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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  
csa@czechslovakwa.org 

 @CzechSlovakAssociationWA

DĚTSKÝ DEN
SPORTOVNÍ
PRO MALÉ I VELKÉ

Neděle 2/6/2019 od 11:00 do 16:00
v Cambridge Scout and Guide 

Hall Floreat, Perry Lakes

Zveme Vás na
Koloběžkování

 Fotbalový miniturnaj s profi trenérem
 Trojnožky, Petangue i Kuželky
 Hlavolamy
 A mnoho dalších her a soutěží   
  I za mokra máme v záloze super program

Přijďte si zasportovat,
vysoutěžit prima odměny a oslavit Svátek dětí

   Občerstvení zajištěno. Více info na FB.
   Přihlašujte se na email:       
           csa@czechslovakwa.org 
   do 29/ 05/ 2019, heslo: Den deti 2019
                       Vstupné
             $5  ČSA děti /  $8 neČSA děti
             $2 rodiče
              
         Těšíme se na Vás!

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

DĚKUJEME VŠEM KTEŘÍ JIŽ ZAPLATILI. POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE! 

POZDRAVY Z VELVYSLANECTVÍ

Psáti o sobě je oříšek, ale rád bych se představil všem laskavým čtenářům a zájemcům o můj pří-
běh, který mne dovedl až do vzdálené Austrálie jako českého velvyslance.
Tak tedy od začátku. Narodil jsem se v roce 1967 v Praze v době vonící svobodou, která byla záhy potlačena Sovětskými 
vojsky. To si ale nepamatuji, protože mi byl jeden rok. Díky tomu jsem ale své dětství a mládí prožil ve smutné a šedivé normalizační 
době. Hodně jsem četl, utíkal do přírody, cestoval, kam jsem mohl a učil se cizí jazyky, abych vyklouzl z té prázdnoty a věčné kontroly. 
Měl jsem štěstí, že jsem se dostal na Základní jazykovou školu v Praze 7 a poté i na gymnázium Na Zatlance se zaměřením na moderní 
jazyky, kde jsem získal znalost angličtiny, která mi otevřela mnoho jiných světů. A také tam, kde se učila angličtina, se tak nějak svobod-
něji dýchalo.

Štěstí mne neopustilo ani později, kdy jsem měl příležitost studovat na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické obor 
zahraniční obchod. K angličtině jsem přidal krásnou francouzštinu, komplikovanou ekonomii i dech beroucí mezinárodní vztahy samotné. 
Rázem jsem měl mnoho zájmů, nových pohledů a studium mne bavilo.

Později, v letech 1988 a 1989 se už doba měnila. Tiskli jsme s přáteli různé letáky a tehdy ilegální tiskoviny, chodili na demonstrace, 
připravovali prohlášení. V létě roku 1989 již byl režim viditelně slabý a svoboda byla opět cítit ve vzduchu. 17. listopadu jsem byl spolu 
s tisíci dalšími na Národní třídě. Měl jsem tehdy poprvé strach, ještě dnes mne mrazí při vzpomínce na žlutá policejní bojová pěchotní 
vozidla, která pomalu stlačovala dav okolo. Ale tehdy jsem si také poprvé uvědomil, že se starou dobou je definitivní konec. Bylo mi 22 
let a doba dětství i jinošství odešla se starým režimem.

Nová doba byla oslňující. Po skončení vysoké školy jsem pracoval na Ministerstvu hospodářství, které zajišťovalo ekonomické reformy. 
Působil jsem nejprve v jeho Centru pro zahraniční pomoc, které tvořil mezinárodní tým expertů. Naším úkolem bylo využít zahraniční 
finanční i expertní pomoci k transformaci hospodářství. Tenkrát například vznikl CzechInvest nebo Českomoravská banka pro obnovu a 
rozvoj, probíhal rozsáhlý program Evropské unie PHARE a mnohé další. Později jsem působil i v roli poradce prvního náměstka ministra 
hospodářství Václava Kupky.

Brzy mne vtáhla politika, jistě proto, že bylo všude potřeba nových lidí, a tak jsem se stal ve svých 28 letech, tuším, tehdy nejmladším 
starostou.  Bylo to v Praze 7 a v této roli jsem strávil dalších 8 let. Vše se budovalo znovu, doba byla plná optimismu a nadšení. Nakonec 
si myslím, že právě v 90. letech po revoluci byl položen nejen solidní základ dnešní ekonomické prosperity, ale i našeho moderního státu 
jako takového. Moje cesta v politice pokračovala. Dalších 8 let jsem byl poslancem, ale vrátil jsem se v různých pozicích již ke své profesi 
a mému zájmu - k mezinárodním vztahům.  Působil jsem v roli místopředsedy zahraničního výboru, předsedy skupiny přátel USA a pře-
devším jsem vedl stálou delegaci poslanců a senátorů do Parlamentního shromáždění NATO. Měl jsem na starosti mimo jiného i přípravu 
později zrušeného projektu výstavby amerického radaru protiraketové obrany na našem území a věnoval jsem se i oblasti bezpečnosti.

Tím také moje politické angažmá skončilo. Vrátil jsem se zpět do státní správy jako náměstek ministrů zahraničích věcí Karla 
Schwarzenberga, Jana Kohouta a Lubomíra Zaorálka. Poslední z nich mne vyslal jako velvyslance do Tokia, kde jsem strávil poslední 
čtyři náročné roky před příjezdem do Austrálie.

Mé první 3 měsíce v Canbeře byly intenzivní, máme zde na starosti nejen Austrálii, ale i Nový Zéland, Fidži, Samou, Šalamounovy ostro-
vy, Tonga, Vanuatu a Cookovy ostrovy. Mám ale dobrý tým na velvyslanectví a těším se, že i spolu s Vámi spolu leccos dokážeme v úsilí 
o rozvoj česko – australských vztahů.

Tomáš Dub
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HOU, HOU, SAMÁ VODA ANEB DALŠÍ NOC S ANDERSENEM V ČESKÉ ŠKOLE
O víkendu 6. a 7. dubna jsme se opět sešli, abychom si připomněli narozeniny H. CH. Andersena a strávili čas 
s knihami a spoustou dalších aktivit. Tentokrát nás provázelo téma VODY. Proč? Protože ta slaná je tu všude 
kolem nás, protože nejstarší čtenáři se celé čtvrtletí učili o nesmírně zajímavém podmořském světě a také za 
námi zavítal VODNÍK KROPÍTKO, až z dalekého Česka. 
„Čtení dětem a s dětmi patří mezi nejkrásnější chvíle v životě. 
Měli bychom si na ně najít čas každý den. A proto budeme společ-
ně se stovkami dalších během Noci s Andersenem číst s dětmi po-
hádky, abychom jim připomněli, jak jednoduché a hlavně zábavné 
čtení je. Noc s Andersenem je skvělý projekt, který vznikl v České 
republice, ale dnes jej pořádají knihovny a školy po celém světě.” 
řekl dánský velvyslanec v Praze, pan Ole Frijs-Madsen.

