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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA    6016
April 2015

Z leva:  Zdeněk Cihelka, Pěva Šolcová, Přemysl Sobotka, Jitka Smith,  Jitka Seitlová, 
Tomáš Grulich, Martin Pohl, Katka Hnědkovská, Bronislava Vacková

Delegace Senátu České republiky navštívila Kings Park

S výpravou Trabantem napříč kontinety na Floreat Beach Děti v České škole Perth oslavily Velikonoce



Srdečně vás zveme na promítání filmu s úvodním komentářem

Musíme si pomáhat
Režie: Jan Hřebejk

Scénář: Petr Jarchovský, Jan Hřebejk
Hrají: Bolek Polívka, Jaroslav Dušek, Anna Šišková, Jiří Pecha, 
 Martin Huba, Simona Stašová, Jiří Kodet, Karel Heřmánek a 

další

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 v 19:00 hodin
The Rise, 28 Eight Ave, Maylands

(Community Office č. 8)

Velmi úspěšná okupační komedie s obrovským diváckým ohlasem i řadou cen z domá-
cích i zahraničních filmových festivalů. Komedie byla nominována v kategorii cizojazyč-
ných filmů na Oscara. Autorská dvojice scénáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana 
Hřebejka se dívá na tragické období českých dějin s nadsázkou i s porozuměním pro 
lidskou slabost. Napínavý příběh vychází se skutečných epizod, jež se odehrály během 
protektorátu. Hrdinou proti své vůli se v  příběhu stává penzionovaný úředník Josef 
Čížek (Bolek Polívka), který pod tíhou okolností ukryje ve svém bytě židovského uprch-
líka Davida. Tuto situaci velmi komplikuje čechoněmecký kolaborant Prohaska (Jaroslav 
Dušek), který ho chodí navštěvovat a nadbíhá jeho ženě Marii (Anna Šišková). Čížek po-
važuje pomoc bližnímu za samozřejmou, ale umírá strachy. Blíží se konec války a hrozí 
mu nebezpečí jak od Němců, tak od spoluobčanů.
Režie: Jan Hřebejk/ČR/2000/110 min

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 117626
Katka Hnědkovská   0406 927 087
Ingrid Morris 0402 3310137
Immanuel Mensik 0416 856 380
Katarina Kysucká 0404 897 938
Romana de Lima 0416 311 080

Členka výboru a redaktorka: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com
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Vstupné:  členové a studenti $4, nečlenové $7, děti do 12 let zdarma 

Občerstvení k prodeji:  Buřty, klobásy, český chléb, zelí, horčice/kečup  
k pití pivo české i australské, víno, limonády, voda, čaj, káva. 

Objednávky na větší množství buřtů na gabbieperth@gmail.com nebo na našem Facebooku 

Kempinkové židličky a klacky na opékání buřtů sebou! Hudební nástroje vítány! 
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Stretnutie so zástupkyňou Veľvyslanectva Slovenskej 
republiky v Austrálii pani Annou Petrášovou

Dňa 13. marca 2015 o 6.00 p.m. sa v 
priestoroch Honorárneho konzulátu SR 
v Perthe, Unit 4. 193 Guildford Rd., 
Marylands, WA 6051 uskutočnilo ne-
formálne, ale veľmi príjemné stretnutie 
slovenských krajanov žijúcich v Západnej 
Austrálií so zástupkyňou Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky v Austrálii pani 
Annou Petrášovou a honorárnym konzu-
lom SR pre štát Západná Austrália pánom 
Pavlom Faixom.  Na stretnutí pani Anna 
Petrášová oboznámila krajanov s nasle-
dovnými aktuálnymi novinkami:

Slovenské občianstvo, ktoré ľudia stratili 
tým, že prijali občianstvo iného štátu, im 
môže byť opätovne navrátené. Je potrebné 
podať žiadosť o udelenie štátneho občian-
stva SR osobne na okresnom úrade v sídle 
kraja, alebo na Zastupiteľskom úrade SR 
v Canberre. Zoznam dokumentov, ktoré je 
potrebné priložiť k žiadosti, ako aj všetky 
podrobné informácie je možné získať na 
konzulárnom úseku Zastupiteľského úradu 
v Canberre na emailovej adrese: cons.
canberra@mzv.sk, alebo telefonicky na 
čísle: 02 6290 1516 kl. 22, alebo 14. 

Dohoda o programe pracovnej dovo-
lenky medzi SR a Austráliou umožní 
mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov 
počas 12 mesiacov popri dovolenke 
v Austrálii za presne stanovených pod-
mienok a v obmedzenom čase pracovať 
a študovať v Austrálii. Momentálne je 
dohoda v štádiu rozpracovanosti, pričom 
sa predpokladá jej schválenie v priebehu 

niekoľkých mesiacov. Predbežne by malo 
byť udeľovaných 200 víz ročne. Podrobné 
informácie budú zverejnené po schválení 
dohody na web stránke Zastupiteľského 
úradu v Canberre – www.mzv.sk/
canberra.

Prijímanie žiadostí o slovenský pas sa 
zjednoduší tým, že konzulárny pracovník 
Zastupiteľského úradu z Canberry bude 
môcť vycestovať s mobilným systémom 
na prijímanie žiadostí za žiadateľmi. 

Termín bude vopred oznámený, pričom 
vycestovanie konzulárneho pracovníka 
bude závisieť od finančného rozpočtu 
Zastupiteľského úradu a počtu žiadostí 
o pas. 

Ako asociácia sme sa aj pýtali na us-
kutočnenie výstavy a vernisáže pána 
maliara Mikuláša Klimčáka, ktorý 
je ochotný darovať obrazy krajanským 
spolkom v Austrálii, ak mu výstavu a 
vernisáž uskutočnia. Pani Petrášová bola 
veľmi potešená, že sme prejavili záujem 
a prisľúbila preveriť u maliara podrobne-
jšie informácie. 

Taktiež sa diskutovalo o Festivale 
českých a slovenských filmov, ktorý 
by sa mal konať 19. až 22. novembra 
tohto roku v kine Paradiso, Northbridge 
v Perthe, ako aj o Slovenskej škole 
v Perthe.  Asociácia potrebuje pokryť 
náklady spojené s uskutočnením festivalu 
a Mária Podolínska, ktorá tu v Perthe učí 
deti slovenčinu, zatiaľ vo veku 5 až 10 
rokov, by potrebovala pokryť aspoň nákla-
dy na vedenie tried a prípadné otvorenie 
novej triedy pre mladšie deti. Tak sme sa 
pýtali pani Petrášovej, ako by sme mali 
postupovať s ohľadom získania finančnej 
podpory pre uvedené aktivity. Informácie 
aj detaily nám pani Petrášová s radosťou 
poskytla a spomenula, že Filmový festival 
sa úspešne konal v r. 2013 v Melbourne 
a v minulý rok v Melbourne aj v Sydney, 
kde pomáhala s jeho uskutočnením. 

