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Dole zleva: Jana Franger ( místopředsedkyně ) , Jerry Kabelka ( předseda ) , Jitka Smith ( místopředsedkyně )
Prostřední řada zleva: Dagmar Savka ( editorka Klokana ) , Gábina Baladová, Olga Goerke ( tajemnice ) , Lucie Vrbská
Nahoře zleva: Jiří Voyt, Lukáš Kořínek ( pokladník ) ; na fotografii chybí Vlasta Thomas a Jiří Koval, kteří jsou také členy výboru.
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Velvyslanectví ČR Velvyslanec - Hynek KMONÍČEK
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
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Fax: ( 02 ) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

v sobotu 18. 2. se uskutečnila výroční členská schůze. Děkujeme všem lidem, kteří
se jí zúčastnili a omlouváme se za chybu v adrese místa konání. Omylem jsme v pozvánce uvedli číslo 375, ale správná adresa Australian Asian House je 275 Stirling Street.
Pokud jste se na schůzi vydali a místo nenašli, moc nás to mrzí a omlouváme se, že jste
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Členové schválii zprávu předsedy a finanční zprávu za rok 2011 ( platní členové

mají možnost do knih na vyžádání nahlédnout )
-

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

Do výboru byl přijat nový člen – Jirka Koval. Již stávající členové výboru se ujali

výkonných funkcí: máme dvě nové místopředsedkyně – Jitku Smith a Janu Franger, a
nového pokladníka Lukáše Kořínka. Předsednictví obhájil Jerry Kabelka a pokračují i
Vlasta Thomas, Jirka Voyt, Gábina Baladová, Lucie Vrbská a tajemnice Olga Goerke.
Těšíme se na spolupráci a děkujeme odchozím členům Andree Kovalové, Zdeňkovi

E-mail:

 Informace pro členy

sydney@embassy.mzv.cz ,

f

Follow us on Facebook

Drškovi, manželům Lochmanovým a Alžbětce Baladové za jejich skvělou práci.

 Kontakty na zastupitelské
úřady ČR a SR

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

Honorární konzulát ČR
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig
WESTERN AUSTRALIA 6023
Telephone: ( 08 ) 9246 7102
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 Rádio Czech & Friends
 Služby pre cz-slov komun

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Konzulát SR
Konzulka: Zuzana Warderová
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 kra
janským 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

-

Členské příspěvky na rok 2012 byly schváleny v nezměněné výši, činí tedy od $15

společnost. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku

do $30.

-

-

-

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

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!

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka

9399 3744

Místopředseda:
Jitka Smith
Jana Franger

0406026840
9389 7029

paní Gerda Haramulová. Za přínos jak našemu klubu tak i literární činnost byl zvolen
naším čestným členem pan Petr Hrubý. Gratulujeme oběma!

Těšíme se na Vaši účast a jsme tu pro Vás, takže se neváhejte se svými názory a

0413912586

Pokladní:
Lukáš Kořínek

0431115207

Další výhodou členství je snížené nebo zdarma vstupné na některé klubové akce.

Výbor naplánoval termíny akcí na první pololetí tohoto roku – čtěte na str. 11.

přáními podělit, třeba prostřednictvím Klokana, telefonicky či e-mailem.

Tajemnice:
Olga Goerke

Za mnoholeté zásluhy a pomoc našemu klubu byla doživotní členkou klubu zvolena

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

Za výbor

Ostatní členové výboru:
Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9402 1337

Gabriela Baladová

0422 582197

Lucie Vrbská
Jiří Koval

0401 876 357
0424 167 260

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2012
31. 3. Přednáška a film
Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ; Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, PO
Box 604, Mundaring, WA 6073; E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

Editor: Dagmar Savka

Redakční informace:

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

27. 5. Dětský den
23. 6. Zabíjačka aneb otevírání svatojánského pokladu

Těšíme se na vaši účast!

Tel. ( 08 ) 9401 2638

Uzávěrka každého čísla je k 10. dni v měsíci.

