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Úvodní slovo
Milí členové, krajané a ostatní čtenáři Klokana, 

jaro je v plném proudu, tak jako činnost našeho klubu! Každým rokem si pomyslím, že víc 
toho stihnout nemůžeme, a každým rokem se opak ukáže pravdou. A nápadů neubývá, právě 
naopak.  

Před několika týdny jsem se vrátila po delší dovolené v České republice. Mnozí jste si mé 
nepřítomnosti ani nevšimli. To je tím, že náš výbor je sehraný tým, a když někdo chvilku 
chybí, zastoupí ho druzí. A za to chci všem členům moc poděkovat. Velkou pomocí je i posila 
z Čech, Eliška, která naše větší akce doplňuje filmovými večery, čteními a jinými aktivitami. 
Nicméně pár členů výboru by si od práce pro klub odpočinulo, a proto v Klokanovi najdete 
výzvu pro nové zájemce, kteří by se k nám chtěli přidat. Jediným předpokladem je nadšení a 
trocha volného času. 

Já jsem v Česku navazovala kontakty se zajímavými lidmi, představovala jim náš klub, 
včetně míst nejvyšších, jako například Ministerstvo zahraničních věcí ČR v Praze, které nás 
podporuje i finančně. V příštím roce se můžeme těšit minimálně na  dvě návštěvy z Čech, které 
jsou téměř dohodnuty. 

28. října jsem se s členkou výboru Katkou zúčastnila 
oslav Dne vzniku samostatného československého státu na 
českém velvyslanectví v Canbeře. Oslava to byla velkolepá. 
Pan velvyslanec Martin Pohl připomenul významnost toho-
to důležitého mezníku v českých dějinách všem přítomným 
hostům, ale i dnešní spojitost Austrálie a České republiky – i 
třeba tím, jak se krásně doplňuje české sklo Bohemia s vy-
́borným australským vínem! 

Krásnou atmosféru 
slavnostního odpoledne doplňovaly lidové písně v po-
dání cimbálové kapely Slovácko junior. A přála bych vám 
slyšet, jak krásná byla v jejich podání nejen česká i aus-
tralská hymna, ale třeba i Waltzing Matylda! V Canbeře 
jsme také navštívili krajanský klub Beseda a seznámili se 
s mnoha jeho členy. Musím přiznat, že jsem jim hodně 
záviděla jejich nádhernou klubovnu. 

A tedˇ již ke dvěma velkým událostem, co nás čekají 
tento měsíc. 

Tou první je další významný mezník v českých dějinách: letos oslavíme 25. výročí 17. 
listopadu. Tohoto dne v roce 1989 vyvrcholila na Václavském náměstí v Praze Sametová 
revoluce! Revoluce bez krveprolití, kterou se podařilo svrhnout komunistickou diktaturu a 
nastolit demokratický režim. I já v té době cinkala klíči a nosila odznáček Občanského fóra, 
přestože jsem si zdaleka neuvědomovala významnost celé události. V Klokanovi si můžete 
přečíst, jak tuto dobu prožíval vojín základní vojenské služby. Nejen tato událost se také bude 
oficiálně oslavovat již tuto neděli 9. 11. na Northbridge Piazza pod názvem 25th Anniversary 
of the Fall of the Berlin Wall, kde budeme reprezentovat náš klub i Českou republiku. 

Tato událost má překvapivě trochu spojitost i s další oslavou, která je významným mezníkem 
převážně pro naši komunitu v Perthu. Česká škola Perth v říjnu oslavila již páté výročí svého 
vzniku, je tak nejstarší novodobou školou v Austrálii. Zakladatelkou byla Tereza Rada, dcera 
textaře Petra Rady, který složil slavnou píseň Modlitba pro Martu. Ta se stala symbolem 
Sametové revoluce. Přijďte s námi oslavit školní narozeniny, čeká na Vás bohatý program. 
Děti i učitelky již týdny pilně nacvičují své první divadelní představení – Trnkovu zahradu. 
Přítomen bude i pan honorární konzul Cihelka, který oficiálně předá vysoká ocenění z naší 
účasti v mezinárodní soutěži Lidice. Poté také pasuje nejstarší žáky na čtenáře  – naši první 
vychovanou generaci českých čtenářů! Ti si však budou muset tuto hodnost nejdříve zasloužit. 
Přijďte podpořit je i všechny žáčky školy a jejich rodiče, kteří neváhají každou sobotu vstávat 
a děti i z velkých dálek do školy vozit. Někteří to dělají už celých pět let! 

Čas se již také chýlí k nejrušnějšímu období v roce – k Vánocům. V tomto čísle najdete i 
pozvánku na tradiční Mikulášskou besídku, která je o malinko později než tradičně, ale dětem 
to jistě vadit nebude. 

