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TÁBORÁK 
BONFIRE

SOBOTA 24/4/2021 4:00PM SATURDAY

ERN HALLIDAY RECREATION CAMP
WINDMILL PICKNIC AREA

WHITFORDS AVENUE, HILLARYS

PROSÍM, DEJTE NÁM VEDET DO 10/4/2021, 
NA EMAIL: CSA@CZECHSLOVAKWA.ORG

ZDA SI LETOS OPET PRIJDETE OPÉT BURTY, POPOVÍDAT, 
ZAZPÍVAT A POPÍT S PRÁTELY NEJAKÉ TO TOCENÉ PIVO.

TEŠÍME SE NA VÁS ZA KAŽDÉHO POCASÍ. 

P.S. ZACÍNÁME VE 4:00PM A OHEN SE ZAPALUJE VE 4:30PM
$4 CLENOVÉ CSA / $8 NECLENOVÉ CSA / $0 DETI DO 12 LET 

TRADICNE PRO VÁS CHYSTÁMEˇ
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ˇ

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  
NA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 JE 31. 3. 2021.

POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, 
PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!

Děkujeme!

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/


CSAWA 3

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
– OBNOVENÁ TRADICE?

Česká a slovenská asociace zorganizovala turnaj ve stolním tenisu poprvé v roce 1995 v rámci sportovního dne. Kromě 
stolního tenisu se hrál také tenis. Následovali pak ještě další dva ročníky v letech 1996 a 1997. V nich se jedním z držitelů 
trofejí  stal dlouholetý člen naší asociační rady, Jiří Voyt (Vojtěchovský).

Kulturní a společenské akce pořádá asociace pravidelně, spor-
tovních akcí je však jako šafránu, přestože v našich řadách je 
plno více či méně aktivních sportovců. Nastal tedy čas zorga-
nizovat něco také pro ně. Původně jsme plánovali uskutečnit 
Novoroční turnaj, ale z organizačních důvodů jsme ho přesu-
nuli začátek února. Ovšem ani tento termín nevyšel – vpadnul 
nám do toho nečekaný lockdown, takže se musel turnaj odložit 
na neurčito. Do třetice všeho dobrého, ping-pongové klání jsme 
určili na 7. března. Tentokrát to vyšlo.

Turnaj se konal v prostorách Loftus Communita centra, k dispo-
zici byly čtyři stoly. Uspořádání sportovního turnaje je z orga-
nizačního hlediska větší oříšek než jakákoliv jiná akce. Aby vše 
probíhalo hladce, je třeba znát přesný počet hráčů a mít připra-
vený přesný časový harmonogram, jinak dochází ke zmatkům a 
časovým prodlevám, které nepřispívají k dobré náladě. 

Smyslem turnaje bylo, samozřejmě kromě boje o vítězství, aby 
si všichni dostatečně zahráli a uplatnili svoje pingpongové umě-
ní zhusta získané ještě v dobách pionýrských táborů či hraní 
se sousedy v paneláku v prádelně. Do turnaje se přihlásilo 6 
žen, 5 dětí a 14 mužů. Hrálo se ve skupinách systémem „každý 
s každým“, nejlepší ze skupin pak postoupili do vyřazovacích 

bojů. Každý zápas trval deset minut, nehráli jsme na sety, ale 
na počet uhraných bodů. Ty se pak prostě sečetly a určilo se 
pořadí ve skupině.  Takže každý si zahrál nejméně tři zápasy, 
muži a děti nejméně čtyři.  Z ohlasů od účastníků víme, že 
časový limit 10 minut byl možná až moc dlouhý, ale alespoň si 
opravdu všichni dostatečně zapinkali.

Za organizátory turnaje chceme poděkovat všem účastníkům, že 
dorazili a úžasně spolupracovali. Z naší strany nebylo v průběhu 
akce potřeba téměř žádná práce, protože všichni dodržovali rozpis 
a stanovená pravidla a věříme, že nejen pro nás, ale i pro hráče to 
bylo skvěle strávené odpoledne. 