Mobil: 0413 075 093, E-mail: dagmark@centrum.sk

Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

28. 4. Táborák
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Adresa: 16 Austin Way, Padbury WA 6025
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Srdečně zveme všechny zájemce o vědu a techniku na přednášku Ing. Jaroslava Boušky

neboli

Open Pool Australian Light water reactor
Po přednášce promítání filmu!
Datum a čas konání:

31. 3. 2012 od 18:00

Místo konání:

Australian Asian Club, 275 Stirling St, Perth

Vstupné:

členové asociace $5, nečlenové $8
v ceně vstupného je občerstvení

Kamarát sa sťažuje kamarátovi pol roka po sobáši.

Ženský byt sa od mužského principiálne

- Ty počúvaj, ja už nemôžem. Tá moja to chce stále. Ráno, na

líši tým, že v ženskom sa riady umývajú
po jedle a v mužskom pred jedlom...

obed, večer, celú noc... Ja už nevládzem.

Program:

18:00 přednáška o australském výzkumném nukleárním reaktoru
u Sydney, Lucas Heights, NSW

Dobrý kamarát mu odpovie:

18:30 diskuse

Ja som ti vravel, neber si takú škaredú, budeš na to sám.

18:45 přestávka s občerstvením
Dedko ide s vnúčikom na cintorín a
zapaľuje sviečku. Malý vnúčik sa ho
pýta:
Dedo a to tu si budeme opekať?

19:00 promítání českého filmu (oblíbená česká komedie z vědecko-technického prostředí,
česky s anglickými titulky)
Co je OPAL?
Nový "state of the art" reaktor uvedený do provozu v r. 2007 pro produkci radiofarmaceutik v lékařství, vědecký
nukleární výzkum a prumyslové aplikace. Produkty jsou určeny pro domácí australskou spotřebu (asi z 40%),
zbytek na lukrativní export.

"Milan, čo si robil predtým, ako
si sa oženil?"
"Čo som chcel."
10
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Milí priatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, na novovzniknutý internetový magazín ekumst.sk, ktoré spája kultúrnu komunitu na celom Slovensku.
Okrem redakčnej časti, na ktorej sa podieľajú poprední slovenskí novinári a kultúrne osobnosti, umožňuje web aj vytvorenie profilu
kultúrnej inštitúcie alebo personálny blog, do ktorého môžete pridávať svoje príspevky. Pokiaľ budú stáť za to, radi ich uverejníme aj
na hlavnej stránke.
Ak chcete aj v zahraničí vidieť a vedieť, čo sa deje v našom kultúrnom a spoločenskom živote, čítajte nás.
Župné nám.7
815 68 Bratislava
tel./fax: 02/ 5441 3552
www.ekumst.sk

Kumšt - kultúra a spoločnosť na jednej adrese

Společné posezení u ohně s buřty a s písničkami chystáme tradičně na poslední dubnový víkend. Podrobnosti a
adresu uveřejníme v příštím čísle.

Hledání krajana
Obracim se na Vas s prosbou, hledam Petru Hanzakovou, ktera bydlela na Praze 10 v ulici Dvouletky a chodila na umeleckoprumyslovou skolu Hollarova na Praze 3, pokud je mi znamo, ma 2 deti - Marie ( nar. 1977) a Jan ( 1988 ) . Prosim o pripadnou
zpravu na: info@bellinconi.cz. Dekuji, Lenka Durychova, Praha
Poznámka redakce: upozorňujeme, že náš klub neposkytuje kontakty na krajany bez jejich svolení.

Výzva profesním odborníkům v Austrálii a na Novém Zélandu
Konzulát ČR v Sydney, 21.02.2012
Konzulát České republiky připravuje rozšíření webových seznamů v Austrálii a na Novém Zélandu působících
česky/slovensky hovořících právníků, lékařů a případně dalších profesních odborníků, kteří o takovou
prezentaci projeví zájem.
V případě zájmu o umístění odkazu na svoje služby na webovou stránku konzulátu zašlete prosíme svoji
žádost e-mailem na adresu sydney@embassy.mzv.cz . K žádosti připojte stručný popis oblasti působnosti s

DOLPHIN DISCOVERY CENTRE

Lot 840 Koombana Dr, Bunbury CBD Western Australia 6230
(08)9791 3088

http://www.dolphindiscovery.com.au/

dolphindiscovery.html

kontaktními údaji, jež si přejete zveřejnit, dle následujícího vzoru:
Jméno / Název firmy; Oblast odborné působnosti; Adresa; E-mail; Telefon; WWW; Případně další informace.

http://www.mybunbury.com/

Hodně štěstí, neboť v něm je víra.

