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TEL. KONTAKTY NA VÝBOR
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda a pokladník:
Radek Václavík
0420 351 027
Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Ostatní členové výboru:
Gábina Baladová

0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Katarina Kysucká

0404 897 938

Bohumil Růžička

0415 949 325

Vlasta Thomas
Martin Udall
Jiří Voyt
Iva Zausin

6180 6103
0435 814 004
9401 3817
0404 735 462

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com
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Paní Míla Kosinová, dlouholetá členka České a
slovenské asociace ve WA, zemřela 19. 6. 2016 ve
svých 94 letech v Albany. Poslední léta o ní v Albany
pečovala dcera s rodinou.
Míla se svým manželem byli v padesátých letech
mezi prvními emigranty. Oba pracovali pro následně
založený klub a pomáhali mnoha emigrantům
přicházejícím po roce 1968.
Pan Ing. Kosina byl také předsedou klubu a pomáhal
lidem hledat práci. Oba se zasloužili o pomoc novým
přistěhovalcům.
Díky Mílo za tvé přátelství,
Marcela Pěkná
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Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE
Milí krajané, vážení čtenáři,
Zdá se až neuvěřitelné, že se nám rok už zase přehoupl do druhé
poloviny. Než se nadějeme, budeme nakupovat vánoční dárky!
Ale nepředbíhejme, do vánočního shonu nás ještě čeká mnohé
klubové dění.
Přestože jsou ještě několik měsíců vzdálené, ve výborové kuchyni již pilně pracujeme na dvou akcích, které patří organizačně
mezi nejnáročnější, ale také nejnavštěvovanější. V dnešním čísle
naleznete pozvánku na naše tradiční vepřové hody, které se
konají 27. srpna. Již teď je však na čase, abyste si objednali své
masové balíčky i večeři, aby náš šikovný řezník Láďa Kofroň měl
čas zpracovat dostatek vepřů v žádané lahůdky. Objednávkový
formulář naleznete v příloze. Abychom ani letos nekrmili jen
naše útroby, připravujeme pro vás výstavu o (téměř) největším
Čechovi, géniovi Járovi Cimrmanovi. Tou budeme také pokračovat v oslavách kulatin pana Zdeňka Svěráka.
Během hodů vám dáme nahlédnout do chystaného druhého
ročníku Českého a slovenského filmového festivalu, který
se uskuteční ve dnech 20. až 23. října opět v kině Paradiso. Na
jeho přípravách už pracujeme několik měsíců, minulý týden jsme
dokončili letošní výběr filmů a doufáme, že si každý vybere.
V žánrovém zastoupení naleznete velkofilm, rodinnou komedii,
road movie, životopisný dokument i malinko retra. Jak už to
bývá, každá zábava něco stojí, a proto velmi uvítáme, pokud
nám pomůžete festival finančně podpořit. Jak můžete pomoci festivalu na nohy, naleznete na dalších stránkách Klokana.
Připravili jsme pro vás celou řadu sponzorských balíčků, od částky za několik šálků kávy, až po ty trochu větší. Za vaši laskavost
vás vždy čeká odměna. Pokud budete mít zájem, aby vaše logo
či reklama byly uvedeny v propagačních materiálech, prosím
ozvěte se nám do 15. července. Uvítáme jak částky finanční, tak
i vaše nabídky zboží a služeb. Během hodů se bude opět konat
velká tombola a veškerý výtěžek půjde na festival. Předem mockrát děkujeme za vaši podporu.
Mezi těmito velkými akcemi nebudou samozřejmě chybět i akce
menší. Již 10. července si s námi nejen o australské zvířeně
přijdou popovídat manželé Lochmanovi. Neuvěřitelná dobrodružství při lovech s kamerou budou doplňovat jejich krásné
fotografie. A pokud to ještě nevíte, fotí nejen faunu a floru, ale
i naše město. V loňském roce vydali knihu o Perthu, která by
mohla být krásným dárkem pro kohokoliv.

JE

MI

NÁ
MEZI

Ve středu 3. srpna budete mít možnost
se osobně seznámit s velvyslancem
Slovenské republiky panem Igorem
Bartho. Zveme vás na přátelskou
besedu, kde si můžete popovídat o
čemkoliv, co vás zajímá či trápí. Pan
velvyslanec se zase rád dozví, jak se
daří vám zde v Perthu. Besedy se také
zúčastní slovenský honorární konzul
pan Pavol Faix.

A nakonec ještě pár novinek z naší výborové kuchyně.
Náš nejnovější člen Martin Udall se právě stal NAATI akreditovaným překladatelem ze slovenského jazyka do anglického.
Pokud potřebuje oficiálně přeložit dokumenty či cokoliv jiného
ze slovenštiny (či češtiny) do angličtiny, neváhejte Martina kontaktovat, reklamu naleznete na zadní straně Klokana.
Z cest se nám vrátila knihovnice Vlasta, která vás ráda uvidí
první čtvrtek v měsíci v naší knihovně v Maylands. Opětovně se
omlouváme těm, kteří se do knihovny zbytečně vydali v době její
nepřítomnosti, což nás velmi mrzí. Do budoucna vždy zajistíme
náhradu, aby se podobná situace již neopakovala.
Výbor se nám také rozrostl! Dodatečně blahopřejeme Ivě a
Pavlovi Zausinovým k nádherné dcerce Viktorce, která se narodila koncem dubna.
Je také čas podat žádost o grant Ministerstva zahraničních věcí
České republiky na rok 2017. Pokud máte zájem o nový projekt,
program či aktivitu, neváhejte nám dát vědět, abychom to případně mohli zařadit do naší žádosti.
A jako vždy, vítáme vaše nápady, návrhy i připomínky.
Děkujeme všem krajanům, kteří nám pomáhají jak na akcích, tak
organizačně, velmi si toho ceníme.
Budeme se těšit na viděnou na některé z našich příštích akcí.
Za výbor ČSA
vaše předsedkyně
Jitka Smith