Těším se na viděnou na některé z akcí či na Vaše příspěvky, názory a podněty na naší adrese. 

Vaše předsedkyně, Jitka Smith 

mailto:LucieVKlokan@gmail.com
www.CzechSlovakWA.org
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235
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V každé pořádné české knihovně musí být alespoň krapítek z 
Karla Čapka. A když už ho tam kousek je, sluší se, aby tam byla 
ochutnávka z jeho povídek a divadelních her, ukázka z cestopisů 
a také něco, u čeho se pěkně přemýšlí. V naší knihovně najdete od 
všeho trochu. Tohoto velkého demokrata a odpůrce komunismu 
si připomeneme 6. listopadu od 16:30 hodin na Čtení v knihovně 
při příležitosti letošního 25. výročí pádu komunistického režimu.

Karel Čapek (1890–1938) byl mistr slova a za své jazykové a 
literární kvality byl před 2. světovou válkou několikrát nominován 
na Nobelovu cenu. I když žádnou nominaci nakonec neproměnil, 
stal se součástí českého literárního kánonu a zapsal český jazyk na 
světovou mapu slovem robot, které mu údajně poradil jeho bratr 
Josef, když Karel hledal slovo padnoucí na umělého dělníka. Ro-
boti si brzy našli cestu do vědecko-fantastických knih, ale také 
do kuchyní, továren, na operační sály, do dopravy nebo armády. 
Podle robota byl pojmenován zcela nový obor – robotika, která se 
rozvíjí doslova rychlostí blesku a zasahuje do více a více oblastí 
našeho života.

Čapek byl ale především ohromně všímavý člověk, který 
dokázal poutavě popsat a dokonale vykreslit docela obyčejné věci, 
například takovou kliku od dveří nebo kočku spící na parapetě. 
A pokud nenašel v české slovní zásobě potřebný výraz, prostě si 
takové slovo vymyslel sám. Díky němu můžeme cestovat s bloudít-
kem, chodit do školy, ve které pro žáky funguje nudírna, nebo 
mohou rodiče pořídit dětem špinítko, aby jejich ratolesti neměly se 
špiněním šatů zbytečnou práci. V jeho knize O lidech se dozvíme, 
čím se vyznačuje takový člověk blátu se vyhýbající nebo člověk 
honící tramvaj a jinde se zase lecčemus přiučit o zahradničení a 
domácích zvířatech. 

Karla Čapka i další zajímavé autory můžete objevit v naší 
knihovně: 
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/
knihovna_seznam.pdf

Eliška Kyršová

knihovníkův pozdní sběr

Reakce na akce: 
Odpoledne s Otou 

Pavlem

A bylo nás...... jenom dva: 
já a pan Kabelka. Jaká ško-
da! Naše knihovnice a paní 
učitelka Eliška Kyršová měla 
už všechno připravené; knížka 
byla vybraná a na stole byly 
připravené všelijaké dobroty k 
odpolednímu čaji. Chvilku jsme 
čekali, jestli se ještě neobjeví 
další zájemci, a pak jsme si s 
Jardou sedli na připravené ži-
dle; my dva vedle sebe a Eliška 
naproti... trochu jako ve škole. 
Eliška otevřela knížku pov-
ídek s názvem Smrt krásných 
srnců od Oty Pavla a po troše 
listování vybrala povídku první. 
Hezky se poslouchal příběh o 
životě židovské rodiny v době 
druhé světové války; jejich 
radosti a žalosti, úspěchy a 
neúspěchy. Opravdu hezké 
odpoledne. 

Jestli máte možnost se 
odpoledne uvolnit, prijďte 
mezi nás příště. Další čtenářské 
odpoledne bude ve čtvrtek 6. 
11. v 16.00.

Vlasta Thomas

http://cs.wikipedia.org/wiki/1890
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
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česká škola Perth slaví páté výročí

rozhovor s Jitkou smith, 
ředitelkou a učitelkou české 

školy Perth

Jitko, škola letos oslaví 5 let od 
svého vzniku. Krajanské školy čas-
to vznikají ze spontánního nadšení 

maminek, které nemají se vzděláváním 
mnoho odborných zkušeností. Jak to 
bylo v případě České školy Perth?

I naše škola vznikla ze spontánního na-
dšení maminek. Tereza Rada, jedna z nich, 
se však rozhodla najít pro školu jak vhod-
né prostory, tak i kvalifikovanou učitelku. 
Tou se stala Gabriela Baladová. Naše první 
třída měla 12 žáků ve věku od tří do pěti 
let, Gábina připravovala a vedla program 
a k tomu jí pomáhaly maminky dětí. To se 
ale brzy změnilo. Gábině jsem začala pravi-
delně asistovat já a postupně jsme společně 
i připravovaly program. A tak jsem se i já 
vrátila ke své pedagogické kvalifikaci, 
alespoň o sobotách. Dnes již máme tři sa-
mostatné třídy dětí a v každé vyučuje kval-
ifikovaná učitelka. Gábinu dnes využíváme 
na zástup, učí však v kurzech českého jazy-
ka pro dospělé.