Ingrid MorrisFo
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O tom, že se konala výstava pod otevřeným nebem Sculpture 
by the Sea, jste jistě slyšeli nebo četli, vždyť toho byla plná 
Austrálie. Věděli jste ale, že je tato pozoruhodná výstava 
spojena s Českou republikou? Letos dokonce dvakrát, neboť 
z Indického oceánu lezla na pláž Cottesloe obří mimina Davida 
Černého, jednoho z nejuznávanějších a současně nejkontro-
verznějších současných českých umělců světového formátu.

Zakladatel a ředitel výstavy David Handley měl vždy rád velké 
kulturní události přístupné všem lidem. Zdálo se mu, že těchto 
akcí, kde může člověk zakusit pocit sounáležitosti, je v tomto 

moderním světě pomálu. A tak přemýšlel o uspořádání akce, 
kde by se vystavovalo vizuální umění pro všechny a zadarmo. 
Jenomže musel rozlousknout oříšek, co a kde vystavovat.

A v tom mu pomohla návštěva České republiky, kde v devadesá-
tých letech žil. Jednoho dne navštívil se svými českými spolu-
žáky z umělecké školy výstavu soch.  Ty byly umístěny v parku 
mezi zříceninami ze 13. století blízko Klatov. Byla to pro něj 
neobyčejná zkušenost, jak sám říká: „Jedné noci jsme si s mými 
českými spolužáky z umělecké školy hráli mezi zříceninami a socha-
mi a já jsem pocítil sílu, ne-li majestátnost soch. Od tohoto okamži-
ku se počaly mé myšlenky na akci, kterou bych mohl jednoho dne 
uspořádat, obracet k soše.“ Když se vrátil do Sydney a procházel 
se po pláži Bondi, měl už zcela jasno.

Letošního ročníku výstavy se účastnilo 23 umělců z 9 zemí. 
Z evropských zemí byla komisí vybrána spolu s Dánskem a 
Velkou Británií také Česká republika. David Černý je prostě 
jednička. Jeho tři obří mimina lezoucí z moře byla neustále 
v obležení diváků, takže bylo velmi těžké pořídit jejich samo-
statnou fotografii. Tři sochy miminek vlastně Davidu Černému 
zbyly z dřívějška. Aby neležela ladem ve stodole, rozhodl se, 
že je umístí na Kampu. A odtud pak přicestovala do Austrálie. 
Jestliže jste propásli mimina na Cottesloe, nezbývá než zajet do 
Prahy, kde po Žižkovském vysílači leze deset černých mimin a 
po Kampě tři bronzová. Přeji vám hezký umělecký zážitek.

Bohdana Pěva Šolcová

Getting your permanent residence in Australia
Last month I wrote about being properly informed and 
having a plan before diving in and applying for your 
Australian visa. For many, this involves applying for PR in 
Australia. The three most common PR options are: 

- Sponsorship by an Australian employer  
- On your own via the General Skilled Migration Program  
- Marrying or being in a de-facto relationship with an 
Australian citizen or PR

Each stream has its own advantages and disadvantages which 
I would briefly like to share with you today. 

Sponsorship by an Australian employer 
Visas: 187 (RSMS) and 186 (ENS) and others  
Pros: One of the easier PR visas to apply for because in many  
 cases no skills assessment is required.  
 For the RSMS, all of WA is considered ‘regional’ 
 meaning anyone in WA is eligible to apply  
Cons: You may be tied to one employer for some time. 
 Finding an employer in the first place to sponsor you is 
 easier said than done. 

General Skilled Migration    
Visas: 189 (and others)  
Pros: Once granted to you are free to work and live in 
Australia as you wish.  

Cons: One of the ‘toughest’ and most expensive of all PR 
 visas to apply for 
 Skills assessment required in almost all cases  
 Quotas on some skilled occupations (e.g. Accountants)  
 Subject to frequent changes in requirements and rules 
 (including the Skilled Occupations List) 

Partner Migration  
Visas: 820 and 801 (and others)  
Pros: No skills or English language requirement to meet 
Cons: Long processing times (currently 15-18 months)  
 Expensive 
 Visa applicants must be in Australia at the time of 
 application 
            
This is a VERY BASIC overview only. For more information, 
please see www.immi.gov.au or contact me. I offer FREE 
comprehensive advice to members and friends of the Czech 
and Slovak Community including setting up a plan for your 
future here.  

Martin Udall  
t: 0435814004 
e: info@martinudall.com  
MARN: 0746812 

OBŘÍ MIMINA V COTTESLOE
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Reakce na akce:

NÁVŠTĚVA ZE SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 24. až 26. 3. k nám do Perthu 
zavítala návštěva ze Stálé komise Senátu 
pro krajany žijící v zahraničí. Byl to začá-
tek jejich desetidenní cesty po Austrálii, 
během které navštívili čtyři města, setkali 
se s krajany, spolky, českými školami a ab-
solvovali i mnohé oficiální návštěvy aus-
tralských úřadů. Senátory pana Přemysla 
Sobotku, pana Tomáše Grulicha a paní 
Jitku Seitlovou doprovázela tajemnice 
paní Bronislava Vacková a český velvy-
slanec pan Martin Pohl. Hlavním účelem 
oficiální návštěvy bylo setkání s českou 
komunitou, seznámení se s činností kra-
janských spolků a českých škol a naopak 
představení své činnosti v Senátu. 

Setkání s naším klubem i širokou ko-
munitou proběhlo ve středu 25. 3. 
v Maďarském klubu, kde se nás sešlo tolik, 
že jsme zaplnili celý sál. Setkání před-
cházela menší beseda se studenty, kteří 
tu studovali na zdejších univerzitách, a 
vysokoškolským lektorem, který zde učí. 
Senátoři si vyslechli zkušenosti s místním 
vysokoškolským studiem z pohledu stu-
denta i učitele a dozvěděli se i o službách 
a podpoře, které univerzity studentům 
nabízejí. 

