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Reakce na akce

KAŠPÁREK, PEŤAČKY A LOUTKOVÉ DIVADLO

Po velkém těšení a plánování jsme se konečně dočkali! PEŤačky dorazily do Perthu i s jejich „rodiči“, Romanem a 
Libuškou Bauerovými, loutkaři z divadla BOĎI Jaroměř. Svoji šňůru workshopů i vystoupení zahájili právě s námi 
zde v Perthu.
Svou první velkou cestu do světa zvládli na jedničku. Aby také ne, 
když na ně celou cestu dohlížel Kašpárek, který má od doby Matěje 
Kopeckého už mnohé zkušenosti za sebou. Romana zachránil i při 
celní prohlídce, když úředník udiveně koukal na obsah jeho kufru 
při rentgenové prohlídce. Kufr byl totiž plný krásných loutek, kte-
ré Libuška s Romanem vyrobili speciálně na tuto cestu. Věděli, že 
by mohli mít potíže se svými dřevěnými a tak vyrobili loutky bez 
kouska dřeva, většinou z  recyklovaného materiálu. Kašpárek je 
tu provází na každém kroku a posílá pozdravy domů. Také nás tu 
naučil péct rohlíky, recept na ně najdete o pár stránek dále!

Po malém rozkoukání tu na Romana a Libušku už čekala „práce“. 

V České škole se chystal workshop pro děti i rodiče, na kterém 
se vyráběly PEŤačky – loutky, kterým dala základ plastová PET 
láhev. Loutkaře poněkud překvapilo, že na workshop dorazí 30 
PEŤaček chtivých dětí, to prý ještě nezažili! Vzali to však spor-
tovně, obrnili se trpělivostí a vyrazili i s učiteli do výrobního reje.

Děti i rodiče se doslova vrhli do výroby loutek! Malovaly se hlavy, 
šily boty, tvarovaly ruce i nohy. Vatová vycpávací hmota se ujala 
i jako náramná zábava pro děti, chvílemi to vypadalo, že se pro-
měnily ve stádo ovcí. Spousta dětí si vůbec poprvé vyzkoušela, jak 
se používá jehla a niť. Žádné šití naopak nepotřebovala dlouhá po-
nožka, které oděla těla PEŤaček. Šily se však i šaty, sukně, pláště a 
kalhoty. Děti motaly barevné vlny, aby loutkám přichystaly husté 

kštice. Loutkař Roman obstarával vrtačku i tavnou pistoli, dráty i 
háčky, které pomáhaly loutkám k sestavení. Libuška přiložila ruce 
k dílu, kdekoliv bylo potřeba.

Až na občasné pohledávky ztracených hlav a některých z končetin, 
se všem třiceti PET lahvím vdechl nový život v podobě veselých 
PEŤaček. Vekou radost z toho měly nejen děti, ale i rodiče, loutka-
ři a učitelé. Děti se ihned vžily do rolí svých výtvorů, loutky se 
proměnily v postavičky, co si povídaly, hrály, poskakovaly, lezly 
po stromech, klouzaly se na klouzačce či odpočívaly. Byl to moc 

povedený den a jako poděkování vyjel Kašpárek za klokany. Sice 
poněkud brblal, že klokany může vidět v zoologické v Čechách, 
ale když pak spatřil desítky poklidně pasoucích se klokanů, včetně 
těch v kapsách, tak z nich oči spustit nemohl.

Hned na druhý den nám Roman s Libuškou zahráli tři loutková 
představení. Tím si splnili svůj velký sen, že představí své klasické 
loutkové divadlo krajanům daleko od domova. Nejdříve však bylo 
potřeba postavit jeviště! Jak jinak, než z recyklovaného materiálu. 
Banánové bedny posloužily jako podium, kartony pak ke všemu 
ostatnímu. Univerzální stříbrná páska to pak vše držela (téměř po-
řád) na svém místě. Kartony přikryly natištěné textilie, přesné ko-
pie jejich domácí scény a divadlo bylo hotové. Prostě zlaté české 
ručičky se nezapřou.  

Děti s  nepředstíraným zájmem i úžasem sledovaly, jak se 
v  Kašpárkovi a princezně nakonec nesmělý rytíř Prťka oženil 
s  krásnou princeznou. Pomohly mu ji i najít a obelstít čarodě-
je. Zubejdu, princeznu Solimánskou zase zachránil, nám známý, 



5

slavný český Dr Voštěp a chleba s tvarohem. Naprosto spontánní, 
a české, reakce dětí ohromily nejen rodiče, ale i samotné loutkaře. 
Mezi obecenstvem bylo možné zahlédnout i mnohé PEŤačky.

Starším divákům Roman sólo zahrál známý příběh Fausta, kterého 
si však volně upravil. Nechyběl v něm ani Kašpárek. Bylo potěše-
ním sledovat jeho zručnou hru loutek, hlasů i zvukových efektů. 
Po představení se všichni mohli potěšit krásnými loutkami a od 
loutkařů se dozvědět něco ze zákulisí divadla.

A co na to obecenstvo?

Byl to úžasný víkend. Děti si to ohromně užily a já snad ještě více.

Loutky jsou teď součástí naší domácnosti, chodí s dětma jíst i spát. 
Máme nádhernou vzpomínku. 

