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Tel. konTakTy na výbor:

Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda a pokladník: 
Radek Václavík 0420 351 027

Tajemnice: 
Iva Zausin 0404 735 462

Ostatní členové výboru:
Jana Franger 9389 7029
Vlasta Thomas 9377 6470
Jiří Voyt 9401 3817
Gábina Baladová 0422 582 197
Bohumil Růžička 0415 949 325
Markéta Cásková 0450 855 614
Katka Hnědkovská 0406 927 087

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

Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org 
Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016 

E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235/
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Česká a slovenská taneční párty neb  Valentýnský Semafor

M
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to
 konání: Australian Asian House, 275 Stirling St., Perth

Datum: 14. 2. 2015, Čas: 19:00
Vst

upné $8 pro členy a studenty, $10 pro nečleny

NO BYO

Australian Asian House, 275 Stirling St, Perth - Northbridge

mailto:LucieVKlokan@gmail.com
www.CzechSlovakWA.org
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/29353634235


3

Oznámení:
K 10.1.2015 došlo ke změně funkce pokladníka klubu. Lukáš Kořínek se rozhodl na svoji funkci rezignovat a tato byla tedy dočasně, 
tj. do konání výroční členské schůze, přebrána Radkem Václavíkem. Členové klubu budou informováni a budou mít možnost zvolit 
nového pokladníka klubu na výroční členské schůzi.

Milí krajané a čtenáři Klokana, 
vítám Vás v novém roce, v roce 2015!

Za sebe Vám přeji, ať je to rok plný zdraví, energie, spokojenos-
ti a příjemných lidí. Ať v něm najdete hodně nové inspirace, která 
Vás povede k novým a jen milým zážitkům. 

Ráda bych se poohlédla za činností naší České a slovenské aso-
ciace v minulém roce. Když jsem se do rekapitulace pustila, byla 
jsem překvapena hned několika rekordy, které v loňském roce 
padly – máme za sebou opravdu činorodý rok! V roce 2014 klub 
uspořádal celkem 24 aktivit, což je hned jeden z rekordů, alespoň 
za dobu mého výborování. 

A co vše jsme tedy podnikali? Nejvíce bylo akcí společenských, 
ať už tradičních či úplně nových. Z těch tradičních to byl taborák, 
na který i v neustávajícím dešti přišlo víc jak 200 návštěvníků 
– další rekord! Na vepřové hody, které byly tentokrát spojené s 
výstavou Jiřího Trnky a taneční zábavou, byl sál opět zaplněn 
do plné kapacity. Proběhly i další dva taneční večery v rámci 
série „Oldies but Goldies“. Ten březnový hýřil maskami v rámci 
připomenutí si masopustu, na chladném zimním večírku návštěv-
nici tančili v pyžamech! Na Den dětí se pořádala dětská Soutěž 
talentů, na které nechyběl ani opravdický kouzelník se živým 
králíkem. V listopadu se konaly oslavy 5. výročí od založení 
České školy Perth, kde, mimo jiné, děti vystoupily s divadelním 
představením. V prosinci nechyběla tradiční Mikulášská besídka. 
Za mikulášskou družinou přišlo 80 dětí, a tak padl další rekord v 
počtu. Víc o Mikuláši si můžete přečíst uvnitř Klokana. 

A to už se dostáváme do kategorie akcí naučně-sportovních. 
Dozvěděli jsme se o zvířatech faraónů, nově se pak uspořádala 
úspěšná Quiz Night, kde se soutěžilo ve vědomostech o České 
republice. V říjnu jsme opět kempovali, tentokrát halloweensky, 
v Nanga Mill. Zatímco v roce 2013 jsme dychtivě čekali na první 
kulturní vystoupení z České republiky, v loňském roce už to bylo 
téměř samozřejmostí. Naše komunita se rozhodně dostává do 
povědomí umělců i jiných skupin lidí, kteří nás sami oslovují a 
nabízí nám své programy. V únoru jsme zde uvítali Jaroslava 
Duška, který nám představil své vystoupení Čtyři dohody. Hned 
v březnu se konal komorní koncert Ondřeje Smeykala, vyhlášené-
ho českého hráče na didgeridoo. V září za námi zavítali fanoušci 
fotbalového klubu Bohemka, kteří u nás začínali své cesty po 
australských fotbalových stadionech. Ze svých cest natočili celo-
večerní film. Určitě se postaráme o to, abychom film viděli i zde. 
A rok byl zakončen milou návštěvou cimbálovky Radegast, která 
nám ukázala, že na cimbál se dá zahrát cokoliv – od folku přes 
rock až po koledy! 

