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Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda

Martina Tlamsová 0424 295 969

Gabriela Baladová 0422 582 197

Tajemnice: 
Katka Švejcarová 0401 782 666

Pokladník: 
Michaela Ondová 0470 189 244

Členové výboru:

Dana Carrol 0401 152 701

Jiří Voyt 9401 3817

Marcela Pauková 0403 672 754

Petra Jerejian 0412 751 026

Radek Václavík 0420 351 027

Regina Čelišová 0481 330 685

Veronika Lakay 0433 753 386

Redaktorka Klokana: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com

Korektura textu:  
Milan Kučera

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
OF WESTERN AUSTRALIA

22 Blythewood Way, 
Heathridge WA 6027

www.czechslovakwa.org  
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TĚŠTE SE NA DOBROTY

SENZAČNÍ BUŘTY A KLOBÁSY
CHLEBA Z ČESKÉ PEKÁRNY

PIVO ČESKÉ TOČENÉ I V LÁHVI
AUSTRALSKÉ VÍNO I NEALKO

SLAĎOUČKÉ KOBLIHY ...SLAĎOUČKÉ KOBLIHY ...
 

PROGRAM
4:30 PM ZAČÁTEK AKCE

5:00 PM ZAPÁLENÍ OHNĚ
JAKO HOST ZAHRAJE 

PAVEL NOVÁK

S SEBOUS SEBOU
KLACEK NA OPÉKÁNÍ
ŽIDLIČKU NEBO DEKU

NĚCO TEPLÉHO NA SEBE (PRO JISTOTU)
HUDEBNÍ NÁSTROJE A DOBROU NÁLADU 

P.S. PŘIOBJEDNAT SI VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ BUŘTŮ NEBO KLOBÁS 

JE MOŽNÉ NA CSA@CZECHSLOVAKWA.ORG DO 26/4/19

TĚŠÍME SE NA VÁS ZA KAŽDÉHO POČASÍTĚŠÍME SE NA VÁS ZA KAŽDÉHO POČASÍ
$4 ČLENOVÉ ČSA /$7 NEČLENOVÉ /$0 DĚTI DO 12LET

LEGENDÁRNÍ

TÁBORÁK 
SOBOTA 4/5/2019

ERN HALLIDAY RECREATION CAMP 
WINDMILL PICNIC AREA

WHITFORDS AVENUE, HILLARYS 

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK JE 31. 3. 2019 

POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

ZUZANA ČAPUTOVÁ 

Prezidentské voľby 2019: Čaputová sa stane prvou slovenskou prezidentkou, účasť bola re-
kordne nízka

  16. marca 2019, si voliči vybrali z 13 kandidátov dvoch finalistov do druhého kola. Kandidátka 
Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová a nezávislý kandidát Maroš Šefčovič zabojovali o pria-
zeň takmer 4,5 milióna oprávnených voličov.

Úspech nakoniec slávila Čaputová, ktorá má po sčítaní 100 percent zápisníc 58,40 percentnú 
podporu. Svoj hlas jej odovzdalo viac ako milión voličov. Šefčovič mal na svojom konte 41,59 
percenta hlasov. 

 Účasť dosahovala úroveň 41,79 percenta, čo je v prezidentských voľbách historicky najnižšia účasť. 
Definitívne výsledky ohlási Štátna volebná komisia na tlačovej konferencii v nedeľu o 12:00. 

Čaputovej k úspechu gratulovali politici viacerých strán vrátane prezidenta Andreja Kisku, ktorý 
jej prišiel pogratulovať priamo na štáb.  Vo svojom víťaznom prejave sa poďakovala voličom aj 
v jazykoch národnostných menšín. „Ďakujem vám všetkým že ste boli so mnou, sľubujem vám, že ja budem s vami. Budem aj s vami, 
ktorých dôveru som si zatiaľ nezískala,“ povedala v prvej reakcii Čaputová. 

Novozvolená prezidentka následne v rozhovore pre HN naznačila, čo plánuje, kým sa chopí úradu. „Chcela by som sa v najbližších mesia-
coch zaoberať aj zložením tímu a poradcov. Zaoberať sa pracovnými povinnosťami a oddýchnuť si,“ priznala.

Maroš Šefčovič krátko pred tým priznal porážku a víťazke poprial jej len to najlepšie. „Povedal som jej, že od dnešného večera berie na 
seba veľkú zodpovednosť. Čakajú ju časy, kedy Slovensko potrebuje byť zjednotené. Želám pani prezidentke a Slovensku len to najlep-
šie,“ povedal Šefčovič. Čaputovej zároveň poslal kyticu.

hnonline.sk

Mgr. Zuzana Čaputová, rod. Strapáková (* 21. jún 1973, Bratislava) je zvolená prezident-
ka Slovenskej republiky. Do funkcie bude inaugurovaná 15. júna 2019, kedy napoludnie 
zloží pred Národnou radou Slovenskej republiky sľub do rúk predsedu alebo predsedníč-
ky Ústavného súdu Slovenskej republiky. Stane sa tak prvou ženou v úrade prezidenta 
Slovenskej republiky a zároveň vo veku 45 rokov aj najmladším človekom, ktorý kedy 
zastával úrad prezidenta Slovenskej republiky.

Pred zvolením do funkcie prezidentky pôsobila ako právnička a občianska aktivistka. Je za-
kladajúca členka a bývalá podpredsedníčka mimoparlamentnej liberálnej strany Progresívne 
Slovensko. Dlhoročne pôsobila v neziskovom sektore ako spolupracovníčka občianskeho 
združenia VIA IURIS, ktoré sa venuje posilňovaniu právneho štátu a presadzovaniu spravod-
livosti vo vybraných oblastiach práva.

V roku 2016 bola ako právnička občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, usilujúcej sa 
o uzavretie skládky odpadov v Pezinku, ocenená Goldmanovou environmentálnou cenou.V 
septembri 2017 oznámila odchod z tímu VIA IURIS a pokračovanie v advokátskej praxi. V 
rámci advokácie sa plánovala aj naďalej venovať environmentálnym témam.

V novembri 2010 bola ako nezávislá kandidátka na poslankyňu zvolená do Mestského zastu-
piteľstva mesta Pezinok.

V decembri 2017 oznámila vstup do vznikajúcej politickej strany Progresívne Slovensko a v 
januári 2018 bola na jej ustanovujúcom sneme zvolená za podpredsedníčku. Po prvom kole 

prezidentskej voľby sa 19. marca 2019 vzdala postu podpredsedníčky, ak by sa stala prezidentkou, tak sa vzdá aj členstva v strane.

Na tlačovej konferencii 29. mája 2018 ohlásila svoju kandidatúru na post prezidenta SR vo voľbách v roku 2019. Jedným z dôvodom jej 
kandidatúry bola vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Prvé kolo voľby prezidenta uskutočnené 16. marca vyhrala so ziskom 40,57 percenta hlasov a postúpila do druhého kola. Jej protikan-
didátom je eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý dostal 18,66 percenta hlasov. V druhom kole prezidentskej voľby zvíťazila so ziskom viac 
ako 58% hlasov zúčastnených voličov. Protikandidát Maroš Šefčovič presvedčil 41,7% voličov.

Vo voľbách nepovažovala svoje pohlavie za hendikep.

