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WORKSHOP PRO STUDENTY

Čtvrtek 13. 8. 2015 
 5 – 9pm

Workshop 1:
5pm – 7pm

Informace pro nově příchozí studenty

Praktické rady pro studenty v Perthu: 
Hledání práce, sdílené ubytování, studentský život v Perthu, kulturní 

rozdíly, podmínky studentských víz, vzdělání a kariéra, veřejná 
doprava, cestování, zdraví, pojištění, levné nákupy  

a další témata dle zájmu účastníků.

Prezentuje:
Olga Goerke

Education Consultant
QEAC #J097

Workshop 2:
7pm – 9pm

Imigrace a víza
Přechod ze studentských na další víza, strategie plánování 

víz, jak to udělat správně hned napoprvé, trvalý pobyt a práce, 
maximalizace šancí na úspěch, otázky a odpovědi.

Prezentuje:
Martin Udall, 

Lawyer & Migration Agent
MARN #0746812

 Místo: Česká a slovenská knihovna,  
  The Rise, Level 1 – Community Office no. 8 
  28 Eighth Avenue, Maylands

Cena:  ZDARMA

Jazyk: Workshop bude veden v českém jazyce

Rezervace:  E-mail: olga@com-in.cz  
  (Vzhledem k omezené kapacitě knihovny 
  jsou rezervace nutné.)
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Každé správné české dítě by v červenci 
nebo srpnu mělo zažít letní tábor. Tady u 
nás v Austrálii se občas musí trošku slevit 
z běžných standardů, a tak místo jednoho 
dlouhého tábora jsme měli tábory dva – 
sice zimní a polodenní, ale o to intenziv-
nější a nabité skvělým programem.

Ze všeho nejdříve jedno obrovské poděko-
vání paní učitelce Pěvě, která vše úžasně 
vymyslela, nachystala a zorganizovala. 

První pátek se spousta malých i větších 
dětí sešla v Subiaco playgroup, která se 
stala indiánským táborem. Během krátké 
chvíle pobíhali táborem indiáni s váleč-
ným (nebo spíše mírumilovným) malová-
ním na obličeji, vlastnoručně vyrobenou 
čelenkou s peřím a dřevěnými korály na 
krku. Děti se naučily krásnou indiánskou 
píseň “Indiáni jdou”, na niž si také zatan-
covaly. Malých indiánů se možná lekl i 
ten intenzivni ranní déšť, protože kolem 
oběda nám vysvitlo sluníčko. Indiáni tak 
mohli rozšířit své teritorium do zahrady a 
z plna hrdla praktikovat své uáááá. Když 
se děti už dostatečně unavily běháním, 
nastal čas na odlévání otisků rukou do 

sádry. A co nám ještě chybělo? No přece 
pravý indiánský TOTEM!! Byl veliký a 
měl podobu ptáka. Indiáni chytli štětce 
a pustili se do malování. Šlo jim to jedna 
radost. Zanedlouho byl celý totem pomalo-
vaný zářivými barvami a v celé své kráse 
vztyčen na čestném místě tábora. Jako 
vzpomínku si děti odnesly domů diplom a 
svůj odlitek rukou. 

Druhý minitábor čekal děti hned další 
pátek. Tentokráte v duchu trosečníka 
Robinsona Crusoea, kdy se nám celá 
herna a zahrada proměnily v pustý ostrov. 
Na začátku paní učitelka Pěva zahrála 
všem malé loutkové divadlo o tom, kdo 
to vlastně ten Crusoe byl a jak se stalo, 
že ztroskotal na tomto ostrově, a co ho 
tam čekalo za nástrahy, dobrodružství 
a výzvy. Děti si vyrobily hliněný svícen, 
aby si mohly svítit v Robinsonově chýši, 
dalekohled, aby mohly vyhlížet záchran-
nou loď, a naučily se námořnickou hymnu 
“Johohoho johoho”. Závěrečným hřebem 
byla výroba opravdického voru, na kterém 
by Robinson z ostrova určitě dokázal od-
plout. Pak se už jen vztyčily plachty a vor 
byl připraven na cestu po moři. Johoho!!!

Myslím, že všechny děti si oba tábory 
moc užily, naučily se spoustu nových věcí 
a odnesly si několik nezapomenutelných 
táborových zážitků.

Ještě jednou obrovské poděkování paní 
učitelce Pěvě za všechny nápady a za 
navození skvělé atmosféry.

Českým táborům zdar!!!
Kamila Turková

TÁBOR DO KAŽDÉ ČESKÉ RODINY
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MISTR SKLÁŘSKÉHO ŘEMESLA

Když jsem seděla ve výstavním pokoji broušeného skla v domě 
pana Jiřího Zachara, tak jsem tiše žasla nejen nad tím, co vše 
lze do obyčejného skla vybrousit, ale také nad fantazií sklářské-
ho umělce. Od jednoduchých linií a geometrických tvarů až po 
detailní zobrazení australské flóry a fauny, to vše Jiří Zachar 
zobrazuje na skleničky, vázy, misky a jiné skleněné výrobky.

Pan Jiří Zachar měl od mládí vztah k umění a chtěl ho studovat 
na vysoké škole. Rodiče ovšem nebyli v KSČ a tak se na studia 
nedostal. Sklárny byly za barákem, oba rodiče tam pracovali, tak 
se šel vyučit za rytce a brusiče skla. „Alespoň to souviselo s umě-
ním,“ směje se Jiří. Práce ho bavila a brzo se naučil všechny 
techniky broušení. To se mu vrátilo později. Po roce 1969 utekl 
do Rakouska, kde si našel práci v brusírně skla. Jednou před 
Vánocemi  dovolil majitel všem vzít si kus suroviny a vytvořit si, 
co chtějí. Tak Jiří vzal hmotu a začal. 

Po chvíli kouká, že všech 60 brusičů kolem něj stojí a pozorují  
ho. Tak se snažil ještě víc, aby dílo bylo vydařené. Všichni ale 
žasli nad tím, že dokázal výrobek udělat od začátku do konce, tj. 
že uměl všechny techniky. To bylo ve fabrice neobvyklé, protože 
každý brusič dělal jen jistou techniku a skleněný výrobek putoval 
od jednoho brusného oddělení do druhého, než byla dosažena 
jeho konečná podoba. Jiří uměl všechny techniky a to paradoxně 
díky komunistům; skláři a brusiči si po práci přivydělávali sou-
kromými zakázkami, tzv. fušovali, a tak díky tomu byli nuceni se 
naučit všechny stupně broušení.

Z Rakouska se Jiří Zachar přestěhoval do Jižní Afriky. Tam se 
živil vytvářením map pro inženýry a se sklem pracoval jen na 
zakázku: dělal různé opravy skleněných výrobků. Jeho šikovnost 
ho proslavila a pak nestíhal brousit, jak se zakázky množily. 

Slibná živnost ovšem byla přerušena; Zacharovi se v roce 1993 
vrátili do Čech z důvodů rostoucího nebezpečí v Jižní Africe. 
V Čechách byla větší konkurence v jeho oboru, musel přijít 
s něčím novým. Brousil na sklo africké motivy, to se líbilo hlavně 
Němcům, kteří od něj kupovali ve velkém především na trzích. 
„Nestíhal jsem pokrýt zájem,“ – říká mistr.

V roce 2006 se Jiří Zachar přestěhoval i s manželkou do Perthu, 
kde měl bratra. Hned si založil malou firmu na broušení skla. 
Nejdřiv vytvářel moderní motivy s různými vzory; například 
sadu skleniček, která má každá jiný vzor ale stejný motiv. Potom 
přešel na australské motivy: faunu, floru, lidské postavy k vidění 
v Austrálii, například golfista, žena v asijském oblečení a jiné. 
Dělá také broušení na zakázku a opravy skla. Prodává na trzích 
nebo přes svoje webové stránky. Nejnověji začal s výrobou sví-
tidel: předělává vázičky a misky do podoby stolní nebo poko-
jové lampy. A také maluje obrazy. Fantazie a umělecký cit mu 
rozhodně nechybí.