V loňském roce nechyběly ani oficiální návštěvy! Z českého 
konzulátu k nám zavítala vicekonzulka Šárka Ponroy Vambero-
vá. Proběhlo milé setkání s novým českým i novým slovenským 
velvyslancem v Austrálii – panem Martinem Pohlem a panem 
Igorem Bartho. V rámci Programu   podpory českého kulturního 
dědictví v zahraničí DZS u nás také již od července působí slečna 
učitelka Eliška. Eliška zde vypomáhala při výuce českého jazyka 
v české škole pro děti, v playgroup i v kurzech pro dospělé. 
Zapojila se však do všech aktivit klubu a obohatila je i o filmová 
promítaní, přednášky a společné čtení klasické literatury. Eliška 
zde v lednu ukončí svoji činnost, ale bude nahrazena novou paní 
učitelkou. Při čtení Klokana jste si možná všimli, že se neustále 
vylepšuje i grafická stránka časopisu. Naše editorka Lucie totiž 
studuje grafickou školu a nové vědomosti hned uplatňuje při vý-
robě Klokana. Byli jsme moc potěšeni, že si toho všimly i ostatní 
komunity a organizace a mile to komentovaly – obsah i vzhled. 
Svou rekapitulaci ukončím tím, že náš klub výborně spolupracuje 
s mnohými krajanskými komunitami v Perthu i v celé Austrálii 
a na Novém Zélandu. I v letošním roce se díky této spolupráci 
uskuteční několik společných programů a projektů.

CO JE TEDY V PŘEDBĚŽNÉM PLÁNU NA ROK LETOŠNÍ?

Samozřejmě nebudou chybět akce tradiční, jako taborák, vepřo-
vé hody, Den dětí či Mikuláš. Přijedou hosté z České republiky 
– v březnu nás navštíví tým dobrodruhů, kteří objíždí svět ve vě-
hlasných trabantech. Okolo října nás navštíví loutkaři z Jaroměře, 
můžeme se těšit na loutkového Fausta. Ve spolupráci s Melbourne 
a Sydney plánujeme uskutečnit i první festival českého a sloven-
ského filmu v Západní Austrálii. Budeme pokračovat i v tanečních 
večírcích Oldies but Goldies. První je naplánován na Valentýna 
14. února a bude mít charitativní účel. Jeden náš krajan měl váž-
nou nehodu a potřebuje dlouhodobou rekonvalescenci. Mnoho-
krát se zúčastnil našich akcí, a tak bychom rádi nabídli pomoc v 
době, kdy ji potřebuje. Pozvánka je uvnitř čísla, předem děkuje-
me za podporu. 14. února se také uskuteční naše výroční schůze. 
Přijměte prosím mé pozvání a přijďte nám říct, jak chcete, aby 
klub fungoval dál. Zašlete nám své náměty na jednání, nominace 
na doživotní členy i nominace na nové členy výboru. 

Náš klub by nefungoval tak jako teď, kdyby o něj a jeho dění 
nebyl zájem a kdyby neměl ve svém čele partu nadšenců, kteří 
jsou ochotní věnovat svůj čas a energii pořádání zábavy pro 
ostatní. Za náš výbor děkuji Vám všem, co jste se našich akcí v 
loňském roce zúčastnili, děkuji těm, kteří nám ochotně pomáhali, 
a i těm, kteří nám třeba jenom fandí. Za sebe děkuji všem členům 
výboru za jejich práci, které si velmi cením. Někteří členové 
výboru nám letos odejdou a my bychom potřebovali nové posily. 
Pokud máte zájem se zapojit do organizace našeho dění, neváhej-
te a připojte se k nám. Přihlaste se na klubový email a přijďte 14. 
února na výroční schůzi, rádi Vás mezi sebou uvítáme.

Ještě jednou Vám za celý český a slovenský klub přeji vše nej-
lepší do nového roku a těším se na viděnou!

Vaše předsedkyně
Jitka Smith

ProGraM
ČLENSKÁ SCHŮZE  

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
IN WESTERN AUSTRALIA INC.

Sobota 14.2. 2015 – 16:00
australian asian House, 275 Stirling St, Perth – northbridge

Program členské schůze:

1. Přivítání

2. Zvolení zapisovatele a revizora zápisu

3. Přečtení a přijetí zápisu z minulé členské schůze 

4. Zpráva předsedkyně

5. Zpráva pokladníka

6. Volba volební komise

7. Nominace kandidátů do výboru

8. Přestávka – občerstvení

9. Volba nových členů výboru tajemníka/ce a pokladníka/ce

10. Představení nového výboru

11. Hlasování o doživotním členství nominovaných osob

12. Všeobecná diskuse (společenské akce a další témata dle zájmu 
členů)

13. Ukončení
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Radek alias Goldy (cimbál) 
Tomáš (klarinet, flétna) 
Petr (housle)  
Radek (kontrabas) 

Ahoj kluci, jak si užíváte Austrálii?