Čaputová je od roku 2018 rozvedená a z manželstva má dve dcéry, po rozvode má nového partnera, ktorým je hudobník, fotograf, textár 
Peter Konečný. V súčasnosti žije s oboma dcérami v Pezinku.
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MOORA 2019
ANEB PETRA PO SEDMÉ A ZASE SKVĚLÁ ZÁBAVA
Rok se sešel s rokem a 24. března 2019 se na startu triatlonu v městečku Moora opět sešla početná česko-slo-
venská výprava. Ani nebudu psát o sobotním večeru, který si jako obvykle skvěle užili dospělí i děti…

V neděli ráno to vypuklo. Díky našemu sponzorovi (a letos i závodníkovi) Jardovi Turkovi byli všichni závodníci vybaveni týmovými 
tričky, takže naše cca 30členná závodnická skupinka se v 170členném startovním poli rozhodně neztratila. Počasí přálo, i když silný vítr 
dal všem na kole zabrat. Vzhledem k tomu, že se plavalo po ‘vlnách’ v bazénu, byli už někteří závodníci z trati dlouhého triatlonu v cíli 
ještě před startem triatlonu krátkého – což se hodilo především Petře a mně, protože na startu celého triatlonu stály poprvé naše ratolesti 
(Andreas a Adélka). Musím říct, že jsme na ně byli v cíli řádně pyšní!

Než předám slovo jednotlivým účastníkům, jen shrnuji naše letošní, opět skvělé, výsledky.

Adélka Kučera – 9 let  
(krátký triatlon – jednotlivci)
Nejtěžší bylo plavání, kolo bylo perfektní, běh 
byl trochu únavnej. Před závodem jsem byla 
trochu nervózní, ale po něm jsem byla šťast-
ná. Hodně se mi líbilo, jak jsme byli v bazénu 
a hráli jsme Marco Polo. A taky jak jsme si 
hráli s Amálkou (Kostkovou).

Rodina Kostkových (fanoušci)
Letos jsme si přijeli jen vyvětrat hlavu a pod-
pořit závodníky a byli jsme zcela uchváceni 
nasazením dětských účastníků. Smekáme klo-
bouk před těmi, kteří zvládli všechny tři části 
zcela sami, a ještě se po závodě usmívali.  

Andreas Jerejian - 7 let  
(krátký triatlon – jednotlivci)
Triatlon byl moc super. Závod byl dost 
dlouhý a plavání bylo nejtěžší, protože mi 
nateklo do brejliček. Ale moc jsem si to 
užil. V kempu jsme večer hráli potmě na 
babu a byla sranda. 

Adam Jerejian - 12 let (fanoušek)
V Moora to bylo fajn. Letos jsem nezávodil, 
ale užil jsem si to fotografováním a povzbu-
zováním. Ale příště budu určité závodit. 
Nakonec mi to bylo líto. V kempu to bylo 
super, super zábava jako každý rok.

Anetta Jerejian - 9 let  
(krátký triatlon – jednotlivci)
Naše česká skupina se krásné rozrůstá a 
jsme každým rokem lepší. Moc se mi libí 
běžecká trať, protože se běží lesem. Moc se 

mi libí, jak se navzájem povzbuzujeme a po-
máháme si a jsme všichni prima kamarádi. 

Petra Jerejian  
(dlouhý triatlon – jednotlivci)
Jako každý rok jsme si sportovní víkend 
v Moora krásně užili. Všichni závodníci i 
fanouškové byli neskutečně úžasní. Obdiv 
patří hlavně našim nejmladším účastníkům, 
kteří závodili s obrovským nasazením. Moc 
Vám všem děkuji, že do Moora každoročně 
jezdíte. Také obrovské díky babičce a dědovi 
Turkovým za nádherná trička. 

Krátký triatlon  
(150m plavání – 6km kolo – 
1.5km běh)

Střední triatlon  
(350m plavání – 12km kolo – 3km 
běh)

Dlouhý triatlon  
(650m plavání – 18km kolo – 5km běh)

1. Ashley Ball 1. Kamila Turková 1. Petra Jerejian (7 startů – 7 vítězství!)

2. Dana Ball 1. Michal Turek 1. Milan Kučera

2. Helena Tippett – Jaroslav Turek – 
Silva Volesky

Emma Kostková (krátký triatlon – tým)

Emma Kostková v plné jízdě
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PS: Letošní ročník byl pro naši rodinu trošku 
speciální. Poprvé jsme se zúčastnili triatlonu v 
Moora před 7 lety, kam jsme si jen tak zajeli 
s našimi 3 dětmi na víkend (nejmladšímu 
miminku byly pouze 3 měsíce – kojení bylo 
součástí závodu :-)). A letos to naše miminko 
už odjelo celý závod. Tak se tak ohlížím zpět 
a přemýšlím, jak ten čas letí, kolik dětí se k 
nám každoročně přidává, jak se rozrůstáme, 

ale hlavně, jak se Moora stala naší česko-slo-
venskou tradicí a jak nám tam je vždy moc 
dobře. Děkuji Vám!

Gabriela Petrovajová  
(dlouhý triatlon – tým)
O triatlonu v městečku Moora jsem se dozvě-
děla asi před 2 lety a hned mě lákalo se na 
něj přihlásit.  Triatlonu ani podobného závo-
du jsem se nikdy neúčastnila, a i když jsem 
slyšela, že na tento závod nemusíte být rychlý 
jako Emil Zátopek, moc jsem tomu nevěřila a 
trvalo mi 2 roky, než jsem sebrala odvahu a 
jela to vyzkoušet na vlastní kůži.  
Nalákala jsem ještě kamaráda Johna a 
vytvořili jsme tým CzechOz (já plavání a běh, 
John kolo). To se ukázalo jako dobrá stra-
tegie, protože v době, kdy jsem já finišovala 
sprchu, převlékání a zejména nasoukávání se 
do ponožek na mokrá chodidla (si to někdy 
sami zkuste!), vítězka závodu Petra dobíhala 

už do cíle.  A to se raději ani nezmiňuji o 
tom, že jsem si mezi plaváním a během muse-
la asi tak 3x odskočit na záchod.  
Další mojí strategií bylo plavání prsou místo 
kraula, se kterým tam machroval každý 
Ozík. Za prvé prsa zvládám rychleji než 
kraula a za druhé, a to hlavně! při nich 
nevypadám tolik, jako že se topím... svou 
technikou se mi podařilo zmást (nebo možná 
zastrašit) pár (=dvě:)) závodnic a nedopla-
vala jsem jako úplně poslední.    

Celkové dojmy? Přátelská, podporující atmo-
sféra před, při i po akci, voda v bazénu teplá 
(moje největší obava, že to bude studené a 
že tam ani nevlezu, se naštěstí nevyplnila) a 
hlavně vynikající parta lidí. Doporučuji ales-
poň jednou za život vyzkoušet všem čtenářům 
Klokana.    

A věřte mi, vůbec nemusíte být rychlí jako 
Emil Zátopek :-)   

P.S. Pro mě byla letošní Moora výjimečná nejen tím, že závodila Adélka, ale také proto, že právě uplynulo pět let od mého prvního aus-
tralského triatlonu… právě toho v Moora v roce 2014!

Milan a spol.

Absolutni vítězka Petra J.Vítěz hlavní kategorie mužů Milan Kucera

Dana Ball vítězka krátkého triatlonu v cílové rovinceVítěz kratkého triatlonu Ashley Ball

Nejmladší účastník Andreas
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HARMONY DAY 
ANEB KDYŽ PŘIJEDE DĚDEČEK
Už cestou z letiště se na mě obě vnučky vrhly a 
jedna přes druhou mě začaly bombardovat otázkami 
„jaké typické české jídlo jim udělám na Harmony 
Day“. Mojí velkou nevýhodou je, že jim nedokážu 
nic odepřít a ony to potvůrky moc dobře vědí. 
Já ale vůbec nevěděl, co že to ten Harmony Day je. Když mi to 
vysvětlily, tak nastala druhá fáze spočívající v hledání vhodné-
ho jídla. Já zcela naivně navrhoval „knedlo, vepřo, zelo“ nebo 
„svíčkovou“, případně „švestkové knedlíky“. Když ale z Marušky 
vypadlo, že je potřeba vybrané jídlo udělat tolikrát, kolik je ve 
třídě žáků (u Terezky 25 a u Marušky 22), tak jsem pochopil, 
že moje návrhy jsou nepoužitelné a že se musíme vydat jinou 
cestou. Než jsme dojeli z letiště do Tappingu, tak padlo konečné 
rozhodnutí, že nejlepší bude udělat koblihy. 