VÝSLEDKY: 
Kategorie ženy:
1. místo Jana Mílová

2. místo Marcela Pauková

Kategorie děti:
1. místo Eliška Dobson-Brown

2. místo Heyden Nessbit

Kategorie muži
1. místo Tony Kolárik

2. místo Milan Kučera

PS: klubovna v Loftus Community centru je i se stoly k prona-
jmutí za velmi mírný hodinový poplatek. Protože ohlasy od hráčů 
byly velmi pozitivní a projevili zájem se znovu sejít, potrénovat 
a zahrát si ping pong, pokusíme se v chladných zimních měsících 
zorganizovat pár setkání u stolního tenisu.  Sledujte naše stránky a 
FB, budeme rádi, když se připojíte.

 Gábina & Regina



CSAWA4

KŘEHKÁ KRÁSA Z BRANIC  
BRANICKÉ KRASLICE

Myslím, že mezi námi není nikdo, kdo by se netěšil na Velikonoce, neboť jsou neodmyslitelně spjaty s oslavou jara a probouzejí-
cí se přírody ze zimního spánku. Tím nejdůležitějším důvodem, proč se Velikonoce slaví, je oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Tyto svátky jsou plné tradic a symbolů. Od velikonočního beránka přes zelené osení ozdobené figurkami zajíčků, slepiček s 
kuřátky, pomlázku z vrbového proutí, řehtačku, kočičky, velikonoční nádivku s kopřivami či zelenou petrželovou natí až po 
barevné čokoládové figurky zvířátek, k jejich úplně nejzákladnějšímu symbolu – vajíčkům. Ta se nejen vaří a zdobí obtisky či 
barvením, ale také se za syrova vyfukují a vyrábí se tak kraslice, jimiž se o Velikonočním pondělí obdarovávají koledníci. 

Jenže vyrobit takovou kraslici není zrovna jednoduché. Své o tom ví i paní Vlasta Bardová z malebné obce Branice, jejíž krasli-
ce jsou vyhlášené široko daleko.

Paní Bardová, co vás přivedlo na myš-
lenku začít se věnovat výrobě kraslic ve 
velkém?

Mým původním záměrem určitě nebylo 
vyrábět kraslice v tak hojném počtu. Díky 
velkému zájmu mých známých, přátel a 
sousedů, kteří viděli mou práci, a postup-
ným nabalováním to narostlo až do dneš-
ních rozměrů. Člověka vždy potěší zájem 
ostatních a inspiruje ho to k další práci. 

Pro některé z nás je vyfouknutí vajíčka 
velkým oříškem – vyfouknout ho tak, 
aby skořápka nepraskla. Proto mi to 
nedá, abych se vás nezeptala, zda máte 
nějaký speciální recept, jak na to?

Žádný speciální recept nemám, základem 
je propíchnout blánu a mícháním spojit 
bílek se žloutkem a pak to jde v podstatě 
samo. Samozřejmě také záleží na kvalitě 
vajíčka, proto si je poctivě vybírám, každé 
rozhodně nefoukám.

Je pravda, že vyfouknutá vajíčka musí 
být pořádně vyschlá, aby se dala zdo-
bit? Jak dlouho musí schnout?

Ano, je to tak. Například pro vrtání použí-
vám vajíčka až po uplynutí jednoho roku, 

někdy i déle. Po této době nepraskají, jedi-
ně si je sama rozbiji při výrobě kraslic. 

Jaké druhy vajec se dají kromě slepi-
čích na kraslice použít?

Všechny druhy - bažantí, papouščí, kře-
pelčí (ale ty pouze zdobím), od perliček, 
slepičí, kachní (ty jsou nejlepší), husí nebo 
pštrosí. Viděla jsem také vajíčka od černé 
labutě, ale ty bohužel nemám.

Co kraslice, to jiný vzor, motiv, barev-
nost, zdobení. Necháváte se při jejich 
zdobení inspirovat i kraslicemi historic-
kými či všechna ta zdobení a vzory jsou 
vaše originální nápady?

Tato technika nemá asi dlouhou historii, 
alespoň já osobně jsem se s tím nesetka-
la. Se vzory je to různé, něco vidím, něco 
mne napadne, něco inspiruje, ale z nej-
větší části je to improvizace. Například 
si něco rozkreslím a pak omylem sáhnu 
vedle a hned je z toho nový vzor. Ale 
hlavně dělám ty nejvíce žádané.

V dnešní uspěchané době se většinou 
používají ke zdobení kraslic obtisky. 
Jaké jsou ale hlavní techniky, které při 
jejich zdobení používáte vy osobně? 
Jsou některé z nich vhodné i pro zdobi-
tele - laiky?