VÝROBCE LOUTEK

V českých zemích je již po několik století považováno loutkové divadlo za tradiční formu divadelní zábavy. Mezi
nejznámější loutkáře našich dějin patří Matěj Kopecký (považovaný za zakladatele českého loutkového divadla) se svojí postavou Kašpárka, a v novodobé historii Josef Skupa a Miloš Kirschner se světoznámými loutkami
Spejbla a Hurvínka. K českým zvláštnostem v tomto oboru patří také založení mezinárodní celosvětové loutkářské organizace UNIMA, vznik celosvětově prvního odborného časopisu Loutkář a konečně i vznik první vysoké
loutkářské školy na světě (dnes KALD DAMU).
„V Perthu, a vůbec v celé Západní
Austrálii, není takové to podhoubí loutkového divadla a umění s ním spojené jako
je u nás v Čechách,“ povzdechne si smutně Jiří Zmítko, profesionální dřevomodelář, který se k loutkám dostal tak trochu
oklikou. Vyučil se v ČKD modelařině a
vyráběl dřevěné modely, podle kterých se
dělaly formy na litiny budoucích výrobků
z kovu. „Tato práce je vlastně strojařina
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ze dřeva a vyžaduje přesnost a preciznost,“ vysvětluje mi Jirka.
A právě tato zručnost ho přivedla k amatérskému divadlu, které začal hrát s partou kamarádů. Jako amatéři byli docela
úspešní a populární, takže když se v divadle DRAK v Hradci Králové uvolnilo
místo technologa loutek, přijali Jirku už
jako zkušeného tvůrce marionet. V hradeckém loutkovém divadle se seznámil se

svojí budoucí manželkou Zoe, která studovala scénografii na DAMU, a se kterou pak
po šesti letech působení v divadle DRAK
odjel do Perthu. Profesor Petr Matásek,
vedoucí dílen na DAMU v Praze a spoluzakladatel loutkového divadla Spare Parts
v Perthu, jim dal výtečné reference, takže
s divadlem Spare Parts oba brzo navázali
kontakt. Jirka pro ně, a později i pro další
divadla, vyráběl loutky nejdřív na volné
noze, poté jako jejich zaměstnanec. Zde
také vytvářel scény pro jednotlivé akty.

dekoraci (jeho nejoblíbenějším kouskem je
lyžař - běžkař), pro své dva syny nebo pro
nahodilé zájemce.
Opravoval například loutky pro divadelní
představení Princ Bajaja, které jste měli
možnost shlédnout v Perthu 26. června.
Marionety jsou starým dílem Jaroslava
Doležala, který působil v hradeckém
divadle DRAK. Zde se s nimi Jirka také
poprvé setkal.

Představění se hrála hlavně v létě, a tak
byl v divadle plně vytížen v letním období. V zimě ale tolik práce nebylo, a tak si
Jirka našel sezónní práci v Marine Service,
kde se stavěly lodě.
Po třech letech v divadle Spare Parts
se Jirka vrátil k modelařině pro slévárnu, kterou však velmi brzy zlikvidovala
konkurence z Číny. Vyučil se proto na
TAFE v Perth technickému kreslení, které
mu umožňuje převést návrhy výtvarníků
do přesné technické podoby. Jiří Zmítko
teď pracuje pro SCITECH jako Exhibit
Designer a při své práci využívá svých
zkušeností ze staveb scén pro divadlo
Spare Parts.
Výrobu loutek má dnes už jen jako svého koníčka: buď jen tak pro sebe jako

„Vyrobil bys postavičky pro česko-slovenské loutkové divadlo v Perthu, kdyby ho
tady někdo chtěl založit?“ ptám se pro
případné zájemce o oživení divadelního
umění v naší komunitě. „Na to už, bohužel, při svém zaměstnání nemám čas,“
odpovídá mi Jirka. „Ale určitě bych jim
mohl pomoct a poradit při výrobě loutek,
shánění materiálu i návrhu jednotlivých
divadelních scén.“
Divadlo Spare Parts znovu uvede na svých
prknech The Arival od Shauna Tana, držitele Oscara za animovaný film The Lost
Thing. Jirka Zmítko dělal pro tuto hru
nejen loutky, ale i scénografii a návrhy
kostýmů. V grafické novele beze slov,
jakou The Arrival je, hraje podoba postav
a jejich scénické zasazení významnou roli.
Máme mezi sebou opravdu šikovného
loutkaře, nemyslíte?
Gábina
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Jak se vaří filmový festival