Zcela naivně jsem předpokládal, že Harmony Day je ještě daleko 
a že za těch pár týdnů se na ten můj neuvážený slib zapomene. 

Chyba lávky. Opak byl pravdou. 

Jak se pomalu ale jistě Harmony Day blížil, tak stoupala „agre-
sivita“ obou vnuček. Mně už začalo být ouzko, protože jsem si 
uvědomil, že se z toho asi už nevyvlíknu. Situace byla o to horší, 
že při přípravě koblih jsem asistoval pouze jednou v životě (asi 
před 25 lety) a to pouze v roli „smažiče“. Když jsem si uvědo-
mil, že bude nutné udělat minimálně 60 koblih (taky něco pro 
nás), tak jsem začal hledat cestičky, jak se z této šlamastiky 
vyvlíknout. 

Nakonec se mi podařilo přesvědčit Marušku (to je ta mladší, 
která je ještě nezkažená a dědovu lest neprokoukla), že by bylo 
lepší, kdyby neměla koblihy stejně jako Terezka, protože by to 
vypadalo, že „opisovala“. Nakonec souhlasila, že jí protekčně při-
pravíme štrůdl, který je ještě „češtější“ jídlo než koblihy. 

První úspěšný krok se tedy zdařil, ale ještě mi stále zbývalo těch 
minimálně 30 koblih udělat. Začal jsem tedy žhavit internet 
(ještě že ho máme) a vybral jsem mně nejsympatičtější recept 
označený jako Moravské masopustní koblihy. 

Nechtěl jsem nic riskovat, a tak jsem odmítl nabízené kvasnice 
v prášku a začal jsem shánět klasické „živé“ kvasnice, což se po 
dvou dnech a návštěvě asi pěti obchodů podařilo - tady u vás v 
Austrálii to ale opravdu není jednoduché. Já v Lounech oběhnu 
všechny obchody za hodinku pěšky, ale tady u vás na to potřebu-
ji dva dny a najezdit desítky kilometrů. Ještě štěstí, že v receptu 
stálo, že se koblihy dělají z hladké mouky, protože jak jsem zjis-
til, tak si tady na polohrubou, nebo dokonce hrubou, nehrajete. 

Konečně nastal den „D“.  Snacha s babičkou odešly do školy slavit 
s dětmi Harmony Day a mně uvolnily kuchyň. 

První krok se podařil na výbornou. Kvásek za deset minut lezl z 
misky tak vehementně, že jsem ani nestačil rozetřít pořádně žlout-
ky s cukrem a už jsem musel zapracovat vše do připravené mouky. 
Ještě, že existují roboty, protože tu největší soumařinu, uhníst 
hladké těsto, za mě udělal robot. 

V tom vašem vedru bych to asi s vařečkou nezvládl. Pro kynutí 
těsta jsem zvolil tu největší mísu, jakou jsem v kuchyni našel, ale 
jaké bylo moje překvapení, když po necelé hodině těsto přetékalo 
přes její okraj. Myslím ale, že to bylo dobré znamení, že se koblihy 
povedou. Smažení už bylo jenom „relax“ u plotny, ale když jsem 
postupně vytahoval jednu zlatavou koblihu po druhé, tak jsem si 
řekl, že ten slib nebyl až tak špatný. 

Největší radost mi ale udělala Terezka, když mi odpoledne 
oznámila, že koblihy chutnaly nejen dětem, ale hlavně paním 
učitelkám. 

Štrůdl pro Marušku (ten ale dělala Kamilka) ochutnal i pan ředitel, 
a když jí ho pochválil, tak pochopila, že i její rozhodnutí vyměnit 
koblihy za štrůdl bylo správné. HURÁ – vše dobře dopadlo!!! 

Jaroslav Turek

OZNÁMENÍ
Karel Jaroslav Rychetsky

passed away on the 20th of October 2018 at the age of 95.
The burial took place on the 29th of October 2018 in Pinnaroo Valley Memorial Park, 

Perth Western Australia
For the grieving family, Viola Rychetsky
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ZMĚNY V NAŠICH OSOBNÍCH ŽIVOTECH PO LISTOPADU 1989
Ke konci tohoto roku tomu bude už 30 let, co v Evropě vyvrcholil proces rozpadu komunismu. 
V Československu začal 17. listopadu 1989, v den 50. výročí událostí listopadu 1939, a už za 11 dnů, jako 
ostatní již padlé komunistické režimy, oznámila i Komunistická strana Československa, že se vzdává mo-
cenského monopolu.
Listopadové politické změny měly dopad 
na život každého z nás. Nejen na ty, co 
v té době v Československu žili, ale i 
ty, co emigrovali ve smutném vědomí, 
že se do rodné vlasti už nikdy nevrátí. 
Rozhodli jsme se dát dohromady mozai-
ku vzpomínek na listopad 1989 Čechů 
a Slováků žijících v Západní Austrálii. 
Jak si vybavujete listopad 1989? Co vám 
z vašich dnů v době kolem sametové 
revoluce utkvělo v paměti? Na jakou 
výraznou změnu v osobním životě si 
vzpomínáte? Ti z vás, co jste v té době 
žili v emigraci - jak a kdy jste se dovědě-
li o politických změnách ve své rodné 
zemi? Co vás napadlo jako první? Za jak 
dlouho jste jeli „domů“?

Napište nám na klubový email svoje 
vzpomínky na listopad 1989, ať už jste 
byli v tehdejším Československu a zvo-
nili klíčemi nebo žili v zahraničí. Jako 
první části naší mozaiky uvádíme, jak 
si vybavují listopadové události někteří 
členové výboru naší asociace. 

Gábina:
„Bydlela jsem tehdy v Příbrami, asi 
60km jižně od Prahy. Byla jsem sama 
doma s půlročním dítětem, můj tehdej-
ší manžel byl na ozdravném pobytu v 
Mariánských Lázních. O tom, co se dělo 
17. listopadu mi řekla kamarádka druhý 
den. Pohlo to se mnou, protože průvod 
šel z Albertova, kde byla jak univerzi-
ta, kterou jsem vystudovala necelé dva 
roky předtím, tak taky kolej, na které 
jsem bydlela. Následující den mi volal 
kamarád z Prahy; prý jestli jsem doma 
a zda se může na chvíli u mě schovat. 
Že roznášejí letáky a honí je policajti. 
Řekla jsem jo, i když jsem měla malou 
dušičku – 19. listopadu ještě nic nebylo 
jasné. Nikdo k nám naštěstí nevtrhnul a 
kamaráda nezatknul. Plakáty jsem hned 
dala sousedovi, který tehdy pracoval 

na příbramských dolech. Rozšířil pak 
informační letáky mezi horníky. Za dva 
dny mi volala sestra, že se přidala ke 
studentskému stávkovému výboru na 
naší fakultě na Albertově.“ 