Používám vrtání, drátování, ubrouskovou 
techniku a malování voskem. Není to 
náročné, ale chce to trpělivost a kvalitní, 
dobře ošetřené a správně vyschlé vajíčko.

Dokážete odhadnout, kolik kraslic jste 
již vyrobila?

To opravdu nedokážu a ani mě nikdy 

nenapadlo je počítat, ale za ta léta jsou to 
určitě tisíce vrtaných a drátovaných vajec.

Stalo se vám někdy, že by se na vás 
někdo obrátil s přáním, abyste mu vy-
robila nějaké speciální kraslice – třeba 
v barevnosti či symbolice?

Ano, na přání už jsem také kraslice při-
pravovala, ale většinou si lidé pouze zvolí 
barvu a zbytek nechají na mně.

Jaké kraslice pro vás bylo nejnáročnější 
vyrobit?

Nejvíce práce dá pštrosí kvůli svojí velikosti 
a také ty, co jsou hodně vrtané. Ty nároč-
nější vznikají tak, že si něco vymyslím a 
chci to zkusit, jestli to dokáži realizovat. 

Když by se naši čtenáři chtěli nechat 
inspirovat vašimi nádhernými kraslice-
mi, existuje nějaká možnost?

Možnost je na mém Instagramu  
@vlastabardova, kam se snažím pravi-
delně přispívat, ale je to časově hodně 
náročné a teprve s tím začínám.

Pracujete v současné době na nějakém 
zajímavém ozdobném vzoru?

Vzory vymýšlím až při práci, v současné 
době hlavně drátuji. Také shromažďuji a 
vyfukuji vejce, abych měla zásobu na další 
roky. Nyní mám v zásobě stovky vyfouka-
ných a vysušených vajec. Takže vejcím se 
věnuji celoročně, ale práce na konečném 
výrobku začíná kolem Vánoc a trvá v pod-
statě až do Velikonoc.

Ptala se S. Svobodová, fotografie dodala 
Gábina



CSAWA 5

SLOVENSKÝ KONZUL  NA ZAHÁJENÍ ŠKOLSKÉHO ROKU 2021 V SLOVENSKEJ ŠKOLE V PERTHE
Pôvodne plánované zahájenie vyučovania v slovenskej škole 
v novom školskom roku 2021 sa muselo z dôvodu celoštátneho 
lockdownu presunúť zo 6. februára o týždeň neskôr. V sobotu 13. 
februára síce ešte trvalo povinné nosenie rúšok pre dospelých,  ale 
to nijako nebránilo sa opäť zísť po predĺžených letných prázdni-
nách a s elánom začať náš slovenský školský rok. 

Na slávnostnom privítaní detí a ich rodičov bol prítomný aj 
slovenský konzul Pavol Faix s manželkou. Vo svojich krátkych 
príhovoroch povzbudili rodičov v ich snahe naučiť deti v zmieša-
ných rodinách hovoriť aj po slovensky a prisľúbili svoju podporu. 
Pridali aj úsmevný príbeh o tom, kedy sa znalosť slovenčiny  v an-
glickom prostredí stala pre ich syna výhodou.

Po úvodných slovách niektorí žiaci predviedli, čo sa v minulom 
štvrťroku naučili: riekanky s kreslením Kuba ušatého a Valibuka 
a dostali za to za zaslúžený potlesk. 

Potom si všetci prítomní mohli prezrieť učebnice a komiksy 
o Rastislavovi Štefánikovi, ktoré Slovenská škola dostala do daru 

od Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canbere. Pred rozcho-
dom do tried sa rodičia oboznámili s časovou štruktúrou vyučova-
nia a rozpisom jednotlivých štvrťrokov  a prázdnin.