Zákazníci si často chtějí nechat vyrýt slova nebo přání na nějaký 
skleněný výrobek. To se dnes dělá laserem a to Jiří dělat nechce, 
protože to má k brusičskému kumštu daleko. „V 21. století si už 
lidé mistrovské dílo neváží,“ povzdychne si Jiří. „Hlavně ne tady, 
v Austrálii. Ouzici nemají žádný vztah k umění. Koupí si kdeja-
kou drahou věc ze sériové výroby, ale dvouhodinovou umělec-
kou práci nedocení a ani nezaplatí.“

Holt, doba se mění a s ní i náš vkus. Je jen věčná škoda, že 
s narůstající poptávkou po zpohodlnění a usnadnění našeho ka-
ždodenního života se obklopujeme průmyslovými výrobky a na 
umělecké výtvory nám nějak nezbývají peníze, místo a ani cit.

Gábina

Je mezi námi
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Víte, že...

• Sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. 
v Mezopotámii a Egyptě. Nejstarší známé výrobky jsou 
drobné korále, knoflíky a šperky.

• Počátky českého sklářství spadají do 13. století. Nejstarší 
sklářská sídla jsou doložena na Vimperském panství z roku 
1359.

• Během středověku se české sklo a křišťál stali ve světě 
pojmem a zastínili i do té doby vedoucí benátskou výrobu. 
Do Čech přicházeli umělci z celé Evropy a císař Rudolf II. 
povýšil dvě dynastie sklářských huťmistrů do šlechtického 
stavu.

• V 40. letech 19. století v Karlových Varech A. H. Mattoni 
vedl obchod se sklem a zaměstnával několik řezáčů upo-
mínkového skla pro lázeňské hosty.

• Tažením skleněných figurek z barevných sklářských 
tyčinek Jaroslavem Brychtou  byla zahájena epocha užití 
skla jako sochařského materiálu jak v ateliérové, studiové 
tvorbě, tak v moderní architektuře.

• České sklo má ve světě poměrně silnou pozici, a to jak 
průmyslově vyráběné, tak i řemeslné a umělecké. Mezi 
největší exportéry patří firmy Moser, Crystalex a Lasvit.

NÁVŠTĚVA NA FAŘE
Jozef Halko je církevní historik a pomocný biskup bratislavské 
římskokatolické arcidiecéze a zastupuje v rámci konference bis-
kupů Slovenska radu pro Slováky žijící v zahraničí. Jeho cesty 
ho zavedly nejen do východní, ale také do Západní  Austrálie, 
kde mezi 6. a 8. červencem 2015 navštívil Perth. Zde byl hos-
tem Otce Pavola Herdy na jeho krásné nové faře v Kelmscottu, 
kde pro nás večer v přilehlém kostele sloužil krásnou mši. 
Prostředí bylo velice intimní, nebylo nás mnoho, hlavně z 
toho důvodu, že několik lidí bylo nemocných a hodně stálých 
návštěvníků kostela na dovolené v Evropě. Pan biskup nás ale 
ujistil, že jemu nezáleží na tom, pro kolik lidi slouží mši – pro 
hrstku anebo plný kostel.

Po mši jsme se všichni přesunuli na faru, kde  nám Otec Pavol a 
jeho bratr s manželkou připravili krásné pohoštění. Při skle-
ničce vína jsme se jeden po druhém vyptávali pana biskupa 
na jeho život v Bratislavě a na jeho cesty, které ho zavedly do 
mnoha zemí. Myslím, že z Perthu má namířeno do Ameriky. 
Bylo už kolem desáté hodiny večer, když jsme se konečně 
zvedli k odchodu. A upřímně řečeno, ani se nám nechtělo jít, 
jak jsme se na faře cítili dobře. Opravdu hezký večer, na který 
budeme rádi vzpomínat.

Vlasta Thomas
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V květnovém čísle Klokana jsem si přečetla, že v každoročním měli Češi 
dětské . Nadchlo mně, že mezi námi jsou i malí 

Měla jsem radost hlavně proto, že mám pocit, že generacím 21. století se
do sportování a soutěžení už konkurenci televize a počítačových her se 
pohyb jeví mnohým jako příliš namáhavá a někdy i finančně náročná aktivita. Řekla 
jsem si, že zapátrám, jak je to se sportem mezi našimi nejmladšími. 

Oním dětským triatlonistou byl 
malička. Bylo j pět let, když začala s plaváním, od 11 let trénovala 4 hodiny denně. „Byl to dril,“ 
říká Petra. „Ale vyhrávala jsem závody a to mně motivovalo k dalším tréninkům.“ Už ve svých 
letech dělala plavčíka a trenérku. Na střední škole přesedlala na triatlon pokračovala v něm na 
vrcholové úrovni i na vysoké škole. Její zájmy a pr
Austrálie, všude se účastnila lokalních závodů, aby se udržovala v

Dnes má Petra tři děti, Od malička je vede k
na babu, kopají si míč, chodí plavat, jezdí na kole. „Rodiče mne do aktivního sportování nenutili, já svoje děti taky ne,“ říká Petra. 
„Ale podporuji je, když se pro nějaký sport rozhodnou.“ Manžel Rafi dodává: „Austrálie je ideální země pro pro
absolutně pro, že Petra děti ke sportu vede. Ona sama je sportovni fanatik.“ (Petra chodí každé ráno běhat; pozn. redakce). „
sportem jen udržuji váhu,“ směje se (Rafi dělá závodně bojové umění zvané 

ejstarší Adam jezdí závodně line rychlobruslení. Jedná se o bruslení na kolečkových bruslích. Tato kategorie spadá pod 
Světovou mezinárodní federaci FIRS, která patří mezi neolympijské federace. Závody se pořádají na oválech 166 až 250
nebo na silničních okruzích. Závodními disciplínami jsou tratě dlouhé od 200m až po maraton, štafety, bodovací a vyřazovací závody. 
Adam zatím jezdí kratší tratě, ale maminku už předjede a několikrát už stál na stupních vítězů. „Anetku 
Andrew už s nadšením hraje fotbal “ . „Všichni tři um samozřejmě plavat. Ale ani jeden tomuto 

“ „ Eliška plave závodně,“

za Eliškou. Přímo na plavecké závody „WA Swimming“ 
Právě se připravovala na start. Tak jsem si zatím popovídala s

rodiči . Oba jsou sportovně založeni, ve školním věku se 
účastnili závodů, ale jen na krajské úrovni Veronika dělala orientační běh a sjezd na 
lyžích, později učila sjezd německé turisty. dělal 
později trénoval ženské i mužské týmy, mezi nimi i svou mámu a svého bratra. Ani 

nich netoužil říkají, své děti ke 
spotování vedou a pokud ony projeví nadání a vůli, podpoří je. 

Už v m věku je dali všechny na plavání, Eliška (8) chodila taky na gymnastiku, mladší Kristián
hokej a chodí na „surf life saving“, nejmladší Dominika (4) cvičí na trapeze, říkají tomu „cirkus“
Když jsou doma v po škole děti buď na tréninku, o víkendu na závodech a ve dnech volna běhají po pláži nebo 

otužilosti, pohybu a samostatnosti: „Nejsou to žádní cimprlíci,“ směje se. „ udělat snídani a 
pomáhají mi krmit naše domácí zvířata.“
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maminkou a tatínkem, Eliška vyhrála polohovou rozplavbu. Všichni jsme j gratulovali, když pak 
přišla k ám. „Který styl máš nejraději?“ . Byla jsem zvědavá, protože když jsem ji během rozhovoru s rodiči 
sledovala ve vodě, tak se nezdálo, že by ji některý ze čtyrech plaveckých stylů neseděl. „Znak,“  odpověděla bez váhání Eliška.

Cestou domů jsem si říkala, že možná za 12 15 let budu dělat s australským nebo světovým šampionem 
rychlobruslení Adamem Jerejianem a australskou nebo světovou šampionkou v plavání Eliškou Lakay. A možná ne. Tak či tak, sport se 
stal pro tyto děti nedílnou součástí jejich dnů: ž o děti sport. Učí je sebedisciplíně,
hlavně nevzdávat se při prvním nezdaru. A to jsou hodnoty do budoucna, které nikde nekoupí. 

