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KDE :
t

AUSTRALIAN ASIAN CLUB

KDY :

15.8.2015 OD 18:00
ČLENOVÉ A DĚTI DO 12 LET ZDARMA, OSTATNÍ $5
VEPŘ-ZELÍ-BRAMBORY $20
PIVO OD ČESKÉHO SLÁDKA VÍNO NEALKO NO BYO

ZA KOLIK :
K VEČEŘI :
K PITÍ :

275 STIRLING STREET, NORTHBRIDGE
V SOBOTU

-

PROGRAM
TEL. KONTAKTY NA VÝBOR
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda a pokladník:
Radek Václavík
0420 351 027
Tajemnice:
Martina Tlamsová

0424 295 969

Ostatní členové výboru:
Jana Franger
9389 7029
Iva Zausin

0404 735 462

Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9401 3817

Gábina Baladová

0422 582 197

Bohumil Růžička

0415 949 325

Majka Podolinská

0481 117 626

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Ingrid Morris
Katarina Kysucká

0402 331 173

-

OD 17:00

VÝDEJ OBJEDNANÝCH MASOVÝCH BALÍČKŮ

18:30 - 20:00

VEČEŘE
TANEČNÍ ZÁBAVA S PŘEDTANČENÍM

20:30

PODÁVÁNÍ

ZÁBAVU ZVEME TAKÉ VEGETARIÁNY
(NA ZÁ
I VŠECHNY OSTATNÍ BEZ PŘEDCHOZÍ
REZERVACE)

I
T

TOMBOLA
VÝSTAVA KROJŮ V MALÉM SÁLE
PROSÍM, ZAREZERVUJTE SI VČAS - DO 1.8.2015 - SVÉ MÍSTO U

V PRŮBĚHU VEČERA

STOLU A VEČEŘI, NEB POČET MÍST JE LIMITOVANÝ. TAKÉ SI
NEZAPOMEŇTE OBJEDNAT
SVÉ MASOVÉ BALÍČKY.
POŠTOU NA :
7/321 HARBORNE ST,
GLENDALOUGH
WA 6016
EMAILEM :
CZECHSLOVAKWA@HOTMAIL.COM

REZERVACE NUTNÁ

0404 897 938

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
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www.CzechSlovakWA.org
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235/

Výzva k zapůjčení národních krojů
V srpnu 2015 připravujeme výstavu českých,
moravských, slezských a slovenských
národních krojů.
Obracíme se na majitele všech národních krojů s prosbou o jejich laskavé zapůjčení na výstavu.
Napište nám na klubovou adresu CzechSlovakWA@hotmail.com k domluvení způsobu předání.

?

UPOZORNĚNÍ

Dne 15. 5. a 15. 6. jsme obdrželi dvě $15 platby. Obě byly placeny na přepážce vkladem na účet a nebylo u nich
jméno. Prosím, pokud si myslíte, že jste to vy nebo znáte někoho, kdo by to mohl být, dejte nám vědět.

?

Drazí čeští a slovenští přátelé,
Neznáte Ivana Kordíka?

?

Prosím, kontaktujte (anglicky) Leslie na emailu:
Případě se ozvěte nám do CSA a my
zprostředkujeme kontakt.

BRIGHTWATER CARE GROUP

hrozí sociální vyloučení. Konkrétně se jedná o pána

sousedka/kamarádka by se ráda setkala s jeho přáteli

lcdesilv79@gmail.com

Děkujeme, Váš výbor

Hledá dobrovolníky pro práci se seniory, kterým

Ten, bohužel, před nedávnem zemřel, ale jeho
a rodinou.

?

se slovenskými kořeny. Prosím, kontaktujte (anglicky)
Wendy pro bližší informace na email :

wendy.delahoy-bianchi@brightwatergroup.com

?

Případě se ozvěte nám do CSA a my zprostředkujeme
kontakt.
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KINOKAVÁRNA
Srdečně vás zveme na promítání filmu
s úvodním komentářem

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ

Režie a scénář: Petr Zelenka
Hrají: Ivan Trojan, Zuzana Šulajová, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek,
Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Nina Divíšková a další

Ve čtvrtek 23. 7. 2015 v 19:00 hodin
The Rise, 28 Eight Ave, Maylands
(Community Office č. 8)
Černá komedie plná lásky, vztahů mezi lidmi a šílenství, které nás obklopuje.
Hlavní hrdina pětatřicátník Petr se podle slov své matky ocitá „na pořádném
rozcestí“. Po rozchodu se svou dívkou Janou se snaží všemi možnými způsoby
ji získat zpět. O pomoc požádá kamaráda Mouchu, který mu neporadí nic
tradičně normálního. Buď se nechá k Janě poslat jako balík, nebo zvolí jiný
rituální způsob, v němž důležitou roli hrají Janiny ustřižené vlasy. Opilý Petr
omylem ve spánku ostříhá vlasy spící tetě, čímž se ocitá ve víru absurdních
situací stejně jako ostatní postavy děje. Kolotoč komických situací se
nezadržitelně rozjíždí…
Tato komedie, která je plná lidskosti a humoru, získala dva České lvy.
Polštářky na sezení s sebou. Občerstvení vítáno. Těšíme se na vás!
Režie: Petr Zelenka/ČR/2005/110 min

Geologem v Austrálii
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KARNEVAL 2015

Ani tentokrát se pořádající členové výboru
neubránili obavám, jestli bude o karneval
zájem, jestli si Češi, Slováci a přátelé
komunity najdou čas a chuť si zatančit…
A pokud ano, jestli pak nebude málo piva
a jídla. Také změna lokality z tradičního
klubu na Northbridge nás přivedla na
myšlenky, jestli bude vyhovovat Beaufort
Street, kde se Maďarský klub nachází.
Nicméně přes všechny otazníky jsme
vyhrnuli rukávy a pustili se do příprav
sálu.
Tentokrát ale byly i přípravy docela
jiné. To je tak, když se sejde orangutan,
čarodějnice, čert, hipísačka, zdravotní
sestřička a pár členů legendární skupiny
ABBA. Zní to jako začátek vtipu, že?
Ano, legrace jsme si u toho užili dost.
Funkce byly logicky rozdělené dle
přirozené dělby práce. Orangutaní žena
s čarodějnicí měly na starosti výzdobu
sálu a práci ve výškách, hipísačka se
otáčela kolem příprav baru, čert se našel
kde jinde než v kuchyni a zdravotnice
se usídlila u vstupu, aby bylo vše pod
odborným dohledem. S takovou partičkou
k pohledání šlo vše jedna radost, a tak
první návštevníky praštila přes nos vůně
bramboráčků z kuchyně a skvělé točené
pivko ve vyzdobeném sále.

