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Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková
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E-mail: embassy@slovakemb-aust.org
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Telephone: ( 08 ) 9246 7102
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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:

Za výbor

Jitka Smith
Hledání starých čísel Oběžníku a poděkování pí Lídě Válkové

SLOVENSKÁ 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

Těšíme se na viděnou a jako vždy, uvítáme jakékoliv Vaše názory, nápady a připomínky.

Vážení čitatelé Klokana,

Tel. kontakty na výbor

ČESKÁ REPUBLIKA

Jinak máme období, které je na severní polokouli, a v našich rodných zemích, spojeno se
spoustou krásných tradic. Děti v české škole se mimo velikonočních tradic dozvěděly i o
vynášení Mořeny či Moreny, a dokonce si sami vyzkoušely její vynášení a hození do vody! Přestože házení bylo jen symbolické, říkanka a průvod s Mořenou v čele se jim náramně líbily. Na další krásnou tradici, a to stavění máje, jsme pozvaní rakouským klubem. Členové tohoto klubu staví májku každoročně, nechybí k tomu národní kroje, hudba
i pohoštění. Stavění proběhne poslední dubnovou neděli ( 29.4. ) , a to od 14:30 hodin,
takže je to výborná příležitost představit tuto tradici našim dětem a sami si zavzpomínat
na májové veselky. Prý je to náramná zábava. Nezbyvá, než se o tom sami přesvědčit...

úřady ČR a SR

 Informace pro členy

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ

ve vzduchu je definitivně cítit změna ročního období! Dokonce nám konečně i trochu
sprchlo a tak doufáme, že se brzy zvedne zákaz rozdělávání ohňů a my si budeme moc
opékat špekáčky u našeho tradičního táboráku. Letos se však bude konat na netradičním
místě, a to u „ Bickley Reservoir “ v Orange Grove. Výběr nového místa nebyl zas až tak
dobrovolný, ale náš tradiční Ern Halliday měl prostě obsazeno až do konce května. Doufáme, že se vám nové místo bude líbit a přijdou i ti, pro které bylo do Hillarys daleko.
Oheň bude trošku menší, ale za to v altánku s pohodlnými lavičkami okolo. A toalety jsou
na dosah ruky! Pro ty, kteří nespěchají domů či si chtějí do sytosti užít točeného piva, je
možnost přespání ve vlastních stanech - pro ostřílené táborníky třeba i bez nich. Jak název místa napovídá, místo se nachází přímo u malé přehrady. Klidně si přivezte kánoje,
kajaky či jiná nemotorová plavidla, je zde povoleno je použít. Na druhou stranu je nutné,
aby rodiče ostře střežili své potomky, za jejich bezpečnost plně sami zodpovídají. Další
podrobnosti najdete v pozvánce na vedlejší stránce.

sydney@embassy.mzv.cz ,

f Follow us on Facebook

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
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!

hledáme stará čísla Oběžníku, který předcházel Klokanu. Máme jen č. 38, 39, 41, 49, 58 a 59,
která vyšla v 70. letech. Za každé další bychom byli vděčni, má to pro naši knihovnu Libri Prohibiti
velký význam. Snažíme se, aby každý časopis byl, pokud je to možné, kompletní.

-

Sdělení poštovní adresy, na kterou je členům zdarma zasílán měsíčník Klokan.

-

Na základě úhrady členských příspěvků obdržíte členskou kartu.

S přáním všeho dobrého,

-

Předplatné Klokana bez členství v klubu: $18/rok

Jiří Gruntorád, Knihovna Libri Prohibiti, Praha

Pozn. redakce: prosíme, pokud máte staré Oběžníky, laskavě je předejte či pošlete tajemnici Olze
Goerke.
Vloni jsme díky sbírce starších čísel Klokana paní Lídy Válkové mohli knihovně Libri Prohibiti
předat mnoho chybějících ročníků.
Děkujeme, Lído!

Výzva k záchraně českého a slovenského vysílání na Radio SBS
Vážení krajané, prosíme, poslouchejte české a slovenské vysílání SBS každou neděli na
96.9 FM. Vedení rádia podniká výzkum poslechovosti a pro zachování našeho vysílání je
nutné zaslat “ feedback ” .

