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KONTAKTY

Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda 
Radek Václavík 0420 351 027

Tajemnice: 
Martina Tlamsová 0424 295 969

Pokladník: 
Michaela Ondová 0470 189 244

Členové výboru:

Gábina Baladová 0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087

Petra Jerejian 0412 751 026

Veronika Lakay 0433 753 386

Katarina Kysucká 0404 897 938

Katka Svejcarova 0401 782 666

Vlasta Thomas 6180 6103

Martin Udall 0435 814 004

Jiří Voyt 9401 3817

Iva Zausin 0404 735 462

Členka výboru a redaktorka: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
IN WESTERN AUSTRALIA

6/321 Harborne Street,  
Glendalough WA 6016

www.CzechSlovakWA.org  
csa@czechslovakwa.org 

SPLATNOST ČLENSKÝCH 
PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK 

2017 JE 31. 3. 2017 
POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!

Členství je možné zaplatit:

• Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA,  
 BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
 V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni   
 platbu identifikovat! 

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

• Na některé z našich akcí
Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte členskou kartu. 
Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na některé klubové akce.  
V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné zasílání časopisu Klokan.
Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.   
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese 
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016) nebo emailu 
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

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

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A TĚŠÍME SE NA VÁS NA 
NĚKTERÉ Z DALŠÍCH KLUBOVÝCH AKCÍ

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00

Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00

Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

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 Vlasta Thomas

2

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/CzechSlovakWA/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com


Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE:

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACE V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII 

Jako již tradičně, teploty se v tento den vyšplhaly vysoko nad třicet stupňů. Schůze proběhla 18. února  
v prostorách St Johns Lutheran Church v centru Perthu. Děkujeme všem členům asociace, co se, i přes 
vysoké teploty, zúčastnili i přispěli do diskuse. Schůze byla usnášeníschopná a tak se mohly projednat 
všechny body agendy.
A jaký byl program?

Po přečtení a schválení výroční zprávy z minulé schůze jsem 
shrnula bohatou činnosti klubu v roce 2016. Tradiční akce, 
jako táborák, vepřové hody a Mikuláš, doplňovala celá řada 
dalších aktivit - od přednášek, přes divadlo, taneční večery až po 
oblíbené víkendové kempování v Nanga Mill. Nechyběli hosté a 
naše spoluúčast na akcích organizovaných jinými stranami, jako 
například beseda se železným mužem Petrem Vabrouškem či naše 
prezentace na European Business Expo. Starosta města Šumperka 
nám zaslal velmi milé poděkování za péči, kterou jsme věnovali 
sportovcům, kteří zde reprezentovali Českou (i Slovenskou) repub-
liku na Mistrovství světa v atletice seniorů. Za velmi podařenou 
akci osobně považuji spoluúčast na mezinárodních oslavách 80. 
narozenin pana Zdeňka Svěráka, které jsme si, téměř před rokem, 
připomněli promítnutím jeho filmu Obecná škola.

V loňském roce jsme se také zaměřili na zkvalitnění, zmoderni-
zování a zjednodušení mnohých administrativních činností 
klubu. Možná ne viditelných na první pohled, ale věřte, že bylo a 
je věnováno mnoho desítek hodin na vytvoření jednotných data-
bází členů, ucelených emailových skupin adresátů. Brzy přejdeme 
na novou emailovou adresu s vlastní doménou. Založil se centrální 
„hub“ s informacemi týkajících se chodu klubu a organizace akcí. 
To vše by mělo umožnit přehlednější a dostupné informace při 
organizování akcí a vedení klubu.

Moderních technologií využíváme i na propagaci a prezentaci 
klubu - byla nově založena facebooková stránka asociace, inten-
zivně se pracuje na modernizaci a aktualizaci webových stránek a 
vytvořily se propagační materiály klubu, školy i kurzů češtiny pro 
dospělé. 

Naše organizace byla zaregistrována na několika on-line portá-
lech, navázala se komunikace s mnohými organizacemi - to vše 
proto, abychom se mohli kvalitně prezentovat na veřejnosti a byli 
viditelní jak krajanům, tak i zdejší multikulturní společnosti. Za 
mnohým stojí naše tajemnice Martina a editorka Klokana Lucie. 
Oběma, ale i všem ostatním, kteří se těmto činnostem věnují, 
děkuji.

Jako členové jste také obdrželi 12 čísel našeho měsíčníku 
Klokan . Tímto chci poděkovat naší editorce Lucii Vrbské za kva-
litní a obětavou práci. Děkuji i všem dopisovatelům, obzvláště pak 
Gábině Baladové za rozhovory se zajímavými krajany v rubrice 
„Jsou mezi námi“. Zároveň vyzývám všechny, aby se dopisovateli 
stali, Klokan je časopis pro nás a o nás.

Bilancována byla i úspěšná činnost České školy Perth a druhý 
Český a slovenský filmový festival. 

Po přečtení zpráv pokladník a místopředseda Radek Václavík 
přednesl pokladní zprávu za minulý rok. Naše hospodaření skon-
čilo v kladných číslech a to i po organizování několika ztrátových 
akcí a veleakce filmového festivalu. Na tom máte zásluhu hlavně 
vy všichni, co jste se pořádaných akcí zúčastnili. 

Po přechodu na  on-line účetnictví Xero (odhlasováno na výroční 
schůzi v loňském roce) se vedení účetnictví podstatně zjedno-
dušilo. Velkou výhodou je také okamžitá možnost zjištění stavu 
jednotlivých nákladových položek, výdajů, ztrát i zisku na jednot-
livých akcích. Poradensky nám pomáhal a na správnost vedení 
účtů bedlivým okem po celý rok dohlížel Michal Turek, který také 
plnil funkci externího auditora. Za jeho práci mu velmi děkujeme. 

Pokladní zpráva klubu byla jednohlasně schválena. Celou zprávu 
je možné si vyžádat na naší klubové adrese či telefonicky.

Dalším bodem programu bylo zvolení volební komise a předsta-
vení nominovaných kandidátů do výboru. Bylo potřeba zvolit a 
zaplnit uvolněné pozice pokladníka, tajemníka a členů výboru.  Ve 
svém funkčním období pokračují: předsedkyně Jitka Smith, míst-
předseda Radek Václavík, členové výboru Kateřina Hnědkovská, 
Gabriela Baladová, Vlasta Thomas, Jura Voyt a Martin Udall.

Stávající členky výboru Martina Tlamsová (tajemnice), Katarina 
Kysucká, Iva Zausin a Lucie Vrbská svoji kandidaturu obnovily, 
Bohouš Růžička práci ve výboru ukončil z důvodu přestěhování.