Slovenská škola pre deti od 3 do 10 rokov je otvorená každú 
sobotu od 8:45 do 10:45 v priestoroch Komunitného centra v 
Leederville. Výučba slovenčiny prebieha v dvoch triedach: pre 
mladšie deti do 5 rokov a pre staršie deti nad 5 rokov. Deti sa 
učia slovenské básničky, riekanky, pesničky, tance a tí star-
ší aj slovensky čítať a písať. Školu je možné začať navštevovať 
kedykoľvek v priebehu školského roku, slovenský rodič nie je 
podmienkou. Bližšie informácie získate na webových stránkach 
asociácie www.czechslovakwa.org , alebo na školskom emaile 
SlovakSchoolPerth@outlook.com

Gábina



CSAWA6

VELIKONOČNÍ TRADICE
Ještě před chvílí jsme dojídali vánoční cukroví a zanedlouho bude lednička zase plná čokoládových vajíček!  Občas se zdá, ob-
zvláště když se přiblížíme k obchodnímu centru, že se zapomíná na původní význam těchto svátků. A tak jsem trošku zapátrala 
a připomenula si, co Velikonocům předchází a patří. Snad i Vás toto připomenutí staročeských tradic zaujme. Ono vůbec jaro je 
asi na krásné lidové obyčeje nejbohatší, alespoň v naší domovině a troufám si říct i v celé Evropě.

Jak mnozí víme, po veselém, rozver-
ném Masopustu, plného jídla, pití, 
muziky a dovádění začíná, 40 dní před 
Velikonocemi, „Postní doba“. Tato 
doba začíná „Popeleční středou“, také 
nazývanou černou, škaredou či smetnou. 
Tradičně to bývalo po Masopustním úte-
rý a tak ne všichni začínali dobu půstu s 
čistou hlavou! Tento den se světí popel z 
ratolestí - kočiček. Kněz jím dělá věřícím 
na čele kříž.

A po Popeleční středě přichází šest post-
ních neděl:

1. neděle postní - černá 
Ženy se oblékaly do černých šatů vzhle-
dem k nastávajícímu půstu.

V tuto neděli také v některých krajích 
pečou preclíky, které se tradičně věšely 
na vrbové proutky a ty se pak věšely na 
stromy. Preclíky pak děti mohly další ráno 
najít a sníst.  

2. neděle postní - pražná 
Tato neděle má jméno podle postního jídla 
zvaného „pražmo“. Z něho se také připra-
vovala polévka „praženka“.

3. neděle postní - kýchavná 
Tato neděle se opravdu nazývá po kýchá-
ní! V době moru lidé sobě po kýchnutí 
přáli: „Pozdrav Tě pán Bůh“, protože se 
báli, aby z kýchnutí neumřeli! Později 
naopak panovalo přesvědčení, že kýchání 
čistí hlavu a tak je dodnes možné zakoupit 
šňupací tabák! Všeobecně se věřilo, že 
kolikrát kdo kýchnul v tuto neděli, tolik 
roků byl dál živ.

4. neděle postní - družebná 
Název vychází zřejmě z toho, že tuto 
neděli chodíval ženich s družbou do domu, 
kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy.

5. neděle postní - smrtná či smrtelná 
V tento den vynášeli lidé ze vsi „smrt, 
Mařenu, Morenu či Mořenu“- loutku 
oděnou do ženských šatů, která symboli-
zovala zimu a která se vhodila do vody, 
aby mohlo přijít jaro.

Mořenu dnes neseme, 
už ji tady nechceme.

Do vody ji dáme, 
nad ní zavoláme:

Zimo, zimo, jdi hned pryč, 
nebo na tě vezmu bič!

6. neděle postní - květná 
Slaví se památka vjezdu Ježíše Krista do 
Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čerstvými 
ratolestmi ze stromů.

Na Květnou neděli se nemělo nic péct, aby 
se “nezapekly” květy na stromech, a pak 
nebylo žádné ovoce. Též by se měli oblé-
kat nové šaty, aby v nich člověk kvetl. A 
dům by se měl vymetat zelenou ratolestí, 
aby se vymetla všechna nemravnost!

Po postním období nastává Pašijový tý-
den, nebo také svatý či velký.

Dodnes se dělá velký předvelikonoční 
úklid, který se tradičně dělal hned po 
Květné neděli.

Zelený čtvrtek je spojen se spoustou zají-
mavých zvyků a pověr! 
•   Lidé vstávali časně, po pomodlení se 
omyli rosou, která prý zabraňovala one-
mocnění šíje. 
•   Hospodyně zametaly dům před výcho-
dem slunce, smetí donesly na křižovatku 
cest, aby se v domě nedržely blechy. 
•   Chleba s medem, snědený před výcho-
dem slunce měl po celý rok chránit před 
uštknutím hadem a žihadly vos. 
•   Jedla se jen zelená strava, aby byl člo-
věk zdravý po celý rok. 
•   Člověk by se neměl s nikým hádat ani 
si nic půjčovat - po zbytek roku by se mu 
měly hádky vyhýbat a peníze přicházet. 
•   V tento den také umlkají zvony, protože 
odlétají do Říma.