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

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

Výzkum trvá od 2.4. do 30.4. a je potřeba zaslat co možná nejvíce reakcí posluchačů.
Nemáte-li přístup k internetu, prosíme, zašlete či zatelefonujte váš názor presidentovi nebo tajemnici našeho klubu a my vaši zprávu vyřídíme.
Více informací: http://www.sbs.com.au/radio/consultation
Ika de Detrich - ika.detrich@sbs.com.au
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:

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.
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Adresa: 16 Austin Way, Padbury WA 6025

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2012
5. 5.
27. 5.
23. 6.
7. 7.

Táborák
Dětský den
Svatojánská noc
Promítání fotografií Madagaskar a Jižní Afrika

25. 8.
28. 9.
26.-28. 10.
2. 12.

- J & M Lochmanovi
Zabíjačka
Svatováclavský ples
Víkendové kempování
Mikuláš

31. 12.

Silvestr

Bližší informace o plánovaných akcích se
dovíte z dalších čísel KLOKANA.
Těšíme se na vaši účast!
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Srdečně zveme všechny milovníky táborového ohně a písní
na

který se letos uskuteční první květnový víkend v krásném tábořišti „Billabong“ na přehradě Bickley. Snad nebude
ještě moc zima a my se sejdeme za příznivého počasí k pokecu s přáteli u teplého ohýnku za zvuku táborových písní a při vůni opékaných buřtů.
Přehradu můžeme využít i pro vodní sporty – přivezte si s sebou kánoje, kajaky či jiná nemotorová plavidla.
V tábořišti máme možnost i přenocovat ve vlastních stanech.
Datum a čas konání:

sobota 5. 5. (14:00 – 24:00) až neděle 6. 5. (12:00)
Vzhledem k blízkosti vody prosíme rodiny
s dětmi, aby přijely již na 14:00 a pokud nebudou tábořit až do rána, aby pokud možno
odjely do tmy. Toto doporučení dáváme
vzhledem k blízkosti vody (cca 30 metrů od
tábořiště), odděleno schody a zídkou, ale
známe děti, že je nic nezastaví!

Místo konání:

Bickley Recreation Camp – Billabong Tent
Area, Hardringe Rd, Orange Grove (kemp se
nachází na konci Hardringe Rd)

Vstupné:

sobota: členové, školáci a studenti - $5,
nečlenové - $8
sobota+přenocování: dospělí $13, školní děti
$9, předškolní děti zdarma
kytaristé a hráči na další hudební nástroje
zdarma!
ke vstupence Zpěvník táborových písní

Občerstvení:

k zakoupení budou buřty, klobásy, český
chléb, horčice, kečup, zelí,
pivo české i australské, čepované i lahvové,
limonády, čaj a káva.

Přineste si:

Syn ma skúšky v škole, príde domov a otec sa ho pýta: No syn môj
ako si dopadol. Syn odpovie: nie bohvieako. Otec nato, syn môj,
čim som ta spravil, tým si aj ostal!

klacky na opékání buřtů, případně deku a
kempingovou
židličku;
kytary, harmoniky (tahací i foukací) a případně další hudební nástroje, Zpěvník táborových
písní, vodní nemotorová plavidla, stan, spacák, podložku, teplé oblečení a snídani

Zařízení tábořiště:

altán s ohništěm, BBQ, stoly s lavicemi, toalety, sprchy, lednice, pitná voda

Upozornění 1:

Janko ide s maminou von na bicykly.A Janko ukazuje a hovorí mame:Aha
mami viem šoférovať bicykel na dvoch rukách,aha mami na jednej
ruke,aha mami bez rúk aha mami bez zubov.

Bezpečnost dětí je plně na zodpovědnosti rodičů nebo jejich jiných dospělých příbuzných.
Prosíme, hlídejte si děti obzvláště u vody!

Upozornění 2:

Prosíme, abyste odpadky odhazovali pouze do košů a prázdné láhve do kontajnerů poblíž
prodejního pultu

Dotazy na:

CzechSlovakWA@hotmail.com
nebo na mobil 0413 912 586 (Olga)

Minister financií vystupuje na mítingu:
-Drahý občania Slovenska, mám pre vás dve novinky. Jednu dobrú a
druhú zlú ...
-Povedz najprv tú dobrú !!!- kričia občania
-Našej milovanej republike sa dnes podarilo uhradiť celý zahraničný dlh!!
-Hurá!!!
-A teraz tú zlú ...
-Máme 72 hodín na opustenie republiky ...