Jako ‚‘porevoluční‘‘ dítko jsem byla svědkem mnoha nově zakládaných kulturních a zábavních událostí. Některé
z nich upadly v zapomnění, ale jiné se staly oblíbenými a každoročně očekávanými. Jako plzeňačce mě okamžitě napadne třeba Historický víkend v Plzni, bez kterého si mnoho plzeňáků začátek léta neumí představit, nebo
tradiční vánoční trhy na náměstí, kam se chodí nasávat vánoční atmosféra...a svařák.
Nikdy mě ale ani nenapadlo, co všechno za takovými tradičními
akcemí stojí, a jak to vlastně všechno asi začalo. Proto jsem moc
ráda, že takové ‚‘poprvé‘‘ jsem viděla v přímém přenosu při vzniku prvního ročníku Českého a slovenského filmového festivalu v
Perthu. Bylo to tak... na začátku byla otázka („A co kdybychom
si také udělali náš vlastní český a slovenský filmáč?“), a také tam
byla partička nadšenců (členové výboru ČSA), podpora sponzorů, a v neposlední řadě, tam byla víra, že česká a slovenská
kinematografie je něco, co si najde pozornost a diváky i v nejodlehlejším městě na světě.
Proces příprav bych pak přirovnala k prvnímu pokusu o uvaření
svíčkové omáčky s knedlíkem: víte naprosto přesně jak to má
vypadat a chutnat, jakou barvu a konzistenci má ta dobrota mít,
ale úplně přesně nevíte jak na to.
Neznalost Vás ovšem neodradí, tak si prostudujete všechny
možné recepty, poptáte se zkušených kuchařů a po dvou dnech
příprav a vaření naservírujete parádní svíčkovou, po které se
všichni jenom olíznou. Z pohledu Vašich hostí, to vypadá velice
harmonicky, ovšem to, že jste museli do obchodu dvakrát, protože poprvé jste omylem koupili kýtu místo svíčkové a u přípravy
knedlů jste se také řádně zapotili, to zůstane utajené za zdmi
kuchyně. Správný hostitel samozřejmě nemluví o námaze a času,
který do přípravy a vaření investoval...a v neposlední řadě, taková pravá hovězí svíčková taky není zadarmo, že. Podtrženo, sečteno – za dvacetiminutovým požitkem chuťových pohárků stojí
hodiny práce, investovaná energie a finanční náklady. Jedinou
odměnou hostiteli je pak dobrý pocit, pochvala a ujištění hostí,
že pozvání na takovou svíčkovou příště určitě neodmítnou... a vy
jako hostitel do přístě už zapomente, jaká to byla dřina a pamatujete si jen, jak jste si ten čas s hosty užili a naplánujete další, a
může se říct, že již tradiční dinner party.

A s filmovým festivalem to bylo naprosto stejné. Kdo měl tu
možnost se minulý rok zajít podívat na nějaký film, slavnostní
zahájení nebo ukončení, jistě potvrdí, že přivézt do Perthu kus
poctivé české a slovenské kinematografie byl skvělý nápad a
vyklubala se z toho opravdová lahůdka. Za podpory sponzorů
se nám podařilo do stylového kina evropského stylu Paradiso na
Northbridge přivézt kvalitní biják. Vysoká návštěvnost pořadatele z řad výboru České a slovenské asociace zase ujistila, že
zájem o naši kinematografii je, a vynaložená námaha má smysl.
A proto i letos si členové výboru ČSA vyhrnuli rukávy a již teď
jsou přípravy v plném proudu.
Po letmém nahlídnutí pod pokličku Českého a slovenského
filmového festivalu 2016 v Perthu s radostí oznamuji, že se bude
opět na co těšit! To nejlepší z nové filmové produkce bylo vybráno a zajištění fondů na uskutečnění filmového festivalu je teď na
pořadu dne.
Pro sponzory nebo prostě lidi dobré vůle, kteří přemýšlí o podpoře této jedinečné akce, máme připravené atraktivní sponzorské balíčky. Pokud byste chtěli přispět, ale nenašli jste vhodný
balíček pro Vás, určitě se můžeme individuálně dohodnout.
Pokud Vy sami nemůžete přispět, ale znáte někoho, kdo by rád
přispěl nebo se pomocí sponzoringu prezentoval v naší komunitě, prosím, dejte nám také vědět, rádi ho oslovíme a představíme
náš program pro sponzory.
Jakékoli dotazy, náměty a nápady, prosím zasílejte na email:
CzechSlovakWA@hotmail.com

Filmu zdar! aneb Na viděnou na Českém a
slovenském filmového festivalu!
Iva Zausin

LETOŠNÍ SPONZORSKÉ BALÍČKY:
SPONSORSHIP
TYPE
MICRO

HOW MUCH ?

