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Vážení přátelé a čtenáři našeho časopisu,
v tomto vydání bych
Vás chtěl informovat
o jedné příjemné události z minulého měsíce, která, mimo jiné,
ovlivnila a do budoucna bude mít vliv i na
vydávání Klokana.
Mnozí z Vás určitě
víte o tom, že klub je oficiálně registrovaný
jako Inc., neboli “Incorporated“. Do češtiny
by se to volně dalo přeložit jako “nezisková
organizace“ ačkoliv tohle zase na 100 procent neoznačuje společnost, která by
“neměla mít zisk z toho, co dělá”. Alespoň
tady v Austrálii ne.
Jelikož ale má náš klub status Inc. oficiálně
registrovaný, má tím pádem možnost se
ucházet a žádat o příspěvky, granty na zajištění chodu klubu, pořádání akcí apod. O
tyto granty pravidelně každým rokem žádáme a většinou máme štěstí a grant je nám
udělen. Už několik let jsme téhle možnosti
ale využívali jen částečně a příspěvky využívali pouze k zajištění chodu klubu a

k pořádání akcí. Existuje ale i celá řada společností, které poskytují granty na vybavení
a zařízení samotných klubů a právě o takový
grant jsme před zhruba půl rokem požádali.
Konkrétně šlo o grant na zakoupení IT zařízení u společnosti Lotterywest.
Samotná žádost zahrnovala novou multifunkční tiskárnu, nové PC a IT vybavení pro
Českou školu. Naše stará tiskárna a PC byly
ve své stávající podobě většinou využívány
k výrobě a tisku Klokana a obojí už mělo za
sebou spoustu “odsloužených let”. Žádost
jsme podali před cca půl rokem a potom
jsme už jen netrpělivě čekali na rozhodnutí.
K naší velké radosti nám byla žádost schválena a tak jsme mohli začít realizovat náš
plán a obnovit klubový IT “park”.

Naše nová tiskárna Ricoh má spoustu možností tisku a proto kromě pravidelného tisku
Klokana a materiálů pro Českou školu Vám
již brzy nabídneme možnost jejího využití
pro Vaše soukromé účely a to za bezkonkurenční ceny!!! Pro více informací sledujte
Klokana a naše webové stránky.
Radek

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Jak jsme vás informovali v březnovém čísle Klokna, začátkem září zavítají do
Perth čeští fanoušci fotbalového klubu Bohemians Praha. Klub, který má ve svém
znaku klokana právě díky cestě fotbalistů z Vršovic po Austálii.
Více k setkání v příštím čísle Klokana a na našich webových stránkách
www.czechslovakwa.org

Místopředseda:
Radek Václavík

0420 351 027

Lukáš Kořínek

0431 115 207

Otvárame prvú Slovenskú školu v Perthe!
Pre deti od 3 rokov

Tajemnice:

Iva Nováková

0404 735 462

Kedy: Školské soboty od 9:30-12:00 alebo od 12:00 - 2:30pm

Pokladník:
Lukáš Kořínek

Kde: Woodland Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

0431 115 207

Ostatní členové výboru:
Jana Franger

93897029

Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9401 3817

Gábina Baladová

0422 582 197

Bohumil Růžička

0415 949 325

Markéta Cásková 0450 855614
Katka Hnědkovská 0406 927087
Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

Výuka bude prebiehať formou hier so zameraním na komunikáciu a porozumenie
v slovenskom jazyku.

Viac informácii: maria.podolinska@gmail.com

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
(a nebo je možné s knihovnicí Vlastou Thomas domluvit jiný čas na tel: 93776470)
THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č.. 8
2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands
Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ;
Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
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Srdečně zveme všechny milovníky jitrnic, jelítek a uzeného masa na

kterou již tradičně spojujeme s prodejem zabijačkových pochutin od našeho českého řezníka!

Nezapomeňte si vepřové balíčky objednat do 1. 8. 2012, do 20:00!
Datum a čas konání: 16. 8. 2012 od 18:00 do 22:00
(nebo déle, ale pak pomůžete s úklidem)

Místo konání:

Australian Asian Club, 275 Stirling St,
Perth (tam, co loni)

Vstupné:

členové a děti do 12 let zdarma,
nečlenové $5

Cena večeře:

$20 (polévka, maso, zelí, brambory)
K večeři bude možné zakoupit si pivo, víno a/nebo nealkoholické nápoje!

Program:

od 17:00

Vydávání objednaných vepřových balíčků v malém sále

18:05 – 20:00

Vydávání objednaných večeří

20:00 – 22:00

Taneční zábava s předtančením tanga (na taneční zábavu všichni

vítáni i bez předchozí rezervace místa/večeře)
Upozornění 1:

Vzhledem velkému zájmu je nutné objednat večeře předem!
Své objednávky zasílejte do 1. 8. 2012, do 20:00 na naší klubovou adresu

CzechSlovakWa@hotmail.com; uveďte jméno objednávajícího + počet porcí
Upozornění 2:

Licenční podmínky neumožňují BYO!

