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Milí čtenáři a čtenářky,
jmenuji se Eliška Kyršová a přiletěla jsem z České republiky do Perthu na půl
roku, abych pomáhala v naší krajanské komunitě. Mohu zde působit díky Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který schválila česká
vláda a umožňuje vysílání učitelů češtiny do zahraničí. Velice se těším na následující půlrok a ráda se s Vámi seznámím na některé z aktivit, které zde po dobu
pobytu povedu:


v sobotní české škole povedu ranní zpívání (9:30–9:55) a výuku českého jazyka pro pokročilejší žáčky (10:00–12:15)



na čtvrteční české playgroup v Karrakattě, kde se můžete od 10:30 zúčastnit zpívání a
her pro nejmenší



s dospělými studenty češtiny se uvidíme každé úterý v klubovní knihovně v Maylands



knihovna je každý první čtvrtek v měsíci od 14:00–18:00 otevřená všem: přijďte si popovídat, půjčit něco ke čtení nebo zahrát stolní hru



čtvrteční večery budou věnované besedám a workshopům – sledujte pozvánky v Klokanovi a na Facebooku

A samozřejmě se potkáme na velkých akcích klubu. (Nezapomněli jste si zapsat do kalendáře
srpnové Vepřové hody?)
Brzy na viděnou!
Eliška

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda:
Radek Václavík

0420 351 027

Lukáš Kořínek

0431 115 207

Tajemnice:
Iva Nováková

0404 735 462

Pokladník:
Lukáš Kořínek

0431 115 207

Ostatní členové výboru:
Jana Franger

9389 7029

Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9401 3817

Gábina Baladová

0422 582 197

Bohumil Růžička

0415 949 325

Markéta Cásková 0450 855614
Katka Hnědkovská 0406 927087
Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org
Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
2

Knihovníkův pozdní sběr

P

ozdní sběr je označení,
které se používá pro dobře vyzrálé hrozny kvalitních vín s
přívlastkem. Vybíráme pro čtenáře Klokana kvalitní a dobře
vyzrálé tituly z klubovní knihovny.
Možná se právě chystáte na
víkend z města a hledáte nějakou oddechovku nebo knihu,
která rozesměje také Vaše děti.
I na takový požadavek najdete
odpověď v naší knihovně.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A
K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00
(a nebo je možné s knihovnicí Eliškou domluvit jiný čas na tel: 0466098901)
THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č./8
2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands
klidný staromládenecký život do té doby, než si jako sluhu najme Saturnina. Ten je hotovým magnetem na dobrodružství a
nesnáze všeho druhu. Hrdina, jehož jméno zůstává čtenáři v
knize skryto, se potýká s protivnou tetou Kateřinou, se svou
láskou ke slečně Barboře a s překvapeními, která na něj Saturnin schystá.

Než se skvělý český spisovatel a žurnalista Karel Poláček (1892–
1945) stal jednou z obětí německého koncentračního tábora,
napsal v roce 1943 knihu, která se zapsala do dějin českého humoristického románu. Bylo nás pět – příběh o pěti kamarádech,
jejich trampotách, životě na maloměstě a světě dospělých viděném dětskýma očima Péti Bajzy pobaví svým nadhledem i hravým jazykem. Kniha inspirovala Karla Smyczka k natočení stejnojmenného seriálu. Přečtěte si s dětmi knihu a porovnejte, co
se od té doby pro děti školou povinné změnilo.

Ať už je Vaším hrdinou sympatický rošťák Péťa Bajza nebo bystrý šprýmař Saturnin, je jisté, že ani s jedním se nebudete nudit.
Obě knihy na Vás čekají v klubové knihovně.

Zdeněk Jirotka (1911–2003) měl stejně jako Karel Poláček zkušenosti s psaním pro noviny. Proslavil se také díky satirickému
týdeníku Dikobraz, kolem kterého se sdružovali mistři československého humoru, a především svému prvnímu románu Saturnin. Jirotkův vypravěč je o něco starší než Péťa Bajza a žije po-

Seznam všech titulů k zapůjčení najdete zde:
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2013/07/
knih_list.pdf
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Vzhůru za klokany! Fanoušci Bohemians letí do Austrálie.

