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Internetová stránka asociace:   www.CzechSlovakWA.org ;  Poštovní adresa: Czech &  
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;   

 E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

Vážení čtenáři, 
tak máme za sebou opět další z 
nejrušnějších akcí roku – zabijačku, při 
které se letos představila mladá generace 
kuchařů a kuchtiček. Přiskočili se svou po-
mocnou rukou na poslední chvíli a práce v 
kuchyni jim klapala jak kolovrátek. Mezi 
hosty jsme letos uvítali opět několik 
nových tváří a doufáme, že si všichni večer 
užili a že uspokojili své chuťové pohárky. 
Díky všem za účast a obrovské díky s poch-
valou těm, kteří při akci tak ochotně 
pomáhali! 
Na zabijačce měli všichni hosté možnost 
vyplnit slosovatelnou anketu. Gratulujeme 
vítězům pěkných cen a nyní se s vámi 
podělíme o výsledek ankety: Prvním 
tématem byl již avizovaný koncert skupiny 
Olympic, o který projevilo zájem téměř 
90% respondentů – v přípravách koncertu 
budeme tedy určitě pokračovat. Dále jsme 
zjišťovali, zda byste si přáli příští rok 
tradiční táborák na tábořišti v Ern Halliday 
anebo v Bickley. O obě tábořiště je zájem 
rovnocenný, takže budeme místa alterno-
vat (2013-Ern Halliday, 2014-Bickley atd.). 
Třetím tématem byla naše nová knihovna – 
zde zájem projevilo 80% lidí, takže se na 

vaši návštěvu těšíme! Ptali jsme se vás dále 
na návrhy osobností krajanů, které by-
chom mohli při oslavách 60. výročí klubu 
příští rok vyzdvihnout, a také na to, zda 
můžete jakkoliv klubu pomoci – za všechny 
návrhy děkujeme a dotyčné osoby budeme 
postupně kontaktovat. 
Za výbor klubu, 
Olga Goerke 

SENIOR KLUB A KNIHOVNA 
K dispozici jsou české a slovenské  

časopisy, knihy, stolní hry. 
ZMĚNA 

Otevřeno každý druhý čtvrtek  
(27.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 

6.12., 20.12.2012) 
The Rise – 1. patro – Community Office 

č. 8 
28 Eighth Avenue, Maylands 

Těší se na vás knihovnice:  
Jiřina Hrabcová . 

NOVÁ SLUŽBA 
Seniorům a lidem bez možnosti dopravy 

do knihovny, kteří bydlí v Perthu,  

nabízíme dovážkovou službu 
knih domů. 

Na vyžádání zašleme poštou seznam 
knih, které v knihovně máme. Dle vašeho 

výběru doručíme knihy k zapůjčení 1x 
měsíčně až do domu. 

Najednou je možno zapůjčit až 5ks knih. 
Termíny doručení dle dohody a možností 

našich dobrovolníků. Služba je zcela 
zdarma. 

Seznam knih k stažení 
také na klubovém webu. 

Darujte knížky ! 
Máme zájem o kvalitní česky 

a slovensky psanou litera-
turu! 

Úvodní slovo 

Z výborové kuchyně 
Obsah čísla 

Členka výboru a editorka:  
Lucie Vrbská 
Tel. (08) 6460 5584 
Mobil: 0401 876 357,  
LucieVKlokan@gmail.com 
 