Rozprávajú sa Američan, Nemec a Arab. Američan:
- Mám 4 synov, ešte si urobím jedného a mám basketbalové družstvo.
Nemec na to:
- Mám 10 synov, ešte jeden a bude futbalové mužstvo. Arab sa zasmeje
a hovorí:
- Mám 17 žien. Ešte si vezmem jednu a mám golfové ihrisko.
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Doktor pacientovi:
- Ste vážne chorý. Takže žiadne fajčenie, žiadna pijatika,
žiadne ženské!
- Ale pán doktor, veď som chlap!
- Dobre. Holenie máte povolené.
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Josef Kučík, český patriot, umělec, spisovatel, dramaturg
a zakladatel prvního spolku Čechoslováků v Perthu.

( I va Rosariová )
Díl 2.
V roce 1969, když se Kučík rozhodl pro zdravotní problémy od-

Sloupsko-šosůvské jeskyně
V severozápadním cípu Moravského krasu u vesnice Sloup leží nejstarší
u nás známé jeskyně. Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou nejdelším
jeskynním systémem v České republice. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů,

stoupit z funkce předsedy 'Sdružení Lidu Dobré Vůle', bylo zvo-

chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní

leno nové vedení. Hned poté se změnil titul spolku na neutrální

patra s výškovým rozdílem 60 metrů.

název, 'Sdružení Čechoslováků v Západní Austrálii'. Kulturní
náplň, jak můžeme snadno zjistit podle oběžníků, stáhla se do

Jeskyně jsou také významným nalezištěm koster jeskynních medvědů,

pozadí a spolek se zajímal většinou o uspořádání zábav a

lvů, hyen a dalších živočichů. Prostora nazývaná Eliščina jeskyně má

plesů. Kučíkuv ideál udržet hlavně kulturní vztah k vlasti mezi

velmi bohatou krápníkovou výzdobu a také vynikající akustiku, proto je

Čechoslováky v Západní Austrálii přišel ke konci. I přes jeho

příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby. Propast Nagelova,

snahy, velká převaha tehdejších Čechů a Slováků netrvala na

hluboká 80 metrů, je největší podzemní propastí svého druhu v České republice.

tom, aby jejich děti uměly česky či slovensky, ale spíše, aby se

Šošůvská část, objevená roku 1889, je charakteristická křehkou a barevnou krá-

co nejrychleji asimilovaly s australskou kulturou.Totiž, Češi a

pníkovou výzdobou. Součástí prohlídkové trasy je také světoznámá archeologická

Slováci se už neviděli jako 'exulanti', ale spíše jako 'emigranti'.

lokalita - jeskyně Kůlna - kde byly nalezeny části lebky neandertálského člověka asi

Nicméně, v sedmdesátých letech minulého století se Josef Kučík dále snažil podpořit styk mezi Čechoslováky a jejich rod-

45 000 let staré. Archeologický výzkum doložil osídlení a využívání jeskyně od

nou vlastí, který byl hlubší než zábavy a plesy, a který navazoval spíše na zvyky

předposlední doby ledové
Zdroj: http://www.cavemk.cz/

a vysokou kulturu vlasti. Můžeme to shrnout na dvoje aktivity: nejprve, pravidelné Mše svaté o významných

před

120

000

lety

až

do

současnosti.

svátcích, které byly slouženy v domácí kapli u Kučíků v jejich nové rezidenci v Darlingtonu, a za druhé, ustanovení
Československého divadla, které ročně předvedlo poměrně velkolepá představení.
Mše pro Československé vlastence se začaly sloužit v kapli ss. Cyrila a Metoděje od 31. března 1974 záhy po dostavění
rodiného domu v Darlingtonu. Kaple nebyla veliká, ale byla pěkně vyzdobená oltářem, sgrafitem na stěnách, harmoniem a
velmi úspěšným mozaikovým obrazem sv. Cyrila a Metoděje. Tito svatí byli Kučíkovi obzvláště blízcí, protože Buchlovice,
kde se narodil, byly nedaleko od Velehradu, proslulého poutního místa blízce spojeného se slavnou Cyrilo-Metodějskou
tradicí. Byl to právě monumentální odkaz sv. Cyrila a Metoděje v 9. století, který poprvé vyzvedl Českou a Slovenskou zemi