Lucie Šafářová, Centurion a hodit
škrpálem přišli i samotný božský Kája,
Nšoči a mnoho dalších.
Pestrá partička tanečníků se občerstvila
skvělými devil-made utopenci,
bramboráčky, Centuronem, namíchaným
svařáčkem nebo pivkem čepovaným přímo
od policajta.
Po tom, co ptačí dáma roztočila desky,
se parket zaplnil nejdříve tancechtivými
hudebníky z Abby. Hipísačka ale
samozřejmě nemohla zůstat pozadu.
V průběhu večera jsem vypozorovala
přímou úměru ubývajícího pivního sudu
s přibývajícími tanečníky na parketu a
celý vrchol karnevalu nastal, když se na
parket dostala banda kočovníků. Dámy
rozvlnily třásně na šátcích, pánové

flanelové košile a kdo v tu chvíli nebyl na
parketu, ten určitě prohloupil.
Jak to tak bývá – a v Austrálii to bývá o
půlnoci – každá zábava má jednou konec.
A tak Ptačí dáma dotočila poslední desku
a poslední pivo bylo vydolováno ze sudu.
Masky se rozjely do svých domovů a ti,
kteří zůstali a byli úklidu schopní, se
pustili do uklízení.
Na karneval 2015 se určitě bude dlouho
vzpomínat – byl pestrý a český a slovenský
a veselý… a voněl po čertovských
bramborácích.
Pokud máte přístup k internetu a zájem,
můžete se podívat na fotky na
http://www.czechslovakwa.org/ .
Iva Zausin

Celý karneval byl potom přehlídkou
úžasné fantazie a kostýmové rozmanitosti,
a tak jsme na parketu přivítali mrtvé
přátele komunity v různých stádiích
– někteří ještě jako upíři, jiní už jako
kostlivci, ale ne obyčejní, ale romantičtí,
mexičtí. K vidění bylo i několik skupinek
vydařených kočovníků, pan Black s paní
White, afričtí lidožrouti, bratři Jánošíkové
a třeba také partička Elfů. Z jednotlivců
nás pak poctili návštěvou půvabná Ptačí
dáma, děvečka, zmasakrovaný karatista,

5

JAN HUS – HRDINA SVĚTOVÝCH DĚJIN
600. výročí upálení
„Pravda je jen to, co je dobrem všech.”
Nad Pražským hradem od 5. června vlaje
husitský prapor. Tak byly zahájeny oslavy
600 let od upálení Mistra Jana Husa.
Před 90 lety udělal stejné gesto první
československý prezident Tomáš Garrigue
Masaryk, který nechal vyvěsit černý
praporec s rudým kalichem při příležitosti
uznání dne Husovy smrti státním svátkem.
Tento čin tehdy způsobil diplomatickou
roztržku s Vatikánem.
Masaryk si jako určení českého a
slovenského národa zvolil Husovo heslo
Pravda vítězí, a proto tato slova dodnes
vlají nad Hradem na prezidentské
standartě. Ke stejnému heslu se hlásil také
první polistopadový prezident Václav
Havel, který ho rozšířil na Pravda a láska
vítězí nad lží a nenávistí.
Pojďme si Jana Husa, který se v anketě
Největší Čech umístil na sedmém místě,
připomenout.
Český náboženský myslitel, vysokoškolský
pedagog, kazatel, reformátor a kněz
Mistr Jan Hus se pravděpodobně narodil
v roce 1371 v Husinci u Prachatic. O
jeho rodičích víme velmi málo – otec se
jmenoval Michal a o matce víme jenom to,
že se na cestě, kudy vyprovázela syna do
školy do Prachatic, několikrát zastavila,
aby se za Jana pomodlila.
Asi v šestnácti letech odešel Jan na
studia na pražskou univerzitu, kde zprvu
používal jméno Jan z Husince. To si
potom zkrátil na jméno Jan Hus. Stal se

bakalářem, což mu ale bylo málo, a tak
po dalších studiích získal titul mistra
svobodných umění. Jako mistr začal na
univerzitě přednášet, ale po nějaké době
se zapsal na teologickou fakultu a nechal
se vysvětit na kněze. V pozdějších letech
se „přiznal“, že ho k vysvěcení vedla také
vidina hmotného zabezpečení. Stravou
studentů totiž byl jenom chléb s hrachem
či zelím, voda nebo pivo. V pozdějších
letech se Hus stal rektorem univerzity.
Jako kněz mohl od roku 1402 kázat
v Betlémské kapli, která pojala až 3 tisíce
věřících. Tady si velmi rychle získal
lásku i srdce Pražanů i přespolních, kteří
hltali každé jeho slovo. Hus kázal a žádal
nápravu v církvi, brojil proti hromadění
majetku v církvi, proti obchodu
s odpustky, jedinou autoritou církve
byl podle Husa Kristus. Pokud nežije
biskup ani papež v souladu se zásadami
křesťanství, nemohou se pokládat za členy
církve a nezaslouží si úctu. Církev je podle
Husa společenství věřících, kteří se řídí
křesťanskými zásadami, nechápal církev
jako instituci. Jeho kázání se v písemné
podobě uchovala dodnes.
Tím proti sobě poštval církevní
představitele. Protože Hus také obhajoval
spisy náboženského reformátora Johna
Viklefa, byla na něj papežem uvalena
klatba. To znamenalo, že v Praze nesměl
vykonávat církevní obřady.
Hus raději opustil Prahu a usadil se na
Kozím hrádku v jižních Čechách a v roce
1414 na Krakovci. Zde kázal venkovskému
lidu a psal pojednání, která se stala

nejvýznamnějšími českými náboženskými
díly.
Na podzim roku 1414 odjel Hus z hradu
Krakovec s ochranným glejtem od císaře
Zikmunda do Kostnice. Císař ho vyzval,
aby na církevním koncilu v jihoněmecké
Kostnici obhájil své učení. Navzdory glejtu
byl však zatčen a uvězněn a v soudním
procesu byl vyzván, aby své učení
odvolal. Církev totiž velmi dobře chápala
nebezpečnost dosahu Husovy kritiky
církve, hrozbu skrytou ve společenském
dosahu jeho učení.
Hus neměl velkou možnost volby.
Jako kněz prohlášený za kacíře by byl
doživotně uvězněn, jestliže odvolá nebo
upálen, pokud neodvolá. Zvolil druhou
možnost, přestože mu církev nabídla
mírnou odvolací formuli, aby ho zlomila,
ale marně. Jan Hus byl muž s jasnými
morálními zásadami, z nichž nehodlal
slevit. Věděl, že uhnout od pravdy není
kam.
6. července 1415 byl Mistr Jan Hus
odsvěcen a upálen za městskými hradbami
Kostnice v místech, kde byli zahrabáváni
uhynulí koně. Popel se zbytky hranice
byly vhozeny do řeky Rýn, aby nezbylo
po kacíři nic, co by mohli jeho stoupenci
uctívat.
To bylo ale zbytečné opatření. Po Husově
smrti vliv jeho učení v českých zemích
neobyčejně vzrostl, jeho smrt měla
obrovský ohlas. O několik let později
propukla husitská revoluce, která na
dlouhou dobu zcela změnila politickou i
náboženskou situaci v celé Evropě.
Rok po Husově smrti byl v Kostnici také
upálen na hranici jeho věrný přítel a
stoupenec reformy Mistr Jeroným Pražský.
Dodnes zůstává Jan Hus velkou morální
výzvou. V době politické, morální,
ekonomické a duchovní krize nám ukazuje
směr a dává nám naději do budoucnosti.
Nadčasové hodnoty, které vyznával a pro
které zemřel, nejsou udušeny. Hus mluví
k lidem dnes, tak jako před šesti sty lety.
Je světlo z minulosti. Svou statečnou
obhajobou svobody vlastního názoru se
přiřadil k velkým myslitelům a hrdinům
dějin od Sókrata přes Giordana Bruna až
po Miladu Horákovou.
„Prosím, abyste se milovali. Dobrých
násilím tlačiti nedali a pravdy každému
přáli.“
Bohdana Pěva Šolcová
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Věděli jste o Husovi, že…
•

je s největší pravděpodobností
autorem spisu o českém pravopise
a fonetice O českém pravopisu, což
je nejstarší pojednání o fonetice
některého z živých evropských
jazyků, v tomto díle autor zavedl
diakritická znaménka (háčky, čárky,
kroužek), odstranil spřežky a zjednodušil a sjednotil český pravopis

