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Tel. kontakty na výbor 

Předseda: 

Jaroslav Kabelka      9399 3744 

 

Místopředseda: 

Jitka Smith              0406 026 840 

Jana Franger           9389 7029 

 

Tajemnice: 

Olga Goerke            0413 912 586 

 

Pokladník: 

Lukáš Kořínek         0431 115 207 

 

Ostatní členové výboru: 

Vlasta Thomas        9377 6470 

Jiří Voyt            9401 3817 

Gábina Baladová   0422 582 197  
Jiří Koval                  0424 167 260 
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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 

SENIOR KLUB A KNIHOVNA 
K dispozici jsou české a slovenské  

časopisy, knihy, stolní hry. 
ZMĚNA 

Otevřeno každý druhý čtvrtek  
(  20.12.2012, 10.1., 24.1., 7.2.2013 

The Rise – 1. patro – Community Office č. 8 
28 Eighth Avenue, Maylands 

Těší se na vás knihovnice: Jiřina Hrabcová  
 

Obsah čísla 

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

Výroční schůze České a Slovenské asociace v WA 

se uskuteční v sobotu 16. 2. 2013 od 17:00 

v Australian Asian House, 275 Stirling St., Northbridge 

 
Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru,  

tajemníka-sekretáře/sekretářku či doživotní členství laskavě zasílejte  

e-mailem na adresuCzechSlovakWA@hotmail.com či poštou na POBox 604, 
Mundaring WA 6073 

 
Vážení čtenáři, 
 
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přáte-
lé...... zní jedna stará písnička a tak se Vám 
dostává do rukou vánoční číslo Klokana. 
Ony ty Vánoce opravdu přicházejí, svátky 
míru, dobré naděje, pohody, lásky a vůbec 
všeho, čeho si každý z nás může přát. Děti 
se nemohou dočkat, sní o dárcích, které jim 
Ježíšek přinese pod stromek, rodiče se těší 
na jejich rozzářené oči plně překvapení z 
neočekávaných nebo očekávaných dárků. 
Vánoce mají svůj půvab, možná jiný zde v 
Austrálii, dlouhé dny plné slunce, koupání v 
moři, čas prázdnin a dovolených. Jsou také 
trochu nostalgické, zvláště pro ty z nás, kdo 
mají rodiny a přátelé ve starém domově, 
ale telefon nebo internet trochu pomůže. 
S Vánoci přichází nový rok a čas zamyslet se 
nad starým. Klub má tradičně úspěch s tá-
borákem, zabijačkou a Mikulášem. Oblíbe-
ná sobotní česká škola pro děti je jeden z 
našich největších úspěchů a ti, co vedou 
výuku - p. Jitka Smith a p. Aneta Kopecká, a 
i ti, co s ní pomáhají, si zaslouží obdiv, úctu 
a velké díky. Ode mne určitě! V Maylands 
byla otevřena knihovna, bohužel doposud 
ne moc navštěvovaná, i když má celkem  

 
 
 
dobrý výběr nám darovaných knih. (Jejich  
seznam naleznete na našich webových 
stránkách www.czechslovakwa@org ) 
Příští rok budeme slavit 60. výročí od zalo-
žení klubu. Výbor připravuje jak už tradiční 
akce, tak i třeba výstavu našich tradic, vý-
robků, umění a vůbec všeho, čeho jsme za 
tu dlouhou dobu dosáhli a na co jsme hrdí. 
Uvítáme Vaše nápady, příspěvky i pomoc 
při organizaci. A také si přijďte zatančit na 
náš Svatováclavský ples! 
Závěrem chci popřát všem čtenářům ra-
dostné Vánoce, mnoho štěstí, zdraví a spo-
kojenosti v novém roce. Těším se na shle-
danou na jedné, dvou anebo raději všech 
našich akcích. Třeba hned na naší plavbě 
po řece Swan do Fremantlu a zpět, která se 
koná 6. ledna. 
 
J. Kabelka 
Prezident České a slovenské asociace 

Poděkování  

Děkujeme paní Mattnerové za větši množství knih 

darovaných do naší knihovny a finanční dar pani 

Mattnerové a Jiřiny Hrabcové, za který byl zakou-

pen nový regál na knižky. 

