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Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE

Milí čtenáři Klokana,

Máme tu květen - Máj, lásky čas, jak napsal Karel Hynek 
Mácha. Sice tu nevoní šeříky, nejsou běžně vidět rozkvetlé 
ovocné stromy a celá příroda nezáří jasně zelenou, ale i vydat-
ný déšť před pár týdny zdejší přírodu osvěžil. Na keřích banksií 
rozkvetly žluté a oranžové svíce, jsou vidět podzimně zbarvené 
listy a ostatní příroda smyla letní prach. Možná jste minulý 
víkend navštívili každoroční Harvest festival v kopcích, kde jste 
s farmáři i vinaři mohli oslavit jejich pilný rok.

25. 4. se velkolepě připomínalo sté výročí ANZAC Day. Naše a 
ostatní evropské země, i celý svět, si začátkem května připomí-
ná 70 let od konce druhé světové války. 5. května 1945 se 
v Praze konalo povstání českého lidu a 8. května 1945 okupo-
vané Československo osvobodila vojska spojenecké armády. 
Dnes si tento den připomínáme jako Den vítězství.  Tradičně, 
v tento den jsou veřejnosti zpřístupněné Malostranské budovy 
obou komor Parlamentu a sídlo české diplomacie, Černínský 
palác na Hradčanech. Letos byl zpřístupněn i Lichtenštejnský 
palác na Kampě.

Navážu tím, že jsme obdrželi děkovný dopis členů Senátu PČR 
pana Přemysla Sobotky a pana Tomáše Grulicha, kteří nás tu 
v březnu navštívili:

„Jsme rádi, že jsme od Vás získali informace o starostech, které 
Vás, naše krajany v Austrálii, zatěžují. Můžeme Vám slíbit, že 
vyvíjíme vysoké úsilí pro změnu při vyřizování cestovních dokladů 
na našich zastupitelských úřadech v zahraničí. V současné chvíli 
již probíhají naše jednání o tomto problému na úrovni ministra a 
náměstkyně na Ministerstvu vnitra ČR.

Při všech našich jednáních na úrovni parlamentů zemí Austrálie a 
federálního parlamentu jsme také žádali o podporu a brzké pode-
psání smlouvy ohledně víz typu holiday and working.

Děkujeme všem, kteří šíříte dobré jméno České republiky v zahra-
ničí, a ubezpečujeme vás, že Stálá komise Senátu PČR pro krajany 
žijící v zahraničí vás považuje za přirozené vyslance České republi-
ky v Austrálii.“ 
(Výňatek, plné znění je na našich webových stránkách.)

A já bych chtěla poděkovat, za nás všechny, našemu členu 
výboru Bohoušovi a jeho ženě Evě za to, že se přes měsíc 

uskrovnili, aby nabídli zázemí devítičlenné expedici žlutých 
trabantů. Nejenom, že se dělili o své soukromí a klid, vybavení 
a spousty dalšího, ale Bohouš po několik týdnů také budoval 
a přestavoval, aby se i vozíčkáři výpravy Kuba a Kika mohli 
bezbariérově pohybovat. VELKÉ DÍKY vám oběma (i vašemu 
landloardovi!)!!  

A díky prodlouženému pobytu jsme i my ostatní měli příležitost 
se s touto různorodou skupinkou dobrodruhů několikrát 
setkat. Hojně navštívená přednáška o jejich cestě přes Jižní 
Ameriku byla velmi vtipná, zábavná i poučná. Mnozí jste 
sledovali proces vydávání vozidel přes striktní karanténní před-
pisy i jejich přípravy na velkou cestu. Pozdravit se s nimi stihl i 
český velvyslanec Martin Pohl, který zde byl na krátké oficiální 
návštěvě minulý týden. Hodně se nás sešlo i při slavnostním 
rozjezdu v South Perth, kde vznikly i krásné fotografie všech 
„žluťáků“ na pozadí rozsvíceného centra zrcadlícího se v řece. 
Momentálně se celá žlutá kolona snaží zdolat náročný Holland 
Track, snad se jim to ve zdraví podaří!

Přesně na ANZAC Day, který jsme si připomněli minutou ticha, 
se také uskutečnil náš tradiční táborák. Věřte nebo ne, letos 
se nás tam sešlo na 350!!! Nikomu se nám to nechce věřit, ale 
čísla nelžou. Prostě rekord rekordů, alespoň co já si pamatu-
ji. Prodalo se téměř 70kg buřtů, po horách koblih i metrech 
štrůdlu se zaprášilo během chvilky. Počasí nám přálo a vše 
běželo jak po másle. Žádné dlouhé fronty, čekání či chaos. 
Jediné místo, kde se muselo občas čekat, bylo vlastní ohniště! 
Přestože jeho průměr je pořádný, ty stovky špekáčků se tam 
všechny najednou nevešly. Velkou radost, nejenom mně, udě-
lali přítomní kytaristé, kteří zahráli na několik etap, aby si jich 
užili i nejmladší návštěvníci. Děkuji všem, co nám s příprava-
mi, samotnou akcí a úklidem pomohli. Největší dík však patří 
členům výboru, skvělá práce, skvělého týmu!

Těším se na setkání na našich příštích akcích! Ve čtvrtek 14. 5. 
se přijďte podívat do naší knihovny na povídkový film Petra 
Zelenky Knoflíkáři, v neděli 31. 5. v Rakouském klubu osla-
víme s našimi dětmi jejich Den. Tentokrát se vydáme do Říše 
hmyzu!

 Vaše předsedkyně
Jitka Smith
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH ZVE DĚTI OD 4 LET 
NA WORKSHOP 

SVĚT HMYZU
který se koná

v sobotu 23. května 2015 od 10:00 do 14:00 hod.
ve Woodlands Primary School, 7 Bentwood Ave, 

WOODLANDS

Účast nutno rezervovat na: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
Cena $20 na dítě, zahrnuje materiály.

Přijďte uspat Broučky, navštívit Ferdu Mravence a 
dozvědět se, jak to chodí ve světě hmyzu.
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Around the World in 1000 days or the Greatest Story Never Told
PART 1 – Making of the Czechoslovak Legion 

The Czechoslovak Legion and its legacy is one of the least 
recognised war time efforts of the Czechs and Slovaks despite 
being one of the most successful and amazing in its own 
right. It’s a story of a small band of volunteers that grew 
into an elite fighting unit. Its achievements included a naval 
battle, construction of an armoured train, escaping from the 
Bolshevik army, a wagon of the Russian Czar’s gold and a 
trip around the world.  To this day, many Czech and Slovak 
families have ancestors that served in the Czechoslovak 
Legion.   
 
2015 marked 100 years of the Gallipoli landing by the 
ANZAC forces in Turkey. Whilst the ANZACs had their fair 
share of things to worry about, the Czechs and Slovaks were 
about to fight a few battles of their own as well. The scene 
was set. World War I had broken out in Europe and in the 
midst of the chaos and confusion, an opportunity emerged 
for Bohemia, Moravia and the Slovak Territories to break 
free from the Austro-Hungarian Empire. However, it was 
not going to be easy to break the almost 400 year old grip of 
Vienna. 