Fanoušci fotbalového klubu Bohemians
Praha se v září tohoto roku chystají na
velkou výpravu k nám do slunné Austrálie. Nejdříve se virtuálně vraťme do roku 1927, kdy se fotbalový klub Bohemians vydal na stejnou dalekou cestu, která zanechala nesmazatelný otisk v historii vršovického klubu. Tehdy, zde v Austrálii, absolutně nadchli a oslnili všechny
příznivce fotbalu svým skvělým výkonem
a za odměnu si domů odvezli neobvykle
pozoruhodného maskota – živý párek
klokanů.
Tehdejší ministr veřejných záležitostí
Queenslandu Michael J. Kirwan daroval
tehdejšímu československému prezidentu T. G. Masarykovi živý pár klokanů. Pan
prezident krásný australský dar s radostí
přijal, ale pouze symbolicky. Živé klokany
raději ihned daroval zpátky vršovickému
klubu s přesvědčením, že si živé klokany
Bohemians právem zaslouží. V parku
Grébovka se klokani dlouhá léta radostně proskakovali a těšili tak kolemjdoucí
návštěvníky.

Letos v září po 87 letech fanoušci Bohemians výpravu zopakují. Expedice
odstartuje 1. září z Prahy a již následující
den navštíví první australský stadion zde
u nás v Perth. Postupně navštíví všech
devět stadionů, na kterých Bohemians
hráli v roce 1927 (viz plakátek nahoře), a
15. září se vrací zpět domů do Prahy.
Stojí za velký obdiv, že veškeré náklady si
členové expedice hradí sami. Věková
škála účastníků je velice rozmanitá, nejmladší člen výpravy dostává cestu jako
dárek ke svým 18. narozeninám, nejstaršímu členovi expedice je 67 let.
V životě jedince je velice důležité významnou osobní či rodinnou událost
patřičně dokumentovat, né tak takové
slavnostně významné turné po krásné
Austrálii! Z celého turné se natáčí unikátní dokumentární film. Expedici doprovodí profesionální kameraman, režie
snímku se ujímá Karel Špátzal a tvůrcem
scénáře je Petr Hugo Šlik, autor knihy
Čtrnáct míčů pro Bohemku. Mluvené
slovo k dokumentu doplní úžasný herec

Ivan Trojan, který exceluje v mnoha filmech, např. ve filmu Medvídek.
Nejen daleká cesta do Austrálie v roce
1927 zanechala nesmazatelný otisk v
historii vršovického klubu, ale i bývalý
legendární hráč Antonín
Panenka proslavil klub
Bohemians téměř po
celém světě. Zelenobílý
dres Bohemians poprvé
oblékl jako jedenáctiletý
žáček a obrovský talent
ho vedl neustále výše.
Vždycky měl moc rád
míč. Jakmile přišel ze
školy domů a odhodil tašku, ihned běžel
ven, třeba i na ulici, s kluky hrát kopanou. Antonín Panenka se nesmazatelně
zapsal do historie fotbalu svou slavnou
penaltou na mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976 a tím pasoval československý tým na mistra Evropy. Jak se
to stalo?
Tonda si postavil míč na značku pokutového kopu v situaci, kdy tíha zápasu
nemohla být větší. Stav 2:2 po prodloužení, v závěrečném penaltovém rozstřelu
proti týmu Západního Německa (první
rozstřel v historii finále evropských šampionátů) čtyři českoslovenští a tři němečtí fotbalisté proměnili, čtvrtý německý
hráč Uli Hoeneß přestřelil bránu. Tonda
byl v situaci, kdy mohl Československu
zajistit první titul v historii. Rozběhl se,
čímž předstíral prudkou ránu, německý
brankář Sepp Maier skočil do strany,
zatímco Tonda míč lehce podkopl a poslal jej svým specifickým „dloubáčkem”
doprostřed brány. Titul mistra Evropy
tak získalo Československo!
Zina Pacák
https://cs-cz.facebook.com/
bohemi1905 http://www.bohemians.cz/
default.aspx
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Přátelské setkání s vršovickým klubem Bohemians

Vážení a milí krajané!
Srdečně Vás všechny zveme na historicky unikátní přátelské setkání s našimi vzácnými hosty Bohemians z
Prahy, kteří k nám přiletí přes půlku zeměkoule, aby zavzpomínali na svůj ohromný úspěch v roce 1927. Nabízí
se nám všem úžasná příležitost, že i my krajané žijící zde v WA, můžeme být takovému zavzpomínání přítomni
a zároveň ocenit odvahu a elán všech členů expedice Bohemians. Věřme, že naším setkáním a malým pohoštěním tak přispějeme k jejich pocitu radosti a spokojenosti zde v WA a že nikdo z nás nepocítí žádný distanc, i
když mezi našimi současnými domovy leží Indický oceán. Všichni přece pocházíme z jedné rodné hroudy, máme jeden společný jazyk a jistě najdeme i společnou řeč. Vezměte s sebou své potomky, přátele i známé a sejděme se:

KDY? 3. 9. 2014 od 18:00
KDE? Australian Asian Club, 275 Stirling St, North Perth, Malý sál
CENA: Členové asociace zdarma, nečlenové $3
MENU: Lehké občerstvení, pivo, nealkoholické nápoje
Velice se těšíme na Vaši hojnou účast, veselou mysl a chuť si popovídat s našimi hosty Bohemians z Prahy.
Členové výboru

Takhle bych nazvala dobu, ve které nyní žijeme. Dnes mě k této
myšlence inspiroval můj kamarád
Martin. Uvědomila jsem si, že v
dnešní době upisujeme svoji svobodu a volnost komukoliv. Třeba
– chcete půjčit peníze? Jistě stačí
podpis a my Vám to pěkně spočítáme i s řádným úrokem, a opovaž se neplatit, pak bude pěknej
mazec. Chcete hezky bydlet? Jasně, stačí podepsat, zadlužit se a
už jsi Náš. Chceš dobrou práci? Není problém, podepiš a my si Tě ochočíme a zotročíme, budeš skákat podle nás. Takových příkladů můžu napsat tisíce. Myslím,
že je ale znáte.
Ano, máme dnes spoustu možností, můžeme si užívat luxusu, moderních technologií, zažít a koupit si věci, o kterých se
našim babičkám ani nesnilo, ale co myslí-

slné úkoly. K čemu všechen ten luxus, značkové oblečení, peníze a
super kára, když se mi rozpadá rodina, děti ani neví, jak vypadá jejich
táta a máma, zdraví má člověk podlomené a sám vlastně neví, kdo je.

Faustova doba
te, stačí to? Je to to, co v životě opravdu
hledáme a potřebujeme?
K čemu je mi krásný dům, když si ho neužiji, protože jsem neustále v práci, abych
získala peníze na hypotéku. K čemu je mi
skvěle placené zaměstnání, kde nemohu
svobodně a kreativně tvořit, být sama
sebou, kde jsem nucena jednat pod tlakem a proti své přirozenosti plnit nesmy5

Já osobně vím, že touto cestou jít
nechci. ANO, udělala jsem spoustu
chyb a ty jsem naštěstí proměnila v
úžasné zkušenosti. Jdu cestou svobody, radosti a lásky, cestou obyčejného života, kde mohu objevovat
sama sebe, pomáhat ostatním a stále se
vyvíjet. Prostě jen BÝT.......
Být lepším člověkem než jsem byla včera.
Zvažte to, komu se upisujete a proč. Jděte v souladu s tím, co si přejete Vy, ne co
si přeje společnost, okolí.
Přeji všem život dle Vaší libosti:-)
Děkuji Martine
Markéta

Jaká byla přednáška??? Zajímavá… a to velice!
V jeden chladný zimní australský červencový podvečer jsme měli tu čest hostit přednášku na téma zvířata faraónů. Téma, jakkoli by
se mohlo zdát náhodné, krásně zapadalo do daných okolností a určitě by byla škoda nevyužít vědomostí a čerstvých informací získaných přímo v nekropolích egyptských a súdánských. Shodou náhod se totiž v Perthu vyskytovala Mgr. Zdeňka Sůvová, která vystudovala zoologii na Jihočeské univerzitě a celý svůj profesní život se zabývá archeozoologií a paleoekologií a to v prostoru evropském
i blízkovýchodním. Když jsem slyšela její historky z archeologických výprav, tajil se mi dech a žasla jsem, kolik toho o historii a vlastně hlavně současnosti daných lokalit nevím. Když Zdeňka souhlasila, že se o část svých znalostí a zkušeností podělí, měla jsem velikou radost… a nadšení bylo vidět i v tvářích návštěvníků přednášky.
Přednáška se nesla v komorním duchu, podpořena spoustou otázek a zajímavých odpovědí. Zdeňka prezentovala vlastní fotografie
prastarého umění s tématikou zvířat. Vysvětlila nám vztah lidí ke zvířatům a způsob života v dávné historii. Také jsme měli možnost
nahlédnout pod pokličku archeologických výprav a nechybělo ani zhodnocení současné životní situace lidí a postavení zvířat v Egyptě i v Súdánu očima mladé archeozooložky. Nestačili jsme žasnout, co všechno se dá rozpoznat z kostí zvířat a jak fakta skvěle zapadají do „puzzle” historických událostí.
V Perthu Zdeňka sice trávila prázdniny, ale o nějakém odpočívání nemohla být ani řeč. Za pár týdnů svého pobytu v Perthu prozkoumala mnohem víc než já za dva roky. Samozřejmostí při jejích výpravách byl foťák a následné určování „úlovků” – především
z ornitologického světa. Na Zdeňky fotografiích jsem viděla zase úplně jinou Západní Austrálii, plnou krásných a různorodých zvířat.
Byla by škoda si nechat tyhle zajímavé postřehy pouze pro sebe, a proto jsem Zdeňku poprosila, aby napsala pár slov o svých výletech. Tímto bych chtěla Zdeňce moc poděkovat za její čas a energii a za její ochotu se podělit o zajímavosti Západní Austrálie a
Perthu, které odhalila během svých průzkumů.
Iva

