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Výzva

Knihovny Libri Prohibiti

Knihovna Libri Prohibiti se sídlem v Praze na Senovážném náměstí, která shromažďuje exilové
publikace i časopisy krajanských spolků, nás poprosila, zda bychom jim doplnili chybějící ročníky
Klokana. Chtěli bychom tímto tedy požádat čtenáře, kteří mají jakékoliv starší čísla Klokanů a jsou
ochotni je věnovat knohovně Libri Prohibiti, nechť se ozvou komukoli z výboru či na klubový e-mail.

Reakce na akce
Dětský den v “The Maze”
Už týden netrpělivě sleduji předpověď počasí. K mé
úlevě opravdu hlásí slunečno na většinu neděle! Hurá,
nebudeme bloudit za deště a snídat s koalou v
pláštěnkách!
Koala je na rozdíl ode mne ranní ptáče a tak
musím vstávat s těmi skřivany – ( v neděli!!! ) ,
abych ho stihla, než odpadne po snídani do
opojného klimbání někde ve větvich eukalyptu.
Chci si s ním dát slibované lívance!
Vyjíždím

Jaroslav Kabelka

9399 3744

konec dálnice, odbočuji v pravo a pak pořád rovně
– jak jsem si nastudovala v mapě. Už dávno
mám za sebou poslední novostavbu a uháním si 110km v hodině po jakési nekonečné silnici někde
v buši. Po chvíli znejistím: „ Proboha, nejedu někam do Kalgoorlie? “ Zastavuji u krajnice a studuji
mapu. Marně! Nevidím jedinou ceduli. No, chleba máme dost, tak se

Místopředseda:
Zdeněk Drška

0433448394

rozhoduji pokračovat vpřed, při

0413912586

vydržíme! Po chvíli míjíme

nejhorším do Kalgoorlie s ním

Sekretářka:
Olga Goerke

směrem

v autě voní čerstvý kmínový chleba! Uháním až na

 Informace pro členy

Předseda:

dětmi

k Bullsbrooku. Nikdy jsem tam nebyla. Zase mi

úřady ČR a SR

Tel. kontakty na výbor

s natěšenými

Pokladní:

velkou ceduli: „ Do Maze už to

Andrea Koval

9397 9423

není daleko! “ …

Ostatní členové výboru:

Parkujeme

pod

velkými

eukalypty.

Rychle

vytahuji

Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9402 1337

Jarka Helwig

9307 4203

Gabriela Baladová

0422 582197

Alžběta Baladová

0412 220771

sedíme u stolu a čekáme na

Jitka Smith

0406 026840

objednanou snídani. I koala se dočkal a pochutnává si na listech. Naše

nadité tašky a uháníme hledat
koalu i ostatní. Zanedlouho už

Marie Lochmanová 9243 1516
Jiří Lochman

9243 1516

Lucie Vrbská
Lukáš Kořínek.
Jana Franger
Jana Šverdíková

0401 876 357
0431 115 207

zvídavé pohledy ho nijak ve slastném přežvykování neruší.
I nám se nese snídaně hodna dřevorubce - “ The Maze Fry-up “ !
Pokračování na straně 9
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 15. 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

Srdečně zveme všechny milovníky českého filmu a tance na první

Datum a čas konání:

sobota 9. 7. 2011 od 19:00 do 22:00

Místo konání:

Dalkeith Nedlands Bowling Club, Jutland Parade, Dalkeith, Perth

Vstupné:

členové a studenti zdarma, nečlenové $5

Občerstvení:

Něco malého k zakousnutí – miska/talířek dobrůtek vlastní výroby
(přinese každý sám – dobrovolně a dle vlastní chutě)
Nápoje v místním klubovém baru

Oblečení:

pohodlný oděv

Program:

- česká komedie s anglickými titulky
(výběr na místě dle zájmu)
- amatérská výuka polky a valčíku
- po skončení dle nálady přesun do blízké hospody

Upozornění:

Není možné si sebou přinést vlastní nápoje
Dotazy na: czechslovakwa@hotmail.com
Proč vybíráme vstupné? – náklady na tuto

akci činí: $200 za pronájem a obsluhu baru
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Tradiční večeře s vepřovým menu tentokrát spojená se zábavou a tancem u živé hudby!
Opět možnost objednávky zabíjačkových pochutin předem. Připravené balíčky budeme vydávat v průběhu večera. Platba
na místě. Objednávejte na přiloženém formuláři.

