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EMAILEM NA ceskaskolaperth@yahoo.com

0404 735 462
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Máte rádi loutkové divadlo? - Nenechte si ujít hostující divadlo z ČR:
profesionální loutkové divadlo BOĎI Jaroměř
BOĎI Jaroměř hraje dnes už jako zapsaný spolek nejen na domácí, stálé scéně, ale se svými představeními pořádá zájezdy
po takřka celé České republice i v zahraničí. Zájezdová představení jsou doménou manželů Bauerových, Libušky a Romana,
kteří soubor vedou a divadlo hrají poloprofesionálně. Ročně odehrají více než 130 představení. Soubor BOĎI Jaroměř má 22
členů, kteří se scházejí minimálně jednou týdně, aby připravovali nová představení, ale také udržovali v chodu celé divadlo,
opravovali kulisy, loutky atp.
Kdo jsme a na co se můžete těšit?
které jsou 50 cm vysoké, na zájezdech hrajeme klasické rodinné
loutkové divadlo s marionetami na drátě, 25 cm, které si sami
vyrábíme. Hrajeme v rodinném divadélku naší konstrukce. Naší
filozofií je právě uchování tradice toho klasického rodinného
loutkového divadla tak, jak se hrávalo kdysi.“
Na turné po Austrálii a Novém Zélandu si Roman a Libuška přivezou tři představení:
· O Zubejdě Solimánské - podle klasické předlohy napsala Libuška
· Kašpárek a princezna - autorská pohádka Libušky
· Faust - volně upravil podle starých předloh Roman.
Budete se moci zapojit i do výroby kulis, a pokud se zúčastníte
workshopů, budete si moci vyrobit vlastní loutky a dramatizovat
pod vedením manželů Bauerových.
„Loutkám naší úpravy, říkáme Peťačky, protože základ tvoří PET
lahev. Dále bychom měli vyrobit naše divadlo, ve kterém budeme
hrát, protože ten originál by bylo velmi těžké stěhovat u Vás z
místa na místo, nehledě na celní předpisy atd. (je dřevěné).“
„My hrajeme loutkové divadlo pro radost, pro to, že po představení za námi chodí diváci a děkují, že hrajeme to „normální“
loutkové divadlo. Hrajeme pro rozzářené dětské oči, ale i pro
spokojené dospěláky. Nehrajeme pro ocenění „odborníků“. Vždyť,
kdo je větší odborník, než malý dětský divák. Ten nám totiž dá
jasně najevo, jestli se mu představení líbí, nebo nelíbí. A musíme
říci (a náš ferman o tom hovoří), je daleko více těch LÍBÍ. My se
držíme tradice, hrajeme tak, jak se hrávalo před lety a jinak hrát
ani nechceme, ani nebudeme.“
Roman Bedřich Bauer - principál
„Jsme Libuška a Roman Bauerovi z Josefova. Vedeme v Jaroměři
loutkové divadlo, které je druhou nejstarší stálou scénou loutkového divadla u nás. Bylo postaveno v roce 1928. Hrajeme pouze
klasické marionetové divadlo, už proto, že právě pro tento typ
loutek je divadlo postaveno a také proto, že klasických marionet
ubývá. Na domovské scéně hrajeme s marionetami na nitích,

Libuška a Roman se těší i na přátelské popovídání a to nejen o
divadýlku a loutkách. Sami pořádají i letní tábory a stejně tak
jako divadlo, dělají vše pro radost.
Těšíme se na Vaši účast, ať už při workshopu či při představení
pro děti, dospělé nebo pro celou rodinu.

ČESKÁ ŠKOLA PERTH ZVE DĚTI A RODIČE NA

LOUTKOVÝ WORKSHOP

POD VEDENÍM LOUTKAŘŮ Z DIVADLA BOĎI JAROMĚŘ
KDY: V SOBOTU 26. ZÁŘÍ 10:00 – 14:30
KDE: WOODLANDS PRIMARY SCHOOL, WOODLANDS

ZÁRÍ

26
sobota

PŘIJĎTE NAHLÉDNOUT DO ZÁKULISÍ DIVADLA,
VYROBIT SVOU MARIONETOVOU LOUTKU PEŤAČKU A ZAHRÁT SI S NÍ DIVADLO.
DĚTI DO 8 LET V DOPROVODU RODIČŮ, RODIČE VÍTÁNI I S DĚTMI STARŠÍMI.

CENA: $20 ZA DÍTĚ VČETNĚ MATERIÁLU
REZERVACE NUTNÁ NA CESKASKOLAPERTH@YAHOO.COM NEBO TELEFONICKY NA 0406 026 840
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Z předsednické stolice
Milí krajané a čtenáři Klokana,
Vítám vás v prvním jarním čísle tohoto roku.
Po nedávných deštích jsem se vydala do John Forrest National
Park a doufala, že uvidím tamní vodopády plné vody. A skutečně tomu tak bylo! A co víc, celý park se rozkvetl do barevného
koberce. Tak jak jsem znala v Čechách každou rostlinku, tak tady
je tomu naopak. Nicméně, tentokrát mne doprovázela neúnavná lovkyně divokých orchidejí, členka výboru Kateřina, která
vytrénovaným okem dokázala spatřit naprosto nenápadné lístky
orchidejí. Ty divoké jsou na rozdíl od těch z květinářství jen pár
centimetrů vysoké. Ovšem i malé květy očarují naprostou dokonalostí a svou různorodostí. Přála bych vám zažít to, co nastalo,
když Kateřina objevila květ, který ještě v její (fotografické) sbírce
desítek druhů ještě nebyl! Naše členka výboru Gábina je zase
znalec místních rosnatek! Pokud by vás zajímalo, co tu kolem nás
roste, máte jedinečnou možnost vydat se oběma na botanickou
procházku již v tomto měsíci. Pozvánku najdete uvnitř Klokana.
Nemohu se nevrátit k naší tradiční a organizačně nejnáročnější
akci roku – vepřové hody. I letos byl sál naprosto vyprodaný, a
alespoň z mého pohledu, vše bylo skvěle sehrané a ani se netvořily fronty.
Kuchyni, jako již pár posledních let, vládnul Bohouš, kterému
pomáhala parta dobrovolníků, z nichž někteří čerstvě přistáli
v Perthu, aby si zakusili studovat a žít tak daleko od domova.
Aby se nekrmilo jen tělo, ale i duše, letos jsme pro vás přichystali výstavu národních krojů. Byla jsem velmi překvapená, kolik
skvostů se mezi námi nachází a za vedení klubu velmi děkuji
všem, co nám kroje zapůjčili. A kdo jste si zkusil i krojový kvíz, a
stejně jako já odpovědi pouze hádali, uvnitř čísla najdete správné
odpovědi.
Velký dík patří i všem dodavatelům pochutin na tyto hody – řezníkovi Láďovi Kofroňovi, sládkovi Honzovi Brucknerovi, pekařům
z Prague Bakery, cukrářům z Honey Cake i Zuzaně za prodej nám
známých cukrovinek jako Horalka a Fidorka. Tato akce je opravdu %100 česko-slovenská.
Letošní ročník hodování byl také zaměřen na propagaci několika nastávajících akcí. Tyto akce mají společné to, že přichází
až z naší domoviny. Jejich organizace vyžaduje mnoho času a
příprav, ale jsme moc rádi, že vám můžeme kousek domoviny
přivézt až sem.
Na konci září nás čeká vystoupení loutkařů z marionetového
divadla Jaroměř. Manželé Roman a Libuška Bauerovi se snaží udržet tradici českého loutkářství již mnoho let a po našem
osobním setkání v Čechách jsme se domluvili, že ho přijedou
připomenout i komunitám v Austrálii a na Novém Zélandu. Česká
škola Perth si vzala organizaci celého turné pod patronaci. Je to