•   Z kynutého těsta se pečou jidáše. Pokud 
se jí s medem, opět by měly být pro 
zdraví.

Velký pátek je připomínkou smrti Ježíše 
Krista, proto by měl být ve znamení smut-
ku, ticha a rozjímání.

Podle lidové pověry se otevírají poklady 
ve skalách. Poklad by mělo označovat 
světýlko nebo kvetoucí kapradí. 

Zaujala mne tradice z Volyňska, kde se 
kluci potápěli a snažili se ústy vytáhnout 
kamínek, který pak levačkou hodili za hla-
vu. To je mělo ochránit před bolestí zubů! 

Jinde se jedla čočka, která měla přinést 
peníze.

Hlas zvonů nahrazovaly řehtačky. Děti 
s nimi běhaly po vesnici a honily Jidáše 
(kluka se zrzavými vlasy).

Na Bílou sobotu bylo třeba před výcho-
dem slunce zamést novým koštětem, aby 
se v domě nedržel hmyz (jestlipak by to 
fungovalo i na zdejší šváby!) a dům byl po 
celý rok čistý.

Ženy by měly péct mazance a beránky, 
muži a kluci plést pomlázku z vrbového 
proutí. Děvčata zdobila vajíčka. Mělo by se 
zatřást stromy a probudit je k životu.

Na Velkou noc ze soboty na neděli, nebo-li 
Velikonoce, Ježíš Kristus vstal z mrtvých. 
Datum Velikonoc připadá na neděli po 
prvním jarním úplňku a proto se mění.

Na Boží hod velikonoční - velikonoční 
neděli, tradičně šli všichni do kostela, ne-
boť se světily všechny velikonoční pokrmy. 
Kousek svěceného mazance, vejce a vína 
odnášel hospodář na zahradu, na pole a 
do studně, aby měl dobrou úrodu obilí i 
ovoce a dobrou vodu.

Společně se jedlo vejce uvařené na Velký 
pátek.

Velikonoční pondělí - červené, je ve 
znamení koledování, pomlázky, mrskútu 
a podobně. 

Kluci chodí s pomlázkou (dynovačkou, mr-
skačkou, žílou, šmigrustem, tatarcem atd.) 
spletenou z vrbových proutků a vyplácí s 
ní holky. Dodnes velice živá tradice, která 
je jednou z hlavních symbolů Velikonoc - 
k velkému údivu i obdivu hlavně pánské 
části Australanů i jiných národností. 

Mrskání symbolizuje předání mladosti, 
ohebnosti i zdraví mladého proutku. 
Ženy a dívky se šlehají, aby byly zdravé, 
pilné a veselé po celý rok (a aby neu-
schly)! Vdaným ženám se pomlázkou 
vyháněl zlý jazyk!

Hospodář často vyšlehal i čeládku, aby 
nebyla líná a také vyšlehal krávy, aby se 
brzy otelily. Mrskání ovocných stromků 
mělo přinést jejich probuzení ze zimního 
spánku. V některých krajích kluci polé-
vají holky vodou, či naopak, v některých 
krajích na Velikonoční úterý holky chodí 
vyšlehat na oplátku kluky. Inu, jiný kraj, 
jiný mrav!

Přeji Vám pěkné prožití svátků velikonoč-
ních i bohatou zajíčkovu nadílku.

Jitka Smith

Zdroj: Bestanovský M; Lidové obyčeje a nápady 
pro šikovné ruce Jaro

DĚTI Z ČESKÉ ŠKOLY, S MOŘENOU V ČELE
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MAREC – MESIAC KNIHY

Nakresli svoju obľúbenú knihu…

Doplň názov rozprávky!

Škaredé ................................ Dievčatko so .............................. 

Brémski.................................  Vlk a ...........................................

Malá morská ......................... Kocúr v ......................................
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Vymaľuj si záložku do knihy!

ZOO
LION dostal novú CAGE,

celkom z toho stratil reč.

Teraz aby v klietke chradol.