Perthská zoologická zastavení
Zdeňka Sůvová
Po sedmi letech bez odpočinku jsem konečně vyrazila na dovolenou. Cílem mé
cesty byl Perth a pro relaxaci jsem si vybrala poznávání jeho přírody a minulosti.
Jako zoologovi mi byla určitě nejbližší
fauna. Studium zvířat lze v Perthu pojmout z mnoha pohledů, neboť zdejší
prostředí je díky nedávné historii, šetrnému rozvoji a nastaveným kulturním pravidlům na možnosti pozorování opravdu
bohaté.
První cesta vede přes různé instituce
zprostředkovávající kontakt s faunou. V
perthské zoo je australská zvířena zastoupena hojně, k nejpovedenějším expozicím
zde patří velká voliéra s mokřadními ptáky z celé Austrálie. Pokud se chcete vyfotit s klokany nebo si blíže prohlédnout
další vačnatce, lepší volbou je Caversham
Wildlife Park. K seznámení s mořskými i
říčními živočichy samozřejmě láká akvárium v Hillarys – největší atrakcí je obří
nádrž, kterou obývají i čtyřmetroví žraloci
a rejnoci. V menších akváriích můžete
vidět třeba atraktivní mořské koníky, různé jedovaté živočichy či esteticky nasvícené medúzy a sasanky. V případě, že si
radši prohlédnete zvířata nehybná, vydejte se do Muzea Západní Austrálie na vycpaniny či kostry vačnatců a ptáků, a to
nejenom současných. K nejzajímavějším
exponátům zde patří dávno vyhynulá
megafauna včetně ptáka moa či největšího známého klokana, ale z historie Země
tu můžete vidět důležité australské nálezy, jako jsou stromatolity nebo tzv. ediakarská fauna. Největší raritu mají ovšem
paradoxně v Námořním muzeu ve
Fremantlu – jmenuje se Megachasma
pelagios a je to hlubinný žralok objevený

v r. 1976 a známý dosud jen z nějakých
20 exemplářů.
Další pohled vede přes pozorování volných zvířat v přírodě nebo v prostředí,
které se jí podobá. Díky rozmanitosti

zejména ptačí fauny jsem měla během
své návštěvy pocit, že se ze mě stává ornitolog. A to tu v zimě jsou ještě poměrně
nízké stavy ptáků, největší hejna dorazí s
jarem. V městských parcích se prohání
hluční papouškové – barevní loriové, zelení barnardi, růžoví, bílí či tmaví kakadu;
v hlučnosti si s nimi pak rozhodně nezadají australští krkavci a černobílí flétňáci.
Mezitím poletují drobnější ptáčci: pávíci
kmitají svými vějířovitými ocásky, medosavky se pohybují kolem rozkvetlých
eukalyptů, malinká kruhoočka v hejnech
mizí v nejbližším křoví a hrdličky se snaží
6

najít nějaká semínka na zemi.
Kolem Labutí řeky se vyskytuje řada jezer
a mokřadů, takže místní fauna je pochopitelně ještě bohatší. Například na jezeře
Monger či v Herdsman Lake Parku se nacházejí hejna lysek doplněná o několik
druhů slípek, kolpíky, nejrůznější kachny
a husice, potápky a volavky, černé labutě,
kulíky či pisily. Věděli jste, že tu můžete
nalézt hned tři druhy ibisů a čtyři druhy
kormoránů? Když máte štěstí, zahlédnete
i vodní želvu dlouhokrčku. Na chechtající
se kookaburry či kormorány je bohatá
oblast estuária Labutí řeky, např. v Alfred
Cove. Pokud chcete vidět půvabné anhingy, je zase nejlepší vydat se na nábřeží
mezi přívozem a ostrovem Heirisson.
Fauna se pochopitelně liší se vzdáleností
od pobřeží – směrem k němu přibývá
racků, rybáků, ústřičníků, kormoránů a
pelikánů. Pro jejich pozorování není
vhodné jen pobřeží a pobřežní ostrovy
jako Rottnest či Penguin, ale i vnitrozemská slaná jezera blízko moře (například v
Rockinghamu).
U ostrova Penguin v mořském parku Shoalwater pak můžete sledovat i australské
lachtany a delfíny skákavé, kteří někdy
plavou za rybami až do Labutí řeky; v sezóně nelze než doporučit i pozorování
velryb. Co se suchozemských savců týče,
snadné je setkávání s klokany. V okolí
Perthu se v buši pohybují početní klokani
velcí, jak můžete bohužel vidět i na mnohých mršinách v okolí silnic. Pokud nechcete daleko, můžete se za nimi vypravit
třeba na bažinatý ostrůvek Heirrison
uprostřed Labutí řeky.
Pokrč str. 11
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Pohádka