vůbec jejich první velká cesta do zahraničí, ale toho se nezalekli,
přestože anglicky nemluví. Mimo samotných vystoupení, je pro
děti i rodiče připraven workshop, kde si budete mít možnost
vyrobit svoji loutku, pomoc při stavbě scény a sami se svými loutkami zaimprovizovat. Více informací a pozvánku opět naleznete
v dnešním čísle.
Na konci října nás svoji hudbou přijede roztančit populární česká
pop rocková skupina Chinaski, která v roce 2014 oslavila 20 let
existence. V prvním desetiletí 21. století sbírala jedno ocenění za
druhým a dodnes se udržuje na vrcholu české pop scény. Jejich
píseň Chinaski 1970 je mi osobně velmi blízká a pro duše romantické nebude jistě neznámou píseň Láskopád.
A do třetice vás chci pozvat na náš historicky první Český a
slovenský filmový festival, který se koná od 19. do 22. listopadu
v kině Paradiso. Jak jsem již zmínila během vepřových hodů,
naše prvotní představy o zorganizování takovéto akce byly víc
než naivní. Vůbec jsme netušili, co vše je nutné vyřídit a proto
jsme nesmírně vděční, že spolupracujeme s festivalem Sydney
pod vedením dlouholeté vedoucí produkce SBS rádia Ikou de
Ditrich. Ti zažili svou premiéru vloni, a proto už letos ví, co
to vše obnáší. Máme za sebou hledání sponzorů, výběr filmů,
organizaci promítacích práv i vlastní průběh v kině. Právě šla do
tisku programová brožura a na světě je i plakát! Již teď vás chci
všechny pozvat na slavnostní Opening Night ve čtvrtek 19. 11.,
kdy bude festival zahájen výborným filmem Fair Play v česko-slovenské koprodukci. Všechny filmy budou samozřejmě s titulky,
takže neváhejte pozvat své přátele a známe a představit jim naši
skvělou kinematografii! Nezapomněli jsme ani na děti, promítat
se budou i dvě pohádky! Podrobný program se brzy dozvíte, nebo
sledujte festivalové dění na facebooku našeho klubu či samotného
festivalu.
Na závěr se rozloučím informací, že pracovní období zde
v Austrálii skončilo Vicekonzulce České republiky paní Šárce
Ponroy Vamberové. Vrací se do Prahy, kde bude pracovat v české
komisi pro UNESCO. Za klub i Českou školu bych ji ráda srdečně poděkovala za veškerou podporu, které jsme se těšili v době
jejího působení na Konzulátu ČR v Sydney. Její celkový přehled
v mnoha oblastech a osobní přístup k jednotlivým spolkům a
školám, pochopení a proaktivní jednání mělo pozitivní dopad na
zdejší krajanský život a naše organizace. Paní vicekonzulce přeji
mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém pracovišti i zpět
v České republice.
Vám čtenářům přeji zdravé jaro a těším se na viděnou na našich
akcích.
Vaše předsedkyně

Poznávací výlet
Vydejte se s námi za krásami australské přírody. Vám, kterým se líbí rozkvetlá
australská buš a chtěli byste se dozvědět něco více o ní a naučit se rozpoznávat
druhy divokých orchidejí, právě pro vás chystáme výlet do Wireless Hill Parku.
Nezapomeňte na vhodnou terénní obuv a fotografické přístroje!

KDY: 13. 9. 2015 V 9:00 HOD.
Kde: Wireless Hill Park

(první parkoviště po pravé straně při vjezdu do parku)
Předpokládaná délka pochůzky: 2 hodiny
Wireless Hill Park se nachází u Garden City Shopping Center.
Na setkání s vámi se těší Katka (0406 927 087) a Gágina (0422 582 197).
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Jitka Smith

• Jste unavení, pod stresem, často nemocní?
• Hledáte jednoduchou, čistě přírodní alternativu běžných léků?
• Jednoduchá aplikace bez nežádoucích účinků, velice vhodné pro děti i dospělé každé věkové kategorie

Přijďte se dozvědět něco víc o

AROMATERAPII PRO ZDRAVÍ
Jak používat čisté, therapeutické esenciální oleje ke zlepšení svého zdraví a zdraví své rodiny
Esenciální oleje fungují rychle, EFEKTIVNĚ, mají jednoduché použití a jsou finančně dostupnou přírodní medicínou
používanou po staletí. V prezentaci se kromě jiného dozvíte o:
•
•
•
•

Zvýšení imunity
Ovlivnění nálady a emocí
Podpoře trávení
Zlepšení spánku

•
•
•
•

KDY: Čtvrtek 24. září v 7pm
KDE: Maylands library, The Rise 28 Eight Avenue, Maylands

Soustředění a koncentraci
Hormonálních problémech
Snížení bolesti
And mnoho, mnoho dalšího…

(1 patro Community office č. 8 = 2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands)

Přednáška je ZDARMA.
Svou účast potvrďte prosím Kamile 0402829758

TOMB
OLA a
malé
občers
tvení o
bsahu
jící
esenciá
lní ole
je
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Pamětníci zašlých časů