Radost z vlastnoručně vyrobených loutek

Náš víkend odstartovala skutečná nahrávka šumění oceánu a naše 
oblíbená námořnická: „Hou, hou, samá voda“. Pak jsme si vysvět-
lili, jak funguje koloběh vody v přírodě. 

A VÍTE, ŽE DNES PIJEME STEJNOU VODU, KTEROU PILI 
KDYSI DÁVNO DINOSAUŘI?? 

Práce s knihou

Třída mladších dětí pak zjišťovala, která zvířátka létají, žijí na 
souši a ve vodě. Přečetly si pohádku o ledním medvídkovi, co 
se nechtěl učit plavat a venku si pak zalovily ryby. Koloběh 
vody zahájil vodní téma i mezi staršími dětmi, které zůstáva-
ly přespávat ve školní knihovně. Poschovávané vodní pexeso 
rozšířilo slovní zásobu a pak už se přešlo k naší společné knize 
USPÁVANKA S PLAVČÍKEM A VELRYBOU od Jana Skácela. S 
nádhernými verši jsme společně propluli s plavčíkem Janem až 
do břicha velryby.

A tak ti budu vyprávět 
o plavčíku, co málem svět 
obeplul na své plachetnici 
a jmenoval se plavčík Jan 
a doma říkali mu Janek.

Plavčík je onen, kdo se plaví na moři, 
a ne ze zábavy. 
Není to žádná legrace 
choditi na loď do práce. 
Kam byste chtěli chodit do práce vy???

Hle, co se stalo: náhle totiž 
velryba zívla velmi zjevně 
a plavčík Jan už nebyl zevně. 
Najednou celý uvnitř byl.

Divadlo Navlnce

Pak už bylo na čase trocha čerstvého vzduchu, tak jsme si pořádně 
zasoutěžili ve vodním duchu, než nám začalo divadelní předsta-
vení. Rodinné divadlo NAVLNCE k nám zase po roce zavítalo 
z Česka a zahrálo úžasnou maňáskovou pohádku Kocourek na 
motivy knížek Josefa Lady. Prvně jsme tedy museli divadelnici 
Ivaně dokázat, že umíme hezky česky a zvládli jsme to na jedničku 
s hvězdičkou. Pak nás ještě naučila, jak se dělá déšť, mňoukají 
kočky a psi vyjí na měsíc...to jsme vlastně také dávno věděli! A 
tak nás Ivana vzala na návštěvu do jedné jihočeské vesničky, kde 
právě bylo jaro a Velikonoce. A v té vesnici bydlely nejen vesnické 
drbny, ale také malinký a bojácný kocourek Rex a pejsek Puňťa. 
A v nedalekém rybníku, pod krásnou vrbou, Vodník Kropítko. 
Pohádka se nám moc líbila, uteklo v ní hodně vody, zpívalo se a 
hlavně všechno dobře dopadlo. Mockrát děkujeme Ivaně a divadlu 
Navlnce za krásný zážitek a už se těšíme na další.

Po báječném představení jsme se všichni pře-
sunuli do třídy, kde už na nás čekaly materiály na výrobu našich 
vlastních vařečkových loutek. Kdo by nechtěl odcházet s vlastním 
vodníkem? Děti se vrhly do výroby loutek s nadšením. Vyžadovalo 
to velké soustředění a fantazii se meze nekladly a tak zdaleka 
nezůstalo jen u vodníků. Zajímavé bylo sledovat pracovní stanici 
rodičů, kde rozhodně nechybělo zapálení a soustředěnost, kreativi-
ta, až snad soutěživost! Následná společná hostina ukončila Noc s 
Andersenem těch menších.



5

Zauzlováno, čas barvení.

Tři posádky lodí - Vodníci, Zlatá ryba a Kouzelný koráb, však 
nezahálely ani v sobotu večer! Čekalo je batikování triček a noční 
bojovka. Na tu se těšíme, jako každoročně, nejvíc. Plavčíci ve 
svých posádkách vyplouvali do tmavé noci, plnili úkoly a podá-
vali hlášení kapitánce, aby získali části mapy s cestou k pokladu. 
Ovšem musíte mít pořádného Filipa, aby vám ta mapa dávala 
nějaký smysl! No, posuďte sami:

Pluj k jihu, kde ledový vítr fouká, 
kde tuleň každý den na sníh a led kouká. 
pak najdi úžinu, co bývá uzamčena, 
propluj jí, neboj se, není tu cesta jiná. 
Pro poklad samotný v tichosti přímo směřuj, 
pirátským přístřeškům po cestě nedůvěřuj. 
Hledej vstup do domku, ve kterém pirát líný, 
ve dne i za noci vypouští tekutiny. 
Zastav se a rozhlédni, k delfínovi doběhni. 
Podél kraba osmnáct kroků udělej,  
odboč vpravo a po čtyřiceti krocích lebku hledej! 

Naši plavčíci však Filipa měli a truhlici s pokladem, střeženým 
lebkou, našli! Kakao, pár námořnických písniček a společné čtení 
je pak ukolébalo k zaslouženému spánku.

Profesor Výbuch v akci

Nedělní ráno pak bylo pod taktovkou profesora Výbucha. Ten 
nás seznámil s několika fyzikálními zákony týkajících se vody. 
Všechny oči bedlivě sledovaly profesora Výbucha a jeho experimen-
tování s vodním elementem. MOC nás to bavilo - o to víc, že jsme si 
to mohli sami vyzkoušet! Tak schválně, jak zvládáte fyziku vy?

Pokus 1: Co se stane, když zapálenou plovoucí svíčku zakryje-
me sklenicí? 

Pokus 2: Sledujte směr šipek - co se stane, když se na ně díváme 
přes sklenici vody???

Pokus 3: Kolik kapek vody se vejde na jednu minci? Jak je možné, 
že se jich tam tolik udrží? 

Pokus 4: Jak se chová elektřina ve slaném roztoku? Máme tu 
parádní vířivku! Ale zkuste to samé ve vodě sladké!

Pokus 5: Jak je možné, že obyčejný papír udrží plnou sklenici 
vody, aniž by vytekla. Funguje to! A hádejte proč? No, to si musí-
me vyzkoušet! Ale raději venku, jeden nikdy neví. 

Pokus 6: Základem je odolat pokušení a nesníst si experimentační 
prostředky, bonbónky skittles! Co se stane, když je rozmístíme do 
trochy vody? Představte si, že namalují obraz! Úplně samy!

Prostě věda není vůbec nuda!

Podmořské náměty

Výsledky našeho večerního batikování pořádně vidíme až v neděli 
ráno! Co kus, to originál. Celý náš báječný víkend, který se točil 
okolo vody, jsme zakončili výtvarným dotvořením našich krásně 
nabatikovaných triček - samozřejmě ve vodním stylu! Mořské řasy, 
rybky, žraloci i delfíni, každý našel své místo. A módní přehlíd-
ka mohla začít! A pak už nám zbývalo jen nastoupení posádek v 
těhle vlastnoručně vyrobených tričkách, vyhlášení výsledků jejich 
soutěžení a předání diplomů.  Odměnu si zasloužili úplně všichni, 
včetně námořních vlků, co dopluli až do neděle. Rozloučení, a to 
hodně hlasité, naší průvodní námořnickou písní: „Hou, hou, samá 
voda“, zakončilo naši další Noc s Andersenem. Blahopřejeme všem 
k úspěšnému proplutí!

