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HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A HLAVNĚ TO ZDRAVÍ 

PŘEJÍ ČEŠI A SLOVÁCI Z PERTHU!
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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 61806103

Martin Udall 0435814004

Jiří Voyt 9401 3817

Iva Zausin 0404 735 462

Členka výboru a redaktorka: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com
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SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK 2016 BYLA 31. 3. 2016

POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!
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

• Na táboráku 

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

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

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A TĚŠÍME SE NA VÁS NA NĚKTERÉ Z DALŠÍCH KLUBOVÝCH AKCÍ

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00

Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00

Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

Redakční informace: Z důvodu stále pomalejší pošty se 
uzávěrka každého čísla posouvá k 26. dni v měsíci.

KORESPONDENČNÍ VOLBY
Dobrý den,

Marek Ženíšek, 1. místopředseda TOP 09, navrhl zavedení 
korespondenční volby, tedy hlasování dopisem, které má 
zavedeno většina evropských zemí. Návrh řeší volby ze za-
hraničí a zároveň otevírá možnost jít k volbám pro studenty, 
kteří jsou mimo domov například v rámci programu Erasmus. 
Problematika zasahuje minimálně 300 000 Čechů, kteří jsou 
v zahraničí a pro které je dnešní systém volby komplikova-
ný, i všechny, kteří jsou v době voleb na dovolené. Zavedení 
principu distanční volby zároveň otevírá cestu k volbám na 
internetu.

Veškeré informace o návrhu najdete na této stránce:
http://www.top09.cz/korespondencni-volba

Návrh můžete podpořit i díky petici na adrese: 
https://my.top09.cz/podpisove-akce/detail/21

V tuto chvíli bych ráda nabídla veškeré informace k téma-
tu, které máme. Najdete zde nejen analýzy a vyhodnocení 

připomínek, ale i klíčové články nebo příběhy lidí, kteří mají 
problém s volbou v zahraničí:
http://www.top09.cz/korespondencni-volba

Obracíme se na Vás s naléhavou prosbou o podporu a mediali-
zaci ve Vašem zpravodaji a to z toho důvodu, že vláda zaujala 
neutrální stanovisko a pokud by se mělo volit v zahraničí v 
dalších volbách v roce 2017, máme nejvyšší čas, aby se návrh 
vůbec dostal na plénum našeho parlamentu. V případě zájmu 
je Vám pro případné rozhovory či odpovědi k dispozici přímo 
předkladatel návrhu Marek Ženíšek (marek.zenisek@top09.
cz). V případě jakýchkoliv technických či procedurálních 
dotazů Vám jsem plně k dispozici já.

S pozdravem

Miriam Faltová
asistentka poslance Ženíška

zahraniční tajemnice TOP 09

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Jana Billeau 
– vicemistryně světa, mistryně Austrálie a České republiky  

a teď finalistka v Mrs Australia mezi námi v Perthu! 

Krátce o mně
Narodila jsem se a vyrůstala v České republice, kde jsem rovněž vyrůstala. Poté jsem žila 
pět let v Anglii a v roce 2001 se přestěhovala do Perthu.

Jsem povoláním fyzioterapeutka. Aby toho nebylo málo, tak rovněž vlastním rehabilitační 
kliniku v Perthu a společně s manželem Simonem (triatlonistou – profesionálem) provozuji 
firmu prodávající sportovní oblečení.  Kromě fyzioterapie je mojí vášní a potěšením udr-
žovat se ve špičkové kondici, ke které mně pomáhá celá řada aktivit, ať v tělocvičně nebo 
venku.

Fitness kariéra
Účastním se fitness soutěží a rovněž závodím jako fitness modelka! Mezi největší úspěchy 
patří výhra na ANB Australian Championship v roce 2012 a  8. místo na celosvětové profe-
sionální soutěži v Kanadě v 2014. 