Jak a proč ses ujala vedení? Měla jsi 
představu, do čeho se pouštíš?

Jak již zmiňuji v předešlé otázce, ve 
škole jsem začala asistovat při výuce a 

zároveň jsem začala zajišťovat školu or-
ganizačně. Zajímala jsem se o to, jak to 
chodí v jiných krajanských školách i or-
ganizacích, a postupně se učila, jak školu 
vést administrativně, jak ji propagovat, 
získávat dotace, nakupovat výukové ma-
teriály, vést účetnictví a vše ostatní. Hod-
ně mi pomohla i spolupráce s krajanskými 
školami v Sydney a Melbourne, ale také 
třeba český konzulát v Sydney. Rozhodně 
jsem neměla představu, kolik času je tomu 
potřeba věnovat, aby škola dobře fungov-
ala, obzvláště když se neustále rozrůstá. 
Mimo toho naše škola úzce spolupracuje 
s kurzy češtiny pro dospělé, kterým jsme 
nabídli otevření souběžné třídy s naší 
výukou. Také jsem pomohla otevřít první 
slovenskou třídu v letošním srpnu, která 
je prozatím zastřešená naší školou. Neus-
tále vyhledávám nejrůznější způsoby spo-
lupráce i s českými organizacemi, a tím se 
naše škola zapojuje i do různých projektů. 
Nápadů a nadšení mám pořád plno, je toho 
mnoho, čemu se učit, jen někdy dny nema-
jí dostatek hodin.  

Kolik dětí a v jakém věkovém rozmezí 
v současné době školu navštěvuje?

V současné době je do školy zapsáno 35 
žáků. Tento počet se však neustále mění, 
protože je možné se do výuky přihlásit 
kdykoliv během školního roku. Výuka je 
rozdělena do třech tříd:

1. Třída předškolní pro děti od 3 do 5 
let. V této třídě je momentálně 19 
dětí, které vyučuje paní učitelka 
KateřinaHnědkovská.

2. Třídu čtenářů začátečníků a mírně 
pokročilých navštěvuje 10 dětí. Děti 
jsou ve věku 5,5 až 7 let.

3. Třída čtenářů pokročilých má žáků 
6, ve věku od 7 do 10 let.

O výuku obou tříd čtenářů se dělíme s 
paní učitelkou Anetou Kopeckou. Od čer-
vence je do výuky čtenářů zapojena Eliš-
ka Kyršová, která je vyslanou učitelkou 
češtiny z České republiky. Vyslaný učitel 

je též výsledkem spolupráce naší školy se 
školou v Melbourne.

Co přesně česká škola dětem a 
rodičům nabízí?

Škola nabízí odbornou výuku českého ja-
zyka, který vyučujeme a bereme jako jazyk 
mateřský. V našich hodinách se tedy mluví 
výhradně česky. Při výuce využíváme in-
teraktivních metod, kdy jsou děti aktivně 
zapojovány do programu hodiny, řídíme 
se také zásadou Komenského „škola hrou“. 
Zaměřujeme se hlavně na komunikativní a 
vyjadřovací schopnosti dětí a porozumění. 
Mimo jazyka je při výuce kladen důraz i na 
poznávání českých zvyklostí a tradic, lit-
eratury, kultury, přírodovědy, vlastivědy a 
dalších reálií.

V předškolní třídě se děti učí české 
písničky, říkadla a hry, seznamují se s hrou 
na hudební nástroje, českými pohádkami, 
tradicemi i prvoukou. Mnohé aktivity jsou 
postavené na povídání o světě, který je ob-
klopuje. Ve třídách čtenářů výše uvedené 
aktivity doplňují formální výuku českého 
jazyka, čtení a psaní. Vyučujeme podle ge-
netické metody výuky čtení a používáme 
učebnice schválené MŠMT ČR. 

Škola také provozuje školní knihovnu. 
Tituly jsou pečlivě vybírány, aby děti 
zaujaly a odpovídaly jejich jazykovým 
schopnostem. Od letošního července jsme 
otevřeli nový program Zpívání pro rodiče 
s dětmi, do kterého se mohou zapojit děti 
již od 18 měsíců. Významnou úlohou školy 
je podpora bilingvním rodinám. Umožňuje 

17. října 2009 zahájila výuku České škola Perth a stala se první novodobě otevřenou českou 
školou v Austrálii i na Novém Zélandu. Škola vznikla ze spontánního nadšení bilingvních rodičů, 
kteří pro své děti chtěli formálnější výuku českého jazyka. Otevřená třída měla 12 žáčků ve věku 
od tří do pěti let. 