Přijďte do naší knihovny 

Vy, dievčatá, neviete ani píšťalku urobiť,“ vy-
smieval sa Ján. 
„To je naša vec, ale ty zasa nevieš urobiť taký-
to klobúčik!“ odvetila Barunka, ukazujúc bra-
tom klobúčik z jelšových listov, okrášlený sed-
mokráskami, ktorý bola celý ihličím zašpendli-
la. 
„Hm, to je nejaký kumšt!“ pohodil hlavou chla-
pec. 
„Pre mňa nie, ale pre teba,“ smiala sa Barun-
ka, chystajúc sa robiť ešte šaty ku klobúčiku a 
telo bábiky z bazovej duše. Ján však položil 
prútik na koleno a povedal Adelke: „Teraz po-
čúvaj a dívaj sa, ako to budem robiť,“ a začí-
najúc krútiť píšťalku, vravel: „Krúť sa, krúť sa, 
píšťalôčka, ak nebudeš počúvať, pôjdem na 
teba žalovať, pán kráľ ti sekne, že hneď budeš 
v pekle. Kráč, kráč, kráč, už máš v boku 
žabykláč, ik, mik, fik, rozpára ťa môj nožík, ik, 
mik, fik, budeš spievať jak slávik.“ 
Píšťalka bola vykrútená, hotová a pekne píska-
la. No Viliam bol tej mienky, že ani zďaleka tak 
pekne nepíska ako Václavova pastierska; omr-
zelo ho robiť íšťalky, urobil si z prútia vozík, 
zapriahol sa do neho a začal brúsiť po lúke a 
psi za ním. 
„Na, ale nauč sa to robiť sama, kto sa bude 
s tebou hrať, až začneme mz chodiť do školy, 
budeš tu sama.“ 
„Bude tu babička,“ odvetilo dievča s tvárou,  
na ktorej bolo vidno, že by jej ta samota sice  
bola nemilá, ale keď jej babička zostane,  
že jej zostane všetko. 
 

 

Úryvok z knihy Babička od Boženy Němcové,  
v slovenskom preklade.  
Nájdete v našej knižnici spolu s ďalšími  
slovenskými titulmi pre deti aj dospelých.  
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Srdečně zveme všechny nadšence pro společenskou zábavu v tanečním rytmu 

na 

  v sobotu 29. 9. 2012 od 18:30 do 00:00 
 

Místo konání:  Austria Club, 46 Staniland Street, Orange Grove, WA  
 
Vstupné:  členové České a slovenské asociace $10, nečlenové $12  

rezervace nutná na 9490 6110 – Monika 
 

Občerstvení: výběr z restauračního menu v místním klubu (velmi levné),  
v nabídce nápojů je i svařené víno!  
 

Oblečení: společenský oděv a obuv  
 
Hudba: Začátek 20:00 a zahraje nám skupina Take 3 

Upozornění: Není možné si sebou přinést vlastní nápoje   
 

Dotazy na:  austriaclubofwa@bigpond.com k organizaci večera 
   a na CzechSlovakWa@hotmail.com k účasti členů Čechů a Slováků 

Který pořádají naši rakouští „Perthťané“ 

pro všechny krajanské kluby v Západní Austrálii 

mailto:CzechSlovakWa@hotmail.com
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Zakladatelé: Miroslav Tyrš a Jindřich 
Fűgner. Je zajímavé, že tato organizace 
byla založena v r. 1862, tj. rok před na-
rozením obnovitele Olympijských her 
barona Pierra de Coubertina a 4 roky 
před tím, co Dr. Brooks organizoval prv-
ní národní Olympijské hry v Londýně v 
r. 1866. Ideály Sokola spojovaly nejen 
fyzickou, ale i duševní výchovu jak 
mužů, tak žen “ve zdravém těle zdravý 
duch”. Ještě bychom si měli připome-

nout, co už většina krajanů ani neví, že 
Sokol byl jedním z předních činitelů při 
založení Československé republiky a 
největší podíl na tom nesou krajanské 
spolky v zahraničí a Československé 
legie jak v Rusku, tak ve Francii, Itálii a 
jinde. 
Už jen v krátkosti pro vzpomínku na 1. 
červenec 2012, kdy začal jako obvykle 
po šesti letech, VŠESOKOLSKÝ SLET. 
Sokolský průvod se vydal v 10 hod. rá-
no od Václavského náměstí a končil na 
Staroměstském náměstí až ve 13.30 
hod. 
Zúčastnili se jej krajané z celého světa. 
V čele průvodu pochodovali Sokolové s 
historickými prapory a vlajkami zúčast-
něných státu. Za Austrálii cvičily 3 ženy 
z Canberry (82 let atd.), které se při 
cvičení připojily k vídeňským Sokolkám. 
Tyto ženy celý průvod zpívaly a byla 
radost se na ně dívat, s jakým nadše-