Z lodního deníku kapitánky plachetnice Wembley Downs Jitky

Z lodního deníku divadelnice Ivany:

MOJE PRVNÍ NOC VE ŠKOLE
Na základní školu jsem chodila před 45ti lety. Moderní škola v so-
cialistickém Československu tehdy znamenala velkou panelovou 
budovu bez jakéhokoli kouzla. Představa, že v ní spíme přes noc, 
vzbuzovala děs. Co kdyby některý soudruh pověšený na zdi vy-
stoupil z obrazu a udeřil nás svým srpem nebo kladivem do hlavy?

Noc s Andersenem v Perthu se odehrála v jiné škole. Milé, lidské 
a přátelské. Když centrálním bodem školy není mrtvolná socha 
rudoarmějce se samopalem, ale nádherný strom uprostřed hřiště, 
na kterém se během dne střídají papoušci s australskými ledňáč-
ky, je pak i pro děti večer lehčí zamávat rodičům a hrdinně (nebo 
maximálně se zamlženým zrakem) zůstat jen s učiteli.

Hrdinství bylo letos potřeba. V době, kdy se po večeři batikovala 
trička do modra či do zelena (tématem bylo moře, voda, potůčky), 
se ještě večer ve škole tvářil neškodně. Pak začalo přituhovat. 
Námořníci v pruhovaných tričkách i pyžamku nastoupili před 
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FOOTBIKES ANEB 
BICYKLOVÉ KOLOBĚŽKY
Když mi Lucka volala, abych se s ní jela podívat 
k jezeru Monger, kde bude Jirka Mil předvádět „ko-
loběžky s velkými koly“, tak jsem si myslela, že jde 
o dvojkolky, anglicky ´windrunners´. To je takové to 
malé prkno mezi dvěma tlustými koly a uprostřed je 
vztyčená tyč s říditky. Většinou na nich vídávám turis-
ty v evropských městech, jak ve skupinkách jezdí po 
památkách. Jirku znám, jako velkého fandu sportu a 
fitness, a navíc jsem si dvojkolku chtěla jednou zkusit, 
tak jsem řekla: „Proč ne?“.
Jak bylo moje překvapení, když jsem 
uviděla to, s čím se u malého altánku 
Jirka se svou manželkou Janou a dvojmě-
síčním synem rozložili. Nebyly to žádné 
dvojkolky, ale kříženci klasické koloběžky 
a sportovního kola. A to doslova. Po kolo-
běžce mají nášlapnou desku a řídítka, po 
bicyklu velikost kol, nafukovací pneumati-
ky a brzdy. Tato mutace umožňuje jízdu v 
jakémkoliv terénu.

Jirka nám hned všechny druhy předsta-
vil. Footbiky s menšími koly jsou lepší 

do města, kde se dá mezi chodci dobře 
kličkovat. Nevyvinete velkou rych-
lost, ale nemusíte se bát, že do někoho 

vrazíte. Na delší jízdu za účelem nákupu 
v obchodě je vhodnější mít přední kolo 
větší a u řídítek nákupní košík. Správně 
seřízená koloběžka jede prakticky sama. 
Pokud chcete jet s pejskem, je zde verze 
s vodítkem. Milovníci pohybu a fitness 
dají určitě přednost sportovním foot-
bikům. Přední kolo je o hodně větší 
než zadní (28“/20“) a footbike zvládne 
i nezpevněný povrch. Do extrémního 
terénu, jakým je pláž a písečné duny, je 
nejvhodnější Monster Max. Ovšem jen 
pro zdatné jedince.

kapitánku Jitku a zjistili, že mají za úkol získat mapu pokladu. 
Už první krok byl ovšem dost drsný. Celá posádka musela se 
zavázanýma očima přejít po laně z lodě na pevninu (školního 
hřiště). Ačkoli někteří malí námořníčci se zavázáním očí zásadně 
nesouhlasili a tmu před sebou potřebovali vidět, výsadek na pev-
ninu po laně proběhl úspěšně a tři týmy se vydaly na stanoviště.

Hvězdy nad ostrovem se usmívaly na mořskou pannu na prvním 
stanovišti. Splnit její úkol bylo lehké a ani tmy se nebylo potřeba 
bát, osvětlovala ji spousta mořských světýlek. Za splněný úkol 
dostali malí námořníčci jednu třetinu mapy k pokladu. Druhé 
stanoviště, hlídané strážkyní majáku, bylo náročnější, vyluštit šifru 
ve světle svíček dá zabrat i zkušeným námořnicím. Ale to stanoviš-
tě číslo tři… Už přiblížit se chtělo pevné nervy. Zvuky, které vítaly 
příchozí, připomínaly řev umírajícího hrocha. Naše hrdinná po-
sádka ale nezklamala a zabojovala o třetinu mapy i zde, s divokým 
Bohdanem a jeho didgeridoo. Podařilo se a kapitánka Jitka vyslala 
týmy hledat poklad.

Už jste někdy hledali poklad podle básně na ohořelém listu pa-
píru? Počítali kroky a snažili se najít Jižní kříž, abyste určili svě-
tové strany? Naši námořníci to zvládli a našli nejenom děsivou 
lebku, ale i plnou truhlici. Pak kapitánka Jitka zavelela, týmy se 
spravedlivě rozdělily a nikdo z námořníčků neměl potřebu hádat 
se o to, kdo má dostat víc. Noc s Andersenem ve škole s krásným 
stromem uprostřed splnila své poslání – po celodenní plavbě 
se soudržná posádka spokojeně uložila k spánku mezi knihami 
s dalšími kouzelnými příběhy. Tak co bude příští rok? Třeba 
výlet do středu Země?

Ivana F.

Pozn. Kapitánky Jitky – Ivaně Findurové moc děkujeme za 
veškerou pomoc a účast na naší Noci a jsme rádi, že ji přestála 
bez úhony. 

A JAK DOPADLA NOC S ANDERSENEM OFICIÁLNĚ 
STATISTICKY?

19. pohádková Noc s Andersenem proběhla v letošním roce 
na 1775 místech. V Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ale také 
na Slovensku či v Polsku, ve Slovinsku, v USA, Chorvatsku, 
Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, 
Velké Británii, na Novém Zélandu či na Maltě, v Austrálii, 
Francii, Bulharsku i Rakousku, ve Španělsku a Portugalsku - 
tedy v 21 zemích světa zažilo pohádkové dobrodružství mezi 
knížkami 98 853 malých i velkých účastníků! 