Všem moc veliké díky za úžasnou organizaci. 

Děkujeme moc za výbornou organizaci a možnost zúčastnit se worksho-
pu a představení tento víkend. Já s Jindrou (a věřím, že i všichni ostat-
ní) jsme si obou dnů užili a budeme na ně vzpomínat s nadšením. 
Vyrobena loutka se chlubí svým uměním pohybu a řečí všude, kam 
jdeme!

Paní Libuška s Romanem nám o víkendu představili jejich lásku k lout-
kovému divadlu, vynalézavost ohledně výroby provizorního jeviště i 
Petaček, a svým přístupem k náročným i nenáročným rodičům/dětem 
se dokázali výborně přizpůsobit. Děkujeme jim a doufám, že se i jim s 
námi líbilo.

Romane a Libuško, děkujeme, že jste za námi přijeli, že jste byli 
tak perfektně připravení, dětem představili krásnou českou tradici 
a nám dospělým dali možnost zavzpomínat na dětství. Těšíme se 
na viděnou snad někdy příště. 

Jitka Smith
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KAŠPÁRKOVY DOZLATOVA VYPEČENÉ ROHLÍČKY
1kg hladké mouky
1 polévková lžíce (pl) soli
1 pl cukru
45 g droždí nebo 3 sáčky sušeného droždí
150 ml oleje
600 ml mléka
1 vejce

Na posypání:  
hrubou sůl,  
kmín,  
mák,  
sezam,  
slunečnicová semínka

POZVÁNKA NA JEDINEČNOU VÝSTAVU 

ČESKÉHO UMĚLCE A VÝTVARNÍKA VLADIMÍRA UHLÍKA

Launch:  
thursday 22nd october 
6 – 8 pm

Exhibition: 

23th – 28th october 2015 
Wed, Fri 3 – 7pm, sat 12 – 4pm

showcase gallery  
Central Institute of Technology 
Cnr Aberdeen & Beaufort St,  
Perth 
WESTER AUSTRALIA

Vladimír vytváří objekty, sochy a instalace. Věnuje 
se též malbě a grafice. Ve svých dílech využívá hlínu, 
porcelán, dřevo, kov, ocel, akrylové barvy, křídy, tuš i 
kresbu tužkou. V současné době transformuje své vize 
do komorních instalací, vytváří objekty – příběhy, kte-
ré umisťuje do tzv. uzavřených prostor – boxů.

Jeho díla najdete například v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu  v Praze a v soukromých sbírkách v Evropě, Asii 
i Kanadě.

V Perthu ho inspirovala pláž, skály, duny a oceán. Na 
výstavě vám představí nově vytvořené obrazy, akryl 
na plátně a na recyklovaném papíru (akryl, tuš, tužka, 
bio) a objekty – příběhy (naplavené dřevo a další na-
lezené věci na pláži), které spontánně vznikly v minu-
lých třech měsících jeho pobytu přímo na Scarborough 
Beach a v jejím blízkém okolí.

Vladimír je zde krátkodobě na studiích anglického ja-
zyka, nenechte si ujít tuto jedinečnou výstavu.

Já Kašpárek maličký vezmu velikou mísu a smíchám 
mouku a sůl, polovinu vlahého mléka, olej a žloutek.  
Míchám jenom lehounce.
Do druhé poloviny mléka dám droždí a cukr, počkám až 
mi vzejde a pak přidám do mísy k ostatním ingrediencím a 
zpracuju těsto – je to brnkačka!
Přikryju utěrkou a nechám pořádně vykynout.
Čekám...čekááám a z pěkně vykynutého těsta vyválím ro-

hlíky, bagety, veky, pizzu, upletu housky nebo šátečky, 
které naplním párkem a slaninou, sýrem či zeleninou...no 
prostě co doma najdu a na co mám zrovínka chuť.
Na plechu nechám rohlíčky ještě vykynout, třeba i hodin-
ku. Potom je potřu bílkem a posypu čím se mi zlíbí.
Rohlíky peču na 160 stupňů Celsia v  horkovzduchu...a 
pěkně do zlatova!
Dobrou chuť přeje Kašpárek!
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Na všech našich akcích, na kterých podáváme občerstvení, se mně pokaždé někdo zeptá: „Kde berete ty uzeni-
ny?“ A po mojí odpovědi, že od českého řezníka, následují další otázky: „On je tady český řezník?“  „Jak je tady 
dlouho?“„Kde má prodejnu?“  Za ta léta, co pomáhám s organizováním akcí pro Českou a slovenskou asociacii mi 
připadá, že české uzeniny v Perth už musel ochutnal snad každý Čech a Slovák, nebo že o nich alespoň slyšel. Zdá 
se, že ne. Tak Vám našeho mistra uzenářského řemesla ráda představím.