•

prohlásil, že dobrý Němec je mu
milejší než zlý český bratr

•

usiloval o to, aby Češi byli ve svém
království hlavou a ne ocasem

•

když se ho jeden věřící z Plzně
zeptal, co si myslet o knězi, který
tvrdí, že je při mši přímo stvořitelem Božím, Hus odpověděl, že

tenhle kněz je i s jemu podobnými
nanejvýš velkou hnidou
•

přeložil do češtiny Otčenáš

•

nazval papeže Antikristem, papež
mu proto zakázal vykonávat službu
boží, pobouřený Hus se odvolal
přímo ke Kristu a své písemné odvolání přitloukl na vrata Staroměstské
mostecké věže

•

byl upálen proto, že církev nesměla
trestat krvavým způsobem

•

neexistuje jeho skutečná podobizna

•

dům, kde Hus před svým zatčením
v německé Kostnici pobýval, získala v roce 1920 česká Společnost
Husova muzea

•

v německém Wormsu stojí pomník
věnovaný třem největším reformátorům církve Johnu Viklefovi, Janu
Husovi a Martinu Lutherovi

•

v Kostnici je v malém parčíku
Husův kámen, kde byl podle tradice
Hus upálen, pomník byl odhalen v roce 1862 a již v roce 1868
k němu směřovala první národní
pouť, které se účastnilo asi 400
Čechů a Slováků, mezi nimiž byl i
Bedřich Smetana, spisovatel Karel
Sabina nebo politik Josef Václav
Frič, kámen je ale také věnován
Mistru Jeronýmu Pražskému

Bohdana Pěva Šolcová

WORKSHOP PRO STUDENTY V PERTHU NA TÉMATA:
•

VÍZA A MIGRACE, Martin Udall - australský migrační právník

•

INFORMACE PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ STUDENTY, Olga Goerke - vzdělávací poradce

13. 8. 2015 od 5pm
v České a slovenské knihovně, The Rise, 28 Eighth Ave, Maylands, 1. patro, Community Office č. 8

Účast na workshopu je ZDARMA.
Z kapacitních důvodů si REZERVUJTE místa předem do 12. 8. 2015 na e-mailu: olga@com-in.cz
Informace o programu workshopu budeme publikovat blíže k termínu workshopu na FB skupině
Czech & Slovak Club Western Australia.

SOUTĚŽ
Také v tomto čísle KLOKANA jsme si pro vás připravili soutěžní češtinářskou otázku:
Jaký je název pro samici od soba?
Svou odpověď zašlete prosím do konce července na e-mailovou adresu
zrzovlaska@gmail.com
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který získá knihu,
již si může vyzvednout ve Scarborough, Woodlands, Subiacu, Maylands,
White Gum Valley nebo jinde po domluvě.
V červnu jsme se vás ptali, jak tvoříme řadovou číslovku od základní číslovky miliarda.
Správná odpověď zní: miliardtý
Př. Do Barmy byl dopraven miliardtý litr pitné vody.
Opět si mnozí lámali hlavu s odpovědí a někteří na mně odpověď dokonce loudili. Jsem ráda, že má soutěž pozitivní ohlasy. Ze
všech správných odpovědí byla za dozoru státního zástupce vylosována odpověď paní Lucky.
GRATULUJEME!

designed by Freepik.com
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V květnovém čísle Klokana jsem si přečetla, že v každoročním 0RRUDWULDWORQXměli Češi 

OHWRVSRSUYp]DVWRXSHQtLYdětskéNDWHJRULL. Nadchlo mně, že mezi námi jsou i malí 

VSRUWRYFLMěla jsem radosthlavně proto, že mám pocit, že generacím 21. století se

do sportování a soutěžení už PRFQHFKFH9konkurenci televize a počítačových her se 
pohyb jeví mnohým jako příliš namáhavá a někdy i finančně náročná aktivita. Řekla 

jsem si, že zapátrám, jak je to se sportem mezi našimi nejmladšími. 


Oním dětským triatlonistou byl WLOHW$GDP-HUHMLDQ-HKRPDPLQND3HWUD-HUHMLDQVSRUWXMHRG
malička. Bylo jtpět let, když začala s plaváním, od 11 let trénovala 4 hodiny denně.„Byl to dril,“

říká Petra. „Ale vyhrávala jsem závody a to mně motivovalo kdalším tréninkům.“ Už ve svých 
letech dělala plavčíka a trenérku. Na střední škole přesedlala na triatlonDpokračovala vněm na

vrcholové úrovni i na vysoké škole. Její zájmy a prRIHVHML]DYiO\GR$QJOLH'XEDMHDQDNRQHFGR


Austrálie, všude se účastnila lokalních závodů, aby se udržovala vNRQGLFL

Dnes má Petra tři děti,$GDPD  $QHWWX  D$QGUHDVH  Od malička je vede kSRK\EXFKRGtVQLPLQDSURFKi]N\KUDMtYSDUNX

na babu, kopají si míč, chodí plavat, jezdí na kole. „Rodiče mne do aktivního sportování nenutili, já svoje děti taky ne,“říká Petra.

„Ale podporuji je, když se pro nějaký sport rozhodnou.“ Manžel Rafi dodává: „Austrálie je ideální země pro proYR]RYiQtVSRUWXDMVHP

absolutně pro, že Petra děti ke sportu vede. Ona sama je sportovni fanatik.“ (Petra chodí každé ráno běhat; pozn. redakce). „-i VL

sportem jen udržuji váhu,“směje se5DIL(Rafi dělá závodně bojové umění zvané %UD]LOVNp-LX-LWVXSR]QUHGDNFH 










-HMLFKQejstarší V\QAdam jezdí závodně LQline rychlobruslení. Jedná se o bruslení na kolečkových bruslích. Tato kategorie spadá pod

Světovou mezinárodní federaci FIRS, která patří mezi neolympijské federace. Závody se pořádají na oválech 166 až 250PGORXKFK
nebo na silničních okruzích.Závodními disciplínami jsou tratě dlouhé od 200m až po maraton, štafety, bodovací a vyřazovací závody.