,
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Klokánkovy aktivity

9

Z Klokánkovy kapsy

Připravila: Eliška Kyršová
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Pokrč. Ze str. 6

Zvědavě však okukují turisty také ve většině přilehlých národních parků, namátkou John Forrest, Yanchep, Serpentine.
Malými klokany quokka je proslulý ostrov
Rottnest, kde tyto roztomilé vačnatce
velikosti přerostlého morčete nelze minout. Ostrov Rottnest je kromě toho
vhodný i na nalezení ještěrů, zejména
scinků s místním názvem bobtail, vyplazujících na vás fialový jazyk v případě, že
se cítí ohroženi. Řada australských savců
je pak noční, takže jejich pozorování není
jednoduché – organizované noční procházky nabízí například park Whiteman,
sama jsem se však k podobným akcím
nedostala.
Neposledním východiskem je nacházení
zvířecích stop v místní tvorbě. Vzhledem
k přítomnosti živočichů na znacích Austrálie i Západní Austrálie se s nimi setkáváme doslova na každém rohu. Když se

však rozhlédneme kolem, spatříme náznaků daleko více. Ať už se jedná o umění
více zřejmé, jako je skupinka kovových
soch klokanů v nadživotní velikosti proti
katedrále sv. Jiří, či méně nápadné, včetně mořských zvířat vyrytých do dlaždic
přístavu ve Fremantlu nebo drobných
kovových plastik želv a žab u radnice tamtéž. U Labutí řeky samozřejmě nemohou
chybět labutě, a tak v parku Burswood
tryská nádherná labutí fontána a o kousek dál sochy labutě a cestovatele Vlamingha vypráví příběh pojmenování této
řeky. Zvířata se dostávají i do moderního
umění a podílejí se tak na rozsáhlé výzdobě centra, například vlakových stanic
Shenton Park či Swanbourne. Seznamovat se s uměním můžeme jistě i v institucích k tomu určených. Měla jsem to štěstí, že jsem se ocitla v Perthu zrovna v době, kdy v Galerii Západní Austrálie probíhala výstava Animal Ark. Zaujata uměním
aboriginců tvořících často na téma přírodních motivů jsem posléze navštívila
několik výstavních síní s jejich výtvory.
Každopádně, mnoho věcí jsem jistě zapomněla napsat a s dalšími jsem se nesetkala. A nejlepší zoologický zážitek? Nejvíce
mi v mysli uvízla návštěva přístavu na
ostrově Rottnest. Zrovna jsem si tu byla
doplnit vodu do lahve a chtěla pokračovat v obhlídce ostrova, když koukám, že u
mola nějaký rybář krmí pelikána. Tak si

říkám: bezva, jdu si prohlédnout pelikána.
Ale nebyl tam jen ten pták – po chvíli
zírám na divnou černou skalku, která se
objevila poblíž na mělčině. Jako by dýchala. Kroutím hlavou nad tím nesmyslem,
když se u kamene zvedne lem a začne
divoce se vlnit. A pak se skalka rozjela.
Přístav navštívil tak třímetrový rejnok
jménem trnucha jihoafrická (Dasyatis
thetidis), jež si přišla také pro svůj díl potravy. A tak jsem kromě krmení pelikána
měla možnost sledovat i krmení paryby.
P. S.: Díky Ivce a Pavlíkovi za ubytování a
za to, že to se mnou tak dlouho vydrželi.