Nově do výboru kandidovaly – Michaela Ondová (do pozice po-
kladníka), Veronika Lakay, Petra Jerejian a Kateřina Švejcarová. 
Proběhlo tajné hlasování a během přestávky, kdy se podávala 
chutná pizza, volební komise pilně sčítala hlasy. Všechny nomi-
nované obdržely potřebné množství hlasů a staly se členkami 
výboru, blahopřejeme. 

A toto je váš nově zvolený výbor: 

Předsedkyně: Jitka Smith

Místopředseda: Radek Václavík

Pokladnice: Michaela Ondová

Tajemnice: Martina Tlamsová

Členové výboru: Kateřina Hnědkovská, Gabriela Baladová, 
Vlasta Thomas, Jura Voyt a Martin Udall, Katarina Kysucká, Iva 
Zausin, Lucie Vrbská, Veronika Lakay, Petra Jerejian a Kateřina 
Švejcarová

Dalším bodem schůze byla nominace na doživotní členství. 
Tentokrát byli nominováni čtyři členové. Po představení kandidá-
tů a tajném hlasování doživotní členství obdrželi: Jerry Kabelka, 
Jiří a Marie Lochmanovi a Vladimír Kofroň. Blahopřejeme a děku-
jeme za dosavadní zásluhy.

Nakonec byla otevřena všeobecná diskuse. Členům byl představen 
plán akcí na nejbližší měsíce a také dosavadní přípravy na další 
ročník filmového festivalu, který budeme v letošním roce pořádat 
ve vlastní režii.

Byla také přednesena výzva k nalezení vhodných prostor, kde 
bychom mohli uložit majetek klubu, mít výborová jednání, výuku 
češtiny pro dospělé, drobné akce a naši skromnou knihovnu. 

Současné, společně pronajímané prostory v komunitním centru 
v Maylands, nám díky zmenšování prostoru a omezenosti využití 
přestávají vyhovovat. Pokud máte jakýkoliv nápad, prosím, ozvěte 
se nám. 

Diskuse naši další výroční schůzi ukončila. Pokud máte nápady, 
návrhy, připomínky na zlepšení činnosti NAŠEHO klubu, dejte 
nám je vědět kdykoliv, Váš názor nás opravdu zajímá. 

Těším se na viděnou na některé z příštích akcí klubu. Pozvánky 
na ně najdete na dalších stránkách Klokana, na našich webových i 
facebookových stránkách.

S přátelským pozdravem

Vaše předsedkyně
Jitka Smith
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RECEPT NA 
LOUTKOVÉ DIVADLO
JAK SE VAŘÍ DIVADLO A CO DO RECEPTU VŠECHNO PATŘÍ?
Od minulého představení, které naše divadelní společnost Five 
Elements Theatre hrála pro českou komunitu, uběhlo již tři čtvrtě 
roku. Tehdy mohli nejen malí diváci, ale i dospělí, shlédnout 
marionetové představení Bajaja v prostorách Luteránského kostela 
v Perthu. Protože divadlo mělo úspěch, rozhodli jsme se opět přijít 
s novým představením. Tentokrát jde o zcela jiný typ loutkového 
divadla, kde jeviště ožije díky písním a domácky ručně ušité scéně 
a látkovým loutkám. 

Otázka, která jistě může pálit čtenáře časopisu Klokan, a se kterou 
jsme se vícekrát setkali, je proč hrajeme v anglickém jazyce pro 
českou komunitu. Odpověď je prostá. Je to z důvodu času a ná-
kladů na naše divadelní představení - když jsou v angličtině, tak 
je následně v Perthu můžeme hrát i pro další zájemce a pokrýt tak 
více diváků. I přesto naše představení v sobě mají poctivou práci 
českého divadelníka a loutkáře. Tímto článkem bych vás a vaše 
děti chtěla nejenom pozvat na naše představení, ale také přiblížit 
více práci divadelníka a vysvětlit, proč vlastně na loutková před-
stavení chodit.

Loutkové divadlo je jedním z mnoha druhů divadel, které v umění 
zaujímá zvláštní postavení. Hlavním vyjadřovacím prostředkem 
se stává oživlá hmota - loutka či předmět, které vdechuje život 
loutkoherec - a ten musí být zručný, řekněme jako -  kuchař.

Když tvoříte loutkové představení, je to jako byste vařili dobré 
jídlo. Do dobrého jídla musíme dát chutné ingredience, ale ničeho 
ani málo ani moc, zkrátka tak akorát, aby chuť byla právě taková, 
jakou chceme. Když do receptu přidáme zdravé ingredience, tak je 
to pro živý organismus teprve paráda.

JAK LOUTKOVÉ DIVADLO OVLIVŇUJE DĚTSKÉHO DIVÁKA?
Jsem přesvědčená, že dobré loutkové představení, stejně tak jako 
dobré jídlo, má všeobecně velmi zdravý vliv na rozvoj dítěte a 
jak se říká: “Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš”.  
Tak proč s tím učením otálet, zvláště když nám to může chutnat.

Loutkové představení a samotná loutka rozšiřují dětem nejen 
jejich znalosti a vjemy, ale přispívají k jejich estetickému, sociál-
nímu i citovému rozvoji. Loutkové představení má vliv na rozvoj 
dětské fantazie tím, že dává inspiraci k domýšlení a dotváření 
si naznačených situací, podněcuje děti k obměňování toho, co 
viděly a probouzí dětskou tvořivou činnost a představivost.

Text divadelní hry obohacuje slovní zásobu dětí. Děti často z di-
vadla přejímají nová slova, která je během představení zaujmou.

Když je pokrm hezky naservírovaný, tak máme kolikrát pocit, 
že jsme se nasytili i očima a jelikož divadlo je od slova  
dívat se, tak tady platí mnohonásobně, že na co se díváme, to 
nás sytí a ovlivňuje.

CO PŘEDCHÁZÍ HOTOVÉMU DIVADELNÍMU POKRMU?
Představení (pokud to nemá být vysloveně improvizace) se 
neupeče ze dne na den. Hotovému představení předchází velká 
příprava. Když vezmu jen základní výčet, na co vše při procesu 
musíte myslet, tak tu nesmí chybět: volba předlohy přiměřeně k 

věku diváka, délka představení, prostředí ve kterém plánujeme 
hrát, dramaturgické zpracování, vypracování scénáře, vytvoření 
funkční scény a loutek a dalších divadelních atributů, případné 
kostýmy, umění zacházet s loutkou a spolu s tím ji umět namlou-
vat a vše perfektně zesynchronizovat, aby si divák myslel, že 
vše jde vlastně samo, a samozřejmě dostatek času na přípravu a 
dostatek peněz na výrobu.
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S JAKÝMI LOUTKAMI SE DÁ VAŘIT 
LOUTKOVÉ DIVADLO?