Článek otišten s opravou, v minulém čísle chyběl konec.  
(pozn. redakce)

Dear VodaFest friends,

 For those of you who missed the big date announcement,

VodaFest Czech & Slovak Festival 2015 will be held on

Saturday 7th November from 11am to 9pm (venue TBC)
 We are currently negotiating terms with the prospective venue and once confirmed, 

the tickets will go on sale online.  
So save the date in your smart phones and let everyone know!

We have set up a special Event page on our Facebook called‚ 
VodaFest Czech and Slovak Festival 2015‘ and will be posting weekly or even daily 

between now and the Festival. 

https://www.facebook.com/VodaFest?fref=ts
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Málo známá místa WA, Walga Rock
Jeli jste někdy na sever po Great Northern 
Highway do Karijiny National Park? Ne? 
Pak věřte, že cesta je to dlouhá a veskrze 
velice nudná. Jakmile projedete městeč-
kem Wubin a silnice se stočí na severový-
chod, projíždíte nekonečnou buší, kterou 
občas zpestří odbočka do některého z 
nespočetných dolů.  Až daleko za Mount 
Magnet, dalším hornickým městečkem na 
cestě, je odbočka doleva na tajemné místo 
Walga Rock. Budete-li mít při vaší cestě na 
sever čas, rozhodně nezapomeňte odbočit.

Walga Rock je druhý největší skalní 
monolit v Austrálii, sami pro sebe jsme ho 
pojmenovali Malé Uluru. Na první pohled 
mě napadlo, že je to prostě neskutečně 
velký balvan. Skála měří po obvodu 5 km, 
dlouhá je 1,5 km, výšku odhaduji přibliž-
ně na 50 m. Na některých místech jsou 
její stěny kolmé, na jiných jsou pozvolné 
a dá se tam na ni velice pohodlně vylézt. 
Zkuste to při západu nebo východu slunce. 
Skála je načervenalé barvy a nízké slunce 
jí dodává nádherně sytě červené až rudé 
zabarvení. Na vrcholku se vám pak otevře 
výhled do nekonečné okolní ne příliš husté 
buše a budete si připadat jako na ostrově 
uprostřed stejně nekonečného oceánu. 
Není třeba skálu prochodit celou, prostě si 
jen sedněte a užívejte si samoty a přírodní-
ho ticha, protože desítky kilometrů kolem 
vás není skutečně nic a nikdo. Vzhledem 
k odlehlosti místa se Vám pravděpodobně 
podaří být tam úplně sami.

Oblast Walga rock není jen přírodní pozo-
ruhodností, ale také kulturní zajímavostí. 
Na skále můžete vidět největší galerii  
aboriginských skalních maleb v Západní 
Austrálii. Kromě maleb původních oby-
vatel zde najdete také malbu námořní 
třístěžňové plachetnice. Ta byla údajně 
namalována přeživšími ze ztroskotaných 

holandských lodí Batavia nebo Zuytdorp, 
případně někým, kdo tyto lodi ztroskotat 
viděl. Zajímavé na tom je, že Walga rock 
se nachází 325 km od pobřeží... ( zdroj 
Wikipedia). Cesta k přírodní galerii je dob-
ře značená, nemusíte se obávat, že byste ji 
minuli.

Pod skalou nedaleko galerie je místo, 
kde se dá pohodlně přespat. Je zastíněné 
několika stromy, ale nejedná se o oficiální 
tábořiště, takže toalety či jiný komfort zde 
nečekejte. Někde jsem našla informaci, že 
se zde kempovat nesmí, ale žádný zákaz 
jsme tam nenašli a informaci se mi nepo-
dařilo zatím ověřit. Na romantickou noc v 
divoké přírodě je to ale ideální místo. Noc 
není rušena žádným světelným znečiště-
ním, takže můžete nerušeně sledovat mi-
liony hvězd na vámi. Jediné, co vás bude 
trochu rušit, jsou tisíce hmyzích jedinců, 

kteří ihned po setmění vyrazí na noční lov. 
Tolik mušek, broučků, můr a jiné havěti jsme 
zatím jinde nepotkali. Ale dobrá zpráva je, že 
mezi nimi nebyl jediný komár. 

Do Walga rock se dostane po Great 
Northern Higway (silnice č. 95), po které 
dojedete až do vesnice Cue (cca. 650 km 
od Perthu), tam odbočíte vlevo a pojede-
te 40 km po dobře upravené gravel road 
(Beringarra Cue Road). Pak následuje 
další odbočka vlevo a po pěti km jste na 
místě. Cesta je značená, zabloudit nemů-
žete, ostatně není ani kam. Z Perthu až do 
Walga rock najedete 700 km. Nejlepší čas 
pro návštěvu je zima či brzké jaro. 

Přeji Vám příjemné objevování.

Regina Čelišová
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Srpnový vítěz soutěže: Terezka Turková, 4 roky
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ NEJEN PRO MALÉ ČTENÁŘE

Popáté se v Klokanovi setkáváme v četbě na pokračování s klokaní rodinou Hopkinsových, která zažívá nejrůz-
nější dobrodružství. Dva klokánci Nimbi a Pimpa se snaží pochopit svět, a tak jim rodina nebo přátelé vyprávě-
jí, jak vzniklo slunce, hvězdy, proč je ptakopysk tak podivný, proč hoří les, proč je den a noc, proč má klokan 
dlouhý ocas… Kromě toho se setkáváme se strýčkem Koalou, tetou Vombatovou, vránami, kakadú, se strýčkem 
a tetou Ptakopyskovými a dalšími zvířátky.

5. kapitola

O TOM, JAK KAKADÚ LOUSKALI OŘECHY A JAK SI PAPOUŠEK FANFARÓN VYSEKL OSTUDU 
Jednoho jitra se šli Hopkinsovi pást na malý kulatý palouček, 
který se koupal v zlatých paprscích právě probuzeného sluníčka, 
nedaleko za řídkým lesíkem.

Na paloučku i kolem něho bylo živo. Právě totiž dozrávaly žluté 
lesní třešně, které byly velkou pochoutkou pro papoušky kakadu. 
Slétlo se jich sem celé hejno. Usadili se na třešních a cpali se 
ostošest. 
Po takových hodech papoušci ztěžkli a nemohli vzlétnout. 
Dokonce se ani tolik nehádali, ale jen si tak spokojeně vykračo-
vali po paloučku nebo klidně seděli na stromech a odpočívali a 
zažívali.

Kakadu byli velmi bezstarostní papoušci. Nikdy se nestarali o bu-
doucnost, jak bude zítra nebo pozítří. Včera byli tam, dnes jsou 
tady a zítra budou zase támhle. Stále si jen hráli, pošťuchovali se 
a hledali, kde by co dobrého sezobli. Byli to velcí mlsouni. 
Nejraději ze všeho měli farmářovy ořechy. Ale už méně radši 
měli jeho flintu, z níž za nimi posílal broky, které štípaly jako 
čert. 

McDowell na kakadu nastražil strašáka, tak jako se to dělá na 
špačky, kteří chodí na třešně, ale kdepak. Na kakadu si nepřišel. 
Na ně to neplatilo. Ti se vysmáli tomuto lacinému triku svými 
nakřáplými hlasy. Výsměšně se posadili strašákovi na jeho rozče-
pýřenou slaměnou hlavu, jeden druhého pleskal křídly do zad a 
smáli se, až se za břicha popadali.

A tak na ně farmář často číhal s flintou a Zrzoun mu před nálety 
papoušků také pomáhal. Když je zahlédl, mňoukal na poplach 
mňaúú mňaúú jako siréna. 
Farmář a kocour ale nemohli hlídat zahradu ve dne v noci. 
McDowell chodíval pracovat na pole s cukrovou třtinou a kocour 
se občas vydal na toulky po okolí. A tak se stávalo, že občas 
zahrada osiřela. Takových chvílí využívali nejen kakadu, ale i 
ostatní zvířátka, která přišla do zahrady uklovnout, uzoubnout 
nebo ukousnout něco z farmářovy úrody.