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Srdečně zveme všechny členy a příznivce Česko-slovenské asociace 
na 

v pondělí 31. 12. 2012 od 19:00 do co vydržíme 

kterého oslavíme společně s našimi rakouskými přáteli v jejich klubu 

Místo oslavy:  Austria Club, 46 Staniland Street, Orange Grove, WA 

Vstupné:  členové  i nečlenové České a slovenské asociace $20  

Večeře: výběr z restauračního menu v místním klubu  

Občerstvení: Výběr nápojů a chuťovek v místním baru. 

Není možné si sebou přinést vlastní nápoje  

Hudba: Take 3 

Bližší informace:  www.austriaclubofwa.com.au, tel. 94591747 

Rezervace: do 23. 12. u Jardy Kabelky na jaroslav55@hotmail.com  nebo na 9399 3744 

Po tomto termínu volejte Moniku na 94906110, zda jsou ještě volná místa 

http://www.austriaclubofwa.com.au/
mailto:jaroslav55@hotmail.com
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 TŘÍKRÁLOVÁ PLAVBA LODÍ PO SWAN RIVER  

6. 1. 2013  

od 15.00 do 18.00  
 

Tentokrát se vydáme z Barrack St Jetty po 
proudu řeky do Fremantle, kde se loď 
otočí a popluje opět zpátky směr Perth 
City - Barrack St Jetty. To nám nabídne 
krásné pohledy na město osvětlené 
večerním sluncem.  

 

Místo a čas nalodění: Barrack Street Jetty, Esplanade, nejpozději 14:45!! 

Vstupné: 

Členové: dospělí $20, děti 3-12 let $10 (prosíme přineste si členské karty) 

Nečlenové: dospělí $30, děti 3-12 let $12 

Studenti/důchodci s kartou: $25 

Děti do 3 let zdarma 
 

 

Vezměte si svou vlastní svačinu/picnic.  

Na lodi možnost zakoupit nealkoholické i alkoholické nápoje a drobné občerstvéní 

No BYO alkohol!  
Naše loď s názvem MV River Bells je jednopodlažní, větší část míst je pod střechou, konec lodi je otevřený.  

Kapacila lodi je max. 100 osob, proto doporučujeme rezervovat vstupenky předem 

 (emailem:  CzechSlovakWA@hotmail.com nebo přes členy výboru).  
 

Sladké slimáčiky 

SUROVINY: 
1,5 šálka múka hladká 

1/2 kociek maslo 

1 PL Cukor 

2 ks žĺtky 
štipiek soľ 

smotana kyslá 

tuk na vymastenie plechu 

1 ks vajce na potretie 
oriešky alebo mandle 
 

POSTUP RECEPTU: 
 
1 hrnček - 250 ml Do misky si dáme múku,tuk,cukor,žĺtky a 
štipku soli. Podľa potreby pridáme kyslú smotanu. Z dobre 
vypracovaného cesta vytvoríme bochníček a vložíme ho na 
15 minút do mrazničky. Potom cesto vyvaľkáme. Zvinieme 
ho ako roládu a pokrájame na slimáčiky. 
 Uložíme na vymastený plech,potrieme rozšľahaným va-
jíčkom,posypeme hrubším kryštálovým cukrom a jemne 
nasekanými mandľami,orieškami ( my sme skúšali aj 
hrozienka a kokos ).Pečieme v stredne vyhriatej rúre.  

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Lucie 

Foto:M.turek 

„Mikuláš ztratil plášť“ je další, kterou všichni velmi dobře 
známe. Náš Mikuláš plášť neztratil, jako každý rok přišel 
připraven, pozdravil se s dětmi a s pomocí anděla rozdal 
dárečky. Čert se letos také dostavil v celé své kráse a poda-
řilo se mu vyděsit nejen děti, ale i pořadatele. Někteří 
z něho mají ještě dnes zježené všechny chlupy na těle.  Ale 
tak to má být, čerta je třeba se bát. 

Kromě tradiční trojice, nás letos navštívili hned dva vzácní 
hosté! Z České republiky k nám dorazil Krtek a ze Sydney 
konzul České republiky, pan Hani Stolina. Doufám, že se 
oběma ten Perthský Mikuláš líbil a že jim chutnali chlebíč-
ky, které jsme pro dospělé návštěvníky letos nachystali. 
(Mám ale pocit, že jsem Krtka zahlédla u stolu 
s občerstvením pro děti, takže ten asi dává přednost slad-
kému) 