Adam zatím jezdí kratší tratě, ale maminku už předjede a několikrát už stál na stupních vítězů. „Anetku YHOPLEDYtJ\PQDVWLNDDPDO

Andrew už snadšením hraje fotbal“ SRYtGi PL KUGi PDPLQND. „Všichni tři umt samozřejmě plavat. Ale ani jeden tomuto VSRUWX

QHSURSDGOWDNMDNRMiNG\VL“ „$OH]DMGL]D9HURQLNRX-HMtEliška plave závodně,“GRGiYi3HWUD


$WDNMVHPVHY\SUDYLODza Eliškou. Přímo na plavecké závody „WA Swimming“ GR+%)

VSRUWRYQLKRDUHiOXPrávěse připravovala na start. Tak jsem si zatím popovídala sMHMtPL
rodiči 9HURQLNRX D %R\GHP /DND\. Oba jsou sportovně založeni, ve školním věku se

účastnili závodů, ale jen na krajské úrovni Veronika dělala orientační běh a sjezd na

lyžích,později učila sjezd německé turisty.%R\Gdělal SR]HPQtKRNHMNULNHWDEDVNHWEDO

později trénoval ženské i mužské týmy, mezi nimi i svou mámu a svého bratra. Ani MHGHQ
]nich netoužil SR UHSUH]HQWDFL QDQiURGQtP ~URYQL DOH MDN RED říkají, své děti ke



spotování vedou a pokud ony projeví nadání a vůli, podpoří je. 

Už vUDQQpm věku je dali všechny na plavání, Eliška (8) chodila taky na gymnastiku, mladší Kristián  KUDMHGUXKPURNHPSR]HPQt

hokej a chodí na „surf life saving“, nejmladšíDominika (4) cvičí na trapeze, říkají tomu „cirkus“ KRXSiQtQDODQHFKSR]QUHGDNFH 

Když jsou doma v*HUDOGWRQX MVRX po škole děti buď na tréninku, o víkendu na závodech a ve dnech volna běhají po pláži nebo

YSDUNX9HURQLNDMHYHGHNotužilosti, pohybu a samostatnosti: „Nejsou to žádní cimprlíci,“ směje se. „8PtVLVDPLudělat snídani a
pomáhají mi krmit naše domácí zvířata.“
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Červencový vítěz soutěže: Emma Kostková, 6 let
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ NEJEN PRO MALÉ ČTENÁŘE
Již počtvrté se setkáváme v četbě na pokračování s klokaní rodinou Hopkinsových, která zažívá nejrůznější
dobrodružství. Dva klokánci Nimbi a Pimpa se snaží pochopit svět, a tak jim rodina nebo přátelé vyprávějí, jak
vzniklo slunce, hvězdy, proč je ptakopysk tak podivný, proč hoří les, proč je den a noc, proč má klokan dlouhý
ocas… Kromě toho se setkáváme se strýčkem Koalou, tetou Vombatovou, vránami, kakadú, se strýčkem a tetou
Ptakopyskovými a dalšími zvířátky.
4. kapitola
O TOM, JAK ŠLI NIMBI A PIMPA DO ZAHRADY A CO Z TOHO BYLO
Ráno se sluníčko vykutálelo z bílých peřinek a usmálo se na svět
kolem sebe. Všechno se rozzářilo, květiny se rozvoněly, včely
rozbzučely a všichni se radovali z nového slunečného dne.
„Tralá, tralá!“ slyšel Nimbi volat ptáky do celého světa. „Jaký
krásný den! Tralá!“
Klokani snídali a maminka dovolila Nimbimu, že si může ještě
chvíli hrát s Pimpou: „Ale nechoďte moc daleko, ať vás neodnese
dingo!“
Klokánci z dálky volali, že budou zpátky coby dup a že půjdou
jen kousek za paseku, tam že se jim nemůže nic přihodit.
Za pasekou u lesíka spolu chvíli dováděli, pak přeskakovali keře
a spadlé kmeny stromů. Chvíli soutěžili ve skoku do dálky a do
výšky, ale za chvíli je to přestalo bavit. A taky jim trochu vytrávilo, tak se pustili do trávy.
Tráva byla toho rána svěží a křehká a ještě se na ní třpytila ranní
rosa. „Jenže není tak dobrá jako McDowellův salát,“ myslel si
Nimbi. „Pojďme se najíst do zahrady,“ navrhl.
Ale Pimpa se farmáře a Zrzouna velmi bála a taky rodiče jim říkali, ať tam nechodí, že by to s nimi nemuselo dopadnout dobře.
„McDowell má flintu a Zrzoun ostré drápy,“ namítala.
„Když budeme opatrní a potichu jako myšky, tak se nám nic
nemůže přihodit. Proklouzneme do zahrady, natrháme si trochu
salátu a petrželky a nikdo se nic nedozví,“ přesvědčoval Pimpu.
A tak nakonec šli. Naštěstí nechal farmář vrátka do zahrady otevřená, a tak do nich stačilo jen trochu strčit a byli uvnitř.
Zahrada byla rozlehlá a vypadala jako veliká pokrývka sešitá
z různobarevných záplat. Některé záhony se červenaly, jiné
zelenaly a jiné zase bělaly a mezi nimi se klikatily úzké pěšinky
vyšlapané v červené hlíně.
Kolem dokola vroubily zahradu košaté ořešáky a kulaté nízké
mangovníky. Skoro na každé větvičce se houpalo mango jako
šišatý oranžový míč. Manga byla plná sladké šťávy a linula se
z nich tak omamná vůně, až se z toho hlava točila. Ta vůně přilákala každou noc hejna netopýrů kaloňů. Pověsili se drápky na
mango hlavou dolů a lízali jeho šťávu.
V rohu zahrady se krčila stará dřevěná kůlna, před níž stála
lavička. To byla Zrzounova pozorovatelna. Mezi zahradou a domem na vysokých kůlech se rozléhal sad, kde zrály mandarinky,
pomeranče a citrony. Svěží citrusová vůně lákala vosy a včely.
Klokánci se opatrně rozhlédli, jestli tu náhodou někde nečíhá
farmář nebo kocour. Vzduch byl ale čistý a v zahradě kromě
klokánků a několika myšek nikdo nebyl.
Nimbi s Pimpou se rozběhli labyrintem cestiček od záhonu k záhonu. Tu ukousli trochu petrželky, tu zase kapusty, támhle se na
ně smál kulatý sladký hrášek a támhle na ně mával svými lístky
špenát. Zkrátka cítili se jako v ráji a nevěděli, co by dřív slupli.
Doběhli dozadu k záhonu se salátem a už se ládovali, až jim
za ušima lupalo. Když už pořádali třetí salát, všimnul si Nimbi
velkých gumových holínek, jak vyčuhují ze strany ze záhonu
s kapustou. Podíval se pozorněji a jejkote mankote! Holínky vedly k modrým montérkám, ty vedly k červené kostkované košili
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a z ní čouhala McDowellova hlava s naraženým pomačkaným
slamákem!
Farmář klečel u záhonu a plel kapustu. „ Jejda, McDowell!“
zaskočilo klokánkům. Když přišel farmář do zahrady, nevšimnul
si klokánků a klokánci si nevšimli farmáře. Zapeklitá situace.
„Rychle pryč,“ zašeptal Nimbi. Jenže s útěkem to nebylo tak jednoduché. Plížili se potichoučku a polehoučku za McDowelovými
zády směrem k vrátkům. Farmář plel a jen občas zahekal a zafuněl, když vytahoval plevel i s kořeny. Potom si rukávem otřel
zpocené čelo a narovnal záda. Ani neměl tušení, co se děje za
jeho zády. Klokánci byli vrátkům blíž a blíž.
„Zr - zoun, Zr - zoun!“ cinkal zvoneček. Ale ne! Kocour se vracel
ze svých ranních toulek! „Ten nám tu chyběl!“ pomysleli si a
schovali se za kapustu - zkoprnělí strachy.
Kocour se procházel mezi záhony, když tu si všimnul jedné
neopatrné myšky, která se nestačila schovat. Naježil se, vytasil
drápy a rozběhl se závodní rychlostí drzou myšku ztrestat. Ale co
to zahlédl? Zabrzdil a nechal myšku myškou. Někdo se skrývá za
kapustou!
„Klokani!!“ zaprskal a naježil se, když uviděl dva vykukující páry
uší. Kocour si začal brousit drápy. McDowell se postavil, aby
zjistil, co to tam ten kocour má, že tolik mňouká, a tu vidí, jak se
za kapustou krčí dva malí klokani.
„Zloději! Zloději!“ řval farmář. „Vy uličníci! Jen počkejte! Kde
mám tu flintu?“ a běžel v holínkách do domu. A kdo z vás už někdy v holínkách běžel, tak ví, že se v nich neběží zrovna nejlépe.
To se i upadne na zem.
„Teď je s vámi amen, holenkové,“ divoce zaprskal kocour, „poškrábu vás a pan McDowell z vás udělá guláš!“
To se klokánkům ani trochu nezamlouvalo. Vyskočili a začali
skákat přes záhony s petrželkou, ředkvičkami a hráškem a běhali
uličkami mezi záhony sem a tam, jen aby setřásli kocoura a
utekli.
Jenže se mezi záhony ztratili. Už nemohli najít cestu k vrátkům.
Zahrada byla jako bludiště.
Vtom se na ně přiřítil farmář. Nejdřív flintu zalícil na Pimpu,
pak na Nimbiho a zase na Pimpu a pak na Nimbiho a tak pořád
dokola. Ne a ne se rozhodnout, koho trefit jako prvního. Kocour
skočil za ně, aby je náhodou nenapadlo vzít do zaječích, a tak tu
oba stáli v obklíčení.
„Za mnou!“ popadl Nimbi Pimpu za tlapku a uskočil s ní do strany. V tu ránu se ozvala hrozná rána. Farmář vystřelil. Klokánci
vběhli do kůlny a tam se schovali za velikou hromadu bachratých zelenožlutých dýní. Ani nedutali. Zvenku byly slyšet tři páry
blížících se kroků. Jedny těžké gumové a dvoje lehké chlupaté.
Klokánci se k sobě tiskli a začali se pomalu loučit se světem.
Kroky vešly dovnitř. McDowell za sebou zabouchl dveře a zamknul je starým rezavým klíčem. Byli v pasti.
V kůlně bylo šero, jen několik slunečních paprsků sem pronikalo
malým otevřeným okénkem. Před hromadou dýní stála zaolejovaná sekačka se starými hráběmi, které měly vylámané zuby.
Nalevo se krčila stará skříň, z jejíchž dveří vyhřezlo nářadí a