$1-$29

MINI-ME
$30
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WHAT DO I GET?
•

The wonderful feeling of doing your little bit to help the 2016 film
festival become a reality

•

Surprise gift from the Czech and Slovak Association of WA

•

The wonderful feeling of doing your little bit to help the 2016 film festival become
a reality

FLYING SOLO
$50 or $65

LET’S MAKE IT A
DATE

$90 or $120

FESTIVAL FRIEND

$300

FESTIVAL FRIEND
‘PACKAGE’
$550

FESTIVAL
BEST FRIEND
‘PACKAGE’

$725

FESTIVAL HERO
‘PACKAGE’
$950

•

Surprise gift from the Czech and Slovak Association of WA

•

One ticket to a film of your choice excluding opening and closing night ($50) or

•

One ticket to a film of your choice including closing night ($65)

•

The wonderful feeling of doing your little bit to help the 2016 film festival become
a reality

•

Surprise gift from the Czech and Slovak Association of WA

•

Two tickets to a film of your choice excluding opening and closing night ($90) or

•

Two tickets to a film of your choice including opening and closing night ($120)

•

The wonderful feeling of doing your little bit to help the 2016 film festival become
a reality

•

Advertised as a Sponsor

•

Logo on Festival Website

•

Logo/personal name Festival Program Booklet

•

Logo on marketing materials

•

Placement of your flyers/business cards and anything else into satchels given to
film festival attendees (approx. 1000)

•

Logo on event flyer and printed promotional material

•

Mention by MC at the festival

•

Banner placement

•

Two tickets to a film of your choice

•

Same as ‘Festival Friend’ plus 1/3page advertising of your logo/company brand in
the official film festival booklet

•

Booklet print run 5000-7000 copies in full colour, A6 format distributed in Perth
and Sydney

•

See attached flyer for position rates and other info

•

Saving of $50 if festival friend package and advertising purchased separately
(normally $600.00)

•

Same as ‘Festival Friend’ plus 1/2page advertising of your logo/company brand in
the official film festival booklet

•

Booklet print run 5000-7000 copies in full colour, A6 format distributed in Perth
and Sydney

•

See attached flyer for position rates and other info

•

Saving of $75 if festival friend package and advertising purchased separately
(normally $800.00)

•

Same as ‘Festival Friend’ plus full page advertising of your logo/company brand in
the official film festival booklet

•

Booklet print run 5000-7000 copies in full colour, A6 format distributed in Perth
and Sydney

•

See attached flyer for position rates and other info

•

Saving of $100 if festival friend package and advertising purchased separately
(normally $1050.00)

OTHER INFORMATION
‘In kind’ sponsorship available
Bespoke sponsorship packages available
GST not applicable

HOW TO PAY
Micro, Mini-me, Flying Solo and Let’s Make it a Date packages:
Payment can be made in cash to any committee member of the
Czech & Slovak Association of WA or by direct bank deposit to:
Account Name: Czech and Slovak Association
BSB: 016-286
Acc No: 438009261

Note: If paying by direct bank deposit, please don’t forget to
include your name.
All payments will receive a receipt. Invoices issued on request.
Festival Friend, Festival Friend Package. Festival ‘Best’ Friend
Package and Festival Hero Package:
Please contact us by email: czechslovakwa@hotmail.com or by
phone: (08) 61 61 62 78 (Mon-Fri 9am-5pm) or 0435 814 004
(anytime) and we will issue an invoice.

See you at the festival!
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Karel IV. a jeho doba
Správné odpovědi na kvíz z minulého čísla
1. Kdy měl Karel IV. narozeniny?
C) na Bonifáce
Karel IV., kterému česká veřejnost přidělila titul Největší Čech, se narodil 14. 5.
1316 a zemřel 29. 11. 1378.
Výročí narození Karla IV., velkého
reformátora a státníka zcela ojedinělého
rozhledu a schopností, význačné postavy
českých a evropských dějin, bylo zařazeno organizací UNESCO mezi světová
výročí.
2. Který ze slavných Italů se mohl
s Karlem IV. potkat?
C) Francesco Petrarca
Karel IV. : 14. 5. 1316 – 29. 11. 1378
Leonardo da Vinci: 15. 4. 1452 – 2. 5.
1519, italský malíř
Tomáš Akvinský: 1225 – 7. března 1274,
italský katolický filosof a teolog scholastické tradice
Francesco Petrarca: 20. 7. 1304 – 18. 7.
1374, italský spisovatel a básník
Galileo Galilei : 15. 2. 1564 – 8. 1. 1642,
italský astronom, fyzik, matematik, inženýr a filozof.
Tehdy již slavný Francesco Petrarca psal
Karlovi plamenné výzvy, aby nezapomínal na Itálii, kde najde „samu hlavu
monarchie“.
3. Které z následujících hradů Karel
IV. nepostavil?
B) Křivoklát (střední Čechy)
Monte Carlo bylo založeno roku 1333
budoucím císařem Karlem IV. (od nějž
má odvozené své jméno Monte-Carlo =
Karlova Hora), který osvobodil město
Lucca z okupace městem Pisa.
Na místě hradu Křivoklát bývalo přemyslovské hradiště, ve 2. polovině 13. století
zde vznikl gotický hrad. Karel IV. zde
pobýval několik týdnů v roce 1316 pod
ochranou Viléma Zajíce z Valdeka, pak
jako vězeň svého otce v letech 13201323.
Na čas zde Karel IV. později ubytoval
svou první ženu Blanku z Valois, která
25. května 1335 porodila na Křivoklátě
dceru Markétu.
Karel IV. založil Karlshaus na počátku své
vlády, poprvé je hrad zmiňován r. 1357.
Zříceniny hradu leží na ostrožně nad
levým břehem Vltavy, mezi Hlubokou a
Týnem nad Vltavou.
Hrad Lauf, Wenzelsburg či Wenzelschloss
má německé jméno a je odvozeno od
sochy svatého Václava na fasádě vstupní
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věže s bránou. Hrad nechal jej vybudovat
císař Karel IV. roku 1356 na Říšské cestě
mezi Prahou a Norimberkem jako strážní.
4. Co sbíral/shromažďoval Karel IV.?
C) ostatky svatých
Karel IV. se věnoval shromažďování
posvátných ostatků s velkou náruživostí
po celý svůj život. Dotyk těchto relikvií
a posvátných předmětů mu nepochybně
přinášel velký duchovní prožitek, naléhavě mu zpřítomňoval Boha a svět světců
- služebníků Božích. Ale magická moc
relikvií a jejich symbolická náboženská a
také politická hodnota utvrzovala Karlovo
postavení v řádu světa pozemského.
5. Co nemohlo být ve středověku
důvodem k prohlášení manželství za
neplatné?
C) pokud manželka cizoložila
Církev považovala (a dodnes považuje)
manželství za jednu ze sedmi svátostí a
jakmile bylo platně uzavřeno, už ho nemohla zrušit žádná lidská moc. Mohlo být
ale prohlášeno za neplatné pokud:
před sňatkem nebo po něm jeden z
manželů přijal křest a ten druhý ne, nebo
byli ženich a nevěsta pokrevní příbuzní
čtvrtého (bratranec – sestřenice) a nižšího
stupně, nebo jestliže manželství vinou
jednoho z partnerů zůstalo bezdětné. V
ostatních případech mohli žít manželé
odděleně, ale už nemohli uzavřít nový
sňatek.
6. Čím se platilo v době Karla IV.?
B) pražským Grošem
Za Karla IV. se u nás platilo nejčastěji
pražskými groši, velké sumy v kopách čili
po šedesáti. Pražský groš byla tehdy ještě
solidní mince ražená z kutnohorského
stříbra o průměrné ryzosti 80% a váze 3g.
7. Kolik piv se dalo koupit za 1 peníz?
D) 10 piv
Běžně bylo možné za 1 groš koupit buď
tři půlkilové bochníčky chleba, jeden
malý nůž (proto se dodnes říká „za groš
kudla“), deset piv, nebo kus másla.
Slepice stála 1,5 groše, kráva 45 grošů,
hřebec 6 kop grošů, dům na Novém
Městě 30-50 kop grošů, velké dělo 300
kop grošů. Zedník si za den vydělal 1
groš, tesař 2 až 3 groše. Střídmý intelektuál, například mistr Jan Hus, si vydělal
asi až 60 kop grošů ročně, tedy necelých
10 grošů denně.
8. Který z uvedených nápojů se začal
pít v Čechách až od dob Karla IV.?
A) víno
Karel IV. přivezl do českých zemí vinnou