Goldy: Ahoj, ahoj. Tak určitě si uží-
váme perfektně. Je to prostě úžasné, 
zase jiná země, jiný styl všeho než u 
nás v Evropě. A máme dalšího bobří-
ka, další zemi. My děláme bobříky: už 
jsme byli ve Francii, pak v Texasu a 
teď máme tu Austrálii. Je to tady per-
fektní. Chtějí ještě něco ostatní říci? 
Petr: Paříme pořád. Už tři týdny. 
Ostatní: (smích)

Čím vás Austrálie překvapila? 
Goldy: Nevím, jestli to bylo překvapení, ale všechno tady je 
naopak. Mě třeba překvapilo slunce, že jde jinudy, že jde přes 
sever, ne přes jih.  
Tomáš: Ptáci létají naopak, voda teče naopak, auta jezdí na-
opak. Všechno je tu naopak. 
Goldy: Mluv taky něco! (na basáka, pozn. red.) 
Adam: Jó.

Kdo může za to, že jste přiletěli do Austrálie? 
Goldy: Jedna paní z Frenštátu byla na Vodafestu (Český a 
slovenský festival v Melbourne, pozn. red.). Navrhla nám, jestli 
bysme tam nechtěli jet, a já jsem se toho chytil. Tak nám dala 
kontakty na organizátory a pak začal ten dlouhej kolotoč. Pak 
jsme si začali shánět kontakty, kde bysme ještě mohli hrát.

Kde všude jste nakonec hráli? 
Goldy: Nakonec jsme hráli v Melbourne, v Sydney a teď v 
Perthu.

Jak jste se dali dohromady? 
Goldy: Tak to nevim, co řeknu... Tož, 
my jsme se dali dohromady úplně po-
prvé roku 1999, to znamená v minulém 
století. Tam byli původně jiní členové. 
Někteří se oženili, pak na to neměli čas. 
Pak jsme dlouho hledali basáka. Vlastně 
dva roky. Před cestou do USA v roce 
2006 jsme hledali klarinetistu a našli 
tady Toma. A od té doby je s náma.

A kdy byla skupina oficiálně založená? 
Goldy: Před třema týdnama na letišti v Praze. Tedy tato for-
mace. Zaměstnavatel nepustil jednoho člověka, tak jsme museli 
jednoho narychlo shánět, bylo to trošku složitější, ale nakonec 
to dopadlo do pohody. 

Takže tady pan basista je náhradník a seznámili jste se 
teprve na letišti? 
Adam: To je svatá pravda. 
Goldy: Když někdo nemůže, tak za sebe musí někoho sehnat. 
Tak náš basista sehnal tady Adama.

Jak vznikl název FCM Radegast? 
Goldy: Měli jsme podezření, že existuje jiná kapela Radegast. 
Můj táta hrál v cimbálovce, která se taky jmenovala Radegast. 
tak aby nikdo neprudil, přidali jsme FCM jako Frenštátská 
cimbálová muzika Radegast. Ale ani jedna z těch kapel už asi 
nefunguje. FCM taky může být Free Cimbal Music nebo Fucking 
Crazy Music.

Dá se cimbálovkou v ČR uživit nebo je 
to jen koníček? 
Goldy: Většinou je to pro lidi koníček, 
ale dá se uživit, když furt hraješ. 
Tomáš: To bych se asi zbláznil. 
Petr: Jsi otrokem času.

Podělíte se o nějakou pěkně vypeče-
nou historku ze zákulisí? 
Tomáš: Vytáhni něco z trouby, ať je to 
pěkně vypečené. 
Ostatní: (smích) 
Goldy: Kterou? Krátkou? Když já neumím krátce. 
(Historka opravdu nebyla krátká, ale vypečená byla. Týkala se 
natáčení ve slovenské televizi STV1, ve které figurovali členové 
kapely, láhev jamesona, jiné láhve a vystoupení na playback. 
Záznam můžete shlédnout na stránkách You Tube a historku si 
domyslet, pozn. red.)

A teď jedna záludná otázka: Banán nebo jablko? 
Goldy: Hm, banán. 
Tom: Banán. 
Petr: Chlast!

Teď se vrací do kurzu boybandy, 
je cimbálovka ovlivněná nějakými 
trendy? 
Tomáš: (ďábelský smích) No tak hodně 
na nás měl vliv ten Lunetic, já se teď 
podle nich pořád oblékám. 
Goldy: Já jsem si chtěl barvit vlasy, ale 
nakonec ne. Říkal jsem si, že když tam 
tolik není, tak by to vypadalo blbě. 
(Předešlý den se nám jeden z členů 
kapely svěřil, že pouze tradiční cimbá-
lovku už hraje málokdo. Kapely musí neustále vymýšlet nové 
věci nebo střídat žánry, aby to bylo pro posluchače atraktivní, 
pozn. red.) 