ním vše prožívaly. V průvodu za Austrá-
lii nás šlo 14 krajanů.  
Program se konal každý den v Tyršově 
domě, jeden večer v ARÉNĚ (Praha 7) a 
hlavní dny v EDENU. Jedno vystoupení 
bylo lepší než druhé. Zaujal nás zvláště 
velký počet mladých krajanů z Dánska a 
velmi pěkné vystoupení členů že Slo-
venska. Bylo překvapivé vidět, co děti-
ček a mladých lidí vystupovalo, takže 
SOKOL má určitě budoucnost! 
 
Nejstarší žena Sokolka byla z Jičína, 91 
let. 

 
N A Z D A R 

Zdenka Menšíková 

      XV. VŠESOKOLSKÝ SLET - 150. výročí 

Když člověk dělá něco s velkým nadšením, rád se pozná 
s lidmi, kteří jsou zrovna tak zapálení pro stejnou věc. A prá-
vě s takovými lidmi jsem se setkala poslední víkend v srpnu 
v Sydney. Zúčastnila jsem se vůbec prvního setkání českých 
a slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu. Toto 
setkání hostovala Česká a slovenská škola v Sydney, která je 
také i největší krajanskou školou v Austrálii. Má sto žáků od 
dvou let až po dospělé! Paní ředitelka Lenka Kaňová si splnila 
svůj sen a školu slavnostně otevřela na začátku roku 2010. 
Ve stejnou dobu zahájila výuku i Česká škola Melbourne. V té 
době naše, Česká škola Perth, už měla za sebou odučené 
první čtvrtletí! Další dvě školy, které se setkání zúčastnily  - 
„Slovenská dětská beseda“ z Melbourne a „Naše děti mluví 
česky“ až z Wellingtonu na Novém Zélandu, mají za sebou 
odučených teprve pár lekcí. Poslední účastnicí byla paní Vlas-
ta Šustková, která s přestávkami vyučuje českému jazyku v 
Melbourne již pěknou řádku let. Ta si ještě pamatuje doby, 
kdy bylo možné z jazyka složit maturitní zkoušky. Dokonce i 
učila zakladatelku naší školy zde v Perthu, Terezu Radu! 
Cílem našeho dvoudenního setkání byla vzájemná výměna 
zkušeností s vedením našich škol a předání si praktických rad 
jakým způsobem vyučovat naše jazyky ve zdejších podmín-
kách.  
Sobotní setkání jsme zahájily náslechy ve třídách České a 
slovenské školy Sydney. I jejich školní knihovna stála rozhod-
ně za obdiv! Odpoledne nám pak vedení hostující školy pře-
dalo mnoho informací o zaregistrování, vedení a organizaci 
školy, a my jsme představily školy naše. Host, pan Vella, kte-
rý je prezidentem Federace jazykových škol v NSW a pomohl 
škole v Sydney vzniknout, vyjádřil nám všem hlubokou pod-
poru a vyzvedl význam existence a udržování komunitních 
jazyků pro celou společnost. A zdůraznil, že klíčem k úspěchu 
toho co děláme, je nutnost nejdříve vytrénovat rodiče, aby 
naši snahu ve škole aktivně podporovali a s dětmi ji rozvíjeli 
dennodenně. S tímto jsme všechny naprosto souhlasily! 
Potěšil nás i milý dopis od zakladatele první české školy 
v Sydney (v roce 1979), pana Ivo Kaliny. I on nám vyjádřil 
svou podporu a velkou radost, že zde nastalo „obrození“ čes-
kého a slovenského jazyka. 
Odměnou za celý dlouhý a velice intenzívní den nám byla 
společná večeře v srdci Darling Harbour – i ohňostroj nám 
odpálili! Některým z nás pak ještě zbyly síly na toulání se 
centrem velice rušné noční Sydney. Všude to pulzovalo živo-
tem, nechyběli kejklíři, muzikanti, tržnice ani výborné čerstvé 
dobroty! 