 Od té doby se mnohé změnilo. Škola se rozrostla trojnásobně, děti povyrostly a Ti, co školu vedou a 
učí v ní, se mnohému sami naučili. Škola je dnes dobře vybavena materiály a pomůckami, ale hlavně má 
oddané a nadšené učitele. Základní poslání školy zůstává stejné jako na počátku – budovat porozumění, 
lásku a vztah k českému jazyku a České republice, a to ve všech formách. 

Škola děkuje za podporu českého ministerstva zahraničí, ministerstva školství i jejich úřadů zde, 
v Austrálii. Děkuje i celé české komunitě v Západní Austrálii a hlavně pak rodičům a dětem, kteří školu 
navštěvují – někteří dokonce už těch celých pět let!  Bez Vás bychom nebyli tam, kde jsme dnes.
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jejich setkání a poznání se, rodiče se mo-
hou podělit o své zkušenosti a problémy s 
výchovou bilingvních dětí. Díky škole se 
tyto rodiny také schází i na dalších akcích 
pořádaných česko-slovenským klubem i 
mimo něj. K tomu přispívá i spolupráce 
školy s českou playgroup.

V čem se škola liší od standardní 
výuky v Austrálii? 

Už jen tím, že výuka probíhá pouze 
jedenkrát týdně. Program je přizpůsobený 
potřebám a schopnostem našich žáků, 
je neustále modifikován a je zaměřen na 
jazyk. Nevěnujeme se tedy všem před-
mětům, i když, alespoň po stránce jazyk-
ové, se předměty jako matematika či vědy 
v naší výuce také objeví. Před dvěma lety 
jsme začali rozšiřovat pravidelnou výuku 

o celodenní dílny a tematické workshopy. 
Snažíme se i vyhledávat česky mluvící hos-
tující osoby, které nám do výuky přispějí 
svojí odborností či dovednostmi. Tyto pro-
gramy jsou otevřené celé české komunitě, 
mohou se jich zúčastnit i děti, které školu 
pravidelně nenavštěvují. Zapojujeme se 
také do projektů organizovaných z České 
republiky, jako například letošní Mez-
inárodní dětská výtvarná soutěž Lidice či 
Noc s Andersenem. 

Jaké změny mohou rodiče a děti v 
blízké době očekávat? Na co se mají 
těšit?

Nějaké větší organizační změny v blíz-
ké době neplánujeme. Tak, jak škola běží 
v letošním roce, nám vyhovuje. Samozře-
jmě budeme pokračovat ve vylepšování 
programu, já například uvažuji o tom, že 
se poohlédnu po jiné učebnici genetiky 
čtení. Už 23. listopadu se rodiče a děti 
mohou těšit na oslavy našich pátých naro-
zenin. Během nich vystoupí děti a učitelky 
s naší první divadelní hrou Trnkova zah-
rada. Budeme pasovat naši první gener-
aci čtenářů a předávat vysoká ocenění 
z výtvarné soutěže Lidice. K blížícím se 
Vánocům chystáme vánoční dílnu, kde děti 
– i s rodiči, budou vyrábět drobné vánoční 
věci, které půjdou na prodejní jarmark na 
Mikuláši. Dále vyhlašujeme fotografickou 

soutěž pro všechny děti, kdy vítězné foto-
grafie budou použity na výrobu kalendářů. 
A pokud bude zájem, v lednu bychom chtě-
li uspořádat i náš první letní tábor. 

Co bys vzkázala rodičům, kteří ještě 
váhají nad tím, zda posílat své děti do 
české školy v Austrálii?

Přijďte se za námi podívat do výuky, 
seznámit se s vyučujícími, dětmi i ostat-
ními rodiči. Dejte vašemu dítěti příležitost 
se učit, protože učení je výsledkem správné 
motivace a prostředí. A to my v naší škole 
vytváříme. Z vlastní zkušenosti vím, že 
bilingvní výchova není jednoduchá, ale je 
důležité v ní vytrvat. A co nám může být 
krásnější odměnou než to, že naše dítě umí 
náš krásný mateřský jazyk, češtinu.

Děkuji za rozhovor

Eliška Kyršová

DĚTI A PANÍ UČITELKY VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA OSLAVY   

 5. výročí založení  
ČESKÉ ŠKOLY PERTH 
V NEDĚLI 23. 11. OD 14 HODIN 

v Austria Club, 46 Staniland St, Orange Grove 

        
PROGRAM: 

►  divadelní představení „TRNKOVA ZAHRADA“ v podání našich  šikovných školáků 

►  pasování nejstarších dětí na čtenáře za přítomnosti pana honorárního konzula 

►  předání cen z Lidic 

►  hudební vystoupení dětí školy 

►  hry a další překvapení 

Přijďte s námi oslavit narozeniny a podívat se na naše šikovné děti! 