Kdy: 13. 8. 2011
Podrobnosti a upřesnění k zabíjačce najdete v příštím čísle.

OGGIES ICE CREAM CAFE, 10581 West Swan Road, Henley Brook,
http://www.nightcruiser.com.au/wa/perth/venues/oggies-ice-cream-cafe.html
velký výběr zmrzliny a velký výběr bonbonů a lízátek!
venku jsou prolézačky a „ výběh “ na trávníku
parkovat lze před areálem
otevřeno denně do 17:00

WESTERN AUSTRALIA REPTILE PARK, 92 Henley St, Henley Brook,
( o dbočka z West Swan Rd hned za Oggie´s kavárnou )

http://www.hotfrog.com.au/Companies/West-Australian-Reptile-Park

malá zoologická zahrada s australskými plazy
vstupné dospělí $10, děti 3-15 $6,
senioři $9, studenti $7, rodina 2+2 $30
parkování možné před areálem
otevřeno So – Po do 17:00
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Tajemné krásy domova

Boreč, tajemná kouřící hora

-

V Českém středohoří, západně od Lovosic mezi obcemi Režný Újezd a Boreč,
se vypíná tajemná kouřící hora Boreč 446 m.n.m.
Od pradávna prý byla spojována s nadpřirozenými jevy, lidé se jí báli a
neodvažovali se vystoupit na její vrchol. Podle pověstí sem chodívala kněžna
Libuše, která tu za měsíčních nocí promlouvala s bohy. Ještě v 19. století lidé
tvrdili, že na jejím vrcholu je bezedný otvor, který vede do samotného nitra země
či do pekla a kouřící jámy ucpávali kamením.
A jak je to tedy s kouřením doopravdy?
Skalnatý vrch Boreč je doslova protkán drobnými trhlinami, navíc jeho středem se táhne dlouhý komín, který se až na
vrcholu rozvětvuje. Puklinami ve skalách komín nasává u úpatí studený vzduch. Ten se v nitru skalního masívu ohřívá,
obohacuje se vodními parami a ohřátý vzduch stoupá vzhůru. Čím nižší je okolní teplota a tím i rozdíl mezi ní a teplotou
vzduchu z komína, tím je proud vzduchu silnější a vyvěrání par výraznější.
V okolí puklin země nezamrzá a nedrží se zde ani sníh, takže zde i v mrazech můžete najít zajímavý mikrosvět mechu a
hmyzu.
V letním období se ale situace obrátí - komín nasává na vrcholu teplý vzduch, ten se v nitru kopce ochlazuje a vytéká u
jeho úpatí, kde se naopak daří rostlinám chladomilným a i v letním období je tam poměrně chladno.
Zdroj:
http://www.kudykam.com/54-clanek-borec-tajemna-kourici-hora
http://vcervinka.superhosting.cz/borec/borec.php

Slovenská komunita v Melbourne publikuje
Kalendar 2012 s tématikou

“ Slovaks in Australia ” .

Keď sme v januári tohto roku pochodovali v 2011
Australia Day People's March, hrdí a s úsmevom od
ucha k uchu, oblečení v nádherných slovenských
krojoch, niekto navrhol, aby sme sa v nich odfotili a zo
záberov pripravili kalendár. Účastníci pochodu boli
myšlienkou nadšení. Padlo meno Juraja Poláka,
profesionálneho fotografa žijúceho v Melbourne.
Zberateľky krojov Dina Váňová a Ivanka Jančárová nám ochotne prisľúbili zapožičanie
cenných kúskov z ich zbierok a odbornú pomoc pri fotografovaní. Jedna vec viedla
k ďalšej a o šesť týždňov neskôr vám s radosťou
oznamujeme, že fotografie sú nafotené.

Kalendár je možno objednávat online na adrese: http://slovaksinaustralia.com.au/2012
Jan Tomka
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V tomto malém kvízu si můžete ovĕřit nakolik si pamatujete významné panovníky, jejich přízviska, rčení či událost, která je spojena
s jejich jménem.

1 ) Ke kterému panovníkovi se váže rčení ‘ Za krále holce byla za groš ovce ’ ?
a ) Jiří z Podĕbrad
b ) Ladislav Pohrobek
c ) Ladislav Jagellonský

2 ) Který panovník byl zván ‘ král bene ’ ?
a ) Vladislav Jagellonský
b ) Václav IV.
c ) Václav II.