Těšíme se zase za rok, při jubilejní, v pořadí dvacáté, pohádko-
vé Noci s Andersenem v pátek 27. března 2020! Váš anderse-
novský tým Hanka, Broňka a Mirka 

Pokus
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Tak jsme si s Luckou hned některé footbi-
ky vyzkoušely. Nejdřív ty s menšími koly, 

pak s většími. Byla to paráda. Zábavné a 
sportovní v jednom. Na koloběžce s menší-
mi koly jsme se více namakaly, ale dovedu 
si představit, že po městě mezi lidmi bych 
se nesnažila jet tak rychle, jak jsme se jely 
my dvě kolem jezera. Koloběžka s většími 
koly jela krásně plynule, skvěle držela 
rovnováhu a pohyb si člověk víc vychut-
nal. Monster max byl velký, težší, ten si 
užili víc kluci, co se také přišli podívat na 
Jirkovu předváděčku.

Velmi praktické pro lidi pracující v centru 
Perthu mi přišla skládací koloběžka. Lze 
na ní pohodlně dojet k zastávce autobusu 
nebo k vlakové stanici, složit ji do praktic-
ké tašky přes rameno, nastoupit i v do-
pravní špičce, kdy se s koly do autobusu 
ani vlaku nesmí, a pak v centru koloběžku 
rozložit a pokračovat na ní přímo do kan-
celáře. Doslova, tj. i po chodbě.

Koloběžky vyrábí česká firma KOSTKA 
přes 20 let. Nejsou na nich žádné „made 
in Taiwan“ součástky, jejich konstrukční 
řešení je chráněno přihláškou Evropského 

patentu. Širokou nabídku 
koloběžek KOSTKA, náhrad-
ních dílů a doplňků najdete 
na stránkách firmy  
www.KOSTKAfootbike.com. 

Zájemci o koloběžky ze Západní Austrálie 
se mohou podívat na stránky www.foot-
bikes.com.au, kde najdou kontaktní údaje 
na Jirku, adresu obchodu, který koloběžky 
zatím dováží, a v jaké jsou cenové relaci. 

Všechno nové si raději vždy vyzkoušíme. 
Jirka myslí i na to, a proto nabízí kolo-
běžky k zapůjčení. Pronájem na jeden 
den stojí $25, na dva dny $45. Podmínky 
pronájmu a ceny za zapůjčení koloběžky 
na více dnů najdete také na Jirkových 
stránkách. 

Chcete vidět koloběžku v akci? Nebo jak 
se vyrábí? Pak jděte na youtube.com/
KOSTKAfootbike a klikněte na vybrané 
video.

Gábina
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NAUČTE SA MYSLIEŤ POZITÍVNE - ČASŤ III.
V antickom Grécku existovali dve slová pre čas. Tým prvým bol chro-
nos, teda čas, ktorý meriame v minútach, hodinách, dňoch, rokoch a tak 
ďalej. Tým druhým bol kairos, čas, ktorý sa odohráva v každom danom 
okamihu - napríklad práve teraz ako čítate túto vetu.
V dnešnej uponáhľanej dobe máme ten-
denciu narábať s časom len v tom prvom 
zmysle a deliť ho na určité sekvencie, 
v ktorých uskutočňujeme svoje plány, 
povinnosti a súvisiace myšlienkové po-
chody.  Čas samotný v tomto prípade pre 
nás nemá nejaký veľký význam, ale je to 
často len akýsi nástroj na to, aby sme si 
splnili svoj “to-do” zoznam. 

V porovnaní s tým strávime omnoho 
menej času v ponímaní kairos. Spomeňte 
si však, aké je oslobodzujúce zhlboka sa 
zopár krát nadýchnuť respektíve vysk-
úšať techniku STOP či RAIN (viď Naučte 
sa myslieť pozitívne - časť II), keď ste v 
stresujúcej situácii. Alebo si len tak uží-
vať danej chvíle a úplne “stratiť” pojem 
o čase, ako napríklad, keď:  
počúvate obľúbenú hudbu; pozeráte film; 
smejete sa s najlepšou kamoškou/kama-
rátom na hlúpostiach; sledujete oblaky 
a koruny stromov; hráte sa so svojimi 
deťmi/vnúčatami/synovcami či skladáte 
IKEA nábytok.

Takto strávený čas nás skutočne robí 
šťastnejšími a pomáha nám zvládnuť 
nátlak každodenného života.

Ako toto všetko súvisí s pozitívnym 
myslením? 

V minulom článku som písala o meditácii 
a vďačnosti (gratitude). Hovorila som 
o tom, ako vďaka nim môžete zvládnuť 
negatívne myšlienky a emócie a privolať si 
tie pozitívne. Ako to často býva, je dobré 
čítať medzi riadkami. Meditácia a vdačnost 
su mocnymi nastrojmi aj (ak nie hlavne) 
kvoli tomu, že sa vďaka nim učíme, ako 
kontrolovať kam smerujeme svoju pozor-
nosť a byť v prítomnom okamihu. Jedine v 
ňom sme totiž schopní dostať svoju myseľ 
pod kontrolu a môžeme sa cítiť nažive. Len 
si to predstavte aké je to skvelé vedieť si 
privolať kairos v podstate kedykoľvek si to 
zaumienite. Z vlastnej skúsenosti môžem 
potvrdiť, že vám to môže zmeniť život.

Za meditáciu môžeme považovať čokoľ-
vek, vďaka čomu sa sústredíme na jednu 
činnosť, jeden dej či objekt a vnímame 
čo sa deje “tu a teraz”. Preto sa neču-
dujte, že medzi nasledujúcimi príkladmi 
figuruje i číslo 4 a 5.

MEDITÁCIA
1. DÝCHANIE

Pohodlne sa usaďte a zavrite oči.

Povedzte si, že nasledujúcich zopár 
minút nemusíte nikde byť ani nič riešiť, 
všetko počká. 

Začnite zhlboka dýchať. Pritom si 
všimnite ako sa vám dvíhajú pľúca, keď 
ich naplňuje kyslík a ako klesajú, keď 
z nich odchádza. Respektíve aký je to 
pocit, keď vám vzduch prechádza cez 
nosné dierky (je studený, či chladný?). 
Ak chcete, môžete sa so svojim dychom 
“pohrať”, predĺžiť ho, skrátiť, či ho na 
chvíľu pauznúť. Robte to tak dlho, ako 
sa vám páči, poprípade si nastavte poža-
dovaný čas na telefóne.

2: SVET CEZ OČI DIEŤAŤA

Prebuďte na chvíľu svoje vnútorné dieťa 
a pozrite sa na svet okolo vás so zveda-
vosťou. I keď si možno myslíte, že svoje 
okolie dobre poznáte, verte mi, že všetko 
sa neustále mení a každý moment je 
jedinečný a neopakovateľný.

Predstavte si, že ste práve spadli z inej 
planéty a všetko je pre vás nové a zau-
jímavé. Pozrite sa na veci okolo vás, na 
ich farbu, materiál a tvar. Detekujte zvu-
ky a pachy. Všimnite si, čo sa vo vašom 
okolí deje a snažte sa zaznamenať čo na-
jviac detailov. Fúka vietor, prešlo popri 
vás auto, na parapetu si sadol holub, je 
chladno, počujete zvuk neďalekej rieky..
čokoľvek. Buďte zvedaví a objavujte.