Co byste chtěli vzkázat našim čtenářům? 
Já bych pochválil. Chtěl bych poděkovat těm lidem, co se tady 
o nás v Austrálii starají. Děkujem za to, že se ty lidi hodně sta-
rají. To dělá pro muzikanty hodně, to zázemí. Že o tebe někdo 
pečuje jako o děti celou dobu, to musím hodně vyzdvihnout. 

Děkujeme za rozhovor

Tomáš Brambora, Eliška Kyršová

rozHovor S
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reakce na akce: Frenštátská cimbálovka v Perthu
Jak jinak si zpříjemnit předvánoční čas než českou muzikou. 
Tentokrát k nám zavítali FCM Radegast až z Frenštátu pod 
Radhoštěm. Potěšil nás velký zájem lidí, kteří si přišli poslech-
nout lidové písničky i jiné hudební žánry, zatancovat, zazpívat 
a popovídat. Akce se tentokrát konala v maďarském klubu, pro-
tože se zde nacházela basa a cimbál, který nám Maďaři ochotně 
zapůjčili. Cimbálová skupina původně přiletěla na akci Vodafest 
do Melbourne, a protože se chlapci nacházeli v Austrálii, byla 
by škoda, aby nezavítali také na západ. Díky předsedkyni klubu 
Jitce Smith, která vše bleskurychle zorganizovala, se kluci vy-
pravili až k nám do Perthu. 

Den první

– vlastně večer, protože chlapi přiletěli v 11 večer. Gábina s 
Bětkou je vyzvedly na letišti a doma pak uhostili panáčkem na 
uvítanou. A jako správní Moraváci chlapi neodmítli panáčka i 
do druhé nohy.

Den druhý

Ráno byli naši hosté ještě trochu utrmáceni po letu a srovná-
vali se s posunem času. Rozcvička v bazénu je náležitě osvěžila, 
takže s úsměvem čekali na Jitku, která je vzala i s Luckou na 
procházku po Kings Parku.  

Odpoledne si pánové už začali připravovat a ladit nástroje, 
aby to večer vše dobře hrálo. A že hrálo! Pánové to rozjeli hned 
od začátku písní Tancuj, tancuj, vykrúcaj! a jeli až do desáté 
hodiny večerní. Při čardáši se naši maďarští kolegové neudrželi 
a museli na parket. Píseň Rožnovské hodiny zase zvedla ze židlí 
všechny Moravačky v sále. Po koncertě měli chlapi ještě ku po-
divu výdrž a při družné debatě se vypilo nemálo skleniček vína.

Den třetí

V 10 ráno začínal program dalšího dne, takže pánové neměli 
čas na vyspávání. Nejdřív je čekala návštěva Wild Reptile 
Parku, kde se zpočátku báli jen dotknout bluetonguea i hadů, 
ale pak se s nimi v náručí vesele fotili. Pohladit si dinga jim už 
pak přišlo jako samozřejmost. Po návštěvě této rodinné ZOO 
je Gábina s Katkou vzaly na lehký oběd spojený s ochutnávkou 
piva. To jim moc nechutnalo – prý to české je lepší. Následovala 
návštěva a ochutnávky v prodejně marmelád, čatní a různých 
omáček k jídlu, ochutnávka čokolád v Chocolate Factory, ochut-

návka ochucených oříšků a nugátu v Mongo Nugat a ochutnáv-
ka vín v rodinné vinici. Cestou se ještě zastavili v netradiční ga-
lerii, kde obdivovali práci umělce původem z Německa – tepané 
broušení, 3D obrazy na hliníkové desce. Přecpaní všemi těmi 
ochutnávkami nechtěli žádnou svačinu a těšili se na večerní 
barbecue na plaži. 

Večer se kapela i fanoušci přestěhovali na Floreat Beach, kde 
probíhalo grilování. Zatímco děti rozpustile pobíhaly okolo gri-
lu, kapela nám překvapivě začala pomalu usínat. My jsme jim 
pochopitelně spánek nedovolili, a když se po desáté začali opět 
probouzet k životu, zase se hrálo a zpívalo, tentokrát i s kytarou 
a chrastítky. Cimbálista rokoval, že budou muset přespat na 
pláži, ale nakonec se raději uchýlili do tepla domova k Elišce 
a Tomášovi. Ráno zaplnili břicha domácími palačinkami a s 
Katkou je čekalo další dobrodružství.