Petra Kvitová podruhé jedničkou.
Hezky se to čte, jen co je pravda.
Rodačka z moravského Fulneku
letos vytřela zrak všem soupeřkám a odnesla si druhý titul vítězky prestižního tenisového turnaje
ve Wimbledonu. Ona to letos
byla vůbec jízda. Zatímco mužská
část našich tenistů se do úplného
závěru nedostala, i když ani oni
špatně nehráli – Tomáš Berdych
budiž potvrzením mých slov, tak
dámy z turnaje udělaly málem
českou záležitost. A právě dámám se budu, s dovolením, věnovat i já.
Začnu jednou z nejmladších. Tereza Smitková původně brala jako dobrý výsledek
ukázat se v příznivém světle v kvalifikaci.
Nakonec z toho bylo čtvrté kolo hlavní
soutěže a obrovské překvapení turnaje!
Prohrála s další Češkou Lucií Šafářovou,
která se ve Wimbledonu představila v
životní formě. Zastavila se až v semifinále
v další „české bitvě“ s budoucí vítězkou
Petrou Kvitovou.
Další výraznou stopu na wimbledonské
trávě zanechala Barbora ZáhlavováStrýcová. I ona se představila ve výborné
formě a turnajem proplouvala s nevída-

nou kuráží. Ve třetím kole porazila silnou
Číňanku Na Li a ve čtvrtém dokonce bývalou světovou jedničku Caroline Wozniacki
z Dánska. I její cestu nakonec zkřížila Petra Kvitová, se kterou Záhlavová-Strýcová
prohrála ve čtvrtfinále. A samotná Petra
Kvitová?
Hned v prvním kole porazila první ze série
českých soupeřek Andreu Hlaváčkovou.
Slabý los rozhodně neměla; utkala se s
Němkou Monou Barthel, hvězdnou Venus
Williams nebo Shuai Peng. Ve finále se ji
postavila nastupující kanadská hvězda
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Eugenie Bouchard, které odborníci předpovídají velkou budoucnost. Finále slibovalo velký sportovní zážitek. To se beze zbytku
splnilo, ovšem trochu jinak než
většina tenisových fanoušků čekala. Petra Kvitová nedala Kanaďance moc šanci a zvítězila s velkým přehledem a za necelou hodinu v poměru 6:3 a 6:0. O jejím
výkonu se následně začalo mezi
odborníky mluvit jako o jednom z
nejlepších ženských tenisových
výkonů všech dob. Na co sáhla, to
se jí dařilo, soupeřku přehrála
rozdílem třídy hlavně proto, že
hrála fantastický tenis. Jakkoliv bylo v
roce 2011 její vítězství možná překvapením, to letošní již nikoho na pochybách
nenechalo.
Mimochodem, Petru Kvitovou jste mohli
vidět „naživo“ například v roce 2012, když
společně s Tomášem Berdychem vyhrála
v Perthu Hopman Cup. Z té doby je také
známá jejich společná fotografie s vdovou
po Hary Hopmanovi Lucy, před kterou
poklekli, aby s ní i s pohárem pro vítěze
pózovali nadšenému Burswood Dómu.
Paul

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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SUDOKU

10 zásad slušného nakupování
Tak, milé děti, dneska si budeme povídat o nakupování. A pokud vydržíte
číst až do konce, dozvíte se přesný
návod, BOD PO BODU, jak na to. Při
dodržení několika pravidel je to hračka. Vzhůru na to!
Na nákupy!
Jo, nákupy! To není jen tak! Náákupy… To
je celkem věda. Někdy utrpení.
Ale znáte to. Váš milovaný oděv se po XY
letech pravidelného nošení z nepochopitelných důvodů rozpadne a není jiného
zbytí. Po několika dnech strávených meditací se s heslem „pro krásu se musí trpět“
vydáte do ulic.
A všude mraky lidí. Ale vás to dneska nemůže rozhodit. VÁS dneska totiž nerozhodí NIC! Nejsem přece žádnej amatér, ne?
Úsměv jako rohlík od ucha k uchu. Jde se!
Vzhůru do toho krámu, kde jsem nakoupila loni (nebo to bylo už před dvěma lety)!
Ježíš, je to ten samý krám??? Vždyť to je
hrůza to, co tady mají… nebo to je jiný
krám? Že by ten starej zrušili? To jako
někdo nosí?!! Hmmm… ta červená je pěkná. Uka blíž? No, Ježíš! Takový volány
tady. To ani nevím, kde je předek a kde
zadek. Radši to dám honem zpátky!
A tohle si někdo jako fakticky kupuje? No,
tak když už nakupuju, tak si přece něco
musím vyzkoušet. Ale co? Ze zoufalství
popadnu pár ramínek a s povoleným počtem kusů oděvu poslušně kráčím směrem převlékací kabinky. Vcházím do kabinky, svlékám se… No FUJ! To zrcadlo
musí rozšiřovat asi pětinásobně, ne? Nevěděla jsem, že mám celulitidu i na ramenech!!
Dobře, tak se uklidnit. Osvětlovač těhle
kabinek nejspíš nepatřil k nejlepším z
nejlepších (když dokázal nasvítit kabinku
tak, aby tam člověk vypadal jak zrůda),
ale každý se nějak živit musí. Třeba,
chudák, dostal výpověď někde z lunaparku z domu hrůzy. Nicméně by to byl dobrý marketingový chyták na prodej pytlů,
napadá mě. No to by byly prodeje, že by
ani zásoby nestačily. To by se dělaly reporty jedna báseň. Hezky v excelu… a
ještě bychom k tomu mohli přidat nějaký
pojištění (třebas náhlé úmrtí v případě
vyděšení). A udělat z toho balíček :)
Tak a teď vymyslet systém, jak ty věci na
ten háček všechny pověsit. Chvíli tam tak
tancuji a jinak různě kolaboruji a zkouším