Kráľ je na to, aby vládol.
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Vyfarbi zvieratá a pomenuj ich!

1) žltá  2) bledo ružová  3) hnedá  4) ružová 
5) krémová  6) sivo-modrá 7)  hrdzavá  8) zlatá

Dlhý TRUNK a veľké uši.

Čo to bude? Kto to tuší?

Kto je tá ozruta za plotom?

No predsa ELEPHANT s chobotom.
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A K Č I R E V E V B A

A Ž P Á A D A R B O Z

O T R A V A F E A T Í

A U I J S P L R A N L

M N O L A L E G E Í A

N A R Ľ U D I A R K N

A K B E L R M P N R O

K A A O T A A A Y Y M

Š P F S K S G N Č B I

Y L M A T R I O Š K A

M A K Č O P I C A Y A

 SME Krížovky
Prihláste sa

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

Murphyho zákon: Ak je myšlienka dostatočne veľká, nikto nepozná, …tajnička má 9 písmen.

     

      

      

        

  ViacNa zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu. OK

SVIATKY JARI
Sviatky jari

Jar ide, jar ide, slnko vyjde. 
Tam poniže mlyna, tam hustá vrbina,

dážď ju pokropuje, vietor povieva 
a halúzky na stromoch rozvíja.“

Podľa kalendára sa jar začína dňom jarnej rovnodennosti a symbolickým vynesením zimy  z chotára. Na Smrtnú, inde 
na Kvetnú nedeľu, pripravili dievčatá slamenú figurínu, ktorú obliekli do ženských šiat, spievajúc ju nosili po dedine 
a nakoniec ju hodili do vody alebo spálili. Tieto figuríny sa volali „Morena“, „Marjena“, „Kiselica“, „Kiseľova žena“ a 
predstavovali zimu alebo obeť, ktorú ľudia obetovali zime.
 
Na Kvetnú nedeľu ľudia svätili rozvité vŕbové prútiky – bahniatka, ktoré sa neskôr používali na liečenie chorých, pri 
búrke sa dávali do ohňa, aby do domu neudrel blesk, ochraňovali dom pred pohromou a chorobami.
 
Na Zelený štvrtok sa prvý raz vyháňal dobytok na pašu. Ten mali chrániť pred strigami kríže, ktoré sa robili kolomažou 
na dvere stajní. Podobnú úlohu mali aj „rapkáče“, s ktorými behali hlavne deti po dedine a tiež vyháňali zlé sily.
Na Veľký piatok sa najmä dievčatá kúpali v potoku, aby boli krásne, nemali žiadne kožné choroby a boli po celý rok 
zdravé. To sa však muselo diať pred východom slnka, lebo vtedy mala voda zázračnú moc.
V nedeľu ráno po omši dávali ľudia posvätiť jedlá, najmä obradný koláč, zvaný na východnom a strednom Slovensku 
„paska“, ale aj vajíčka, maslo, šunku či klobásku.
Veľkonočný pondelok bol a ešte stále je tým najkrajším dňom a to hlavne pre mládež. Chlapci chodili od rána po ob-
lievačke, kúpačke a inde šibačke. To sa robilo preto, aby dievky boli zdravé a pekné celý rok. Za to ich štedro pohostili 
a obdarovali zdobenými vajíčkami – kraslicami. Večer sa zvyčajne konala tanečná zábava- veselica.   
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Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k nám 
chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky.
Kontakt: Katka Steffens 0413 925 912

RADIO CZECH & FRIENDS  
 95.3 FM

RADIO vysílání  CZECH AND FRIENDS začalo opět 
vysílat, a to každé pondělí od 16:30 do 17:30,  

na vlnách 95.3 FM

SLOVENSKÁ ŠKOLA V PERTHE
Ponúka výučbu slovenského jazyka pre deti od 3 rokov v 

dvoch úrovniach: predškolskej a základnej školskej. 
Vyučovanie je zamerané na rozvoj receptívnych a 

produktívnych rečových schopností hravou formou . 
Súčasťou hodín je zoznamovanie sa so slovenským folklórom.

Miesto konania: Community Centre,  
99 Lofrtus street, Leederville

Deň a čas: Každá sobota školského štvrťroku, 8:45 – 10:45
Druhý štvrťrok začíname 24. apríla 2021

Kontakt: SlovakSchoolPerth@outlook.com

MEDOVNÍK
BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ  
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE 

BLÍZKÉ!!