The Czechoslovak Legion was formed in 1914 and comprised 
predominantly of volunteers. The only thing on their minds 

was independence but they knew they were too small to go it 
alone. Thus they needed the help of bigger players to make it 
happen. To gain the trust of potential allies, their plan was to 
join anyone who would accept them. In other words the old 
saying, ‘an enemy of my enemy is my friend’ rang true.   
 
The first Czechoslovak battalion officially attached itself 
the Russian army in August 1914.  This group were known 
as the Družina. The Družina was made up of Czech and 
Slovak volunteers living in Russia. Initially their tasks were 
limited to reconnaissance and prisoner interrogation. It was 
clear at this stage that they had to increase their numbers 
to make any meaningful impact on the war effort and make 
independence a reality. 

To be continued…. 

Author’s Note: The historic 
events written about above are 
a summary only. Finer details 
have been omitted to allow for 
easy reading.  
 
Martin Udall

KINOKAVÁRNA
Srdečně vás zveme na promítání filmu

s úvodním komentářem

Knoflíkáři
Režie: Petr Zelenka

Scénář: Petr Zelenka
Hrají: Rudolf Hrušínský ml., Eva Holubová, Vladimír Dlouhý, Jiří Kodet, Zuzana Bydžovská, 

 Bořivoj Navrátil, Petr Zelenka, David Černý a další

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 v 19:00 hodin
The Rise, 28 Eight Ave, Maylands

(Community Office č. 8)

Po shlédnutí tohoto kultovního povídkového filmu neuvidíte svět jako dřív. Nebudete nic řešit, nic přepínat, po 
ničem pátrat, a když uvidíte ve své blízkosti osmičku, budete mít chuť plivat.
Režisér a scénárista Petr Zelenka patří mezi špičkové scénáristy, což dokazuje i jeho šest bizarních, nádherně 
provázaných povídek: Štěstí z Kokury, Taxikář, Civilizační návyky, Poslední slušná generace, Pitomci a Duch 
amerického pilota. Tato černá komedie, která se řadí k nejoriginálnějším českým filmům, vypráví o malých lidech 
a víře v odpuštění. Děj povídek se odehrává v noci 6. srpna 1995, padesát let poté, co byla na Hirošimu svržena 
atomová puma. Ve filmu se objevují zázraky, náhody a souvislosti mezi nimi a autor tu spletl dohromady více či 
méně související osudy několika postav do jednoho vyprávění.
Film získal čtyři České lvy a další domácí i zahraniční ceny.
Tento film vám zůstane navždy zaryt v paměti. Přijďte jej shlédnout. Polštářky na sezení s sebou, ale raději ty bez 
knoflíků…
Režie: Petr Zelenka/ČR/1997/102 min
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Táborák
Tak ako aj minulý rok, aj tento rok sa 
uskutočnil táborák v krásnej rekreačnej 
lokalite Ern Halliday, no tentokrát v tá-
borišti Windmill, ktorý dával pocit, ako-
by ste sa nachádzali v malom zelenom 
údolíčku, i keď na akciu táboráku naisto 
priestranný.  Nechýbalo ani prostredie s 
prístreším, v prípade dažďa, a samozrej-
me aj priestor na urobenie veľkej vatry.  

Oproti minulému roku, keď pršalo a 
napriek tomu na táborák prišlo okolo 
200 ľudí, tento rok počasie prialo a s 
tým prišiel aj rekordný počet osôb a to 
zhruba 350, vrátane detí a novoroden-
cov, takže naozaj veľký úspech!  Okrem 
super chutných klobások a špekačiek, 
nechýbala ani vynikajúca štrúdľa a 
šišky (koblihy).  Dokonca tam boli aj 

horalky, po ktorých sa len tak zaprášilo.  
Samozrejme k dispozícii bolo aj české 
pivo a krásna veľká vatra na opeka-
nie.  Priebeh akcie bol veľmi príjemný, 
najmä vďaka všetkým pritomným, dob-
rovoľníkom a samozrejme aj organizáto-
rom.   Do budúceho roku, dovidenia.

Ingrid Morris
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“Where is a will, there is a way!”

S TRABANTY NAPŘÍČ KONTINENTY – TENTOKRÁT AUSTRÁLIÍ
Řeklo se, že v pondělí a ono to opravdu nakonec tak bylo! Sice ne 
to plánované, ale pondělí ano. Po divoké, deštivé noci se podivná 
žlutá kolona o třech autech a dvou motorkách vydala směrem 
na Wave Rock. Daleko nedojela. Už po dvoustech kilometrech 
se Jawě Anežce zadřel válec. A tak se opravovalo na stmívající 
silnici uprostřed ničeho. Reportáže na facebookových stránkách 
hlásily, že to zdaleka nebyla jediná porucha, než na Wave Rock 
dorazili. Přidaly se nebrzdící brzdy, asi aby se dostálo komentáře 
na zadních dveřích Babu „NO BRAKES, NO FEAR“, a pořádná 
lepicí páska musela zachránit rozbitá světla i okna, co způsobil 
odlétnutý kamínek. Překvapivě ne od projíždějícího roadtrainu, 
ale předjíždějícího prcka Malucha! Čeká je Alice Springs, Sydney 
a Darwin…ale prý se není čeho bát, máte-li dostatečné zásoby 
gaffa pásky, WD40 a drátu! A nakonec, nejedou poprvé, nějaký 
ten kontinent už za sebou mají… 

Poprvé však jedou v této sestavě. Devět členů česko-slovensko-
-polské výpravy je zrovna tak různorodá, jako jejich vozový park 
- Trabant Egu a Babu, Fiat Maluch a motorky Anežka a Skippy 
(plus dva invalidní vozíčky). S námi v Perthu nakonec strávili 
víc jak čtyři týdny. Danova odpověď na otázku proč si vybrali 
na začátek své cesty Perth, byla, že někde přece začít museli, 
aby mohli dojet do Sydney! Zdála se poněkud drsná, ale nakonec 
nám dala skvělou příležitost nakouknout do zákulisí cestovních 
příprav i poznat celou posádku. Oni sami pomalu zapadali i do 
koloritu Fremantlu, kde už je místní rozpoznávali nejen podle 
trabantích triček. A věřím, že dala příležitost i sobě samým vzá-
jemně se seznámit! 

Takto jsem je poznala já:

Posádka Trabantu Egu:  Dan Přibáň – řidič a šéf výpravy, co se 
 to snaží mít pod kontrolou 

 Vojta Duchoslav – fotograf,(prý)  
 kuchař a talentovaný zpěvák výpravy 

 Zdeněk Krátký – kameraman a tichý 
 pozorovatel

Posádka Trabantu Babu: Kuba Koutský – řidič a milovník  
 dobré kávy

 Kika (Kristýna) Madajová – 
 spolujezdkyně a holka, co se nedala 
 zastrašit osudem

Posádka Fiata Malucha: Radek Jona – kameraman, opravář 
 malucha a bavič výpravy

 Marcin Obalek – milovník traktorů, 
 patriot a další talentovaný zpěvák 

Jawa 250 Anežka:  Marek Slobodník – vtipálek a 
 optimista, kterého nic nezastaví

ČZ 175 Skippy:  Dominika Gawliczková – za tichou 
 tváří se skrývá silná žena

Co vás u nás překvapilo?

Marcin: Na letišti mi sebrali tři kila klobás!

Radek: Počasí – déšť a zima! V Austrálii je přece pořád teplo!