Den čtvrtý

Jitka přivezla chlapce do Fremantlu, kde je už očekávala 
Katka. A protože byl pátek, první cesta vedla do Fremantle 
Markets, tradiční městské tržnice. Kluci měli možnost si zde za-
koupit nějaké suvenýry. A jelikož byl čas oběda, vydali jsme se 
směrem k oceánu. Cestou jsme navštívili Round House, nejstarší 
budovu v Západní Austráli, která sloužila jako vězení. Radek si 
vyzkoušel, jaké je to být uvězněn v jednom z mučidel, a pak už 
rychle do restaurace Cicerellos, kde si dal každý výbornou rybu. 
Kluci pak měli možnost se projít po městečku sami. K večeru je 
Jitka se všemi jejich zavazadly vyzvedla a pár hodin před od-
letem trávili čas u Katky doma. Posilnili se steakem a sekanou 
a na závěr nesměla chybět slivovice, aby se jim cestou zpět do 
Melbourne v letadle lépe usínalo.

Gábina Baladova, Katka Hnědkovská
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A tak zase po roce…máme tu Mikuláše. Podle mého názoru 
je tahle akce jedna z nejpovedenějších a nejnavštěvovanějších 
vůbec. Pokaždé si říkám, jak je krásné, jak se ta naše česká ko-
munita v zastoupení těch nejmenších rok od roku rozrůstá. 

Ač se Mikuláš podle kalendáře letos o pár dní opozdil, nikomu 
to příliš nevadilo. Pro svou návštěvu si vybral sobotní odpoledne 
v rakouském klubu. 

Už při vstupu na člověka dýchla vánoční 
atmosféra. Na jevišti stál veliký ozdobený 
stromeček, z reproduktorů  hrály koledy 
a vedle pódia byl opřený velký papírový 
stromeček, na který děti lepily své obráz-
ky s přáními, co by chtěly od Ježíška. Ty 
nejoriginálnější byly později vyhodnoceny. 
Některé děti nešetřily fantazií - přály si 
například sníh, pravé zlato, surfboard či 
kočár se spřežením. A určitě nejkrásnějším 
přáním bylo přání Elišky, česky psané, 
abychom byli všichni šťastní! 

Na jednom stole se rozprostíral první český vánoční jarmark. 
Ke koupi za velice symbolické ceny byly nazdobené perníčky, vá-
noční přáníčka, stromečky z korálků, barevné hvězdičky, červená 
ozdobená srdíčka a jiné. Všechny tyhle krásné ozdoby vyráběly 
děti z Česke skoly. Ty také předvedly krátký program ve vánoč-

ním naladění - básničku Stromečku 
vstávej, koledu Štědrý večer nastal 
a veršovanou minipohádku Paleček 
a jeho kamarádi. 

Všechny děti měly celé odpoledne 
možnost vyřádit se venku na 
skákacím hradu a vymalovat 
si spoustu krasných vánočních 
obrázků. 

A potom už vešel Mikuláš se svou 
družinou. Jako každoročně měl 
s sebou anděla a tentokráte velice 
umírněného čerta. I přesto však ně-
které děti ihned zbystřily pozornost 
a utíkaly se schovat maminkám do náručí. Mikuláš se ujal těžké-
ho úkolu obdarovat věechny děti malými dárečky a jednoho po 
druhém volal a ptal se, zda byly hodné. Samozřejmě, že všechny 
byly, naše české děti to přece ani jinak neumí.

Po odchodu Mikuláše se děti mohly dosyta vytancovat na 
velikém tanečním parketu nebo se honit s balónky. Věřím, že se 
na této akci nikdo nenudil a že se opět v hojném počtu sejdeme 
s Mikulášem příští rok. 

Kamila Turková

reakce na akce: Mikulášská

Milí přátelé,

v lednu moje práce v krajanské komu-
nitě Perth skončila a vracím se zpět do 
Evropy, užít si také trochu zimy. Zatím to 
sice v Česku na pořádnou zimu moc ne-
vypadá, ale třeba se ještě nějaká vyklube. 
Ráda bych se s Vámi rozloučila a podě-
kovala Vám za příjemně strávený půlrok. 
Děkuji členům výboru za to, že jsem se 
mohla zúčastnit několika skvělých klubem 
pořádaných akcí, kde vládla přátelská ná-
lada. Klubový výbor fungoval, i když byla 
jeho předsedkyně v ČR, a věřím, že bude 
dál pokračovat v dobré práci pro místní 
komunitu. Doufám, že pravidelní účastní-
ci mých aktivit v knihovně se budou dále 
zapojovat do klubových aktivit. Děkuji 
Lukášovi za pomoc s promítací technikou 
na filmových večerech. 