Jak jsem začala závodit
Poprvé jsem soutěžila v roce 2007 v Perthu. Trénovala jsem ve fitness klubu Fitness First 
a setkala se s přítelem, který byl osobním trenérem. Začal mě trénovat a pak doporučil, 
abych začala soutěžit. Představil mě Danielle O‘Mara, která je profesionální fitness modelka, 
tanečnice a gymnastka. Pochází ze Slovenska a spolu se svým manželem Mike O‘Mara orga-
nizují v Perthu fitness soutěže. Rychle jsme se spřátelily, a to nejen proto, že máme fitness 
jako společný zájem, ale také kvůli našim rodným zemím.

Jaká je moje životní filozofie?
Jsem pozitivní a žiju naplno. Domnívám se, že je důležité, abychom žili svůj život na plný 
plyn, každý den s vděčností a uvědoměním si. Miluji zážitky, které život může nabídnout, 
mám ráda setkání s lidmi z různých prostředí a států. Bez ohledu na to, čím člověk prochá-
zí a jaké zažívá zkušenosti, je důležité se z toho poučit a růst. Stanovuji si své cíle nejen v 
oblasti fitness, ale ve všech aspektech života - napíšu si je, vizualizuji a pak na nich pracuji!

Co dělám právě teď? 
Po poslední soutěži v 2014 jsem se rozhodla dát si pauzu a založit rodinu. Tento měsíc čekám první miminko. Ale chybělo mně soutě-
žení a tak jsem se na konci minulého roku přihlásila do soutěže MA Quest Mrs Australia, což je soutěž nejen o kráse, ale i o tom, jak 
dát něco zpátky komunitě. Tato soutěž je spojena s ´Teal Wings of Hope Charity´, která má za cíl rozšířit povědomí o rakovině vaječní-
ku. Od té doby, co mně zemřela maminka v roce 2008 na rakovinu, podporuji různé charity spojené hlavně s Breast Cancer Care WA, 
kde dobrovolničím na různých fundraisingových akcích a dalších akcí se účastním. A tak být v této soutěži je mně blízké i proto, že 
teď čekám první miminko. 

Rakovinu vaječníku (ale i jiné typy rakovin) 
je potřeba odhalit co nejdříve, aby zůsta-
la co největší šance na vyléčení. Proto je 
důležité, aby o jejích příznacích byly ženy 
informované. 

Také organizuji online fundraising ... Jestli 
chcete přispět, podívejte se prosím na:  
https://www.mycause.com.au/
page/121394/maquest-mrs-australia-natio-
nal-finalistjana-billeau

Jak se mně povede v soutěži, můžete také 
sledovat na mojí facebookové stránce: 
MAQuest Mrs Australia National Finalist - 
Jana Billeau

Západní Austrálii budu reprezentovat ve 
finále, které se bude konat na konci května 
v Sydney - chystám se tam s manželem i 
miminkem.

Zpracoval: Milan Kučera

https://www.mycause.com.au/page/121394/maquest-mrs-australia-national-finalistjana-billeau
https://www.mycause.com.au/page/121394/maquest-mrs-australia-national-finalistjana-billeau
https://www.mycause.com.au/page/121394/maquest-mrs-australia-national-finalistjana-billeau
https://www.facebook.com/MAQuest-Mrs-Australia-National-Finalist-Jana-Billeau-929895830451464/?fref=nf
https://www.facebook.com/MAQuest-Mrs-Australia-National-Finalist-Jana-Billeau-929895830451464/?fref=nf