V neděli jsme se pak všechny setkaly s učitelkami hostující 
školy a několik hodin jsme si vzájemně vyměňovaly zkuše-
nosti s výukou i celkovým programem a organizací vyučová-
ní. Dohodly jsme se, že vymyslíme společný projekt, aby se 
vzájemně poznali i žáci našich škol. Organizace tohoto úkolu 
se zhostila naše škola zde v Perthu. Kolegyně Aneta, která se 
setkání též zúčastnila, už má hlavu plnou nápadů!  
Celé toto setkání bylo nesmírně přínosné pro všechny z nás. 
Odnesly jsme si nejenom spousty informací, ale hlavně velice 
hřejivý pocit, že nám jde o stejnou věc a rády se o získané 
zkušenosti podělíme. Přestože každá z našich škol vznikla za 
trošku jiných podmínek, všechny nás spojuje touha udržet a 
rozvíjet naše krásné mateřské jazyky i v této daleké zemi. A 
s nimi, samozřejmě, představit našim žáčkům i bohaté tradi-
ce, kulturu i každodenní život.  
A naše vize do budoucna? 
Lenka Kaňová by ráda dovedla žáky své školy k maturitním 
zkouškám z českého a slovenského jazyka.  Můj (tajný) cíl 
není prozatím tak oficiální, o to si však nemyslím, že menší! 
Já bych si moc přála, aby si naši studenti jednou s radostí 
přečetli knihu psanou v českém jazyce, aby si ji užili a nepři-
šlo jim to vůbec cizí… 
Moc se těším  na další setkání! Na řadě je Melbourne a po-
tom naše školička. Kdo ví, kolik tříd v té době už budeme mít 
my… 

TAK JSME SE KONEČNĚ POZNALY 

Jitka Smith 

http://www.czechandslovakschoolofsydney.org.au/index.php
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Reakce na akce: Zabijačka 

ZABIJAČKA V SRPNU 

Zabijačka v Srpnu? I takové věci se dějí a v Perthu se už stala 
tradicí. Ani letos jsme tento zvyk neporušili a čtvrtou srpno-
vou sobotu 25.8. jsme se v rekordním počtu sešli v pronaja-
tém velkém sále Austalian Asian klubu a zasedli k vybraným 
vepřovým pochoutkám od “našeho” řezníka Ládi a zapíjeli je 
točeným pivem od sládka Honzy. I na nostalgiky bylo pama-
továno s dostatečným počtem lahvových Kozlíků a nealko 
pivem pro řidiče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabijačka je z pohledu příprav jednou z nejnáročnějších akcí, 
které náš klub pořádá. Vše začíná příjmem a organizací ob-
jednávek balíčků, přípravou sálu, večeře, pití a na konci na-
vrácením sálu a kuchyně do původního stavu. List prací se ze 
začátku zdál nekonečný zejména proto, že jsme se letos po-
týkali s velkým nedostatek lidí, kteří by byli ochotni s přípra-
vou pomoci. Lidé, kteří pomoc v kuchyni zpočátku přislíbili, 
na poslední chvíli svoji nabídku zrušili, což nám z výboru 
připravilo bezesnou páteční noc plnou obav, kdo vlastně 
těch 120 objednaných večeři připraví. Štěstí se na nás ale 