Vojta: Že se dá z klokana uvařit cokoliv!

Zdeněk: Srdečné přivítání a pohostinnost krajanů.

Kuba: Je to tu hodně přizpůsobené pro vozíčkáře! Jsou tu přívě-
tiví a vstřícní lidé.

Dominika: Šílená zima! A je to tu vše přehnaně dokonalé.

Jak jste se s Danem seznámili?

Zdeněk: Byl jsem na slavnostním rozjezdu do Jižní Ameriky. Dan 
mne požádal, jestli bych nechtěl být náhradním kameramanem, 
druhý měl jet jen na půl cesty. Nakonec jsem jel cestu celou.

Marek: V Praze na přednášce. Dan mne pozval, abych udělal 
přednášku o své cestě po Kazachstánu na pionýru JAWA 50. Taky 
doplňuju mezinárodní posádku! Když Dan vzal Poláka Radka, tak 
se mi ozval na FB:

„Čau Marek! Nejedeš do Jižní Ameriky?“ A já odepsal: „Dobre, 
idem!“
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Radek: Jel jsem s Tomkem a Danem přes Jižní Ameriku. Tomek 
viděl Danův film a chtěl se přidat s Maluchem. Dan prvně ne-
chtěl, ale nakonec zjistil, že se do kontejneru pěkně vejdou dva 
trabanty a jeden Fiat, a bylo to!

Kuba: Byl jsem na Danově přednášce a po ní jsem se ho ptal, jest-
li bych příště taky nemohl jet. Dan prvně nechtěl, ale pak si uvě-
domil, že trabanty dělali i v úpravě pro vozíčkáře! Tak že bych 
si to mohl odřídit, s čímž jsem samozřejmě souhlasil. Už jsem 
v Austrálii byl, moc se mi tu líbilo a chtěl jsem z ní vidět víc. 

Kika - vyprávěno ostatními:

Markův kamarád Jano viděl, že s námi jede vozíčkář a tak mu 
řekl, že zná super babu, která by s námi určitě šla, protože je 
světosběhlá. Marek Kiku oslovil, jestli by měla zájem – měla! A 
tak volal Danovi:

Marek: „Poslyš, vím, že nebereš baby, ale znám jednu super. Co 
říkáš?“

Dan: „OK, udělám výjimku!“

Vojta - vyprávěno ostatními:

Dan měl dva kameramany, ale řešil fotografa, který byl posled-
ním, kdo v týmu chyběl. Ten z minulé výpravy už jet nechtěl. Na 
různá doporučení dva vybral a vyzkoušel. S jasným vítězstvím 
z toho vyšel Vojta, student biologie a vášnivý fotograf, který také 
v 15. letech jel sám na výpravu do Mongolska.

Marcin: S Danem jsem se seznámil v Praze. Ale znal jsem se 
s Tomkem, který mne lákal už do Jižní Ameriky. Přes Jižní 
Ameriku jsem jel s traktorem. Chtěl jsem jet s traktorem i přes 
Austrálii, ale je moc pomalý a tak jsem ho vyměnil za Malucha. V 
něm jsem ale měl při řízení kolena až za ušima, tak jsem přední 
sedačku vyhodil a řídím ze zadní. 

Dominika - vyprávěno ostatními:

Dan se s Dominikou seznámil přes internet. Při plánování své sólo 
cesty do Kyrgyzstánu, Dominika požádala Dana o radu. Před ces-
tou do Austrálie Dan řešil, jestli Dominiku vzít také. V kontejneru 
nakonec zbylo místo na ještě jednu motorku a tak Dan udělal 
druhou výjimku!

Na co se nejvíc těšíte?

Dan: Až vyjedem! A na muzeum Šíleného Maxe v Silverton, 
poblíž Broken Hill.

Dominika: Až vyjedeme.

Kuba: Na pořádný adrenalin a dobrodružství, co mě potkají. 
Už jsem viděl východní stranu a tak se těším, že si jí spojím se 
západní a poznám, co je mezi tím. A chci to také dokázat všem, 
co si nemyslí, že je to možné!

Kika: Nechám se překvapit! Nevím, na co se mám těšit, nemám 
očekávání. Co bude, bude, co nebude, nebude.

Vojta: Co bude potom, až vyvrcholí ponorka. Pak už to bude jen 
lepší! A na první snědený road kill!

Zdeněk: Já se taky těším na to, co bude potom, až jednou vyvr-
cholí ponorka.

Marek: Až dojedeme do Indonésie a bude tam levně.

Radek: Já taky! 

Marcin: Na všechny traktory, co po cestě potkám.

Celá žlutá kolona i posádka se s námi i Perthem rozloučila s 
krásným panoramatickým výhledem na večerní město. Přeji všem 
šťastnou cestu plnou nových dobrodružství. Ve zdraví si užijte 
těch nekonečných kilometrů a miliónů hvězd, ať pochopíte, co je 
to Austrálie!

Na motivy skutečných událostí sepsala:

Jitka Smith
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Anka a Janko Majerovi sa narodili v slovenskej dedine Selenča (Селенча), 
na územiu dnešného Srbska. Jej názov je odvodený od slova prisťahovalec.  
Za susedov majú Selenčania nielen Srbov ale aj ľudí z chorvátskej dediny, 
takže manželia Majerovi vedia plynule srbsky aj chorvátsky.  
 

Do Austrálie odišiel v roku 1969 najprv Janko, za rok a pol ho nasledovala 
jeho snúbenica Anka. Usadili sa najprv v Melbourne, kde už bývalo asi 60 
rodín z Vojvodiny. V hlavnom meste štátu Viktória sa im páčilo, ale deti 
mali astma, tak sa na odporučenie priateľov odsťahovali do Perth. Vraj je 
tam lepší vzduch. A bol. Deti zdravo rástli a dnes majú Anka s Jankom 
okrem dvoch dcér a jedného syna už sedem vnúčat a ôsme je na ceste.  
 

Anka bola prvým človekom, s ktorým som sa zoznámila  
pri mojom príchode do Austrálie. Vrelé prijatie a úsmev,  
ktorým táto drobná žena stále žiari, mi zostanú navždy  
spojené s mojimi prvými dňami v Perth. Učarovala mi jej  
krásna záhrada plná kvetín, o ktoré sa denne stará už vyše  
dvadsať rokov. A rastliny jej lásku vracajú – krásne kvitnú  
a vy máte pocit, že ste v botanickej záhrade. Keď mi dávala  
pár kvetín, jej manžel hovorí: „Zoberte si to všetko. Však  
trávi polievaním celý deň!“ A Anka len mávla rukou.      Janko a Anka Majerovi (Mayerovi) 

 

„Poď, niečo Ti ukážem,“ – hovorí mi Anka a už ma 
viedla do malej zadnej izbičky. A tam v skrini mala 
schovaný selenčiansky kroj! „Vyskúšaj si ho. Azda ti 
bude dobrý.“ A tak som sa obliekla do honosného 
kroja - teda Anka mi musela pomôcť, lebo sama by 
som sa veru do všetkých tých spodničiek, blúzky a 
stužiek neobliekla. Upevniť čepiec chce tiež ruky 
navyše. „Krásne,“- povedala Anka, keď ma ustrojila. 
„Škoda, že tu v Perth nemáme krojované zábavy.“ 
„Tancovať s touto váhou na tele?“ – nestačila som 
sa diviť, lebo kroj podľa mňa vážil najmenej 10kg. 
„No a prečo nie? Nevesty sú v tom celý deň.“ 