Farmář hlídal zahradu z velké terasy, která se táhla kolem doko-
la jeho dřevěného domu na vysokých kůlech. Seděl v houpacím 
křesle, flintu u boku a pozoroval všechno, co se v zahradě šustlo. 
Křeslo se pomalu houpalo houpy dopředu, houpy dozadu a to 
farmáře v tom horku často ukolébalo. Jeho těžká hlava klesla na 
prsa a bylo slyšet jenom jeho chrápání, jako když řeže dříví.  
To byla dobrá příležitost pro zvířátka. Myšky začaly rychle nosit 
semínka z kůlny do svých pelíšků. Králíci okousali, co se dalo. 
Klokani si nacpali do kapes salát a petrželku, i šnytlík přišel 
k chuti. Vosy se slétly na melouny. Netopýři lízali šťávu z manga 
a na své si přišli i papoušci kakadu. Slétli se na ořešáky a žeň 
začala.

Jednoho takového dne, kdy McDowell usnul, přiletěli papoušci 
do zahrady. Posadili se na ořešáky a louskali ořechy. Zpočátku 
byli potichoučku, ale čím více ořechů snědli, tím více byli roz-
jaření a bujaří a nakonec zapomněli, že farmář spí na terase ve 
svém houpacím křesle.  
Začali se hašteřit. Jeden láteřil na toho druhého, že snědl více 
ořechů a že není správný kamarád, protože správný kamarád se 
se svým kamarádem vždycky spravedlivě rozdělí.  
Křičeli víc a víc, až křeslo na terase udělalo houpy dopředu a 
ozvalo se pif paf! McDowella ten papouščí rumrajch probudil, 

popadl flintu a tumáš, bando zlodějská! Kakadu se rozletěli, jako 
když střelí do vrabců. Z flinty se ještě kouřilo.

To papoušky rozzlobilo. A protože byli tak trochu zlomyslní, 
rozhodli se večer na papouščí schůzi, že tohle farmáři nedarují.

Když se večer smrklo a McDowell si v kuchyni smažil k večeři 
slaninu a vejce, slétli se na jeho televizní anténu. Posadili se a 
začali se houpat dopředu a dozadu a ze strany na stranu. A tak 
anténou viklali, až ji  skoro vyviklali.

Po večeři se šel farmář dívat na svůj oblíbený sportovní program, 
kde právě běžel přímý přenos kriketového zápasu. Otevřel si 
pivo a zapnul televizi zrovna ve chvíli, kdy sportovní komentátor 
popisoval situaci na hřišti: „Ano, milí přátelé! Johnson se připra-
vuje k hodu.“ Farmář skoro nedýchal. 
„Napřahuje se.“ Farmář se zvedl z křesla. „Ano, a míček letí... 
chrrr, chrrr...“ zachrčela televize a barevné pruhy začaly běhat 
po obrazovce. „No to snad ne!“ zařval farmář a padl ztěžka do 
křesla. „Tohle je zápas století!“ lamentoval.

„Ano, Johnson nezklamal!“ znova se objevil na obrazovce ko-
mentátor. „Tak takový krásný hod se vidí jen jednou za sto let, 
drazí sportovní přátelé! Ano a právě vidíme, že se připravuje 
další hráč,“ vzrušeně volal komentátor. 
Farmář znovu vyskočil z křesla a napjatě sledoval situaci na 
hřišti. „Rozhodne jeho hod o vítězství? Chrrr, chrrr...“ znovu 
zachrčela televize. 
„Tak ty budeš dělat potíže? Ty?“ zařval McDowell a praštil pěstí 
do televize. To ale vůbec nepomohlo.

Farmář nemohl minout průběh tohoto veledůležitého zápasu, 
a tak vyběhl ven, aby se podíval na střechu, jestli je v pořádku 
televizní anténa. Cestou narazil na Zrzouna, který se právě vracel 
z večerní toulky. 
„Zrzoune! Kdo rozšteloval tu televizi?!“ obořil se na něj. Zrzoun 
zamňoukal, že opravdu neví, ale farmář mu nerozuměl ani 
mňouk.

Oba doběhli před dům a to, co viděli, jim vyrazilo dech. Horda 
papoušků kakadu seděla na anténě a houpala se sem a tam. 
Někteří viseli hlavou dolů a někteří na ně dokonce dělali opičky. 
Přitom se McDowellovi chechtali:
  „Farmáři, farmáři, 
 poštípou tě komáři, 
 poštípe tě kupa blech 
 ve tvém domě na kůlech.“ 
Když se McDowell z toho šoku trochu vzpamatoval, rozběhl se 
pro flintu. Ale papoušci pokračovali: 
 „Zrzoun, Zrzoun ušatý, 
 kožich má až na paty. 
 Nečistí si uši, drápy, 
 nemyje si ani tlapy. 
 Je to starý špindíra, 
 co vyletěl z komína!“ 

Tak takovou urážku nemohl kocour nechat jen tak. Naježil se, 
vytasil drápy, skočil na ořešák, z něho na střechu a po ní začal 
šplhat k anténě. Trochu mu to klouzalo, protože střechu kryl 
vlnitý plech.

 Když se užuž sápal po prvním kakadu, který na něj dělal dlouhý 
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nos, pardon, zobák, papoušci frrr a byli pryč. Kdo by čekal na 
Zrzounovy drápy, že ano? Jeden z nich si ale neodpustil Zrzouna 
poškádlit.

Tenhle kakadu byl letecké eso. Kroužil nad kocourem, který po 
něm sekal drápy. Dělal nad ním ve vzduchu osmičky a vývrtky 
a kocour nevěděl, kam dřív skočit a seknout. Kakadu dělal svou 
leteckou akrobacii chvíli před ním, pak za jeho zády a kocour 
byl z těch leteckých kousků tak popletený, že si nevšiml, že se 
kakadu dostal za jeho záda. Papoušek využil příležitosti, klovnul 
Zrzouna do ocasu a se smíchem odletěl pryč za ostatními.

Kocour vymňouknul a chytil se za ocas. Tím ztratil rovnováhu a 
padal ze střechy jako pytel brambor. Právě v tu chvíli přibíhal 
farmář. Zrzoun dopadl na jeho hlavu, farmář leknutím upustil 
flintu a ta vystřelila. Kocour se tak lekl, že vystřelil ze zahrady 
jako ta střela z flinty a nepřišel ten večer ani k večeři. A to měla 
být králičí paštika!

A tak papoušci kakadu ten den rozladili nejen televizi, ale i 
farmáře a Zrzouna. 

Když se klokani nasnídali, lehli si do stínu stromu, kde chtěli do 
večera přečkat horký letní žár.  
Tráva se ještě koupala v ranní rose a na každém stéblu visela 
kapka rosy jako drahá perlová náušnice. Zanedlouho se ale tyto 
průzračné perly začaly zmenšovat, až se úplně vypařily. Ráno se 
lenivě blížilo k poledni a bylo horko jako v peci.

Ještěrky a hadi se spokojeně opalovali na kamenech, ale většina 
zvířátek se ukryla do stínu a odpočívala. Maminky volaly na 
klokánky, aby si už šli pěkně lehnout k nim pod strom, aby nedo-
stali úpal. 

Nimbi velmi rád pozoroval papoušky. Byli tolik legrační! 
Vždycky s nimi bylo veselo a skoro pokaždé ztropili nějakou 
neplechu.

Dneska pozoroval kakadu, kterého tu každý znal. Byl to takový 
potrhlý větroplach, jak říkával dědeček, a kvůli jeho potřeštěným 
kouskům mu zvířátka neřekla jinak než Fanfarón. Všichni ho ale 
měli rádi, protože je dokázal rozesmát.  
Fanfarón se na větvi zeširoka rozkročil, nafoukl se a roztáhl žlu-
tou chocholku. Tím na sebe upoutal pozornost. Zvířátka věděla, 
že přijde nějaká legrace, a čekala, s jakým kouskem to dneska 
přiletěl.