napravo stála police s rozkřapanými květináči. Staré dřevěné
bedny stály roztroušené po cihlové podlaze.
Farmář sundal z hřebíku vedle dveří starý režný pytel na brambory, který byl cítit plísní. Tiše našlapoval a opatrně se díval
pod víka beden. Věděl, že se tu někde skrývají. Kocour pomáhal
svému pánovi hledat.
Pimpa a Nimbi se drželi za tlapky a se zatajeným dechem čekali, jak tohle všechno dopadne. Farmář se pomalu blížil k hromadě dýní a nakouknul za ni: „A mám vás, holoto zlodějská! Já
vám rozsekám zadky, to uvidíte! Bude z vás klokaní sekaná!“
„Sekanou ne, já radši guláš,“ zaprskal nespokojeně kocour, ale
farmář kočičí řeči nerozuměl, takže to vypadalo, že k večeři
bude přece jenom ta sekaná.
McDowell natáhl ruce, aby klokánky vytáhl za uši a strčil je do
pytle, když tu strašlivě zavyl: „Aúúúú!!“
„Který nemehlo sem postavilo ty hrábě!“ chytil se za svou lysou
hlavu, kde mu vyskočila fialová boule. „Já vás dostanu, jen
počkejte!“ rozzuřil se.
Ale klokánci nečekali na výprask. Vyskočili ze svého úkrytu a
skákali po celé kůlně sem a tam jako péra z gauče.
Farmář se za nimi rozběhl, ale zakopl o jednu zakutálenou dýni.
Ta mu podrazila nohy a McDowell ani nevěděl, jak se to stalo,
že letěl vzduchem po hlavě a rovnou do té obrovské hromady.
Těžké dýně se po něm koulely a valily. Láteřil, šermoval rukama
a kopal nohama kolem sebe jako chrobák, který se převrátí na
záda. Náhodou přitom popadl něco chlupatého a šup s tím do
pytle!
„A mám vás!“ zaradoval se a ztěžka se zvedl. Popadl hůl, která
stála v rohu a tu máš, tu máš! Mlátil do pytle hlava nehlava.
„Mňaúú, mňaúú!!“
„Klokani a mňoukat?“ nezdálo se farmáři a opatrně otevřel
pytel. On tam seděl Zrzoun, monokl pod okem a bouli na hlavě.
Farmář se rozhlédl kolem sebe, ale klokani nikde.
Klokánci nebyli hloupí. Když farmář ležel bezmocně na zemi, vyskočili malým okýnkem ven a upalovali pěšinkami mezi záhony
pryč.
„Tyhle boule nám klokani tvrdě zaplatí!“ rozčílil se McDowell.
Běžel ke dveřím, aby je odemknul, ale kapsa, kam si klíč uložil,
byla prázdná. Při té mele mu z ní klíč vypadl.

Zatímco si kocour lízal rány a skučel, lezl farmář po kolenou
a hledal klíč mezi tím vším harampádím a dýněmi, které byly
rozkutálené po podlaze.
Klokánci nevěděli, kudy z té šlamastiky ven. Místo toho, aby
odbočili u záhonu s ředkvičkami doprava a pak běželi kolem
kapusty rovně k vrátkům, odbočili doleva a dostali se k záhonům
hrášku. Hrášek se plazil po vysokých podpěrách z dřevěných
tyček a provázků. Nemohli dohlédnout konce záhonu.
Běhali po pěšinkách, kolem nich jen prales z hrášku a vrátka
v nedohlednu. Nikde východu. Když tu kolem běžela myška.
„Která pěšinka vede k vrátkům ze zahrady?“ volali na ni, ale
myška nemohla odpovědět, protože měla plnou pusu dýňových
semínek, která nasbírala ve farmářově spižírně.
„Kráá, kráá!“ ozvalo se nad nimi známé krákání. Ejhle! Vránovi
na ně vesele mávali křídly: „Držte se nás, my vás vyvedeme ze
zahrady!“ Nimbi a Pimpa na nic nečekali, vzali nohy na ramena a za nimi. Hop a hop a ještě jednou hop a byli u vrátek.
Vyskočili ze zahrady, vrátka za nimi zapadla a oni si oddechli, že
tohle dobrodružství je za nimi. „Příště buďte opatrnější,“ zakrákaly vrány a odletěly pryč.
Klokánci běželi s větrem o závod, aby se dostali domů co nejdříve. Měli totiž strach, jestli je už za tu dobu nehledají rodiče. A
bylo načase. Když dobíhali na paseku, rodiče si už dělali starosti,
kam se jim ty děti jenom zaběhly.
Zatímco jiná zvířátka vstávala do nového dne, Hopkinsovi se
chystali ke spánku. Dny byly velmi horké, sluníčko rozpalovalo zemi do červena a jediný lísteček se v tom horku nepohnul.
Rozložili se pod vysoký blahovičník, popřáli si dobrý den a za
chviličku spali.
Ani cikádí orchestr, který spustil svou hlučnou muziku, je nedokázal probudit. „To je pořád samé trr, trr,“ zlobil se někdy dědeček, „jako by cikády neuměly žádnou hezkou písničku.“ Dneska
ale spal, jako by ho do vody hodili.
Všichni spokojeně spali – až na Nimbiho. Ležel stočený v klubíčku mezi maminkou a tatínkem a sliboval si, že do smrti smrťoucí
neudělá nic, co by je mohlo zarmoutit. „Kdyby se mi dneska
v zahradě něco ošklivého stalo, maminka a tatínek by jistě plakali,“ říkal si.