Je mnoho způsobů, jak se dají loutky 
dělit. Jedno ze základních dělení je podle 
způsobu vodění loutky. Prvním typem jsou 
takzvané spodové loutky, kdy z pravidla 
loutkoherec není vidět a loutky ovládá za 
zástěnou. Sem patří například prstový, či 
na ruce nasazený maňásek a pak také typ 
loutky tzv. javajka, který je ovládán na 
hůlkách - čempuritách. 

Druhým typem jsou loutky voděné zesho-
ra, kterým se říká marionety. Vypadají 
jako miniatury lidiček a když jsou dobře 
ovládány, tak to může u diváka vyvolat 
iluzi, že se skutečně kouká na živou pohy-
bující se bytost. I když se divákovi může 
zdát, že loutkou pohybovat je jednoduché, 
její ovládání je náročné a vyžaduje dlouhý 
trénink a praxi.

Dále můžeme přidat loutky plošné, jako 
jsou například loutky stínové, kdy je pro 
hru zapotřebí světla a stínů.

Přála bych si, aby alespoň jednou do týdne 
rodiče s  děti vyměnili sladkosti a dobrů-
tky za divadelní lahůdky a vydali se na 
divadelní představení. 

Pokud se však 2. dubna chystáte na naše 
dětské loutkové představení, tak i zde 
pro vás bude připraveno pár laskomin a 
nápoje, které si za drobný poplatek budete 
moci zakoupit a v příjemném prostředí 
poklábosit s českými přáteli.

Anya Kopecka

Stínové, plošné loutky 
( představení Slavík a růže)

Dřevěné marionety 
( představení Bajaja)

Látková javajka 
( představení Tři příběhy)
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PŘEDČASNĚ NAROZENÍ
Běžně se děti narodí v termínech od 38. do 42. týdne těhotenství. Asi 10% dětí se ale narodí předčasně. Nedonošené 
děti nebo také předčasňátka, či předčasně narozené děti jsou děti narozené před ukončeným 37. týdnem těho-
tenství s porodní váhou nižší než 2.5 kg. Tyto děti obvykle nejsou připraveny na svět mimo matčinu dělohu. 
Některé jejich životně důležité orgány nemusí zcela fungovat, jiné nemusí být připraveny na svou činnost vůbec. 
Děti, které se narodily mezi 32. a 37. týdnem těhotenství, dohoní donošené děti velmi rychle a brzy se od nich 
ani neliší. Děti, které přišly na svět mezi 28. a 31. týdnem těhotenství jsou v porovnání s donošenými jedinci ve 
vývoji často pozadu, ale nakonec je ve většině případů doženou, ne-li předeženou. 24. týden je považován za 
hranici přežití, kdy má dítě šanci na plnohodnotný život. Ve vývoji dítěte může nastat situace, že se extrémně 
nedonošení jedinci nevyvinou dostatečně natolik, aby dosahovali úrovně zdravých jedinců. Současná medicína 
je ale natolik vyspělá, že se lékaři, ať už neonatologové, neurologové, psychologové či rehabilitační pracovníci 
snaží těmto dětem maximálně pomoci a procento takto narozených dětí je menší.

Adélka Kučera se narodila v únoru 2010, ve 24. týdnu těhoten-
ství. Mamince Janě praskla voda už ve 20. týdnu a na specia-
lizovaném ambulatním oddělění jí řekli, že je po všem. Adélce 
se ale ven nechtělo, a i když skoro na suchu (trochu plodové 
vody zůstalo), prospívala v mamince dál. Po pěti dnech byly obě 
propuštěny domů. Následné čtyři týdny maminka strávila na 
lůžku i přes odborné varování, že by neměla, jinak ji bude hrozit 
trombóza. Jana se ale cítila vleže lépe, měla pocit, že takto svoje 
dítko nebude mačkat. Někde se dočetla, že po fyzické stránce 
je dítě „dokončeno“ po třech měsících těhotenství, což ji drželo 
v přesvědčení, že může přivést na svět zdravé, i když předčasně 
narozené, dítě. Po čtyřech týdnech v domácí péči tatínka Milana, 
na kterého prasklo po 9 letech manželství, že umí vařit (!),bylo 
ale třeba volat pohotovost a Janu vezli do nemocnice kvůli uvol-
něné pupeční šňůře. „V nemocnici to vypadalo jako ze seriálu 
Pohotovost,“ vzpomíná Jana. „Několik lidí najednou křičelo: „To 
je Jana!“ „Nikdy předtím ani potom jsem nebyla tak populární,“ 
směje se. „Byla jsem ráda, že jsem v davu zahlédla mého dokto-
ra, ale ten se poprvé na mě vůbec nesmál. 1-2-3-hop na operační 
lůžko a jako vosy se na mě vrhlo nejmíň deset zelených plášťů. A 
pak už nic nevím. Tak se to rychle seběhlo, že u porodu nakonec 
tatínek nemohl být a vlastně ani já.“

Adélka měla porodní váhu 685 gramů a měřila 31 cm. První dva 
měsíce svého života strávila na novorozenecké jednotce intenziv-
ní péče. Kvůli nedostatečnému vývoji plic musela být napojena 
na umělou ventilaci. V inkubátoru obklopeném různými přístroji 
absolvovala denní testy krve a následné transfúze na její dorovná-
ní, prošla si infekcemi, žloutenkou, přírůstkem hmotnosti i jejím 
úbytkem. Maminka s tatínkem slavili dosažení každého kila, to 
první bylo na konci šestinedělí. V té době ji už mohli hladit přes 
inkubátorové okénko.

V osmi týdnech se už Adélka přesunula do jesliček, to zname-
ná, že spala v postýlce. Avšak po dalších komplikacích musela 
zpět do inkubátoru. Jenomže tím její „cesta“ nekončila. Poté, co 

dorazili Jana s Milanem, aby si vyslechli lékařské rozhodnutí, 
ozval se poplach. Sestry se zpočátku smály, že někdo zase připálil 
toast a že se ještě nestalo, aby museli nemocnici evakuovat. Jana 
si v duchu říkala, že miminka v inkubátorech přece nemohou 
evakuovat, a že poplach brzo vypnou. Ale pak to šlo velmi rychle. 
„Pro Adélku přišel rakouský doktor Rolland, vytáhl všechny šňůry 
a káblíky, vzal malou do náruče a už s ní pelášil do jiného křídla 
nemocnice“, vzpomíná Jana na krušné chvilky. „Po nervydrásající 
půlhodině na ručním dýchacím přístroji, kdy nám jen opakovali, 
že je růžová a že je v pohodě, a kdy posléze připojený přístroj 
začal ukazovat nepěkné kolísání v okysličení krve, dali Adélku 
do transportního inkubátoru a jako první ji převezli do nedaleké 
dětské nemocnice.“ 

Adélka strávila v nemocnici celkem 20 týdnů. V době termínu 
porodu měla váhu 2.5 kg, což je přijatelná váha novorozence. Při 
propuštění z nemocnice, necelý měsíc po termínu, vážila krásných 
3.4 kg. Jako všechny předčasně narozené děti měla nedovyvinuté 
plíce. Ošetřující lékař mamince řekl, že už tomu tak bude napořád. 
V jeho lékařské praxi má případy, kdy i v 21 letech mají před-
časně narozené děti problémy s dýcháním (chronic lung disease). 
Ovšem na Adélku neplatí žádná statistika. Maminka se dověděla 
o odborníkovi na výživu a rozhodla se nechat si poradit. Doktor 
na základě analýzy vzorku vlasů  a okolností Adélčina narození 

JSOU M
EZI NÁM
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doporučil doplněk výživy obsahující směs minerálů a vitamínů 
v podobě sirupu, který se přidával do mléka. Adélce to pomohlo 
při dýchání hlavně v době, kdy měla běžná dětská virová one-
mocnění. Sirup brala asi 4 roky a dnes už nemusí mít u sebe sprej, 
jaký mívají astmatici.