Škole přeji v novém roce mnoho nových 
nadšených žáčků a učitelkám Jitce, Anetě 
a Katce dobrou náladu a plno nápadů do 
další práce s dětmi. Děkuji rodičům ze 
školy a maminkám z playgroup za důvěru 
při práci s jejich dětmi – vystavujte dál 
své děti češtině, protože to má smysl a 
neustále je to obohacuje. Svým dospělým 
studentům češtiny přeji pokroky v boji 
se zákeřnostmi našeho rodného jazyka 
a doporučuji, aby jezdili své pokroky 
pravidelně testovat do České republiky. 
Zdravím  všechny milé Čechy, Slováky a 
Australany, které jsem měla tu čest po-
znat. Od února se můžete těšit na novou 
paní učitelku Pěvu.

Vaše Eliška





Pohádka



 Pár dní nato povídá Holena Marušce:  „Jdi do lesa a 

přines mi jablka.“ „Ale sestřičko,  teď v zimě žádná 

jablka nerostou,“ snažila se Maruška přesvědčit sestru, 

ale nebylo jí to nic platné, a tak se s pláčem vydala na 

cestu.  Zase  dlouho  bloudila  ve  sněhu,  hladová  a 

zoufalá,  až  opět  došla  na  louku,  kde  hořel  oheň  a 

okolo něho sedělo dvanáct mužů. 

Maruška  se  opět  zeptala,  zda  se  může  ohřát,  a 

pověděla mužům o tom, co dělá v lese. Těm se zželelo 

Marušky, a tak Leden pokynul Září, oheň se rozhořel a 

všechno  začalo  pučet,  potom  kvést,  zrát,  až  byla 

vysoko na jabloni zralá červená jablíčka.  „Rychle si 

setřes jablíčka a utíkej domů,“ řekl jí Leden. Maruška 

tedy setřásla jablíčka, ale vzala jen dvě a hned utíkala. 

Jablíčka  byla  dobrá,  ale  Holeně  nestačila:  „To  jsi 

všechna  jablka  musela  cestou  sníst?“ zlobila  se  na 

Marušku.  „Ne,  jen  jsem musela rychle utíkat  pryč,“ 

bránila se Maruška nařčení, ale Holena jí nevěřila. 

Byla rozmlsaná jablíčky a rozhodla se zajít si pro ně 

sama. Dlouho se trmácela lesem, byla jí zima, až vyšla 

na  louku,  kde  uviděla  velký  oheň  a  kolem  něho 

dvanáct mužů. Ani se měsíčků nezeptala a hned se šla 

drze ohřát k ohni. „A copak tu hledáš,“ zeptal se měsíc 

Leden?  „Co je ti  potom, ty starý blázne. Však to je 

moje věc, kam jdu,“ odsekla zle Holena a odešla do 

pryč.  Velký Leden vzal  svůj  kyj  a  máchl  s  ním do 

vzduchu. Nebe se zatáhlo, začalo hustě sněžit. Nebylo 

vidět ani na krok. Holena se bořila do sněhu, bloudila, 

mrzla a mrzla. Svaly jí slábly až klesla do sněhu.

„Kde je ta Holena, cpe se někde jablky a své matce nepřinese nic,“ 

uvažovala  macecha.  „Půjdu ji  najít,“  rozhodla  se  a  vydala  se  na 

cestu. Macecha bloudila, volala Holenu, ale nikdo se neozýval. Až 

se i ona ztratila v bouři. Maruška starostlivě vyhlížela macechu se 

sestrou první den, druhý den, třetí den... , ale ty se už nikdy domů 

nevrátily.  Od té  doby šťastně  žije  v  chaloupce,  našla  si  dobrého 

muže a už jí nikdo neubližuje.

              

Podtrhni, co je podle vyprávění pravda :

1) Holena byla velmi krásná / dobrosrdečná / líná / nepořádná.

2) Měsíčci Marušce pomáhali, protože se nudili / jim bylo Marušky

    líto / se chtěli předvést.

3) Pohádka se odehrává v měsíci lednu / únoru / červnu / září.

4) Macecha šla do lesa, aby si natrhala jablka / našla Holenu /

    se seznámila s měsíčky.  

5) Holena poslala Marušku pro 1 / 2 / 3 / 4 různé věci.

Austrálie i Česká a Slovenská  

republika jsou na planetě Zemi. Leží  

ale na opačné polokouli. Česká a  

Slovenská republika se nachází na  

Severní polokouli, Austrálie na 

Jižní. Naše planeta se otáčí dokola  

kolem své vlastní osy a navíc se točí  

kolem Slunce, které ji ohřívá. Naše  

Země je také trochu nakloněná,  

proto když je na Severní polokouli  

zima, na Jižní je léto, a naopak. Teď  

máme všichni měsíc leden, ale v  

Česku a Slovensku je zima, zatímco  

v Austrálii  léto.