Jmenuje se Vladimír Kofroň, říkají mu 
Vláďa, a pamatuje si docela přesně, kdy 
s  manželkou Hanou do Austrálie přijel. 
Bylo to 13. 3. 1983. Přiletěli do Melbourne, 
v hostelu ale nebylo volné místo, tak je na-
ložili i s jejich dvěmi malými dcerami do 
autobusu a poslali do Adelaide. Tam poby-
li 6 měsíců, a pak se přestěhovali do Perth, 
kde bylo, jak slyšeli, lepší počasí. A protože 
dcerky měly časté angíny a chřipky, dlouho 
neváhali a jen co si v malém řeznictví vy-
dělali na cestu, odjeli do západní metropo-
le. Bydleli nejdřív v hostelu v Claremountu 
a první, co si koupili za všechny peníze, co 
tehdy měli, bylo Kingswood auto. V Perth 
pokračovali v Adelaide načatém studiu an-
gličtiny a s prázdnou kapsou hledali uby-
tování a práci. 

Vláďa je vyučený řezník, tak hledal práci 
v řeznictví. Našel ji po čase u Šimky, který 
zpracovával a prodával různé maso. Šimka 
– Kašinský fungovali od roku 1979 a pro-
dejnu měli v Northbridge. Zaměstnávali 
Němce a Rakušana, ale když přišli nakupo-
vat Češi a Slováci, Vláďu poslali do krámu 
je obsloužit. „Tenkrát hygiena nefungovala 
tak, jak dneska, přesun zaměstnance z pro-
vozovny do prodejny a zpět nikoho nevzru-
šoval,“ směje se Vladimír. 

Po dvou letech Vláďa Kofroň od Šimky 
jeho podnik koupil. Těšil se, že si koneč-
ně splní sen, s kterým z Čech utíkal: bude 
mít svoje vlastní řeznictví. V Čechách byl 
vedoucím prodejny s masem a uzeninami, 
jeho manželka tam pracovala jako proda-
vačka. V té době o sortimentu rozhodovali 
jiní, nejlepší kousky musel vždy pro něko-
ho odložit. Byl vedoucím, ale ne svým pá-
nem. A teď tady, v Austrálii, v Perth, měl 
konečně svoji prodejnu! Ovšem do obcho-
du v Northbridge chodilo málo lidí a jeho 
podnik nevydělával. Začal dovážet z Čech 
třešně, borůvky, džemy, povidla, ale ani ty 
nešly na prodej. Tak nakonec obchod pro-
dal a začal s výrobou uzenin ve Wangaře. 

Zpočátku dělal jen velkoobchod. Našel si 
postupně své zákazníky, mezi nimi i Česko-
slovenský klub. Neměl žádnou reklamu, 
lidé se o něm dovídali od těch, co u něj 
už kupovali. Dodával do různých resturací 
a hotelů, kupovali od něj například Jettys 
a Charlie Carters. „Chutě Australanů jsou 
ale jiné než ty naše české a slovenské,“ 
říkají svorně manželé Kofroňovi. „Jedni 
chtějí pálivé klobásy, jiní nepálivé. Těm 
vadí moc česneku, ti zase chtějí přidat.“ 
Dnes má řeznictví svůj ustálený sortiment 
uzenin. Dělají si všechno ručně a sami, ne-
přidávají žádné konzervanty, vše je bezlep-
kové. Specializují se jako velkoobchod na 
„pizza toppings“. 

„Začátky byly velmi těžké,“ říká Hanka, 
která po příjezdu do Perth vydělávala hlí-
dáním dětí u Italů a uklízela za $40 týdně. 
„Vyučila jsem se jako prodavačka potravin. 
Pak mně jednou přeložili do řeznictví na 
záskok. Tam jsem potkala Vláďu a už jsem 
u řeznictví zůstala,“ směje se.

 Před rokem si otevřeli u výrobny malou 
prodejnu, ve které dvakrát týdně prodá-
vá hlavně Hanka. Milovník evropských 

uzenin si zde může za velmi slušnou cenu 
vybrat z  poměrně široké nabídky klasic-
kých „táborových pochutin“ jako jsou špe-
káčky a buřty, taky salám (dietní, turistic-
ký, tyrolský, paprikový), špek (obyčejný i 
paprikový), klobásy (české, rumunské, sý-
rové), vídeňské párky, a dále pak z nabíd-
ky uzeného masa jako je krkovice, kotleta 
a uzený bok. Z  klasických zabijačkových 
produktů nabízejí Kofroňovi jitrnice, jelita, 
tlačenku a paštiku.

Vláďa a Hanka spolu mají pět dětí, děvčata 
se narodila v Čechách, kluci už v Austrálii. 
Jen jeden z nich se vyučil řeznickému ře-
meslu, ale nemá v  plánu pokračovat ve 
výrobě domácích uzenin. „Takže hledám 
vyučeného řezníka, který má chuť a elán 
pokračovat v  tradičním českém uzenář-
ství,“ zvolá Vláďa. „Podnik je zaběhnutý, 
klape, ale nám už docházejí síly. Vždyť už 
na zádech nosíme 6 křížků!“ povzdychnou 
si oba.

Takže obec česká a slovenská! Najde se 
mezi Vámi šikovný a talentovaný řezník, 
který bude pokračovat ve výrobě námi tak 
velmi oblíbených, českých domácích uze-
nin a případně přijde s  nabídkou dalších 
uzenářských výrobků?