V průběhu večera si můžete prohlídnout
výstavu tvorby Jiřího Trnky v malém sále
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Reportáž: KONFERENCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ŠKOL V MELBOURNE 14. – 15. 6. 2014

V polovině června jsem se vydala do Melbourne na 2. setkání českých a slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu. První se konalo v srpnu 2012
v Sydney, kde jsem také byla. Po zkušenosti ze Sydney jsem raději vyrazila o den
a půl dřív, abych měla více času na popovídání s ostatními učitelkami, protože
program vlastní konference je nesmírně
nabitý. Hned první večer jsem u výborné
sklenky bílého z oblasti novozélandské
Bay of Plenty, poslouchala příběh právě
zrozené české školy v Tauranze, NZ. Opět
byl příkladem toho, že k založení školy
stačí pár nadšených rodičů a jednoho
zapáleného učitele, v tomto případě Jany,
Jany, Jany a Dany (ještě mnohokrát jsme
se pak společně zasmály příběhu, jak se
v malém městě sešly tři Jany a jedna Dana)! Tento příběh byl později nazván:
“Děti jsme začaly učit v garáži“. Dnes je
škola přesunutá do nových prostorů, protože se prostě všichni už do garáže (s
jasně žlutými vraty) nevejdou!
V pátek odpoledne se začaly sjíždět i
ostatní účastnice setkání. Všechny jsme
se nakonec sešly v „Ráji“. Tak bych totiž
nazvala pravou italskou cukrárnu Brunetti
na vyhlášené Lygon Street. V nekonečně
dlouhé skleněné vitríně se o vaši přízeň
uchází stovky sladkých kousků, jeden
krásnější než druhý. Vybírat je opravdu
sladkým utrpením! V tomto nadmíru inspirativním prostředí jsme se pomalu
všechny seznámily, či znovu setkaly. Na
setkání se nás nakonec sešlo 20 zástupkyň ze škol z Adelaide, Perthu, Sydney,
Wellingtonu, Aucklandu, Taurangy a Melbourne. Brzy se rozvinuly dlouhé debaty
o našich školách, které nás tak naplňují a
my pro ně žijeme. A to je to, proč jsme se
opět setkaly - abychom se poznaly, předaly si nápady, zkušenosti a vzájemně se
ujistily, inspirovaly a motivovaly k další
činnosti.

V sobotu ráno jsme se všechny sešly s
dětmi z České školy Melbourne v budově

Sokola a sousedící Galerii Domov, kde
probíhá výuka. Celé dopoledne jsme pak
měly možnost naslouchat výuce, která
probíhala souběžně v několika skupinách.
Škoda, že jsem se nemohla rozdělit na
několik kusů a být u všeho! Kamkoliv
jsem nakoukla, byla jsem nadšená. Již
podruhé jsem vzhlédla program „Zpívání
pro rodiče s dětmi“, který mne velice
zaujal a během pár týdnů ho představíme
i
našim
dětem
zde,
v Perthu.
V Melbourne vyučují i hře na xylofony a
flétny – samozřejmě jen české písničky!
Největším zážitkem byla výuka čtenářů
pod vedením ředitelky školy Zuzany Vasitch. Kolegyně z Adelaide o ní napsaly
toto: „Paní ředitelka Zuzana je jak dynamo - plná nevyčerpatelné energie a nápadů“, a to se i přesně tak odráží v její hodině. Děti nemají čas se ani pořádně nadechnout, čtení střídá matematika, prvouka, hra na flétny, dramatizace, vše je
prokládáno říkankami a písničkami. A děti
si to náramně užívají a jejich znalosti jsou
ohromující. Samozřejmě, že Zuzana stihla
zapojit i nás!
Odpoledne byla řada na nás představit
naše školy. Bylo moc zajímavé poslouchat, jak některé školy vznikaly (jako ta
v garáži) a jak si ty již zajeté vedou. Mimo
dlouholeté školy v Bayside je naše škola
školou nejstarší! Přítomen byl i generální
honorární konzul v Melbourne pan Milan
Kantor, který Českou školu Melbourne
velice podporuje a vicekonzulka Šárka
Ponroy Vamberová. Ta také veřejně pogratulovala naší škole k velkému úspěchu
ve výtvarné soutěži Lidice, o kterém jsem
psala v minulém čísle Klokana.

Nevyčerpatelná ředitelka Zuzana nás nenechala vydechnout ani po dlouhém odpoledni - měla pro nás připravený malý
workshop o improvizování. Každá z nás
obdržela předmět a naším úkolem bylo
vymyslet, jak ho využít při výuce se zaměřením na písničky a říkadla. (Přiznám se,
že jsem si tajně vyměnila měšec se zlaťáky za červenou růži!) A to byste nevěřili,
na co vše se dá využít obyčejné švihadlo!
Adéla ze školy v Sydney sršela nápady a
rázem to bylo švihadlo stokrát jinak!
Hned jsem jich několik pro naši školu zakoupila. Zrovna tak univerzální byl i režný
pytel. Naše debatování pokračovalo u
zasloužené večeře a třešinkou na dortu
byla půlnoční návštěva ráje Brunetti!
Ano, v této cukrárně mají otevřeno i
v tuto noční hodinu.
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Nedělní setkání pokračovalo v krásných
prostorách Galerie. Nejprve jsme okoukly
mnohé knížky a materiály, které nám
melbournská škola doporučila k výuce, a
podělily se o naše doporučení. Poté naše
škola představila společný projekt
„Putování s Birlibánem“, který jsme postavily na příběhu knihy Eduarda Petišky:
Birlibán. Cílem společného projektu je to,
aby se děti z jednotlivých škol v Austrálii a
na Novém Zélandu o sobě vzájemně
dozvěděly, aby nakoukly do výuky jinde,
měly něco společného a to je motivovalo
do dalšího učení. Nápad se zalíbil a Birlibán putoval do Adelaide a odsud se pak
předá štafeta dál.