Hlavní setkání zahájila hrou na dudy paní 
učitelka Pěva ve vlastnoručně vyšívaném 
turnovském kroji. Předsedkyně České a 
slovenské asociace pak hosty uvítala a 
představila. Poté si slovo krátce převzal 
pan velvyslanec a dál se již rozběhla 
vzájemná diskuze. Bezesporu nejpalči-
vější otázkou bylo vyřizování pasů. Bylo 
nám vysvětleno, že se o problému ví, 
řeší se, nicméně je nejdříve nutné změnit 
legislativu, která by jiný způsob vyřizo-
vání pasů než osobní umožnila. Padly i 

dotazy týkající se zdlouhavého vyřizování 
občanství a následně i pasu pro děti, které 
se v Austrálii narodily českým rodičům 
bez australské státní příslušnosti, pobírání 
rodičovských příspěvků i zápis dětí žijí-
cích zde do škol v Česku. Studenty hlavně 
zajímala otázka „Work and Holiday“ či 
„Working Holiday“ víz.  Mezi dotazy se 
objevila i otázka korupce, přechod z ko-
runy na euro i připomínky k občasné neo-
chotě a nevědomostem českých úředníků. 
Naopak byla oceněna možnost dvojitého 
občanství.

Hosté byli nadšeni vysokou účastí i 
četným zastoupením mladší generace. 
Představili nám svůj záměr o vytvoření 
centra, které by mělo podávat ucele-
né informace týkající se Čechů žijících 
v zahraničí.  Poděkovali vedení klubu za 

udržování krajanského spolku a ocenili zá-
jem klubu o propojenost s Českou repub-
likou. Jsou si vědomi, že naše zkušenosti 
nasbírané v zahraničí jsou neocenitelné a 
určitě by byly prospěšné, pokud bychom 
se vrátili zpátky do České republiky, či 
s ní nějakým způsobem spolupracovali. 
My jsme zase během setkání měli jedi-
nečnou možnost přednést české legisla-
tivní problémy, se kterými se v zahraničí 
potýkáme. 

Po oficiální besedě následovalo bohaté 
občerstvení, během kterého se neformálně 
diskutovalo dál. Po rozloučení s hosty ve-
čer pokračoval promítáním druhého dílu 
cestovatelského dokumentu Trabantem 
napříč Jižní Amerikou. 

Senátorskou návštěvu také velmi zajímala 
činnost České školy, a proto se ve čtvrtek 
všichni hosté ještě krátce setkali s vedením 
i učitelkami. Škola představila svoji čin-
nost, náplň a způsob výuky. Pan Grulich 
informoval o snaze možné akreditace 
Českých škol bez hranic a tím také o mož-
nosti oficiálního uznání vysvědčení, které 
děti na těchto školách dostávají. Slíbil i 
předání několika užitečných kontaktů a 
všichni podpořili naši snahu vyučovat čes-
kému jazyku. Z tohoto setkání spěchali na 
letiště, aby se přesunuli do další destinace, 
Canberry.

Osobně si myslím, že tato návštěva byla 
vzájemně užitečná, velmi přátelská a 
upřímná. Doufám, že se alespoň některé 
snahy senátorům podaří prosadit, o čemž 
vás budeme samozřejmě informovat.

Jitka Smith
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ŠKOLNÍ ROK V PLAYGROUP

Školní rok nezačal jenom v České škole Perth, ale také 
v Česko-slovenské playgroup, která se schází každý pátek v Su-
biaco Playgroup (bližší informace na str.14). Děti si zopakovaly 

písničky, hudebně pohybové hry, říkanky, zkrátka českou klasiku, 
kterou znají jejich rodiče, babičky a dědové. Naučily se ale také 
nové písničky a říkadla a minule jsme se dokonce učili foukat do 
brčka a honit barvu po papíru. A řeknu vám, byla to docela dřina.
Význam řečové výchovy od nejútlejšího věku je jistě každému 
znám. Aby se řeč dítěte vyvíjela  správným směrem, je třeba 
podporovat jeho mluvní apetit, podněcovat jeho řečové schop-
nosti a dovednosti, vytvořit řečově podnětné prostředí, správný 
mluvní vzor. Je tedy třeba dbát především na ty faktory, které 
řeč ovlivňují – prostředí, pohyb a především sluchové a zrakové 
vnímání. Tím se minimalizuje vznik poruch řeči.
V playgroup se snažíme u dětí rozvíjet slovní zásobu a poro-
zumění, artikulační obratnost či fonematické slyšení a tím pod-
porovat přirozený vývoj řeči, včetně výslovnosti. Rodiče, přijďte 
s dětmi do playgroup, kde si povídáme, zpíváme, hrajeme si se 
zvuky, s tóny, pohyby a představami… 

Bohdana Pěva Šolcová

Velikonoce v České 
škole Perth

Do České školy Perth přikvačily letošní Velikonoce o něco dříve. 
Tolik jsme se těšili na 28. března! Tento den nás totiž čekala 
velikonoční dílna plná zajímavých činností. 

Hned zkraje jsme zadělali těsto na velikonočního zajíčka, věnec 
a ovečku, které jsme povzbudili písničkou Uhlíře a Svěráka 
„Dělání“. Zatímco nám těsto pěkně kynulo, vytvořili jsme veli-
konoční přání. A že neuhádnete, co jsme do něj napsali? Hody, 
hody, doprovody? Ale ne, tuhle koledu zná přece každé malé 
dítě. My jsme napsali tuhle pro nás novou a neotřelou: 

Koledníci jdou, pomlázku nesou.  
Zpívají koledy: „Vajíčko dejte mi.  

Ať je pěkně malované, od srdíčka darované.“ 

A ejhle, těsto nám vykynu-
lo! Takže hurá na vyválení 
těsta, modelování beránka a 
zajíčka a pletení věnce. Také 
jsme barvili vajíčka v cibu-
lových slupkách, ale to snad 
ani netřeba zmiňovat. Vždyť 
to je každoroční velikonoční 
klasika. K ní patří také pletení 
pomlázky. Letos nám je pomá-
hal plést Radek, manžel paní 
učitelky Pěvy. Hezky jsme je 
ozdobili pentlemi a šup! šup! 
Ať jste, holky, pěkně zdravé 
jako ty vrbové proutky. 

Ani se nám ze školy ten 
den nechtělo. Ale co naplat, 
„vyučování“ skončilo. Veselé 
Velikonoce!