Gábina

MISTR UZENÁŘSKÉHO ŘEMESLAJe mezi námi



Fazuľa ako ju  nepoznáte 
 
Keď sa povie v Čechách „fazole“, každý si predstaví pálivú mexickú fazuľu omáčkovej forme alebo 
polievku, ku ktorej sa jedia slané osúchy. Ja osobne fazuľu milujem, a jesť mi akosi zunovalo. Tak zkúšam 

nich. Rozpočet je pre jednu osobu, tak si množstvá vynásobte počtom odvážnych jedlíkov.

Hrsť fazule kka. Než voda začne vrieť, pridáme 
ný š ň

polovičky zväzku
hlavičky brokoliny možno

obyčajnou brokolicou v odpovedajúcom množstve.

Pokiaľ nám po varení zostala nejaká voda, zlejeme ju a fazuľov
necháme chvíľu pod pokriev polovičku 
rajčiny troške asi 1 kávova lyžička

2 minuty a pridáme uvarenú fazuľu s
2 polievkovými lyžicami sójovej omačky

cesnak podľa chuti
ohň pažitkou treba, fazuľa 

bielkovín vás dostatočně zasý

Prajem dobrú chuť.
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Na lovu orchidejí 

 Cowslip orchid

Dancing orchid

Donkey orchid 

Pink Fairy orchid 

 

 

V neděli 13. 9. v 9 hodin ráno na 
parkovišti v Wireless Hill Park se 
devět dospělých a čtyři děti nezalekli 
trochu zatažené oblohy a vyrazili 
vyzbrojeni svými fotoaparáty hledat 
orchideje. Sluníčko brzo odehnalo 
mraky a lovci měli dostatek světla 
k zachycení výjimečné krásy těchto 
nádherných rostlin. Nebýt Katčina 
odborného výkladu, mnozí by přešli 
kolem některých v domnění, že je to 
jen plevel. „Orchideje kvetou od 
května do října, nejvíce kvetoucích 
druhů pohromadě můžeme vidět 
v průběhu srpna,“ řekla na úvod 
Katka. „Dnes uvidíme osm z nich.“ A 
lovci je našli, viděli a vyfotili. 

Foto a text Gábina 

 

Jirka čichá k orchideji 

Rattlebeak orchid 

Jug orchid 

Carousel Spider orchid 

Mignonette orchid 

 



O VODNÍCÍCH
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poškrábaný  vodník  unikl  jen  tak  tak,  když 

vyskočil z okna a potopil se zpátky do rybníka. 

Dokresli smutné rybce šupiny
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A nakonec hádanka.

Najdeš na ni odpověď 

mezi obrázky nahoře?

Dlouhý krk, ale žirafa to není, 

silné nohy, ale pomalu běhají.

K snídani dá si trochu zelení,

ani odpoledne nelení

a prská z vody na lidi.
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M
aria Eliška Kyršová
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Málo známá místa WA.

 Město duchů Big Bell
V minulém článku jsme se podívali k tajemné Walga Rock. 
Tvrdila jsem, že je to místo, kde široko daleko desítky kilometrů 
není jinak nic k vidění. Vlastně to ale tak docela  pravda není. 
Nedaleko skály se nachází ještě další zajímavé místo, neméně 
tajemné, ale na rozdíl od Walga Rock, poněkud ponuré a smutné.

25 km od Walga Rock na cestě zpět do městečka Cue a na Great 
Northern Highway leží město duchů s jednoduchým názvem Big 
Bell. Městečko bylo založeno v roce 1936 poté, co se nedaleko 
odsud rozhodla Gold Mining Company více rozvíjet těžební 
činnost. Založení a rozvoji sídla napomohla především stavba že-
leznice z Cue k dolům. Hned v následujících letech došlo k jeho 
poměrně značnému rozvoji. V roce 1954 zde již žilo 850 obyva-
tel. V době největšího rozmachu se Big Bell mohl pochlubit třemi 
kostely, obchodní třídou, divadelním sálem Palais Theatre, poli-
cejní stanicí, dvěma školami a samozřejmě železnicí a nádražím. 
Podle dobových komentářů se jednalo o místo velice přívětivé 
pro život, bylo plné malých, ale  útulných domů, z nichž téměř 
každý měl udržovanou malou zahrádku. Samotné město bylo stí-
něno okrasnými stromy a keři. Dominantou Big Bell byl výstavní 
patrový hotel postavený ve stylu Art Deco. 

Úpadek města nastal po roce 1955, kdy byla zastavena těžební 
činnost v okolních dolech. Dnes lze již jen těžko uvěřit, že to 
poměrně nedávno bývalo místo plné života. Z původní zástavby 
zbylo žalostně málo. Jediné zřetelně rozpoznatelné stavby jsou 
hotel a jeden z kostelů. Z Palais Theatre nezbylo vůbec nic, byť 
to v době otevření bývala údajně výstavní kamenná budova. 
Bohužel ale vyhořela jen pár měsíců po otevření a vzhledem v 
době, ve které se zrovna svět nacházel (2.světová válka), nebyla 
již do své původní krásy obnovena. 

Při procházce tímto místem najdete jen pár věcí připomínajících, 
že zde kdysi žili lidé. Zbývá několik betonových základových de-
sek, řada zrezivělých tanků na vodu, občas pozůstatek nějakého 
těžko identifikovatelného přístroje, rozbité dlaždičky. Město už 
zarostlo buší a jen díky tomu, že v těchto místech je buš poměrně 
řídká, jej lze stále ještě rozeznat a prozkoumávat.