révu, kterou zde nechal vysadit a založil
tak tradici českého vinařství.
První zmínky o vaření piva na našem území pocházejí ze 4. století před Kristem.
Jedná se o jeden z nejstarších lidmi
vyrobený kvašený nápoj, stejně tak jako
medovina a datlové víno. Mošt (cider)
byl znám už v antice. První středověké
zprávy o výrobě cidru v Evropě pocházejí
z doby Karla Velikého (2. dubna 742 –
28. ledna 814).
9. Za vlády Karla IV. naše země oplývala mlékem a strdím. Co je strdí?
C) med
Význam slova strdí podle encyklopedického slovníku: Stavba plástve včelího
vosku ve volném prostoru bez mezistěn,
která je zanesena medem, pylem nebo
plodem. Produkt divokých nebo zdivočelých včel.
10. Když v době Karla IV. muž z podhradí řekl manželce: „S večeří na mě
nečekej, jdu brtat“, co tím myslel?
B) Šel do lesa na med
Dutina ve stromu se staročesky nazývala brt. Včely se tehdy ještě nechovaly v
úlech, žily divoce v lesích, kde obývaly
dutiny stromů - brty. Sběrači medu se
proto nazývali brtníci, kteří chodili do
lesa vybírat med z dutin stromů, nebo-li
brtat. Povolání brtníků bylo nebezpečné.
Včely nechodily pro bodnutí daleko, a v
temném lese si na brtníkovi rád smlsnul
jeho konkurent medvěd, jehož jméno
„medvěda brtník“ vychází ze stejného
významu.
11. Co šel dělat obyvatel hradu, když
odešel na „prevét“?
B) močit
Prevét (z latinského locus privatus
– soukromé místo)
je typ středověkého záchodu.
Jednalo se zpravidla o malé arkýře
umístěné na krakorcích, které dotvářejí kolorit celé
stavby. Prameny
uvádějí, že nadávka „Ty prevíte“ je
odvozena právě
od slova prevét.
Později se vžilo
„Ty hajzle“ od
slova záchod
z německého
Häusl – domeček.
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SUDOKU
3

2

de
pre

ti

3 1
2

4
3 1 4

Vyriešte sudoku tak, aby v každom

v každom
stĺpcivakaždom
v každom poli
Vyriešte riadku,
sudoku
tak, aby
risa nachádzalo
každé
štyroch čísel.
adku, v každom
stlpci
a vzokaždom
poli
sa nachádzalo každé zo štyroch čísel.

MENO:

Pospájaj rovnaké dvojice lodí.
Pospájaj rovnaké dvojice lodí.

4 2 3
1
4 1 3
2

WWW.OMALOVANKY.SK

SLOVENSKÝ ZNAK

Spočítajte, koľko je na vašom dome, či byte
okien a rovnaký počet okien nakreslite do
domčeka. Do štvorčeka pri dverách napíšte
vaše číslo domu.