Jasovská jaskyňa
Nachádza sa v Medzevskej pahorkatine neďaleko východného okraja Jasovskej
planiny Slovenského krasu, na západnom okraji obce Jasov. Dolný vchod do
jaskyne je na pravom brehu Bodvy v nadmorskej výške 257 m, na východnom úpätí
Jasovskej skaly, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras.

na novou výši ve vývoji evropských kulturních a politických dějin. I Papež Jan Pavel II. jmenoval bratry ze Soluně patrony

Vytvorená je v druhohorných strednotriasových

Evropy a Velehrad se stal jedním z prvních poutních míst, kde sloužil slavnostní Mši svatou po politickém převratu v roce

sivých gutensteinských dolomitoch a svetlých stein-

1989.

almských vápencoch a dolomitoch. Jasovská skala je
výrazne porušená zlomovými poruchami a početnými

Pozvánka na první mši v Kučíkově kapličce zněla takto: Vážení, jste upřímně zváni na bohoslužby, sloužené poprvé v

puklinami, čo podmieňuje prevládajúci smer chodieb

českém jazyce v Z. Austrálii v neděli 31. března 1974 ve 3 hodiny odpoledne v kapli ss. Cyrila a Metoděje...Po mši svaté

a do značnej miery aj množstvo chodieb v jaskyni.

hudební pořád: Janáček, Smetana, Fibich, Lidové písně. Farář Ondřej Hrdina. Pozvánku přijalo přes dvacet rodin.

Jasovská jaskyňa dosahuje dĺžku 2811 m a vertikálne rozpätie 55 m. Podzemné priestory sa vytvárali
postupne vo viacerých vývojových fázach od najvyšších chodieb po najnižšie časti jaskyne v závislosti od

Mše svaté se pak slavily v rodinné kapli pravidelně. Slavily se hlavně velké národní svátky jako sv. Cyrila a Metoděje a sv.

vývoja doliny rieky Bodva. Vysoké meandrovité chodby so stropným korytom v hornej a strednej časti

Václava, ale také předvánoční anebo Velikonoční mše. I české dítě bylo pokřtěno v kapličce sv. Cyrila a Metoděje! Mimo

jaskyne vznikli koróznou a eróznou činnosťou bývalých ponorných vôd Bodvy. V nižších častiach sú dómy,

pátera Hrdiny, sloužili mše svaté kněží z katolického semináře v Guildfordu, Ukrajinci, Polští kněží i mniši, včetně tehdejšího

siene a chodby so stenovými zárezmi a zarovnanými stropmi, ktoré zodpovedajú fázam stagnácie bývalej

opata z Benediktinského kláštera v New Norcii. Podle mojich vzpomínek, byli to vždy příjemná setkání a po mši se pěkně
povídalo na trávníčku před kapličkou. Nechyběl čaj, závin, buchty či dorty, které napekla Božena Kučíková.

úrovne vodnej hladiny. Najnižšie časti jaskyne so zarovnanými stropmi vznikli rozpúšťaním vápenca v podmienkach pomaly prúdiacej až stagnujúcej vody.

Bohužel, mše se přestaly sloužit v kapličce, když Josef Kučík vážně onemocněl v druhé polovině 80. let. Poslední kapitola

Kolísanie hladiny podzemných vôd má za následok zaplavovanie najnižších častí jaskyne vrátane časti prehliadkovej trasy. Najnižšia

spojená s kapličkou v Darlingtonu byla uzavřena v r. 2010, když mozaika sv. Cyrila a Metoděje byla přestěhována do

úroveň hladiny jazera v jaskyni je 7 m pod úrovňou povrchového toku Bodvy, ktorej vody jaskyňou už nepretekajú. Občasné zaplavovanie

Buchlovic. Během mše svaté byla mozaika slavnostně umístěna a posvěcena v krásném farním kostele sv. Martina, který

dolných častí jaskyne v súčasnosti nezodpovedá kolísaniu hladiny Bodvy.

Kučík jako mladý chlapec dobře znal a měl rád. Pod mozaikou je nápis: Mozaika sv. Cyrila a Metoděje. Autorem je

buchlovicky rodák, australský malíř Josef Kučík 1912-1993 ) . Dar pozůstalé rodiny. Naproti mozaiky je bysta druhého
buchlovického rodáka, Arnošta Hrabala, který jako významný grafik měl vliv na umělecký vývoj Josefa Kučíka.