Anka vo svojom kvetinovom kráľovstve 
 
Anka a Janko sú v česko-slovenskej asociácii od roku 1981.  
Zúčastňovali sa mnohých akcií, ktoré klub organizoval, ale  
s rozrastajúcou sa rodinou je akosi menej času na zábavu.  
Čo však Anka nevynechá, je bohoslužba v St Johns Lutheran  
Church jedenkrát do mesiaca. S príchodom Mila Velebíra  
z Melbourne sa tu od roku 2006 schádza asi 30 ľudí –  
evanjelici, katolíci, pravoslávni i bez viery, Slováci, Česi,  
Ukrajinci i Poliaci. Po bohoslužbe si posedia v hale vedľa     Veľká rodina Mayerových 
kostola pri malom občerstvení, každý prinesie niečo doma urobené. Príďte aj vy, všetci ste vítaní.
            (Gábina) 



Klokanček
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ NEJEN PRO MALÉ ČTENÁŘE

V několika dalších vydáních Klokana se budeme setkávat v četbě na pokračování s klokaní rodinou 
Hopkinsových, která zažívá nejrůznější dobrodružství. V knize Nimbi a Pimpa autorky Bohdany Pěvy Šolcové 
se dva klokánci Nimbi a Pimpa snží pochopit svět, a tak jim rodina nebo přátelé vyprávějí, jak vzniklo slun-
ce, hvězdy, proč je ptakopysk tak podivný, proč hoří les, proč je den a noc, proč má klokan dlouhý ocas… 
Kromě toho se seznámíme se strýčkem Koalou, tetou Vombatovou, vránami, kakadú, se strýčkem a tetou 
Ptakopyskovými a dalšími zvířátky.

2. kapitola
O TOM, JAK ŠLI KE STRÝČKU KOALOVI A STRÝČKOVO VYPRÁVĚNÍ O TOM, PROČ MAJÍ KLOKANI OCAS A VOMBATI 

PLACATÉ ČELO

Nimbimu se tu noc náramně dobře spalo. Zdálo se mu totiž o 
tom podvodním králi, jeho království a hvězdách. „Dobré ráno,“ 
vyskočil na paseku a pustil se s chutí do snídaně. To ráno byla 
tráva obzvlášť křehká a voňavá. Maminka trochu kroutila hlavou 
nad tím, že Nimbi tak rychle a bez řečí vstal, ale pak si pomys-
lela, že to je asi tím, že po snídani chce jít celá rodina navštívit 
strýčka Koalu, který byl s klokany příbuzný, protože měl na břiše 
také kapsu. Nimbi měl strýčka moc rád, protože vyprávěl zví-
řátkům veselé příběhy. Bydlel v blahovičníkovém lese nedaleko 
paseky a všichni ho znali široko daleko, protože uměl vyprávět 
spoustu příběhů. Nepotkali byste zvířátko, které by nevědělo, že 
strýček Koala bydlí na třetí větvi na pátém stromě za potokem.   
Jediná potíž ale byla, že strýček Koala většinu dne spal na svém 
stromu.  A když se špatně vyspal, to pak bručel a mrzel se na 
celý svět a z příběhů nebylo nic.

Cestou k strýčkovi klokánci dováděli: „O co, že nepřeskočíš po-
tok, Pimpo!“ zavolal Nimbi na sestřenku. 

„O co, že ano!“ 

„O tenhle žlutý kamínek!“ otevřel Nimbi dlaň, na níž ležel 
krásný oblázek, který byl ohlazený pěkně dokulata křišťálovou 
vodou z potoka. Pimpa byla malá klokaní holka, a tak ještě ne-
měla v nohách velkou sílu. Proto se hodně rozeběhla a hop! byla 
na druhé straně. Ani kapka vody nevystříkla. Nimbi byl trochu 
zklamaný, když dával Pimpě kamínek, který si pak schovala do 
kapsy.

„O co, Nimbi, že ty nepřeskočíš!“ trumfovala Pimpa zase jeho.

„O co?“

„O tuhle mušličku!“ sáhla Pimpa do kapsy. Tahle bílá mušlička 
s růžovými okraji nebyla obyčejná, ale kouzelná. Skrýval se v ní 
totiž celý oceán. Kdo si ji přiložil k uchu, slyšel ho šumět. Byla to 
nejkrásnější mušlička, kterou Pimpa měla, a Nimbi si ji moc přál.

   Nimbi se pořádně rozeběhl. Běžel, jak nejrychleji dokázal a 
těsně před potokem se odrazil. Letěl a letěl, ale co to? Ocásek se 
mu najednou zamotal mezi nohy a šplouch do vody! Plácl sebou 
do vody jak široký tak dlouhý.

  „Pomoc, pomoc!“ kuckal vodu. „Maminko, tatínku!“

  Všichni klokani přiběhli. „Ale copak to tu vyvádíš, Nimbi? 
Kolikpak rybiček jsi chytil?“ škádlil ho tatínek a vytáhl ho 
z potoka.

„Žádnou,“ povzdechl si Nimbi, když viděl, jak si Pimpa schovává 
kouzelnou mušličku zpátky do kapsy.

  „Pospěšme si trochu, sluníčko stoupá výš a výš. Musíme dorazit 
k strýčkovi před polednem, než bude největší horko,“ řekla ba-
bička, a tak pokračovali v cestě.

  V polovině cesty zrovna když přeskakovali pátý kámen pod 
kopečkem, potkali tetu Vombatovou, která se zrovna vyhříva-
la před svým domečkem, který si vyhloubila pod zemí, kde se 
mohla schovat před letním horkem. Teta byla zavalitá paní a 
jejích silných drápů se mohl bát každý, kdo by to s ní nemyslel 

dobře. Nedaleko domku si hrál její malý synek. Jakmile ale usly-
šel přicházet Hopkinsovi, polekal se a běžel se schovat mamince 
do kapsy. „I ty, hloupý,“ smála se teta, „Hopkinsových se přece 
nemusíš bát, to jsou naši příbuzní.“

Zatímco klokani s tetou rozprávěli, klokánci si zvědavě prohlíželi 
tetu a malého vombata, který stále trochu bázlivě vystrkoval hla-
vu mamince z kapsy. Nimbi ještě nikdy neviděl takové příbuzné. 
Teta měla silné ruce a drápy a velkou hlavu s rozpláclým čelem 
a velký nos.

„Teto, proč máš kapsu obrácenou dolů?“ kroutil hlavou Nimbi.

„Aby se hlína, kterou hrabu ven z chodby, nedostala do kapsy. 
To by se tvému bratránkovi vůbec nelíbilo,“ mžourala na něj teta 
malýma očima.

Byl čas se rozloučit. Hopkinsovi zamávali Vombatovým a už si to 
hopkali dál.