SLOVENSKÝ ZNAK
SLOVENSKÝ
ZNAKznak.
Nauč sa kresliť Slovenský
Nauč sa kresliť Slovenský znak.
Nauč sa kresliť Slovenský znak.

červená
červená

biela

biela

modrá

modrá

1.krok

2.krok

2.krok

1.krok

Tu skús nakresliť Slovenský znak a vyfarbi ho.

Tu skús nakresliť Slovenský znak a vyfarbi ho.
Tu skús nakresliť Slovenský znak a vyfarbi ho.
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Spočítajte, koľko je na vašom dome,
či byte okien a rovnaký počet okien
nakrelsite do domčeka. Do štvorčeka pri
dverách napíste vaše číslo domu.

MENO:

Kruhy
červenou
farbou,
štvorce
Kruhyvyfarbite
vyfarbite
červenou
farbou,
zelenou farbou, obdlžniky modrou farbou a
štvorce zelenou farbou, obdĺžniky
trojuholníky žltou farbou. Nakoniec vyfarbite
modrou farbou a trojuholníky žltou
korytnačku.
farbou. Nakoniec vyfarbite korytnačku.
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MENO:

NAJ ZVIERATÁ

SLON

Najvyšší cicavec
na svete je

PŠTROS

Najväčší suchozemský
cicavec je

ŽIRAFA

Najväčším vtákom
na svete je

WWW.OMALOVANKY.SK

12. Komunikace, zábava, výměna informací, služeb a zboží se dnes odehrávají na sociálních sitích. Co nebo kdo
plnil jejich funkci v době Karla IV.?
D) Krčma
První sociální sítě
Středověká krčma plnila mnoho důležitých funkcí zároveň. Samozřejmě se tu
jedlo a pilo, také se tu ale šířily informace
a nemoci, dojednávaly obchody, pořádaly
kulturní akce, kuly pikle a hrály různé
hry. Dnes bychom to nejspíš nazvali polyfunkční centrum, ale krčma zní rozhodně
lépe.
13. Karel IV. dostal výtečný nápad
pražské trhy rozdělit podle druhů zboží. A tak se od jeho doby na
Staroměstském rynku prodávala
jen sůl, zvěřina a ryby, na dnešním
Karlově náměstí živý dobytek, na
Václavském zase koně. Oves i seno
byly k mání na Senovážném náměstí, a
ovoce logicky na trhu Ovocném. Co se
prodávalo v Lazarské ulici?
D) Maso a masné výrobky
V Lazarské ulici se prodávalo maso; po
celé její délce stála řada masných krámů.
Stavební i palivové dřevo zase v Podskalí,
kde přistávaly vory plavící po Vltavě
klády z jihočeských hvozdů. Výhody byly
jasné – zákazníci si mohli na jednom
místě porovnat kvalitu i ceny od různých dodavatelů. Stejně jako v dnešních
obchodních domech. Než Karel IV. založil
Nové Město a rozdělil pražské trhy podle
druhů zboží, prodávalo se v Praze všude
všechno.
14. V době Karla IV. nebyl cukr, a
když, tak třtinový, a vozil se až ze
zámoří. Ti nejbohatší sladili medem
nebo sušeným ovocem. Bez cukru se
nekazily zuby – například Karel IV.
měl až do smrti v 62 letech všechny zuby a jen jeden malý kaz. Lidé
neznali kávu, čaj ani mnohá koření.
Které koření se k nám muselo dovážet
z Orientu?
A) zázvor
Jako koření, jak už napovídá jeho název,
se původně používaly kořínky všelijakých
bylinek. V Čechách to byl hlavně kmín,
cibule, česnek, bedrník (anýz), čemeřice a petržel. Šafránu bylo jako šafránu,
karavany z dalekého Orientu dovážely zázvor, pepř a sušené lístky vavřínu, zvané
bobkový list, neboť naši předkové věřili,
že plody tohoto stromu jsou vlastně malá
hovínka. Cizí koření bylo hrozně drahé,
a proto se také recyklovalo – do omáčky
se vložilo zašité v pytlíku a po umytí se
použilo znovu, dokud úplně neztratilo
svou chuť.

ruka, ale zvláštní druh křemene.
Ocílka je zase zdrsnělá tyčka ze zakalené
ocele. A pod názvem troud se skrývala
hubka, nebo-li vysušená dřevokazná houba troudnatec. Úderem pazourku o ocílku
se vykřesaly jiskry do hubky a v ní se rozfoukaly na malý ohníček. Ty tři předměty
tenkrát u sebe nosil skoro každý, asi jako
dnes mobil.
16. Karel IV. byl v mládí fešák až
fintil. Oblékal se vždy podle poslední
francouzské módy. V době jeho vlády
došlo v módě k odlišení šatů mužů a
žen. Muži měli suknice, ženy nosily
přiléhavé halenky
a volnou sukni.
Čemu se říkalo
pachy?
A) falešným rukávům
Jsou to volně visící
falešné rukávy
přišité k ramenní
nebo loketní části
oděvu.
Na obrázku je žena
oblečena v cotte
s tzv. pachy a na
hlavě má roušku
zvanou kruseler typ šlojíře s řadami
volánků po okraji
lemujícím tvář.
17. Na kterou část těla si ženy dávaly
heniny?
A) na hlavu
Heniny jsou typické pro gotiku. Nosily se
heniny špičaté se závojem, často až 60cm
vysoké. Nosily se i heniny dvourohé.
Výrazným znakem té doby bylo vysoké
čelo, proto si ženy často vyholovaly vlasy
nad čelem.