Regina:
„Pokud se dobře pamatuji, 17. listo-
pad 1989 byl pátek. Já jsem ležela 
s ohromnou angínou v posteli a vůbec 
jsem netušila, že se něco děje. Do ško-
ly jsem se vrátila až v úterý nebo ve 
středu a zjistila jsem, že bývalý před-
seda Socialistického svazu mládeže je 
předsedou stávkového výboru, což se 
ukázalo, bohužel, jako velice modelový 
příklad pro následující období. Jako 
studentka pražského gymnázia jsem pak 
poctivě chodila na všechny demonstran-
ce, i když byla opravdu nepříjemná, 
lezavá zima. Poctivě jsem zvonila klíči, 
skandovala hesla a nechala se pohltit 
tou neuvěřitelnou pozitivní atmosférou, 
která se mne osobně drží dodnes.“

Katka:
„Můj taťka byl velký antikomunista 
a pořád se hádali se strýcem, který 
komunismus uctíval. Ve dni sametové 
revoluce jsme jeli naší novou béžovou 
ladou do nejbližšího města na náměstí 
a všichni jsme třepali klíčema. Byla 
tma, ticho a klíče. Byla jsem ještě malá, 
moc si toho nepamatuji a ani nedoká-
žu srovnat dobu,  jaká byla předtím a 
potom. Jen vím, že jsme začali jezdit do 
Chorvatska na dovolené s paštikama a 
lunchmeatem.“

Petra:
„Mně bylo pouze 11 let, když přišla 
revoluce. Pamatuji si, ze jsme jeli na 
plavecké závody do Znojma (z Mladé 
Boleslavi). Během závodu hlásili, že se v 
Praze dějí velké věci a jsou demonstra-
ce. Všichni dospěláci byli takoví nějací 
nervózní a natěšení. Když jsme se pak ze 
Znojma vraceli, tak všude okolo Prahy 
byly zácpy a my jsme se vrátili domů 

až v noci. Naši na mě čekali, sledovali 
televizi a moc si přáli, aby demonstrace 
dopadla dobře.“

Jitka:
„Koncem osmdesátých let jsem obje-
vila nezapomenutelný román Irwinga 
Stona o životě impresionisty Vincenta 
van Gogha „Žízeň po životě“. Patřil do 
knihovny strýce mého dědečka, vesnic-
kého učitele, malíře a cestovatele, který 
si nechal umělecky říkat Matouš. Tato 
kniha mě zavedla do světa moderního 
umění, jehož společným jmenovatelem 
byla Paříž, Montmartre a Louvre. Snila 
jsem o této francouzské metropoli i gale-
rii se skleněnou pyramidou plné umění, 
oboje tak nedostupné.

A pak přišel Listopad 1989, Sametová 
revoluce. Až tak moc jsem si asi ne-
uvědomovala, jak důležitý historický 
moment nastal, přestože jsem nadšeně 
cinkala klíči a mávala vztyčenými prsty 
ve tvaru „V“ na třebíčském náměstí - 
ostatně jako všichni moji kamarádi.

Najednou se dozvídám, že 5. prosince 
(1989) se z Třebíče vydává autobus na 
pětidenní výlet do Paříže! Do mé vysně-
né Paříže! Na Montmartre i do Louvru! 
Neváhám ani minutu, přestože jedu 
sama. Vyzbrojená tátovou zrcadlovkou 
značky Zenit a prvním dostupným ba-
revným filmem značky Agfa se blaženě 
toulám uličkami Montmartre,  vyšla-
puji si ke sněhově bílému Sacre Coeur, 
fotím si slavný Moulin Rouge, Notre 
Dame, Eiffelovku i Oblouk vítězství.  A 
co mi čas dovolí, trávím s milovanými 
modernisty v Louvre. Najednou se mi 
otevřel celý nový svět a já věděla, že 
tahle cesta do Paříže byla tou první 
vlaštovkou jeho objevování.“

Gábina

Pište na csa@czechslovakwa.org
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NAUČTE SA MYSLIEŤ POZITÍVNE: ČASŤ II.

Každý z nás má v priemere 50 až 80 tisíc myšlienok za deň. To je okolo 2000 – 3300 za hodinu. Na mnohé z 
nich bezprostredne reagujeme skrz svoje emócie – na tie negatívne napríklad hnevom, úzkosťou a frustrá-
ciou. Respektíve sa ich snažíme dostať pod kontrolu tým, že s nimi bojujeme, pokúšame sa na ne nemyslieť, 
či úplne ich zatlačiť niekam do svojho podvedomia. To je však ako keby sme čelili armáde ninja bojovníkov 
s kuchynským nožom v ľavej ruke (a to sme praváci!). Čím viac na svoje myšlienky útočíme, tým silnej-
šie udrú späť. Čím viac sa ich snažíme zatlačiť do kúta, tým šikovnejšie sa nám vyšmyknú z pod kontroly 
a zaútočia na nás, keď to najmenej čakáme. Psychická záťaž s ktorou sa pravidelne potýkame býva preto 
obrovská. Kvalitu našich dní potom hodnotíme podľa toho, koľko krát sa nám počas nich podarí rozptýliť sa 
napríklad prácou, pivom a sledovaním filmov. Čo teda urobiť s “nepriateľom“, nad ktorým nemôžeme nikdy 
zvíťaziť? No predsa, uzatvoriť s ním mier!

 TECHNIKA “RAIN“ a “STOP”
Poznáte ten pocit, keď sa v noci zobudíte 
a neviete zaspať kvôli tomu, že začnete 
premýšľať o nesplnených úlohách z práce, 
včerajšej hádke s manželom, či vám po 
mysli chodia katastrofálne scenáre o tom, 
ako pokašlete zajtrajšiu skúšku?  Alebo 
vás ide roztrhnúť, pretože trčíte v zápche a 
meškáte na stretnutie? Nejedenkrát sa zdá, 
že skutočne nemáme pod kontrolou kedy 
sa nám myšlienky dostavia do hlavy a čas-
to ani nad ich obsahom. Niečo však predsa 
len vieme ovplyvniť. Môžeme sa rozhod-
núť, ako sa zachováme, keď sa objavia. 
Čo teda urobiť, keď sa dostaví nechcená 
myšlienka? 

Tak napríklad toto:

1. Uvedomte si jej prítomnosť.  
2 . Nechajte ju tam, kde je (uzatvorili ste s 
ňou predsa mier).   
3 . Skúste ju sledovať, ako keby z diaľky. 
Čo vám daná myšlienka hovorí? Vyvoláva 
vo vás určitú automatickú reakciu? 
(Napríklad “určite sa strápnim“ vo vás 
takmer okamžite môže vyvolať strach a 
napätie v žalúdku). Poprípade si všimnite, 
čo bolo jej spúšťačom, a či náhodou nie 
je dôsledkom negatívnych predsudkov 
vášho mozgu (viď NAUČTE SA MYSLIEŤ 
POZITÍVNE: ČASŤ I.). 
4. Zhlboka sa nadýchnite. Uvedomte si, že 
táto myšlienka nie ste vy. Vy ste ten/tá, 
čo ju pozoruje. Máte slobodu rozhodnúť 
sa, do akej miery ju necháte diktovať vám, 
ako sa v tej chvíli cítite. Svoju reakciu na 
ňu tak môžete zastaviť, alebo sa jej i úplne 
vyhnúť.

 Tieto 4 body sú zahrnuté v technike 
“RAIN“, ktorá je jedna z najpoužívanejších 
pomôcok pri zvládaní negatívnych myšlie-
nok a emócií: 

Recognise what’s going on

Allow the experience to be there, just as 
it is

Investigate with kindness

Natural awareness, which comes from not 
identifying with the experience.

Ďaľšou a veľmi podobnou je technika 
STOP: 

Stop what you are doing. Press the pause 
button on your thoughts and actions

Take a few deep breaths

Observe what is going on with your body, 
emotions and mind

Proceed with whatever you were doing, 
making a conscious, intentional choice.