Cesta do  Big Bell si nechejte na zpáteční cestu zpět z Walga Rock 
na Great Northern Highway. Návštěva města duchů vám nezabe-
re více než hodinu.  Místa jsou od sebe vzdálená přibližně 25 km. 
Z Beringarra Cue Road po zhruba dvaceti km odbočte vlevo a za 
následující 3,5 km jste tam. Cesta je značena ukazateli. 

Přeji Vám příjemné objevování.

Regina Čelišová
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POČERTECH HLUČNÝ NÁSTROJ ČILI ČESKÉ DUDY
 

Během březnového setkání s představiteli 
Senátu ČR měli krajané z Perthu a širo-
kého okolí možnost na vlastní oči vidět 
a vlastní uši slyšet české dudy. Záměrně 
zdůrazňuji české, protože někteří lidé 
mají v povědomí jenom dudy skotské. 
A mezi dudami českými a skotskými je 
velký rozdíl. 

Protože většina krajanů viděla tento 
nástroj poprvé, kladli mně různé otázky: 
„Jak se na dudy hraje?“, „Jak je do dud 
čerpán vzduch?“, „Je těžké se na dudy 
naučit hrát?“, „Ladí se dudy?“…

 Že hra na tento národní nástroj není 
snadná, poznala odvážná žačka Helenka 
při sobotním zpívání a hýbání, které 
probíhá před vyučováním v České škole. 
Naměchovat neboli nafouknout dudy, 
hrát na přední píšťalu a k tomu ještě 
zpívat – to je panečku zapotřebí trochu 
fortele.

 A protože jste toho o dudách chtěli tolik 
vědět a některé otázky zůstaly nevyslo-
veny, přináším krátký výklad o tomto 
čertovském nástroji.

Nejstarší českou zmínku o hře na dudy 
obsahuje Knížka zlatá proti ďáblu, vy-
daná v Praze roku 1577. Autor Vavřinec 
Rvačovský z Rvačova v tomto nábožensky 
mravokárném spise charakterizuje hru 
na dechové dudy takto: „Když se hejduk 
chystá hrát , tehdy nic neposlouchá, co 
jiní mluví, nejí ani nepije, ale bez přestá-
ní přemýšlí, aby hezky hrál. To je jeho 
radost jediná. Nic nedbá, že ho někdo 
chválí nebo haní. Stačí mu, když prsty 
běhá po píšťale.“

Dudy jsou nástrojem, který se vyskytoval 
nebo se vyskytuje v hudbě různých náro-
dů a kultur Přední Asie, severní  Afriky a 
Evropy.

Pravlastí dud byly pastevecké oblas-
ti Přední Asie, kde se dosud vyskytují  
jednoduché píšťaly s měchem. Takové 
nástroje spolu s jednoduchými typy dud 

můžeme sledovat na východ až do Barmy. 
Nalézáme je také například v Indii, 
Pákistánu, Afghánistánu, Íránu, Turecku, 
v arabských zemích, u většiny národů se-
verní Afriky, ale také v jižních oblastech 
Evropy. Dudy jsou jedním z nejrozšířeněj-
ších hudebních nástrojů na světě.

    Mezi nejstarší stopy patří zmínky 
v Aristofanových komediích (asi 446–338 
př.n.l.). První středověká zmínka pochází 
z 9. století. Od 13. stol. stoupá množství 
vyobrazení dudáků. V souvislosti s bet-
lémskými událostmi jsou zobrazováni 
pastýři a andělé hrající na dudy.

    Starší typy nástroje sestávají z nafuko-
vací trubice připevněné k měchu, z něhož 
byla vyvedena jedna nebo dvě píšťaly. 
Jedním z charakteristických znaků evrop-
ského vývoje dud je přidání samostatné 
hluboké píšťaly, tzv. huku.

 Název dudy neoznačoval u Slovanů vždy 
nástroj, který si pod ním představujeme 
dnes. Také v Čechách se název nástro-
je měnil. Ve středověku se setkáváme 
s názvy „kór“ a „kořec“ (zkomolení lat. 
„chorus“). Ve 14.–15. stol. nalézáme 
název „kozice“, „kozel“, „koza“, „kozlík“. 
Dosud se místy tato slova označující tento 
nástroj či jeho části zachovala. Toto slovo 
označuje i materiál, z něhož byl nejčastěji 
vyráběn měch.

V Čechách se slovo dudy poprvé objevuje 
ve středověkém slovníku z 15. století. 
V druhé polovině 16. století se objevují 
názvy „kejdy“, „kajdy“, „gajdy“. V 16.–
18. století se vyskytují oba názvy stejného 
významu. Slovo dudy potom zdomácnělo 
v Čechách (hráč na dudy je dudák) a slo-
vo gajdy na Moravě a na Slovensku (hráč 
na gajdy je gajdoš).

Od 13. století patří dudy k nejoblíbeněj-
ším nástrojům . V Čechách dudy nafuko-
vané ústy ustoupily v 19. století dudám 
s dmychacím měchem. Na Moravě a na 
Slovensku byl vývoj jiný. Ojediněle se 
vyskytovaly gajdy s dmychacím měchem, 
ale do dnešních dnů se zachovaly gajdy 
nafukované ústy.