usmálo a nakonec se nám v kuchyni sešel silný tým dobro-
volníků, kteří se nezalekli hromady neoškrabaných brambor, 
krabic jitrnic a jelit a velkého hrnce polévky prdelačky a v 
rytmu dobře promazaného stroje se jim podařilo uvařit, oh-
řát a naservírovat večeři, za kterou by se žádná hospodyňka 
někde na poctivé vesnické zabíjačce nemusela stydět. Po 
jídle by se jen těžko hledal někdo, kdo by se mohl bez prob-
lémů ohnout, jak všem chutnalo a do syta se najedli. 
Tímto bych chtěl všem, kdo se na přípravě zabijačky podíleli, 
velice poděkovat! Členové výboru jsou činností pro klub i 
mimo něj velmi vytíženi a velké akce typu zabijačky, jsou bez 

pomoci dalších lidí nerealizovatelné. 
Tradiční tombolu letos nahradily slosovatelné anketní lístky. 
Děkujeme všem, kteří anketu vyplnili. Získali jsme tím cenné 
informace, které nám poslouží v plánování akcí na příští rok. 
Také gratulujeme vylosovaným výhercům balíčku pochutin a 
členství na rok 2013. Výsledky ankety si můžete přečíst v 
úvodním slově na str. 2. Děkujeme všem, kdo se zabíjačky 
zúčastnili, doufáme, že jste se dobře bavili a těšíme se na 
shledanou na dalších klubových akcích. 
 
 
 

Za výbor, Lukáš 

 
Jaké byly ony anketní otázky? 
-        Máte-li chuť, napište nám své odpověď a názory! 
1.      Koncert rockové legendy Olympic v čele s Petrem Jandou - neděle 24. 2. 2013 
(vstupné v předprodeji $50, studenti $40) 

o   Pravděpodobně se zúčastním 
o   Nemám zájem 

2.      Táborák – kde máme zorganizovat táborák příští rok? 
o   Ern Halliday Camp – Hillarys (tam, co v r. 2011 a předcházejících letech) 
o   Bickley Camp (tam, co byl táborák letos) 
o   Nevím / neznám tato místa 

3.       Obnovená česká a slovenská knihovna 
o   Určitě se někdy přijdu podívat 
o   Možná tam někdy půjdu 
o   Nemám zájem 
o   Mohu darovat knihy v českém nebo slovenském jazyce 

4.      V r. 2013 náš klub oslaví 60. výročí od svého založení, proto plánujeme některé mimořádné akce. Jednou z nich bude 
jednodenní festival české a slovenské tvořivosti v Záp. Austrálii, kde chceme ukázat, co tady naši lidé dělají – umělci, vědci, 
podnikatelé, řemeslníci a jiné zajímavé profese či aktivity z minulosti či přítomnosti. Sbíráme také příběhy krajanů. 
Znáte někoho zajímavého, jehož činnost, práci, výsledky, díla a pod. bychom mohli prezentovat? Prosíme, napište jména 
svých kandidátů a čím jsou zajímaví. 
5.      Můžete klubu pomoci? – při akcích, v plánování a organizování, v administrativě? 

6.      Místo pro vzkazy, návrhy, připomínky, kritiku: CzechSlovakWA@hotmail.com 
Děkujeme za vaše odpovědi! 

Anketa ze zabijačky 
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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 POHÁCE 
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 uzávěrkou 
soutěže, pokud místo dovolí, budou otištěné v Klokanovi. 

Fotografie posílejte na emailovou adresu: CzechSlo-
vakWA@hotmail.com 

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

CzechSlovakWA@hotmail.com 

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 Belleview 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 nezávaz-

ně nám napište na klubový email a napište 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 slovenské umělce posílají. Podpořte nás tedy v této naší snaze dostat Perth do po-
předí 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! 

CzechSlovakWA@hotmail.com 

 

 

 
26.—28.10. 2012  

Tři dny v přírodě, dva večery u ohně a dvě noci ve stanech poslední víkend v říjnu. 
 
 

 
 
 
 

Podrobnosti a upřesnění k výletu najdete v příštím čísle a na našich webových stránkách  
www.CzechSlovakWa.org 

Jen pro otužilé! 