Bohdana Pěva Šolcová  
(učitelka vyslaná z ČR)
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SLOVENSKÁ ŠKOLA V PERTHE 
Ahojte, volám sa Majka Podolinska a otvo-
rila som v Perthe Slovenskú školu v augus-
te 2014. Do Perthu som sa presťahovala 
pred 3 rokmi spolu s mojím manželom 
Michalom. Študovala som slovenský jazyk 
na vysokej škole v Trnave, ale po roku 
som sa rozhodla odísť do Nitry a študovať 
prírodné vedy. Úspešne som ju skončila 
stala sa zo mňa učiteľka biológie, filozofie 
a psychológie. Keďže milujem prácu s deť-
mi, tak som sa rozhodla študovať v Perthe 
Childcare a po dvoch rokoch som získala 
diplom. Pracujem tu ako učiteľka v škôlke 
už dva roky a práca ma veľmi baví. Ako 
som sa dostala k Slovenskej škole? Na 
jednej česko-slovenskej akcií som spo-
znala Jitku Smith, predsedníčku česko-
-slovenskej asociácie a spomenula mi, 
že majú Českú školu a radi by boli keby 
bola v Perthe aj Slovenská škola. Dlho 
som neváhala a rozhodla sa, že to skúsim 
a otvorím Slovenskú školu. Začala som so 
siedmimi deťmi vo Woodlands. Týmto by 
som sa chcela poďakovať Jitke Smith za 
poskytnuté priestory v budove školy vo 
Woodlands. Boli sme tam veľmi šťastní. 
Ale, keďže sa tam tento rok konala re-
konštrukcia, tak sme si museli nájsť nové 
priestory. Pomohol nám slovenský kňaz 
Milo Velebir, ktorý nám poskytol krásne 
priestory v Duncraige. Chcela by som sa 
mu tiež týmto veľmi pekne poďakovať.

Ako funguje Slovenská škola? Mojím 
zámerom je rozvíjanie jazykových 

a komunikačných zručností v slovenskom 
jazyku a poznávanie slovenskej kultúry 
a umenia pre deti pútavou formou.  Tento 
rok sa mi prihlásilo 8 detí vo veku od 5 do 
10 rokov. Mám ich rozdelených do dvoch 
skupín, v prvej skupine sú deti, ktoré sa zo 
slovenčinou vôbec nestretli a začali sme 
od úplných základov slovenského jazyka. 
V druhej skupine sú deti, ktoré rozumejú 
veľa, ale rozprávajú málo alebo s chyba-
mi. Učíme sa slovenskú abecedu a správne 
vyslovovať písmená a slová.  Vyrobila som 
stovky slovenských „flashcards“, ktoré 
deti milujú a radi sa pomocou nich učia. 
Pozeráme slovenské detské seriály ako 
napríklad Jurošík. Prekladáme vety, učíme 

sa nové slovíčka, básničky, pesničky, hrá-
me sa rôzne hry a robíme veľa aktivít na 
opakovanie učiva. Vyrobila som aj vlastnú 
„felt board“, ktorú využívam na rozprá-
vanie príbehov. Deti sa zlepšujú každým 
týždňom a mám z toho veľkú radosť.

Keďže je o Slovenskú školu záujem plá-
nujem tento rok otvoriť ešte jednu triedu 
s menšími deťmi vo veku 3 až 5 rokov. 

Ak by ste mali záujem prihlásiť svoje 
dieťa, kontaktujte ma na: maria.podolin-
ska@gmail.com

Ďakujem Majka 

Skoro již tradiční akcí se stala oslava Velikonoc u Olgy a Paula Goerkeových, kteří 
žijí stranou od Perthu. Jejich zahrada-buš přímo vyzývá a vábí k podobným akcím. 
Letos se tu na Velikonocích sešlo čtrnáct dětí, miminka nepočítaje. Olga zahájila do-
poledne menší přednáškou na téma „Jak se slaví Velikonoce v Česku“ pro australské 
hosty, kteří neznali zvyk koledování s pomlázkou.

Na druhou stranu jsem to byla já, kdo viděl poprvé na vlastní oči hledání čoko-
ládových vajíček, které ukryl zajíček. Tento anglo-saský zvyk totiž v Česku příliš 
nezakořenil.

Na stole nechyběl velikonoční beránek, pomlázky byly stále připraveny k použití, 
děti měly dobrou příležitost skotačit, a tak byly tyto Velikonoce dokonalé. Děkujeme 
našim hostitelům Olze a Paulovi.

Bohdana Pěva Šolcová

SOUTĚŽ
O letošních Velikonocích jsme u Goerkeových došli k zajímavé otázce:  

jaký je tvar substantiva veš v instrumentálu plurálu neboli jaký je tvar  
podstatného jména VEŠ v 7. pádu množného čísla? 

Př. Sotva pošlou Procházkovi z Prahy své děti po prázdninách do školy, vrátí se s … (veš).
Svou odpověď zašlete do konce dubna na e-mailovou adresu zrzovlaska@gmail.com 

Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který získá knihu.

VELIKONOCE V BUŠI



alebo jazdci na horských bicykloch
  

“Aj ty jazdíš na bicykli?” – spýtal sa ma chlapík slovensky pred piatimi rokmi na jednej z 
akcií našej asociácie. “Áno,” – odpovedala som. “Ale len tak pre svoje potešenie. Žiadne 
preteky.” “Tak sa pridaj k nám. Príď v nedeľu na pol ôsmu na roh Morrison Rd a Pechey  
Rd.” A tak som sa tam dostavila. 

Z neveľkého parkoviska sme vyrazili smerom na John Forrest NP. Trasa viedla po bývalej železničnej trati, ktorá je upravená 
pre peších a pre bicyklistov. Na prvých troch kilometroch sa vyskytli krásne vyhliadky do údolia a na skalnaté dno potoka, 
ktorý má však vodu len v lete. Ale tam sme sa nezastavili. Prvá zastávka bola v Parkerville. “Tu si dávame prvé 
občerstvenie,” - dozvedela som sa. “A diškurujeme s predavačom. Má nás rád.” 

To už sme boli vonku z NP, ale stále na trati, teraz známa ako “Heritage Trail”. Kochala som sa nielen príjemnou jazdou po 
“neasfalte” ale aj okolným lesom. A to už sme zastavovali u Mt. Helena pri drevenom stolíku a lavičkách. “Tu vždy zastavíme 
a radíme sa, akou trasou pôjdeme ďalej,” – vysvetľujú mi chlapi. “Lebo tu sa bývalá  železničná trať delí. Buď ideme okruh 
cez Mundaring alebo k jazeru Leschenaultia. Tam si dávame kávu.” 

    
Prvé občerstvenie v Parkerville  Porada pri Mt Helena   Kávička v pekárni v Chidlow 

Pri káve som sa postupne dozvedela, že začali jazdiť traja: Ľuboš - Slovák, Ivan a Arny - Česi. Najprv len pri kempovaní v 
Nanga Mill a potom ich napadlo skúsiť to v “Hills”. Našli cestu vedľa veľkého potrubia vedúceho   
z Perth cez kopce až do Kargoorlie. Ale pôžitok z jazdy nastal, až keď bola upravená Heritage Trail. Postupne sa  
k nim pridávali ďalší nadšenci; každý nováčik musel absolvovať jazdu cez tunel bez svetla! Aj mňa to čakalo.  