Váženému Pastorovi Milo

Hodně zdraví, neboť v něm je síla.
Hodně lásky, protože bez ní nelze žít!

si popřát k jeho kulatým 50. narozeninám:

Jeho kázání jsou opravdový skvost,
pro věřící či nevěřící historická podrobnost.
Vzácná slova pravdy zazáří se v duši,
k ideálům božství pne se srdce do věčnosti.
Nechť jej Pán Bůh vždycky sílí v blahodárném jeho působení,
aby ovce svoje v každý čas vedl přímou cestou ku spasení.
Půl století skvěle dožil, ale cesta daleká
další půl století na něj ještě čeká.......
Hojnost Božího požehnání a mnoho dalších úspěchů
Do budoucna mu upřímně přejí
S. & Z. Menšíkovi
4

Velebírovi, dovolujeme
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Dobré rady na každý den

Cirkevné služby
Slovenské evanjelické bohoslužby pre všetkých ľudí dobrej vôle bývajú dvakrát mesačne a to vždy v prvú a tretiu nedeľu v mesiaci
a ak je 5 nedieľ, tak aj v piatu. v: St Johns Lutheran Church,16 Aberdeen Street,Northbridge, Perth, WA..
Na každých našich bohoslužbách prisluhujeme sviatosť Večere Pánovej pre všetkých, ktorí si ju žiadajú. Po bohoslužbách si vždy
posedíme v priľahlej hale pri káve, čaji a chutných domácich zákuskoch a občas si premietame aj slovenský alebo český film. Príďte
sa pozrieť, neoľutujete! Cirkevné služby, ktoré radi poskytneme a poslúžime: krst, sobáš, pohreb a taktiež návštevu starých, chorých
alebo prislúženie Večere Kontakty na nás:ThMgr Milo Velebír:
ThMgr Anna Velebír:
Mobil: 0413 650 429

Mobil: 0410 528 614

Email: mvelebir@bigpond.com

Jak vyklopit jogurt
Chcete-li snadno vyndat veškerý obsah kelímku s jogurtem nebo zakysanou smetanou, nepoužívejte lžíci. Odtrhněte víčko, otočte kelímek do misky dnem vzhůru a zabodněte do dna ostrý nůž. Nůž vytáhněte a s kelímkem
klepněte. Vypadne celý obsah a uvnitř nezůstane vůbec nic.

Email: avelebir@bigpond.com

Neklouzavá ramínka
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. Tiež by som chcel poďakovať všetkým ktorí pomáhajú akýmkoľvek
spôsobom či pri bohoslužbách alebo občerstvení.
Srdečná vďaka. Fr. Pavol Herda
Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands

Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive
6054 Kiara WA
Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

26. Februar
11. Marec

-

11.15
11.15

Trička či halenky už vám z ramínka nesklouznou, když na konec každého ramínka navlečete gumičku a několikrát
jí kolem něj obtočíte. Je to jednoduché a účinné!
Pevný provázek.
Když potřebujete převázat balík, málokdy se vám podaří provázek vypnout tak, aby byl těsný. Pokud ho nejdřív
namočíte do vody, mokrý zavážete a teprve pak necháte uschnout, vypne se sám, bez toho, abyste se museli namáhat.

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

Česká škola v Perthu
pro děti od 3 do 8 let
Kdy: každou školní sobotu 9:45 - 11:45
Informace: Jitka Smith

Jak na třísku.