Před klubem je možnost parkování, v klubu lze zakoupit nápoje i teplá jídla.        
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17. 11. 1989
Pro pamětníky je to jako včera, pro ty, kdo 
se narodili až poté, je to historické datum. 
Pro všechny společně je to událost, která 
nám změnila život a od které uplynulo již 
čtvrt století. 

Asi není třeba vyjmenovávat, co všechno se 
za tu dobu povedlo a co nepovedlo. To ví 
nejlépe každý z nás sám. Některá očekávání 
se naplnila, jiná zůstala nevyslyšena, jak už 
to v normálním světě bývá. A to je právě 
ta největší, i když často opomíjená, změna. 
Dostali jsme se do normálního světa 
se všemi klady i zápory, kde si o svém 
životě rozhoduje každý jedinec sám, bez 
„pomoci“ Velkého bratra. 

Jednu vzpomínku si však přesto 
neodpustím. Je to moje osobní zkušenost 
tehdejšího vojáka základní služby v 
jedné nejmenované posádce Západního 
vojenského okruhu. Ten den nikdo nic 
nevěděl. Že něco není v pořádku, jsme 
začali tušit, když ani v podvečerních 
hodinách nedocházelo k pravidelnému 
střídání strážní směny na muničním 
skladu odloučeném od budovy posádky 
několik kilometrů. Jako velitel stráže jsem 
se několikrát vyptával, proč nestřídáme. 
Odpovědí mi bylo jen nervózní mlčení. 
Díky blízkosti Německa jsme měli možnost 

(přísně zakázanou) sledovat německé 
televizní programy. To však bylo toho dne 
zhola nemožné díky neustálé kontrole ze 
strany důstojnického sboru. 

K večeru začalo rojení. Do kasáren byli 
sváženi důstojníci, a tím pádem jsme se 
dozvídali první informace o tom, že v 
Praze se „něco děje“. Oficiálně však všichni 
mlčeli. Na stráž s námi odešel rotmistr, jen 

o málo starší než my, abychom měli dohled 
vojáka z povolání. Ten se však hned po 
cestě přiznal, že ze samopalu střílel jen na 
škole, a jestli bychom mu vše nevysvětlili, 
protože bude na stráži poprvé. Služba 
proběhla klidně, krom neustálých kontrol, 
zda je vše v pořádku. 

Teprve po příjezdu do kasáren jsme se 
dozvěděli, že v Praze demonstrovali 
studenti a „nějak se to zvrhlo“. Důstojníci 
již zase sebejistí, vedli silné řeči o tom, 
jak armáda s „těmi dětmi“ zatočí, jen co 
na Václavák vjedou tanky. Sami se však 
nechávali do práce svážet armádním 
autobusem a po městě se báli chodit v 
uniformě. To vše trvalo ještě několik dní. 
Pak když bylo jisté, že armáda zůstane 
stranou, opadlo i „hrdinství“ mužů v 
zeleném. Zůstalo jen to strašení: „Však 
počkejte, ona ta demokracie není žádná 
sranda. Až půjdete do civilu, tak už na vás 
práce nezbyde. Nám je to jedno, vojáky 
potřebuje každý režim, ale vy budete ještě 
litovat.“ 

Já nelituji. Narodil jsem se do socialismu 
a díky tomu mohu oba systémy srovnávat. 
Ať je to dnes jakkoliv složité, vždy když 
si vzpomenu na sedmdesátá a osmdesátá 
léta a porovnám je s dneškem, musím říct 
jediné: díky Bohu za tu změnu.

Paul 

Vzpomínáme

Nedávno nás opustily dvě významné osobnosti českého kulturního života. Oba muže spojoval nadhled a smysl pro humor a také an-
gažmá v pražském Činoherním klubu. Vystupování před publikem přetnula zvůle komunistického režimu v době, kdy se jim na jevišti 
nejvíce dařilo. 

28. září 2014 zemřel skvělý muzikant Petr Skoumal (vlevo), který vytvořil sehrané duo s Ja-
nem Vodňanským (vpravo). Společně dokázali svými texty a hudbou dělat radost dětem i rodičům 
zároveň. Petr Skoumal působil od roku 1966 v pražském Činoherním klubu, kde právě s Janem 
Vodňanským vymýšleli pásma básniček, písniček a scének, často s parodickým podtextem. Úspěšné 
období skončilo v roce 1973 nuceným odchodem Skoumala z divadla, vystupování pro veřejnost 
v médiích bylo oběma tvůrcům zredukováno na naprosté minimum. Skoumal se o to více věnoval 
psaní hudby pro televizní filmy, nesmrtelné jsou také jeho melodie z večerníčků A je to!, Maxipes 
Fík, Bob a Bobek nebo Včelí medvídci. Spolupracoval také s kapelou Etc... Vladimíra Mišíka a přáte-
lil se s hudebníkem Michalem Prokopem.