Nafoukl se ještě víc a z plných plic začal vyvolávat jako na jar-
marku: „Velevážené dámy a velevážení pánové! Přistupte blíže, 
protože to, co spatříte dnes na své velectěné oči, to jste ještě 
neviděli!“  
Zvířátka se se zájmem shromáždila pod stromem. „Dnes spatříte 
světoznámé artistické číslo, tak zvané salto mortale.“

 Abyste rozuměli. Fanfarón byl papoušek, který v mládí ulétl 
k cirkusu. To se stalo tak. Fanfarón si jednou zalétl do městečka 
na pobřeží za svými příbuznými. Kakadu bydleli v parku, odkud 
měli krásný výhled na moře. Ale to nebyla jediná výhoda. Do 
parku chodilo hodně dětí, které papoušky krmily. A tak tu měli 
kakadu lehké živobytí. Vykračovali si po trávníku, seděli na la-
hvovnících, a když měli hlad, zobali dětem z ruky sladká semín-
ka a děkovali jim lidskou řečí: „Děkuju pěkně. Děkuju pěkně.“ 

Toho večera obsadili papoušci v parku lahvovníky a zvědavě po-
zorovali, co se děje. Právě sem přirazil cirkus Chechtalini, který 
tu začal rozbíjet svůj stan. Velbloudi se pásli na trávníku, ne-
zvedené opice lezly po palmách a klauni je lákali dolů na sladké 
pamlsky. Krotitel šelem s navoskovaným knírkem volal elá hop 
na lva, který proskočil obručí a hadí žena se prohnula v bedrech 
tak, že se hlavou dotkla svých vyšívaných hedvábných střevíčků.

Fanfarónovi přecházel zrak. To pravé představení ale začalo 
večer v šapitó osvětleném barevnými světly. Fanfarónovi se 
podařilo prolétnout dovnitř a usadit se na nejhořejší římse pod 
kopulí stanu tak, že měl pod sebou manéž jako na dlani.

Cirkusová kapela doprovázela drezúru bílých velbloudů a lam a 

vesele vyhrávala, když klauni rozesmáli malé i velké diváky. Vše 
ztichlo jenom tehdy, když se artisté chystali provést nějaký ná-
ročný kousek. Slyšet byl jen virbl na bubny. „Ááách,“ oddychli si 
diváci, když vše dobře dopadlo a artista nespadl na zem. „Óóóó,“ 
volali, když kouzelník tahal bílé králíky a barevné šátky z klo-
bouku. Pak ještě následovala medvědí revue, žonglování s kužely 
a talíři a nakonec vzdušný balet s holuby.

Po představení měl Fanfarón plnou hlavu muziky, barev a světel. 
Tak se mu cirkus zalíbil, že se rozhodl, že se k němu dá. A měl 
štěstí, že za několik dní kouzelník Šaryvary hledal náhradu za 
bílého králíka, který onemocněl. Kouzelník Fanfaróna angažoval 
a cirkus se vydal na další štaci do vedlejšího městečka.

Jeho působení u cirkusu ale nemělo dlouhého trvání. Když totiž 
při večerním představení kouzelník tajemně řekl: „Vidýte, še 
v klobouku nyc. Ale dyž já zabubnovat na něho, z klobouku 
vypadnout papouch kakadu,“ tak Fanfarón nikde. Ať kouzelník 
Šaryvary šmátral v klobouku sebevíc, po kakadu ani památky.

Představte si, Fanfarón se v té tmě v klobouku ztratil, a když 
mu dával kouzelník znamení bubnováním, aby vyletěl, nemohl 
najít cestu ven. Po představení vytáhl kouzelník papouška ven 
za křídlo a křičel: „Mon Dieu! Takový faux pas, taková vostuda! 
Já teďka z vostudy mám kabát!“ A na hodinu ho vyhodil. A tak 
skončila Fanfarónova cirkusová anabáze.

Papoušek se vrátil domů na paseku a nemyslete si, že všem 
vykládal, jak ho kouzelník vyhodil. Kdepak. Vyprávěl zvířátkům, 
jaký veliký úspěch u cirkusu měl  a jak se stal kouzelníkovou 
pravou rukou. Taky začal zvířátkům předvádět všechny kousky, 
které v cirkuse uviděl. Ty ale většinou končívaly pořádnou boulí.

„Toto artistické číslo, které v cirkuse Chechtalini předváděl na 
hrazdě světoznámý akrobat Hrazdini, vyžaduje jen opravdové 
papoušky se železnými nervy.“ Zvířátka zpozorněla a zatajila 
dech.

Papoušek vyletěl na horní větev a zavřeštěl, aby si slabší nátury 
zakryly oči, protože tohle číslo není jenom tak, protože v tom-
to čísle půjde o život. Babička Hopkinsová starostlivě kroutila 
hlavou a říkala, jak tohle asi zase dopadne. „Špatně to dopadne,“ 
řekl strýček Mogo skepticky.

Celá paseka na chvíli ztichla. Dokonce i cikády přestaly vrzat. 
Kakadu si plivnul do pařátků a zavřeštěl, že jde na to. Pořádně se 
chytil větve a zhoupnul se na ní kolem dokola. A zase kolem do-
kola. A zase kolem dokola a tak několikrát za sebou. Hou a hou! 
Jako když se ždímá prádlo. Už to vypadalo, že se tak bude točit 
do soudného dne, když tu se papouškovi z toho motání zamotala 
hlava a udělalo se mu špatně. Nevěděl, jestli je paseka nahoře 
anebo dole. Přestal se tedy točit. Ale co to? Sluníčko se mu smálo 
nad nohama a zvířátka se mu smála pod hlavou!

Papoušek visel celý zelený hlavou dolů. Celá paseka byla vzhůru 
nohama a zvířátka se papouškově artistickému číslu smála. 
Přiletěli dokonce i uličníci ledňáci, kteří byli zvědaví, co se to na 
paloučku děje za atrakci. Jakmile zahlédli zeleného kakadu, jak 
visí popletený hlavou dolů, rozchechtali se svým silným hrubým 
hlasem.

Papoušek se zahanbeně posadil na větev. Aby zachránil tuto pro 
něj trapnou situaci, slíbil, že dnes za své představení nebude vy-
bírat vstupné, které činí jednu žlutou třešni. „Dnes to totiž byla 
jen taková malá rozcvička. Na příští představení se ale, vážené 
obecenstvo, těšte, protože příště uvidí takové salto mortále, jaké 
svět neviděl!“

Po představení paseka utichla. Nimbi si lehl k mamince a tatín-
kovi, a protože se jim po takové papouščí legraci ještě nechtělo 
spát, začala babička vyprávět příběh o tom, proč mají kakadu na 
hlavě žlutou chocholku.

Bohdana Pěva Šolcová 
Nimbi a Pimpa aneb Dobrodružství dvou klokánků
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Knihovníkův pozdní sběr
Jak potopit Austrálii
Jedním z nejvíce „zfilmovávaných“ současných českých spi-
sovatelů patří bezesporu Petr Šabach (* 1951), autor mnoha 
humoristických povídek a novel. Jeho výrazná prvotina Jak 
potopit Austrálii (1986) předznamenala celé jeho dílo, ale do 
povědomí čtenářů vešel hlavně knihou Hovno hoří (2005). 
Podle novely Šakalí léta (1993) byl natočen stejnojmenný fil-
mový muzikál (1993), který se stal kultovním českým filmem. 
Novela měla široký ohlas. Autor totiž zcela osobitým způsobem 
zachycuje život mladých. Je oproštěna od literárních konven-
cí, psychologizování a didaktizování. Po úspěchu filmového 
zpracování se autorova obliba stala mezi mladými čtenáři zcela 
nezpochybnitelná. 
Jeho povídky byly předlohou k mnoha dalším filmům: Pelíšky 
(1998), Pupendo (2003), U mě dobrý (2008) a Občanský prů-
kaz (2010).
Šabachovu tvorbu charakterizuje výrazná autobiografič-
nost. Však má autor z čeho čerpat. Po studiu kulturologie na 
Filozofické fakultě UK vystřídal řadu povolání, mezi nimiž 
byl také noční hlídač v galerii v Jiřském klášteře. Nočním 
hlídačem ale nebyl z donucení, tak jako většina hlídačů 
v Československu. Potřeboval si jenom přivydělat peníze a 
také chtěl v klidu číst nebo psát. To se mu ovšem nepodařilo, 
protože byl podle autorových vzpomínek klášter plný divných 
zvuků. Jeho otec byl vojákem z povolání, ale nebyl to typický 
„lampasák“, jak o něm říká Šabach. Nebyl příliš sečtělý, ale 
znal nazpaměť celého Švejka. Zato Šabachova maminka chodila 
pro knihy jako pro brambory. Podle autorových vzpomínek 
nosila maminka každý týden z knihovny dvě síťovky knížek a 
byla postrachem knihovníků. Často autor v rozhovorech dostá-
vá otázku, nakolik se postava otce lampasáka ve filmu Pelíšky 
(Miroslav Donutil) shoduje s postavou jeho otce. Autor uvádí, 
že pouze ve dvou věcech: jeho otec doma zavedl jídelníček a 
také scéna s botami má reálný základ. Když bylo Šabachovi 
asi patnáct let, nechal si u dejvického ševce pana Moučky ušít 
kovbojské boty. Boty na tu dobu velmi odvážné a rebelské. Rok 
na ně šetřil, a když byly ušité, bál se je přinést domů. Nakonec 
je nenápadně postavil vedle otcových vojenských bot.
Šabach žije již přes šedesát let v pražských Dejvicích. Svou mi-
lovanou čtvrť zvěčnil ve svém díle a jako lokální patriot se stal 
členem neformálního hospodského společenství Zlatá Praha, 
stolní společnosti založené v 60. letech 20. století. V současné 