 

 

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  

Sv. Omša 
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsu a posedenie 

po sv. Omsi v hale prikostole.         
      14. Oktober.11.15 

         11. November 11.15 
 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: 0401511302 
  calidusps@gmail.com 

Slovenské evanjelické bohoslužby 
 

sa konajú 1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci o 16:00 hod.  
v St Johns Lutheran Churchna 16 Aberdeen Street Northbridge.  

Po bohoslužbách máme vždy posedenie pri občerstvení  
v priľahlej hale.  
Všetci sú vítaní. 

O bližšie informácie alebo akékoľvek žiadosti sa obráťte na: 
Rev. Milo Velebír 
Mobilný tel.: 0413 650 429  Domáci: 9246 2167 
Email: mvelebir@bigpond.com  

Kurzy českého jazyka pro dospělé 

V tomto čtvrtletí 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  

baladova.gabina@post.cz (česky) 
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Knihovna a Senior klub 
 

Otevřeno každý druhý čtvrtek od 14:00 do 18:00  

(27.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 6.12. a 20.12.2012)  
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  

28 Eighth Avenue, Maylands 

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:mvelebir@bigpond.com
mailto:ballashley@hotmail.com
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 

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 partne-
rov. Pokiaľ sa zaujímate o tento kurz i Vy, prosíme, napíšte 
nám na klubovou e-mailovou adresu CzechSlovak-
WA@hotmail.com 
Ak môžete a ste ochotní pomôcť s organizáciou kurzu slo-
venčiny (evidencia žiakov, komunikácia medzi žiakmi a uči-
teľmi, apod.), prosíme, ozvite sa tiež! 
Ďakujeme. 
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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  

 

Lekce AJ s TESOL kvalifikovanou 
lektorkou  

(rodilá mluvčí AJ s velmi dobrou znalostí ČJ, a dlouholetou 
zkušeností s výukou AJ v ČR).  
Příprava na zkoušku IELTS a Cambridge. $40 za 60 min (1 
student), $50 za 60 min (2 studenty).  
Místo vyuky: Murdoch.  
Kontakt: ssharon.shand@gmail.com  
 tel. 0452 540 114 (Senta). 

PODĚKOVÁNÍ 
Panu páterovi P. Herdovi za jeho zážitky z POUTNÍ CESTY 
EVROPOU, které nám krajanům přednesl po mši svaté. 
Bohužel z našich krajanů nebyl nikdo pozván, ale p. Herda 
slíbil, že až pojede na další poutní zájezd PO STOPÁCH SV. 
PAVLA – TURECKO, pozve nás. 
 

Zdenka Menšíková 

!Prodávám téměř všechno! 
Nábytek, knihy české, anglické, slovníky, 

učebnice... 

Lída Válková 

tel: 92776779 

Rivervale 

http://www.podoli-apartment.cz/
http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718
https://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:ssharon%2eshand%40gmail%2ecom
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Rádio Czech & Friends 

pondělí od 16,30 do 17,30 na 95.3 Fm 

www.radiovysilaperth.com 

Nazdárek všem posluchačům rádia!  

Vytvořil jsem pro vás novou webovou stránku, 
abyste si mohli po práci v klidu poslechnout zá-
znamy z vysílání.  
Je trošku jiná než ta stará, s více odkazy a lepším 
vyhledáváním. U jednotlivých záznamů je tlačítko 
´PLAY´. Po kliknutí na něj se spustí záznam v Real 
Player nebo Windows Media Player.  
Můžete poslouchat celé vysílání, rozhovory s krajany nebo i shléd-
nout několik filmů. Budu přidávat i další.  
Jsem rád, že mnozí z vás spolupracují při vysílání – vždyť je to konec 
konců vysílání pro nás. Nemám v úmyslu z této stanice udělat ko-
merční rádio se zaměřením na politické zprávy a černou kroniku. 
Myslím si, že je lepší mít rádio pro potěšení a pro radost.  
Mám hodně posluchačů z Česka a Slovenska a mnozí z nich mně 
píšou „Ludvíku, víš co hlásíš - vysílání bez politiky; toho se drž“. Vy-
sílám jen krátké zprávy z domova - to je to, co je pro nás důležité. 
Zahraniční zprávy máte v televizi. Mě zajímá v televizi jen počasí a 
lotto (to abych měl na provoz rádia).  
 