Pokračování článku o Josefu Kučíkovi otiskneme v příštím

čísle Klokana.
4

Viaceré časti jaskyne dekoruje bohatá sintrová výplň. Pozornosť pútajú pagodovité stalagmity, stalagnáty, „ kamenné“ vodopády, bubny, brčká a iné formy. Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 8,8 až 9,4 °C, relatívna vlhkosť 90 až 98 %.
Jasovská jaskyňa zaujíma popredné postavenie medzi zimoviskami netopierov na Slovensku. Zistilo sa tu doposiaľ až 18 druhov netopierov.

Zdroj: http://www.ssj.sk/jaskyne/najvyznamnejsie/npp/jasovska/
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Druhá květnová neděle patří všem maminkám

Česká filharmonie po více jak půlstoletí vystoupí
v Austrálii
U příležitosti znovuotevření předního koncertního sálu v Melbourne budete mít velice vzácnou příležitost poslechnout si
jedno z nejlepších světových hudebních těles. Česká filharmonie ve dnech 26. a 27. srpna 2012 odehraje dva exkluzivní
koncerty v Arts Centre Melbourne.
Na repertoár zařadila také českou klasiku v podobě předehry
Smetanovy Prodané nevěsty nebo Janáčkovy poslední opery
Z mrtvého domu či Dvořákovu 6. symfonii. Po dirigování v BBC
Symphony orchestra se k České filharmonii vrací světově uznávaný šéfdirigent Jiří Bělohlávek. S orchestrem vystoupí
houslový virtuos Josef Špaček, který se ve svých 23 letech řadí k předním houslistům své generace, a dále
sólista na lesní roh, světově uznávaný, Radek Baborák.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.
Vstupenky a více informací na : www.artscentremelbourne.com.au

Letní škola slovanských studií na Univerzitě Palackého

Originální broušené sklo

V Olomouci

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

Termín: 21. 7. - 18. 8. 2012
Doprovodný kulturní program, workshopy a výlety.
Absolventi kurzu obdrží na základě výsledků finálních testů
osvědčení ( certifikát ) s dosaženou jazykovou úrovní o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého,
který odpovídá jednomu akademickému semestru výuky češtiny.
Univerzita nabízí studentům také možnost získat mezinárodní
certifikát Evropské unie, tzv. ECL Exam.
Ubytování možno vlastní nebo na univerzitních kolejích.
Více informací a kontakty jsou uvedeny na webu:
www.lsss.upol.cz

Už vím, dám dopis na zrcadlo,
či do košíčku na šití,
však žel dosud mě nenapadlo,
co psát, jak dopis začíti.

Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,
přemýšlím; stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.

Přeji Ti v den Tvého svátku
- ve slově Tvého velké T no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:
štěstí - po t se píše ě a zdraví - a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.

A trhám papír, muchlaje ho
- maminka stojí nad válem
a chystá něco voňavého a v odhodlání zoufalém
přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,
očima, mlčky, ptá se mě.

Jaroslav Seifert - První dopis mamince

Pak zamoučené ruce obě
zvedly mě rychle ze země.

PRVNÍ ZPRÁVY o "předchůdci" Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská
neděle nebo Neděle matek ( Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném
Lent ( tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc ) . V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward
Howeová a věnovala tento den míru. Na sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11
dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera, která
požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na
počest paní Jarvisové a všech matek světa.
V ROCE 1907 Anna Jarvisová ( zemřela v r. 1948 bez prostředků a zcela opuštěná ve starobinci) zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Dočkala se v roce 1911. V roce 1914 byl Den matek
prohlášen oficiálně za národní svátek - den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli
matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly.
Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už
neměl, a červenou ti ostatní.
NÁPAD OSLAVY Dne matek do Československa přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z
USA, mezi nimi i sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické
spolky i některé ženské komise při politických stranách. "Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás
nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold
matkám," tak začínala výzva v Českém slově z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal
jeden z prvních Dnů matek u nás.
NEJVÍCE SE o oslavu Dne matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu,
protože její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal takto: "Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka
byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu kdy, protože musela dřít
na rodinu..."
MATKA, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé
vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto
od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly
být více nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně
pomáhat. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout
úctu ke každodenní neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit
ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá.
Zdroj: www. infodomecek.cz ( Stránky pro celou rodinu )
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Austria Club WA Vás srdečně zve
na tradiční

stavění máje

Kdy:

v neděli 29.4.2012 od 14:00 do 21:00 hodin

Kde:

Austrian Club
46 Staniland St, Orange Grove

Radio Czech & Friends 95.3 FM

Radio SBS 96.9 FM

každé pondělí 15:30-16:30

každou neděli 21:00-22:00 česky

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech

www.vysilaperth.com

každou neděli 22:00-23:00 slovensky

V tomto měsíci rádio slaví 7. výročí od svého založení.