5

FILM OBECNÁ ŠKOLA  
K 80. NAROZENINÁM ZDEŇKA SVĚRÁKA
Český herec a scénárista Zdeněk Svěrák oslavil 28. března 2016 
své osmdesáté narozeniny. Jeho syn, Jan Svěrák, se na jeho po-
čest rozhodl uspořádat oslavu – a to ne leda jakou, osmdesátka si 
přeci zaslouží něco speciálního. Jan Svěrák se proto rozhodl dát 
dárek nejen svému otci, ale také všem, kteří mají tuto tvůrčí dvo-
jici rádi, a to v podobě remasterované verze filmu Obecná škola. 
A proč se s oslavou spokojit pouze na území České republiky, 
když si tento na Oskara nominovaný film určitě své publikum 
najde po celém světě? A tak jsme byli osloveni Janem Svěrákem 
i my. A taková nabídka se neodmítá – film z krajin krátkých kal-
hot a dlouhých domácích úkolů tu v barevnější, lépe nazvučené 
a vyladěnější podobě promítneme, děj se, co děj!

Šibeniční časový harmonogram i počáteční stupeň utajení dodá-
val celému projektu punc výjimečnosti a skutečnou konspirační 
atmosféru hodnou velikosti takové oslavy. Pak se ale začaly hr-
nout komplikace, ale přece se nenecháme zastrašit ani velikonoč-
ním pondělím, ani tím, že snad v Perthu ten večer nebylo jediné 
volné kino, kde bychom mohli promítat. Díky skvělé spolupráci s 
pořádající agenturou Artinii se s lehkostí a úsměvem dařily řešit 
i jinak infarktově vypadající komplikace – třeba, že film nepři-
šel poštou včas a my tak neměli v pondělí co pouštět. Ale co, v 
digitální éře si to přece můžeme bez problémů z jejich serveru 
stáhnout. Jasně, jenže to bychom nesměli být v Austrálii, kam 
by možná bylo lepší vyslat poštovního holuba s flashkou, než 
se spolehnout na to, že nám při stahování nespadne internet, či 
samotná rychlost stahování se nebude limitně blížit nule. Po dni 
a půl stahování filmu se to stalo, spadl net. Navazování stahová-
ní nefungovalo. 

Vrháme se na plán B – víme, že menší verzi určitě stáhneme. Je 
totiž sobota a není čas na hrdinství. V neděli ráno je film úspěšně 
stažen. Jenže bez titulků. Každopádně časový posun nám není 
úplně nakloněn. Každá hodina se počítá, ale naštěstí chlapíci v 
agentuře pracují i v neděli, takže titulky se nám v noci z neděle 
na pondělí objevují v emailu. Paráda, jsme komplet a můžeme 
promítat!

A jak nakonec vypadala samotná oslava?
Taková narozeninová oslava je výjimečná hlavně pro toho, kdo 
ony konkrétní narozeniny má. Všichni mu taky přejí, on/ona 
se usmívá, děkuje, připíjí si se všemi sklenkou šampaňského. 
Oslava 80. narozenin Zdeňka Svěráka 28. března byla výjimeč-
ná - chyběl sám oslavenec! Přesto přišla více než stovka lidí, aby 
pozvedla číše do velké výše a přiťukli dvakrát oslavenci na štěstí 
a zdraví a hlavně na to zdraví.

Slavnostní hostina byla také tak trochu výjimečná - nesedělo se 
na židlích kolem stolů, ale v řadách před promítacím plátnem 
a kromě známé sekané a párků se poprvé na česko-slovenské 
akci v Perthu objevily obložené chlebíčky.  Klasický moučník, 
slaďoučký medovník, taky nechyběl a poprvé si bylo možné po-
chutnat na muffinech a buchtách z nové slovenské mini-pekárny 
Suzi´s Cake.

Po úvodní mini hostině se všichni pohodlně usadili s lahví vel-
kopopovického Kozla nebo nealka v plechovce v ruce, aby mohli 
sledovat jedno z nejvydařenějších děl oslavence. Bavili se všich-
ni, nejen příběhy lidí z pražského předměstí krátce po 2. světové 
válce, ale i z toho, že se spolu večer sešli, poklábosili, pojedli a 
popili, jak to tak na oslavách bývá. 