Na našich akcích slyším mnohdy z úst starší generace: „Mirabooka? To byla pustá oblast v době, kdy jsme se přistěhovali
do Perth.“ „Český chléb a české uzeniny? Když jsme sem přijeli, tak tady měli jeden druh chleba a jen hovězí maso, a to
1x týdně!“ Dnes si nedovedeme představit, že bychom v obchodě neměli výběr potravin a bydlet 50km od centru Perth je
docela blizko. Jak ale žili lidé v době, kdy Perth byl jen jakýmsi městečkem v Západní Austrálii a věci dnes samozřejmé byly
vzácností? Začala jsem pátrat po lidech, kteří si to pamatují. Řeknu vám, že mi to dalo dost práce, protože většina žijících
starousedlíků se do Perth přestěhovala z jiné části Austrálie až někdy v 80-tých letech. Kdo tady ale byl před rokem 1968?
Alžbeta Ralevič (88) pochází z Myjavy a do Perth přijela ve
svých 22 letech v září 1949. Z bývalého Československa odjela
jako 18 letá nejdřív do Německa a pak do Sydney. Manžel, kterého si vzala ještě v Evropě, chtěl do Západní Austrálie kvůli ortodoxnímu vyznání. Bydleli pak v kempu v Subiacu. Rozvedli se,
když bylo jejich dceři 18 měsíců a pro paní Alžbetu to znamenalo
najít si nejen práci ale i někoho na hlídání dítěte. Nabídla se jí
její přítelkyně, která ovšem bydlela v Northamu. Ale paní Alžbeta
měla dobře placenou práci v Perth, protože uměla německy, italsky, španělsky a několik slovanských řečí (prý ty jazyky pochytila
na lodi cestou do Austrálie!). Takže nezbývalo, než že si přítelkyně vzala dítě k sobě a paní Alžběta za dcerkou jezdila každou
středu, kdy měla volný den. Brzo ráno vlakem do Northamu a
druhý den brzo ráno zpět do práce v Perth. To vydržela dělat
jeden a půl roku. Pak si našla práci v Northamu u Egypťana se železářským a smíšeným zbožím. V Northamu zůstala 12 let, znovu
se vdala a měla další dceru.

„Australani pili jinou kávu a jedli jinak upravené jídlo, než
jsme byli zvyklí v Evropě“, vzpomíná paní Alžběta. „To byla směs
kávové esence, mléka a cukru. Já jim představila brazilská kávová zrna, která jsem koupila od obchodního cestujícího.“ Mouka
prý byla taky hrozná, nemohla z ní péct pečivo, na které byla
zvyklá. V Perthu nebylo mnoho obchodů, nešlo si vybírat, koupilo se to, co bylo. Ovoce a zelenina se daly sehnat jen podomním
prodejem. Makedonci měli známý obchod se smíšeným zbožím,
řeznictví vlastnil Australan. V obchodě Bonds se kupovalo oblečení, které ale bylo drahé pro ty, kteří si moc nevydělávali. Běžná
týdenní mzda pro muže byla tehdy 7 liber a pro ženy polovina.
„Jak jste chodili do práce, do obchodů, za zábavou? Jaká
byla tehdy v Perth městská doprava?“ zeptala jsem se. „No pěšky
nebo autobusem, na větší vzdálenosti – například do Fremantlu
– vlakem“, odpovídá mi paní Alžbeta. Prý Perth nebyl ještě tak
zastavěná a pěšky šlo dělat zkratky, takže ty vydálenosti nebyly
tak hrozné. Autobusy jezdily podobné těm v Anglii. A kam chodili za zábavou? Jen na akce pořadané v rámci kostelních aktivit,
pak občas do kina nebo na taneční zábavu. Někdy zašli na večeři,
tehdy jedna z těch známějších restaurací byla Matilda Bay, nebo
na kávu do Bonds v High Street, kde měli německou kávu. Do
Savoy hotelu občas zašli na kávu a cherry.
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„A co boty?“ - ptám se. „Jaké se tehdy nosily boty?“ „No já
kupovala a dodnes kupuju italské. Mám ale jedny slovenské, které jsem koupila v David Jones,“ odpovídá paní Alžbeta. V padesátých letech se v Perth nosily boty hlavně australské výroby. Byly
kvalitní, ale ne tak elegantní jako evropské.
V roce 1971 se začala budovat asfaltová silnice mezi Perth a
Port Hedland. Manžel paní Alžbety pracoval pro společnost Main
Roads, která stavbu prováděla, tak se museli přestěhovat do Port
Hedland, kde strávili 5 let. Pak bydleli v Carnavorn, kam manžel
přesídlil pobočku stavby. Bylo težké sehnat lidi do práce, protože
na severu bylo horko a prašno. Maso a zelenina byla dovážena
z Perth, ale než k nim dorazila, byla polovina zkažená.
Do Perth se paní Alžbeta vrátila až v roce 1986. Byla to pro
ní velká změna, hlavně v tom, jak se město rozrostlo. Přibylo
domů, obchodů, podniků. „Byla více patrná civilizace“, říká paní
Alžběta. Malé obchůdky a butiky byly nahrazené velkoobchody
Mayers a David Jonesa, všude byl větší výběr zboží. A přibylo
více Čechů a Slováků, s kterými se začali spolu s manželem scházet na akcích pořádaných českou a slovenskou asociací v Západní
Austrálii. Spřátelili se hlavně s Evou Peškovou a Petrem Hrubým.
A co paní Alžbětě nejvíce utkvělo v paměti ze starých časů?
Setkání s princem Charlesem v roce 1951 při jeho návštěvě

Západní Austrálie. Pan Ralevič byl jako hlavní úředník stavební
společnosti Main Roads v uvítací delegaci. „Tady na fotce vidíte
mezi těmi lidmi jen moji ruku“, ukazuje mi paní Alžběta. „Ale
princ Charles a můj muž jsou vidět dobře.“

Jiřina Hrabcová (74) přijela do Austrálie v roce 1966. Bylo
to tak trochu oklikou: pochopitelne nemohli odjet ze socialistického Československa legálně. Vypravili se na svatební cestu
do Jugoslávie a pak přes Itálii, Německo a Holandsko zamířili
do Francie. V Paříži zašli na Červený kříž a požádali o azyl.
Francouzi z toho byli na rozpacích, protože to bylo poprvé, co
u nich někdo požádal o politický azyl. Nevěděli, co s nimi. Ale
azyl jim udělili a mladí Hrabcovi čekali, která ze zemí, u kterých
zažádali o pracovní povolení, je přijme. Zadali si Kanadu, USA a
Austrálii. První nabídka přišla z Austrílie. Sestra paní Jiřiny měla
známé na Tasmánii, tak se vyptavili na druhou stranu polokoule.
Na Tasmánii bylo celkem asi 10 českých rodin, tak se necítili
osamoceně. Pronajmuli se farmu za její hlídání. Převáželi koně
a dobytek na trh. „Jednou nám krávy utekly a já je pak honila
po ulici,“ – směje se paní Jiřina. Na Tasmánii zůstali rok a půl,
v roce 1967 se ostěhovali do perth. Manžel paní Jiřiny dělal
v REPKO a v Perth bylo málo firem, které montovali chlazení a
topení, takže to bylo ideální místo pro jeho obchod. „Já ale nechtěla do velkého města! Pocházím z hor.“ – říká Jiřinka. „Podle
prospektů to navíc mělo být nejhošé město na vodu a počasí. A
bylo! V létě málo srážek, které by osvěžily horký vzduch. Špatně
jsem ta vedra snášela. Navíc v tom roce, co jsem přijeli, bylo
v Perth zemetřesení! Bála jsem se a chtěla jsem pryč.“
Dnes už s úsměvem vzomíná na své první pracoovní zážitky.