Konferenci uzavřela naše nejstarší účastnice paní Šustková předáním pravé české
usměvavé vařečky každé z nás. Po improvizačním workshopu minulého dne jistě
každou z nás napadne, na co tu vařečku
využít. Mně už napadly věci dvě…
Setkání to bylo opět intenzívní a náročné,
ale přineslo mnoho nových informací i
přátelství. Nabilo nás energií a chutí vyzkoušet něco nového. A o tom to celé je.
Velice mne těší, že jsme schopné a ochotné setkání organizovat a už se těším za
dva roky na další. A možná to bude zrovna naše škola, která se zhostí postu školy
hostující! Mnohokrát děkuji České škole
Melbourne za skvěle odvedenou práci a
výbornou organizaci celého setkání. Vicekonzulka zhodnotila setkání takto:
„Konference byla pro všechny obohacením, inspirací a zároveň potvrzením, že
zpravidla dobrovolná práce a vynaložené
úsilí a energie maminek ředitelek a učitelek, které stojí za úspěchem českých škol,
má smysl. Do českých škol v Austrálii a na
Novém Zélandu chodí pravidelně téměř
200 malých dětí.“
A pokud by vás zajímalo dozvědět se víc,
poslechněte si naše rozhovory pro české
SBS rádio na odkazu:
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/
czech/highlight/page/id/343136/t/Westarted-teaching-in-a-garage

Jitka Smith
Česká škola Perth
CeskaSkolaPerth@yahoo.com

POSILA Z ČECH, přijďte se seznámit
Již příští týden k naší komunitě přijede paní učitelka Eliška Kyršová, která k nám byla vyslána na naší žádost Ministerstvem zahraničních věcí ČR, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Domu zahraniční spolupráce v rámci programu
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Vystudovala český a anglický jazyk, dlouhodobě se věnuje výuce češtiny pro cizince. Své profesní zkušenosti mimo výuku sbírala jako vedoucí na dětských táborech, lektorka mimoškolních zájmových aktivit (flétna
a rozvoj hudební tvořivosti) a neformálního vzdělávání.
Eliška od konce ledna působí v české komunitě v Melbourne a zde, v Perthu, bude do ledna 2015.
S Eliškou jsme naplánovaly několik nových, pravidelných programů, které obohatí výuku českého jazyka jak pro děti tak i dospělé.
Dále se zapojí do celkové činnosti naší komunity a již teď se můžete těšit na několik zajímavých akcí, které vám postupně představíme. Asi tou největší bude Quiz Night, tak populární zde v Austrálii! Ta naše však bude postavena na českých triviích, nicméně program bude moderován i v angličtině, takže své znalosti si budou moci ověřit i anglicky mluvící hosté.
Z PLÁNOVANÝCH AKCÍ BYCHOM RÁDI ZMÍNILI TY, NA KTERÉ ZVEME CELOU KOMUNITU
Podrobnější pozvánky budou publikovány v Klokanovi a webových stránkách blíže k termínu akce:
Zpívání pro rodiče s dětmi (za doprovodu kytary a flétny)
Interaktivní pásmo písniček a říkanek pro děti od 18 měsíců
Kdy: školní soboty od 9:30 – 9:55
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood Ave, Woodlands
( v místě České školy)
Plánovaný začátek: 9. srpna
Zájem nahlaste na: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Zpívání a aktivity pro rodiče s dětmi od jednoho roku
Kdy: každý čtvrtek od 10:30 – 11:30
Kde: Karrakatta Community House, Stubbs Terrace,
Karrakatta (v místě české playgroup)
Plánovaný začátek: 24. červen
Zájem nahlašte na: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
Hrátky s češtinou
pro ty, co již česky umí, ale rádi by své znalosti obohatili (např.
Češi druhé generace, vy, co máte český jazyk prostě rádi i vy,
kteří byste rádi doladili zapomenuté)
Kdy: bude záviset na projeveném zájmu, čtvrtky
Informace níže
Napište nám, pokud máte zájem vy nebo někdo koho znáte o:

Intenzívní individuální lekce českého jazyka (děti i dospělí) – pro anglicky i česky mluvící

Čtenářský klub

Besedy nad současným dění v České republice i jinde

Pravidelně odebíráme týdeník Respekt www.respekt.cz ,
který se tímto zabývá. Všechna čísla jsou k zapůjčení
v naší knihovně.

Filmové večery
Eliška také povede naši knihovnu. Přijďte se za ní kdykoliv podívat a popovídat! Nebude chybět ani na našich akcích.

Otevření všech těchto programů
bude záviset na Vašem zájmu, je to
jedinečná příležitost! Pokud máte
jiné nápady, dejte nám vědět také.
Místo i čas se dá přizpůsobit podle
Vašich potřeb.
Kontaktujte nás na
CzechSlovakWA@hotmail.com,
pokud není uvedeno jinak,
nebo přímo Elišku na
eliska.kyrsova@seznam.cz,
tel.: 0466 098 901.
Za celou naši komunitu bych chtěla
Elišce popřát příjemný a naplňující
pobyt v Západní Austrálii.