Vše se natočilo a zaslalo do Prahy, aby čerstvý osmdesátník vi-
děl, že i v daleké Perthu na opačné straně zeměkoule žijí lidé, co 
mají rádi jeho filmy, písničky, jazykové hříčky, nezaměnitelnou 
poetiku a především pak jeho osobitý a vytříbený humor.  

Děkujeme Vám, že jste přišli a že jste pomohli vytvořit úžasnou, 
slavnostně pohodovou, atmosféru.

ZAJÍMAVOSTI POD ČAROU: 
• Obecná škola je první filmový počin, který společně natočili otec Zdeněk a syn Jan Svěrákovi. Ten byl následně v roce 1991 

nominován na Oskara – ten rok ale vyhrál kategorii neanglicky mluveného filmu film z Itálie - Mediterraneo. Svěrákovi pak ve 
“zlatou sošku” proměnili svou duhou Oskarovou nominaci s filmem Kolja v roce 1996.

• Ve filmu si zahráli tři režiséři (nepočítáme-li příležitostného režiséra Rudolfa Hrušínského): Irena Pavlásková (jako tramvajáková 
- „Mám pravý kafe z UNRRY“), Karel Kachyňa (školní inspektor - „Ponechte ho v chlapecké třídě“) a Jiří Menzel (gynekolog).

• Většina zimních scén se natáčela v létě. Místo sněhu se používala sůl a lehký prášek, který se míchá do fasád. 

•  Film, vycházející ze vzpomínek Zdeňka Svěráka na jeho školní léta, odhaluje na plátně i mnohé skutečné detaily z jeho života. 
Tak například: film se natáčel v domě, ve kterém Zdeněk Svěrák skutečně bydlel; obrázek na hrobě Edy Součka, který šlápl na 
rezavý hřebík a zemřel, je ve skutečnosti fotka Zdeňka Svěráka, bratra Zdeňka Svěráka, který zemřel stejným způsobem. Když se 
pak Zdeněk Svěrák narodil, rodiče jej pojmenovali po jeho zesnulém bratrovi. A ve filmu je vidět i skutečnou maminku Zdeňka 
Svěráka v roli ženy, která na hřbitově zalévá květiny. 

• Zvuk byl natáčen pro dnešní dobu už neobvyklou metodou, kdy se zvuk přidává postsynchronizací. To znamená, že se natáčí bez 
zvuku a herci se později musí sami dabovat.

Gábina a Martina
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Moora, triatlon Čechům a Slovákům zaslíbený  
(či spíše Češkám a Slovenkám)

Máme za sebou veleúspěšný 11. ročník triatlonu v městečku Moora, který se konal v neděli 13. března 2016. 
Bylo nás 13 a podívejte se, jak to skvěle dopadlo:

Ale nepředbíhejme... Už v sobotu odpole-
dne se začaly do kempu sjíždět posádky 
sportovců i fandů. Protože bylo pěkné 
teplíčko, každý rychle vybalil a hurá do 
bazénu, který je hned vedle kempu a kde 
probíhala plavecká část závodu. Bazén 
má super „padesátku“ a dva malé bazén-
ky pro děti - voda je rozhodně osvěžující 
nebo spíš ledová? Závisí na otužilosti a 
rychlosti plavání. Pár závodníků začalo 
v předvečer závodu dohánět zameškané 
plavecké tréninky...

Hlavní bod víkendového pobytu nastal 
večer, kdy jsme se všichni sešli u BBQ, 
grilovalo se, popíjelo a děti si užíva-
ly - běhaly, hrály si, jezdily na kolech a 
koloběžkách. Kaňkou na skvělém večeru 
bylo zranění mladé závodnice Elišky 
Dobson-Brown, která měla nastoupit 

na cyklistickou část triatlonu - bohužel 
bourala na kole a byla z toho zlomenina 
předloktí. Nicméně po týmové poradě se 
našla náhrada – za jednu Elišku nastoupi-
la Eliška druhá (Lackay).