 Objednejte si na: 
www.thehoneycake.com.au

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky a 
má přes 15 let zkušeností. 

• Zaměřuje se na léčbu bolesti hlavy, zad 
a rehabilitační a posilovací cvičení. 

• Je kvalifikovaná na „dry needling/
acupuncture“.

V klinice také máme pilates reformer 
a malou posilovnu kde se věnujeme 

klientům 1-1.

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU
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RAINBOW  – KOMUNITNÍ PÉČE PRO STARŠÍ GENERACI
SLUŽBY:  
Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální 
podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi 
malými východoevropskými 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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

14. Marec 11.30 am
11.April 11.30 am

Good Shepherd Kelmscott 
42 Streich Ave, Kelmscott

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy 
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,

12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

Umbrella Community Care
Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami 
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 Úklid, nakupovaní
 Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
 Osobní péče
 Doprava k lékaři a na úřady
 Pravidelné společenské akce a zábavy
 Víkendové výlety
 Skupinové wellness a fitness
 Společenské návštěvy
 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

Kdy:   Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém 
jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, 
výuku čtení a psaní a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Další informace: Jitka Smith 0406 026 840 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

Výuka se koná v úterý večer v budově The Rise, 
Community Office č. 8 (1. patro – společné 

prostory s ruskou knihovnou), 28 Eighth Avenue, 
Maylands.

Pro další informace o kurzu prosím pište na 
czech.perth@outlook.com. 

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu! 
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/ 

“Czech Language Classes Perth“

rainbow1@iinet.net.au
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Tipnete si, která země je za následujícími velikonočními zvyky 

1/ Velikonoční týden, který je zpodobněním utrpení, smrti 
a zmrtvýchvstání Krista, začíná příjezdem Ježíše do města 
na oslovi 
A Argentina B Namíbie  C Španělsko D Peru  
2/ Většina lidí nechává své sváteční pokrmy posvětit. 
Kromě klobásy a šunky se jí chléb, sůl a hlavně křen. 
A Portugalsko B Maďarsko C Polsko  D Itálie  
3/Málokdo si zde dovede představit velikonoční menu bez 
tresky. 
A Brazílie B Francie   C Austrálie D Rusko  
4/ Velikonoční svátek se koná v době největších veder a je 
spojen se zvykem polévání ostatních vodou, a to hlavně ze 
zálohy.  
A Barma  B Thajsko  C Zimbabwe D Keňa 
5/ Místo Velikonoc slaví Svátek čistoty a jasu. Jeho 
součástí je uctívání mrtvých i oslava jara, symboly jsou 
králík, kuřátka i vejce, na která ženy malují přírodní 
scenérie už 3 000 let. 
A Egypt  B Irán  C Israel  D Čína 
6/ Barvená vejce, která se zpravidla barví přírodními 
barvivy, jako jsou cibulové slupky nebo zvláštními 
kořínky, se nosí také na hřbitov a nechávají mrtvým. 
A Lotyšsko B Madagaskar C Gruzie  D Etiopie 
7/ O velikonočních svátcích vysílá televize detektivky, lidé 
čtou detektivní romány a v novinách vycházejí články 
s tématikou vražd, v nichž čtenáři hledají pachatele. 
A Řecko  B Norsko C Kanada D Anglie 

8/ Na popeleční středu chodí po domácnostech koledovat 
děti převlečené za čarodějnice. Udržela se také tradice 
odhánění čarodějnc a zlých duchů zapalováním ohňů na 
velikonoční sobotu. 
A Chorvatsko B Finsko  C Nový Zéland D Mexiko 
9/ Místo Velikonoc je jarním hitem pozorování kvetoucích 
sakur, které je možné obdivovat zhruba tak týden až deset 
dní. Obyvatelé sledují speciální sakurové zpravodajství a 
nemůžou se dočkat, až to začne. 
A Japonsko B Tahiti  C Švédsko D Havaj 
10/ Po dopolední mši se sejdou rodiny a přátele na 
společném oběde. Může přijít úplně kdokoli a musí dostat 
najíst. Po dobrém obědě se lidé začnou veselit, tančí za 
zvuků živé hudby, povídají si a atmosféru nenarušují žádné 
konflikty.  
A Nikaragua B Malajsie C Rakousko D Guinea 
 