 Tentokrát měl kuchyni pro dospělé na starosti mužský, 
takže místo chlebíčku se jednalo spíš o chleby. Když se u 
mě v kuchyni začal vybalovat, aby si mohl nachystat poma-
zánky, velmi mě překvapilo, že vytáhl asi 10 bochníků chle-

ba a naprosto suverénně je označoval za veky. Já jsem si 
vždycky veku představovala jako takovou tu dlouhou fran-
couzskou bagetu, kterou jsem většinou viděla na přípravu 
chlebíčků používat. Samozřejmě jsem se o své překvapení 
s Bohoušem hned podělila. Odpověď jsem dostala hned! 
Dělá přece chlebíčky a ne jednohubky, z kterých se pořád-
ný mužský přece nemůže nikdy najíst. O tom že na Mikulá-
še chodí také hodně maminek a babiček už jsem radši ne-
řekla nic a jen koukala, jak mu jde práce hezky od ruky. 
Letos rozhodně nikdo nemohl říct, že na by něj nezbylo!  
Příští rok doufáme, že se nám podaří zajistit sál 
v Rakouském klubu. Je větší a je tam venkovní prostor kde 
se mohou nudící se dětičky hezky provětrat. Také odpadne 
práce s přípravou občerstvení, protože v jejich restauraci 
bude možné zakoupit si výborný řízeček s bramborovým 
salátem a nebudeme se muset opět nikde dohadovat jestli 
můžeme a nebo nemůžeme použít kuchyň. Ještě teď jsem 
naštvaná, když si vzpomenu, jak nás tam letos zase nechtě-
li pustit, přitom jsme to měli domluvené a už vůbec nemlu-
vím o tom, že láhev Budaru prodávali za 8 dolarů i když v 
pátek před Mikulášem stála 7! Doufám, že v řeckém klubu 
to bylo letos naposled! 
No a závěrem bych ráda poděkovala Jitce za skvělou orga-
nizaci,  Bohoušovi za skvělé občerstvení a Čertovi, který za 
námi dorazil až ze samotného pekla. Děkuji, je radost 
s vámi spolupracovat!  

Reakce na akce: Mikuláš 

Vystoupení dětí z České školy na Mikulášské besídce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ani letošní Mikuláš se neobešel bez vystoupení dětí z 
České školy. A ty zpívaly o tom, jak Mikuláš s čertem 
přišel na koláč, kam se ptáček schová před zimou a mra-
zem a jak se kočička s pejskem schovají za kamna. A aby 
se z toho zimního zpívání zahřály, tak si pěkně zatanco-
valy! Káči se čertíků nechtěly pustit a ti jim za to slibova-
li: “Ble, ble, ble, pro tebe, půjdu třeba do nebe!”  

Děti z České školy a jejich dílka do výtvarné soutěže: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děti předškoláci poskládaly a dokreslily Krtka, jak ke 
kalhotkám přišel v nadživotní velikosti. Čtenáři skvěle 

zachytili Krtka, jak putuje po Západní Austrálii. 
Výtvarné práce byly vystaveny na Mikulášské besídce. 

„Krtek v Austrálii a na Novém Zélandu“: 
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Olympic slaví v Perthu 50 let ! 
24. 2. 2013 

18:00 
General Sikorski Polish Club, 7 Bellevue Road, Bellevue 

 

 

Klub bude otevřen od 17:00 

K dispozici velmi dobře vybavený 
bar nabízející širokou škálu 

českých, polských i australských 
piv, víno a nealko. Skvělá polská 

kuchyně—večeře $10-15. 

Strictly NO BYO ! 

 

 

Vstupenky: 

$50 v předprodeji 

$60 na místě 

$40 studenti a penzisté  

(studenti a penzisté — rezervuj-
te místa předem, vstupenky 

vám budou odloženy a vydány 
při  

vstupu na základě prezentace 
platné studentské/penzijní kar-

ty – platba na místě) 

Místa na sezení:  1.-4. řada jsou již téměř vyprodány, pospěšte si s nákupem, chcete-li sedět vpředu!  

Předprodej vstupenek: v klubové knihovně (otevírací doba a adresa jsou uvedeny na str. 7), na každé klubové akci nebo 
online (www.trybooking.com/BYPC)  

Počet míst je limitován, proto s nákupem lístků neváhejte! 
Autogramiáda, fotografování a prodej CD skupiny Olympic ihned po ukončení koncertu 

Upozornění: prodej online vstupenek a platby jdou přímo k hlavním organizátorům turné, proto k online vstupenkám 
nejsou určena konkrétní místa k sezení. Kdo si zakoupil vstupenku online, může místa rezervovat přes náš klub  

(napište e-mail na:CzechSlovakWA@hotmail.com). 

http://www.trybooking.com/BYPC
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com


 

 

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. Omsi  pri kostole. 