Dalším problémem předčasně narozených dětí je jejich atypické 
propojení mozku. Odborníci tomu říkají „autismus like“ chová-
ní, protože ne ve všem předčasně narozené děti korespondují 
s autistickými. Stejně jako oni mají předčasňátka rády řád a jakýsi 
organizovaný postup při činnostech. „Musela jsem Adélce vždy 
předem říkat, kam jdeme, kdo tam bude a co budeme dělat,“ říká 
Jana. „Když věděla, co se bude dít, tak byla v klidu. A to i v pří-
padě, že tam byly zcela nové děti. Spřátelila se s nimi hned. Stalo 
se ale, že jsme šli na stejné místo, které už znala, ale byla tam jiná 
akce a už z toho byla zmatená.“  

Jana s Adélkou též chodí na kraniosakrální terapii. Ani po letech 
nebylo marné „pracovat“ na traumatu z porodu. Terapie po-
mohla Adélce dokončit některé vývojové procesy a též uvolňuje 
úzkost a napětí v těle. Co se týče fyzického vývoje, nebyly žádné 
zásadní problémy. Adélka rozhodně není „malinká“, jak doktoři 
předpovídali. Výškou postavy a pohyblivostí odpovídá svým 
vrstevníkům (a to už od tří let).

Adélce je dnes 7 let a chodí do 1. třídy waldorfské školy, kde tzv. 
kindy je až do šestého roku dítěte. V předškolní výchově  výuka 
probíhá v cyklech, v pravidelně se opakujících se činnostech, 
přičemž se přechází z jedné na druhou. Například si děti zpívají 
písničku o uklízení a při tom rovnají hračky .... Taky jednou za 
týden pečou chleba a každý den si společně chystají svačinu. 
Výuka počtů probíhá nenápadně. „Je nás 20, tak potřebujeme 
20 mističek.“ Děti se taky naučily háčkovat na prstech a tkát 
na dřevěných kolících (Adélka vyrobila nádhernou kabelku). 
V následujícím školním roce pletou na jehlicích, které si taky 
samy vyrobily. V 1. třídě se už děti učí psát písmena. K novému 
písmenku se dostanou vždy přes nějakou pohádku nebo příběh. 
Paní učitelka vyprávěla například o rybě, která když vyskakovala 
z vody, tak připomínala tvar písmena F (fish). Děti při psaní po-
užívají černé tabulky a křídu. Do sešitu píší voskovkami, protože 
ty používaly v kindy při kreslení.

Překvapilo mě, kolik předmětů ve waldorfské škole mají . Myslela 
jsem si, že je vše nějak spojeno v jeden, maximálně dva. Ale výuka 
je rozdělena na tzv. hlavní předmět, kde se prolíná psaní, čtení, 
počítání a všeobecné znalosti; pak mají děti hudební výchovu, kde 
hrají na flétnu a zpívají; dále jsou tu eurythmy, což je pohybová 
výchova, která zahrnuje i tanec. A co mě nejvíce překvapilo, je 
němčina. Ano, ve waldorfské škole se děti učí německy. Tedy 
zpočátku hlavně písničky a básničky, ale stejně ...Napadlo by vás 
to? Snad je němčina součástí výuky i proto, že zakladatel waldor-
fského vzdělávání byl rakouský filozof Rudolf Steiner  (školy jsou 
též někdy označované jako steinerovské).

Adélka do školy chodí ráda a prospívá velmi dobře. V kolektivu 
je oblíbená, s každým se kamarádí, ve škole vede zábavu, je prý 
šaškem třídy. „Jak mohou mít dva klidní rodiče, tak živé a nepo-
sedné dítě?“, diví se prý všichni, co znají Adélku i její maminku 
a tatínka. Tak držme palce, ať děvče prospívá a zraje dál a ať má 
radost ze života.

Gábina, Jana a Milan
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Ing. Jaroslav KANTŮREK 
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

V Praze dne  3. února 2017

Č. j.   93637/2017-OZZKZ

Vážení a milí přátelé, 

rád využívám této každoroční příležitosti, abych Vás pozdravil, 
popřál vše nejlepší a zároveň Vás informoval o letošních plánova-
ných projektech a novinkách určených pro Vás, kdo žijete v zahra-
ničí. Vzhledem k jejich různorodosti a zaměření jsem přesvědčen, 
že Vás některé osloví. 

U příležitosti Týdne češtiny ve světě 31. 7. – 4. 8. 2017 pořádá 
Spolek Česká škola bez hranic (ČŠBH) ve spolupráci s Domem 
zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí svoji IX . 
Mezinárodní konferenci Českých škol bez hranic a spolu-
pracujících škol. Během konference se budou konat i odborné 
semináře a kurzy pro vyučující těchto škol. Bližší informace se 
brzy objeví na webové stránce www.csbh.cz. 

Spolek rovněž nadále pokračuje v mapování potřeb Čechů žijících 
v zahraničí a navazuje tak na práci z předchozích let, kdy uspořá-
dal k tomuto tématu dvě konference: v r. 2015 „Heritage Schools 
and Diaspora“ a v r. 2016 „Diaspora jako partner mateřského 
státu“. Videozáznamy z obou konferencí jsou volně dostupné na 
výše uvedené webové stránce www.csbh.cz.

Poslední konference se zúčastnili rovněž zástupci několika 
ministerstev, do jejichž působnosti spadá krajanská problemati-
ka. Jedním ze závěrů konference a naším aktuálním úkolem je 
vzájemná koordinace ministerstev a další diskuse o systematičtější 
návratové politice státu se zaměřením na spolupráci při aktuali-
zaci a postupném vytváření jednotné databáze informací státní 
správy pro Čechy žijící v zahraničí. 