3. UZEMNENIE (grounding)

Toto cvičenie je skvelé napríklad, keď ste 
v strese.

Všimnite si okolo vás 
5 vecí, ktoré vidíte 
4 veci, ktoré počujete 
3 veci, ktorých sa môžete dotknúť 
2 veci, ktoré môžete cítiť  
1 vec, ktorú môžete ochutnať

4. HUDBA

Dajte si do slúchatiek svoju obľúbenú 
pesničku a poriadne sa do nej započúvajte. 
Pozorujte, ako na ňu vaša myseľ a telo re-
aguje. Choďte tak “do hĺbky” ako to cítite.

OBLAKY 
Ľahnite si v parku na trávu a pozorujte 
oblaky na nebi, či vietor v korunách 
stromov. 

Nezabudnite, je úplne normálne ak sa 
občas počas meditácie stratíte vo svojich 
myšlienkových pochodoch. Akonáhle to 
ide, uvedomte si, že k tomu došlo (môže-
te si napríklad povedať “mám myšlienku 
na …), a upriamte svoju pozornosť späť 
tam, kde ju chcete mať. 

VĎAČNOSŤ 
Vďačnosť či gratitude je skvelá vec. 
Pomôže vám vybudovať si nervové dráhy 
vo vašom mozgu, vďaka ktorým bude 

pre vás tento svet tak trochu krajším 
miestom na život. Je to cesta za pozitivi-
tou a šťastím, ktoré prichádza z vnútra.

DENNÍK 
Na konci dňa, napríklad i dnes večer 
si zoberte pero a papier. Či ešte lepšie, 
založte si denník, ktorý budete venovať 
len nasledujúcemu cvičeniu:

ZA ČO SOM DNES VĎAČNÝ- VĎAČNÁ? 
1. za super kamošku, ktorej sa môžem 
zdôveriť so svojimi trápeniami 
2. za svoje autíčko, ktoré ma vezme tam, 
kam potrebujem 
3. za to, že mám takých super kolegov 
4. za to, že mám ráno čas ísť si zabehať 
5. za moju mamku, si naj.

Každý deň si napíšte takýto zoznam a 
nevadí, ak sa vám budú niektoré položky 
občas opakovať. Skúste sa ale skutočne 
zamyslieť nad tým, za čo ste vďační a 
precítiť to.

SVETLÁ STRÁNKA 
Kedykoľvek počas dňa si položte otázku, 
”čo je teraz a tu v mojom živote dobre?” 
Tak napríklad, “žijem v super krajine, 
vonku je pekne, mám plný žalúdok, stre-
chu nad hlavou, som zdravá, robím prácu, 
ktorá ma baví, mám plnú chladničku …
ďakujem za toto všetko, drahý vesmír!”

MEDITÁCIA 
Dajte sa do polohy, v ktorej je vám po-
hodlne. Zavrite oči, ak chcete. S každým 
nádychom si predstavte, že postupne dý-
chate do inej časti tela. Začnite napríklad 
s hlavou a pritom si povedzte napríklad, 
“ďakujem za to, že mám dobrú pamäť a 
pamätám si tváre a mená svojich milova-
ných”. Ďalší nádych, srdce. “Ďakujem ti 
srdce, že neprestajne biješ a udržuješ ma 
nažive”. Ďalší nádych, ruky. “Ďakujem 
za to, že mám dve ruky, ktoré mi umož-
ňujú robiť toľko rôznych skvelých vecí”. 
Ďalší nádych, chrbát..nohy…chodidlá.. 
Takto môžete prejsť každú časť svojho 
tela a oceniť čo všetko pre vás robí.

Pozn.: Mňe osobne pomáha začať me-
ditovať ak si poviem : Oceňujem tento 
moment. V konečnom dôsledku, to, že 
začneme byť vďační za samotný čas nás 
nevedie k ničomu inému, než vracať sa 
k prítomnému okamihu tak často, ako sa 
to len dá.  

Ivana Separovic 
bodymindrestart.com.au



KLOKÁNEK



10

POHÁDKA O VÍLE VILÍKOVI

Daleko, daleko, téměř na samém konci světa, je krásná země, ve které žijí jen víly a pohádkové bytosti. Vždy 
jedenkrát za rok, při prvním letním úplňku, se víle, na kterou při tanečku spadne růžový lístek z kytičky, 
narodí malá holčička - víla. Na tuto chvíli se všechny víly moc těší a každá z nich si přeje, aby tou šťastnou 
byla právě ona. Aby se mohla starat o to něžné stvořeníčko, které je tak půvabné, hodné a tak učenlivé, že 
se zakrátko může víla maminka i s malou vílí holčičkou vrátit mezi ostatní víly a tam ji společně učí, všem 
tanečkům, kouzlům a moudrostem, které víly potřebují pro svůj život.
Jednou, když se právě blížil letní 
úplněk, a všechny víly se připravo-
valy na tuto chvíli a každá z nich si 
v duchu představovala, jak se právě 
jí, tuto noc narodí krásná, malin-
katá holčička, si ani jedna z nich 
nevšimla, že na paloučku najednou 
opadaly všechny lístky z růžových 
květin. Neboť, i tak tam zůstala 
spousta jiných, překrásných květin.
Nastala noc, víly začaly kroužit po 
paloučku, občas si některá z nich 
smočila své nožky v chladivé vodě 
studánky a lehounce tančily a tan-
čily a čekaly, která z nich bude tou 
šťastnou.
Pomalu se už přehoupla půlnoc, ale 
na žádnou z nich dosud nespadl ani 
jeden okvětní lísteček. Zrovna, když 
se úplňkový měsíček chystal ukrýt 
za mraky, proletěl kolem víl první 
a jediný okvětní lístek a snesl se 
rovnou na vílu ze všech nejkrásnější, 
na Rozárku. Ta jej hbitě chytila do 
sukýnky a tam se z lístečku vykluba-
lo malé, roztomilé děťátko. Rozárka 
ho rychle zavinula do lehounké šály 
a spěchala s ním i s ostatními vílami 
do své jeskyňky. Některé víly ještě 
cestou posbíraly pár kapek rosy, aby 
bylo čím děťátko nakrmit. Víly totiž 
nic jiného, než kapičky ranní rosy 
nesmí! To proto, aby se mohly stále 
tak lehce vznášet a tančit. Když se 
všechny dostatečně pokochaly tím 
maličkým stvořeníčkem, jedna po 
druhé, víly usínaly a teď teprve se 
Rozárka odvážila své dítě rozbalit z 
lehounké, pavučinkové látky a znovu 
se přesvědčit, že se nemýlila, když 
poprvé zahlédla své děťátko.
Bylo to tak! Malá víla nebyla vílí 
holčička, ale chlapeček. To proto, 
že na paloučku nebyl žádný růžový 
lísteček, a když už hrozilo, že tento 
rok zůstanou víly bez děťátka, po-
staral se čtverák, měsíček o to, aby 
na víly spadl alespoň modrý líste-
ček a tak se jim narodil chlapeček. 
Stejně se mu zdálo nespravedlivé, že 
se víly starají pouze o holčičky a o 
kluky nemají zájem.
Jenže co si teď Rozárka měla počít s 