10. října 2014 jsme se rozloučili s Pavlem Landovským. Ač nebyl nikdy přijat ke studiu 
herectví, ztvárnil řadu charakterních filmových i divadelních rolí. V 60. letech byl jed-
ním z nejpopulárnějších herců, za všechny zmiňme jeho role ve filmech Ostře sledované 
vlaky, Utrpení mladého Boháčka nebo Markéta Lazarová. Jeho protirežimní zaměření i 
dlouholeté přátelství s Václavem Havlem ho nakonec vytlačilo z českého kulturního dění 
až za hranice. Významně se podílel na šíření Charty 77 a hned v dalším roce byl donu-
cel k emigraci. I v Rakousku, kde pobýval, úspěšně vystupoval na prknech vídeňského 
Burgtheater. Rodák z Havlíčkova Brodu se po revoluci vrátil zpět domů a dál se věnoval 
filmu. Mezi jeho nejznámější porevoluční role patří nemluvný Mluvka ve Vratných lah-
vích a Major Terazky z filmu Černí baroni.

Černé barony si můžete vychutnat v rámci Filmového čtvrtku 13. 11. v naší knihovně, 
při kterém si tentokrát připomeneme i významné výročí pádu komunistického režimu v 
Československu.

Eliška Kyršová





Pohádka





Z klokánkovy kapsy
Připravila: Eliška Kyršová
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S příchodem jara rozkvétá velké 
množství pestrobarevných květin a 
mimo jiné i divokých orchidejí, z 

nichž se některé druhy vyskytují pouze v 
Západní Austrálii. Stejně tak jako hou-
baři znají v lesích bezpečně svá místa, i 
milovníci orchidejí mají své vytipované 
lokality. Vášeň a touha hledat nové druhy 
se stupňuje s každým novým úlovkem – 
čímž jsou samozřejmě myšleny jen úlovky 
fotografické. Každá orchidej je jedinečná 
a její výskyt závisí na složení půdy, 
typu buše a dalších faktorech. Pokud 
jste milovníky přírody a rostlin, rádi se 
procházíte a objevujete něco nového, 
můžete vše spojit v honbě za těmito 
nádhernými rostlinami a nemusíte přitom 
cestovat nijak daleko. 

I vzácnější druhy orchidejí jsou k na-
lezení v místních divokých parcích, jakým 
je například Kalamunda, Darling Range 
Regional Park nebo Samson Park. Zde 
kvete přes deset druhů orchidejí v období 
od konce června do října. Hledání to ale 
není vždy jednoduché, občas stačí trocha 
štěstí, jindy musíte pokleknout a pozorně 
se dívat. Dalším místem je John Forrest 
Park, kde můžete i v listopadu narazit na  
Blue lady Orchid nebo fialovou Scented 
Sun Orchid. 

Listopadem sezóna divokých orchidejí 
končí (i když některé druhy je možné 

spatřit i v prosinci ve Stirling Range 
National Park) a opět vypukne příští rok 
koncem června, kdy se u země opět objeví 
drobné namodralé kvítky Blue Fairy Or-
chid. Při hledání přejeme hodně zdaru, a 
pokud se Vám podaří nějaký pěkný kousek 
ulovit, můžete se s námi o něj podělit ve 
facebookové skupině Czech & Slovak Club 
Western Australia.

Nebo se nechte inspirovat na 
stránkách: https://plus.google.
com/111094249397518731377/posts 

Kateřina Hnědkovská

Jarní honba za „klenoty“ Západní austrálie  
aneb  kde hledat orchideje



Inzerujte svou firmu v Klokanovi 

Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok, 
barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.  

Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm 
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 
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Otevíráme Okénko bezplatné 
inzerce pro jednorázové služ-
by. 

Potřebujete pomoct s úkli-
dem, mytím oken, úpravou za-
hrady či stěhováním? 

Jste studující a hledáte příle-
žitostní práci či výpomoc?

Napište nám do redakce Klo-
kana - lucievklokan@gmail.com  anebo na náš Facebook

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com


13

Potřebujeme:
210 gramů self raising flour (mají v 
každém supermarketu) 
140 gramů másla (nejlepší je Lur-
park - modré baleni) 
70 gramů icing sugar 
2 žloutky

Postup:
 V míse smícháme mouku, cukr a změklé 
máslo, přidáme žloutky a vypracujeme 
pevné těsto. Zabalíme do potravinové 
folie a necháme asi hodinu v lednici. 
Později těsto rozvalíme mezi pečicím 

papírem. Pokud je chcete mazat tak je 
lepší když budou slabé asi 2mm. Pokud 
ne, stačí 5mm.