Nejdéle se dudácká lidová muzi-
ka udržela v jižních a jihozápadních 
Čechách. Mezi výrazné dudácké oblas-
ti patří Chebsko, Chodsko, Plzeňsko, 
Rokycansko, Klatovsko, Prácheňsko, 
Doudlebsko, Blata, Kozácko, Milevsko a 
celé Pošumaví. Jsou to oblasti, ve kterých 
se spolu s dudami a dudáckou muzikou 
dochovaly nejdéle i krásné točivé tance, 
párová kolečka, tak zvané tance „do ko-
lečka“. V lidové dudácké muzice se ještě 
koncem 18. století projevovalo sdružení: 
dudy a housle, případně dvoje housle. Asi 
od počátku 19. století se k této sestavě 
přidružil klarinet. „Malá selská muzika“ 

(Es klarinet, housle, dudy) se stala klasic-
kým typem české dudácké muziky.

Dudácká lidová hudba je těsně spjata 
s lidovou písní a tancem. Dovedný dudák 
byl vždy miláčkem lidu. Byl zván ke všem 
slavnostním příležitostem, lidovým slav-
nostem, svatbám, posvícením a zábavám, 
vždy tam, kde byla chuť do zpěvu a tance.

Centrem novodobých snah, oživujících 
staré tradice a podněcujících zájem o 
dudy, se staly Strakonice. Jejich dudácká 
proslulost se opírá jednak o řadu sta-
rých dudáckých pověstí (vzpomeňme na 
slavnou Tylovu dramatizaci báchorky 
Strakonický dudák aneb Hody divých 
žen), jednak o skutečnost, že město leží 
v srdci prácheňského kraje odedávna 
proslulého svými dudáky.

Významným datem v historii českého 
dudáctví je 23. červen 1956, kdy se 
uskutečnilo první celostátní setkání čes-
koslovenských dudáků. Sešlo se celkem 
43 dudáků z Čech, Moravy a Slovenska. 
Tehdy byly vysloveny první návrhy na 
uspořádání mezinárodního dudáckého 
setkání. Tato myšlenka byla uskutečněna 
až roku 1967, kdy byl uspořádán první 
z řady Mezinárodních dudáckých festiva-
lů ve Strakonicích.

Strakonice však nejsou v České republi-
ce jediným místem s dudáckou tradicí. 
Musím se zmínit o chodských dudácích 
v Domažlicích, v Mrákově, Postřekově. 
V této souvislosti připomeňme tradiční 
Chodské slavnosti v Domažlicích i každo-
roční přátelská setkání dudáků v rám-
ci Chodské hyjty v Mrákově. Rozvoji 
dudácké muziky věnují velkou pozornost 
gajdoši v Brně.

O uchování nebo obnovu dudáckých 
tradic v České republice dnes pečují 
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desítky dudáků a gajdošů. K nim snad 
budou přibývat další, kteří ovládnou hru, 
ale i mnozí, kteří zvládnou fortel výrob-
ců. Mezi nejznámější současné výrobce 
dud patří Stanislav Konrády ze Stodu u 
Plzně. Ten je pokračovatelem rodinné 
tradice.  O vynikající kvalitě  hudebních 
nástrojů Konrádyů svědčí několik dud 
z jejich dílny umístěných ve stálé expozici 
Chodského muzea v Domažlicích. Až 
Domažlice navštívíte, nezapomeňte do 
muzea zavítat, neboť je tu pro milovníky 
folkloru otevřena stálá expozice „Dudy a 
dudácká muzika na Chodsku“. Návštěvník 
se může názorně seznámit nejen s chod-
skými výrobci dud, ale i s dalšími, 
jejichž nástroje dudáci používají. Také 
komentář o vývoji dud je velmi zajímavý. 
Etnologický ústav Akademie věd České 
republiky připravil autentické nahrávky 
chodské dudácké muziky z roku 1909 
(starší nahrávku lidové muziky v České 
republice nenalezneme!). Díky vyspělé 
technice se podařilo přenést zvukový zá-
znam z Edisonova fonografického válečku 
na CD.

V současné době hraje v České republice 
na dudy přes 300 dudáků. Většinou mají 
dudy z dílen proslulých dudařů Bolfíka 
(Volfganga) Šteffka (1842–1923) a jeho 
syna Vuka (Volfganga) Šteffka (1879–
1966), obou z Újezda u Domažlic, nebo 
mistrovské nástroje Jakuba Konrádyho 
z Domažlic a jeho již zmíněného syna 
Stanislava Konrádyho, Jakuba Jahna 
(1902–1978) ze Ždánova u Klenčí, 
Karla Janečka (1901–1975) z Vejprnic, 
Františka Havlíčka (1921) z Nové 
Bystřice.

Jaká je technologie výroby? Dudy se 
vyrábějí ze švestkového nebo ořechové-
ho dřeva. Kromě dřeva je k výrobě dud 
zapotřebí kůže na vzduchový zásobník. 
Nejčastěji se používala dobře vydělaná 
kůže ze psa nebo kozy, ale v  současné 
době se již používají umělé materiály. Na 
dmychací měch se používala teletina. Na 
kovové části se užívá mosaz a na konce 
píšťal kravské či volské rohy. 