tím nadělením, vždyť ještě nikdy ne-
slyšela, že by se víly staraly o někoho 
jiného, než o holčičky! Copak mohou 
být víly - chlapečkové? Byla tak usta-
raná, že nedokázala oka zamhouřit a 
den přitom tak rychle běžel. Nakonec 
k večeru již byla tak utrápená a una-
vená, že i přes svou obavu, aby to 
ostatní její sestřičky víly nezjistily a 
chlapečka jí nesebraly a odnesly ně-
kam pryč, usnula. A spala tak tvrdě, 
že ji nevzbudil ani tichý pláč dítěte.
To se už ale začaly probouzet jedna 
po druhé víly a hned běžely k děťát-
ku se o ně postarat, pomazlit se s 
ním. Miminko bylo tak slaďounké, 
otvíralo malinkou pusinku a dychti-
vě pilo kapičky rosy, které mu jeho 
tetičky víly přinášely. Nakonec se 
rozhodly, když se Rozárka ne a ne 
vzbudit, že je znovu převinou do 
krásných růžových pavučinkových 
plen. Už, už se chystaly malou roz-
balit, když se Rozárka probudila, 
rychle vzala malé děťátko k sobě, 
přivinula si je k srdci a políbila 
jeho zlaté vlásky.
Ostatní víly již stejně musely na 
palouček , protože se úplně setmělo 
a světlušky už dávno začaly se svým 
rejem. Rozárka se postarala o děťát-
ko, které ji bylo čím dál víc dražší 
a stále při tom přemýšlela, co má 
dělat? Aby nikdo nepoznal, že malá 
víla není víla, ale vílík?
Děťátko rostlo jako z vody, všech-
ny se z něj radovaly, všechny víly 
ho milovaly jako své vlastní dítě. 
Rozárka ho stále oblékala do růžo-
vých a bílých šatiček, takže nikomu 
nebylo nic nápadné. Jen se podivova-
ly, proč je ta holčička tak neposedná, 
stále se někam zabíhala a neustále ji 
musely někde hledat.
Nakonec přišel čas, kdy se musela 
malá víla - tedy vílík, učit tančit. 
Nebyl to zase takový problém, 
protože víly to mají vrozené a ani 
vílíkovi to nedělalo nejmenší starost. 
Jenže jak tak rostl, všimla si nejstarší 
z vil, že tady něco nehraje. Té malé 
víle nějak rychle rostou nožičky! I 
tělíčko má trochu větší, než by měla 

mít v tomto období. Také Rozárka se 
jí zdála být víc ustaraná, než bývala 
dříve. Jednoho dne k večeru, když 
ostatní víly ještě odpočívaly, zašla za 
Rozárkou a hned na ni udeřila. „Ty 
mi něco tajíš, Rozárko! Rychle mi to 
pověz, než se docela utrápíš! Stejně 
na to dřív, nebo později přijdu sama. 
S malou vílou je to nějak jinak, viď!“
A tak musela Rozárka s pravdou ven. 
Všechno jí povyprávěla ale hned také 
dodala, že pokud bude muset její dítě 
odejít pryč, půjde i ona s ním!
Stará víla, řekla, že se musí přes 
noc rozmyslet, co bude dál, a zítra 
všem oznámí své rozhodnutí. Tak 
se také stalo. Navečer se všechny 
víly, které vůbec nic netušily, sešly 
u studánky, posedaly si do chladivé 
trávy a čekaly.
Stará víla začala ze široka vyprávět 
příběh z dávných časů, který slyšela 
kdysi od své babičky.
„Víly, aby bývaly ochráněny před 
vodníky a hastrmany, kteří si čas od 
času některou z nich vybrali, aby se 
jim starala o domácnost a unesli si ji 
do svého vodního království, mívaly 
vždy ochránce. Ten je chránil právě 
před těmito loupežníky, když ony si 
bezstarostně tancovaly. Teď již dlou-
há léta nikdo takový není, protože se 
rodily jen vílí holčičky. Letos se však 
stal zázrak a Rozárce se narodil chla-
peček. Ten byl předurčen k tomu, 
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aby nás zase ochraňoval, až dospěje, 
což bude při příštím letním úplň-
ku. Zatím se o něj budeme všechny 
starat jako doposud, jen mu musíme 
ušít důstojnější šaty, hodné chlapce. 
Proto, že se narodil a byl vychováván 
jako víla, budeme mu říkat Vilík. A ty 
se, Rozárko, už neboj, všechno špatné 
je vždy k něčemu dobré. Jen mne 
mrzí, že jsi nám nevěřila a nesvěřila 

se nám hned. Copak si myslíš, že jsme 
tak zlé a tvému děťátku by dokázala 
některá z nás ublížit?“
Rozárka se zastyděla, ale zároveň 
byla šťastná, nad řešením, které víla 
navrhla. Jen Vilík byl chvíli zmatený, 
než pochopil, že je vlastně kluk a že 
bude mít zcela jiný úkol, než jenom 
tančit. Né, že by ho tanec nebavil, 
ale tančit denně a celou noc? To se 

mu zrovna dvakrát nelíbilo a tak byl 
šťastný, že to tak dobře dopadlo.
Od té doby víly chrání Vilík, tedy vílí 
kluk a toho se bojí všichni vodníci v 
širokém okolí. Zato víly si teď mohou 
bezstarostně tančit a hrát celé noci.

http://pohadky-pro-kulisky.blog.cz/1302/
pohadka-o-vile-vilikovi
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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


14

Stát se platícím členem České a slovenské asociace v 
Západní Austrálii ANO či NE?

Jednoznačně ANO!
Ale proč?

Jak to?
Protože více členů znamená více peněz na akce.

Pokryjí členské příspěvky náklady na naše akce?

CCo z toho budu mít já?

A kolik mám zaplatit?
Neboj, nezrujnuje ti to rodinný rozpočet. 

Pro rodinu je to 40, jednotlivec to má za 30,
studenti a penzisti za 20, studentské páry za 25.

Tak jo, kde to mám zaplatit?

Tak upřímné díky.
TTvoje Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii

Skvělé by bylo hned tady při vstupu hotově či kartou nebo převodem na účet Asociace.
Mrkni na stránky www.czechslovakwa.org nebo na Facebook, tam to najdeš.

Kromě skvělého pocitu, že v této vzdálené zemi 
přispíváš na udržování kultury a tradic států, v 

nichž jsme se narodili a k nimž vždycky budeme 
mít výjimečný osobní vztah, dostaneš slevu na 

vstupné na všechny naše akce a každý měsíc Ti ve 
schránce přistane časopis Klokan.