Dnes má partia v repertoáru viacej ciest a z času na čas zkúšajú nové. Podľa aktuálneho počasia, vetru a kondície jazdia 43 – 
80km. Staré bicykle vymenili za modernejšie ... hold oni starnú, tak stroje musia byť mladé. V dnešnej základnej zostave sú 
Ľuboš a Viktor (SK), pravidelne sa pridáva Mark (Angličan) a ja, a nepravidelne príde Arny so synom (Moraváci). Noví 
spolujazdci sú vítaní. Každú nedeľu na parkovisku na rohu Morrison Rd a Pechey  Rd, na jar a na jeseň o 8:00, v lete o 7:30 a 
v zime o 8:30. Informácie u Ľuboša na 0451 525 677. 

“Hlavne baby!” – hovoria chlapci.  Tak, dievčatá, príďte! Mňa už majú chlapci okukanú.   

        
Ľuboš    Viktor                  Mark         Gábina (autorka textu) 
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Klokanček
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Veselá abeceda 
 

Adam v škole nesedel, 
abecedu nevedel. 
Prišli k nemu líšky, 
čítajú mu z knižky. 
 
Bľačia ovce za rána, 
bača pečie barana,  
babke tečú slinky, 
na kus baraninky. 
 
Cmúľal by som, nemám 
čo, dajteže mi voľačo, že 
som dobrý chlapec, dajte 
hrozna strapec! 
 
Čučoriedky, černice, 
mám ich vyše čapice,  
tuto si ich majte, 
čokolády dajte! 
 
Dedo, detí - rodina, 
dub pri dube - dubina. 
Zaspievali vátky: 
Poďte na dubáky! 
 
Ďobe ďateľ do kôry, 
červiček mu hovorí: 
Neďob v moju ríšu, 
rozďobeš mi skýšu! 
 
Eva ide s Editou 
za zelenou rakytou. 
Vydávaj sa, Evka, 
si už veľká dievka! 
 
Filoména, chudera,  
sadla vedľa šoféra. 
Filoména jajká, 
že mu smrdí fajka. 
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Knihovníkův pozdní sběr

V české a slovenské knihovně se skromně krčí útlá kniha vedle 
knih jeho slavného bratra Karla. Řeč je o sbírce esejů Josefa 
Čapka (1887-1945) „Nejskromnější umění“ publikované 
v roce 1920 v nakladatelství Aventinum. Je to velmi nená-
padná, ale velmi inspirativní kniha, která se s obdivem obrací 
k diletantskému umění. Tedy k umění pokleslému či nízkému, 
s nímž se setkáváme v běžném životě dennodenně – na vý-
věsních štítech, reklamách, ilustracích levných knih, ve filmu, 
v tištěných periodikách, ve výkladních skříních apod. Josef 
Čapek se v knize věnuje oblasti tvorby, která byla, je a bude 
terčem posměchu. „Umění města“ popisuje velmi barvitě a je 
zřejmé, že svět galerií nevidí jako jedinou pravdu, ale že upřím-
nost v tvorbě můžeme potkat také v běžném životě. Záleží jen 
na našich schopnostech vnímat okolní svět.

Když se vysloví jméno Čapek, většina lidí jej spojí se jménem 
Karel. Ale Josef Čapek také patří mezi velikány české literatury. 
Kromě toho je velmi ceněným malířem, grafikem, ilustrátorem 
a fotografem. Je to Josef Čapek, kdo vymyslel slovo robot, jež 
používá celý svět. Je autorem prvních kubistických próz. Když 
se mu narodila dcera Alena, nechal se inspirovat dětským svě-
tem a napsal a ilustroval pro svou dceru knihu „Povídání o pej-
skovi a kočičce“, která se stala klasickým dílem literatury pro 
děti. Jeho povídce „Stín kapradiny“ byla udělena státní cena. 
A právem. Tato strhující pytlácká balada s kriminální zápletkou 
se stala jedním z vrcholných děl české literatury.

Silně u něj byla propojena literární a výtvarná tvorba, kde 

pracoval pod vlivem kubiz-
mu. Velmi se věnoval knižní 
grafice, pro niž často používal 
techniku linorytu.

Po Hitlerově nástupu k moci 
reagoval na politickou situaci 
svými kresbami z cyklu „Ve 
stínu fašismu“, které vycháze-
ly v novinách a knižně vyšly 
jeho kresby „Diktátorské 
boty“. Gestapo zareagovalo rychle – v září 1939 byl zatčen a 
až do konce války byl vězněn v nacistických koncentračních 
táborech, kde mezi 13. a 15. dubnem 1945 zemřel. Z koncent-
račního tábora se dochoval Čapkův náčrt k zamýšlenému cyklu 
oslavujícího vítězství: kohout vítající nový den. Symbolický 
hrob tohoto velikána českého umění, od jehož smrti letos 
v dubnu uplyne 70 let, se nachází v Praze na Vyšehradském 
hřbitově.

Kniha „Nejskromnější umění“ na vás čeká v klubovní knihovně. 
Seznam knih se postupně aktualizuje a doplňuje díky vám, kteří 
jste do knihovny darovali knihy:

 http://www.czechslovakwa.org/wp-content/
uploads/2013/07/ knih_list.pdf

Bohdana Pěva Šolcová

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNIHOVNICE
Máte-li do česko-slovenské knihovny v Maylands daleko, nemáte-li čas přijít každý první čtvrtek v měsíci, 

 přijďte si jednoduše vyzvednout knihy na tato místa: 

• každý pátek Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd od 9:30 – 13:00 hodin

• každou sobotu Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands od  9:30 – 13:00 hodin

• po domluvě ve Scarborough

Stačí si vybrat ze seznamu knih, který naleznete na této webové adrese  
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/knihovna_seznam.pdf

Pak si knihu/-y objednáte na e-mailové adrese zrzovlaska@gmail.com 
a knihovnice Pěva vám knihy ráda přinese na místo, které si vyberete. 

Těším se na čtenáře!

ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
KNIHOVNA

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00.

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands

Těší se na vás knihovnice Bohdana Pěva Šolcová
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ NEJEN PRO MALÉ ČTENÁŘE

V několika dalších vydáních Klokana se budeme setkávat v četbě na pokračování s klokaní rodinou Hop-
kinsových, která zažívá nejrůznější dobrodružství. V knize Nimbi a Pimpa autorky Bohdany Pěvy Šolcové se dva 
klokánci Nimbi a Pimpa snží 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 
seznámíme se strýčkem Koalou, tetou Vombatovou, vránami, kakadú, se strýčkem a tetou Ptakopyskovými a 

dalšími zvířátky.