3 ) Komu se říkalo ‘ král železný a zlatý ’ ?
a ) sv. Václav
b ) Přemysl Otakar I.
c ) Přemysl Otakar II.

4 ) Který kníže byl nejprve vykastrován, poté oslepen a nakonec proboden na záchodĕ?
a ) Boleslav III.
b ) Břetislav
c ) Jaromír

5 ) Kdo je nazýván ‘ otcem vlasti ’ ?
a ) Přemysl Otakar II.
b ) Karel IV.
c ) Rudolf II.

Autor: –pat6

Každé podělí odpoledne 3.30 - 4.30 FM 95,3
www.radio-czech.com
Aby se staly radio-webové stránky více atraktivní, byly přidány celovečerní a dokumentární filmy.
S pozdravem, Ludvík Jedla

Vysílání v českém jazyce každou neděli 9-10pm http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Vysílání ve slovenštině každou neděli 10-11pm http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Step aerobics
Pro začátečníky i pokročilé v rytmu latinskoamerické
hudby. Každou středu 6.00-7.00pm, vstup $10, The
Firm Studio, 53 Old Perth Road, Bassendean, kontakt
a info:
Dáša 0450 301 463.

Kadeřnické služby
Levné stříhání a barvení vlasů v tréningovém salónu Fusion. Každou středu 9pm-4pm a každý pátek 1pm-9pm tam stříhá
naše již plně kvalifikovaná Alžbětka Baladová. Sjednejte si termín na tel. 9321 1526 ( salón ) nebo e-mailem:
lizbaladova@yahoo.com. Salon Fusion, 1. Patro, Piccadilly Arcade ( vchod u kina) , Hay Street Mall, Perth City.

“ R ainbow ”
Balíčky komunitní péče pro starší generaci



Výběr z našich služeb: 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 )
Telefonujte zdarma na číslo: 1800 096 330 ( anglicky hovořící služba )
Kontakt “ Rainbow ” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: ( 08 ) 9271 2026
7

E-mail: rainbow1@iinet.net.au

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

Email: avelebir@bigpond.com

Sv. Omše pre Československú komunitu
Srdečne Vás pozývam na Sv. Omšu a na posedenie po sv. Omši
Our Lady Queen of Poland
Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive
6054 Kiara WA

10. jul 2011

35 Eighth Avenue, Maylands

Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

- 11.15 am

Rev. Fr. Pavol Herda
Po Sv. Omši bude krátke posedenie v hale pri kostol. Prineste prosím Vás
občerstvenie k posedeniu.

Česká škola v Perthu

Česká playgroup

pro děti od 3 do 8 let

Kde: Irwin Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

Kde: Loftus Community Centre, Loftus St Leederville
Kdy: každou školní sobotu 9:45 - 11:45

Kdy: každý čtvrtek 9:30 - 12:30
Informace: Tereza Rada

Informace: Jitka Smith
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

probíhají každé úterý na 20 View Street, North Perth. Cena kurzu: $100 / 10 lekcí / 1term. Další term začal 10. května, lze se ještě připojit.
Lekce pro pokročilé: 18:00 – 19:30, lekce pro mírně pokročilé: 18:45 - 20:15, lekce pro začátečníky 19:30 – 21:00. Bližší informace na
ballashley@hotmail.com ( AJ) anebo na baladova.gabina@post.cz ( ČJ )
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Reakce na akce

Dětský den v “The Maze”