Nečakajte, že sa vám ich hneď podarí 
zvládnuť (ale ak áno, obrovský klobúk 
dole!). Čím viac však RAIN a STOP budete 
praktizovať, tým budú pre vás jednoduch-
šie. Odmenou vám potom bude zručnosť 
mať svoje emócie (a teda i správanie) pod 
kontrolou, keď vás prepadnú nechcené 
myšlienky, a to i vo vypätých situáciách, 
ako keď na vás kričí šéf či keďsedíte pred 
komisiou na skúške z histórie.

NAJLEPŠÍ TRENAŽÉR
Na to, aby ste si tieto techniky vyskúšali, 
nemusíte čakať na to, kým sa vám niečo 
nepríjemné stane. Ako sa hovorí, ťažko na 
cvičisku, ľahko na bojisku. Tým najlep-
ším cvičiskom (aspoň pre mňa) je pritom 
meditácia. I keď si mnoho ľudí myslí, 
že meditovať rovná sa zbaviť sa svojich 
myšlienok za účelom dosiahnuť osvietenie, 
nie je tomu tak. Zjednodušene poveda-
né, keď meditujeme, stávame sa akýmsi 
pozorovateľom nášho vonkajšieho a/alebo 
vnútorného sveta. Ak nás pritom vyruší 
myšlienka (či emócia) uvedomíme si jej 
prítomnosť, ale nenecháme sa ňou strhnúť. 
Upriamime svoju pozornosť späť tam, kde 
ju chceme mať (môžeme napríklad sledo-
vať listy v korune stromov, či sa sústrediť 
na svoje dýchanie). Tým sa okrem iného 
učíme nereagovať na svoje vnútorné 

pochody a zvykáme si umiestniť našu 
myseľ do prítomného okamihu miesto 
toho, aby blúdila niekde v spomienkach na 
minulosť, či plánoch do budúcnosti.

POZITIVITA JE VOĽBA
Tak ako si môžeme zvoliť ako na svoje 
myšlienky budeme reagovať, môžeme 
si začať vedome vyberať na čo chceme 
myslieť. Mnohé z našich negatívnych 
myšlienkových pochodov sú dôsledkom 
starých vzorcov myslenia, ktoré sa držia v 
našich hlavách hlavne kvôli tomu, že si ich 
tam sami pekne pestujeme. Tieto vzorce 
existujú ako konkrétne nervové dráhy v 
našom mozgu. Ak im však vezmeme ich 
kompetencie, začnú sa oslabovať. Pritom 
si už môžeme začať vytvárať zárodky 
pozitívneho myslenia. Nestane sa to zo 
dňa na deň, ale ak budete trpezliví, skôr 
či neskôr k tomu dôjde. Existuje mnoho 
tipov a rád ako na to, a väčšina z nich má 
niečo dočinenia s “gratitude“ (prekladá sa 
ako “vďačnosť“). Odporúčam vám preto, 
aby ste si toto čarovné slovíčko vyhľadali 
na internete,  a oboznámili sa s tým, čo 
všetko vám ponúka (a určite nezabudnite 
na meditation for gratitude).  Môžete sa na-
príklad začať sústrediť na “svetlú stránku“ 
vecí a pokúsiť sa vidieť chyby ako šancu 
na zlepšenie, problémy ako výzvy a zlyha-
nia ako súčasť vášho osobnostného rastu. 
Či sa samých seba raz za čas opýtať, „čo 
je v tejto chvíli a situácii v mojom živote 
dobre?“. Respektíve venovať každý večer 
10 minút tomu, aby ste si napísali, za čo 
ste v ten deň vďační. Akokoľvek začnete, 
pamätajte, že v svete pozitívneho mysle-
nia, samotná cesta je cieľ. Nenáhlite sa, 
nevytvárajte si očakávania a nedurdite sa, 
pokiaľ vám to zo začiatku nepôjde. Veď 
už len to, že sa snažíte zmeniť svoj život k 
lepšiemu má v sebe mnoho pozitívneho.

 “ Focus on your strengths,  
 not your weaknesses.
 Focus on your character,  
 not your reputation.
 Focus on your blessings,  
 not your misfortunes.    ”

― Roy T. Bennett

Ivana Separovic 
mymindcounselling.com.au
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SKLENÁR A ČARODEJNICE  
HELENA LISICKÁ

V Boškove bola skláreň. Robili sa tam malé i veľké sklenice, krčahy, fľaštičky na pálenku a všelijaké iné sklené 
veci.. Sklenári ich roznášali v nošiach na chrbte po svete.

Raz neskoro večer šiel jeden sklenár s plnou nošou. 
Mesiac svietil ako rybie oko a jasno bolo ako vo dne. 
Sotva došiel za dedinu, začul kdesi vyhrávať muziku.

„Bodaj ho, ako mi dnes zvoní v ušiach, to ma iste dakto 
ohovára,“ povedal si sklenár a vykračoval ďalej. Zafúkal 
vietor a doniesol zo sebou veselú pesničku. Sklenár ju 
začul, a pretože bol dobrý tanečník, začali mu nohy samy 
od seba poskakovať ako v tanci.

„Čo sú to za čary! Nič som nepil a vystrájam tu ako dáky 
mládenec. Keby ma naša mati videla, tá by sa zasmiala.“

Pesnička sa rozliehala naširoko-naďaleko a vábila sklená-
ra do lesa. Išiel starou vyšliapanou cestou, kým neprišiel 
na čistinu, kde bola muzika.

„Čo som blázon? O polnoci môžu tancovať v lese iba ča-
rodejnice.“ A mal pravdu. Ani sa nestihol poriadne okolo 
seba poobzerať, zosypali sa na neho mladé i staré čarodej-
nice. Všetky chceli so sklenkárom tancovať. Na okolitých 
stromoch sedel kŕdeľ vrán a krákal. Sklenkár vyvaľoval 
na tú muziku oči. Ešte nikdy takú nevidel a nikdy nepo-
čul, žeby vrany tak pekne spievali.

„Tak ktorú pojmeš do tanca, sklenkár?“ volali na neho 
čarodejnice.

„Dajte mi pokoj, babizne! Ešte sa mi budete 
posmievať. Nájdite si mladšieho tanečníka, 
ako som ja.“

„Len sa nevyhováraj, sklenkár! Nám neujdeš. 
Musíš nás všetky vykrútiť, inak ťa domov 
nepustíme.“

Vyhováranie mu nepomohlo. Nošu mu zložili 
z chrbta a už ho čarodejnice vliekli do kola. 
Začal sa pekný tanec a sklenkár chtiac-nech-
tiac musel s nimi tancovať. Keď už ledva dych 
lapal, dali sa mu napiť vína z veľkého krčaha a 
zasa musel ísť do kola. Napokon sa mu tá mu-
zika celkom zapáčila a vyberal si tie najkrajšie 
ženské. Staré baby sa museli vykrúcať v kole 
samy.

Muzika hrala do samého rána. Sklenkár sotva 
prepletal nohami a čarodejnice nie div, že sa 
kvôli nemu nepobili. Keď už naozaj nevládal, 
prosil ich : „Robte so mnou, čo chcete, ale tan-
covať už nebudem. Radšej mi dakde usteľte! 
Takýto už dnes ťažko domov dôjdem.“

„Len sa neboj, sklenkár, u nás sa vyspíš ako na 
zámku!“

Nad ránom sa čarodejnice z čistiny vyparili, 
vrany z lesa odleteli a bolo po muzike. Keď sa 
sklenkár prebudil, nevedel, kde je. Hlava ho 
bolela a celý bol dolámaný. Spomenul si na 
čarodejnice.