1. kapitola

O TOM, JAK ŠLI  DO ZAHRADY A MAMINČINO VYPRÁVĚNÍ O TOM, JAK VZNIKLY HVĚZDY

Sluníčko se unavilo po celodenní nebeské jízdě, a tak se poma-
lu kutálelo do hajan. Jeho paprsky už nebyly tak žhavé, stíny se 
prodlužovaly a celá příroda se zdála být jako ze zlata. Sluníčko si 
vždycky dalo záležet, aby byly večery jako malované. 

Klokani večeřeli trávu, poskakovali po palouku a občas nastra-
žili uši, to když slyšeli něco neobvyklého. Byla to velká klokaní 
rodina Hopkinsových, kam patřila babička a dědeček, maminka 
a tatínek, teta Ulla a strýček Mogo a jejich klokaní dcerka Pimpa. 
A samozřejmě sem patřil také Nimbi. Toho jste ale na louce ne-
mohli vidět, protože si stále hověl v maminčině kapse

Nimbimu se nikdy nechtělo vstávat. V maminčině kapse bylo 
totiž tak měkoučko a teploučko a klokánek moc rád lenošil, ale 
ani to ho nevylákalo ven z kapsy.

„Jestli se nenavečeříš, Nimbi, bude ti kručet v bříšku a 
nebudeš mít sílu dohopkat k farmářově zahradě,“ varovala ho 
maminka.

„Já musím počkat, až se mi probudí oči,“ vysvětloval.

„Tak je probuď co nejrychleji,“ smál se tatínek, „protože teta 
Ulla říkala, že farmáři McDowellovi vyrostl na zahradě sladký 
salátek.“

Klokánek to tedy zkusil. Nejdřív otevřel levé oko, pak poma-
ličku pravé: „Teď musím počkat, až se mi probudí nohy.“ Natáhl 
levou nohu, pak pravou...

„Jestli nevyskočíš hned,“ zlobila se maminka, „všichni ti spa-
sou sladkou trávu i farmářův salát!“

„Jé, to ne,“ polekal se Nimbi a hbitě vyskočil z kapsy. 
Klokánek totiž tuze nerad tvrdou a kyselou trávu.

Tráva byla po celodenní výhni trochu povadlá, a tak se šel 
napít vody do lesní tůňky. Ta se mu moc líbila, protože rád 
pozoroval, jak se v ní odráží okolní svět. Dnešní večer v ní uviděl 
hejno žlutozelených andulek. Páni anduláci se naparovali před 
andulkami a dvořili se jim. Pak jim zpívali večerní serenádu a 
andulky lehce přivíraly očka.

Na okraji řídkého lesa uviděl svou sestřenici Pimpu, jak se 
pase. „Dobrý večer,“ dohopkal k ní a začal ukusovat trávu. 
„Nejez trávu i s kořínky, Nimbi, jinak už nová nevyroste a my se 
budeme muset odsud odstěhovat,“ vysvětlovala malá Pimpa. Už 
dříve mu rodiče říkali, že každý správný klokan ví, že se kořínky 
nejedí, aby mohla vyrůst nová tráva. To dělají jenom hloupé 
ovce, které se pak diví, že tráva zmizela. Na tohle klokánek 
zapomněl. Ale není divu, vždyť teprve nedávno vyskočil na svět 
mamince z kapsy.

„Tatínku, pláčou květiny?“ zeptal se Nimbi.

„Kdo ví.“

„Já myslím, že ano,“ zamyslel se klokánek. „Když jde sluníč-
ko spát, květiny se zavřou a pláčou, že tak krásný den skončil. 
Jejich slzy se ráno všude třpytí. A když sluníčko vyjde, osuší je a 
květiny se zase radují.“

„To jsem nevěděl,“ usmál se tatínek a pohladil klokánka.

Večer pokročil a byl čas ochutnat McDowellův salát. Nimbi 
skočil mamince do kapsy a už si to všichni tři hopkali k farmá-
řově zahradě. Ale velmi potichoučku, tak aby ani stéblo trávy 
nezašustilo. Museli být velmi opatrní, protože farmář klokany 
lovil. Byl to starý podivín a lakomec, který nesnesl myšlenku, že 
mu někdo ujídá z jeho úrody. Ve svém starém dřevěném domě 
na vysokých kůlech měl přichystanou flintu na každé zvířátko, 
které by vkročilo do zahrady nebo na jeho pole. Všichni se před 
ním měli na pozoru.

Museli být dvakrát opatrní, protože v zahradě žil protivný ko-
cour Zrzoun, který si vůbec nemyl drápy a nečesal kožich. Skoro 
celý den podřimoval na lavičce u kůlny. Jakmile ale nějaký 
nezvaný host chtěl ochutnat z plodů zahrady, vztekle vyskočil, 
začal prskat a vytasil svoje špinavě drápy, aby jimi poškrábal 
každého, kdo se odvážil vstoupit. Všichni se ho báli.

Hopkinsovi přihopkali k zahradě. Tenhle večer měli štěstí, 
že kocour byl na toulkách v poli s cukrovou třtinou. Na svých 
výpravách ale Zrzoun nikdy nic neulovil. Žádného ptáčka ani 
myšku, protože měl na krku malý stříbrný zvoneček, který široko 
daleko cinkal: „Zrzoun, Zrzoun!“  A tak všichni věděli, že je 
kocour nablízku a měli čas utéci anebo se schovat. Z toho byl 
kocour vždycky velmi rozmrzelý a nevrlý a to pak prskal celý 
den a v noci neklidně předl.

V dřevěném plotu objevili díru, kterou se protáhli, a už si to 
pádili k záhonu se salátem. Salátové lístky byly mladé, sladké, 
křehoučké a šťavnaté. Nimbi nikdy nejedl větší dobrotu. Cpal si 
bříško, co se do něj vešlo. 

V zahradě na ořešácích hodovali papoušci kakadú. Když se 
nacpali ořechy, začali si hrát. A od dovádění nebylo daleko 
k hádkám a pranici. „Já jsem šampión! Já jsem shodil na zem 
nejvíc ořechů ze všech!“ křičel jeden na celé kolo. „Ne ty, já jsem 
šampión!“ rozčepýřil se druhý a vztyčil svoji žlutou chocholku 
na hlavě. „Ne ty, já!“ křičel zase jiný. „Ne ty, já!“ „Já, já!“ A tak 
se do sebe všichni pustili, až peří lítalo. Taková to byla mela.