Tipnite si, aké zvyky mávali na Slovensku v období Veľkej noci 

11/ Popolcová streda, alebo tiež Popolec pripadá na stredu 
A v 5. týždni B v 6. týždni      C v 7. týždni     D v 8. týždni  
pred Veľkou nocou 
12/ Cez Veľkonočný týždeň sa pred svitaním chodili ľudia 
umývať k potokom s cieľom predchádzať  
A prechladnutiu B zápalom    C reume     D kožným chorobám 
13/ Na Kvetnú nedeľu počas omše kňaz modlitbami, 
kadidlom a svätenou vodou svätil  
A rapkáče    B kostolný zvon    C vajíčka    D vŕbové prúty 
14/ Na Zelený štvrtok gazdiná štrngajúc zväzkom kľúčov 
obišla gazdovstvo, aby  
A zahnala hlodavce  B privábila vtákov  
C zahnala choroby  D privábila hostí 
15/ Veľký piatok bol tiež tradičným termínom štepenia 
stromov. Predpokladalo sa, že v tento deň 
A neprídu živelné pohromy 
                                              B sa rezné rany rýchlo zacelia  
C odrezané prúty chránia dom   
                                              D vrcholí pozitívna magická sila 
16/ Biela sobota bol deň venovaný vareniu a pečeniu 
obradových jedál, ktoré sa v rímskokatolíckych oblastiach 
jedli až počas Veľkonočnej nedele. Najstarším 
veľkonočným pokrmom sú na celom území  Slovenska  
A údená bravčovina  B jahňacina  
C huspenina   D vajíčka 
17/ Na Veľkonočnú nedeľu sa jedlo konzumovalo spoločne 
a rovnako slávnostne ako na Štedrý večer. Prvý chod gazda 
delil medzi všetkých prítomných: 
A chlieb    B kapustová polievka  
C vajíčko   D klobásy 
18/ Zvyšky z veľkonočných jedál sa neodhadzovali. Kosti 
zo šunky a škrupiny vajec dávali roľníci na pole osiate 
oziminou, aby  
A ju chránili pred krupobitím B zem dobre rodila 
C zahnali krtov  D sa škriatkovia vyhli ich chotáru 
19/ Oblievanie na Veľkonočný pondelok symbolizovalo 
tradičné ochranné, očistné, plodonosné úkony. Šibanie 
predstavovalo 
A vyhnanie zlých síl z tela  B vyhnanie chorôb z tela  
C obnovenie rastu, zdravia a sily D rast mladých prútikov 
20/ Zvykom, ukončujúcim obdobie Veľkej noci, boli  
A návštevy hrobov  B tanečné zábavy 
C sväté omše   D pijatiky v krčmách 

Zhotovila Gábina 

KVÍZY
Z KLOKANOVY KAPSY



KONTAKTY NA KONZULÁTY 
A VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Tomáš Dub  

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
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 /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Tomáš Ferko 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 2405 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: emb.canberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 2405, klapka 1 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci.  
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Czech & Slovak Association in Western Australia, 

Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících 
v Západní Austrálii.  

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního 
členského příspěvku a vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
• Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA, 

BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni  
platbu identifikovat! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

• Osobně na některé z klubových akcí.

Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte členskou 
kartu. Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na některé 

klubové akce. V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné 
zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.  
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese 

asociace (PO Box 1214, Innaloo, WA 6918) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU  IDENTIFIKOVAT, 
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2021
 7. 3. 2021 Turnaj ve stolním tenise 

 March 2021 Triatlon Moora 

 24. 4. 2021 Taborák

  

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra


 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.orgMarch 2021March 2021March 2021March 2021

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
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Our beer is available at 
Last Drop Elizabethan
Last Drop Canning Vale
Last Drop Beeliar
Clancy’s Fish Pubs
Coogee Common
Ronnie Nights Freo
Woodbridge Hotel
Strange Company 
For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook  
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Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813


	Turnaj ve stolním tenisu
– obnovená tradice?
	KŘEHKÁ KRÁSA Z BRANIC 
BRANICKÉ KRASLICE
	Slovenský konzul  na zahájení školského roku 2021 v Slovenskej škole v Perthe
	Velikonoční tradice  


	Sviatky jari
	Osemsmerovka
	Kvízy