Na noční směně bylo zvykem, že vždy jeden z pracovníků udělal
čaj pro všechny. Přišla řada i na ní. „Udělala jsem ho moc slabý
a všichni ho pak vylévali,“ – směje se paní Jiřina. Pracovala jsem
také ve fabrice na výrobu překližek. No smradu jak v hradu,
pořád se mi dělalo špatně, taky jsem jim tam omdlévala.“ Ale
vydržela tam pracovat sedm měsíců. Všichni se divily, že vydržela tak dlouho. Ženy tehdy pracovaly jen v případě, že si chtěly na
něco vydělat. Chtěly nový stůl nebo nové šaty? Šly do práce na

pár týdnů, než si na ně vydělaly. Vzpomíná, že jako první věc do
nového domu si koupili klimatizaci: „Než jsme ji měli, tak jsem se
děti a já pořád chladily ve studené sprše.“
„A co móda?“ – ptám se. „jak jsi se sžila s australskou módou
a vůbec každodenním životem?“ „Tehdy tady bylo vše jiné,“ –
reaguje paní Jiřina. „Dámy chodily vždy v jedné barvě, nejlépe
světlé, většinou však růžové. A čím starší dáma, tím růžovější byl
její vzhled. Růžový klobouk, růžové šaty, růžové boty a hlavně
– růžové rukavice! I v těch největších vedrech nosily rukavice.“
Ve školách nosili uniformy nejen děti, ale také učitelé. Chlapi
v kraťasech a v bílých podkolenách působili legračně. „V šedesátých letech tady nic nebylo,“ – dodává paní Jiřina. „jeden druh
chleba, German rye, jednou týdně. Maso u řezníka bylo nějak
jinak nakrájené, než jsem byla zvyklá. Já nevěděla, co mám
koupit, když jsem chtěla dělat svíčkovou.“ V řecnictví se dalo
například zakoupit listové těsto plněné masem.
Na zábavu moc času a peněz nezbývalo. Ale jednou byli
s manželem pozvaní na velkou party. Paní Jiřina neměla nic
večerního na sebe, tak jsi na tuto příležitost půjčila krásné šaty.
„Party byla v malém domě a mačkalo se tam asi 100 lidí. Nikoho
jsem tam neznala, nikdo si mně nevšímal, nikdo mi nesložil
poklonu na moje oblečení. Takže kdybych tam přišla v monterkách, vyšlo by to nastejno a levněji, - směje se paní Jiřina. A
služby? Vše na dlouhé lokte. „Jednou jsme jely autem na výlet na
východ. U Ceduny se nám rozbilo okno na autě. Dva dny jsem u
auta čekali, než nám ho autobus přivezl z Adelaide. Ráno po noci
strávené v autě koukáme, a kolem nás Aboriginci. Koukali na
nás a divili se, odkud jsme se tam vzali.“ Chvíli jim trvalo, než si
v Austrálii na vše zvykli.

Paní Jiřinka taky vzpomíná na začátky českého a slovenského klubu: „Pár Čechů se v Perth scházelo zpočátku vždy u někoho
doma, a tím vlastně klub začal. Po roce 1968 přijelo hodně emigrantů, tak jsme všechny pozvali do Kings Park. Vyzvedávala jsem
nově přichozí na letišti a pomáhala jim do začátků. Překládala
jsem jim taky například testy při skládání řidičáku. Později už
překlady zakázali.“ S třemi dětmi neměla moc času na aktivní
činnost v klubu. S tou začala až v roce 2007. Převzala pokladnu a
časopis Klokan, který začal vycházet kolem roku 1995. „Tisknul
se tady u mně doma“, - ukazuje mi Jiřinka koutek ve svém
obývaku. „Taky se tady dočasně umístila klubová knihovna, než
jsme knížky po $1 rozprodali.“ (Klub s knihovnou dočasně sídlil v
v asijském klubu, ale po pár letech smluvní podmínky pronájmu
místnosti byly pro klub nevyhovující. – pozn. autorky textu).
Při rozhovoru s oběmi těmito milými dámami jsem se snažila
udělat si obrázek, jaké to asi bylo pro všechny Čechy a Slováky
přestěhovat se na druhý konec světa. Ať už důvody k odjezdu
byly jakékoliv, jeli do neznáma bez představy, jaký bude v nové
zemi život. Neexistoval internetový vyhledávač, který by jim
mohl zodpovědět všechny otázky, pomohl jim zbavit se pochybností a který by jim ukázal obrázky jejich příštího domova. Měli
docela velkou odvahu, nemyslíte?
Gábina
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Reakce na akce

Vepřové Hody
Tradiční vepřové hody jsou jednou z nejnáročnějších akcí, kterou
pro Vás každoročně připravujeme.
Jak ukázal táborák, o tyto a podobné akce máte stále větší zájem
a tak i sobotní večeře byla připravena v rekordním počtu 160
večeří. Trochu jsme se báli omezeného prostoru v Asijském sále,
ale díky Vám proběhlo vše bez problémů.
Do budoucna máme v plánu pro tyto a jiné akce s vyšší návštěvností oslovit další pronajímatele klubu a zajistit větší sál.

Rád bych zde chtěl poděkovat všem dobrovolníkům za dobře odvedenou práci a pohodovou atmosféru v kuchyni. Samozřejmě
poděkování patří také jak řezníku Láďovi, jehož výrobky jsou
vskutku tradiční a výborné, tak i sládkovi Honzovi, jehož pivo se
stalo nesdílnou součástí našich akcí.
V závěru bych vás chtěl pozvat na další akci, loutkové přestavení
divadla Jaroměř na konci tohoto měsíce, kde pro vás budou připraveny plněné pirohy a čertův pivní guláš.
Bohouš

SOUTĚŽ
Pro zářijové číslo KLOKANA jsme si pro vás
připravili další soutěžní češtinářskou otázku:

Jak se tvoří 7. pád od spojení přední
pacičky?
Svou odpověď zašlete prosím do konce září na
e-mailovou adresu zrzovlaska@gmail.com
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho
výherce, který získá knihu, již si může
vyzvednout ve Scarborough,
Woodlands, Maylands, jinde po domluvě nebo
na klubovních akcích.
V červenci jsme se vás ptali, jaký je název pro
samici soba.
Správná odpověď zní: sobice
Př. Sobice se vrátila do nově
zrekonstruovaného výběhu sobů.
Ze všech správných odpovědí byla za dozoru
státního zástupce vylosována odpověď pana
Stephena Petersona.
GRATULUJEME!
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Vedľa každého obrázka sú dve číslice.
Obtiahni číslicu, ktorá súhlasí s obrázkom.