Jitka Smith
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Krysař s Didgeridoo
TEXT: MARÉTA CÁSKOVÁ
Přináším Vám další volné pokračování interview s profesionálním hráčem na didgeridoo Ondřejem Smeykalem. Podělí se s Vámi o to, jak hluboké a vnitřní pochody se
dějí v něm samotném při vzniku skladeb. Musím přiznat ,že mě to fascinuje do jakých hloubek se člověk může dostat při hraní na hudební nástroj obzvláště u Didgerida. Já sama jsem začala trénovat na tento nástroj a mám i spoustu přátel kolem sebe
co v něm našli také zalíbení. Všichni jsme se shodli, že hra na tento nástroj přináší
spoustu benefitů. Naučíte se správně dýchat, pročistíte se díky dechu jak na tělesné
rovině, tak na rovině emoční a energetické. Poznáte více sami sebe a můžete
se dostat do meditačního stavu, kde se zklidníte, odpočinete si a ještě něco mnohem, mnohem víc.................

ndro, když tvoříš skladbu, tak praO
cuješ s nějakým rytmem, zvukem,
vibrací a jeho energií. Jak to probíhá a co

to v Tobě vyvolává?
Tady u té práce- muzikantství se člověk
se u toho dotýká "jádra pudla" u spousty

věcí začínám na povrchu. Zajímá mě nějaký rytmus, a nějaký zvuk ale to je pořád
povrchní záležitost. Když mě určitý rytmus přitáhne, tak já za tím hledám víc.
Hraji ho znovu a znovu a dál až cítím, že
se tam vlastně děje. Chci rozumět co se
tam děje, chci to procítit a zjistit proč mě
ten zvuk či rytmus napadá, proč přichází
znova. Při tom objevování člověk jakoby
se propadá víc a víc a najednou se tam
právě něčeho dotkne a teď zjistí „waaaaaw“ tam v tom tónu je klid,
jako v nějaké posvátné zahradě. V některém rytmu se zase probudí oheň, jako
plamen co se rozzáří a vopře se do toho!
Každá ta věc je jako nějaký vnitřní nález,
který pak hraju a zaznamenávám. Je to
něco , co vznikne , když se člověk uvolní a
odloží všechny masky a dokud všechny ty
pomůcky a masky neodloží, tak se jakoby
nedopátrá toho "jádra". Člověk nemusí
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hledat nic duchovního ,nebo hlubokýho,
ale když chce dojít ke zrodu Té věci, tak
ho to vlastně donutí, to je na tom dobrý.
Není tam ten spirituální záměr, ale když
se chci dopátrat toho začátku- třeba jak
ten rytmus funguje, jak je založenej a co
vytváří, tak mě k tomu spirituálnu vlastně dostane. Je to
hlavně dané tím že Didgeridoo je dechovej nástroj. Musíš pracovat s dechem,
tělem. Kouzlo té věci není vložený v nástroji , nejsou to barokní varhany, kde
třeba ladění píšťal může změnit vyznění
té věci. Já vlastně mám ten nástroj tak
jednoduchej, že to co se při hře na Didgeridoo děje, tak vše vychází z mého těla.
Takže tato Aboridginská píšťala je jako
zesilovač.
Pokračováni příště
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Poviedka
Zamatové slzy
Vysoko na skalách do neba týčiacich sa hôr žil orol skalný – samotár. Zo svojho
hniezda smutne pozeral do širočizných diaľok, na oblaky plné búrok a na páľavou
slnka vybielenú oblohu. Hučali vôkol neho vetry, zúrili snehové metelice, neľútostne bili hromy, blesky a padali lejaky. Vôkol neho všade sivé a modrastoružové balvaniská, strmé zrázy a končisté hroty skál. Do týchto výšok nezavítal
človek ani zviera, nepriletel sem ani vtáčik-letáčik. Raz, keď si orol pred skalným
hniezdom preberal perie, začul jemný hlások. Obrátil svoju múdru zlato-hnedú
hlavu za hláskom a uvidel kvietok. Snehobiely zamatový kvietok. Knísal sa na
štíhlej stopke, taký krehký, nežný a čistý. Orol sa mu potešil a spýtal sa ho: „Kde si sa tu nabral, vzácny kvietok?“ A on odpovedal: „Moje semienko dovial z ružovej skaly vietor. Však za to, že som mohol vyrásť tu,
v tejto štrbinke, vďačím tebe. Ty si sem doniesol na svojich pazúroch zrniečka prachu a moje semienko tak
dostalo postieľku a mohlo vzklíčiť.“ Zamatový kvietok zo dňa na deň rástol a po krátkom čase pri ňom vykukli
aj jeho bračekovci. Tak rozkvitla celá kytička húževnatých plesnivcov. Orol sa tešil ich jemnej a čistej kráse a
zamatové kvietky zas rady počúvali jeho zážitky z letu nad údoliami. Orol a kvietky sa mali radi a bolo im spolu dobre. Orol práve rozprával o tom, ako Maťko zaspal na pasienku. Spal takým hlbokým spánkom, že sa mu
kravičky rozutekali a zatúlali do lesa. Nepočul ani to, ako z rokliny vyšla celá rodina diviaka lesného. Vpredu
kráčala mama – diviačica a za ňou v „husom“ pochode mláďatká. Jóóój, ale boli pekné! Slniečko sa odrážalo
na ich srsti. Na ligotavej hnedo-béžovo-bielej kožušinke. Veľmi milé, malé prasiatka drobčili za svojou mamou
a tá ich viedla rovno k Maťkovi. Zavetrila totiž, že v Maťkovej kapse sú chutné, v popole upečené pagáče. Mama diviačica ich chcela vybrať Maťkovej kapsy, ale nedarilo sa jej. Nahnevaná, začala ho rypákom vyhadzovať do vzduchu: „Hej, hop! Hej, hop!“ Kapsu však nie a nie otvoriť. Maťko ju mal pevne prehodenú cez plece.
Takto pokračovali v ceste. Mama diviačica s Maťkom na rypáku: „Hej, hop! Hej, hop!“ Vyhadzovala ho vysoko,
až nad trnkové kríky. A za nimi cupotal rad pásikavých prasiatok. Našťastie akurát bežala okolo poludnica –
divá žienka s rozviatymi zlatými vlasmi. Maťka zachytila do náručia. Odbehla s ním na okraj pasienka. Tam ho
zložila pod starý dub. Až vtedy sa Maťko spamätal. Poobzeral sa dookola a uvidel prasiatka. Veľmi sa mu zapáčili. Tak veľmi, že neodolal a rozbehol sa za nimi. Dobehol posledné mláďatko a uchmatol ho. S prasiatkom