Každá část dud má své pojmenování. 
Nejvýraznější částí je melodická píšťala, 
na níž dudák hraje. Protože je tato píšťala 
přední, nazýváme ji „přednice“, „přednič-
ka“. Také bordunovou píšťalu nacházející 
se vzadu nemůžeme přehlédnout. Právě 
tzv. „huk“ (na Chodsku též „zadnice“) 
vytváří spodní tón. Právě ustavičné znění 
této basové píšťaly je pro hru na dudy 
velmi charakteristické. Nejobjemnější 
částí dud je vzduchový zásobník, zvaný 
„pytel“, „měch“, ale podle původu kůže 
také „koza“, „kozlík“, „pes“ apod. Vzduch 
je do instrumentu čerpán prostřednictvím 
dmychacího měchu, tzv. „malého mě-
chu“, „dmycháku“, „čerpáku“ apod.

Dudy jsou velmi choulostivým nástrojem, 
velmi citlivě reagují na teplotní změny. 
Proto musí dudák často ladit. Dříve se in-
strument ladil pomocí vosku, který se lil 

do dírek přední píšťaly. V současnosti má 
dudák situaci usnadněnu díky dolaďova-
cím šroubkům na píšťale, což je zdokona-
lení Jakuba Konrádyho. Také rozložení, 
sestavování a uložení nástroje podléhá 
přísným pravidlům.

Základem dobré a plynulé hry je správ-
ná technika „měchování“. Dudák musí 
vytvořit v zásobníku vyrovnaný tlak a 
rovnoměrně přivádět do píšťal vzduch. 
To vše vyžaduje velký cvik. Nesprávné 
„měchování“ má za následek nepříjemné 
kolísání výšky nebo trhavé přerušování 
tónu. 

A co interpreti dudácké muziky? Velmi 
známou nejen v České republice, ale 
i v zahraničí je Konrádyho dudácká 
muzika, jež vznikla v Domažlicích v roce 
1955. Tato kapela po dlouhá léta udává 
tón všem dudáckým muzikám a vystupují 
s ní nejlepší zpěváci, kteří již natočili ně-
kolik desítek písní. A že dudácká muzika 
nepatří do starého železa, dokazují velmi 
mladí lidé v kapele Domažlická dudácká 
muzika.

Dudácká hudba prokazuje, že pramen 
zpěvnosti a hudebnosti ještě nevyschnul 
a že stojí za to ho stále objevovat. Proto 
mne těší zájem krajanů o dudáckou 
muziku, protože tak se i oni podílejí na 
zachování odkazu našich předků.

Folklor a lidová hudba nejsou v České 
republice stojatý rybník a při svých 
cestách po krajanských komunitách jsem 
poznala, že je tomu tak rovněž u Čechů 
na Ukrajině a v Chorvatsku. Lidová hud-
ba je živý proud, který je třeba neustále 
sledovat. Naše česká kultura je neoby-
čejně bohatá a svérázná, a proto musíme 
usilovat, aby lidová hudba našich předků 
žila dál a byla pro posluchače stále sdělná 
a milá.

Přála bych si, aby se při poslechu a zpěvu 
písní spojily lidské duše – ať jsou od-
kudkoliv – s dudáckou  muzikou. Vždyť 
málokde ve světě se setkáme s takovou 
muzikantskou krásou.

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 

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

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

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

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

Affordable Personal Training

One on One

Small Groups

Indoor – Outdoor 

Weight & Circuit training

Nutritional advice 

Weight loss

Strength & conditioning

Motivation & Accountability

Workout that fits your schedule

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
www.thehoneycake.com
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Z Klokanovy kapsy
S ČEŠTINOU JE LEGRACE

 Česká slova mají neobyčejnou schopnost hrát si se slovy. 
Nejsem lingvista, neznám ostatní jazyky do takových detai-
lů, abych mohla říct, že čeština v této dovednosti vede. Ale 
v porovnání s angličtinou čeština hooodně převažuje. Češi 
si se slovy hrají neustále a právě v tom je základ českého 
humoru, od toho jemného přes drsný až k tomu černému.

Vezmeme si jen popis situací:
Kouká jak Alenka v říši divů
Stojí jak svatý u cesty
Buší do toho jak hluchý do vrat
Čumí jako trubka ze zdi
Drží to jak prase cvičku
Je dlouhej jako týden před výplatou
Budeš bit jak žito

A tak bychom mohli pokračovat. Nová přirovnání vznika-
jí z každodenního dění. Mnozí vtipálci mají neobyčejnou 
schopnost reagovat na jakoukoliv situaci v nádherných 
dvojsmyslech. Heslo obyvatel Karlína a Kampy při povod-
ních v roce 2002 bylo “Dobrá voda denně doma” a mobily 
tenkrát zaplavil následující inzerát: 

Prodám chalupu u Českých Budějovic, k prohlédnutí u 
Karlova mostu. Plovoucí podlaha, vodní postel, tekoucí 
voda, koupaliště u chaty. Značka: Spěchá.