     25. December 11.15 
    10. Februar 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  

(20.12.2012, 10.1., 24.1., 7.2.2013)  
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 
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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). 

Inzerujte svou firmu v Klokanovi,  

cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok,  

barevná reklama na zadní obálce $240 / rok. Velikost 

inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm   

Kontakt: Lukáš Kořínek tel. 0431 115 207,  

e-mail:CzechSlovakWA@hotmail.com  

Hledáme ubytování pro krajany 
 

Mladá rodina hledá pronájem domu se 3 ložnicemi za  

cenu $400-500 týdně.  

Lokalita severně od Swan River. 

 
Prosíme, kontaktujte Tomáše na čísle: 0449 740 179  

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. 

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


 

 

Češka Fajksová je nejkrásnější dívka planety, vyhrála Miss 
Earth 2012 

Třiadvacetiletá Tereza Fajkso-
vá z Ivančic u Brna vyhrála 
třetí největší soutěž krásy na 
světě. Finále Miss Earth 2012 
se konalo na Filipínách a česká 
reprezentantka porazila sou-
peřky z dalších 79 zemí. 
Tereza Fajksová zkoušela štěs-
tí už před třemi lety v Miss 
České republiky. Prezidentkou 
této soutěže byla Taťána Ku-
chařová, která v roce 2006 
jako první Češka vyhrála Miss 
World. Tehdy se Tereza dosta-
la do finále, ale nevyhrála. 

Letos zkusila štěstí v soutě-

ži, kterou vede Michaela Ma-
láčová.  
"Upřímně Tereze gratuluji. 
Jsem hrdá na její úspěch na 
světové soutěži. Vždy jsem 
věřila, že se to jedné z Čes-
kých Miss podaří. Stále platí, 
že česká krása se ve světě ne-
ztratí," řekla 
Maláčová. 
 
 

Zdroj: idnes.cz 
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Události 

Dne 2. prosince 2012 nás po dlouhé 
a zákeřné nemoci opustil náš krajan 
a dobrý kamarád Jaroslav Bouška. 
Jarda byl povoláním strojní inženýr. 
Vystudoval v Brně a v roce 1986 s 
manželkou Zdenou a třemi dětmi 
opustil komunistický režim a po 
krátkém pobytu v Rakousku emigro-
vali do Austrálie. Začátky byly, jak 
víme všichni, kdo jsme to zažili, těž-
ké. I přes limitovanou znalost an-
gličtiny se mu díky jeho vytrvalosti, 
odhodlanosti a odborným schop-
nostem podařilo opět uplatnit ve 
svém oboru. 
Jarda se hluboce zabýval otázkami 
„renewable energy“ a měl řadu 
přednášek na toto téma nejen pro 
členy klubu. Pevně věřil v budouc-
nost čisté energie pro lidstvo. Na-
vštívil také řadu experimentálních 
laboratoří a ústavů zde v Austrálii a 
v Evropě. 

Jarek byl dobrý a loajální přítel se 
smyslem pro humor. Miloval aus-
tralskou bush a výpravy do nezná-
ma. Byl nadšený řidič 4WD a zažili 
jsme s ním mnoho nezapomenutel-
ných výprav a krásných okamžiků 
jak při cestování nebo večer u tábo-
ráku. Naď námi zářilo nebe plné 
hvězd, od ohně vanula vůně pečicí-
ho se masa, v ruce pohárek vína; 
debaty nebraly konce a bylo při tom 
vždy také spousta smíchu a legrace. 
Kolik neuskutečněných plánu! 
Jardo, pevně doufám, že tam kde jsi 
odešel, najdeš pohodu, ten ohníček 
v buši a nebeskou klenbu s milióny 
zářících hvězd. 
Jsme rádi, že jsme Tě poznali a že jsi 
byl s námi. Náš život byl o to bohat-
ší. Budeš nám všem chybět. Díky. 