Bohdana Pěva Šolcová:
Nimbi a Pimpa aneb Dobrodružství dvou klokánků

Nezapomeňte posílat ilustrace k těmto příběhům do výtvarné soutěže. Těšíme se na ně.
Děkujeme prvním zasilatelům.

Výtvarná soutež
Uzávěrka soutěže: Soutěž prodloužena do konce července
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma Klokánci –
ilustrace ke knize Nimbi a Pimpa aneb dobrodružství dvou klokánků
publikované jako četba na pokračování v časopise Klokan

Libovolná výtvarná technika

Věkové kategorie:
• děti předškolního
věku
• děti mladšího a
staršího školního
věku

Na práce nezapomeňte uvést věkovou kategorii, jméno, e-mail nebo telefon
Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a práce bude možné si vyzvednout v České škole po ukončení soutěže.
Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho uveřejněním a uvedením svého jména.
Výtvarné práce posílejte na adresu Asociace:
6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016 nebo se domluvte na
osobním předání s učitelkou Pěvou ve Woodlands, Subiacu, Maylands,
Scarborough a White Gum Valley nebo na klubových akcích.
Kontaktujte ji prosím na e-mailové adrese zrzovlaska@gmail.com
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Připravila: Eliška Kyršová
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1R D ]DWtPFR MVHP VL SRYtGDOD Vmaminkou a tatínkem, Eliška vyhrála polohovou rozplavbu. Všichni jsme jt gratulovali, když pak

přišla kQám. „Který styl máš nejraději?“ ]HSWDOD MVHP VH Mt. Byla jsem zvědavá, protože když jsem ji během rozhovoru srodiči
sledovala ve vodě, takse nezdálo, že by ji některý ze čtyrech plaveckých stylů neseděl. „Znak,“ odpověděla bez váhání Eliška.



Cestou domů jsem si říkala, že možná za 1215 let budu dělat sUR]KRYRU Vaustralským nebo světovým šampionem Y ,QOLQH
rychlobruslení Adamem Jerejianem a australskou nebo světovou šampionkou vplavání Eliškou Lakay. A možná ne. Tak či tak, sport se

stal pro tyto dětinedílnou součástí jejich dnů: žLYRWMHSRK\EDSRK\EMHSURW\Wo děti sport. Učí je sebedisciplíně,Y\WUYDORVWLRGYD]HD
hlavně nevzdávat se při prvním nezdaru. A to jsou hodnoty do budoucna, které nikde nekoupí. 

*iELQD

Knihovníkův pozdní sběr
IRENA DOUSKOVÁ
Pokaždé když jdu v české a slovenské knihovně v Maylands
kolem Ireny Douskové, musím se smát Helence Součkové.
Helenka Součková je totiž velmi známou komickou literární postavou románu či novely Hrdý Budžes, jehož autorkou je Irena
Dousková (*1964 v Příbrami). Dousková je jedním z nejprodávanějších současných českých spisovatelů a vzácným typem
autora, který umí napsat pokaždé zcela jinou knihu zcela jiným
způsobem.
Do literatury spisovatelka vstoupila v roce 1988 jako básnířka
literárně-dramatického spolku LiDi. Spolek vydal v roce 1991
recesní básnickou sbírku Kadění, která byla v nákladu 200 kusů
vytištěna na role toaletního papíru. Skupina měla svůj hlavní
stan ve vinárně U Vrtbovské zahrady v Praze, kde byl čestným
členem spolku pan vrchní Peterka. O několik let později se
Dousková začala věnovat próze, která je v řadě příběhů ovlivněna její autobiografií a osobními zkušenostmi. „Vždycky jsem
byla úplně posedlá po všech drobných rodinných historiích
a historkách, po vyprávění těch starších.“ Je autorkou básní,
povídek, novel a scénáře k pohádce Micimutr (2011).
Po studiu na gymnáziu absolvovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy, ale právnické profesi se nikdy nevěnovala.
Práva vystudovala vlastně jenom proto, že se na jinou vysokou
školu nedostala. Pracovala v nejrůznějších profesích, které
většinou souvisely s novinařinou, a v současné době je na volné
noze a věnuje se psaní.
Čtenářsky velmi úspěšnou a kritikou velmi dobře hodnocenou
se stala její druhá próza Hrdý Budžes, která je první v trilogii
Hrdý Budžes (2002), Oněgin byl Rusák (2006) a Darda (2011).
První dvě knihy, které najdete v klubovní knihovně, jsou
nesmlouvavým popisem dětství v socialismu, kdežto poslední próza se odehrává po roce 1989. Děj se odehrává v městě
Ničín, což skvěle vystihuje provinčnost malého města a zároveň
bezčasí normalizace v 70. letech, kdy se nedalo nic dělat.
Příběhy jsou vyprávěné dětskýma očima Helenky Součkové žačky druhé třídy ZDŠ, která svou dětskou naivitou a bezelstností
dokáže „uhodit hřebíček na hlavičku“. Dětství je pro autorku

klíčovým obdobím, ke kterému se potřebovala vrátit a vypořádat se s ním. Komunistický režim totiž zničil život její rodině,
otec jako Žid emigroval do Izraele před narozením malé Ireny a
matka přišla o práci.
V roce 2003 vzniklo podle knihy Hrdý Budžes stejnojmenné
představení v příbramském divadle. Text zdramatizovala autorka a roli Helenky Součkové ztvárnila skvělá česká herečka Bára
Hrzánová (dcera Jiřího Hrzána), které byla za herecký výkon
udělena cena Thálie. Představení je natolik úspěšné, že se stále
hraje a dokonce překročilo pěti stou reprízu. Inscenace připomíná celou absurditu totalitního systému a je natolik působivá,
že skalní komunisti při představení vstávají a se zvoláním „hanba!“ odcházejí (podle svědectví Báry Hrzánové). Holt má na tu
dobu každý jiný pohled…
Přátelé, přijďte se do knihovny seznámit s Irenou Douskovou
a její Helenkou. První dvě prózy trilogie tu na vás čekají. Také
můžete využít donáškové služby vaší knihovnice. Hezké počtení
přeje Pěva.
Úplný seznam českých a slovenských knih naleznete zde:
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/
knihovna_seznam.pdf