Česká playgroup

Někdy si zarazíme třísku tak hluboko, že nejde ven ani pinzetou. Kousek mýdla zvlhčete vodou tak, aby bylo měk-

Kde: Irwin Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

ké a smíchejte ho se špetkou hnědého cukru. Směs dejte na náplast a přiložte na zraněné místo. Nechte přes noc

Kdy: každý čtvrtek 9:30 - 12:30

působit. Ráno náplast sundejte a tříska bude venku.

Informace: Tereza Rada

Telefon: 9245 8137 nebo 0406 026 840

Telefon: 0428 501 010

Email: jclementeenka@gmail.com

Email: tereza.rada@googlemail.com

Kurzy českého jazyka pro dospělé

V tomto čtvrtletí se budeme scházet v úterý v St Hilda's Anglican Church, 15 View Street North Perth. Mění se taky pořadí skupin. Lekce
pro začátečníky je v 18:00 – 19:30, lekce pro mírně pokročilé 18:45 - 20:15, lekce pro pokročilé 19:00 – 20:30. Cena kurzu v 1. termu je
$110/11 lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak odvíjí od počtu navštívených lekcí. Bližší informace na ballashley@hotmail.com
( A J ) anebo na baladova.gabina@post.cz ( ČJ )

Zavařování v myčce.
Naplňte sklenice obvyklým způsobem a uzavřete. Pak je vložte do myčky na nádobí a spusťte program na 70 °C.
Pochopitelně nesmíte přidat žádný mycí prostředek. Jakmile ukončí myčka program, neotevírejte ji a nechte sklenice vychladnout uvnitř. Pak je uložte do spíže.
Alobal šetří energii.
Když odmrazujete mrazničku, vymyjte ji na závěr octovou vodou. Nebudou se v ní držet pachy. Když bude suchá ,
vyložte šuplíky alobalem. Nejenže se tak rychle nepokryjí námrazou, ale zároveň lépe udrží chlad a mžete mrazák

Reklama v Klokanovi

zapnout na nižší stupeň.

Nabídka reklamního prostoru pro rok 2012 - malý inzerát uvnitř Klokana $50/rok, uveřejnění loga firmy na klubové interneto-

Paprika nepálí.

vé stránce $20/rok ( logo s proklikem na váš web ) Pro více informací kontaktujte tajemnici klubu nebo pište na klubový e-

Aby nepříjemná palčivost paprik zmizela, rozřízněte papriku napůl, odstraňte všechna semínka a potom vnitřek

mail.

pečlivě nasolte. Nechte alespoň hodinu působit a potom opláchněte. Pak můžete papriku použít obvyklým způsobem.
Kuchyň bez výparů.
Snadno a rychle se nepříjemných výparů a pachů zbavíte, když na plotně ponecháte chvíli povařit vodu s octem,
do které přidáte lžičku skořice.
Loupání česneku.
Abyste si práci při loupání česneku usnadnili, dejte stroužky na chvíli do vařící vody. Potom už půjdou slupky dolů
jedním pohybem.
8
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Kurzy českého jazyka pro dospelé

POZOR ! Zmena lokality

V tomto čtvrtletí se budeme scházet v úterý v St Hilda's Anglican Church, 15 View Street North Perth. Mění se
taky pořadí skupin. Lekce pro začátečníky je v 18:00 – 19:30, lekce pro mírně pokročilé 18:45 - 20:15, lekce

Každé podělí odpoledne 3.30 - 4.30 FM 95,3

pro pokročilé 19:00 – 20:30. Cena kurzu v 1. termu je

http://www.vysilaperth.com

$110/11 lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak odvíjí

Aby se staly radio-webové stránky více atraktivní, byly přidány celovečerní a dokumentární filmy.

od počtu navštívených lekcí.