Jasně, že ne, poplatek je spíše symbolický. Ale čím více nás členů bude, 
tím větší ješance na získání zajímavých grantů pro činnost Asociace, 
které pro její fungování nezbytně potřebujeme. Každý člen se velmi 
počítá. No a více peněz přinese jiné a možná ještě lepší akce než je 

třeba táborák.

Čím větší bude počet platících členů Asociace, 
tím větší a kvalitnější akce a zábava pro Vás.
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JAK VZPOMÍNÁME NA LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI ROKU 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 ve střední a východní Evropě, oznámila i Komunistická strana 
Československa, že se vzdává mocenského monopolu.

Listopadové politické změny měly dopad 
na život každého z nás. Nejen těch, co 
v té době v Československu žili, ale i 
těch, 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? A ti z vás, co jste v té době 
žili v emigraci - jak a kdy jste se dově-
děli o politických změnách ve své rodné 
zemi? Co vás napadlo jako první? Za jak 
dlouho jste jeli „domů“?

Napište nám na klubový email svo-
je vzpomínky na listopad 1989, ať už 
jste byli v tehdejším Československu a 
zvonili klíčemi nebo žili v zahraničí. V 
první části naší mozaiky uvádíme, jak 
si vybavují listopadové události někteří 
členové výboru ČSAWA. 

Marcela:
„I když to bude už 30 let, na sameto-
vou revoluci si  vzpomínám moc dobře. 
Bylo mi 18 let a v té době jsem bydlela 
v Brně, kde to opravdu žilo a atmosféra 
byla nádherná. Samozřejmě, že jsem se 
zúčastňovala demonstrací a pomáhala s 
letáky.  Chodila jsem do divadel, kde se 
v té době nehrálo, ale jen diskutovalo s 
herci, kteří se jako první přidali k stáv-
kujícím studentům. 

V té době jsem pracovala ve vojenské 
nemocnici, kde byla situace trochu jiná. 
Komunistické vedení nesdílelo nadšení 
mě a mých kolegů. Bylo cítit napětí, 
strach a nejistotu. Pamatuji si, že se nám 
snažili zakázat nosit trikolóru, která 
vyjadřovala podporu stavkujícím. Take 
nám nebylo doporučeno se zúčastnit 
generální stávky. Den před touto stávkou 
jsem své vrchní sdělila, že si druhý den 
potřebuji vzít volno a ona s mrknutím 
oka odpověděla, že mi napíše ten den 
dovolené, o který jsem si požádala už 
dávno. Ale trikolóru vrchní nenosila.“ 

Veronika:
„Byla jsem ve 4. třídě. Ve škole jsme 
zdravili a oslovovali naše učitele vždy 
´soudružko učitelko a soudruhu učiteli´. 
Bylo tomu tak i v ten týden, kdy začala 
revoluce. A pak najednou, jednoho 
dne, když jsem pozdravila ‘Dobrý den, 
soudruhu učiteli‘, tak jsem dostala 
ukazovátkem přes záda. Že se prý takto 
oslovovat učitele už nesmí.

Taky si jasně vybavuji, že táta mi dal 
trikolóru, kterou jsem si měla připnout na 
límec, a jel do Prahy. Ve škole jsme pak 
všichni dostávali trikolóry. “

Radek:
„V té době jsem chodil na základní 
školu. Jediné, co si vybavuji, je, že jsme 
najednou měli oslovovat naše učitele 
´paní učitelko a pane učiteli´.“

Michaela:
„Moc si toho nepamatuju. Byla jsem ješ-
tě malá, právě jsem hrdě dovršila pět let. 
Jediné, na co si vzpomínám je pocit, že 
se vše nějak měnilo. Jako kdyby přišlo 
jaro. Také si matně vybavuji, jak si na 
zadní sedačce favoritu hraju s klíčenkou 
Občanského fóra.“

Linda:
„Bydleli jsme v Chuchelné, vesnici hned u 
polských hranic v okrese Opava. Tatínek 
pocházel z polské vesnice Krzanovice, kte-
rá byla jen 2 km od Chuchelné. Měl tam 
všechny svoje tety, strýčky, bratrance a 
sestřenice. Nemohl je ovšem navštěvovat, 
protože přejít hranici na místě, které ne-
bylo oficiálním státním přechodem tenkrát 
nebylo možné. Nemohl proto svobodně 
navštívit své příbuzné po dlouhé roky.

Několik měsíců po listopadu 1989, po 
hlavních politických změnách, přišel na 
řadu i tzv. malý pohraniční styk. Lidem 
bylo dovoleno přejít hranici i na neoficiál-
ních místech. Bylo mi šest let, ale pamatuji 
si, jak jsme se všichni jednu neděli nastro-
jili a vydali se pěšky do sousední vesnice 
v Polsku navštívit tatínkovy příbuzné. 
Na hranicích už byla fronta lidí, všichni 
vyoblíkaní. Každý chtěl využít příležitost 
navštívit své blízké. Ono se totiž jeden 
týden mohlo z naší strany do Polska a 
druhý týden z Polska do Československa. 
Dospělí museli předložit pasy ke kontrole, 
a pak jsme pokračovali pěšky dál. Bylo 
léto a teplo, a všechno bylo nějak zvláštně 
hezké. Shledala jsem se poprvé se svými 
příbuznými, my děti jsme si celý den hrály 
venku a bylo to moc prima. 

Pak si také vybavuji výlet do Rakouska za 
tátovým strýčkem. My děti jsme dostaly 
žvýkačky, které vypadaly úžasně cizokraj-
ně, byly jsme z nich paf. A taky jsme 
dostaly Coca-colu!“

Gábina

Pište na csa@czechslovakwa.org



16

WA‘S HONEY FESTIVAL
Sunday May 26, 2019  

9.00am - 4.30pm

Join the Honey Festival at the “Countryman 
Gidgegannup Small Farm Field Day”.  It will 
be held at the Gidgegannup Showgrounds 
on Sunday 26 May 2019.

http://www.gidgegannup.info/
small-farm-field-day/

Come and join the fun at Gidgegannup at the 
honey festival.  Bring your competition honey 
cake and submit your honey for the best honey 
in the show.  The competion rules and regu-
lations are in the grey tabs. The Slow Food 
Convivium will host one of their popular Long 
Table events  with Rupert who will answer all 
your bee and honey questions.

WHAT IS HONEY MONTH ALL ABOUT?
Honey Month‘s aim is to promote Australian 
honeybees and their products to a broader 
public. In 2012, honey week (as it was called) 
was organised for the first time in Western 
Australia.  A small scale festival proved to be 
extremely successful attracting far more visi-
tors than originally anticipated. Honey Month 
is now a national event. Exciting event!

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

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

The festival is a free entry, family 
friendly event.