Ten den měli štěstí. Strýček Koala zrovna seděl na svém stromě 
a pomalu a rozvážně žvýkal listí. Žádný spěch a žádný shon. 
„Pěkně vás vítám, rodino,“ zamžoural na Hopkinsovi strýček svý-
ma malýma ospalýma očičkama. Klokani se pohodlně rozložili 
pod strom a všichni si začali vyprávět, co se stalo zajímavého 
na pasece a co v lese, když tu si najednou strýček všimne, že je 
Nimbi mokrý. A prý, co se ti, Nimbi, stalo a proč jsi tak mokrý? 
Nimbi se před strýčkem styděl a nechtěl nic říct, ale babička 
začala vyprávět, jak skákal přes potok a jak se mu mezi nohy 
připletl ocásek, a tak spadl do potoka.

Strýček se na Nimbiho usmál a šibalsky na něj mrknul: „A to víš, 
Nimbi, proč mají klokani ocas?“ Nikdo to nevěděl, a tak začal 
strýček vypravovat.

„Před dávnými časy vypadala některá zvířata jinak než dnes. 
Klokani neměli ocas a vombati měli kulaté čelo. Klokan Mirram 
a vombat Warreen byli velcí kamarádi. Žili spolu v přátelství a 
lovili spolu. 

Vombat bydlel v pohodlném domečku z kůry vystlaném měkkým 
listím. Protože byl klokan velmi bezstarostný a nezajímalo ho, co 
bude zítra, domeček si nepostavil. Líbilo se mu spát pod širým 
nebem vedle ohniště na zelené trávě, která byla jeho postýlkou. 
Tento život venku byl velmi krásný, protože jasné hvězdy na 
klokana v noci mrkaly, stříbrný měsíc se na něj usmíval a měkký 
vánek mu šuměl ukolébavku. Když ale přišly velké deště, tento 
život už tak pěkný a pohodlný nebyl.

Jedné noci přišla opravdu obrovská bouře. Vichr hučel děsivě 
a ohýbal vysokými stromy sem tam. Vypadalo to, jako by je 
ohýbaly paže neviditelného obra. Spustil se příval deště a tma 
zakryla světlo hvězd a měsíce. Déšť velmi rychle uhasil žhavý po-
pel v ohništi a klokan se ocitl na pospas nepřízni počasí. Protože 
byl celý mokrý a třásl se zimou, rozhodl se, že využije vombato-
vy pohostinnosti.

„Vombat je můj kamarád, a tak mně určitě neodmítne pomoci. 
Zeptám se ho, jestli u něj můžu v domečku přespat, když je tako-
vé ošklivé počasí.“
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Klokanovi byla zima a cítil se mizerně, když otevíral dveře vom-
batova domečku, kde byla spousta místa pro oba. Klokan vzbudil 
vombata: „Kamaráde, bouře mi uhasila oheň, déšť mě promáčel 
a studený vítr mě zebe až do morku kostí. Mohl bych se vyspat u 
tebe támhle v koutku?“

Vombat zamrkal svýma ospalýma očičkama a řekl rozmrzelým 
hlasem: „Ne, protože tam chci spát já. Není tu dost místa, kloka-
ne.“ Nato se zvedl a šel spát do toho rohu. Ale protože nemohl 
být v obou rozích zároveň, jeden roh se uprázdnil.

Klokan vyšel smutně z domečku a posadil se na mokrou trávu 
vedle vyhaslého ohniště plného mokrého popela a jeho myšlenky 
byly zoufalé jako bouře, která kolem něho skučela. Bouře byla 
silnější a silnější a klokan se zahleděl na vombatův domeček, 
kde bylo sucho a teplo. Rozhodl se, že půjde vombata poprosit o 
přístřeší ještě jednou.

Znova vstoupil do domečku, položil vombatovi ruku na rame-
no a jemně jím zatřásl. „Kamaráde, vítr venku je opravdu moc 
studený a kouše jako pes. Prší čím dál tím víc a nemám na sobě 
jediný suchý chlup. Byl bych ti moc vděčný, kdybys mě u sebe 
nechal támhle v tom rohu přespat. Nebudu tě rušit.“

Vombat zvedl hlavu a uslyšel skučení větru a hřmění bouře zven-
ku. „Už jednou jsem ti řekl, že tu není dost místa pro nás oba. 
Běž ven a nebuď mě!

 „Ale,“ řekl udiveně klokan, “ támhle v tom rohu je místa dost. 
Přece mě nevyženeš ven do takového ošklivého počasí!“

Nato se vombat zvedl a lehl si do toho rohu, a tak byl roh 
obsazený. Ale druhý roh se uvolnil. Když vombat viděl, že už 
nemůže déle klokana šálit a skrývat svoje sobecké chování, velmi 
se rozzlobil a začal řvát: „Běž pryč! Běž pryč! Nechci tě v mém 
domečku. Je mi jedno, že ti je zima a jsi mokrý!“

Toto kruté chování klokana velmi rozhněvalo a vyšel z domečku 
v hrozném hněvu. Venku tápal tak dlouho ve tmě, až našel velký 
plochý kámen. Potom tichounce proklouznul do domečku. Ve 
tmě uslyšel těžké vombatovo oddychování. Vombat spal. Tiše 
se k němu přiblížil, zvedl ruce s kamenem vysoko nad hlavu a 
pustil ho na vombatovu hlavu. Nebojte se, děti, úder vomba-
ta nezabil, jen mu zploštil čelo. Místo kulatého čela měl čelo 
ploché. Když se vombat vzpamatoval z toho překvapení, slyšel 
posměšný klokanův hlas: „To je odplata za to, že jednáš se svými 
kamarády tak krutě. Ty a tvoje děti a děti tvých dětí budou 
putovat po zemi s plochým čelem, a tak budou všichni vědět, že 

jsi byl sobecký.“

Vombat klokanovi neodpověděl, ale od tohoto okamžiku začal 
plánovat odplatu za své ploché čelo.

Za nějaký čas byl vombat v lese, když tu najednou vidí přes vět-
ve stromů klokana, který se nedaleko pásl. Neslyšně se k němu 
přiblížil a vší silou na něj hodil oštěp. Ten se klokanovi zabodl 
do zadnice a to tak hluboko, že si ho klokan nemohl vytáhnout. 
Skákal kolem a snažil se ho zbavit, když tu slyší vombatův 
výsměšný hlas: „Ha, teď konečně přišla řada na mou odplatu. 
Na to jsem čekal dlouho. Celý život budeš mít oštěp zapíchnutý 
v zadnici a celý život budeš vandrovat po zemi bez střechy nad 
hlavou. A tvoje děti také a děti tvých dětí jakbysmet. Podle toho-
to oštěpu budou všichni vědět, že jsi mi chtěl ublížit.“

Od těch dob mají klokani dlouhý ocas a putují buší bez domova 
a vombati mají ploché čelo jako věčné znamení sobeckosti.“

Strýček Koala dovyprávěl příběh, pohodlně se opřel o kmen 
stromu a očička se mu začala klížit únavou. Nebylo divu, bylo 
horčeji a horčeji. Vzduch se tetelil horkem a kdo mohl, schoval 
se do stínu, kde přečkal do večera, kdy bylo o trochu chladněji. 
Jenom ještěrky si libovaly na rozpálených kamenech, kde se sna-
žily pochytat sluneční paprsky a cikády si mnuly radostí křídla. 
„Trrr, trrr,“ bylo všude slyšet.

Také na klokany šla dřímota. Nimbi přemýšlel o tom, co strýček 
vyprávěl. „Maminko, my máme ocásek za trest?“ Připadalo mu, 
že ano. Vždyť dnes kvůli němu spadl do potoka.