v náručí poď ho vnohy! Bežal domov, ako mu sily stačili. Ukradnuté prasiatko kvičalo, volalo o pomoc a mama
diviačica sa rútila za ním. Maťko už-už dobehol do pitvorca, keď tu zrazu potkol sa o kameň. Bolestivo dopadol
na koleno a na ruky, a prasiatko mu ušlo. A za kvičiacim prasiatkom trielila celá diviačia rodina rovno do lesa.
Maťko si tak udrel koleno, že nemohol vstať. Nato vyšla jeho mamička a podoprela ho. Krivkajúc vošiel s ňou
do izbietky. Na nohe mal ranu, krvácala a pálila. Poriadne ho bolela, no ešte viac náreky mamičky nad zatúlanými kravičkami. Veď gazda jej dá uhradiť škodu a kde ona, chúďa, biedna vdova vezme peniaze! Aj Maťkovi
malí súrodenci sa rozplakali. Celá rodina horekovala nad nešťastím, ktoré ju postihlo. Pred spánkom však nezabudli pokľaknúť a modliť sa k dobrému Pánu Bohu. Prosili ho o pomoc. Potom v chudobnom domčeku nastalo ticho. Všetci zaspali. Iba smutný Maťko si lámal hlavu, hútal, čo urobiť, aby napravil zlo, ktoré spôsobil:
„Kde len nájsť kravičky? Tie už iste dávno roztrhali medvede či vlci. Ale potom, ako len získať peniaze pre gazdu?“ Tu sčista-jasna mu preblyslo mysľou: „Pôjdem natrhať plesnivce a predám ich na stanici pri vlaku. Bohatí
gavalieri radi vložia grajciar do klobúčika za vysokohorský kvietok.“ Ešte i v polospánku si šepkal: „Musím ich
natrhať veľa, veľmi veľa.“ Zobudil sa na bolesť kolena. Za oknom, nad susedovým poľom škovránky švitorili a
hrali sa so slnečnými lúčmi. V domčeku ešte všetci spali. Ticho sa vykradol a krívajúc pustil sa rovno do hory.
Liezol, šplhal sa po skalách stále vyššie a vyššie. Každý krok ho bolel. Ej, to rozbité koleno, to bol poriadny
trest za včerajšiu krádež! Už teraz veľmi ľutoval, že to divé prasiatko polapil. S vervou si sľuboval, že viac nikdy
nevezme nič, čo mu nepatrí. Aj svojho anjelička strážneho poprosil, aby mu ruku zachytil, keby chcel niečo
uchmatnúť. Driapal sa po ostrom kamení a štveral sa pomaly a veľmi ťažko na najvyššie balvany. Konečne uvidel kytičku bielych kvietkov. Natiahol ruku, že ich odtrhne. Vtom okamihu začul hlások: „Prosím ťa, netrhaj ma!“ Od prekvapenia mu vystretá ruka ustrnula. Až keď mu na ňu kvapla veľká zamatová slza, vtedy sa
Maťko spamätal. Vytiahol sa hore na vrch skaly. Začudoval sa, že je pred hniezdom orla. Trochu sa aj bál, ale
premohol svoj strach a posadil sa k zamatovým kvietkom plesnivca. Kvietky ronili jednu slzu za druhou, a pritom rozprávali takým nežným hláskom, akoby vánok hlaholil zvončekmi z bielych obláčikov. Porozprávali mu,
že veľa ich bračekov a sestričiek umrelo v rukách ľudí. Ich chamtivosť je pre ne najväčším nepriateľom. A ešte
vodný príval, ktorý ak nanesie na biely zamat kvietkov blato alebo hocijakú, i tú najmenšiu nečistotu, hneď
umierajú. Preto ich ostalo na svete už iba veľmi málo. Tieto jemné
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Klokankove aktivity
kvietky, akoby zľahka nadýchnuté snehové hviezdice, neprestajne plakali. Už všetky okolité skalné priehlbinky
boli naplnené ich slzami. Maťkovi bolo ľúto kvietkov a úprimne im sľúbil, že nikdy neodtrhne ani jeden plesnivec. „Ale ako zoženiem peniaze pre gazdu?“ – kládol si v duchu otázku. Vtom priletel orol skalný. Bol taký veľký, že sa ho Maťko zľakol. On však rozprestrel svoje ozrutánske krídla a prehovoril láskavým stareckým hlasom: „Dobre si sa zachoval, chlapček. Za to, že si neodtrhol ani jeden plesnivec, patrí ti odmena. Najprv ti
však prezradím tajomstvo.“ Orol ukázal očami na priehlbinku v skale a povedal: „Pozri na tie zamatové slzy.
Čoskoro ich vymrazí fujavica, vypáli blesk, vybrúsi krupobitie, umyje lejak, vyfarbí dúha a vyleští slnko. Stanú
sa z nich najkrajšie drahokamy sveta. A je ich tu navôkol
neúrekom. Na ružových, sivých i modrastých stenách skál. Všade, kde rástli plesnivce. A všetky ronili slzy, keď
ich pachtivé ruky alebo blato a špina ničili.“ Odrazu natiahol svoju mohutnú šiju a ponúkol ju Maťkovi: „Poď,
nasadni a pevne sa ma drž!“ Maťko ho poslúchol. Orol vzlietol vysoko nad snežné štíty hôr, zakrúžil nad tmavými mrakmi a strmým letom zosadol na kamennej platni plnej drahokamov. „Kopcom si naplň kapsu, chlapče, a ešte aj do vreciek si naber!“ – povedal mu. A Maťko ho poslúchol. Potom orol zavelil: „Nasadať, ide sa
domov!“ Maťko sa ani nenazdal a už pristávali na dvore. Vtom vyšla z domu mamička, celá ustráchaná, že
Maťka od rána nebolo. Maťko sa jej vrhol do náručia a vysypal z kapsy i z vreciek všetko to veľké bohatstvo.
Nato vybehli aj Maťkovi malí súrodenci. Posadali si všetci na trávu a Maťko pekne po poriadku porozprával,
čo sa mu prihodilo. Mamička plakala od radosti a malí súrodenci hlasno ujúkali. Hej, to bolo veselosti! Krik a
smiech neutíchal, kým ich neprekvapila návšteva. To im gazda prišiel oznámiť, že sa zatúlané kravičky samy
navrátili domov. Všetky sú v poriadku a zajtra ich treba vyhnať na pašu. Keď šťastná rodina osamela, všetci
pokľakli a ďakovali Pánu Bohu za jeho dobrotu. Úprimne dvíhali svoje oči a duše k nebu. Nad nimi, tam hore,
na jasnej oblohe krúžil orol skalný – samotár. A odtiaľ, z tej veľkej výšky, pomaly, pozvoľna klesalo orlie pierko
s ozdobným lemom na končekoch. To pre Maťka na pamiatku.
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V Klokankovom vaku
Futbal - Keď počujem slovo futbal žily mi vrú a
skáču. Napätie v nich stúpa hneď keď slovo futbal
počujú.
Nohy hneď behať a pekné
góly strieľať chcú .