a zkouším… A polovina věcí mi buď vůbec
nesedí, nebo je to katastrofa. Je to katastrofa! KA-TA-STRO-FA!!
Tak pánové a dámy, SBOHEM! Kdybych
nosila podpatky, otočila bych se nejraději
na podpatku. Takhle teda jenom ODCHÁZÍM.
...tak takhle to probíhá ZPRAVIDLA.
DNESKA ALE NENÍ ŽÁDNÉ „ZPRAVIDLA“.
Mám s sebou totiž nákupního profesionála! Nebo spíše tedy profesionálku. Proplétáme se uličkami a vidím části města, o
kterých jsem ani netušila, že existují. Skoro bych řekla, že jsem ztracená. Snad mi
Markét ukáže i cestu zpět. Á! A už jsme
tady!
A Markét vchází do obchodu sebevědomě
se vztyčenou hlavou jako hvězda. Všichni
nám uhýbají… ještě tu být červenej kobereček, a připadám si jak nějaká superstar.
A hned u prvního stojanu s ramínky zastavujeme. Markét táhlým pohybem paže
odsune všechna ramínka na jednu stranu,
protože
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO JEDNA: vytvoř si
„prohlížecí prostor“. A začne prohlížet
každé jednotlivé ramínko po ramínku.
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO DVA: nevadí, že
je to stojan s dětským oblečením. NIKDY
NEVÍŠ! Tady nejseš na žádný procházce
růžovým sadem, proto
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO TŘI: TADY JSME
NA LOVU! Markét se dostává do transu.
Markét přestává vidět a slyšet. A dokonce
ona sama přestává být mezi všemi těmi
hadříky vidět. Kdyby neměla svou hustou
blonďatou hřívu, stala by se téměř neviditelnou. Pche! Kam se na ni hrabe David
Copperfield s nějakým zmizením Sochy
svobody! Jsem na Markét hrdá. Ona mezitím listuje ramínky jako knihou, hezky
pěkně jedno po druhém. A nevnímá okolí.
A nevnímá ani mě!
„Markéééééééééééééééééééééét!!!!!!!!
HÁÁÁÁÁÁÁÁLÓÓÓÓÓÓÓ!!!“
Ne že by mě slyšela, ale v tom se její hlavička vynoří ze změti pulovrů a košil
(nebo co to na tom věšáku vlastně je).
Vystřelí paži á la Superman a oči ji zazáří.
To znamená jediné – ÚLOVEK JE DOMA.
Taky že nejsem daleko od pravdy! „Ježíš!!
No koukni na to! To tady nemůžeme nechat!“ „Market, já už to nepoberu,“ snažím se trochu vzdorovat plnou náručí, ale
není mi to moc platné. Markét je opět
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ponořená do svého rauše.
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO ČTYŘI: tímto
způsobem proberte VŠECHNY stojany.
Když říkám všechny, tak myslím opravdu
všechny. Opravdu všechny! Že se vám to
nevejde do kabinky? I my, dvě profesionálky, jsme tomuto problému čelily tváří v
tvář!
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO PĚT: vezměte
shop na dvakrát.
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO ŠEST: obsadit tu
největší kabinku, nejlépe zastrčenou, ať
nikdo pořád neopruzuje, protože…
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO SEDM: okupujte kabinku ALESPOŇ hodinu a půl! „Ale
slečny? Tady je maximální počet oděvů ke
zkoušení tři,“ snaží se nás zastavit prodavačka. Markét na ni hodí svůj pohled a
prodavačka už jen nevinně a téměř neslyšitelně zašeptá: „No, já jenom že jich máte o několik víc, tak kdybyste alespoň
občas přinesly něco, co si brát nebudete.“
Protože
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO ÓÓó(óóómm)
SM: do kabinky MINIMÁLNĚ 20 kousků.
„Se zbláznila, ne? Tři? To bychom nemohly vůbec kombinovat. Pamatuj si!” a pro
větší důraz vztyčí ukazováček “Dvacet!
Minimálně dvacet!” Po hodině a půl jdeme na další kolo a celý proces zopakujeme. A já se opět snažím lehce odporovat.
„Kam tohle budu nosit?“ „No, tak mi řekni, co si jako chceš vzít, až tě někdo pozve
na večeři? Do nějaký luxusní restaurace.“
„A tohle ne. K tomu nemám boty a ani
nevím, co bych si k tomu vzala.“
COSMO PRAVIDLO ČÍSLO DEVĚT: „Jak k
tomu nemáš boty? To se dokoupí!“ Markét má odpověď na každou námitku. V
obchodě z nás mají všichni evidentně
radost :)
Po dalších dvou hodinách odcházíme.
(Kde je ten červenej koberec?) Paní prodavačka si slyšitelně oddechne. Já si nesu
4 igelitky narvané svetříky, blůzkami, topy, downy a vším možným k prasknutí.
MISE SPLNĚNA.
P. S. Co že je to pravidlo číslo deset? Vezměte s sebou Markét!
Gabriela Petrovajová