„Ale ne,“ smála se maminka. „Naopak. Mít ocásek je velmi uži-
tečné. Nám klokanům slouží jako třetí noha. Bez  něj by se nám 
špatně hopkalo.“ To se stejně Nimbimu moc nezdálo.

Nimbimu bylo klokana ze strýčkova vyprávění moc líto. 
Představoval si, jak mu asi muselo být zima a jak mu bylo smut-
no, když ho jeho kamarád nenechal přespat v domečku a vyhnal 
ho na déšť. „To se kamarádům nedělá, to co udělal ten vombat,“ 
rozhorlil se. „Kdybych měl domeček, nikoho bych nevyhnal.“

„Už spi, ty rozumbrado, ať máš sílu. Večer se musíme vydat zpát-
ky domů na paseku.“

A tak se stočil k mamince do klubíčka. Byla pravda, co vyprávěl 
strýček, nebo to byla jenom pohádka? Na to ale nepřišel, protože 
už za chviličku spokojeně spal. 

Výtvarná soutež
Uzávěrka soutěže: 1. 7. 2015

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma Klokánci –  
ilustrace ke knize Nimbi a Pimpa aneb dobrodružství dvou klokánků 

 publikované jako četba na pokračování v časopise Klokan
Libovolná výtvarná technika

Na práce nezapomeňte uvést věkovou kategorii, jméno, e-mail nebo telefon
Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a práce bude možné si vyzvednout v České škole po ukončení soutěže.

Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho uveřejněním a uvedením svého jména.

Věkové kategorie: 
• děti předškolního věku 
• děti mladšího a staršího 
 školního věku

Výtvarné práce posílejte na adresu Asociace:
6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016 

nebo se domluvte na osobním předání s učitelkou Pěvou ve Woodlands, 
Subiacu, Maylands, Scarborough a White Gum Valley 

 nebo na klubových akcích.  
Kontaktujte ji prosím na e-mailové adrese zrzovlaska@gmail.com
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Knihovníkův pozdní sběr
S blížícím se sedmdesátým výročím konce druhé světové války 
si v klubovní knihovně více všímám autorů, kterým krutost 
druhé světové války poznamenala život. Někteří se stali oběťmi 
heydrichiády, kdežto jiní byli zase vězněni v koncentračních 
táborech, kde na ty, kteří neměli to štěstí, čekala smrt.
Karel Poláček, Vladislav Vančura, Ota Pavel, Norbert Frýd, 
Josef Čapek…
Také jeden z nejpřekládanějších a nejplodnějších současných 
českých autorů Ivan Klíma (*1931) strávil tři a půl roku 
v koncentračním táboře Terezín, 
z něhož vyšel na svobodu jako 
čtrnáctiletý.
Tento prozaik, dramatik, publicista, 
autor knih pro děti a esejů se narodil 
v Praze do židovské rodiny. Jeho 
otec Vilém Klíma byl špičkový vědec 
a vynálezce. Celá rodina Klímova 
přežila koncentrační tábor Terezín 
pravděpodobně díky otci, protože 
jako elektroinženýr měl na starosti 
chod elektřiny v ghettu a byl na 
seznamu nepostradatelných pracov-
níků. Protože rodina silně nenáviděla 
německé okupanty, změnili si po 
válce své německé příjmení Kauders na české příjmení Klíma. 
Po válce čekal Ivan Klíma, že se vrátí některý z jeho kamarádů, 
které měl v ghettu, ale časem pochopil, že se už nevrátí nikdo.
Po válce pracoval Klíma jako redaktor v nejrůznějších 
periodikách. V 50. letech vstoupil do KSČ, ale v roce 1967 byl 
ze strany vyloučen. V letech 1969-1970 přednášel jako hostu-
jící profesor české literatury na universitě v Michiganu v USA 
a když se vrátil do Československa, normalizační běsnění na 
něj plně uhodilo. Mnozí se Klímy překvapeně ptali, proč se 
vracel zpátky. Odpověděl, že doma je jenom v Československu 
a že člověka můžou připravit o všechno, ale o domov se při-
pravit nedá. Systém ho začal pronásledovat, policie ho často 

vyslýchala a byla mu zakázána publikační činnost. Až do revo-
luce v roce 1989 musel pracovat jenom v dělnických profesích. 
Publikovat povídky a romány nesměl, a tak vycházely v sami-
zdatu nebo v zahraničí, kde získal řadu ocenění. Po revoluci 
založil Obec spisovatelů a stal se na tři roky předsedou PEN 
klubu. V současnosti je jeho místopředsedou. Klíma je velkým 
znalcem díla Karla Čapka a Franze Kafky. V roce 2010 mu byla 
udělena cena Magnesia Litera za autobiografickou ságu Moje 
šílené století, o které autor říká, že zde popisuje jednu šílenost 
za druhou.

„Prázdno v duši se nedá zaplnit ani 
všemi věcmi světa“  – můžete nalézt 
v Klímově románu Láska a smetí, 
který čeká na své čtenáře v klubovní 
knihovně. Poprvé vyšel v samizdatu 
v roce 1987, potom v exilu v roce 
1988 a konečně v roce 1990 ve 
svobodných Čechách. Je to čtenářsky 
neobyčejně úspěšný román, který byl 
přeložen do mnoha jazyků. Děj romá-
nu se točí kolem vnitřního rozporu 
hrdiny, jestli lhát a milovat nebo ne-
lhat a být věrný. A samozřejmě se děj 
odehrává v Klímově milované Praze.

Lukáš Vaculík o autorovi říká: „Ivan Klíma píše čtivé knihy, které 
jsou sdělné i co s týče jazyka. Na Klímovi se svět dovídá, že existuje 
nějaká česká literatura.“
Přijďte si tuto knihu vypůjčit do knihovny nebo si o ni napište 
učitelce Pěvě, která vám ji ráda přinese do Woodlands, Subiaca, 
Scarborough nebo White Gum Valley.

Seznam knih naleznete na: 
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/
knihovna_seznam.pdf

Bohdana Pěva Šolcová

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNIHOVNICE
Máte-li do česko-slovenské knihovny v Maylands daleko, nemáte-li čas přijít každý první čtvrtek v měsíci, 

 přijďte si jednoduše vyzvednout knihy na tato místa: 
• každý pátek Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd od 9:30 – 13:00 hodin
• každou sobotu Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands od  9:30 – 13:00 hodin
• po domluvě ve Scarborough nebo White Gum Valley

Stačí si vybrat ze seznamu knih, který naleznete na této webové adrese  
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/knihovna_seznam.pdf

Pak si knihu/-y objednáte na e-mailové adrese zrzovlaska@gmail.com 
a knihovnice Pěva vám knihy ráda přinese na místo, které si vyberete. 

Těším se na čtenáře!

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 c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands

Těší se na vás knihovnice Bohdana Pěva Šolcová

http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/knihovna_seznam.pdf
http://www.czechslovakwa.org/wp-content/uploads/2014/10/knihovna_seznam.pdf
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SOUTĚŽ
Tentokrát jsme si pro vás připravili tuto soutěžní otázku:

Jaké je přídavné jméno od podstatného jména kotě?
Svou odpověď zašlete do konce května na e-mailovou adresu zrzovlaska@gmail.com

Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který získá knihu, již si může vyzvednout ve Scarborough, Woodlands, Subiacu, Maylands, White Gum 
Valley nebo jinde po domluvě.