V letošním roce se chce spolek Česká škola bez hranic zaměřit 
na projekt „Networking (novodobé) české diaspory“, a tedy 
konkrétně na úlohu sítě českých škol v zahraničí (a dalších krajan-
ských spolků). Ty mohou systematicky oslovovat určitou, početně 
velkou skupinu zahraničních Čechů napříč všemi generacemi 
(děti, rodiče i prarodiče), včetně nejmladších dospělých Čechů 
během jejich zahraničního studijního pobytu. Tím mohou být plat-
formou implementace návratových programů, případně alespoň 
šíření povědomí o nich. Výsledky šetření budou diskutovány na 
podzim 2017. 

I v letošním roce se konají tábory cíleně zaměřené na děti krajanů, 
případně tábory pro širší veřejnost, kde jsou děti krajanů vítány. 

• Oddělení výchovy Českobratrské církve evangelické po-
řádá tábor Jana Ámose Komenského v Bělči nad Orlicí, kterého 
se pravidelně účastní i děti z krajanské komunity na Ukrajině. 
Letošní termín bude od 5 . 7 . do 15 . 7 . 2017, veškeré informa-
ce jsou k dispozici na adrese http://tabor-belec.evangnet.cz/. 
Přihlášky se zasílají na adresu: http://prihlasky.srcce.cz/

• Tradičně se pod hlavičkou ČŠBH koná úspěšný letní 
tábor s výukou českého jazyka ve Sluňákově v termínu 29. 7. 
– 5. 8.  2017.  Informace a přihlášky jsou k dispozici na webové 
stránce www.csbh.cz

Dům zahraniční spolupráce (DZS) - příspěvková organizace 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
– propaguje české vysoké školství pod značkou Study in the 
Czech Republic. Záměrem je představit zahraničním studen-
tům Českou republiku jako ideální destinaci pro absolvování 
vysokoškolského studia. Na webové stránce www.studyin.cz je 
nově umístěn interaktivní vyhledávací portál studijních pro-
gramů, který umožní vyhledat studijní program dle zadaných 
kritérií. 

Užitečným nástrojem a komunikační platformou pro zájemce o 
sdílení informací, metod a přístupů k výuce češtiny v zahraničí 
je i elektronický časopis Krajiny češtiny, který  vychází v rám-
ci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. 
Je k nalezení na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.
dzs.cz.

Metodickou oporu českým školám v zahraničí, dalším kra-
janským sdružením či Českým centrům poskytuje mj. i Ústav 
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy http://ujop.
cuni.cz/strediska/metodicke-a-odborne-centrum/metodicke-a-
-odborne-centrum-o-nas . 

Vaší pozornosti rovněž připomínám další informační kaná-
ly, které mohou být pro Vás zajímavé. Mezi nimi vysílání 
Českého rozhlasu do zahraničí www.radio.cz. Naleznete 
zde aktuální informace i zajímavosti z ČR v textové i zvukové 
podobě. Webové stránky získaly v poslední době přehlednější 
tvář a můžete se zde snadněji orientovat. Radio Praha provozu-
je i stránku krajane.net - www.rozhlas.cz/krajane. Cílem nové 
šéfredaktorky Radia Praha Kláry Stejskalové je vytvořit zde 
širší krajanskou platformu. Větším letošním projektem by měla 
být akce pro české školy v zahraničí k výročí založení republiky 
„Po stopách vzniku ČSR“ – pátrání po místech spjatých se vzni-
kem republiky, imaginární rozhovory s historickou osobností. 
Radio Praha nabízí kromě aktuálních zpravodajských bulleti-
nů i na míru vyrobené podklady ve zvukové i textové podobě 
určené pro rozhlasové vysílání krajanských rádií a 30 minutový 
magazín pro školy. Máte-li zájem o některou z nabídek, ozvěte 
se na adresu cr@radio.cz. 

Na stránce www.czechplatform.cz  zase můžete bezplatně vy-
užívat informační servis sítě Českých center o exportu českého 
kulturního a kreativního průmyslu nebo aktivně prezentovat 
Vaše projekty a akce v zahraničí. 

Věřím, že Vás některé události tohoto roku zaujaly a že budeme 
mít možnost se při některé příležitosti potkat osobně. Přeji Vám 
v letošním roce hodně štěstí a úspěchů ve Vaší činnosti. 

S přátelským pozdravem

Jaroslav Kantůrek

Pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 224 183 243, e-mail: zkz@mzv.cz
www.mzv.cz/krajane

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
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KLOKÁNEK



Jarná krása
Kde bolo, tam bolo, za horami za dolami, bola jedna chalúpka a v tej chalúpke žil starček. Vlasy mal už celkom biele 
a chvel sa pri každom pohybe. Sedával pred chalúpkou celkom sám, hľadieval do zamrznutej riečky pred sebou a 
načúval mäkkému zvuku padajúcich vločiek. Tak sa míňal deň za dňom a starcovi postupne ubúdalo síl.

Jedného dňa, bolo to koncom zimy, keď už vzduch nebol až taký mrazivý, zjavil sa pred chalúpkou mladík. Bol vyso-
ký a krásny, mal ružové líca a jagavé oči. Jeho chôdza bola rezká a ľahká. 

Zaklopal na dvere chalúpky a starec mu otvoril: “Vitaj, synak, poď dnu, som rád, že ťa vidím. Porozprávaj mi o svo-
jich dobrodružstvách, o zvláštnych krajinách, ktoré si videl. A ja ti porozprávam historky o svojich skvelých skut-
koch. Budeme tak zabávať jeden druhého.

Starec ponúkol hosťa teplým čajom. Potom si vybral z kožucha zvláštne opracovanú fajku, naplnil ju tabakom a baf-
kajúc začal rozprávať:
“Som Severák, duch zimy. 
Dýchnem, a voda prestane tiecť. 
Všetko sa zmení na ľad. Celú kra-
jinu ozdobím priezračnou krásou 
cencúľov.”
“Ja som Vánok, duch jari,” riekol 
mladík. “Dýchnem a lúky i lesy sa 
pokryjú kvetmi.”
“Potrasiem svojimi vlasmi,” po-
kračoval starý muž, “a sneh zahalí 
krajinu. Zo stromov sa stratia aj 
posledné listy. Vtáci odletia do 
ďalekých krajín a zvieratá sa pre-
do mnou ukryjú hlboko do svojich 
skrýš.”
“Ja zazvoním svojimi prsteňmi,” 
odvetil na to mladík, “a na zem 
spadne teplá spŕška jemného daž-
ďa. Kvietky vystrčia hlávky spod 
zeme, všade sa objaví svieža zele-
ná tráva. Môj hlas privolá vtákov 
z južných krajín a všade sa ro-
zozvučí ich jasný a veselý štebot. 
Všade, kam vkročím, počuť krásnu 
hudbu a celá príroda ožije.”