   Spočítej, kolik jablíček Maruška setřásla, 

     a napiš číslice do obrázků



z klokánkovy kapsy
Připravila: Eliška Kyršová
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With 2015 upon us, perhaps one of your new year’s reso-
lutions is to learn a little Czech. Finding the motivation 
or time to learn Czech may not be the easiest of tasks. 
However, I would like to pass on a little secret which may 
rekindle the spark for all things Czech. 

Every year in July/August, Charles University organises a 
four week Czech language and cultural course for compa-
triots. It takes place in the idyllic town of Dobruška, 150km 
East of Prague. Seventy compatriots from across the globe 
meet to learn and take part in a wonderful experience that, 
for many, marks one of the best months of their lives. The 
course is intensive – with four hours of Czech taught six 
days a week. The social and cultural component is intensive 
too with field trips, dance lessons and a stop or two at local 
pubs making for many memorable moments.  Participants 
reside in dormitory-style accommodation at the campus. I 
have been lucky enough to be part of the Dobruška  experi-

ence twice – in 2008 and 2014.  Thanks to this course, I im-
proved my language skills, saw much of the Czech Republic 
and met new friends from places like Mexico, Brazil, Chile, 
Germany and the USA. For many people these friendships 
last a lifetime. 

Some FAQs: 

Q: What exactly is a ‘compatriot’? 

A: Anyone who has a link to or a passion for the Czech lan-
guage and the Czech Republic. You do not need to be Czech 
or have Czech ancestry to apply.

Q: How much does it cost?

A: Most people are scholarship holders. This means all 
board, food and lessons are PAID FOR by the Czech gover-
nment. You even receive some money (approx. AUD $250) 

towards your airfare.  You can pay 
for the course too - this costs around 
AUD$2100.00.

Q: How do I apply? 

A: Online at http://www.databa-
ze-krajane.cz/modules/kraja-
ne/?h=langcourse  the form is in 
Czech, Spanish and English.  

Q: What are my chances of getting 
the scholarship? 

A: Very good – provided your 
application form is filled out proper-
ly. There are not many applicants 
from Australia which improves your 
chances. 

Q: I don’t speak any Czech. The 
course will be a disaster for me! 

A: Nothing could be further from the 
truth.  The ‘unofficial’ language of 
the course is English meaning that 
you can easily communicate with 
everyone. 

Q: When do I have to submit my 
application?

A: by 15 March 2015

Good luck!  
Martin Udall 
martinudall@yahoo.com.au

learn Czech and meet the World in Dobruška



Dovoluji si Vám nabídnout zahradnické, úklidové a jiné 
manuální práce kolem domu. Moje specializace jsou terénní 
úpravy, pokládka travních koberců, údržba zeleně, servis 
sekaček a ostatní zahradní mechanizace, montáž a údržba 
závlahových systémů, drobné stavební prvky jako skalky, 

chodníčky, obrubníky atd. 

Mám dlouholetou praxi  
v oboru v Čechách 

 (www.okrasnezahrady.com )

Telefon: 0416 788252, 

email: vasek.marek@email.cz

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 
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Otevíráme Okénko bezplatné 
inzerce pro jednorázové služby.

Potřebujete pomoct s úklidem, 
mytím oken, úpravou zahrady či 
stěhováním? 

Jste studující a hledáte 
příležitostní práci či výpomoc?

Napište nám do redakce 
Klokana - lucievklokan@gmail.
com  anebo na náš Facebook

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Z Klokanov y kaps y
Velký literární kvíz

8 autorů a 8 děl: Odhalíte, čí je to  
rukopis?

Eduard Bass, Egon Bondy, Irena Dousková, 
Bohumil Hrabal, Božena Němcová, Jan Neruda, 

Karel Poláček, Josef Škvorecký

„Váš tank se žene hořícími ulicemi, kolem vás řítí se trosky 
doutnajících stěn. Město je pod těžkou palbou nepřátelského 
dělostřelectva. Váš kulometčík právě zneškodnil amerického 
tankoborníka, ale jiní se mohou skrývat v každém okně, za 
každou hromadou sutin. Hledíte zaměřovačem, a v zorném poli 
náhle spatříte, jak na rozstřílené náměstíčko vyjíždí tank typu 
Sherman a montuje kanón přímo na vás! Vaše činnost?“

Děl rozechvěně: „Očekávám, že dnes bude Slavie v dobré 
kondici. Jenom, aby mužstvo nepropadlo nervose. Hlavní věcí je 
klid. Pak hrát na vejsledek. Co je mi platná jemná kombinace a 
přesná přízemní hra, když se nestřílí? Jestli forwardi budou hrát 
sobecky na úkor celku, tak je nechci vidět svejma očima. Můžou 
mně bejt ukradeny takový útočníci.“

Nemusil mít žádný strach o výsledek. Vašek šel před publikum 
s nesmírnou kuráží a jeho osmahlá klukovská tvář se širokým 
úsměvem a veselýma očima pod šikmo nasazeným cylindříkem 
okamžitě si získala diváky. A Helenka vedle něho vypadala jako 
velká dáma en miniature, půvabná postavička křehounké krásy.