V dubnu jsme se vás ptali, jaký je tvar substantiva veš v instrumentálu plurálu.
Správná odpověď: vešmi

Př. Pes přiběhl s všemi vešmi v srsti.
Ze všech správných odpovědí byla za dozoru státního zástupce vylosována odpověď paní Terezy Paton ze Sydney.

GRATULUJEME!

SUPER VÍKEND V MOORA.
Jako každý rok jsme se v březnu vydali do krásného měs-
tečka Moora na triatlon. A letos se nás sešla opravdu počet-
ná skupina. Devět závodníku a velká banda fanoušků. Děti 
jsem ani nespočítala. Byl to krásný víkend a ani chladnější 
počasí nikoho neodradilo. 

V neděli ráno jsme statečně naskákali do studeného bazénu 
a postupně odstartovali různě dlouhé triatlonové disci-
plíny. Čeští i Slovenští reprezentanti se úspěšně činili ve 
všech kategoriích. Měli jsme zastoupení v nejdelším triat-
lonu- kategorie mužů (Milan Kučera), žen (Petra Jerejian) i 
týmů (manželská dvojice Kamila a Michal Turkovi a Radim 
Dvořáček). Na start středního triatlonu nastoupily naše 3 
sportovkyně - Silvia Voleská, Dana Ball a Helena Tipett, 
která si zajela svoji triatlonovou premiéru. A v nejkratším 
triatlonu měl premiéru Adam Jerejian. Poprvé jsme měli 
zastoupení i v dětské kategorii.

Závod se česko – slovenskému týmu povedl na jedničku. 
Před cílem se předávala česká vlajka a všichni naši závodníci 
skončili na předních příčkách. Dohromady jsme vybojovali 
4 zlaté, jednu stříbrnou a 2 bramborové medaile. Naše díky 
patří hlavně těm nejúžasnějším fanouškům. Zazávodit si v 
Austrálii a přitom poslouchat české „do toho, do toho“ je 
proste zážitek. 

Za rok určitě vyrazíme znovu. Už teď se těšíme.

Petra Jerejian
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SYDNEY 
21-25 Říjen 2015 
Dendy Newtown 

UTS Faculty of Design
PERTH 
19-22 Listopad 2015 
Cinema Paradiso, Northbridge

Pokračování velmi úspěšného prvního ročníku filmového festivalu v Sydney v tomto 
 roce zavítá i k nám do Perthu.  

4-denní festival nabídneněkolik filmů českých i slovenských a bude i pohádka pro naše ratolesti. 
Bude také losována divácká cena - ubytování pro dva v lázních Karlovy Vary.

Již nyní můžete vše sledovat prostřednictvím festivalových novinek - 
stačí, aby jste si zaregistrovali svoji emailovou adresu na 

http://www.iksimafilms.com.au/newsletter.
O všech novinkách Vás samozřejmě budeme informovat na našich webových stránkách 

 a v příštích číslech Klokana.

Těšíme se na Vás.

S ČEŠTINOU JE LEGRACE
Když jsem na táboráku chodila jako mlsná kočka kolem stánku 
s uzenářskými dobrotami, napadlo mě, že bych se s vámi 
mohla kouknout na zoubek některým uzeninám, a to z hlediska 
jazykového.
Co třeba takový párek?
Ze slovotvorného hlediska je slovo párek utvořeno příponou –
ek od slova pár (jako domek od dům, stolek od stůl apod.) Pár 
i párek označují dva jedince, věci, jevy (manželský pár, mladý 
párek, pár(ek) holoubat…). Slovo párek bylo vybráno pro ozna-
čení druhu uzenářského výrobku proto, že se vždy prodávaly 
dva spojené kusy. Tato motivovanost pojmenování se postup-
ně vytrácí a ne všichni uživatelé si ji uvědomují. Může to být 
způsobeno tím, že v posledních letech se už nevyrábějí jenom 
klasické párky, tzn. dvě spojené nožičky, ale jakýsi „had“. Dnes 
lidé většinou používají slovo párek pro označení jedné nožičky. 
Ale na Hané se například párkům říká viřtle (nářeční slovo).
A co buřt?
Synonymem pro buřt (nespisovné) je také vuřt (neutrální 
slovo), které pochází z německého slova Wurst, označujícího 

uzenářský výrobek ve tvaru krátkého silného válečku. Podle ně-
meckého frazému Es ist mir Wurst se v češtině používá frazém 
je mi to buřt (ve významu je mi to jedno). Poměrně oblíbený je v 
Česku buřtguláš. Toto složené slovo obsahuje slovo guláš. Toto 
slovo bylo v 19. století přejato z maďarského gulyás(hús), což 
znamená gulášové maso od gulya, což znamená stádo hovězího 
dobytka. Maďarský guláš je polévka. Českému guláši se nejví-
ce podobá maďarský pörkölt, který však Maďaři jedí s noky, 
těstovinami, bramborem, nikoli však s knedlíkem. Segedínský 
či debrecínský guláš znají pouze ti Maďaři, kteří tyto české spe-
ciality ochutnali při svém pobytu v České republice nebo ještě 
v někdejším Československu. A tak máme v češtině nádherné 
složené slovo, jehož první část je německá a druhá maďarská – 
vlastně takový jazykový guláš.
A klobása?
Původ českého a slovenského slova klobása, něm.-rak. 
Klobasse, maď. Kolbasz je bohužel nejasný, ale jejich etymolo-
gická příbuznost je patrná.

Bohdana Pěva Šolcová



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
mailto:lucievklokan@gmail.com
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NĚKOLIK KONCŮ 2. 
SVĚTOVÉ VÁLKY A 
JEJICH 70. VÝROČÍ
Poslední výstřel 2. světové války na našem 
území padl u Milína 11. května 1945, což 
připomíná zdejší Památník vítězství. Od 
roku 1989 slaví Česká republika konec vál-
ky 8. května jako Den vítězství v Evropě. 
V  Československu jsme si konec války 
dlouho připomínali až 9. května v souvis-
losti s osvobozením Prahy Rudou armádou. 
Ostatně v Moskvě je tomu tak dodnes při 
oslavách konce Velké vlastenecké války. 
Ale po roce 1989 se oslavy války přesunu-
ly na 8. května, kdy kapitulace Německa 
vstoupila v  platnost. Historik Jindřich 
Marek z Vojenského ústavu v Praze uvádí: 
„Západní Evropa slavila konec války 8. květ-
na, Kreml den na to. Vstup Sovětských vojsk 
9. května do Prahy bral Stalin jako závěreč-
nou tečku účasti ve válce. Oslavy 9. května 
nám byly nadiktované. Po čtyřicet let jsme tak 
projevovali vděčnost Rusům.“ 

V zemích Britského společenství se konec 2. 
světové války slaví již 7. května, kdy nacis-
té podepsali v Remeši kapitulaci. Navzdory 
kapitulaci ale nastupoval v  Evropě klid 
zbraní v různé době. V Jugoslávii se napří-
klad bojovalo ještě 12. května a poslední 
německá jednotka kapitulovala až v  září 
na Špicberkách. Definitivní tečku za 2. 
světovou válkou představuje až kapitulace 
Japonska 2. září 1945.