Snad nejvíc dvojsmyslů se objevuje v reakci na politic-
ké dění. Vzpomínáte si na povídku Jiřího Grossmana 
a Miroslava Šimka Jak jsem se stal nezaměstnaným? 
„Soudruhu, proč jste nebyl na poslední schůzi KSČ?“ 
„Kdybych věděl, že je poslední, tak bych přišel i s transpa-
rentem.“ Nádherná hra se slovy.

Čeština si hraje se slovy jiných jazyků, dokonale je skloňu-
je a přidává jim české koncovky. V době, kdy v Čechách 

vládla němčina se vžila slova jako „Jak si to foršteluješ“? 
počeštěním vorstellen nebo „Tak mašíruj!“ ze slova maschi-
eren, „Je v lágru.“ ze slova Lager. Z nástupem internetu a 
jeho hlavního jazyka angličtiny vznikají nová slova, dnes 
už tak zažitá, že si ani neuvědomujeme, že to není české 
slovo:

Supermarket – obchodní středisko nebo nákupní centrum; 
esemeska – krátka textova zpráva; zabukovat – zarezervo-
vat, spídovat – jet rychleji, než je povoleno, atd. Někdo 
to může nazvat znehodnocováním češtiny, mně se to spíš 
jeví jako ochočování si cizích slov češtinou. Budiž tvůrcům 
těchto slov omluvou, že český překlad je dlouhý a nově vy-
tvořená slova jsou vlastně zkratkou či zjednodušením jejich 
významu.

Ochočení neunikla ani latina. Věděli jste například, že češ-
tině přibylo dalších deset pádů? Neveříte? Tady je seznam 
všech i s jeich latinským názvem:

 Gábina

1. pád: Kdo? Co?  = Nominativ
2. pád: Koho? Čeho?  = Genitiv
3. pád: Komu? Čemu? = Dativ
4. pád: Koho? Co? = Akuzativ
5. pád: Oslovujeme = Vokativ
6. pád: O kom? O čem? = Lokál
7. pád: S kým? S čím? = Instrumentál
8. pád: Kdo? Z koho? = Korytativ
9. pád: Koho? Jak? = Buzerativ
10. pád: Koho? Kam? = Delimitativ
11. pád: Kdo? Koho? = Likvidativ
12. pád: Jak? Na koho? = Intrikativ
13. pád: Komu? Co? = Podmazativ
14. pád: Co? Za co? = Korupcionál
15. pád: Jak? Komu? = Protekcionál
16. pád: Kdo? S kým? = Kopulativ
17. pád: Co? Na co? = Prezervativ

8 7 1 5 4

2 9

4 7 3

9 3 8 5

8 6

7 4 9 1

8 9 6

4 5

5 8 7 9 4

Puzzle 2 (Easy, difficulty rating 0.37)
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Radio Czech & Friends  95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30  
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové 
adrese: www.radiovysilaperth.com  
Tel:  08 9249 6491

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

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

Slovenské evanjelické bohoslužby
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

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

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka Češtiny pro dospělé ve 4. čtvrťletí  
začíná v úterý 13. 10.  
v The Rise, 28 Eighth Avenue,  
Maylands a v sobotu 17. 10. ve Woodlands Primary 
School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands.  Podrobnosti 
k výuce a rozpis hodin najdete na našich webových 
stránkách www.CzechSlovakWA.org. 
Bližší informace na ballashley@hotmail.com (AJ) , 
kucera@iinet.net.au (ČJ, AJ) anebo gabbieperth@gmail.
com  (ČJ, AJ).
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!   
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

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

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

https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

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

SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU

18

www.radiovysilaperth.com
http://www.cechoaustralan.com/
http://www.sme.sk/
http://www.ekumst.sk/
http://www.stv.sk/online/
http://www.idnes.cz/
http://www.ihned.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
http://tv.nova.cz/
http://voyo.nova.cz/
http://www.iprima.cz/
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak
mailto:rainbow1@iinet.net.au
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth


KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl 

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: Ing. Zdeněk 

Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig WA 6023 

Telephone: (08)  9246 7102 
E-mail: perth@honorary.mzv.cz 

Web: www.mzv.cz/sydney 
Úřední hodiny:  

pouze ve středu 15:00 - 19:00 
Osobní návštěvu je nutno předem 

dohodnout.

Konzulát ČR 
Konzul: Mgr. Hani STOLINA 

169 Military Rd, Dover Heights 
NSW 2030  

Mailing address:  
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  

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

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

f  Follow us on Facebook

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

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

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

Unit 4, 193 Guildford Rd 
Maylands WA 6051 

Poštová Adresa: 
PO Box 265, Maylands WA 6931 

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

Úradné hodiny: 
Každý piatok 9.00–12.00 

Pred návštevou je dôležité dohodnúť 
si stretnutie telefonicky.

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

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

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

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V 
ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

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

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

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

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

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

• Osobně na některé z klubových akcí.

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

pravidelné zasílání časopisu Klokan.

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

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

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015

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

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

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2015 

 22–28. 10. 2015 Výstava
 23–25. 10. 2015 Kempování
 31. 10. 2015 Chinaski
  19–22. 11. 2015 Filmový Festival
 12. 12. 2015 Mikuláš
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Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 
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