době pracuje jako komunální politik v zastupitelstvu na měst-
ském úřadu v Dejvicích. 
Píše o svém dětství, o své rodině, o Češích. Je jedním z mála 
současných spisovatelů, kteří píší své knihy rukou, ne na po-
čítači. Kritika jeho tvorbu označuje za typicky českou. Šabach 
o Češích říká, že jsou zvláštním národem žijícím na zvláštním 
území, kde se mísí západ s východem, kde nic nejde do stran, 
ale nahoru: „Nebe je naše moře.“ „V našich pohádkách jde 
většinou o to, přelstít čerta.“
Jsou čtenáři, kteří současnou literaturu příliš „nemusí“. Petr 
Šabach však patří mezi ty autory, kteří dokáží oslovit širokou 
čtenářskou obec. Jeho díla sice nejsou naplněna hlubokými 
filozofickými citáty a skrytými hádankami, které rozluští pouze 
vášnivý čtenář postmoderny, ale to jeho humoristickým dílům 
vůbec neschází.
Šabachova díla vydává nakladatelství Paseka, kde bylo dosud 
vydáno jeho třináct knih. Mnohá z jeho děl byla přeložena 
do různých jazyků a autor říká o překladech svých knih do 
angličtiny: „V angličtině se mi to líbí víc než v originále. Ta 
angličtina má na mě takovej zvláštní efekt. Když vidíte svoji 
obyčejnou českou větu najednou převlečenou do fantastickejch 
hadrů angličtiny…“
Humoristické knihy Jak potopit Austrálii a Putování mořského 
koně na vás čekají v klubovní knihovně, aby vás rozesmály.
Pěkné počtení přeje vaše knihovnice Pěva

Bohdana Pěva Šolcová

http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/knihovna_seznam.pdf

ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
KNIHOVNA

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

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

Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas
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Den, kdy Čechoslovákům umřela 
naděje na socializmus s lidskou 
tváří

21. srpna si opět připomeneme smutné 
výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy 
na území Československa. 

Pražské jaro 1968 (pokus o reformu 
socializmu) postupně uvolňovalo pomě-
ry v Československu, demokratizační 
procesy pozvolna probíhaly a vypadalo 
to, že Jaro přejde do Léta, kde demokra-
tizace vyvrcholí. Rychlé tempo nabra-
la liberalizace socializmu po zvolení 
Alexandra Dubčeka do čela KSČ v lednu 
1968. Demokratizace v Československu 
byla pro Sověty noční můrou, a tak bez 
vědomí nejvyšších představitelů země 
překročila jejich vojska hranice naší 
země.

Invaze měla krycí název Operace Dunaj 
a zúčastnila se jí vojska Sovětského 
svazu, Bulharska, Maďarska, Německé 
demokratické republiky a Polska. 
Albánie a Rumunsko odmítly vyslat své 
jednotky a ostře se postavily proti inva-
zi. Jugoslávie vyjádřila vedení KSČ pod-
poru a nabídla materiální pomoc. První 
den si tato „bratrská pomoc“ vyžádala 
60 lidských životů. V první fázi vstoupi-
lo na naše území asi 100 tisíc vojáků, 2 
300 tanků a 700 letadel. Postupně se ale 
okupační vojsko rozrostlo na 750 tisíc 
vojáků a 6 tisíc tanků. Pak začalo dlou-
hé období, které známe jako normaliza-
ci, kterou ukončil až listopad 1989. 

Během prvního týdne okupace vyjad-
řovali Češi a Slováci masovými spon-
tánními protesty tak silný odpor, že se 
nepodařilo svrhnout dosavadní vládu 
a ustanovit kolaborantskou Dělnicko-
rolnickou vládu. Tento odpor českého a 
slovenského lidu zdiskreditoval socializ-
mus sovětského typu před celým světem 
na celé čáře.

V ranních hodinách Sověti přerušili 
střelbou rozhlasové a televizní vysílání, 
aby lidé neměli přístup k informacím. 
Rozstříleli televizní studia a zničili 
rozhlasové vysílače. Pod odjištěnými 
samopaly museli rozhlasoví a televizní 
pracovníci přerušit svou práci a opus-
tit studia. Vysílání však byla rychle 
obnovena z ilegálních improvizovaných 
studií, která lidi informovala o aktuál-
ním dění. Stejně jako v roce 1945, tak i 
v roce 1968 hrál Československý rozhlas 
významnou úlohu v boji za svobodu a 
nezávislost.

Velmi rychle byli zatčeni nejvyšší 
představitelé Československa – Dubček, 

Smrkovský, Černík a další a byli násilně 
internováni do Moskvy.

Sověti stříleli ostrými do domů, tan-
ky překonávaly barikády z vozidel a 
bouraly podloubí domů. Ulice byly plné 
tanků a rozezlených Čechoslováků, 
kteří rozhodně nevítali Sověty jako své 
osvoboditele. Křičeli na vojáky nebo 
malovali hesla na domy a obchody: 
„Ivane, jdi domů!“ „Rusům neprodává-
me!“ „Vrazi!“ „Táhněte!“ „Ať žije svobo-
da!“ „Dubčekovi slivovici, Novotnýmu 
šibenici!“ „Že se nestydíte, okupanti!“ 
Jedna cestovní kancelář si namalovala 
na výklad „Pasy a letenky pro okupanty 
přednostně a zdarma!“ Lidé strhávali 
dopravní značení, aby okupantům zne-
snadnili orientaci a vyvěšovali směro-
vé ukazatele „Moskva“. Na dobových 
fotografiích si můžeme všimnout, že 
okupantské tanky byly pomalovány 
bílými pruhy, tzv. invazními. V té době 
měly všechny členské státy Varšavské 
smlouvy stejnou techniku ve výzbro-
ji, a tak aby se okupanti odlišili od 
Československé armády a nestříleli do 
vlastních lidí, označili své tanky bílými 
pruhy. 

Za připomínku jistě stojí statečnost 
osmi sovětských občanů, kteří jsou 
v Česku a na Slovensku známi jako 
„Osm statečných“. Ti se sešli 25. 8. 
1968 na moskevském Rudém náměs-
tí, aby demonstrovali proti okupaci 
Československa. Nesli československou 
vlajku a transparenty s nápisy „Za naši 
i vaši svobodu“, „Ať žije svobodné a ne-
závislé Československo!“. Okamžitě byli 
do jednoho zatčeni a zavřeni buď do 
vězení nebo do psychiatrické léčebny. 
Mezi nimi byla také ruská básnířka a 
disidentka Natalja Gorbaněvská, kterou 
za její čin zavřeli do psychiatrické léčeb-
ny s diagnostikou schizofrenie. Minulý 

rok jí byla prezidentem ČR udělena in 
memoriam medaile Za zásluhy a byla po 
ní pojmenována jazyková škola v Praze.

Až po roce 1989 vyšlo najevo hrdinství 
polského občana Ryszarda Siwiece, 
který se na dožínkových slavnostech 
na varšavském stadionu před tisíci 
lidmi upálil na protest proti okupa-
ci Československa. Komunistickému 
režimu se tehdy podařilo přesvědčit 
veřejnost, že šlo o čin duševně nemocné-
ho člověka. Stejně dlouho byl zamlčo-
ván i čin ukrajinského občana Vasyla 
Makucha, který se upálil na hlavním 
náměstí v Kyjevě na protest vpádu so-
větských vojsk do Československa.