Bohdana Pěva Šolcová
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Zapomenutá místa WA
Všichni žijeme v Západní Austrálii, někteří
dlouho, jiní krátce, někteří tu už mají
domov, jiní jsou tu jen dočasně. Kdo z nás
ale opravdu zná tenhle obrovský kus řídce
obydlené země? A je vůbec možné jej
dobře poznat?
Naše rodina se přestěhovala do Západní
Austrálie před více než dvěma roky. A
protože jsme tu jen dočasně, rozhodli jsme
se hned na začátku, že chytneme příležitost za pačesy a pokusíme se poznat z
WA, co nejvíce bude možné. Zakoupili
jsme za tímto účelem starou 4WD dodávku a ve volném čase cestujeme. Za ty dva
roky jsme již objevili řadu odlehlých, ale
zajímavých a osobitých míst, o jejichž
existenci bych se s Vámi chtěla podělit.
V prvním článku se podíváme ne příliš
daleko od Perthu do přírodní rezervace
Stockyard Gully Reserve (asi 230 kilometrů severně od Perthu). Rezervace se nachází přibližně dvacet kilometrů východně
od vesnice Leeman. Samotná rezervace
představuje západoaustralskou klasiku. Je
to hustou buší zarostlé území, mezi kterou
se tu a tam rýsuje vyježděná, s většími či
menšími obtížemi sjízdná cesta. Součástí
rezervace je ale nesmírně zajímá jeskyně
Stockyard Gully Tunnel. Jak už anglické
jméno naznačuje, nejedná se o klasickou
jeskyni, tedy díru v zemi, ale o přírodní
tunel vyhloubený podzemní řekou. Tunely
jsou tam vlastně dva, ale ten delší (asi 800
m) je nepřístupný. Podle informací, které
jsem našla na internetu, se v něm stále
nachází voda, podloží je velmi členité,
kluzké a nestabilní. Druhý tunel, který je
volně přístupný a průchozí, je přibližně
300 metrů dlouhý. Na jeho prozkoumání
nepotřebujete žádné speciální vybavení,
vystačíte si s baterkami. Tunel je klikatý a
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dále od vchodů není skutečně vidět vůbec
nic. Uprostřed tunelu se navíc nachází
skalní výběžek, který visí ze stropu až
téměř k zemi, a bez baterky byste do něho
téměř jistě narazili. Celý tunel je pokrytý
naplaveným pískem a je bezpečné jej projít i s velmi malými dětmi, pro něž zvláště
je to veliké dobrodružství.
Tunel je součástí asi 1,5 kilometru
dlouhého pěšího okruhu. Část okruhu
vede tunelem, část ke vchodům přilehlou
a taktéž řekou vyhloubenou roklinou,
zbytek cestou mezi buší. Domnívám se,
že tato jeskyně je přístupná celoročně a
na řeku tam již nenarazíte. Doporučuji ji
navštívit koncem zimy nebo brzy na jaře.
Jedna z našich návštěv proběhla koncem
září a celé místo bylo úžasně zarostlé
čerstvou travou, všude kvetly jarní květiny
a byliny, také řada keřů byla obalená

nádhernými, tvarově i barevně rozmanitými květy. Naopak další z našich návštěv
proběhla koncem listopadu a to už celé
místo bylo poněkud vyschlé a také horko
již bylo téměř k nevydržení.
Poměrně značným úskalím, především po
psychické stránce, je zřejmá oblíbenost
skalních vchodů jako podkladového materiálu pro stavbu úlů divokými včelami.
Nad oběma vchody jich visí hned několik
a do vzdálenosti zhruba 50 metrů kolem
nich to všude velmi živě bzučí. Úly jsou
umístěné poměrně vysoko na skále, odhaduji tak 10 metrů. Přesto je třeba se mít
na pozoru a to zvláště na konci léta, kdy
jsou včely žíznivé a vodu hledají opravdu
všude.
Nejlepší přístup do Stockyard Gully
Reserve je po Little Three springs road

(gravel road), která odbočuje z Indian
Ocean drive doprava 8 km od Green Head.
Po asi 12 kilometrech zahnete doleva a
pojedete přibližně 4 kilometry kolem farem. Jakmile skončí plot farmy, končí také
gravel road a dále se jede po písčité cestě
až k jeskyni. Je to jen asi jeden kilometr,
ale písek je na některých místech poměrně
hluboký, takže běžným autem neprojedete. Tuto cestu jsme jednou absolvovali se
Subaru Outback, ale měli jsme dost obavu,
že zapadneme. Do rezervace se dá dostat
také z druhé strany od silnice CoolimbaEneabba road, ale to opravdu nedoporučuji. Vzdálenost je to sice kratší, ale jedná se
o málo projetou cestu plnou kamení.
Přeji Vám příjemné objevování.

Regina Čelišová

VZPOMÍNKA: Svět nemá nikdy dost skromných hrdinů.
Dne 1. 7. 2015 odešel ve věku sto šesti let jeden z nich – Sir Nicolas Winton, který zachránil před jistou smrtí v
nacistických koncentrácích 669 židovských dětí. Prostá věta, která nedokáže popsat hrdinství muže, který udělal to, co bylo v silách člověka v době, která měla k normálu daleko.
Narodil se 19. 5. 1909
v Londýně, v rodině německo-židovského obchodníka.
Po studiích se stal burzovním
makléřem a bankéřem. Od roku
1938 se dobrovolnické organizace snažily ve zlé předtuše dostat
z Československa co nejvíce
židovských dětí, aby tak unikly
jasné smrti, která jim v případě
setrvání v Protektorátu hrozila. Když už nešlo odvézt celé
rodiny, zaměřily se alespoň na
děti, kterým vyhledaly v Anglii
adoptivní rodiny.
V prosinci 1938 učitel Martin Blake, jeden z pracovníků British
Committee for Refugees from Czechoslovakia, BCRC, požádal
svého přítele Nicholase Wintona, který se zrovna chystal na dovolenou do švýcarských Alp, aby namísto lyžování odjel do Prahy a
pomohl pražské kanceláři BCRC. Tam se pak Nicholas Winton
přidal k dobrovolníkům zajišťujícím pro děti víza, peníze i ubytování, a podílel se na organizování dětských transport.
14. března 1939 vyjel první vlak z pražského Hlavního nádraží
a jeho cílem byla Velká Británie. Poslední transport, který se do
Velké Británie dostal, byl z Prahy vypraven 2. srpna 1939. Úplně
poslední transport vyjel 1. září 1939, ale vzhledem k tomu, že
toho dne začala 2. světová válka, byl vrácen zpět. Dle dostupných informací nepřežilo válku žádné z dětí, které se posledním
vlakem vrátily.
Celý život Nicholas Winton o své účasti na organizování transportů nikomu neřekl a nebýt náhody, kdy jeho manželka Greta našla
na půdě jejich domu seznamy zachráněných dětí, možná bychom
se o jeho hrdinství nikdy nedozvěděli. A byla to právě manželka,