Rozložíme na plech vyloženým pečícím 
papírem. Pečeme ve vyhřáté troubě na 
170 stupňů do růžova.

Po upečení ihned sundáme z plechu. 
Cukroví můžeme mazat jakýmkoliv 
džemem. Nebo můžeme namáčet v 

čokoládě. Vše podle inspirace.
Ještě jeden tip. Když vám zbydou odřez-
ky od vykrajování, stáčí přisypat cocoa 
a můžete mít další vynikající kakaové 
linecké cukroví.

linecké cukroví po australsku
připravila Denisa abdouni Francová

Sehnat halloween-
skou dýni pár dní 
před Halloween-

em je téměř nemožné. 
Tři se rozbíháme do 
všech možných směrů 
a beznadějně vyhlížíme 
oranžový poklad. 

Marně, dýně nahradilo vánoční zboží! A 
tak dokupujeme dýně konzumní, o kterých 
však již víme, že vyřezávat do nich orna-
menty je kvůli jejich tvrdosti téměř životu 
nebezpečné. Letošní kempování, které na-
lákalo hlavně rodiny s dětmi, totiž vyšlo 
právě na tyto americké dušičky. A to byl už 
jen krok k tomu, jaký program pro kempu-
jící děti tentokrát vymyslet. 

Již po čtvrté ujíždím ke Dwellingupu a 
doufám, že naše místečko v Nanga Mill 
nebude přeplněné. K mému překvapení 
je tu prázdno, jak ještě nikdy! Hurá! Naši 
českou skupinku není těžké najít. Rychle 
vybaluji, stavím stan a to už všude pobíhají 
děti v haloweenských kostýmech a vydáv-
ají se „Trick-or-Treating“. Mezitím někdo 
rozdělává náš společný oheň a údolím se 
rozvoní pravé špekáčky. Až v pozdních 
hodinách konečně doráží i kytara, dokonce 
dvě, a my všichni okolo ohně dychtíme po 
nějaké té písni. A je nám vyhověno.

Ráno nás budí slunce – a tisíce much. 
Nevadí, ty sem patří, nicméně je těžké 
něco pojíst bez extra proteinu. To už Kat-

ka s Eliškou svolávají všechny děti a jde se 
tvořit – vyřezávat dýně! Kolem stolu se tlačí 
16 dětí, které vyzbrojené lžící a nožíkem 
netrpělivě čekají na tu svoji. Pak už začíná 
hromadné vydlabávání a tvoření. Asi po 
hodině je dílo dokonáno a my se fotíme za 
vystavenými kráskami. To ještě děti netuší, 
že tyto dýně je večer povedou začarovanou 
zemí čarodějnice Jitky!

Odpoledne téměř všichni společně vy-
rážíme k řece. Bereme s sebou i plavidla 
všeho druhu. Řeka nás vítá dost nízkým 
stavem, ale naše plavidla to zvládají v po-
hodě. Děti střídají kánoe za kruhy i čluny 
a vůbec jim nevadí studená voda. Stejně 
většinu dne tráví objevováním koryta míst-
ního potoka.

Přípravy na večerní hru jsou v plném 
proudu. Vyřezané dýně, svíčky, svítící 
tyčinky, kostýmy i make-up již čekají. Šest 
se nás vydává k lesní cestě. Rozestavujeme 

rozsvícené dýně, oblékáme kostýmy a v ry-
chlosti se malujeme. To už přichází první 
dítko. Čarodějnice ho vítá ve svojí zemi, 
kterou musí projít a splnit několik úkolů, 
aby bylo opět volné. Děti se až překvapivě 
srdnatě vydávají po dýňových světýlkách 
a s přehledem plní úkoly, u kterých je 
moc nepřekvapí ani lišák, mumie, smrtka 
či tančící zombie! A že si to sami v  těch 
kostýmech užíváme! Zpět v „táboře” opět 
usedáme k ohýnku. Nad námi svítí tisíce 
hvězd, voní borovice a klokani beze studu 
okukují naše zásoby. Škoda jen, že už 
musíme zítra zase balit!

Přestože letos nedorazilo mnohé tradiční 
osazenstvo, přijely nové rodiny. Bylo 
nás téměř 40, z toho 18 dětí – a některé 
dokonce plakaly, že musí jet domů! Prostě 
to bylo zase velmi povedené kempování... 
a přítulné dwellingupské mouchy vozím v 
autě dodnes.