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Česká škola v Perthu

Kurzy českého jazyka pro dospělé

( Tonking Hwy exit Gosnells Rd East )
Občerstvení:

BBQ a plně vybavený rakouský bar

Přijďte se podívat jak chlapci a muži v lidových krojích staví tradiční májku. Nenechte si ujít
příležitost představit tento krásný lidový zvyk Vašim dětem.
K tanci i poslechu bude hrát vyhlášená skupina Nova Echo od 14:30 do 17:30
Austria Club se nachází na rozlehlém pozemku s dostakem parkovacích mist.

pro děti od tří let

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

Kde: Woodlands Primary School

Kdy: školní soboty

Eighth Ave, Maylands - 1. patro, Community Offices - sdílený

7 Bentwood Avenue, Woodlands

od 9:45 do 11:45

komunitní prostor s ruským klubem. Začátečníci 18:00-19:15, mírně
pokročilí 18:45-20:00, pokročilí 19:30-20:45. Cena kurzu je $110/11

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.
Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, přípravu na výuku čtení a psaní,
a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak odvíjí od počtu
navštívených lekcí.

Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

V budově klubu je velký taneční parket, tradičně vybavená jídelna, bar a kuchyně.

Bližší informace: ballashley@hotmail.com ( anglicky ) anebo baladova.gabina@post.cz ( česky)

Více informací na www.CzechSlovakWA.org

Slovenská rodina hledá ubytování

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 emailem na adresu sydney@embassy.mzv.cz . K žádosti
připojte stručný popis oblasti působnosti s kontaktními údaji,
jež si přejete zveřejnit, dle následujícího vzoru:

Dovoľujeme si Vás osloviť prostredníctvom Klokana. Sme
manželia v strednom veku s štvorročnou dcerkou a
začíname sa učiť anglicky. Preto by sme radi vycestovali
koncom roka do Perthu. Predpokladáme prílet v novembri.
Chceli by sme si niekde v Perthe, alebo lepšie v blízkom
okolí prenajať byt, ktorý by mal mať kuchyňu, izbu a kúpelňu
s WC. Ja pracujem ako profesionálna kozmetička a
zamestnávam 8 ľudí. Manžel pracuje v štátnej službe, radi
cestujeme a spoznávame nové krajiny a ľudí. Budeme Vám
veľmi vdační za pomoc. Ďakujeme.

Kde:

Step aerobics

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Pro začátečníky i pokročilé v rytmu latinskoamerické hudby.
Každou středu 17:00-18:00, vstup $10

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army

The Firm Studio, 53 Old Perth Road, Bassendean

Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta
Kdy:

Kontakt a info: Dáša: 0450 301 463

každý čtvrtek 9:30-12:30

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

Kadeřnické služby
Levné stříhání a barvení vlasů je možno sjednat po dohodě
u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo na e-mailu

Tereza Rada, 0428 501 010
tereza.rada@googlemail.com

lizbaladova@yahoo.com

Média

“Rainbow”
Balíčky komunitní péče pro starší generaci

Slovenská

Darina a Peter Belakovi z Trenčína

Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora

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




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



Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta paměti,
asistence rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí
postižených demencí, další informace), tel. 1800 096 330

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

( e -mail: darinabelakova@gmail.com )

Jméno / Název firmy; Oblast odborné působnosti; Adresa; E
-mail; Telefon; WWW; Případně další informace.

Česká playgroup

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz

Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au

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

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.

Slovenské evanjelické bohoslužby
z dôvodu vážneho zdravotného stavu mojej manželky sa v najbližšej
dobe nebudú konať. O zmene situácie vás budeme patrične informovať.
Ak si však vyžadujete pastorálnu starostlivosť alebo akúkoľvek duchovnú opateru alebo obrad, oznámte nám.

13. maj - 11:15

mvelebir@bigpond.com
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Our Lady Queen of Poland
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

Mob. 0413 675 0429

Ďakujeme

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

Milo Velebír
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