Kurzy českého jazyka pro dospělé – nově i na
FACEBOOKU!

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

https://www.facebook.com/groups/719100258137215/
Další term výuky Češtiny pro dospělé začínáme 22. července
(úterý) a 26. července (sobota). Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich webových stránkách
www.CzechSlovakWA.org.
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ)
anebo gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).

Média
Slovenská

Nově hodiny češtiny pro pokročilé Hrátky s češtinou. Každý čtvrtek
odpoledne v Maylands s lektorkou z České republiky. Hodiny jsou
zdarma a nabídka platí jen pro nadcházející dva termy.

Denník SME www.sme.sk, Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/
Česká
Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com,
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

Česká škola Perth

Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz

pro děti od tří let
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands
Kdy: školní soboty od 9:30 do 12:00
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém
jazyce.
Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, přípravu a výuku čtení a
psaní
a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA: http://
tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.iprima.cz

Radio SBS 96.9 FM na 3 kanále SBS digitálního vysílaní
Každý čtvrtek 17:00–18:00 česky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Každý pátek 15:00–16:00 slovensky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Česká playgroup
pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let
Kde:

Z dôvodu mojej trojmesačnej cesty v zahraničí

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army
Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

sa slovenské bohoslužby v nasledujúcich troch

Kdy:

mesiacoch (august, september, október) nebudú

každý čtvrtek 9:30–12:30

Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první návštěvou telefonicky
nebo e-mailem na kontaktní osobu:

konať.

Helena Tippett 0401 577 661

Za porozumenie ďakujem.

tippett@westnet.net.au

Rev Milo Velebír
Knihovna a Senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands

Sv. Omša

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie
v hale pri kostole.

“Rainbow”

10. August 11.30
14. September 11.30




Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím kontaktujte ma na:
Rev. Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive 6054 Kiara WA
Mobile: 0401 511 302
calidusps@gmail.com



Balíčky komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východoevropskými komunitami a rádi přijdeme mezi vás nebo do vašeho
domu
Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta paměti,
asistence rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených
demencí, další informace), tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

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

Honorární konzulát ČR
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig
WESTERN AUSTRALIA 6023
Telephone: (08) 9246 7102

Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Unit 4, 193 Guildford Rd
Úradné hodiny:
Maylands WA 6051
Každý piatok 9.00–12.00
Poštová Adresa:
Pred návštevou je dôležiPO Box 265
té dohodnúť si stretnutie
telefonicky.
Maylands WA 6931
Telefón: 0411 552 517
E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulát ČR
Konzul: Ing. 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

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 vstup 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
informovat na adrese asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

Příspěvky na rok 2014
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
$ 25,00
Penzista jednotlivec $ 15,00
Student jednotlivec $ 15,00

Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno!

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
16. 8. 2014
3. 9. 2014
Říjen 2014

Bližší informace o plánovaných akcích se
dovíte z dalších čísel KLOKANA.

Vepřové hody
Setkání s Bohemkou
Kempování

Těšíme se na Vaši účast!

.

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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