„Potvorské baby, celého ma utancovali, ale na ráno nepa-
mätali. Keď raz voľaktorú z nich stretnem, riadne s ňou 
zakrútim.“ Celou cestou si vyčítal, že sa dal tým čarodej-
niciam zviesť.

Keď prišiel domov, žena ho už čakala. Deti mu pomohli 
postaviť nošu do komory a boli zvedavé, čo im tatko pri-
niesol. Ale tomu nebolo do reči.

  „Mati, choď pozrieť, či som ten tovar neporozbíjal! Mal 
som zlú cestu.“

Žena šla pozrieť do komory a hneď bola nazad.

„Mužu, kade si chodil? Veď si domov doniesol zlato!“

Sklenkár bežal pozrieť do komory a oči mu až z jamôk 
vyliezali. V každej skleničke bolo po dukáte. Hneď všetok 
tovar popreberal a peniaze vybral. Bola ich pekná kôpka. 
Tak sa mu čarodejnice odmenili za to, že ich v noci tak 
dobre povykrúcal.
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PÁLENIE ČARODEJNÍC

Posledný aprílový večer sa tradične „pália čarodejni-
ce“. Poďme sa ale pozrieť, prečo to vlastne robíme a 
ako tému čarodejníc videli ľudia v minulosti.

História

Ľudia už odjakživa verili, že sú dni, ktoré sú magické. 
Patrí k nim aj posledná aprílová noc - Filipojakubská. 
Súmrak vraj otváral cestu temným silám, ktoré je po-
trebné skrotiť, zapudiť alebo očistiť plameňom. Ľudia 
vraj mohli nájsť zakopané poklady. Pri takomto hľadaní 
človeku ale škodili zlé sily, proti ktorým sa mal chrániť 
kvetom z papradia, svätenou kriedou a mnohými ďalšími 
predmetmi. Na oblohe lietali čarodejnice, ktoré sa chys-
tali na sabat (zraz čarodejníc), pri ktorom boli prijímaní 
noví členovia do čarodejníc-
keho spoločenstva.

Kelti

Kelti, ktorí žili aj na našom 
území, v túto noc slávili 
sviatok Beltain (Beltine). 
Beltain znamená „jas-
ný (žiarivý) oheň“. Kelti 
ohňom uctievali slnečného 
boha Belena. V predvečer 
Beltaina sa v dedinách zha-
sínali všetky ohne, pretože 
ľudia verili, že so starými 
plameňmi má odísť aj všet-
ko zlé, čo sa v minulom ob-
dobí stalo. S novým ohňom 
potom prichádzali aj nové 
začiatky. O Beltaina zapálili 
Kelti dva ohne vedľa seba 
- tie pre nich znamenali 
magickú bránu do nového 
obdobia. Kto „bránou“ pre-
šiel, ten sa očistil od zlých 
energií. Starí Kelti bránou 
prevádzali aj dobytok. Po 
zvyšok večera hrala hudba 
(hudba bola darom bohov), 
pretože vraj mala ozdravnú 
moc a kto ju ovládal, nebol 
nikdy porazený. O polnoci 
sa potom vztýčila breza 
(májka) ozdobená farebný-
mi stuhami a kvetmi ako 
symbol oslavy plodnosti, 
života a rastu. Tiež spájala 
nebo a zem. Práve polnoc 

bola tým prelomovým okamihom medzi „temnotou“ a 
„svetlom“. Okrem oslavovania, tancovania a spievania 
malo svoje miesto aj milovanie sa v prírode. Deti splode-
né v tento deň boli vraj šťastné.

Stredovek

Ak sa presunieme do stredoveku, dostaneme 
sa aj k čarodejniciam. Za tie boli označova-
né často nevinné ženy, ktoré boli mučené a 
upaľované pod zámienkou vymietania zla. 
Oheň mal ľudského ducha zbaviť diabol-
ského zla. Často ale nešlo o ženy, ktoré by 
niekto videl, ako naozaj čarujú alebo lietajú 
na metle. Stačilo, aby sa ženy nejakým 
spôsobom previnili proti svetskému právu a 
boli označené za čarodejnice. V roku 1486 
vyšla známa kniha Malleus Maleficarum 
„Kladivo na čarodejnice“, vďaka ktorej 
začali inkvizičné procesy po celej Európe. 
Autori s úplnou vážnosťou popisovali, ako 
čarodejnice môžu lietať alebo že jazdia na 
diabloch v podobe zvierat.
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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.
Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

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

Kamila Turkova
Naturopath

0402 829 758

healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Naturopathy, Herbal Medicine, Aromatherapy, Massage, Reflexology, 
Energy Healing, Wholefood Cooking Classes

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky specializuje 
se na bolesti hlavy a krku 

• Alena mluví česky a specializuje se na léčbu 
bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se 
k ní objednat také na masáž. 

• Emily terapeutka s mnohaletou zkušeností, 
specializuje se na sportovní, rehabilitační a 
terapeutické masáže. 

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní  
na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

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

Indoor – Outdoor 
One on One

Group Training
Bootcamps

Mums and Bubs
Weight Loss

Nutritional Advice
Pre and Post Natal 

Certified

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU

http://www.radiovysilaperth.com/
www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
https://www.instagram.com/testarossaandrea/?hl=en
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JAK SE SLAVÍ VELIKONOCE V JINÝCH ZEMÍCH
Velikonoce se slaví téměř po celém světě, a to buď jako tradiční oslavy jara nebo jako nejvýznamnější křesťan-
ský svátek. Většinou mají stejný základ, přesto ale můžeme najít rozdílnosti. Zkuste určit, ve kterých zemích 
probíhají níže uvedené velikonoční a jarní oslavy. Jako pomůcku vám uvádíme 12 vybraných zemí v abeced-
ním pořadí.

Barma  Bulharsko  Egypt  Finsko  Gruzie  Japonsko  Jihoafrická republika  Maďarsko  Norsko  Peru  Polsko  Velká Británie 

1/ Velikonoční tradicí je zpodobnění 
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Krista. 
Týden začíná příjezdem Ježíše do města 
na oslovi. Ve středu prochází městem 
průvod s obrazy Panny Marie a Josefa, 
ulice jsou vystlány okvětními lístky. Na 
hlavním náměstí se průvod setká s nosít-
ky s obrazy Krista. Vrcholem je, když jsou 
okolo nosítek tisíce věřících se svíčkami. 
Nakonec ulicemi nesou nosítka s Kristem, 
jenž vstal z mrtvých.  

2/ Na Velikonoce lidi barví kraslice, a to 
převážně na červeno. Po mši lidé naťu-
kávají vajíčka o zdi chrámů. U nedělní-
ho slavnostního oběda si všichni ťukají 
vajíčky o sebe se svými sousedy a kdo má 
nejméně rozbité vajíčko, má před sebou 
úspěšný rok.

3/ Velikonoční svátek se koná v době 
největších veder a je spojen se zvykem 
polévání ostatních vodou. Přestože se 
jedná původně o rituál očištění a samotné 
polévání má být spíše pokropením symbo-
lizujícím očištění, úctu a požehnání, horké 
klima přímo vyzývá k bujařejším vodním 
oslavám. V praxi se tak jedná o svátek, při 
kterém často na náhodných kolemjdoucích 
nezůstane nit suchá a přívalu vody se ne-
vyhnou ani projíždějící auta, což samozřej-
mě vyvolává nebývalé veselí u těch, jimž 
se přesný zásah podařil. V této roční době 
si však s mokrým oblečením nikdo hlavu 
neláme. Jako u většiny svátků spojovaných 
s jarem je i zde důležité odhodit staré věci, 
které by v následujícím roce přinášely 
svému vlastníkovi smůlu.