Veselá abeceda

Mraučí mača pod
múrom, mačka miauká
s kocúrom a v komore
myši maškrtia si z misy.
Naša Anča hrýzla hlúb,

zlomila si na ňom zub.
Janíček jej rečné: neplač,
veď bol mliečny!

Ňuchá šteňa tu i tu, strčí
ňufák do medu, po tom
mede včela, poštípať ho
chcela.

Oľa, Ela, Elena! ozýva sa

ozvena, odpovedá bralo:
Ondro, Ďuro, Paľo!

Premrzli mi paprče,

požičaj mi papuče, po
papučiach boty, pôjdem
do roboty.

Q sa číta ako kvé, jazyk

sa mi pkrkve, ale nech len
skúsi, či sa nenabrúsi!

Ružena a Mária rozum
berú z rádia, aj ja si ho
zapnem, rozumu si
kvapnem.

Sladko spí si sedmospáč.
Slnko svieti, vstávať ráč!
Sedmospáč je Samko.
Oblejte ho mamko!
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Napíš do kolieska správnu číslicu
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Maria Majka Podolinská
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KNIHOVNÍKŮV POZDNÍ SBĚR
Egon Bondy
V klubovní knihovně sedí v polici Invalidní sourozenci. Jde o pozoruhodné dílo jednoho z největších československých spisovatelů, myslitelů a učenců, kterého jsme ve 20. století měli. Egon
Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer, se narodil v Praze (19302007) v rodině plukovníka československé armády. Jeho maminka Magdalena mu od dětství předčítala poezii, což se ukázalo jako
inspirativní, protože již od první třídy základní školy psal Bondy
básně. Ty první byly dětské pro pobavení spolužáků, kdežto ty
z období dospívání byly pornografické, z nichž některé psal v latině. Již ve čtrnácti letech mu bylo jasné, že se stane básníkem.
Po roce 1947 se nadchl spisy Karla Marxe a stal se zapáleným
marxistou, který vstoupil do KSČ. Jenomže ještě téhož roku na
stavbě mládeže v Lidicích mu to všechno začalo připadat „nějaký
podezřelý“. Zcela jasno mu bylo v únoru 1948, kdy zjistil, že „vítězství pracujícího lidu“ je obrovský politický podfuk komunistické partaje. A tak z KSČ vystoupil.
Jako básník začínal Bondy v surrealistické skupině, kde prožíval
divoký a komplikovaný vztah s živočišnou básnířkou Honzou
Krejcarovou, která ho velmi inspirovala. Díky této skupině přišel,
a to čirou náhodou, ke svému pseudonymu Egon Bondy. V roce
1949 totiž surrealistická skupina vydala samizdatový sborník
„Židovská jména“ a každý z patnácti přispěvatelů si zvolil židovský pseudonym jako výraz solidarity s židovským národem.
Bondy o sobě říkal, že se práce štítí, a tak už od roku 1949 nepracoval. Žil jako vagabund, pijan a žebrák, takže se musel schovávat
před policajty. Aby si vydělal peníze, pašoval spolu s Honzou do
Rakouska sklo a odtud do Československa dámské punčochy. Byla
to nebezpečná činnost, protože v padesátých letech za pašování hrozil provaz. V roce 1950, když byl zrovna v Rakousku, přemýšlel o emigraci, jenomže ho zastihla zpráva o popravě Záviše
Kalandry. To rozhodlo vrátit se do Československa a dál psát poezii, k tomu ještě v češtině. Do této doby totiž Bondy psal německy.
V padesátých letech pojilo Bondyho velké přátelství ke spisovateli
Bohumilu Hrabalovi a výtvarníku Vladimíru Boudníkovi. Básník
vzpomíná, jak se v Hrabalově bytě konaly filozofické a literární
„mejdany“ až do rána neboli „celonoční sympozia s pivem“.
V roce 1957 Bondy maturoval a pak dálkově vystudoval filozofii
na Univerzitě Karlově.
Bondyho literární činnost je velmi rozsáhlá. Do roku 1989 zůstalo
jeho dílo v rukopisech nebo byla vydána v samizdatu. Je autorem
básní, próz, divadelních skečů a filozofických děl. Je jedním ze
zakladatelů samizdatového nakladatelství Půlnoc. Psal texty pro
ilegální hudební skupiny a písničkáře. Některé jeho básně zhudebnila undergroundová skupina The Plastic Peple of the Universe.
Za nejvýznamnější prozaické dílo jsou považováni Invalidní
sourozenci. Tato antiutopie vznikla v období normalizace a je

považována za „svaté písmo“ českého undergroundu. Příběh se
odehrává kolem roku 2600 na ostrově, který je postupně zaplavován kalnou vodou a odpadky po předešlých generacích. Román
končí momentem, kdy je poslední kousek pevniny zaplaven a přežívají pouze invalidé na voru.
Přestože žil celý čas v opozici, je jeho jméno uvedeno na seznamu agentů Státní bezpečnosti. Po roce 1989 měl Bondy opět výhrady k režimu, a tak se odstěhoval se svou přítelkyní Julií do
Bratislavy, kde přijal slovenské občanství. Zemřel v sedmasedmdesáti letech na popáleniny, které si způsobil, když mu od cigarety
chytila postel.
Až se v Praze budete procházet po Náměstí Míru, nezapomeňte se
zastavit u Poeziomatu - automatu na poezii (první svého druhu na
světě). Funguje jako klasický jukebox, ale je zdarma a přednáší
básně. Nechte si přednést nějakou od Egona Bondyho. V každém
případě vás ale čekají Invalidní sourozenci v klubovní knihovně
v Maylands.
Příjemný umělecký zážitek vám přeje vaše Pěva.
Bohdana Pěva Šolcová