Mějte se hezky v hezké Austrálii 
 
Ludvík Jedla 
 
  

Dopis z rádia Czech & Friends 

V Perth Art Gallery je  v současné době vysta-
veno přes 140 výtvarných děl moderních 
umělců jako jsou Picasso, Pollock, Matisse ne-
bo Andy Warhol.  

   

Výstava moderních malířů  16.7.-3.12.2012 

Od Picassa k Warholovi  

Události 

Andy Warhol  
* 1928 - †  1987, USA,  
Americký umělec Andy Warhol se 
narodil jako Andrew Warhola 6. 
srpna 1928 v Pittsburghu v 
Pennsylvanii v rodině rusínského 
stavebního dělníka a emigranta z 
vesničky Miková na 
severovýchodním Slovensku Andreje 
Warholy a jeho ženy Julie. Měl dva 
starší bratry Paula a Johna. Rodina 
Warholových bydlela nejdříve na 
adrese 55 Beelen Street a později na 
3252 Dawson Street v městské části 
Pittsburghu nazvané Oakland…. 
 
Úryvek z životopisu, zbytek článku k 
přečtení zde. 
http://www.artmuseum.cz/
umelec.php?art_id=264  

Pre našich otcov – 

Rozhovor do ticha. 
 

Keď v poli jačmen dozrie 

a vetrík pobeží dolu stráňou po ňom, 

keď s kosou na pleci iný už 

z rána pôjde tichým poľom, 

zažialia sivé hrudy a kosa 

v cudzej ruke zazvoní clivým stonom. 

 

Ach vtedy vrátim sa  

a vezmem do dlaní  

tej sivej zeme z hrúd;  

k tvári ju pritisnem 

a myslieť si budem, 

že dotýkam sa rtami 

otec – vašich rúk. 

 

 

A človek sa vracia 

do lona rodnej zeme 

tak prosto, ako do hniezda 

sa vracia vták ... 

 

Zotrvá však v deťoch 

vo veciach a slovách, 

čo vyslovil a uviazli nám v pamäti  

a možno v tvári pravnukov,  

z ich pováh,  

niektorá jeho črta jasne zasvieti 

a hoci nie je preto menšou ranou, 

tá rana v srdci 

menším bôľom bôľ, 

čosi tu ostane 

a bude vravieť – áno 

„Je tu ďalej s nami“ 

aj keď zvykáme si už hovoriť, 

že bol ... 

Vstupenky rezervujte nejpozdeji do 10. 10. 

2012 u Olgy Goerke na tel. 0413 912 586 nebo na 

klubovém e-mailu. 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=264
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=264


 

 

SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Obtížnost: snadná 

Přijde mravenec do švadlenky a říká: "Prosím dva centimetry 
nitě." Prodavačka: "A jaké barvy tu nit chcete?" Mravenec: 
"To je jedno." Prodavačka: "A mám vám ji zabalit?" 
Mravenec: "Ne, to je dobrý, já se oběsím tady..."  

Medvěd v lese vyhlásí zákon, že každý ráno, mu 
všechna zvířátka musí přinést kus masa, jinak si snima 
vytře zadek. Kýtu mu přinese jelen, uzený veverka, jen 
zajíc donese mrkev. Medvěd se naštve a vytře si se 
zajícem zadek. Zajíc má nehorázný výtlem a medvěd se 
ho ptá "Čemu se tak směješ zajíci?" Zajic se na něj 
podívá a s hlasitým smíchem povída: "No víš, za mnou 
jde ježek a nese ti jablko."  