4/ V této zemi většina lidí nechává své 
sváteční pokrmy posvětit. Kromě klobásy 

a šunky se jí také chléb, sůl a hlavně 
křen. Pečou se bábovky z kynutého těsta. 
Tradiční pochoutkou je i mazurek - plochý 
moučník s různými náplněmi. 

5/ Velikonocím předchází sedmitýdenní 
půst. Kromě návštěvy kostelů a oslavy 
vzkříšení Ježíše Krista mají i své domácí 
tradice. Na slavnostně prostřeném stole 
nesmí chybět kulič, pascha a vejce. Kulič 
s rozinkami je obdobou našeho mazance 
a pascha je zvláštním pečivem ve tvaru 
useknuté pyramidy, která symbolizuje 
Hospodinův hrob. Také zde patří k symbo-
lům Velikonoc barvená vejce. Zpravidla se 
barví přírodními barvivy, jako jsou cibu-
lové slupky nebo zvláštními kořínky, které 
barví krásnou červenou barvou. Nechystají 
se však pro koledníky, ale nechávají se na 
stole a hodovníci jimi ťukají o sebe. Vejce i 
ostatní potraviny se nosí také na hřbitov a 
nechávají mrtvým.

6/ Běžným zvykem a zábavou pro děti 
o velikonoční neděli je hledání vají-
ček. Rodina jde pak společně na oběd. 
Zajímavou tradicí v některých oblastech 
země je výroba papírových kloboučků, 
které děti různě zdobí . Následně nastává 

slavnostní průvod ulicemi. Na Velký 
pátek a na Velikonoční pondělí mívají 
už od nepaměti všechny banky zavřeno, 
následovaly je všechny státní instutuce, a 
tak se oba dny proměnily na státní svátky. 
Název bankovní volno však těmto, a všem 
ostatním státním svátkům, zůstal.

7/  Na Popeleční středu chodí po do-
mácnostech koledovat děti převlečené 
za čarodějnice. Těsně před Velikonocemi 
se nařeže vrbové proutí, které se dává 
do vázy a zdobí peříčky a pentličkami. 
Velikonoční třídenní volno využívá hodně 
rodin ke společnému výletu na sever, aby 
si naposledy užili sníh. V západní části 
země se udržela tradice odhánění čaroděj-
nic a zlých duchů zapalováním ohňů na 
Velikonoční sobotu.

8/ Velikonoce jsou v této zemi velmi oblí-
bené. V menších vesnicích, ale i městech, 
se stále dodržují lidové tradice, na které 
se dlouho dopředu připravují. Pořádají 
se velikonoční oslavy s folklórem, lidové 
slavnosti a koncerty, připravují se tradiční 
jídla, ženy a dívky malují vejce a kraslice. 
Na Velikonoční pondělí chlapci chodí kro-
pit dívky vodou nebo parfémem. Děvčata 
je za to odměňují malovanými vajíčky, 
hostí je tradičním pokrmem, zejména veli-
konoční šunkou a pálenkou.

9/ Po Velikonoční neděli si lidé bráva-
li den volna z práce a vyšli si s rodi-
nou na výlet. Tento den, známý jako 
Velikonoční pondělí byl přejmenován na 
Rodinný den v roce 1995 a od té doby se 
celonárodně slaví.

10/ V této zemi jsou Velikonoce časem, 
kdy lidé míří na chalupu do hor nebo k 
moři. Zde kromě lyžování nebo procházek 
u moře jedí čokoládu a čtou při tom detek-
tivní román. Od roku 1923 se o svátcích 
vžila tématika vražd, takže televize vysílají 
detektivky a v novinách vycházejí články, 
v nichž čtenáři hledají pachatele.

11/ První pondělí po koptských 
Velikonocích bez ohledu na vyznání, 
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PRACUJETE RÁDI S DĚTMI? MÁTE ZKUŠENOSTI S VÝUKOU, VEDENÉM TÁBORŮ, 
 ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ČI RODINNÝCH CENTER?

Přidejte se do našeho týmu! 
Uvidíte, jak se učí bilingvní děti a kolik radosti,  
sebepoznání a skvělého pocitu vám to přinese.

H L E D Á M E  U Č I T E L E  I  A S I S T E N T Y

k pravidelné sobotní výuce i k doplňkovým programům.  
Zájemci, své Resume a dotazy zasílejte na email:  

CzechSchoolPerth@gmail.com
Nebo se přijďte přímo za námi podívat do školy kteroukoliv sobotu.

přesvědčení a sociální postavení, slaví lidé 
národní den jara, který se jmenuje „vůně 
západního větru“. Rodiny (jak muslim-
ské, tak i křesťanské) dodržují starodávné 
tradice a v předvečer tohoto svátku barví 
vařená vejce, připravují fesich a cibuli. 
Někteří věší cibuli nad prahy dveří, aby 
zahnali zlé duchy, nebo je ukládají pod 
polštáře vnoučat, aby v noci povolali 
ochranného boha Sókara. Před pondělním 
úsvitem pak vycházejí na louky, zahrady 
a na břehy řeky sledovat východ slunce. 
Berou s sebou jídlo a květiny. Celý den 
pak tráví venku. 

12/ Tady Velikonoce neexistují. Co tu však 
na jaře jede ve velkém je hanami, neboli 

pozorování kvetoucích sakur. Obyvatelé 
této země jsou sakurami posedlí. Sledují 
speciální sakurové zpravodajství a ne-
můžou se dočkat, až to začne. Ono není 
divu, sakury totiž velmi rychle opadají, 
takže je možné je obdivovat zhruba 
tak týden až 10 dní. V tomto období se 
tudíž všichni vypraví ven, rozloží si pod 
sakurami deky a kochají se vůní. V praxi 
to znamená, že fotí sakura-selfie, pijí 
břečkovité pivo a opíjejí se, zatímco jim 
padají okvětní lístky na hlavu.

Gábina

Správné odpovědi: 
1-Peru, 2-Bulharsko, 3-Barma, 4-Polsko, 5-Gruzie, 6-Velká Británie, 7-Finsko, 8-Maďarsko, 9-JAR, 10-Norsko, 11-Egypt, 
12-Japonsko  
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Riešenie: 1Prasiatko sa ukrýva v dolnom ľavom rohu. Stojí kúsok 
vtáčikeka, opačne obálka, iná poloha vajíčkovej škrupiny, pehy, lístky na kvetine; 6

Vrahom je muž sediaci neďaleko toaliet. Jednak sedí blízko, a má teda nejväčšiu šancu dostať
nôž. Ten se nachádza vedľa mŕtvoly.Tvar tieňa na vode nezodpovedá tvarom a

smerom pilieru mostu ani stromu naľavo. oblievačkyvŕby
ľVeľkonočná nedeľa, na Ducha=Turíce, Zelené sviatky sú 50 dní po Veľkej noci, na Trojíčku

Najsvätejšia Trojica –

FREMANTLE DRAGON 
BOAT FESTIVAL 
Sunday 5 May 2019  

from 10am through to 3pm.

In the majestic setting of Western 
Australia‘s iconic Fremantle Fishing Boat 
Harbour, the inaugural Fremantle Dragon 
Boat Festival will be a spectacular celebra-
tion of world class dragon boat athletes 
led by Dragon Boating WA.

The exciting racing will be presented in 
an atmosphere of pageantry and colour, 
music and Chinese culture.

Visitors can enjoy the races from the 
award winning Fremantle Fishing Boat 
Harbour‘s many fine restaurants that over-
look the water and Mews Park.

Spectacle Dragon boat festivals are loud, 
colorful, and rich in tradition. The awa-
kening of the dragon ceremony is over 
2000 years old and gives the festival 

participant a snapshot of another culture. 
The beating of the boat drums, the clash 
of gongs, and the cheers of the spectators 
will provide a high octane energy throu-
ghout the festival venue!