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

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

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands
Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ NEJEN PRO MALÉ ČTENÁŘE
V posledních pěti číslech Klokana jsme se od klokaní rodiny Hopkinsových dozvěděli, jak vznikly hvězdy, proč
mají klokani ocas a vombati placaté čelo, proč jsou vrány černé, o tom, jak šli klokánci do zahrady, o papoušcích kakadu a další dobrodružství. V zářijovém čísle se od babičky Hopkinsové dozvíme, proč mají papoušci
kakadu žlutou chocholku a také o velikém suchu.
6. kapitola
BABIČČINO VYPRAVOVÁNÍ O TOM, PROČ MAJÍ PAPOUŠCI KAKADU ŽLUTOU CHOCHOLKU A O VELIKÉM SUCHU
„Dávno tomu,“ vyprávěla babička, „kdy papoušek kakadu byl
od hlavy až k patě celý bílý. Dokonce i jeho chocholka se bělala.
Jediné barevné peříčko byste na něm nenašli.
Ostatní papoušci se pyšnili nádherným barevným peřím.
Když letěli, jejich křídla vypadala na obloze jako nádherná zářivá
duha. Když si vykračovali, vystavovali své barevné chocholky
světu na odiv a péra ve svých barevných ocasech často rozkládali
do roztodivných duhových vějířů.
Jeden papoušek byl hezčí než druhý a často mezi sebou soutěžili, který z nich je ten nejkrásnější. Takové soutěže krásy vždy
provázelo hodně křiku, protože většina papoušků byla namyšlená
a mnohý z nich si myslel, že právě on je tím nejkrásnějším, že
právě jeho peří je nejbarevnější a nejlesklejší a nejduhovější. A
tak se na soutěži vždy překřikovali a někdy i prali, protože všichni chtěli být přeborníky v kráse.
Tyto hlučné soutěže pozoroval kakadu vždy jen zpovzdálí.
Kdyby se na přehlídkové větvi před nimi promenádoval ve svém
šatě z bílého peří, papoušci by se mu ošklivě vysmáli.
V takových chvílích byl kakadu velmi smutný. „Jsem škaredý
a nezajímavý papoušek. Nikdo mě nemůže mít rád, ani papoušci,
ani lidi. Všichni ostatní nosí různobarevné peří, ale já jsem jenom
bílý.“ A z jeho vrásčitých očí kanuly velké těžké slzy.
Pokaždé, když se kakadu objevil mezi ostatními, stal se
terčem posměchu. „Heč, my máme barevné peří a ty néé!“ skřehotali a strouhali mu mrkvičku. „Ty nudný, ošklivý ptáku! Ty
se odvažuješ chodit mezi nás, krásné papoušky?“ „Nechceme tě
mezi sebou, ty šeredo!“ odháněli ho od sebe. A tak kakadu neměl
ani žádného kamaráda. Poletoval všude sám a sám.
„Kdybych měl alespoň jedno peříčko barevné,“ přál si.
„Možná by se se mnou ostatní přátelili.“ Ve dne v noci si lámal
hlavu, jak to udělat. „Že bych si potřel peří popelem?“ dumal.
„Jenomže to by se pak ze mne stala vrána.“
Jednoho dne, když letěl kolem domorodé vesnice, uviděl
ženy a děti, jak v nedalekém lesíku sbíraly do lýkových mošen
červené třešně. Děti si většinu třešní strkaly do pusy a rudá šťáva
jim tekla po bradách. „To je nápad! Potřu si peří šťávou z třešní!“
zaradoval se kakadu. A jak řekl, tak udělal.
Kakaduovo peří zářilo jako tisíc rubínů. Když se objevil mezi
papoušky, nikdo ho nepoznal. Všichni si mysleli, že k nim přiletěl
nějaký nádherný cizokrajný pták. Všichni se s ním chtěli přátelit. Kakadu z toho byl v sedmém nebi, protože tolik přátel nikdy
neměl. Celý den byl v obležení papoušků, kteří mu nosili sladké
dobroty a podlézali mu.
Odpoledne, když seděl na nejhořejší větvi, která byla určená
jen pro ty nejkrásnější papoušky, se roztrhly mraky a začalo
pršet. Po papouškově peří stékaly dešťové kapky, které postupně smývaly třešňovou šťávu. Když déšť ustal, neseděl tu mezi
papoušky cizokrajný papoušek, kterého všichni obdivovali, ale
obyčejný bílý kakadu. Jeho pravou barvu odhalil déšť. Kakadu
musel s barvou ven a říci ostatním pravdu. „Ty podvodníku!“
rozvřískali se papoušci a vyštípali ho pryč.
Dlouho se kakadu neobjevoval mezi ostatními, protože se
styděl. Nepřestal ale přemýšlet, jak to udělat, aby měl alespoň
jedno jediné peříčko barevné. Jednou letěl ke studánce v lese,
aby se napil chladné vody. Už z dálky si kakadu všiml, že u jejího
okraje, který byl obrostlý kapradím, leží cosi barevného. Když
přiletěl, spatřil tři nádherná barevná peříčka. Zvedl je a prohlížel
si je. Peříčka hrála všemi barvami a byla jemná a měkká jako
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samet.
Kakadu dostal nápad. Zastrčil si peříčka do svého bílého ocasu. Podíval se na sebe do vodního zrcadla a tam uviděl nádherného papouška s pestrobarevným ocasem. „Ano, teď jsem nejkrásnější, a tak se se mnou budou všichni přátelit,“ řekl spokojeně.
Jenže když se objevil mezi ostatními papoušky, ti poznali své
peří. „Ty podvodníku! To jsou naše peříčka!“ rozčepýřili se a rozletěli se za prchajícím kakadu. Vyškubali mu všechna tři peříčka
z ocasu a štípali ho ostrými silnými zobáky.
Kakadu před nimi letěl výš a výš, aby jim unikl, protože jejich štípání bylo velmi bolestivé. Letěl a letěl, až narazil do slunce. To bylo velmi rozpálené, protože bylo právě poledne. Žhavé
slunce spálilo kakaduovi jeho bílou chocholku, jen to zasyčelo a
on s velikým křikem padal z nebe zpátky na zem.
Několik dní si kakadu musel chladit hlavu, a když pak přišel
ke studánce, všiml si, že se na něj z její vodní hladiny dívá bílý
kakadu se žlutou chocholkou na hlavě. „Sluníčko mi opálilo
chocholku dožluta. Už nejsem celý bílý, jsem krásný papoušek
se zlatou korunkou na hlavě, a tak se mohu směle ukázat mezi
ostatními,“ liboval si.
Když toho dne přiletěl mezi papoušky, ti nemohli uvěřit, že
má opravdu žlutou chocholku. Mysleli si, že je zase chce obelstít,
a tak se snažili z ní setřít žlutou barvu, ale nešlo to. Peříčka na
chocholce byla opravdu žlutá. Pak začali přepočítávat svá peříčka, jestli jim žádné nechybí, ale nechybělo. Žlutá chocholka byla
opravdu žlutá a žlutá peříčka opravdu patřila kakaduovi.
A tak papoušci přijali kakadua mezi sebe. Když časem poznali, jaký je kakadu dobrý kamarád, zastyděli se. Poznali totiž,
že pravé přátelství nevzniká díky tomu, jak někdo vypadá, ale
jaký je uvnitř. A také papoušek kakadu poznal, že není dobré se
chlubit cizím peřím a předstírat, že je někdo jiný. Správné je být
sám sebou.“