Pavel Konečný 

Oznámení o úmrtí 
Ing. Jaroslav Bouška (1944 - 2012) 

Večírek na rozloučenou s naším krajanem  
Mirkem Vichem, 
který se rozhodl vyměnit vyprahlé pláně Austrálie, za zele-
nou džungli Thajska populární pláže Phuketu s mezinárodní 
klientelou. 
Mirek odešel z Československa do Austrálie už v osmašede-
sátém roce minulého století, později se odstěhoval do Afriky 
a pak se zase vrátil do Austrálie.  
Na rozloučenou se sešlo kolem 60 krajanů a přátel. Pohoště-
níbylo výborné, atmosféra skvělá a nakonec nám Mirek za-
zpíval - ve svérázné slovanské košili a čepici - jednu z jeho 
oblíbených písniček. Můj manžel se připojil a věnoval mu 
typický australský bumerang jako symbolické gesto: „Jak jej 
hodíš, tak se ti vrátí“. 

Při této příležitosti si vzpomínáme na jeho otce, zpěváka a  
sólistu, který získal několik cen - zaslouženého umělce Ná-
rodního divadla v Praze, kde jsme měli tu čest se zúčastnit 
jeho skvělých vystoupení. 
Mirku, budeme na Tebe vzpomínat nejen jako dobrého 
'kámoše', ale také jako dobrého, spolehlivého mistra instala-
térského umění, který nás nikdy nenechal ve „štychu“ a 
mnohokráte, za nepředvídaných podmínek nás vytáhl z kri-
tické situace. Přejeme Ti mnoho štěstí, splnění všech ideálů a 
přání a mnoho nových úspěchu v místě svého působení. 
 
Zdeňka Menšíková 
P.S.: Děkuji krajanům a fotografovi Samovi za fotografie z 
večírku. 

Dovolujeme si popřát našim kra-
janům - novomanželům Martině a 
Pavlovi - kteří byli oddáni p. pas-
torem Velebírem dne 10. listopa-
du 2012 v kostele v Duncraig : 
 

 
Na věky se mějte rádi, buďte dobří kamarádi. 

Na sebe se nehněvejte, bolesti si nedělejte. 
Vždy věrní buďte sobě, pilní, skromní v každé době. 

Bůh Vám žehnej ve všech snahách, ve všem 
co vám zdraví, radost, štěstí dává. 

V dobrém i zlém spolu všude, pak Vás život šťastný bude! 
 
Upřímně přejí S. & Z. Menšíkovi 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyhlidkove-lety-balonem-po-cele-cr-a-sr/4389758?rtype=V&rmain=7856718&ritem=4389758&rclanek=13905710&rslovo=424698&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/tip-on-pro-aventos-hk-novy-pomocnik-pro-rychly-pohyb-v-kuchyni/11050001?rtype=V&rmain=7846212&ritem=11050001&rclanek=13905710&rslovo=424573&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/tip-on-pro-aventos-hk-novy-pomocnik-pro-rychly-pohyb-v-kuchyni/11050001?rtype=V&rmain=7846212&ritem=11050001&rclanek=13905710&rslovo=424573&showdirect=1


 

 

SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Pan Kalianko vybírá dárek k Vánocům: "Máte něco levného, 
užitečného a hezkého?" "Třeba tady kapesníčky - pro koho to 
máte?" - "Pro manželku." - "To bude překvapená." - "To urči-
tě, ona myslí, že dostane pod stromeček kožich!"  

Proč jste tolik zbytečně 
utráceli za dárky? Víc bys-
te nás potěšili, kdybyste 
nepřijeli vůbec.  

Jdou dvě blondýnky do lesa pro Vánoční 
stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna 
druhý: "Tak co, máš něco?"  
"Ne nemám" odpoví druhá "a co ty?"  
"Já taky ne, tak víš co vememe nějakej bez 
ozdob!"  

Malý Filípek volá na ma-
minku: "mamí, mamí, 
stromeček hoří."  
Maminka říká Filípkovi: 
"Filípku, říká se svítí a né 
hoří." 
A za chvíli volá Filípek za-
se: "mamí, mamí, záclona 
už také svítí..."  

Tak co, Pepo, co jsi vybral man-
želce k Vánocum? Vkladní kníž-
ku.  

Sousedky stojí na chodbě a dr-
bou. Okolo jde Pepíček a slyší co 
si paní od vedle povídají. Přijde 
domů a říka tátovi: "Tati letos 
budeme mít hodně cukroví."  
"Jakto?" Opoví táta. 
"No protože sousedky říkaly, že 
máma už měsíc peče s listono-
šem."  

"Kocourku, k Vánocům bych si přála koně." "Musí to být an-
glický plnokrevník nebo ti stačí půl kila točeného?  

Strýčku víš jaký vlak má největší zpoždění? 
Nevim 
Ten co jsi mi slíbil loni k vánocům.  