The dragon boat has been a significant 
part of Chinese culture and today there are 
more than 50 million paddlers in China, 
and has become an international sporting 
attraction.

Taoist monks will perform the blessing of 
the waters and a unique eye dotting cere-
mony – dabbing red paint onto the eyes 
of each boat’s figurehead, which is said to 
awaken the dragons.

The festival offers a unique opportunity 
to gather family members, friends and 
community together to enjoy a fun filled, 
exciting event!

Come and revel in the festivities which 
will commence at 10am with a dragon 
boat regatta, onto sprint racing and the 
crowning of the winning team!

Cultural performances, with meet and 
greet opportunities by dragon boat racing 
personalities and clubs will ensure an 
unforgettable experience!

The festival is a free entry, family frien-
dly event.

ZAJÍMAVÍ LIDÉ ZAJÍMAVÁ MÍSTA ZAJÍMAVÉ AKCE

Česká a slovenská asociace v Západní 
Austrálii je krajanským klubem s více 
než šedesátiletou historií. Hlavním 
cílem klubu je uchování kultury, tradic 
a především obou našich mateřských 
jazyků. Jednou z platforem, která naše 
jazyky udržuje, je měsíčník Klokan. 
Rádi bychom vám v něm přinášeli nejen 
zprávy o aktuálním dění v naší komuni-
tě, ale také informace, o kterých si rádi 
přečtete při šálku kávy, informace, které 
vás inspirují k výletu nebo k návštěvě 
zajímavé společenské akce. 

Ať už je Západní Austrálie vašim trvalým 

nebo dočasným domovem, určitě jste 
narazili na někoho nebo na něco, kdy jste 
si řekli: „To musím říct Máně“. Podělte se 
s námi všemi o své zážitky z výletu na za-
jímavé místo v Západní Austrálii, napište 
nám o zajímavé kulturní, sportovní nebo 
jiné společenské akci ve vašem okolí, dejte 
nám tipy na výborné kavárny, restaurace 
nebo bary. Žijeme přece v Austrálii a zají-
máme se o místní dění.

Ti z vás, co jsou v Austrálii už hodně let, 
se nemusejí obávat o úroveň svého jazyka. 
Texty v češtině i ve slovenštině procházejí 
jazykovou korekturou a navíc, nějaký ten 

pravopisný překlep všichni chápeme a 
tolerujeme. Časopis je pro nás, a pokud 
obsahu rozumíme, za nějakou chybičku 
nikdo nikoho pranýřovat nebude. 

No a pokud nejste pisálkové a nemáte 
odvahu napsat něco sami, dejte nám vědět 
na naší klubovou adresu, že pro nás máte 
zajimavé tipy na lidi, místa nebo společen-
ské akce. Zkontaktujeme vás a domluvíme 
se na způsobu napsání textu. Jestliže psaní 
emailu není Vaší silnou stránkou, zavolej-
te Gábině nebo někomu z členů výboru. 
Telefonní čísla jsou uvedena na vnitřní 
straně obálky časopisu. 

Děkujeme, Gábina
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Veľkonočné hádanky 
Ako ste sa mohli dočítať v dnešnom Klokanovi, Veľká noc sa oslavuje v rôznych krajinách rôzne. Niekde hľadajú čokoládových 
zajačikov, alebo sa obdarovávajú maľovanými vajíčkami, inde idú na rodinný piknik a niekde dokonca celé obyvateľstvo rieši 
fiktivné kriminálne prípady. Tak si poďme skúsiť z každého niečo.       (Dobrú zábavu 
praje Gábina) 

1/ Koľko zajacov je na obrázku? 

 

2/ Aký je výsledok poslednej počtovej 
operácie?  

 

3/ Logická úloha: Na veľkonočnom 
trhu stojí mašľa 2.50EUR, korbáč a 
veniec stoja každý 3EUR, čokoládové 
vajíčko a zajačik sú po 3.50EUR. Koľko 
EUR potrebujete, keby ste si chceli 
kúpiť kraslicu? 

 

4/ Medzi vtáčikov sa zatúľalo malé 
prasiatko. Nájdete ho? 

 

 
5/ Nájdete 5 rozdielov medzi týmito 
dvoma obrázkami? 

 

6/ Aké príslovie sa ukrýva v tejto vete? 

Prenos informácie od osoby z kalorickým 
deficitom k osobe s kalorickou potrebou 
už saturovanou je blokovaný. 

7/ Pozrite sa pozorne na obrázok 
a skúste prísť na to. Kto je vrahom ženy 
na toaletách. Čašník, žena so šatkou na 
hlave, hosť sediaci chrbtom, hosť 
sediaci neďaleko toaliet alebo hosť 
sediaci čelom? Alebo je to sebevražda? 

 

 
8/ Jarná prechádzka krajinkou. Čo na 
obrázku nesedí? 
 

Doplňte veľkonočné riekanky: 

  9/ Počas sviatkov veľkonočných, veru dievky moje, ne dedine mali byste nosiť svoje -----. 
10/ Na Veľkú noc netešia sa psy ani mačky. Kožúšky im isto zmoknú počas ----------. 
11/ Nejedného chlapca poriadne dlaň svrbí, chcel by už vyskúšať svoj korbáčik z ----. 

12/ Veľkonočná hádanka. Na halúzku vyšli, pritúliť sa myšky. Slniečko im pošušky. hladká sivé kožúšky. Čo je to?  

Ku ktorým dňom v apríli sa viažu nasledujúce pranostiky? Napoviem, že sú uvedené v poradí, v akom po sebe idú v mesiaci. 
A/ Svätý Teodul jarný vetrík podul. 
B/Ak príde Richard s vetrom a búrkou, Sibyla sa bude smiať. 
C/Ak sa potí Dominik, bude Marek ešte v kožuchu. 
D/Sv. Tiburcí (Tiburcius) má byť už zelený. 

E/Na svätého Vojtecha v každom dolku pol mecha. 
F/Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší. 
G/Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia. 
H/Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě čtyricet dní.

 

A ktoré dni sa vzťahujú k nasledujúcemu ľudovému porekadlu?  

I/ Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku len trošíčku a na Jána v bruchu jama. 

  

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



18

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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

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

10 Marec11am
14 April 11am

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy 
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,

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

Umbrella Community Care
Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami 
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 Úklid, nakupovaní
 Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
 Osobní péče
 Doprava k lékaři a na úřady
 Pravidelné společenské akce a zábavy
 Víkendové výlety
 Skupinové wellness a fitness
 Společenské návštěvy
 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

Kdy:   Školní soboty od 9:30 do 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 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
2. čtvrtletí 2019 Kurzu českého jazyka pro dospělé 

začíná v úterý 7. května večer.

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních:  

mírně pokročilí, středně 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.

V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro 
začátečníky ve Wembley Downs (souběžně s výukou 

České školy Perth), prosím pište na:   
czech.perth@outlook.com 

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

“Czech Language Classes Perth“

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU

rainbow1@iinet.net.au
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Ondřej Boháč MSc 

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: Tomáš Ferko 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: emb.canberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
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

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 2019

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:  
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

• 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  

(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019

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!

   9. 2. 2019 Výlet autobusem

    23. 2. 2019 Vystoupení - Tomáš Končínský

   24. 3. 2019 Triatlon v Moora

   6. 4. 2019   Divadlo Navlnce - Kocourek

   4. 5. 2019  Táborák

  

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra


Sedí kohút na plote,
volá sliepky k robote,

ki-ki-ri-ki moje sliepky,
treba vajce do polievky.
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