O VELIKÉM SUCHU
Toho léta bylo opět velmi horko a sucho. Jen občas k večeru přišel tak obrovský slejvák, jako by nebeská jednotka hasičů
stříkala vodu z ohromných hydrantů ve snaze uhasit tak ohnivý den. Vyprahlá zem dychtivě sála každou dešťovou kapku a
stromy vděčně roztáhly své zelené paže vstříc dešti: „Víc vody,
víc!“ Vyschlé kaluže se naplnily vodou a lesní tůňka byla plná
po okraj. Po takových úmorných dnech vítali takové osvěžení
všichni.
Protože ale bylo stále velmi horko, začala se dešťová voda
rychle vypařovat ze zmoklé přírody. Cáry husté mlhy se zvedaly
od země a vzduch byl vlhký a teplý jako v prádelně. Tohle se
obzvlášť líbilo žábám. Některé si jen tak spokojeně pokuňkávaly,
zatímco jiné kvákaly na celé kolo, že tohle vlhko je opravdu žůžo.
Jenže dešťů ubývalo a ubývalo a za nějaký čas si už nikdo
nemohl ani vzpomenout, kdy vlastně pršelo naposledy. Sluníčko
už od jitra tak pražilo, že tráva každým dnem žloutla, až nakonec
zežloutla a uschla. Kde se ještě nedávno Hopkinsovi pásli, ležela
splihlá suchá tráva. I lístky na stromech a keřích byly tím suchem
nějaké pokrčené a svraštělé. Šťavnatá paseka i lesík se změnili ve
vyprahlou poušť a jedinou zelenou oázou se stala McDowellova
zahrada.
Farmář chodil několikrát denně zahradu kropit z dlouhé
zelené hadice, která byla napájená dešťovou vodou z obrovité

válcové cisterny za domem. Ale i její zásoba vody se každým
dnem ztenčovala.
Zavlažovaná zahrada rozevírala svou zelenou náruč a zvala
zvířátka k jídlu. A tak v tomto suchém období musel McDowell
zesílit hlídky. Častěji vysedával ve svém křesle na terase a taky
kocour se přestal tolik toulat a pomáhal hlídkovat. Často Zrzoun
během dne spustil alarm mňaúú, mňaúú, když některé ze zvířátek
nachytal na zelenině či ovoci. Pak se obyčejně strhla honička,
která ale pro zvířátka končívala šťastně.
Jednoho dne farmář svůj boj se suchem prohrál. Ráno šel
kropit zeleninu, a právě když kropil třetí keříček rajčat, z hadice
vytekla poslední kapička vody. „Kap,“ a bylo po vodě. Proti sluníčku, které sálalo horko jako velká rozpálená kachlová kamna,
se bez vody nedalo nic dělat. A tak i zahrada za několik dní
zežloutla a zesmutněla. McDowellovi zbyla jen voda, kterou mu
načerpalo vodní čerpadlo. To bylo poháněné rozložitým plechovým větrníkem, který rozpínal své kovové lopatky vysoko na
sloupu vedle domu.
Copak McDowell, ale zvířátkům bylo ouvej! Všechny louže
vyschly a jejich jediným napajedlem se stala malá lesní tůňka,
u níž bydleli Vránovi. Každým dnem se ale i její vodní zrcadlo
zmenšovalo.
Když jednoho rána přišeli Nimbi a Pimpa k tůňce, aby se napili, uviděli na jejím dně vodní hladinu velkou jako malé kapesní
zrcátko. „To je jediná voda, Pimpo, která nám všem zbyla,“ řekl
Nimbi a svraštil ustaraně čelo. Vzpomněl si na dědečkovo vypravování, že přijde den, kdy tráva na pasece uschne, voda vyschne
a oni se budou muset na čas odstěhovat za hory a doly. Pimpa
zesmutněla, protože na pasece jim všem bylo moc dobře.
Když přihopkali na paseku a oznámili rodině, že v tůňce už
není skoro žádná voda, řekla babička: „Oukej, přišel čas velkého
sucha a nám nezbývá nic jiného, než se odstěhovat za vodou,
jinak zemřeme žízní i hladem.“
„Já nikam nepůjdu, mně je na pasece dobře,“ rozplakal se
Nimbi.
„Kdo chce zemřít žízní, ať tu zůstane,“ škádlil tatínek
Nimbiho a mrknul na něj. Ale Nimbimu se vůbec nechtělo umírat, a tak si otřel slzy.
„A kam půjdeme?“ ptali se Nimbi a Pimpa, protože byli
ještě malí klokánci a tohle bylo jejich první období sucha a první
stěhování.
„Poputujeme tři dny a tři noci, až dojdeme na pobřeží
Korálového moře,“ řekla jim babička.
„Není se čeho bát, bando,“ chlácholil ustrašené klokánky
dědeček, „u moře nás budou čekat, tak jako každý rok, naši

příbuzní klokani. Setkáte se tam s vašimi malými sestřenicemi a
bratranci, se kterými můžete hopsat celé dny až do aleluja.“
„Hurá! Prázdniny u moře!“ skákala Pimpa radostí do výšky,
pak chytila Nimbiho za tlapky a točila se s ním kolem dokola.
Nimbiho ten Pimpin kvapík a představa prázdnin u moře tak
rozesmály, že mu za chvíli oschly všechny slzy.
„Tak dost, vy skotáci! Přestaňte a pojďte si odpočinout, protože večer po setmění vyrazíme na cestu,“ volali na ně rodiče.
Zadýchaní klokánci se svalili na měkkou kůru, která ležela
pod stromem. Až teď si Nimbi všiml, že jejich strom, pod nímž ležívali, má nahý kmen. Jeho světlá měkoučká kůra visela v cárech
dolů anebo ležela sloupaná kolem. Rozhlédl se a uviděl, že i jiné
stromy v lesíku shodily kůru. Byla to záhada. „Je stromům takové
horko, že si svlíkají kůru?“ ptal se udiveně.
„V takových horkých a suchých dnech jako jsou tyto,“ vysvětloval strýček Mogo, „stromy samy loupají svou kůru z kmenů,
aby založily oheň.“
Tak tohle nešlo Nimbimu ani Pimpě na rozum. „Opravdu?
Aby založily oheň? Ale jak?“
„Pojďte se na něco podívat,“ smál se strýček a vedl je k nedalekému stromu, pod nímž leželo několik černých čedičových
kamenů. „Vidíte tu slídu v kamenech?“ „To jsou ta malinkatá
lesklá sklíčka?“ ptala se Pimpa. „Ano, to je slída,“ potvrdil strýček. „Když sluneční paprsky procházejí slídou, kámen se natolik
rozpálí, že zapálí jemný mech, který je kolem a od něho chytne
jemná kůra, kterou strom sloupe na zem. Tak vznikne požár.“
„Ale proč by stromy chtěly založit oheň? Požár by přece
zničil celý les!“
„Ne tak docela, Nimbi,“ pokračoval strýček. „Bez ohně by
nepukly tvrdé skořápky, v nichž odpočívají semena stromů. Oheň
otevře skořápky, semena vypadnou na zem, vyklíčí a z malých
rostlinek za mnoho let vyrostou mohutné stromy. A pod nimi
budou jednou odpočívat třeba tvoje děti.“
Nimbimu to vůbec nepřipadalo moudré. Vždyť zvířátka musejí před požárem utíkat z lesa! „Všichni potřebují stromy,“ řekla
teta Ulla, „ kde bychom se schovali před poledním žárem? Kde by
bydlel strýček Koala a kde by si Vránovi postavili svoje hnízdo?“
Na tom něco bylo, musel uznat Nimbi.
„Víte co? Budu vám vyprávět příběh o velkém požáru
v buši, který jsem jednou vyslechla od černých domorodců,“
řekla teta Ulla. Klokani se zaradovali, protože měli rádi vypravování. Pohodlně se uvelebili a našpicovali uši, aby jim ani slovíčko
neuteklo.
Bohdana Pěva Šolcová
Nimbi a Pimpa aneb Dobrodružství dvou klokánků