15. Co byl troud?

18. V období gotiky umělci museli
kočovat. Ve střední Evropě se nazývali
minesengři. Zábavu pro lid zajišťovali
potulní kejklíři, žongléři čili žakéři a
všemožní hudci či pištci, kteří hráli na
loutnu, niněru, šalmaj či fanfrnoch.
Který hudec hraje na niněru?

D) suchá houba
K rozdělání ohně bylo zapotřebí pazourek, ocílka a troud. Pazourek není malá

A) Niněra (kolovratec) jsou vlastně housle, jejichž struny místo smyčce rozechvívalo kolečko poháněné klikou

Vznikla v 8. stol v Evropě, velmi rozšířený, mechanizovaný chordofon, zvuk vzniká třením kolečka o struny, chromatická
řada, rozsah téměř 2 oktávy, používal se
až do 19. století

B) Šalmaj je středověký jazýčkový nástroj
(dvouplátkový) se vzdušnicí, objevil se
v Evropě v 8. století s příchodem Arabů,
nejpoužívanější v 16. století
C) Loutna byla nejoblíbenější nástroj
renesance, drnkací nástroj „krkový“ s
oblým dnem, vznikla z jednoduchého
typu v 8. Století, od 14. stol. ve vyspělé
formě v různých velikostech
D) Fanfrnoh, bukač je hudební nástroj,
džbán, jehož hrdlo je ovázáno kůží, v
ní jsou upevněné koňské žíně. Vydává
mečivý zvuk, který vzniká taháním žíní
vlhkýma rukama.
Vznikla v 8. stol v Evropě, velmi rozšířený, mechanizovaný chordofon, zvuk vzniká třením kolečka o struny, chromatická
řada, rozsah téměř 2 oktávy, používal se
až do 19. století
19. Proč byl jelen prohlášen církví za
ušlechtilé zvíře?
D) nekouše
Na konci středověku církev prosadila jako
nejušlechtilejší lovné zvíře jelena, protože
na rozdíl od medvěda nebo divokého
kance se mu daly přisoudit křesťanské
ctnosti a navíc, jelen nekouše.
20. Co bylo oblíbenou hrou pro ženy u
dvoru v období gotiky?
B) hra na slepou bábu
Dámy v turnajích bojovat nesměly, mohly
jen přihlížet a motivovat rytíře svou
krásou k vítězství. A lovit směly nanejvýš pomocí cvičených dravých ptáků.
Při vyšívání, zpěvu nebo poslechu básní
se také moc neunavily. Šanci protáhnout si své urozené tělo měly jedině při
tanci, projížďce na koni nebo při hrách.
Z dochovaných vyobrazení víme, že i v
době Karla IV. si mladé šlechtičny hrály
na slepou bábu. Vybavujete si scénu z
gotické pohádky Princ Bajaja?
21. Kdy byl poprvé nazván Karel IV.
Otcem vlasti?
A) v roce 1378, Vojtěchem Raňků při
pohřební řeči
V pohřební řeči byl císař Karel IV. poprvé
nazván Otcem vlasti. Takto ho nazval
jeho přítel Vojtěch Raňkův z Ježova,
profesor na francouzské Sorbonně

13

Den dětí na farmě se
zvířátky
Rok se sešel s rokem a nastal čas na uspořádání
další tradiční akce pro menší a malé členy naší
komunity. Dětský den se letos uskutečnil poslední květnovou neděli ve Swan Valley Cudly
Animal Farm.
A co se dětem na farmě nejvíce líbilo?
Podívejte se na naši minianketu.

Ilustroval: Martin Cupák
Nafotil: Michal Turek
Text: Regina Čelišová
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Inzerujte svou firmu v Klokanovi
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok,
barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

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

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

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

The Visiting Angels Program is seeking
volunteers for our Czech and Slovakian clients.
Build friendship and make a difference in a life of
person who might be feeling lonely and isolated.
If you have a little spare time, would like to make
a new friend and change someone’s life for the
better, contact Henrietta on 9275 4411 or send
an email to cvs.umbrella@westnet.com.au

Z KLOKANOVY KAPSY
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM
Príde zúfalá blondínka po natankovatí za pumpárom a prosí o pomoc:
”Pán pumpár, zabuchla som si v aute kľúče. Nemohli by ste mi s tým nejako pomôcť?”
”Dám vám háčik a s tým si to auto otvoríte.”
”A nemohli by ste mi to ísť otvoriť vy?”
”Bohužiaľ, ale musím zostať za kasou.”...
Nato blondínka išla ku svojmu autu. V tom vošiel na pumpu pán, ktorý sa strašne smial. Pumpár sa ho pýta:
”Čo sa stalo?”
”Ále, to ste ešte nevideli. Vonku je blondínka a snaží sa otvoriť auto háčikom.”
”No a čo? Však to som jej poradil ja.”
”No, ale v nútri v aute sedí ešte jedna, ktorá jej radí: doprava, doľava, ešte kúsok...