Na protest proti pasivnímu přístupu 
veřejnosti po okupaci Československa 
a potlačování svobod obětoval svůj 
život také Jan Palach, který se upálil 
16. ledna 1969 na Václavském náměstí 
v Praze.

Sovětská armáda zůstala po okupaci 
Československa na našem území až do 
roku 1991 v počtu asi 150 tisíc vojáků. 
Okupovali nás 23 let, přestože byl jejich 
statut „dočasný“. Po sametové revoluci 
byla uzavřena za dohledu hudebníka 
a politika Michaela Kocába českoslo-
vensko-sovětská dohoda o odchodu 
sovětských vojsk z Československa. 
Sovětům se ale z Československa ne-
chtělo, a tak se snažili odsun zpomalit 
nebo zastavit. Podpis dohody předchá-
zely stovky hodin jednání s arogant-
ními sovětskými politiky, kteří podle 
vzpomínek Michaela Kocába na české 
a slovenské politiky křičeli, že odsun 
z Československa není možný. „Řvali 
na mě jako na psa,“ vzpomíná Kocáb. 
Sovětská strana chtěla také po česko-
slovenské straně dodání montovaných 
domků, kam by se vojáci s rodinami 

21. SRPEN 1968
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nastěhovali, to ale Československo 
odmítlo. Při jednáních se nepodařilo 
přimět sovětskou stranu, aby nahradila 
škody, které okupace Československu 
způsobila – zničené životní prostředí, 
zničené kulturní památky atd. Dodnes 
jsme se s těmito škodami nevypořádali. 
Když 27. června 1991 odešel posled-
ní sovětský okupant z naší země, lidé 
slavili.

Ode dne vstupu vojsk do Československa 
do konce roku 1968 zemřelo při stře-
tech s okupanty 108 Čechů a Slováků. 
Srpen 1968 znamená v naší historii 
velkou tragédii. Nejenže umírali lidé, 
ale invazi následovala nebývalá vlna 
emigrace. Uvádí se, že „uteklo“ 300 
tisíc lidí, z toho 70 tisíc lidí okamžitě po 
invazi. Emigrovalo mnoho schopných a 
nadaných lidí – Milan Kundera, Miloš 

Forman, Ivan Lendl, Miloslav Mečíř, 
Martina Navrátilová, Pavel Tigrid, Jan 
Tříska, Pavel Landovský, Karel Kryl…

Období normalizace je označováno za 
mravní devastaci československé společ-
nosti, s jejímiž následky se vypořádává-
me ještě dnes.

Bohdana Pěva Šolcová

Ze sekáče na hambáče
Šel sekáč, kterému to seklo, ze sekáče do fastfoodu Mekáče 
na hambáče. 

Panečku, to je čeština! Ať to zní sebehrozněji a ať se jazykoví 
puristé chytají za hlavu sebevíc, všechna výše uvedená slova 
patří do českého slovníku.

Začněme sekáčem. Ve Slovníku spisovného jazyka českého 
najdeme heslo sekáč, které má šest významů. V základním 
významu je sekáč někdo, kdo seká trávu, obilí atp. Ve slov-
níku jsem se už ale nedočetla, proč se švihákům říká také 
sekáči. Nezbývá než zapojit lidovou etymologii – sekáči byli 
většinou pěkní, urostlí a silní chlapi, takže se toto pojmeno-
vání rozšířilo na pěkné chlapy vůbec. A jak je to se slovesem 
seknout ve významu slušet? Také tady bohužel nezbývá než 
spekulovat. V Machkově etymologickém slovníku se dočte-
me, že ve významu slušet se také používalo slovo štěknout. 
„Té to ale štěkne,“ můžeme slyšet v prvorepublikových 
filmech. Možná že ze štěknout vzniklo slovo seknout a ze 
seknout sekáč.

Sekáč se stal po roce 1989 běžně používaným slovem ozna-
čujícím obchody s použitým zbožím, nejčastěji textilem. 
Tento obchod se anglicky řekne second-hand, tedy druhá 
ruka či z druhé ruky. A protože čeština většinu cizích slov 
různě ohýbá a přizpůsobuje české gramatice, vznikl z anglic-
kého second-hand české sekáč. Což je vlastně velmi vtipné, 
protože sekáč má také význam švihák. Jde sekáč ze sekáče…

Ve slovníku Nová slova v češtině nalezneme slovní spojení 
fast food, podstatné jméno fastfood, nesklonné přídavné jmé-
no fastfood a přídavné jméno fastfoodový. Otrocký překlad 
slovního spojení fast food je rychlé jídlo, podle slovníku je 
fast food rychlé občerstvení. Anglické slovo food má v češ-
tině svého příbuzného a tím je nespisovné a hovorové slovo 
futrovat a futrovat se ve významu krmit, krmit se. Jako 
bych slyšela svou maminku: „Pořádně se nafutruj, ať nemáš 
hlad.!“ Futrovat k nám přišlo z němčiny, kde Futter znamená 
krmivo a füttern krmit. Tato německá slova jsou příbuzná 
s anglickým slovem food.

A teď přichází na řadu mnohými pohrdaný hamburger. Ve 
Slovníku spisovného jazyka českého, který byl sestaven v še-
desátých letech, toto slovo nenalezneme. Toto jídlo anglosas-
ké kuchyně k nám totiž přišlo až po roce 1989. Ve slovníku 
Nová slova v češtině už ovšem hamburger je. 

Slovo hamburger jakoby naznačuje svůj původ – angl. ham, 
tedy šunka. Původ je ale někde úplně jinde. Slovo hamburger 
pochází z pojmenování severoněmeckého přístavu Hamburk. 
Někteří jazykovědci říkají, že hamburgery byly v Americe 
pojmenovány německými či středoevropskými přistěhovalci 

na počet města Hamburk, jako vzpomínka na původní do-
mov. Podle rozšířenější verze se toto jídlo opravdu začalo ně-
kdy koncem 19. století připravovat v německém Hamburku, 
Němcům však tenkrát moc nechutnalo, a tak se později 
chytilo až v Americe. Prvně se slovo hamburger prý objevuje 
v americké kuchařce z roku 1891 jako hamburger biftek. 

A co samotné pojmenování německého přístavu? Německé 
ham znamená výběžek, zátoka, ohbí řeky, burg je německy 
hrad. Takže původní Hamburk byl hrad nad říční zátokou.

A tvar hambáč (hamburger), sekáč (second-hand), Mekáč 
(McDonalds), filmáč (filmový festival)? Žijeme v uspěcha-
né době, a tak se lidé snaží být úsporní ve vyjadřování. 
Frekventovaná přípona –áč jim to velmi dobře umožňuje.

Bohdana Pěva Šolcová

S ČEŠTINOU JE LEGRACE



Inzerujte svou firmu v Klokanovi 
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok, 

barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.  
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

WANT TO MAKE A DIFFERENCE IN YOUR COMMUNITY?  
WHY NOT VOLUNTEER!

The Visiting Angels Program at Umbrella inc. is seeking 
volunteers who can commit to building a friendship with an 
older person living in an aged care facilities or at home who 
may be lonely and isolated. We have some Czech and Slovakian 
elderly people who would like to have visits from volunteers 
who speak their language. 
• great opportunity for you to gain working experience 
• free training, reimbursment for traveling costs and  

police clearances 
• make a difference in your community
  If you have a little spare time, would like to make a new friend 
and change someone’s life for the better, contact Henrietta on 
9275 4411 or send an email to cvs.umbrella@westnet.com.au
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ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com

Affordable Personal Training

One on One

Small Groups

Indoor – Outdoor 

Weight & Circuit training

Nutritional advice 

Weight loss

Strength & conditioning

Motivation & Accountability

Workout that fits your schedule

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
www.thehoneycake.com


17

Z Klokanov y kaps y
Salát z červené řepy (cvikla, beetroot)  s obměnami 

– Dobrou chuť přeje Gábina

1 velkou červenou řepu (nebo dvě malé) a 1 menší mrkev 
kráječi, každou zvlášť

Pak řepu a mrkev smícháme. Pokud 
mrkev se zabarví od řepy a ve směsi pak nevynikne
Do směsi pak přidáme další přísady dle chuti a účelu pokrmu:

nastrouhaný tvrdý sýr FETA nebo ovčí sýr,
špenátové listy 

2 nakrájené natvrdo uvařené vejce
Příloha 

česnek 
Přesnídáv lžíc

Mě osobně salát chutná nejvíce s „Spicy Shiraz Sauce“ Swan Valley Cellar Door (vedle Cholocate factory). 
 