 
Správné odpovědi – Čeština: 1-X, 2-U, 3-C, 4-O, 5-J, 6-M, 7-Č, 8-CH, 9-G, 10-K, 11-I, 12-A, 13-P, 14-Ś, 15-R, 16-B, 17-Z, 18-Ě, 19-T, 
20-S, 21-Ž, 22-E, 23-Ř, 24-D, 25-F, 26-V, 27-L, 28-N, 29-H, 30-Y; Slovo pikle má pouze tvary množného čísla, Je mužského 
neživotného rodu a skloňujeme ho podle vzoru stroj. – Slovenčina: 1-Z, 2-Y, 3-O, 4-P, 5-G, 6-J, 7-I, 8-R, 9-U, 10-H, 11-F, 12-K, 13-L, 
14-S, 15-Č, 16-D, 17-E, 18-A, 19-T, 20-Š, 21-V, 22-CH, 23-Ľ, 24-E, 25-N, 26-X, 27-Ŕ, 28-C, 29-M, 30-Ž; Správne je veta IV. Spisovne 
„máme ťažkosti“ a „je to pre mňa ťarcha“. Slovo „téglik“ je síce nemeckého pôvodu, ale je spisovné.  
 
 

HONEY CAKE COMPETITION: 
Honey cake Recipe: https://www.thehouseofhoney.com.au/the-honey-festival

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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Koutek češtiny     Zapomenutá slova 

S dobou se mění nejen životní styl a móda, ale také profese, zvyky, činnosti, jídla, a s nimi samozřejmě i jazyk. Vznikají nová slova a 
slovní spojení, ta stará naopak zanikají. Znáte význam níže uvedených slov, které se pomalu ale jistě z našeho slovního repertoáru 
vytrácejí? Pokud patříte mezi milovníky literatury a náruživé čtenáře, jistě si s nimi hravě poradíte. Pro ostatní je nápověda v tabulce. 

   Povolání     Jídlo        Všehochuť 

 

A bramborák - B brambory na loupačku - C člověk vyrábějící z kůry stromů, včetně sběru - Č hospodský - D jednotný oděv (dříve 
sluhů, dnes zaměstnanců v hotelích, cirkusech apod) - E lékárna - Ě mini trdelník - F mladý lesní porost, mladé větvičky stromů - G 
obchodník se starými věcmi - H obecní vězení, žalář - CH obuvník - I omeleta ze zbytku po obalování řízků - J opravář kamen - K 
plavec splavující klády po  řece - L přesně - M řemeslník vyrábějící růžence - N rozedrané /opotřebené boty - O sekretář - P šišky s 
mákem - R škubánky s mákem - Ř spodek komína v černé kuchyni- přeneseně: špinavé a nepořádné dítě - S strouhaná jablka s 
křenem zalité silným masovým vývarem - Š těstoviny z rozšťouchanými brambory osmažené na cibuli a paprice - T trhanec z 
krupicové mouky s rozinkami nebo ovocným kompotem - U výrobce léčivých tinktur a lektvarů - V zacuchané vlasy - X sběrač 
mravenčích kukel - Y zaopatření hospodáře vymíněné na nástupci - Z knedlíky ze syrových brambor - Ž skříň 

 
 
Kout pikle 
Tento výraz používáme dodnes. Slovo pikle znamená intriky, pletichy nebo úklady.  
Pokud tedy s někým kujeme pikle, jednoduše připravujeme proti někomu spiknutí.  
Původ slova pikle není jednoznačně prokázán. Jedna z teorií říká, že výraz pikle  
má svůj původ v názvu bodné zbraně, kterou bylo možné snadno skrýt. Byla proto  
vhodná právě k nečekaným a zákeřným útokům na vypořádání se se svým nepřítelem. 
 
A jazyková otázka: Podle jakého vzoru pikle skloňujeme? 
 
 

Jazykové okienko   Zabudnuté slová 

Staré zabudnuté a nárečové slová patria do našej histórie a kultúry. Mnohe z nich vynikli skomolením maďarského alebo nemeckého 
výrau z dôb Rakúska-Uhorska. Počuli sme ich od našich prarodičov alebo v starých filmoch. Poďme si na ne pospomínať. Vybaví sa 
vám význam nasledujúcich slov? Nápoveď nájdete v tabulke. 
 

Nábytok, domáce pomôcky   Oblečenie       Rôzne 

1 fijók 6 šamlík (šamrlík)  11 fertucha 16 muf  21 befel 26 rajtar 

2 firhánek 7 šporhelt  12 galoty 17 parazól  22 dráb   27 ríteš 

3 kasňa 8 štokerlík (hokerlík)  13 hubertus 18 ridikel  23 fulajtár 28 šlajder  

4 ošítka 9 trajfús  14 kytľa 19 spencerky  24 hintov  29 špacír 

5 šajvela 10 žajdlík  15 lajblík 20 štrinfle  25 pitvor 30 štreka 
 

A dámska kabelka - B dáždnik - C gumypuška - Č košielka - D kožušinový valček namiesto rukavíc pre dámy - E krytý pánsky 
perovaný koč - F kuchynská zástera - G lopatka na smeti - H malý pohárik - CH mestký strážnik - I murovaný sporák s pieckou - 
J nizučká lavička na sedenie - K nohavice - L poľovnícky kabát - Ľ posol - M prechádzka - N predsieň starých domov - O skriňa 
na šaty - P slamený košík - R stolček na sedenie - Ŕ štrúdla - S sukňa - Š teplé pančuchy - T topánky so strapcami - U trojnožka 
do murovanej piecky - V vojenský rozkaz - X vyzvedač - Y záclona - Z zásuvka - Ž železničný zvršok s koľajami 

 
 
Ako je to spisovne? Ktorá veta je správna?  
 
I/   Mali sme potiaže otvoriť ten nový druh kelímkov s jogurtom. 
II/  Mali sme ťažkosti otvoriť ten nový druh kelímkov s jogurtom. 
III/ Mali sme potiaže otvoriť ten nový druh téglikov s jogurtom. 
IV/ Mali sme ťažkosti otvoriť ten nový druh téglikov s jogurtom.  
 
Potiaže/obtiaže alebo ťažkosti/ťarcha? Téglik alebo kelímok?  

1 brabenář  6 rozárník  11 Bacandr  16 Olupsije   21 almara 26 padrchy 
2 dryáčník 7 šenkýř  12 Cmunda 17 Syrováky   22 apatyka 27 pintlich 
3 korábník 8 švec  13 Čidlánky  18 Šmetynka    23 capouch 28 škrpále 
4 korespondent 9 vetešník  14 Grenadýr  19 Šmorn   24 livrej 29 šatlava 
5 pecivál 10 vorař  15 Kucmoch 20 Vejmrda   25 mlází 30 výměnek 

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

19 Maj 11am
 9 Jun   11am

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

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

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: Tomáš Dub  

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.

PŘIPRAVUJEME 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!

  2. 6. 2019 Dětský Den

   29. 6. 2019 Film, štrůdl a svařák

   Červenec 2019 Výlet do Swan Valley

   24. 8. 2019 Vepřové hody

 Listopad 2019  Sametový večírek

 Listopad. 2019   ČS a Sk Filmový festival

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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