Cup červené
čerešničky
z konárika
do ručičky.
Kto ich zhodil?
Vrabček.
Pochutnaj si,
chlapček!

V našej záhrade
kdesi v hĺbke
býva malý červík
Didilibum.
Pod zemou žije,
hrá sa, spieva,
sníva. A tmu má
deravú. Keď celučkú noc a celučký
deň si do tmy
vŕta pod zemou
len. V našej záhrade kdesi v hĺbke
býva malý červík
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Připravila: Broňa Dobrovodská

Holistické Fitness – už jste o tom někdy slyšeli?

J

á osobně jsem až do nedávna neměla
vůbec ponětí, že něco takového existuje. O holistické, neboli celostní medicíně jsem už slyšela před několika lety
v Čechách. Začala jsem se o ní zajímat,
když se mi rok co rok, někdy i třikrát do
roka, vracel zánět nosohltanu. Paní doktorka mi vždy udělala výtěry, řekla mi, že
mám v sobě nějakého strepto/
stafylokoka, nasadila mi antibiotika, týden klid na lůžku a bylo “vyléčeno“. Někdy to trvalo měsíc, jindy půl roku až rok
a zánět byl zpět. Nikdy se mě paní doktorka nezeptala co jím a piju, zda prodělávám nějaký stres a odkud se bere, nebo
zda mám dostatek spánku, či se budím
v noci. Dnes již tradičně se namísto příčiny nemoci léčí primárně její důsledek,
což dle mého názoru není pouze případ
České Republiky, ale všech zemí kam
sahá moderní medicína.
Moji rodiče mě ke sportu vedli již od dětství, za což jsem jim dnes velice vděčná,
protože ve mě od malička budovali zvyk,
že sport k životu patří a je to zábava, ne
nutnost. Nikdy se mi však nedařilo vyladit
své tělo do svých vysněných křivek, i
přesto že jsem se snažila jíst zdravě, nebo
jsem si alespoň myslela, že to co jím
zdravé rozhodně je. Pravdou také je, že
jsem nikdy u žádného sportu dlouho nevydržela a přesedlávala z jednoho na
druhý - volejbal, spinning, aerobik, jóga,
posilování, běh a mnoho dalších. Jednoho dne jsem se v Praze rozhodla udělat si
kurz výživového poradce, upravila jsem si
jídelníček a změna se dostavila, bohužel
ne na dlouho. A až teprve nedávno jsem
si uvědomila, že je to všechno vlastě
mnohem komplikovanější než jsem si
myslela, a proto se mé vysněné tělo ne a
ne dostavit. Všechno je to navzájem propojené - pohyb, strava a v neposlední
řadě stav mysli.