pokracovanie yo str. 2
Po chvíli koala se svým bodyguardem korzuje mezi stoly a pózuje
pro fota. Jeho laxní pohled naznačuje, že tuhle nedělní rutinu má
v malíčku. O to nadšenější jsou reakce stolovníků, kteří si klidně
nechávají vystydnout své snídaně, jen aby pozdravili koalí celebritu!
S plnými břichy se všichni přesouváme do „ našeho“ altánku poblíž
vstupní brány do největšiho bludiště. Gábina vysvětluje dětem, co je
čeká! Vyplňuje jednotlivcům i skupinkám své precizně vypracované
závodní kartičky a děti se nadšeně vybíhají ztratit do bludiště! Na
vedlejší louce se chystá soutěž v hodu na cíl. A že to jsou cíle!
Přerostlý koala bude chytat do náruče, o nedaleký strom se opírá klokan a nabízí svou kapsu a mezi nimi se pyšně pohupuje
emu. Nejenom naši účastníci vydávají obdivné zvuky! Děti neví, koho si dřív vybrat! Tvůrkyně Lucie se jen stydlivě culí za
své mistrovské dílo.
Mezitím přibíhají z velkého bludiště děti, kterým se podařilo najít cestu ven! Zapisují se jim časy a vydáváme jim mapu
areálu, podle které vybíhají pokořit i ostatní čtyři bludiště. Za každé je čeká malá odměna. Kdo má splněno, jde pokoušet
štěstí při hodech. Snad při tom ty naše australské hrdiny nezraní! A pak si ještě dát kolo v minigolfu nebo radši okouknout
voliéry plné krásných papoušků? A co takhle poklábosit se stádem klokanů nebo vzájemně na sebe dělat obličeje se
zvídavými emu? Rodiče volí variantu pečené klobásky a čersvého chleba. Grilujeme v našem altánku, kde nás neustále
hlasitě vítá „ cockie “ Henry.
Po obědě se vyhodnocuje, nikdo z dětí nepřichází zkrátka. A ty, kterým zbyla ještě trocha sil, zveme na závody ve skákání
v pytlích. Zdá se, že kromě rodičů, sil zbylo všem! Děti skáčí jak prvotřídní klokani, ty menší ještě trošku nekoordinovaně, ale
odhodlání mají všichni stejné! Poslední ceny jsou rozdané a Dětský den oficiálně ukončen. Doufám, že se nám podařilo
unavit nejenom rodiče! Rozzářené oči dětí jsou nám velkou odměnou. Tak zase někde za rok?!

- Jitka Smith -

Foto: G.Baladová a J.Smith

Austria Club of W.A.
Vás zve na společenský večer s názvem

“ C hristmas in July ”

Sobota 30. 7. od 6.30pm do půlnoci
Živá hudba

Heart&Soul od 8pm

Vstupné $8 pro předem rezervované ( hlaste počet osob na e-mailu czechslovakwa@hotmail.com pod heslem “ Christmas
in July ” nebo telefonicky či sms na číslo 0413 912 586) , vstupné na místě $10
Jídlo a pití vč. rakouských specialit je možno zakoupit v klubové restauraci a baru. Není možné si přinést vlastní jídlo a nápoje.
Nahlaste se nám předem, abyste měli jistotu, že budete sedět u našeho ČS stolu!
Adresa rakouského klubu:

46 Staniland Street, Orange Grove ( hned u Tonkin Hwy )

9

Holič holí zákazníka.Myslí stále na
své záležitosti a několikrát ho řízne:
"Mohl byste mi také půjčit břitvu?" ptá
se zákazník. "Proč, prosím vás?"
zajímá se holič. A zákazník

Pane vrchní, mám hlad jako vlk. Lituji, ale Červené Karkulky nevedeme.

vysvětluje: "Abych se mohl bránit"
Čo je to maximálna tučnota?
Ak sa ta mucha snaží obletieť a v
polovici zdochne.
Přes noc jsem zaparkoval auto na ulici
v New Yorku. Abych odradil případné
zloděje, vyndal jsem autorádio a za
oknem nechal nápis: "Bez rádia, bez
cenností, kufr prázdný." Ráno jsem
našel auto s rozbitým oknem a k mému
nápisu někdo připsal: "Jen pro jistotu."
Chlapec zastaví na ulici herca:
Vy ste ten herec ktorý vo filme fajčí?
Ano,to som ja,-so smiechom hovorí
chlapík.
-CHceš autogram?
-nie ale nenašla by sa cigaretka?
Odpovědi na kvíz ze str. 6.
1. B,2. A,3. C,4. C,5. B
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

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

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
Konzulát ĆR
Konzul: Ing. Pavel PITEL
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

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 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.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2011
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 2011
9.7.

Klubový večer

13.8.

Zabíjačková zábava

09/2011

Piknik a výlet do přírody

8.nebo 9.10. S botanikečm za jarní květenou
29.-30.10.

Víkendový výlet pod stan

31.12.

Silvestr v Toskánskem klubu

Bližší informace o plánovaných akcích se dovíte z
dalších čísel KLOKANA.
Těšíme se na vaši účast!
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