A najednou prásk! a prásk! Uprostřed zahrady stál farmář Mc 
Dowell s flintou, z níž se kouřilo. Nikdo ho v té pranici neslyšel 
přicházet. Papoušci kakadú poděšeně vzlétli, Hopkinsovi poleka-
ně zastříhali ušima a hop a hop dírou v plotě pryč. Salát nesalát.

   „Já vám ukážu krást v mojí zahradě!“ zařval Mc Dowell a 
vystřelil za nimi. To už ale byli naštěstí moc daleko, aby je trefil.

   Když přiběhli celí udýchaní na louku k ostatním, nakazovala 
Nimbimu maminka: „Nikdy nechoď do zahrady bez nás, Nimbi. 
Farmář a Zrzoun ji hlídají, a tak by se ti mohlo něco stát.“

   „Nebudu. Já bych nechtěl mít díru v kožíšku,“ podíval se na 
ni klokánek velkýma hnědýma očima.

   Sluníčko se kutálelo níž a níž, stíny se prodlužovaly a celá 
příroda zezlátla dlouhými slunečními paprsky. Vzduch se ještě 
trochu tetelil horkem, a tak si klokani lehli do stínu vysokých 
stromů, kde tiše odpočívali a dřímali. Bylo slyšet jenom:“Trrr, 
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trrr. Trrr, trrr“, jak cikády třely svá křídla o sebe z radosti, že je 
pořád horko. 

   Přišel čas se navečeřet. Nimbimu už vytrávilo, a tak vyskočil 
z kapsy, aby se napásl trávy.

   Po večeři hrál klokánek s Pimpou hru na schovávanou. 
„Deset, dvacet, třicet... před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, 
nebo nebudu hrát. Už jdu!“ zavolal Nimbi, odkryl si oči a začal 
hledat Pimpu. Nebylo ale snadné ji nalézt. Nimbi nadzvedl snad 
všechny větvičky, prošátral všechny keře, podíval se za všechny 
stromy, ale po Pimpě ani vidu, ani slechu. 

   „Neviděli jste Pimpu?“ vyptával se Nimbi každého, koho 
potkal. Koalů, ale ti tvrdě spali, kakadú, ale ti se jenom hašteřili, 
vran, ale ty jenom něco krákali, hadů, ti ale na něj jen vypla-
zovali jazyk a pštrosů emu, ale ti před ním schovávali hlavu do 
písku. Zdálo se, že je nikdo neviděl. Jenom Nimbiho maminka a 
babička se nějak potutelně usmívaly. Nimbi ji začal znovu hledat 
pod větvičkami, v keřích, pod stromy, ale opravdu, jako by se po 
ní země slehla. „Už nehraju, abys věděla!“ tlačily se mu do očí 
slzy. A protože se ani teď klokaní holčička neobjevila, začaly se 
mu z očí kutálet slzy jako hrachy.

   „Nimbi, tady jsem!“ vyskočila se smíchem Pimpa 
z maminčiny kapsy. „Hraj si sama. To se mi nelíbí, takhle dlouho 
se schovávat a škádlit mě,“ zlobil se Nimbi a obrátil se k ní zády.

   Ale jeho rozmrzelost netrvala dlouho. Pimpa natrhala sladké 
lupínky a přinesla je Nimbimu na usmířenou. A za chvilku už 
oba skotačili na trávě, až z toho byli uřícení. Byli to nejlepší 
kamarádi.

   „Děti, je čas se uložit ke spánku!“ volali rodiče na klokánky, 
když se sluníčko zakutálelo do postýlky a sovy se začaly probou-
zet.

   „Ještě chvilku, chviličku,“ žadonili klokánci, protože jim 
spolu bylo moc dobře. Ale nakonec jim nezbylo nic jiného, než 
poslechnout a naskákat svým maminkám do kapes.

   Hopkinsovi se rozložili pod vysoký strom, přikryli se tmavou 
hvězdnou oblohou, zelená tráva byla jejich měkkou, voňavou 
postýlkou a jasné hvězdy zářili na nebi jako zlaté svatojánské 
mušky. Nimbi si pohodlně lehnul a zavřel oči. Jedna věc mu ale 
nedala spát: „Maminko, jak vznikly hvězdy?“

   „To nevím. Jednou, to jsi ještě nebyl na světě, jsem se ale 
dostala blízko domorodé vesnice. Černí lidé seděli  kolem ohně a 
zrovna večeřeli, když se jedno lidské dítě zeptalo stejně jako ty. 
Jedna z žen začala vyprávět tenhle příběh: 

   „Před dávnými časy vládnul v modrém oceánu mocný a silný 

král. Všechna bílá pěna, lesknoucí se perly a růžové koráli patřili 
jen jemu. Své království stínů měl v tmavých hlubinách oceánu, 
kam pronikalo světlo jen v zelených a šedých paprscích. Byla to 
podivná podvodní říše, kde sem tam rostly v trsech mořské řasy, 
jemné a měkké jako dívčiny vlasy. V tmavé jeskyni rozkládala 
ohromná chobotnice svá dlouhá chapadla připravená polapit 
svou kořist a upřeně se dívala ven z jeskyně velkýma mdlýma 
očima. Velký šedý žralok hbitě proplul chaluhami, aby ulovil 
zářivě barevnou rybu, která se ale rychle ukryla v řasách. Přes 
rozčeřený písek šel pomalu a neohrabaně velký krab do své 
skrýše za velkou bílou lasturou. A nad tím vším mávaly měkce 
mořské řasy svými pažemi. Takové to bylo království.

   Jednoho dne šel král rybařit do bažiny, která byla blízko 
mořského břehu. Měl štěstí, a tak chytil hodně ryb, které si upekl 
na ohni. Když jedl ryby, všiml si dvou žen, které se k němu blíži-
ly. Byly krásné jako probouzející se den a jejich hlas byl měkký 
jako noční vánek. Král se rozhodl, že jedna z nich bude jeho 
ženou. Ukryl se proto do větví stromů, a když byly ženy blízko 
něho, hodil na ně síť. Jedna žena se ale rychle potopila do vody, 
a tak unikla. Její útěk krále tak rozzuřil, že za ní skočil do vody 
i s hořící pochodní. Jakmile se pochodeň dotkla vody, jiskry 
zasyčely a vysršely až do nebe, kde svítí až dodnes jako hvězdy.

   Král ženu nechytil. Po marném hledání se vrátil na břeh, kde 
dostihl druhou ženu, kterou vynesl do nebe, aby tam s ním žila 
navěky. To ona je ta překrásná večerní hvězda.“

   „A co bylo dál se ženou, která skočila do vody? Jak to bylo 
dál?“ ptala se Pimpa.