S pozdravem, Ludvík Jedla

Dotazy na
Vysílání v českém jazyce každou neděli 9-10pm http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech

baladova.gabina@post.cz (ČJ)

Vysílání ve slovenštině každou neděli 10-11pm http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

anebo na
ballashley@hotmail.com (AJ)

Potřebujeme kancelářské stoly, skříně, stohovatelné

Step aerobics

židle a tabuli

Pro začátečníky i pokročilé v rytmu latinskoamerické

Ovocný koláč s posýpkou
POTREBNÉ PRÍSADY
1/2 kg polohrubej múky, 1/2 litra mlieka, 1/2 dl oleja, 2 PL kryštálového
cukru, štipka soli***kvások: z uvedeného množstva mlieka odoberieme

hudby. Každou středu 5.00-6.00pm, vstup $10, The

Máte-li možnost darovat nepotřebný nábytek, který by se

Firm Studio, 53 Old Perth Road, Bassendean, kontakt

hodil do menší studovny/knihovny, prosíme, kontaktujte taj-

a info:

emnici Olgu Goerke. Předem děkujeme.

Dáša 0450 301 463.

cca 1,5 dl, pridáme 1 lyžičku cukru a 1/2 kocky droždia***ovocie***posýpka: 60 g Hery, 60 g kryštálového cukru, 120 g polohrubej múky*** 1 vanilkový a 1 škoricový cukor na posypanie po upečení
POSTUP PRÍPRAVY.
Pripravíme si kvások: do teplého mlieka pridáme cukor a droždie, premiešame a necháme postáť aspoň 10 min. Do misy preosejeme múku,
pridáme cukor, soľ, premiešame, pridáme kvások, olej, zvyšné mlieko a vymiesime, lepšie povedané vymiešame – môžete aj
ručným šľahačom – hnetacími hákmi, ale aj metličkami, to cesto je ***riedke*** - stačí miešať len dovtedy, kým cesto nezačne trošku hustnúť, šľahačom ani nie 5 min. Vylejeme na maslom ( alebo Herou) vymastený plech – aj po okrajoch, zarovnáme, naukladáme ovocie, ja som dala teraz zavárané marhule - jemne ich vtlačíme do cesta a posypala ešte mrazenými
čučoriedkami – aj po okrajoch, ktoré tiež jemne povtláčame. Necháme kysnúť 1 hodinku, medzitým si nahrejeme rúru na
185° C, posypeme posýpkou a upečieme - dĺžku pečenia si radšej odsledujte, mne stačilo 20 min. Posýpka: múku zmiešame
s cukrom, pridáme nakrájanú Heru a rozmrvíme. Ešte teplý posypeme vanilkovým a škoricovým cukrom, ak dáte kyslejšie

Kadeřnické služby
: Levné kadeřnické služby je možno sjednat po dohodě u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo e-mail lizbaladova@yahoo.com

ovocie, môžete ho ešte poprášiť práškovým cukrom.

“ R ainbow ”

Rýchly anánasovo - kokosový koláč

Balíčky komunitní péče pro starší generaci

POTREBNÉ PRÍSADY

2 salky hladkej muky * 1 salka krystal.cukru * 450 g konzerva ananasu * 2 lyzicky sody al.PDP
POLEVA: konzerva SALKA ( neuvareneho ) * 1/3 salky masla * struhany kokos




Vyborny a velmi jednoduchy kolacik,takmer bez prace: Vsetky prisady na cesto si len zmiesame..pouzivame cely kompot aj so stavou...Testo nalejeme do vymastenej tortovej formy..a pecie-

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



POSTUP PRÍPRAVY

Výběr z našich služeb: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora

Provozujeme linku Dementia Help Line ( demence a ztráta paměti, asistence
rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených demencí, další informace )
Telefonujte zdarma na číslo: 1800 096 330 ( anglicky hovořící služba )

me pri 180 C,cca 40 minut...Polevu si pripravime uvarenim SALKA s maslom, povarime spolu asi 8 minut...a nakoniec primiesame tolko

Kontakt “ Rainbow ” The Multicultural Aged Care Program

kokosu,aby sme dosiahli hustej polevy....uz len oblejeme kolacik polevou.

Telefon: ( 08 ) 9271 2026

Zdroj: http://www.mimibazar.sk/recepty.php

7

6

E-mail: rainbow1@iinet.net.au