Vánoční kvíz 
 
1) Co je to Štědrý den? 
a) první svátek vánoční, slaví se 25. 12. 
b) hlavní vánoční svátek, den, kdy se narodil 
Ježíš Kristus 
c) poslední den přípravy na vánoční svátky a zároveň vrchol 
Vánoc v Česku  
 
2) Co je to Boží hod vánoční a kdy se slaví? 
a) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 25. 
12. 
b) druhý vánoční svátek, oslavuje se rodina a dobré jídlo; 25. 
12. 
c) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 26. 
12.  
 
3) Co je to svátek sv. Štěpána? 
a) oslavuje se prvomučedník svatý Štěpán 
b) druhý svátek vánoční, oslavuje se svatý Petr 
c) třetí svátek vánoční, oslavuje se svatý Štěpán  
 
4) Kdy se do českých domácností dostal vánoční stromeček? 
a) ve 40. letech 19. století 
b) v 80. letech 19. století 
c) v 50. letech 20. století  
 
5) Proč je ryba tradičním českým pokrmem štědrovečerní 
večeře? 
a) ryba je postní jídlo a zároveň symbol křesťanství 
b) ryba je symbol bohatství a přinese peníze do rodiny 
c) ryba je postní jídlo a zároveň symbol islámu  
 
6) Proč si dáváme pod talíř při štědrovečerní večeři kapří 
šupinu? 
a) přinese nám štěstí 
b) přinese nám dostatek peněz 
c) zaručí nám kapra i k další štědrovečerní večeři  
 
7) Kdy se mají začít na Štědrý den podle křesťanské tradice 
rozbalovat dárky? 
a) když se objeví první hvězda na nebi 
b) když dojíme večeři 
c) když se dodíváme po večeři na vánoční pohádku  
 
8) Doplňte správně slovo v textu koledy Narodil se Kristus 
pán 
Narodil se Kristus Pán – veselme se, 
z růže kvítek vykvet nám – radujme se.  
Z života čistého, z rodu (…doplňte…), 
Nám, nám, narodil se.  
a) chudobného 
b) mateřského 
c) královského  
 
9) Co to znamená, když při pouštění lodiček (plovoucích sví-
ček) zůstává lodička při okraji lavoru? 
a) majitel lodičky se vydá příští rok do světa 
b) majitel lodičky se bude příští rok držet doma 
c) majitel lodičky bude líný a nebude mít příští rok práci  
 
10) Jakou úlohu má v české domácnosti na Vánoce jmelí? 
a) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese peněz. 
b) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese lásky. 
c) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese jídla.  
 

 

Řešení: 1) c, 2) a, 3) a, 4) a, 5) a, 6) b, 7) a, 8) c, 9) b, 10) b 



 

 

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   2012-2013   

 
         31. 12.             Silvestr  
         6. 1.                 Výlet lodí po Swan River 
         16. 2.               Výroční členská schůze  

 

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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Malované čtení 



 

 

Klokánkovy aktivity 
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Vánoční stromeček 
 

Zelenej se jedličko, 
Narovnej se maličko 

Líbíš se mi, vezmu si tě, 
Budeš vonět v našem bytě. 

Zelenej se jedličko. 
Dám ti hvězdu na čelo, 

Večer bude veselo. 
Můžu ti to předem slíbit, 

Bude se ti u nás líbit. 
Dám ti hvězdu na čelo. 

Hvězdička 
 

Vánoční stromeček 
Zavoněl v pokoji, 
Maminka u stolu  
Jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, 
Uvidím hvězdičku,  
Co byla schovaná  

V červeném jablíčku. 
 
 



 

 

Z Klokánokovy kapsy 

Prosinec 

 
Prosí prosí prosinec 
sněhuláka o hrnec. 
A krmítko o zobání 
ptáčci mu vše vyzobali. 
 
Děti mají nejraději, 
když před čerty utíkají. 
A těší se na Vánoce 
a pak nashle - v novém 
roce. 

 

Sněhulák stál na políčku,  
očkem šilhal po nebíčku. 
Zda nesvítí sluníčko,  
nerozhřeje mu bříško.  

Ty máš štěstí, sněhuláčku,  
na nebi je plno mráčků.  
Sluníčko se neusměje,  
tvoje bříško nerozhřeje.  

 

Sněhulákovy starosti 

  Červená  Žlutá Růžová Modrá Fialová 


