimi radovat v případě 
zisku medaile, nebo naopak poděkovat 
za úsilí dobře reprezentovat, pokud by 
to nevyšlo. Věřím, že bude více příleži-
tosti k prvnímu důvodu. 

 

 

 

                                                  

                                                              Paul 

Čeští sportovci, gumáky a Olympijské hry 



 

 

SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Obtížnost: velmi těžká 

Jak se říká ženám, které nepoužívají antikoncepci? 
. 
. 
. 
Mami  

On: Už ti někdo někdy řekl, že jsi 
nejkrásnější na světě? 
Ona zamilovaně vydechne: Ne, 
ještě nikdo! 
On: Myslel jsem si to..  

Tak jsem slyšel, že ses 
oženil? 
No jo, už mě nebavilo 
vysedávat po hospodách? 
No a co teď?? 
Teď už mě to zase baví?  

Muži mezi sebou:  

,,Moje žena je toho názoru,že je velmi 
zdravé jíst všechno syrové." ,,Moje 
žena také nerada vaří."  

Eskymák ke své 
eskymačce: 
"Čím jsi zabila 
toho medvěda, 
co leží před ig-
lu?"  
"Tím 
bumerangem, 
co jsi měl 
na posteli." 
"Ještě jednou mi 
sáhneš na 
ponožky a 
zlomím ti 
deku!!!"  

Muž se probere z několika 

měsíců trvajícího bezvědomí a 

u postele spatří svou 

manželku."V těžkých chvílích 

mého života jsi byla vždy se 

mnou, prohodí namáhavě a 

pokračuje: když mě vyhodili 

z práce, když jsem 

začal podnikat a zkrachoval, i 

když mě postřelili. Vždy jsi byla 

u toho. Víš, co to znamená?": 

Copak mi- 

láčku, odpoví žena se slzami v 

očích,"Že mi nosíš smůlu!!!"  

Řešení z minulého čísla 
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Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 10. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané 
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  NA  ROK  2012                                                    
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci                              Rodina   $30,00 
nebo poslat šekem – poštovní poukázkou                            Jednotlivec  $25,00 
na naši adresu:                                                                 Penzisté - pár            $20,00 
Czech& Slovak Association                                           Penzista jednotlivec $15,00 
PO Box 604,                                            Student   $15,00  
Mundaring WA 6073 

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK   2012    

    
  
    25. 8.               Zabíjačka 
   29. 9.               Svatováclavský ples 
   26. - 28. 10.    Víkendové kempování 
     2. 12.             Mikuláš  
    31. 12.            Silvestr  

 

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

 

Těšíme se na vaši účast! 

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectvo SR 

Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 

Telephone: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: embassy@slovakemb-aust.org 

Web: www.canberra.mfa.sk 

 

Konzulát SR 

Zástupkyňa veľvyslankyne SR a konzulka: 

Anna Petrášová  

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   

CANBERRA 2606 

Telephone: (02) 6270 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
 

       

 

           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. 
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Srpen 2012           Srpen 2012           Srpen 2012              
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Malované čtení 



 

 

Klokánkovy aktivity 
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Z Klokánkovy kapsy 

Srpen 

České jméno pochází pravděpodobně od slova srp,  což býval hlavní nástroj používaný při 
sklizni obilí (tedy při žních), žně pak obvykle konči právě v tomto měsíci. Sklízí se i ovoce a 
zelenina. Děti mají letní prázdniny, které končí posledního srpna. Je teplo, čas na výlety, 
koupání a spoustu zmrzliny! 

 Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 

 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 

 Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. 

 Když je v srpnu hojně rosy, mají z toho radost vosy. 

 Vavřincův déšť - myší úroda. (10.srpen) 

 Bartoloměj Svatý, odpoledne krátí. (24. srpen)  

Umíš to říct?  

Nenaolejuje-li tě Jůlie, naolejuji Jůlii já. 
Strč prst skrz krk. 
Strýc Šusta suší švestky. 

Objednávka 
Ljuba Štípalová 
Objednali škvoři z došků 
Sto ponožek pro stonožku. 
Když jim spočte pavouk očka, 
Stonožka se za rok dočká. 

Žabák 
Miloš Holas 
Žabák si hrál na hasiče 
Žízeň vodou hasil v břiše 
Žáby, báby, žbluňky, kuňky, 
Žabák vypil čtyři tůňky. 

Uhádneš, co to je? 
 
Běží to v potoku 
Od roku do roku 
Vždycky dopředu 
A nikdy dozadu. 
Pověz mi proroku, 
Co je to? 
(voda) 

 
Divné zvíře 
Vidím v díře 
V rukou nůžky, 
Na hlavě má růžky, 
Hladký kabátek 
A chodí nazpátek. 
(rak) 