Tak mnoho lidu obojího pohlaví a nejrůznějšího věku se 
procházelo zahradou jen z legrace a nanejvýš u některého zvlášť 
šokujícího díla nejdřív trochu zkoprněli, ale pak se dávali do 

smíchu. Je však nutno přiznati, že kdyby na výstavě byli nor-
mální lidi, byli by exponáty ze zuřivosti rozbili. V tom byl asi 
tak ten rozdíl mezi normálními lidmi a důchodci z invalidity. 

A šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo-
kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel 
pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho 
pěnovka. Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu se 
vinuly mu z úst.

Odcházejí na ryneček, kde u Prince regenta se ten černý muž 
rozmáchne, jako by vytahoval šavli, a volá k prázdnému náměs-
tí: „Duch zvítězil nad hmotou.“

Pak přejela tramvaj s několika oběšenci, kteří visí za ruce, 
jakýsi chodec upadl a chtěl zapálit dlažbu. Nad městem teď stojí 
rozkročený neviditelný býk a je z něho vidět toliko růžové varle. 

„Pote, slečinko, se mnú, něco vám hukážu,“ pokývla Dorla 
slečně, vzala koš zpod lavice a obě vyšly ze dveří. – Rychle 
přeběhly dvorek, Dorla odhodila petlici při dveřích u chlíva, 
vedouc slečnu za sebou. 

Já už bych taky chtěla bejt velkej starej člověk, protože starý 
lidi se sobě nesmějou, že jsou tlustý, a nedělaj si ani jiný hnusný 
věci, co si děti pořád dělaj. Když jsem přišla do mateřský školky, 
tak mi hned na prvním obědě jeden chlapeček řek, že jeho tatí-
nek má náklaďák a tím náklaďákem mě přejede. Vůbec nevím 
proč, já jsem mu řekla jenom ahoj a jak se jmenuju.

Museli jste odpovědi hledat na internetu nebo Vás ně-
která ukázka zaujala? Všechny knihy si můžete zdarma 
zapůjčit v česko-slovenské knihovně!



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 http://home.exetel.com.au/noviny/ 
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 
Slovenské bohoslužby mávame 4. nedeľu v mesiaci 
o 4:00 popoludní v St John’s Lutheran Church,  
16 Aberdeen Street, Northbridge
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429
milo.velebir@gmail.com
Rev Milo Velebír
Prajem všetkým čitateľom Klokana, požehnané sviatky
narodenia Spasiteľa.

Sv. omša
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu 
a posedenie v hale  pri kostole.

 11. Januar 11.30
   8. Februar 11.00
   8. Marec   11.00 

 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 

215 Morley Drive 6054 Kiara WA 
Mobile: 0401 511 302 
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

knihovna a Senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14–18 hodin 
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  
28 Eighth Avenue, Maylands 
Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka češtiny pro dospělé v roce 2015 začne po let-
ních prázdninách, a to v úterý 3. února a v sobotu 7. 
února 2015.  Zájemci mohou navštěvovat hodiny buď 
úterý podvečer anebo v sobotu dopoledne, a to ve třech 
úrovních: Začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. 
Požívaná učebnice je od Lídy Holé, Akropolis: New 
Czech Step by Step. Cena kurzu je $12/lekci. 
Úterní výuka: The Rise, Community Office č. 8 (1. 
patro), 28 Eighth Avenue, Maylands 
Sobotní výuka: Woodlands Primary School, 7 Bentwood 
Avenue, Woodlands 
Podrobnosti a časový rozvrh najdete na našich webových 
stránkách www.CzechSlovakWA.org. 
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ) 
anebo gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).

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

Kdy: školní soboty 9:30–12:00 
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 česk-
ou 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@westnet.net.au 

Služby pro čeSkou a SloVenSkou komunItu
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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 
WESTERN AUSTRALIA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102

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

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.  
Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce 
příjemci Vaše jméno! 

• 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 2014

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 2014 

 14. 2. 2015    Výroční členská schůze

 14. 2. 2015         Valentýnský semafor

 March 2015     Okružní jízda po Swan  
                                    Valey

konTakTy na konzUlÁTy 
a velvySlaneCTví

Úradné hodiny:
Každý piatok 9.00–12.00

Pred návštevou je dôležité dohodnúť si 
stretnutie telefonicky.
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