Králík potká hada a říká: 
"Sory za to jak jsem se ti smál, 
že nemáš nohy."  
Had říká: "To je v pohodě."  
Králík: "Tak jo, tak ruku na to!"  

Povídá kočka prase-
ti:"Já vím, co z tebe 
bude až vyrosteš" 
Prase: "Jo? Ty jsi četla 
můj horoskop?" 
Kočka: "Ne, kuchař-

ku!!"  

"Omyl", řekl ježek a slezl z 
kartáče.  

Když přišli starý a mladý 
zajíc domů na oběd, mamka 
zaječice se hrozně naštvala, 
protože mladý zajíc byl 
počuraný a starý podělaný.  
Starý vysvětloval: "Potkal jsem 
v lese medvěda, objal jsem ho a 
tak silně zmáčknul, že mě ce-
lého podělal..."  
Vysvětlení mladého: "Kdybys 
viděla, jak si medvěd s taťkou 
vytřel zadek, taky byses smíchy 

Řešení z minulého čísla 

Co máte udělat, 
když potkáte v lese 
medvěda? 
 
Vůbec nic, medvěd 
se o všechno posta-
rá sám.  

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných pís-
men. 
ADAM, ADVENT, AMEN, ARCHA, ÁBEL, ÁRON, BAZILIKA, 
BLUD, DETI, EFEZ, ELIZEUS, FARAÓN, FARÁR, HNEV, 
HOSŤ, HRAD, HRIECH, HROB, CHARITA, CHLIEB,  

CHOROBA, CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, IZRAEL,  

JERUZALEM, JOZUE, KRST, LITÁNIE, LONO, NAZARET, 
NEBO, OBED, OBETA, ODPUSTENIE, OKNO, OMŠA, 
OPÁT, OSUD, PÁPEŽ, POKÁNIE, PÔST, SION, SMRŤ, SO-
DOMA, SVET, TÓRA, VIERA, ZRADA, ZRNO, ŽALM, ŽIVOT.  

javascript:void(0)


 

 

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    

    
  
     29. 9.               Inter-Club Dance  
   26. - 28. 10.      Víkendové kempování 
     8. 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: emb.camberra@mzv.sk 

Web: www.mzv.sk/canberra 

 

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 
 

       

 

           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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mailto:consular_sydney@mzv.cz
http://www.facebook.com/pages/Dover-Heights-Australia/Consulate-General-of-the-Czech-Republic-in-Sydney/127697888610?ref=ts
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V Klokankovom vaku 

September 

Septembrové pranostiky 

September – z poľa ber! 
September je máj jesene. 
September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med. 
Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. 
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.  
Ak na Michala (29. September) padajú žalude, veru dlhé leto trvať už nebude. 

Že neviete čo je žaluď? 
Žaluď, žaluď krásavec, čiapku máš až milá vec, 
Žaluď, žaluď daruj mi ju, je mi práve na palec… 

Už viete? A ten jeden veľký s myškou si môžete vymaľovať. 

Do školičky 
Začali sa krátiť dníčky, 
už musíme do školičky, 
čaká na nás prvá trieda, 
tabuľa a biela krieda. 
Hoc začína pre nás práca 
a čas na hry sa nám stráca, 
my však sme aj tak veselí, 
bo učiť sa nám nelení. 

Jeseň pani bohatá 
Jeseň pani bohatá, farbí listy  
dozlata,  
premaľúva celý sad. 
Zletel vietor šiky-miky, hojdá 
všetky konáriky, 
vraj by stromy zobliecť rád. 
Vojde Evka maličká, v žltých  
vláskoch mašlička, 
vyskočí a povie—jaj! 
Žltý jačmeň, žlté sitko, žltá skriňa, 
žlté sitko a von žltý  
celý kraj. 

Nájdete cestu do školy? 

Čo je to?  
Nemá štetec ani farby, predsa lístie 
žltým farbí. 
/Jeseň/ 

Vymaľuj a priraď listy stromov:           Buk            Lipa             Gaštan             Gingo            Dub             Javor 