Tato válka, které se zúčastnila většina stá-
tů světa, byla dosud největším a nejvíc zni-
čujícím válečným konfliktem v  dějinách 
lidstva. Za oběť jí padlo 60 miliónů lidí, 
z toho 6 miliónů evropských Židů, kteří 
padli za oběť nacistické rasové ideologie. 
V nevídané míře ji provázely zločiny proti 
lidskosti a válečné zločiny. Odhaduje se, 
že v nacistických koncentračních táborech 
zahynulo asi 12 miliónů civilistů a další 
jeden a půl miliónu zemřel při bombar-
dování. Milióny osob byly proti své vůli 
totálně nasazeny v německé válečné eko-
nomice. Dopad války byl zdrcující.

Největší bitvou 2. světové války svedenou 
Čechoslováky bylo Pražské povstání, kte-
ré vypuklo 5. května v  Praze. Když lidé 
začali strhávat nebo přetírat nenáviděné 
německé nápisy a vlajky, začali němečtí 
vojáci střílet. Vysílání pražského rozhlasu 
vyzývalo obyvatele k boji proti okupantům. 
Lidé se sbíhali k rozhlasu, kolem něhož se 
rozhořely pouliční boje. Z  5. na 6. květ-
na se z Prahy stalo město barikád. V bo-
jích proti Němcům Pražanům významně 
pomohla armáda generála Vlasova, která 
byla vyzbrojena těžkou technikou. Pražané 
spoléhali též na pomoc americké armády, 
která 6. května osvobodila Plzeň a chtě-
la pokračovat dále k hlavnímu městu, ale 
z politicko-vojenských důvodů musela 
zůstat na demarkační linii.  Stalin nedal 

svolení k dalšímu postupu Američanů, a 
tak Praha musela čekat na pomoc vzdále-
né Rudé armády. Ve městě hořely prudké 
boje, a když byla v Remeši 8. května po-
depsána bezpodmínečná kapitulace, bylo 
Němcům jasné, že nemá smysl pokračovat 
v boji. V pozdních odpoledních hodinách 
německý generál Toussaint podepsal doho-
du o stažení německých jednotek z Prahy 
s českým generálem Kutlvašrem, boj byl 
zastaven a Němcům byl umožněn volný 
odchod z Prahy do amerického zajetí.

Zajímavé jsou osudy obou generálů, kteří 
netušili, že se za několik let setkají jako mu-
klové v komunistickém lágru v Leopoldově. 
Toussaint tam byl poslán poté, co ho 
Američané předali Čechoslovákům a hr-
dina Pražského povstání Kutlvašr byl v lá-
gru uvězněn na doživotí za to, že během 
povstání vyjednával s Američany o jejich 
možné pomoci nacisty sužované Praze.

9. května v  ranních hodinách vjely do 
Prahy první sovětské tanky Rudé armá-
dy, která začala Prahu čistit od fanatic-
kých německých odstřelovačů. Ačkoliv se 
nikdy nepodařilo přesně zjistit počet obě-
tí, uvádí se, že při bojích zahynulo přes 
1500 Čechů, přes 300 Vlasovců a kolem 
1000 Němců. Dále se uvádí, že v bojích v 

Praze a v nejbližším okolí zahynulo 692 
vojáků Rudé armády.

Když v Československu nastal klid zbraní, 
země se velmi pomalu vracela k normální-
mu životu, tentokrát již bez Podkarpatské 
Rusi, která připadla Sovětskému svazu.

Vzpomínkové akce, kterými Česká 
republika oslavuje 70. výročí konce války, 
se zúčastní i váleční veteráni. Pro řadu z 
nich bude kulaté výročí jednou z posled-
ních šancí, jak si připomenout své hrdinské 
činy. Jejich průměrný věk v Česku je totiž 
95 let.

Jednou z akcí bude slavnostní odhalení pa-
mětní desky před budovou Českého rozhla-
su, která připomíná oběti bojů o rozhlas. 
6. května zase proběhne už tradiční oslava 
konce druhé světové války v Plzni, která 
vyvrcholí položením věnců k pomníku 
Díky Ameriko! v centru Plzně.

Druhá světová válka ukázala, že v českém 
národě existuje značný počet lidí, kteří 
jsou schopni a ochotni se ve jménu svobo-
dy obětovat a povstat proti nepříteli.

Bohdana Pěva Šolcová

si dovoľujú pozvať všetkých krajanov na stretnutie s podpredsedom 
vlády Slovenskej republiky a ministrom zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí p. Miroslavom Lajčákom

Využite možnosť stretnúť sa a porozprávať s členom vlády Slovenskej 
republiky. Počas stretnutia bude tiež podávané drobné občerstvenie 

a vystúpi aj detský folklórny súbor Stonožka zo Sydney. 
 

Tešíme sa na stretnutie.

Igor Bartho
Veľvyslanec

Milan Neklapil
Honorárny konzul

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Canberre
a Honorárny konzul Slovenskej republiky v Sydney

Stretnutie sa uskutoční v utorok 
26. mája 2015 o 18.00 hod.

v priestoroch 
Café Simeon, Lakes Business Park, 10 Lord Street,

Botany, NSW 2019



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 apríli z dôvodu, že nebudem v Perthe, nebudú v našu 
zvyčajnú 4. nedeľu ale o týždeň skôr, teda 19. apríla 
2015 o 4:00 popoludní v St Johns Lutheran Church na 
16 Aberdeen St Northbridge. 
V máji budú znova v normálnom termíne, teda vo 4. 
nedeľu v mesiaci
24. mája 2015  o 4:00 popoludní. Bližšie informácie na 
telefóne 0413 650 429  milo.velebir@gmail.com
Rev Milo Velebír

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

10.Maj 11am
14.Jun 11am

 Our Lady Queen of  Poland, 35 Eighth Avenue, Maylands
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy  

chorých, prosím kontaktujte ma na: 
Rev. Fr. Pavol Herda 

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 pod-
pora
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

Slovenská škola v Perthe
Kde: 172 Glengarry Drive, Duncraig
Kedy: školské soboty od 8:30-10:00
Mojím zámerom je rozvíjanie jazykových a komu-
nikačných zručností v slovenskom jazyku a poznávanie 
slovenskej kultúry a umenia pre deti pútavou formou. 
Mám otvorenú jednu triedu od 5 do 10 rokov.
Viac informácií: maria.podolinska@gmail.com

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka češtiny pro dospělé v roce 2015 začíná v úterý 
3. února a sobotu 21. února.  
Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich 
webových stránkách www.CzechSlovakWA.org. 
Bližší informace Vám také sdělí Ashley ballashley@hot-
mail.com (AJ) anebo Gábina gabbieperth@gmail.com
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 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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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.  
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 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 

  14. 5. 2015 Kinokavárna
 31. 5. 2015 Den dětí

 June 2015 Přednáška - Geologem v Austrálii 
 Taneční večer

  8. 8. 2015 Vepřové hody

  November 2015 Filmový Festival
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA    6016
May 2015

MARTIN UDALL & ASSOCIATES  
LAWYERS | MIGRATION AGENTS  

IMMIGRATION SPECIALISTS 
 

- Professional, Experienced, Innovative  
- All visas including complex cases  
- We Care: Free Legal Advice for the     
  Czech and Slovak Community  

www.martinudall.com 
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