dovedla až do Wangary, kde si paní
Gwenda Smith, která má mnoholetou
praxi jako sestřička na poúrazovém oddělení, otevřela malou posilovnu, která se
jmenuje Shapechanger. Nejedná se o
klasickou komerční posilovnu, na kterou
je většina lidí zvyklá. Je to malé studio,
kde probíhají tréninky pouze pod profesionálním dohledem a individuálním přístupem. Vše je zaměřeno na konkrétní
potřeby klientů, kteří se zároveň sami učí
jak odhalit neduhy, které jim zabraňují
v tom, abyste se cítili a vypadali, jak nejlépe to jenom jde.
Co je tedy holistické fitness?
Není to jenom cvičení, které se zabývá
tělesnou schránkou člověka. Holistické
fitness bere člověka jako celek. Je to cvičení, během kterého se člověk postupnými kroky dostává do takové fyzické a psychické kondice, ve které může dělat vše,
co dělat chce a nemusí se v ničem ome-

Zatím co v Čechách osobního trenéra
vyhledávají spíše mladí lidé, kteří touží po
vyrýsovaných křivkách a plochém břichu
s pekáčem buchet, tady v Austrálii jsou to
již všechny možné generace lidí
s rozdílnými cíli. Někteří chtějí zhubnout
a vytvarovat se, jiní chtějí být prostě jenom fit a cítit se dobře, další se chtějí
zbavit různých bolestí (zad, kolenou, kyčlí
apod.) a v tomto posledním případě by
drtivou většinu lidi žijících v Čechách ani
ve snu nenapadlo vyhledat osobního
trenéra, ale namísto toho by šli rovnou za
lékařem.
Já jsem měla to štěstí, že mě moje cesta
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zovat. Pro někoho je to hraní si
s vnoučaty a schopnost postarat se sám o
sebe, zatímco pro jiného je to uzvednout
bez problému 100kg, či uběhnout maraton.

„Rowing harder doesn’t
help if the boat is headed in
the wrong direction.“
Kenichi Ohmae

Ivana Šedivá Stojanov

Inzerujte svou firmu v Klokanovi,
cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok, barevná reklama na zadní obálce $150 / rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm
e-mail:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Z Klokanovy kapsy SUDOKU
Pyžamové řádění
To by člověk nevěřil, v čem všem chodí
lidi spát:-)Parádní podívanou na apartní
spací oblečky jste mohli zahlédnout 28.6
v Australian Asian House kde se konala
Pyžamová párty. Vy co jste si tuto akcičku
nechali ujít, můžete opravdu litovat. Po
delším startu, kdy jsme mysleli, že na nás
členové klubu a fanoušci zapomněli, se
postupně sešla řádně vypečená partička
která, to v negližé vážně divoce roztančila. Hemžilo se to tam různorodými pyžámky. Od sexy košilek, saténových županů, přes trencle, spoďáry, overaly, festovní župany, až po babičkovské košile, zvířátkové oblečky, papučky a plyšové kamarády na spaní. Nesměla chybět ani
spací škraboška. Výhoda takového oděvu
na párty je, že je pohodlný a po akci když
to s nějakým tím panáčkem nebo pivkem
přeženete, není třeba si dělat starost jak
se převléci do pyžama. Tančilo se, zpívalo na skvělé hity českých i zahraničních
interpretů. Veselá nálada a pyžamové
řádění, probíhalo až do pozdních nočních
hodin. Vůně svařáčku a čerstvých bramboráčků dokreslili útulnou a příjemnou
atmosféru nádherně vyzdobeného klubu.
Návštěvníci mohli rozmazlit své mlsné
jazýčky na výborném točeném pivečku,
domácí tlačence a pečivu, nebo tradičním
českém párku v rohlíku. Tímto chci poděkovat skvělému týmu organizátorů a pomocníku, kteří tuhle akci připravili s pl-

Šťastní výherci tomboly
ným nasazením ve svém volném čase.
Také všem, kteří přišli podpořit komunitu
a tuto akci, protože si vážíme Vaší přízně.
I nadále s láskou a pečlivostí budeme rádi
pro Vás připravovat různé společenské

Malý chlapeček se vždy před spaním pečlivě modlil. Jednou tatínek řekl,
že si synkovu modlitbu poslechne. Tak večer zastavil s uchem na dveřích.
Synek odříkal Otčenáš a poté řekl:
- "Dobrou noc tati, dobrou noc mami dobrou noc babi, sbohem dědo."
Týden nato dědeček umřel.
Tatínek si vzpomněl na divnou modlitbu a velice ho to překvapilo. Proto
se večer zase zastavil u dveří a poslouchal:
- "Dobrou noc tati, dobrou noc mami, sbohem babi."
A za týden umřela babička.
Tatínkovi už se to vůbec nelíbilo, a o to více ho šokovala večerní modlitba:
- "Dobrou noc mami, sbohem tati."
Neváhal, vzal vkladní knížky a jel si na týden užívat zbytku života. Chodil
po barech, nechal se doprovázet sličnými ženami až na hotelový pokoj.
Po čtrnácti dnech vyvádění, když mu došly peníze, si uvědomil, že před
týdnem měl umřít a pořád žije.
Jel tedy hned domů. Hned u dveří na něj vyrazila jeho žena:
- "Ty svině ožralá, co ty seš to za člověka, všechno jsi prochlastal, taháš
se s děvkami, soused umřel a ani na pohřbu jsi mu nebyl!"