   „Dál už nebylo nic,“ smála se maminka, „jenom to, že šly 
děti po vyprávění spát. A vy byste měli jít taky.“

   „To bylo krásné vypravování,“ řekl Nimby, „škoda, že už 
skončilo.“ Povzdechl si a usnul. A tak spali a spali, než je ráno 
jitřenka pošimrala na nosech.

Výtvarná dílna - LINORYT
U příležitosti 70. výročí úmrtí Josefa Čapka jsme pro vás připravili  

výtvarnou dílnu.

Přijďte si vytisknout vlastní grafiku!

Čeká vás: Krátké zastavení nad osobností Josefa Čapka,  

příprava matrice, rytí motivu do lina, nanášení grafických barev,  

ruční tisk, přátelské posezení

Zájemci, hlaste se u učitelky Pěvy Šolcové na e-mail: zrzovlaska@gmail.com

Těšíme se na Vaši účast!

Dílna je určena dospělým zájemcům.

Kdy: čtvrtek 30. 4. 2015 v 18:00 hodin

Kde: The Rise, 28 Eight Ave, Maylands

(Community Office č. 8)



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 
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

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
mailto:lucievklokan@gmail.com
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Z Klokanov y kaps y

Sri Chinmoy  (1931 – 2007) je mezinárodně uznávaný hudebník, skladatel,  
umělec , spisovatel a duchovní učitel, jehož hudba upoutala posluchače po  

 celém světě na více než sedmi stech koncertech.
Písně duše nabízejí posluchači příležitost být naplněn 

písněmi Sri Chinmoye. Ženský pěvecký a instrumentální sbor 
vedený českou hudebnicí Agnikanou projel se svými koncerty 

velkou část Asie a Evropy.  

Rezervace míst na tel. 92427304.  
Více informací naleznete na  
www.songsofthesoul.com

Vstupné zdarma

AGNIKANA´S GROUP
Sobota 2. 5. 2015 v 19 hodin

Perth Modern School Concert Hall
Roberts Road, Subiaco

Koncert Písně duše

Členky skupiny jsou převážně z České republiky, ale také tu působí členky ze Slovenska, 
Rakouska a Švýcarska. 
 „Nemusíme se učit žádný jazyk, abychom mohli komunikovat s druhými lidmi, protože 
hrajeme z duše. Naše hudba přináší krásu ticha a meditace.“
Přijďte a nechte se unést nebeskými hlasy a tóny Agnikana´s Group a naplňte svou duši 
klidem a mírem.

ONDŘEJ SMEYKAL OPĚT V PERTHU
Po roce k nám zavítal český hráč na didgeridoo Ondra Smeykal. 
Opět ve Fremantlu vyučoval zájemce o hru na tento pradávný 
nástroj. Někteří z nás se mohli zaposlouchat do neuvěřitelné šká-
ly tónů, které Ondra umí z dutého kmene vyloudit, během ma-
lého minikoncertu. Ondra si poprvé vyzkoušel i hraní na noční 
pláži. Chvílemi se zdálo, že si svou hrou podmanil i neutichající 
vlny oceánu, které se sladily se zvukem didgeridoo a vzájemně 
se doplňovaly. Kdo jste letos Ondru nezastihli, nesmutněte, při-
slíbil přijet zase za rok a doufá, že se nám představí společně 
s Jaroslavem Duškem ve svém novém programu! 

JS

TRABANŤÁCKÁ VÝPRAVA JE TADY

Prvního dubna zde přistála očekávaná výprava Trabantistů. Osm 
dobrodruhů, včetně kameramana a fotografa, se ubytovalo ve sta-
novém městečku ve Fremantlu, kde se budou připravovat na svou 
další velkou cestu. Devátý člen se připojí, jak mu to jen zdraví do-
volí. V pátek 3. 4. se spontánně uspořádalo první společné setkání 
na Floreat Beach. A přišlo tolik lidí, že v parku rozhodně byla nej-
víc slyšet čeština a slovenština. U pikniku a barbecue se debatova-
lo hlavně o cestování, mnozí cestovatelům dávali své typy na zají-
mavá místa, která by stála za vidění. Mezi nimi nechyběl největší 
zlatý důl Super Tip, památník řidičů tiráků, kteří zahynuli během 
požárů na Great Eastern Highway (v roce 2007) či vodní potrubí 
v Mundaring. Cestovatelé zde zažili svůj první západ slunce nad 
Indickým oceánem. Koukalo se také na pohupující se loď na ob-
zoru, jejíž útroby skrývaly trabanty, motorky a molocha. Podle 
délky odbavování vozidel se uvidí, kdy se výprava vydá na své 
cesty. Doufám, že se nám podaří slavnostní odstartování! 

JS



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/
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 apríli z dôvodu, že nebudem v Perthe, nebudú v našu 
zvyčajnú 4. nedeľu ale o týždeň skôr, teda 19. apríla 
2015 o 4:00 popoludní v St Johns Lutheran Church na 
16 Aberdeen St Northbridge. 
V máji budú znova v normálnom termíne, teda vo 4. 
nedeľu v mesiaci
24. mája 2015  o 4:00 popoludní. Bližšie informácie na 
telefóne 0413 650 429  milo.velebir@gmail.com
Rev Milo Velebír

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

 11. Januar 11.30
   8. Februar 11.00
   8. Marec   11.00 

 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  – komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální pod-
pora
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

Slovenská škola v Perthe
Kde: 172 Glengarry Drive, Duncraig
Kedy: školské soboty od 8:30-10:00
Mojím zámerom je rozvíjanie jazykových a komu-
nikačných zručností v slovenskom jazyku a poznávanie 
slovenskej kultúry a umenia pre deti pútavou formou. 
Mám otvorenú jednu triedu od 5 do 10 rokov.
Viac informácií: maria.podolinska@gmail.com

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@hot-
mail.com (AJ) anebo Gábina gabbieperth@gmail.com
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu! 
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Česká škola Perth
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 česk-
ou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137 
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com  

https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

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@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 2015

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 2015 

 8. 4. 2015 Trabantem napříč kontinenty - live

 11. - 12. 4. 2015 Noc s Andersenem (pro děti)

 25. 4. 2015 Táborák

 31. 5. 2015 Den dětí

 June 2015 Přednáška - Geologem v Austrálii 
 Taneční večer

 July 2015 Vepřové hody

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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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA    6016
April 2015

Z leva:  Zdeněk Cihelka, Pěva Šolcová, Přemysl Sobotka, Jitka Smith,  Jitka Seitlová, 
Tomáš Grulich, Martin Pohl, Katka Hnědkovská, Bronislava Vacková

Delegace Senátu České republiky navštívila Kings Park

S výpravou Trabantem napříč kontinety na Floreat Beach Děti v České škole Perth oslavily Velikonoce
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