která připravila setkání přeživších dětí s Nicholasem Wintonem
ve studiu BBC v roce 1988. V dojemném setkání překvapenému
zachránci děkují, dnes již dospělí lidé, potleskem ve stoje.
Od té doby byl Sir
Nicholas Winton
třikrát navržen na
Nobelovu cenu míru,
stal se držitelem
bezpočtu ocenění. V
roce 1998 Wintona
řádem T.G. Masaryka
vyznamenal prezident Václav Havel.
Anglická královna ho
v roce 2002 povýšila do šlechtického
stavu. Podle něj je
také pojmenována
planetka Winton,
objevená na jihočeské Observatoři Kleť.
Jeho jméno nese i
Základní škola Sira
Nicholase Wintona
v Kunžaku. Přesto
největší poklonou jeho hrdinskému činu je jistě fakt, že „rodina“
669 dětí, které zachránil, se za ty roky rozrostla na pět tisíc členů
rozesetých po celé zeměkouli.
Příběh Nicholase Wintona ztvárnil režisér Matej Mináč ve filmu
Všichni moji blízcí (1999), v dokumentu Síla lidskosti – Nicholas
Winton (2002) a ve filmu Nickyho rodina(2011).
Paul a JS
(Některé informace převzaté z Wikipedie)
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INZERCE
Inzerujte svou firmu v Klokanovi
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok,
barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.

ČESKÝ MEDOVNÍK

Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

www.thehoneycake.com

Nabízíme okénko bezplatné
inzerce pro jednorázové
služby.
Potřebujete pomoct s úklidem,
mytím oken, úpravou zahrady
či stěhováním?
Jste studující a hledáte
příležitostní práci či
výpomoc?
Napište nám do redakce
Klokana lucievklokan@gmail.com
anebo na náš Facebook
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Pivné paličky so syrom a cesnakom
Suroviny

Postup prípravy
Krok 1

2 šálky múky
1 čajová lyžička sušeného droždia
1/2 čajovej lyžičky kypriaceho prášku
3/4 čajovej lyžičky soli

vymiesime si cesto. Zmiešame múku droždie, prášok
do pečiva soľ olivový olej a pivo. Poriadne do hladka
premiesime a necháme 1 hodinu kysnúť.
Krok 2

rúru si predhrejeme na 220°C.

1 lyžica olivového oleja

Krok 3

3/4 šálky piva izbovej teploty

V malej miske zmiešajte pretlačený cesnak s rozpusteným
maslom. Cesto vyformujeme do kruhu na plech o
priemere 30 cm .necháme podkysnúť a znovu vytlačíme
do požadovanej veľkosti. Potrieme cesnakovým základom.

2 lyžice masla
2 strúčiky cesnaku
30 g nastrúhaného parmezánu

Krok 4

Pečieme 9 - 10 minút dozlatista. Potom pridáme
nastrúhané syry a ešte vložíme do rúry nech sa roztavia.

120 g mozzarely

Krok 5

Pred podávaním nakrájame na paličky.

S češtinou je legrace
Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou bránu, otevře a
uvidí tam stát muže. Než se ho stačí na cokoliv zeptat,
muž zmizí.
Po chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý Petr otevře,
stojí před ním tentýž muž, ale v příští vteřině zase zmizí.
„Poslyšte!“ zavolá za ním svatý Petr.
„Vy si ze mě děláte šprťouchlata nebo co?!“
„Ne,“ ozve se v dálce. „Oni se mě snaží vzkřísit.“
Na nápad podívat se na zoubek slovu šprťouchlata mě přivedli
žáci České školy. „Nedělej si ze mě šprťouchlata,“ řekla jsem
Honzíkovi a rázem nastalo všeobecné veselí, protože zvuková
podoba tohoto slova je opravdu komická. Nadto nikdo nevěděl,
co znamená.
Ve Slovníku spisovného jazyka českého nalezneme heslo
šprťouchle (střední rod), jehož význam je „legrace, šprým“.
Jde o žert, spočívající nejčastěji v tom, že si někdo z někoho
vystřelí. Jde o slovo obecné, nespisovné a expresivní a
užívá se převážně v množném čísle, tedy šprťouchlata.

Abych se dostala
k původu tohoto slova,
musím na to jít trochu
od lesa a zmínit se o slovu
prča. Já vím, asi nezní příliš
slušně, ale nedá se nic dělat. Prča
má moravský původ. Pochází ze
slovesa prčit se, které má význam
„pářit se“ (o kozách). Páření u koz
provázejí různé
zvukové efekty, a proto se slovesem prčit se je příbuzné slovo
prk, což znamená kozí pšouk. Ze slova prk pochází slovo
prkotina, což znamená nepodstatnou maličkost, hloupost,
bezvýznamnou věc.
A teď se dostáváme ke šprťouchlatům. První část tohoto slova
je obměnou slova prča a druhá vychází z přídavného jména
poťouchlý. Tedy šprťouchlata.
Ale takové špumprnádly taky nezní špatně. Co říkáte?
Bohdana Pěva Šolcová
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávaná v SR
Denník SME www.sme.sk
Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/

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
nebo emailem.
Helena Tippett 0401 577 661
Email: tippett@amnet.net.au

Česká škola Perth

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

Slovenské evanjelické bohoslužby

v júni budú v obvyklú 4. nedeľu v mesiaci 28. júna
o 4:00 popoludní v St John’s Lutheran Church, 16
Aberdeen St Northbridge.

V mesiaci júl a august budem znova odcestovaný, tak v
tieto mesiace slovenské bohoslužby nebudú.
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429
alebo milo.velebir@gmail.com

Zahájení nového školního roku 28. 2. 2015
Kdy: školní soboty 10:00–12:00
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood
Avenue, Woodlands
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 (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka češtiny pro dospělé v roce 2015 začíná v úterý
3. února a sobotu 21. února.
Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich
webových stránkách www.CzechSlovakWA.org.
Bližší informace Vám také sdělí Ashley ballashley@
hotmail.com (AJ) anebo Gábina gabbieperth@gmail.com
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Rev Milo Velebír

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

10.Maj 11am
14.Jun 11am

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

18

Rainbow– komunitní péče pro starší generaci

Služby: 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),
tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au

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.
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni
platbu identifikovat!

•

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.

$ 35,00
$ 20,00
$ 20,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 25,00
$ 15,00
$ 15,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2015








16. 7. 2015
23. 7. 2015
15. 8. 2015
September 2015
October 2015
31. 10. 2015
19–22. 11. 2015

 12. 12. 2015

Přednáška - Geologem v Austrálii
Kinokavárna
Vepřové hody
Divadlo Jaroměř
Kempování
Chinaski
Filmový Festival
Mikuláš

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 WA 6023
Telephone: (08) 9246 7102
E-mail: perth@honorary.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sydney
ÚŘEDNÍ HODINY:
pouze ve středu 15:00 - 19:00
Osobní návštěvu je nutno předem dohodnout.
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

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

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
ÚRADNÉ HODINY:
Každý piatok 9.00–12.00
Pred návštevou je dôležité dohodnúť si
stretnutie telefonicky.
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

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.
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