A kým sa rozprávali, došlo k zá-
zračnej premene. Slnko sa rozžia-
rilo a nežné teplo sa vkradlo vša-
de navôkol. Severák, duch zimy, 
stíchol. Hlava mu klesla a sneh z 
jeho chalúpky sa roztopil. Vánok, 
duch jari, sa natiahol a rezko 
vyskočil na nohy. Na streche 
chalúpky začali spievať vtáci. Ľad 
sa roztopil a vyslobodená rieka sa 
veselo hnala vpred. 

Severák, duch zimy, sa rozplynul. 
Tam, kde stál naposledy, našli 
deti prvé púčiky kvetov – voňavé, 
nežné a biele – skromnú krásu 
jari.



Jarná krása
Pod snehom už prvá tráva,

na slniečko vykukáva.
Prvé kvietky voňajú,
vtáčiky už spievajú.

Prišla jar a vôňa vzduchu,
pripomína kvetov lúku.
Odkladáme rukavice,

čiapky, teplé nohavice.

Zelená už všade srší,
miesto snehu, dáždik prší.

Roztopený snehuliak,
premenil sa na oblak.

Dni sú dlhšie, dá sa hrať,
vonku psinu vystrájať.

Počítače vypínajte,
a slniečko privítajte.

Jar
Ťuki-ťuki na okienko,

ťuki-ťuki na dvere.
Behá po skle zlaté pierko,

trúsi zlaté páperie.

Meduška si pretrie oči,
div jej srdce nevyskočí.

Je to tak,
klopká u nej zlatý vták.

Ale kdeže!
Keď sa lepšie prizrela,

iba jeden žiarivý lúč zazrela.

To predjarné slnko ťuká
že od tejto nedele,

pod snehom sa začnú dvíhať
snežienky a podbele.



Jarný zvuk
Puk, puk, puk!
Aký je to huk?

To sa ľady
lámu, drobia,

preto taký
lomoz robia.

Puk, puk, puk!
Taký robia hluk.

Žblnk, žblnk, žbln!
To je pieseň vĺn.

Berie ľady,
berie voda,
nebude ich
veru škoda.

Žblnk, žblnk, žbln!
To je pieseň vĺn.

Puk, puk, puk!
Aký je to huk?

Starej vŕbe
pri potoku

vypučal puk
popri puku.

Puk, puk, puk!
To je jarný zvuk.



BLONDÝNKY
Dve blondýnky sa rozprávajú. Jedna hovorí: „Včera som bola na tehotenskom teste.“

Druhá na to: „No a? Majú tam ťažké otázky?“


Policajt zastaví blondýnku: „Išla ste 120km/hod.“

Blondýnka sa smeje: „Ale to je nemožné. Ja som na ceste len 10 minút.“


Pýta sa blondýnka blondýnky: „Už si čítala Shakespeara?“

Druhá sa zamyslí a vraví: „A kdo to napísal?“


Dve blondýnky sa prechádzajú po pláži a nájdu dve bomby. 

Jedna hovorí: „Vieš, musíme to ísť povedať na políciu.“ 

Druhá: „A čo keď jedna exploduje?“ 

„No tak povieme, že sme našli len jednu.“


Nie každá blondýnka je hlúpa.

Muž sa dostane do lietadla a zistí, že bol posadený vedľa roztomilej blondýnky. 
Okamžite sa k nej otočí a urobí prvý krok k nadviazaniu kontaktu: „Viete, počul som, 
že let lepšie uteká, keď sa zhovárate so spoločným cestujúcim. Poďme teda o niečom 
hovoriť.“ 

Blondýnka, ktorá si práve otvorila knihu, ju pomaly zavrie a obráti sa k mužovi: „A 
o čom by ste sa chcel rozprávať?“ 

„Hm, neviem. Čo takto o nukleárnej energii?“

„Dobre,“ odpovie blondýnka. „To by mohlo byť zaujímavé. Ale dovoľte mi opýtať sa 
vás niečo ako prvá. Kôň, krava a koza žerú to isté – trávu. Ale koza malé tvrdé gulič-
ky, krava velkú mokrú placku a kôňskoro suchú šišku. Čo myslíte, prečo?“

Muž je ohromený a nakoniec pokrúti hlavou: „Nemám tušenie.“

Tak mi teda povedzte,“ odpovie blondýna,  „ ako je možné, že sa cítíte na debatu 
o nukleárnej energii, keď nerozumiete ani hovnu?“

POTŘEBUJETE VYHLEDAT 
INFORMACE V ČESKÝCH A 
SLOVENSKÝCH ARCHIVECH?

Vyhledávání informací v českých a sloven-
ských archivech může být pro laika tvrdý 
oříšek. Pro člověka bez historického nebo 
archivářského vzdělání a badatelských 
zkušeností je složité vyznat se ve velkém 
množství archivních fondů. Archivy vět-
šinou nejsou digitalizovány a kvůli jejich 
studiu je často potřeba zdlouhavě cestovat 
po celé České nebo Slovenské republice. 
Starší archivní dokumenty byly navíc 
psány dnes už dávno nepoužívanými typy 
písma, které jsou pro současníka bez pa-
leografické průpravy v podstatě nečitelné. 
Mnoho archivních dokumentů z doby před 
vznikem Československa je navíc napsáno 
německy, a ty ještě starší bývají v latině.

 Samozřejmě Vám nic nebrání strávit dlou-
hé měsíce archivním bádáním. Pokud však 
potřebujete svůj čas využít efektivněji, 
nabízíme Vám služby zkušených histori-
ků a archivářů, kteří pro Vás v archivech 
vyhledají potřebné informace za zlomek 
času, který by k tomu potřeboval amatér-
ský badatel.

I pro nás mimo Českou a Slovenskou 
republiku je zde nyní možnost vyhledat 
potřebné informace, pomocí společnosti 
Czech Archives, která se zabývá komplex-
ním vyhledáváním a zpracováním infor-
mací v českých a slovenských archivech. 
Potřebujete-li vyhledat informace o 
osobách předků či hledání v minulosti fy-
zických osob, firem nebo organizací, stačí 
se na společnost Czech Archives obrátit s 
žádostí o nezávaznou konzultaci.  

www.czech-archives.com
E-mail: info@czech-archives.com

Telefon: +420 604 304 180
Czech Archives, s. r. o.

Charkovská 24, Praha 10, 101 00

(Text a informace přejaty z www.czech-archives.com)

MOŽNOST STUDIA ČEŠTINY PRO CIZINCE V ČESKÉ REPUBLICE

Na pětadvacetiletou tradici Letní školy slovanských studií navázal svým založením v roce 1993 Kabinet češtiny pro cizince Filosofické 
fakulty Masarykovy univerzity.