Jitka Smith

Reakce na akce
DÝNĚ, MOUCHY A LETOŠNÍ KEMPOVÁNÍ V DWELLINGUP

knihovníkův pozdní sběr



radio Czech & Friends  95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30  
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese  
www.radiovysilaperth.com  
Tel:  08 9249 6491

Média
Vydávaná v Austrálii 
NOVINY http://home.exetel.com.au/noviny/ 
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

Vydávaná v SR 
Denník SME www.sme.sk 
Kumšt www.ekumst.sk 
STV: http://www.stv.sk/online/

Vydávaná v ČR 
www.idnes.cz 
www.ihned.cz 
www. aktualne.cz 
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/ 
TV PRIMA: www.iprima.cz

radio sbs 96.6 FM
Naladíte na 3. kanále SBS digitálního vysílání

Česky: každý čtvrtek 17:00–18:00 

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

Slovensky: každý pátek  15:00–16:00

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

Z dôvodu mojej trojmesačnej cesty v zahraničí sa slovenské 

bohoslužby v nasledujúcich troch mesiacoch (august, september, 

október) nebudú konať.

Za porozumenie ďakujem.

Rev Milo Velebír

sv. Omša

Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a 
posedenie v hale  pri kostole.

  9. November 11.30
 Our Lady Queen of  Poland, 35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy  
chorých, prosím kontaktujte ma na:                                                                                                                                              

Rev. Fr. Pavol Herda

215 Morley Drive 6054 Kiara WA

Mobile: 0401 511 302

  calidusps@gmail.com

“rainbow”
Balíčky komunitní péče pro starší generaci 
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální podpora

Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východo-ev-
ropskými 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

knihovna a senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci 
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  
28 Eighth Avenue, Maylands 
Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

kurzy českého jazyka pro dospělé
Pravidelná výuka pro všechny úrovně pokročilosti. 
Podrobnosti najdete na: 
www.CzechSlovakWA.org 

https://www.facebook.com/groups/71910025813721 
Email: CzechSlovakWA@hotmail.com

Koordinátor kurzů: 
Ashley Ball (AJ): Ballashley@hotmail.com 
V úterý a čtvrtek je možné domluvit individuální lekce v Maylands. 
Cena lekce je $ 25 / 60 minut. Délka a náplň výuky po dohodě s 
lektorkou.  
Eliška Kyršová (ČJ, AJ) 0466 098 901

česká škola Perth
Kdy: školní soboty 9:30–12:00 
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood   
Avenue, Woodlands

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém ja-
zyce 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 (08) 9245 8137 
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com  

https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý čtvrtek 10–13 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 nebo emailem. 

Helena Tippett 0401 577 661

Email: tippett@westnet.net.au 

Služby pro čeSkou a SlovenSkou komunitu
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ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR 

Velvyslanec: Ing. Martin Pohl 
8 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telephone: (02)  6290 1386 

Fax: (02) 6290 0006 
Web: www.mzv.cz/canberra

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka 

27 Virgilia Street, Duncraig 
WESTERN AUSTRALIA 6023 

Telephone: (08)  9246 7102

Konzulát ČR 
Konzul: Mgr. Hani STOLINA 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
Mailing address:  

PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone: (02) 9581 0111 

Fax:(02) 9371 9635  
Web: www.mzv.cz/sydney 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f  Follow us on Facebook

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Veľvyslanectvo SR 

Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.camberra@mzv.sk 

 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

Unit 4, 193 Guildford Rd 
Maylands WA 6051 

Poštová Adresa: 
PO Box 265, Maylands WA 6931 

Telefón: 0411 552 517 
E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley   

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: cons.canberra@mzv.sk 

Web: www.mzv.sk/canberra

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, Inc., 
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261,   Banka ANZ.  
Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci 
Vaše jméno! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu: 6/321 Harborne Street, 
Glendalough WA 6016

• 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 $18 a je nutné nás informovat na adrese asociace (6/321 

Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu 
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PřísPěvky na rOk 2014

Rodina $ 35,00 Jednotlivec $ 25,00
Penzisté - pár $ 20,00 Penzista jednotlivec $ 15,00
Studenti - pár $ 20,00 Student jednotlivec $ 15,00

AByCHOM ByLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,  
UVEďTE V POZNÁMCE PříJEMCI VAŠE JMéNO!

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci.                                                                                                                         
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

Předběžný plán akcí na rok 2014 

	 20. 11. 2014 Promítání

 23. 11.  2014  Dětské přestavení

 13. 12. 2014  Mikuláš

kOnTakTy na kOnZUlÁTy 
a velvyslaneCTví

Úradné hodiny:
Každý piatok 9.00–12.00

Pred návštevou je dôležité dohodnúť si 
stretnutie telefonicky.
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