Do záříjového čísla nám zaslala
obrázek Anetka Jerejian,
6let
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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!

Affordable Personal Training
One on One
Small Groups
Indoor – Outdoor
Weight & Circuit training
Nutritional advice
Weight loss

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com
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Strength & conditioning
Motivation & Accountability
Workout that fits your schedule

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

Z Klokanovy kapsy
S ČEŠTINOU JE LEGRACE
Krojovaný kvíz

Kdo zavítal na Zabijačce 2015 do malého sálu, měl možnost nejen shlédnout kroje, vyslechnout dudáckou
muziku, ale také si zasoutěžit v „Krojovaném kvízu“. Úkolem vědomostní soutěže bylo správně určit význam
slov, která označují součásti krojů. Přestože jsou slova, na která jsme se vás ptali, v českém slovníku, nejsou
v aktivním nebo pasivním slovníku mluvčích vždy přítomna, a tak šlo v soutěži spíše o takzvanou tipovačku.
Pojďme si ještě jednou zasoutěžit!
a) Kruhová deska pokrytá plstí používaná k leštění vysokých bot
b) Dřevěná pomůcka k navíjení pentlí
c) Vysoký věnec používaný při úpravě
nevěstiny hlavy
2. Co jsou BANĚ?
a)Baňaté rukávy ženské košile
b) Ženské spodní kalhotky cibulovitého
střihu

c) Mužské spodní kalhoty bez tkanice
v pasu
3. Co je DARMOVIS?
a)Úprava hlavy nevěsty zapletením
vlasů
b) Velký čtvercový límec, který se přehazuje přes hlavu jako kapuce
c) Klobouček ozdobený spoustou papírových a přírodních květů
4. Co je ŠMUKÁČ?
a) Mužský klobouk
b) Schránka na ukládání šperků
c) Plátěný nebo kožený vyšívaný sáček na tabák

Příspěvek ze série “Zážitky z domova”
V neděli dopoledne jsem vlezla do Tesca,
nikde nikdo.
Mezi regály na mě mával velrybí ocas
(tanga do půl zad vytažená a půlka prdele venku).
Dobrý den, máte prosím perníkové
koření?
Velrybí mládě (asi 100 kilo) se otočilo…
Co to je?
No, něco jako marjána a sype se to do
perníkového těsta!
Fakt jo? A kolik to stojí?
Tyto otázky bych snad měla dávat já
Vám, ne? Nastartovala jsem.
Já ani nevím jestli máme tu marjánu
nebo perník, rozhodila ploutvemi, já jsem

a) Veselý masopustní tanečník
b) Nízký podpatek u ženských střevíců
c) Dlouhá dřevěná hůl, přes niž skáčou
tanečníci verbuňku
7. Co je PUNT?
a) Dvojitý poklopec u mužských kalhot,
většinou vyšívaný
b) Šněrování na zádech u ženského
kroje
c) Kytička z čerstvých květin na mužském klobouku
8. Co je OBRŠLÁK?

5. Co je ANGALÁŠEK?

a) Tříčtvrteční ženský soukenný kabát
zdobený kožešinou

a) Bílá jemně vrapovaná sukně

b) Široký nabraný ženský límec

b) Bílé kohoutí péro za kloboukem svobodných mladých
mužů

c) Hnědě nabarvený kožich na blanové
straně

c) Velká mašle na temeni dětského čepečku

Kořeníčko do perníčku

6. Co je SKAKÚN?

tady na brigádě!
Asi studentka, že? Přinejmenším vysoké
ekonomické……zadoufala jsem.
Filosofické. Humanitní studia, vypjala
špeky.
Tak to jo, chápavě jsem pokývala hlavou.
Mohla byste mi alespoň poradit, kde
hledat?
Nemohla, já doplňuji kečupy a omáčky…
neměla byste spíš zkusit lékárnu?
No jo, vlastně, plácla jsem se do čela.
Magistra určitě peče doma perník!
Na vašem místě bych rozhodně o takových věcech veřejně nemluvila, nevíte na
koho narazíte….vypustila páru.
Takže mám vlastně štěstí, že jsem narazila na vás!
Spiklenecky se ke mně naklonila… jsou
tu všude kamery, ale nikomu neřeknu o
čem jsme si povídali.

Bohdana Pěva Šolcová
Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5c, 6a, 7a, 8b

1. Co je KOTOUČ?

To se mi ulevilo! Jste opravdu velmi
laskavá, opravdový humanista!
Procházela jsem prázdný obchod, ale
našla jsem fakt jen tu majoránku.
V kase seděla „mořská víla“ se zeleným
přelivem a drtila mobil.
Dobrý den, nemáte perníkové koření?
Já nevím, já jsem pokladní…..
Na brigádě, že!!!!
Ani nezvedla oči od displeje……………
možná před Vánocema.
Já to ale nevzdám! Objedu všechny lidové supermarkety a to by v tom bylo hejno
velryb brigádnic, abych ho nesehnala a
neposlala do Austrálie, odkud ho vrátí
zpátky, protože nemá popis složení v
angličtině.
I.D.
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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
sa budú odbavovať v obvyklom čase vo 4. nedeľu v
mesiaci 27. septembra o 4:00 popoludní v St John’s
Lutheran Church na 16 Aberdeen St v Northbridge.
Bližšie informácie na čísle

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
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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
nebo emailem.
Helena Tippett 0401 577 661
Email: tippett@amnet.net.au

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

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/

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

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V
ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

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.

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

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 25,00
$ 15,00
$ 15,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2015






27. 9. 2015
23–25. 2015
31. 10. 2015
19–22. 11. 2015
12. 12. 2015

Divadlo Jaroměř
Kempování
Chinaski
Filmový Festival
Mikuláš

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

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

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

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

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

www.martinudall.com