Rozšiřujícímu se zájmu o bohemistiku však již neodpovídaly pouze měsíční kurzy, a tak byla výuka češtiny rozšířena o nové formy studia:

• Kurzy češtiny pro cizince (krátkodobé a dlouhodobé)

• Letní škola slovanských (bohemistických) studií (4-týdenní intenzivní kurz českého jazyka)

• Bakalářské studium oboru Čeština pro cizince (3-leté)

• "Česká studia"

• Didakticko-praktický kurz

• Intenzivní kurz češtiny pro cizince (2-týdenní, únor 2017)

Více informací o bohaté nabídce kurzů češtiny FF MU pro cizince najdete na internetových stránkách: http://www.phil.muni.cz/kabcest

ZASMĚJTE SE S KLOKANEM
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HELENA HENTZ 
- THE SUPER BUSY CZECH DOULA IN PERTH 

What made you want to become a Doula?  
(tell us about yourself and briefly what lead you on 
your path)
I grew up in Czech Republic, in Brno. After my high school studies 
I was thinking to study midwifery but was discouraged by the 
natality that happened in the 1990ties after the Velvet revolution 
in my country. Young people started to travel abroad, birth rate 
decreased rapidly, and lot of midwives lost their jobs. So I decided 
to study languages and tourism instead. I lived and worked in dif-
ferent countries. In 2006 me and my husband came to Perth, with 
an eleven days old embryo.

My pregnancy was what most people would describe a textbook 
pregnancy. I felt so great and I loved to be pregnant.  I was eager 
to read everything about pregnancy and natural birth, and found 
everything so fascinating. Thanks hypnobirthing I experienced a 
calm, beautiful, natural birth.

After my birth I met other mums who didn’t speak about their 
births as positive as I did, and that was my “A-ha moment”. My 
dream I had years ago to support women came back. I realized  
I had to learn how to share hypnobirthing with other women, how 
to support and empower women and show them how calm birth 
can be when using relaxation techniques during birthing, how 
transforming a birth can be, how natural birth can be if we really 
understand what women in labour need, especially in these times 
of frequent intervention and medical interference. My interest has 
grown into a deep passion. 

In 2008 I started my studies with Childbirth international to 
become a doula, and attended my first birth. Thanks to this very 
special birth I definitively knew I was on the right way. In 2009 I 
became a certified hypnobirthing practitioner (HBCE) and started 
to teach hypnobirthing privately to Perth couples. And a year 
later I was fortunate to deepen my knowledge in a Doula training 
course by Michel Odent in London. 

Since then I have welcomed over 200 babies into this world and 
many Czech and Slovak Perth babies.

I love being doula & childbirth educator. I believe that birth is a 
natural, safe, sacred and very powerful  event, one of the most 
important and memorable times in a woman‘s life and I feel so 
honoured to be chosen by parents-to-be to journey and be with 
them during this special time.  A woman will never forget her 
birth and my true wish would be that every woman could have an 
empowered & satisfying birth and that all babies are welcomed 
with gentility, safe, healthy, but most of all, with love.

What is a doula? 
The word ‘doula’ — pronounced ‘doo-la’ — is a Greek word 
meaning ‘woman servant or caregiver’. Since time began, women 
have always helped women give birth. Traditionally, labouring 
women were surrounded by family members and experienced 
women from the community. Women knew how labour was to 
proceed and they weren’t afraid of it. They were coached and 
taught by their female elders. As childbirth became the domain 
of the medical profession and women moved into hospitals for 
birth, women lost their vital connection to one another during this 
time of intense physical, emotional and spiritual work. The art of 
birthing has been lost. 

Today, a doula is here to help you get in touch with that lost art 
and assist you through this most magical journey into motherhood 
/ fatherhood.

Doula is an experienced woman, who is trained in child-birth. A 
doula understands the natural process of birth and the emotional 
needs of a woman in labour. She provides continuous physical, 
emotional and informational support to women and their partners 
throughout the childbearing year. 

A doula is your personal birth companion offering constant sup-
port to you and your partner that the hospital staff may be unable 
to provide, as they will probably be very busy with the clinical 
aspects of the birth, are often taking care of more than one labou-
ring woman and change shifts every 8 hours.

A doula will meet you and your partner one or more times before 
the birth to get know the two of you and your wishes regarding 
labour, to create a trusting bond. A doula will stay with you conti-
nuously through your labour and birth, until the baby is born, and 
provide help and support in the early care of your newborn. 

She will also provide support and encouragement to your partner 
and help him to participate in the birth to the extent the two of 
you feel comfortable.
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How did you come across Hypnobirthing® in 
childbirth?
I actually discovered Hypnobirthing® only in the last month of 
my first pregnancy. At that time, I knew, I wanted to have a na-
tural birth without any interventions, but I felt I am not prepared 
to deal with the “pain” and I need some tools for my journey. 
Hypnobirthing gave me what I was looking for. Hypnobirthing 
taught me that the “pain” doesn’t need to be a natural accompa-
niment of birthing and how to work with my body and my baby 
to make the birthing easier, calmer and more comfortable. The 
weeks before my birth, I was practising the special breathing, 
relaxation and visualization techniques, I was listening daily to 
birthing affirmations & rainbow relaxation. I visualized my birth, 
and I was sure I would experience something magical... And I had!

What is Hypnobirthing®? 
HypnoBirthing® is a childbirth method that focuses on preparing 
parents for gentle birth.  Hypnobirthing is based on an under-
standing of how the body and mind works both chemically and 
physically. The mind is more powerful than most of us realize. 
The brain already controls every cell in our body - makes our 
heart pump, lungs breathe, stomach digest--without us ever being 
thinking about those functions. Birth is a perfect opportunity to 
tap into that part of the brain, what is referred to as the “uncons-
cious mind”. If a mother is having fears or doubts about birthing, 
thinking negatively about birth, her body tenses and tightens, 
including the uterus, pain is created, and the baby is not able to 
be born as easily. 

Hypnobirthing teaches mother to release their fears both throu-
gh an understanding of what birth is about, and that it really is 
natural, normal and healthy function for women. The practice 
includes technique of deep relaxation, breathing and visualization 
exercises into childbirth and is designed to help moms go into a 
deep state of relaxation very quickly. If a mother is free of fear, 
is relaxed and confident about her body’s abilities, her body and 
mind will work in harmony, endorphins – body’s natural relaxant 
replaces the stress hormones that constrict and cause pain. Nature 
will be free to function in the same well designed manner that it 
does with all other creatures. Parents also learn the importance 
of having respectful dialogue with their care providers to ensure 
they have the best birth possible. Hypnobirthing classes also pro-
mote special bonding of mother, baby, and her partner and create 
a more integral role for the birthing companion. 

What does a hypnobirthing® mum experience  
during birthing? 
The HypnoBirthing mother is in a daydream-like state, but she 
is fully in control and she is an active participant in the labour 
process. She is not in a trance or a sleep state. She is totally aware 
what is happening to her and around her. She is aware of her 
body’s surges; she is able to eliminate stress and pain through the 
breathing & guided imagery. HypnoBirthing mothers often find 
that they experience time distortion and are not distracted by 
other people.