Traja zamestnanci veľkej firmy sa rozprávajú o tom čo spravia s vianočnými odmenami.
Prvý hovorí: „Pracujem pre divíziu v Nemecku a z vianočných odmien si kúpim auto a za zvyšok pôjdeme s rodinou
na dovolenku.“
Druhý hovorí: „Pracujem pre divíziu vo Švajčiarsku a za vianočné odmeny si dám spraviť bazén a za zvyšok pôjdeme
na cestu okolo sveta“
Tretí hovorí: „Pracujem pre divíziu na Slovensku a za vianočné odmeny si kúpim sveter.“
Ostatní sa prekvapivo pýtajú: „A čo so zvyškom?“
Tretí odpovedá: „No zvyšok mi doplatia rodičia.“

Jede blondína autom a zastaví ju policajt:
„Vodičský preukaz, slečna.“
Blondína najskôr nechápe čo to po nej policajt chce
a ten sa jej snaží vysvetliť, že na vodičáku má svoju
fotku. Blondína vyberie z kabelky zrkadlo. Policajt
zrkadlo vezme a začne sa ospravedlňovať:
„Prepáčte, nevedel som, že ste tiež príslušník.“
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Policajti dostanú nové vysielačky. Chodí po meste,
keď v tom vo vysielačke zrazu zarachotí a ozve sa
hlas.
Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.63)
Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.57)
Prvý
policajt sa pýta druhého:
„Čo mám teraz robiť?“
7 2 3 4 8 1 5 9 6
1 8 2 4 3 5 7 9 6
9 4 8 6 mu
5 2radí:
7 1 „Stlač
3
4 9 gombík
7 6 2 8 a
1 povedz
3 5
Druhý
ten
príjem.“
5 6 1 7 9 3 4 2 8
6 3 5 7 9 1 8 2 4
Prvý
policajt
teda
stlačí
gombík
a
povie:
„800
eur
2 9 4 5 1 8 6 3 7
5 4 1 3 8 6 9 7 2
3 1 5 9 6 7 8 4 2
7 6 3 9 5 2 4 1 8
hrubého!“
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Řešení
Puzzle 5 (Medium, difficulty rating 0.59)
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Puzzle 9 (Hard, difficulty rating 0.60)
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Puzzle 8 (Hard, difficulty rating 0.71)
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Puzzle 6 (Medium, difficulty rating 0.53)
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové
adrese: www.radiovysilaperth.com
Tel: 08 9249 6491

Média
Vydávaná v Austrálii
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com
Vydávaná v SR
Denník SME www.sme.sk
Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/

Vydávaná v ČR
www.idnes.cz
www.ihned.cz
www. aktualne.cz
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/
TV PRIMA: www.iprima.cz

Radio SBS 96.6 FM

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

Slovenské evanjelické bohoslužby
sa konajú pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci
v St John‘s Lutheran Church na 16 Aberdeen Street
Northbridge o 4 hod popoludní.

Po bohoslužbách máme vždy posodenie v hale pri káve.
Všetci ste srdečne vítaní.

O bližšie informácie a s akýmikoľvek žiadosťami
o pastorálne služby, sobáše, pohreby, návštevy v
domácnosti, večeru Pánovu a podobne sa obráťte na
Rev Milo Velebír na telefóne 0413 650 429 alebo email:
milo.velebir@gmail.com

SV. OMŠA

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

19. June – 11am
10. July – 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,
12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com
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Česko-slovenská playgroup
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd

Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k
nám chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky
nebo emailem.
Helena Tippett 0401 577 661
Email: tippett@amnet.net.au

Česká škola Perth
Kdy: školní soboty 9:30–12:00
Kde: Wembley Downs Primary School

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 0406 026 840
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Druhé čtvrtletí češtiny pro dospělé v roce 2016 začalo
v úterý 12. dubna večer. Zájemci mohou navštěvovat
hodiny ve třech úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a
pokročilí.

Výuka se koná v budově The Rise, Community Office č. 8
(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),
28 Eighth Avenue, Maylands.
V případě zájmu o sobotní výuku, která bude probíhat
současně s českou školou pro děti, a pro další údaje o
kurzu prosím kontaktujte Báru (ČJ, AJ) na
czech.perth@yahoo.com.au.

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Rainbow– komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální
podpora

Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými
východoevropskými komunitami a rádi přijdeme mezi
vás nebo do vašeho domu

Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a
ztráta paměti, asistence rodinným příslušníkům, právní
záležitosti lidí postižených demencí, další informace),
tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI
V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
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,
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 $22 a je nutné nás informovat na adrese
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
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
$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
10. 7. 2016
3. 8. 2016
27. 8. 2016
20 – 23. 10. 2016

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Přednáška za Divokou Zvířenou
Setkání s Velvyslancem
Vepřové Hody
Filmový Festival

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

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

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands
Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.camberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra
Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
Unit 4, 193 Guildford Rd
Maylands WA 6051
Poštová Adresa:
PO Box 265, Maylands WA 6931
Telefón: 0411 552 517
E-mail: consul@fortix.com.au
ÚRADNÉ HODINY:
Každý piatok 9.00–12.00
Pred návštevou je dôležité dohodnúť
si stretnutie telefonicky.
Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: cons.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: Z důvodu stále pomalejší pošty se uzávěrka každého čísla posouvá k 26. dni v měsíci.
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

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

www.martinudall.com