Maďar v Praze vystoupí z auta a ptá se kolemjdoucího:
"Jó reggelt, uram! Hogyan jutok el Brnóba?"
Ten se otočí na kámoše a říká:
"Jak se dostane kam?"
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akce, které Vás pobaví, rozveselí a udrží
naše české tradice zde v Austrálii. Proto
zachovejte nám přízeň. Děkujeme
Markéta Cásková

Malý Honzík přijde za otcem: Tatínku, co je
to ta alternativa? Ve škole nám to říkali, ale
moc to nechápu.
Otec se zamyslí a povídá: Víš Honzíku, představ si, že máš vajíčko. No a ty to vajíčko
můžeš sníst, nebo ho dáš do tepla a vylíhne
se ti kuřátko.
A to je tatínku ta alternativa?
Ještě ne, teď si představ, že to kuřátko můžeš zase sníst, nebo se o něj staráš a vyroste ti slepička.
A to je tatínku ta alternativa?
Ne, ty můžeš tu slepičku sníst, anebo ji necháš snášet vajíčka, no a ty vajíčka můžeš
jíst, nebo z nich zase mít kuřátka....
A to už je tatínku ta alternativa?
Není, představ si, že už máš těch kuřátek
hodně a z nich ti rostou ty slepičky. Už je
můžeš prodávat, jenže jich je víc a víc a už
se ti nevejdou k baráku. Tak si koupíš levný
pozemek u řeky a tam máš slepičí farmu.
Aha tatínku, tak to je ta alternativa...
Není, představ si, že najednou přijde velká
voda, kurník ti vyplaví a všechny slepičky se
utopí....
To je strašné tatínku, ale nechápu, kde tam
je ta alternativa...??
.... Alternativa, Honzíku jsou KACHNY!

Kurzy českého jazyka pro dospělé— nově i na FACEBOOKU!

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

https://www.facebook.com/groups/719100258137215/
Další term výuky Češtiny pro dospělé začínáme 22. července
(úterý) a 26. července (sobota). Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich webových stránkách
www.CzechSlovakWA.org.
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ)
anebo gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).

Média
Nově hodiny češtiny pro pokročilé Hrátky s češtinou. Každý čtvrtek
odpoledne v Maylands s lektorkou z České republiky. Hodiny jsou
zdarma a nabídka platí jen pro nadcházející dva termy.

Slovenská

Denník SME www.sme.sk, Kumšt www.ekumst.sk
STV: http://www.stv.sk/online/
Česká
Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com,
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

Česká škola Perth

Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz

pro děti od tří let
Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands
Kdy: školní soboty od 9:30 do 12:00
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém
jazyce.
Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, přípravu a výuku čtení a
psaní,
a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137

ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA: http://
tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.iprima.cz

Radio SBS 96.9 FM na 3 kanále SBS digitálního vysílaní
Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Každý pátek 15:00-16:00 slovensky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Česká playgroup
pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Slovenské evanjelické bohoslužby

Kde:

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army
Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

Sa budú konať 27 júla a 24 augusta
o 16:00 hodine v St Johns´Lutheran Church na
16 Aberdeen Street Northbridge.
Všetci sú srdečne vítaní.
O bližšie informácie sa obráťte na
Rev Milo Velebír—Ph 0413 650 429
Milo.velebir@gmail.com

Kdy:

každý čtvrtek 9:30-12:30

Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první návštěvou telefonicky
nebo e-mailem na kontaktní osobu:
Helena Tippett 0401577661

tippett@westnet.net.au

Knihovna a Senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands

Sv. Omša

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie
v hale pri kostole.

“Rainbow”

10. August 11.30
14. September 11.30




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



Balíčky 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
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Velvyslanectví ČR
Velvyslanec - Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.camberra@mzv.sk Web: www.mzv.sk/canberra

Honorární konzulát ČR
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig
WESTERN AUSTRALIA 6023
Telephone: (08) 9246 7102

Honorárny konzulát SR
Honorárny Konzul: Ing. Pavol Faix
Unit 4, 193 Guildford Rd
Úradné hodiny:
Maylands WA 6051
Každý piatok 9.00 - 12.00
Poštová Adresa:
Pred návštevou je dôležiPO Box 265
té dohodnúť si stretnutie
telefonicky.
Maylands WA 6931
Telefón: 0411 552 517
E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulát ČR
Konzul: Ing. 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

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 vstup u některých klubových akcí. 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
informovat na adrese asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

Příspěvky na rok 2014
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
$25,00
Penzista jednotlivec $15,00
Student jednotlivec $15,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
16. 8. 2014
Září 2014
Říjen 2014

Bližší informace o plánovaných akcích se
dovíte z dalších čísel KLOKANA.

Vepřové hody
Setkání s Bohemkou
Kempování

Těšíme se na vaši účast!

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