 
 
 

V MANŽELSKÉ PORADNĚ

Žena je s manželem po 20. letém manželství v manželské 
poradně. Stěžuje si na osamělost, nepochopení, nedostatek 
lásky, sexu atd. Prostě mele, mele a mele. Terapeut po ně-
jaké době vstane, obejde stůl, požádá ženu, aby se postavila 
a vášnivě ji políbí. Žena si pak pomalu, jako v transu mlčky 
sedne zpátky do křesla. Manžel to jen pozoruje, ani nedutá.
Terapeut říká manželovi:“ Tohle vaše žena potřebuje ales-
poň třikrát do týdne. Mohl byste to pro ni udělat?“
Manžel se na chvíli zamyslí a povídá:“ Můžu ji sem vozit 
pondělky a středy, ale v pátek nemůžu, to chodím na ryby.“

ZLATÁ MAMINKA

1. Moje matka mě naučila ocenit 
OCENIT ODVEDENOU PRÁCI
„Jestli se hodláte zabít, udělejte to 
laskavě venku, právě jsem uklidila!“
2. Moje matka mě naučila 
NÁBOŽENSTVÍ
„Modli se, aby to z toho koberce šlo 
dolů!“

3. Moje matka mě naučila LOGICE
„Proč? Protože jsem to řekla!“
4. Moje matka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI
„Ujisti se, že máš čisté prádlo, kdyby se stala nějaká nehoda.“
5. Moje matka mě naučila IRONII
„Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám pádný důvod!“
6. Moje matka mě naučila, že NIC NENÍ NEMOŽNÉ
„Zavři pusu a sněz tu polívku!“
7. Moje matka mě naučila OHEBNOSTI
„Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!“
8. Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI
„Nevstaneš od stolu, dokud nesníš všechen ten špenát!“
9. Moje matka mě naučila, že ŽIVOT JE POMÍJIVÝ
„Přivedla jsem tě na tenhle svět a můžu tě z něj zase rychle 
sprovodit!“
10. Moje matka mě naučila ZÁVISTI
„Na světě jsou miliony dětí, které nemají tak úžasné rodiče,  
jako ty!“

HESLO
Je nám líto. Heslo musí 

obsahovat velké písmeno, číslici, 
nealfanumerický znak, prvek z 

periodické soustavy, jméno 
vyhynulého savce a hieroglyf.
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Radio Czech & Friends  95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30  
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové 
adrese: www.radiovysilaperth.com  
Tel:  08 9249 6491

Média
Vydávaná v Austrálii 
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com 
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávaná v SR 
Denník SME www.sme.sk 
Kumšt www.ekumst.sk 
STV: http://www.stv.sk/online/
Vydávaná v ČR 
www.idnes.cz 
www.ihned.cz 
www. aktualne.cz 
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/ 
TV PRIMA: www.iprima.cz

Radio SBS 96.6 FM
Naladíte na 3. kanále SBS digitálního vysílání
Česky: každý čtvrtek 17:00–18:00 
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Slovensky: každý pátek  15:00–16:00
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Slovenské evanjelické bohoslužby
v júni budú v obvyklú 4. nedeľu v mesiaci 28. júna 
o 4:00 popoludní v St John’s Lutheran Church, 16 
Aberdeen St Northbridge.
V mesiaci júl a august budem znova odcestovaný, tak v 
tieto mesiace slovenské bohoslužby nebudú.
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429 
alebo milo.velebir@gmail.com

Rev Milo Velebír

Sv. Omša
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsu a 
posedenie po sv. Omsi v hale pri kostole.

26. Jul 11am
13. September  11am
11. Oktober

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy 
chorých, prosím kontaktujte ma na : 

Rev. Fr. Pavol Herda
12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302

calidusps@gmail.com

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

 Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka Češtiny pro dospělé začala  21. 7. (úterý) v The 
Rise, 28 Eighth Avenue, Maylands a 25. 7. (sobota) 
ve Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, 
Woodlands.  Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete 
na našich webových stránkách www.CzechSlovakWA.
org. 
Bližší informace Vám také sdělí Ashley ballashley@
hotmail.com (AJ) anebo Gábina gabbieperth@gmail.com  
(ČJ, AJ).
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!  
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Česká škola Perth
Zahájení nového školního roku 28. 2. 2015

Kdy: školní soboty 10:00–12:00 
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood   
Avenue, Woodlands
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu 
v českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje 
na rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s 
českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137 
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com  

https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k 
nám chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky 
nebo emailem. 
Helena Tippett 0401 577 661 
Email: tippett@amnet.net.au 

SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA
VELVYSLANECTVÍ ČR 

Velvyslanec: Ing. Martin POHL 
8 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telephone: (02)  6290 1386 

Fax: (02) 6290 0006 
Web: www.mzv.cz/canberra

HONORÁRNÍ KONZULÁT ČR 
Honorární konzul: Ing. Zdeněk CIHELKA 

27 Virgilia Street, Duncraig WA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102 

E-mail: perth@honorary.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/sydney 

ÚŘEDNÍ HODINY:  
pouze ve středu 15:00 - 19:00 

Osobní návštěvu je nutno předem dohodnout.

KONZULÁT ČR 
Konzul: Mgr. Hani STOLINA 

169 Military Rd, Dover Heights 
NSW 2030  

Mailing address:  
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  

Telephone: (02) 9581 0111 
Fax:(02) 9371 9635  

Web: www.mzv.cz/sydney 
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  

f  Follow us on Facebook

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
VEĽVYSLANECTVO SR 

Velvyslanec: Dr. Igor BARTHO 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.camberra@mzv.sk 

 Web: www.mzv.sk/canberra

HONORÁRNY KONZULÁT SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol FAIX 

Unit 4, 193 Guildford Rd 
Maylands WA 6051 

Poštová Adresa: 
PO Box 265, Maylands WA 6931 

Telefón: 0411 552 517 
E-mail: consul@fortix.com.au 

ÚRADNÉ HODINY: 
Každý piatok 9.00–12.00 

Pred návštevou je dôležité dohodnúť si 
stretnutie telefonicky.

KONZULÁRNE ODDELENIE 
VEĽVYSLANECTVA SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

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

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

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

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

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

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

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

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

• Osobně na některé z klubových akcí.

Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte  
členskou kartu. Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na  
některé klubové akce. V členských poplatcích je také zahrnuté  

pravidelné zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.  
Tato varianta je za poplatek $18 a je nutné nás informovat na adrese 
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu 

(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015

Rodina $ 35,00 Jednotlivec $ 25,00
Penzisté - pár $ 20,00 Penzista jednotlivec $ 15,00
Studenti - pár $ 20,00 Student jednotlivec $ 15,00

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

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané 
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2015 

  15. 8. 2015 Vepřové hody
 September 2015 Divadlo Jaroměř
 October 2015 Kempování
 31. 10. 2015 Chinaski
  19–22. 11. 2015 Filmový Festival

 12. 12. 2015 Mikuláš
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA    6016
August 2015   CZECH & SLOVAK ASSOCIATION IN WA www.czechslovakwa.org

Indiáni a trosečníci,
tábor do každé české rodiny

 
Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 


	Tel. kontakty na výbor
	Tábor do každé české rodiny
	Mistr sklářského řemesla
	Návštěva na faře
	Málo známá místa WA, Walga Rock
	KLOKÁNEK
	ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ NEJEN PRO MALÉ ČTENÁŘE

	Knihovníkův pozdní sběr

	21. srpen 1968
	S češtinou je legrace
	Z Klokanovy kapsy
	Služby pro českou a slovenskou komunitu
	Kontakty na konzuláty a velvyslanectví