HypnoBirthing mums works with each surge of her body in total 
relaxation. This allows her to achieve a shorter and more comfor-
table labour for herself and baby, lessens fatigue during labour. A 
birth companion (partner, doula) helps the mother stay focused 
and relaxed. And, when it comes time for birthing, hypnobirthing 
doesn‘t believe in forcefully pushing for long, exhausting periods 
of time the baby out. We actually teach women to work with and 
follow the natural pulsations of her body and birth her baby with 
in safety and with ease, as other mammals birth their babies. 

Can it be used whilst having a caesarean?
Absolutely. First of all, only about 16 percent of HypnoBirthing 
mums bring their babies via Caesarean birth into the world, 

compared to the national average of 32 percent. The techniques 
mums & dads learn in the HypnoBirthing classes will help them 
to remain calm and in control even in the event that medical 
intervention of any sort is needed. Mothers who have needed 
scheduled caesareans for medical reasons report that they were 
totally relaxed before, during and after the procedure. Many re-
port that they needed little or no medication following the birth, 
and they were able to return to normal functioning in a very 
short period of time. 

The hypnobirthing breathing techniques help a mother having a 
Caesarean birth to calm her down and to be consciously present 
in the moment without stress. Using the breathing techniques can 
help facilitate the body accepting the anaesthesia easily.

The Rainbow relaxation CD encourage mums to bond with  
her unborn child, get better in tune with her body and teach 
her to relax. 

What has been your most rewarding experience 
thus far?
Each birth taught me something new, each birth brings so much 
joy into my heart. Not just the birth of the baby but the birth of 
the mother…. A woman who has given birth does not look at the 
world the same way ever again, nor does she look at herself the 
same way, for better or for worse. Witnessing over two hundred 
women growing into mothers, witnessing the power of the birth, 
the unforgettable moments when she realizes that she is so much 
stronger and powerful than she knew.... the bond with her part-
ner.....the first gazes of mother and father into their baby‘s eyes... 
the birth of a new family, the birth of a new woman...... 

All these births taught me so much, each couple I journeyed with 
has helped to shape me into the doula I‘m today, each of them 
taught me more than they will ever know. And I‘m so very grate-
ful for u, my job, calling and lives we have created.

For more information or to get in touch with Helena, please visit  
http://www.dreambirth.com.au/
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ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

The First Light Flower Essences of 
New Zealand 

Natural sacred medicine healing the 
body, mind and spirit. 

Made purely out of sun, water and 
plants healing energy.  

 Please contact: Andrea Klíma 

Tel: 0401272797, andreanzessence@gmail.com

ANDREA LACK      |      0403 007 489      |      andrea.lack71@gmail.com     |     

Indoor – Outdoor 

One on One

Group Training

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the 
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y

Bootcamps

Mums and Bubs

Weight Loss

Nutritional Advice

Pre and Post Natal 
Certified
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Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y
Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - ČESKÉ BUCHTY

POSTUP:
Prosejeme půl kila mouky se špetkou soli 
a uprostřed vytvoříme důlek, do kterého 
vsypeme zhruba 40 g cukru, kůru z jednoho 
citrónu, 2 lžíce instantního droždí a většinu 
lehce ohřátého mléka.

Promícháme střed s moukou a postupně přidáváme 20 g cukru, 3 žloutky, 100 g rozpuště-
ného másla a zbytek mléka až se nám vytvoří těsto, které se nelepí.

Bochánek z těsta poprášíme moukou a přikryté 
utěrkou ho necháme vykynout okolo hodiny v mírně 
předehřáté troubě nebo jiném teplém místě. Dáváme 
pozor na průvan, ten není s těstem kamarád.

Po vykynutí vyklopíme těsto na pomoučenou pracov-
ní plochu a rozdělíme jej na 12-16 dílů, ze kterých 
prsty vytvoříme placičky a naplníme náplní, kterou 
máte nejraději. Buchty skládáme těsně k sobě do pe-
káče a každou zvlášť potřeme rozpuštěným máslem. 

Buchty pečeme v předehřáté troubě na 180 °C, až 
budou na povrchu pevné a zlaté. Dokud jsou horké, můžete je potřít českým rumem. To 
dodá ještě lepší vůni. Po vychladnutí buchty pocukrujte moučkovým cukrem, do kterého 
přidejte trochu vanilkového.

Dobrou chuť!

INGREDIENCE:
Těsto:

500 g    mouka (hladká nebo 
  continental)

1 špetka  sůl

60 g  cukr krupice

1 ks  citronová kůra

200 ml  mléko

2 lžíce    instantní droždí

3 ks  žloutek

100 g + 50 g máslo

  moučkový cukr

  vanilkový cukr

Náplň:

Povidla

Tvarohová náplň

„Pokud chcete aby těsto bylo opravdu 
nadýchané, propracujte ho po prvním 
vykynutí a nechte ho vykynout ještě 
jednou.“

„Pro tento recept jsem vyzkoušela 
buchty z mouky hladké i continental. 
Z hladké mouky byly buchty mnohem 
chuťově jemnější. Z mouky continental, 
která odpovídá české polohrubé, skoro 
až hrubé, byly buchty nadýchanější a 
na pohled hezčí.“

Michaela Ondová
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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 
STV: www.rtvs.sk/
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
sa konajú pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci 
v St John‘s Lutheran Church na 16 Aberdeen Street 
Northbridge o 4 hod popoludní. 
Po bohoslužbách máme vždy posodenie v hale pri káve. 
Všetci ste srdečne vítaní.
O bližšie informácie a s akýmikoľvek žiadosťami 
o pastorálne služby, sobáše, pohreby, návštevy v 
domácnosti, večeru Pánovu a podobne sa obráťte na 
Rev Milo Velebír na telefóne 0413 650 429 alebo email: 
milo.velebir@gmail.com

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

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

 12. Februar 11am
  12. Marec    11 am
    9. April      11 am

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,

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

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

Kurzy českého jazyka pro dospělé

1. čtvrtletí 2017 začíná v úterý 17. ledna večer.

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

Výuka se koná v budově The Rise, Community Office 
č. 8 (1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou), 
28 Eighth Avenue, Maylands.

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

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

Česká škola Perth

Kdy: školní soboty 9:30–12:00 
Kde: Wembley Downs Primary School

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

Další informace: Jitka Smith 0406 026 840 
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@amnet.net.au 

SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

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 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

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

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

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: 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

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI  
V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským 
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.  

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

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

• Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA, 
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni  
platbu identifikovat! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
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 $22 a je nutné nás informovat na adrese 

asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

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

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

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2017
   April 2017 Táborák    June 2017 Den dětí

   May 2017 Taneční zábava    August 2017 Vepřové hody
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