V průběhu večera se samozřejmě diskuto-
vala strategie na závod - nováčci zjišťova-
li, jak to vlastně všechno probíhá a zku-
šení předávali cenné informace. Největší 
diskuze se rozproudila na téma „ponožky 
ano, či ne“ (samozřejmě bez jednotného 
závěru). Tým fanoušků se pivečkem a 
dalšími iontovými nápoji posilňoval na 
závod až skoro do dvou do rána – vskutku 
poctivá příprava. Ale ráno byli opravdu 
vidět a slyšet! 

Po sedmé hodině ranní se závodníci 
vydali na registraci – povětšinou oblečeni 
ve slušivých tričkách od sponzora – pana 
Turka staršího. Děkujeme! Sem tam 
nějaký kus vybavení chyběl, ale nakonec 
se před osmou všichni postupně vrhli do 
vod bazénu! V neděli se teploty vyšplhaly 
až na 40 stupňů, naštěstí už v té době byli 
všichni v cíli.

Teď už ale předejme slovo nováčkům:

MARTINA TLAMSOVÁ
Triatlon v Moora je prý pohoda, tako-
vá sranda akce. Povídali, že mu hráli. 
Hlavně v případě, když se člověk nechá 
neuváženě do něčeho nahecovat... 

Jsem přece důkladně připravená – v 
minulých čtrnácti dnech jsem dvakrát 
oběhla Herdsman Lake a v minulých mě-
sících poctivě několikrát týdně houpala 
kouličkou (kettlebellem – pozn. autora). 
Tak co se může stát? Přihláška odeslána – 
a rovnou na nejdelší trať! 

Disciplína první – plavání
Omyl č.1 – jednou natrénováno, navždy 
natrénováno. Tak jo, na sobě mám úplně 
nové plavky, trošku oplavanější brýle a 
před sebou bazén se studenou vodou – 
nesnáším ji už od dob, kdy jsem plavala 
závodně a to už je pěkných pár let zpátky. 
Je kousek po půl osmé ráno a rozhodně 
se mi do té vody nechce. Když se ostatní 
závodníci s chutí vrhají do bazénu, mě 
začíná přepadat panika. Najednou to celé 
vypadá úplně reálně – vlastně naprosto 
nepravděpodobně. Co tu, sakra dělám? 
Naštěstí není na další úvahy čas, tak jen 
stihnu popřát holkám „soupeřkám“, ať 
jim to jde a už je odstartováno. První 
bazén dobrý… tak ještě dvanáct. Po sto-
padesáti metrech přichází morální krize 
– padesátkový bazén je přeci jen o  25 
metrů delší než pětadvacítka, na kterou 
jsem zvyklá – tohle nemám šanci přežít. 
Ale přežila a ani nelezu z bazénu posled-
ní. Na to, že to měla být má silná stránka, 
mě to plavání pěkně vyšplouchlo.

Disciplína druhá – kolo
Omyl č.2 – Výmluva, že nemám kolo 
nikoho nedojme. Dojme. Milana. Veškerý 
svůj naplavaný čas na pár soupeřů ztrá-
cím hned v prvním depu (transition area) 
– ono nandat boty i kojící podprsenku na 
mokré tělo sebere docela hodně času. Tak 
nic, no, třeba je dojedu. Dupu do toho, co 
to dá a ono to kolo jede, po čtyřech letech 
ježdění po Perthu na různě zarezlých či 
jinak postižených modelech, je tohle kolo 
těžce božská liga. A nefoukat ten prašivý 
protivítr, tak bych si občas myslela, že je 
ta rovina z kopce. Milanovo tréninkové 
kolo je silnička, na které jedu prvně v 
životě (vlastně podruhé – včera jsem se 
projela po kempu). Takže do toho šlapu, 
co to jde a naivně si myslím, že na těžký 
převod pojedu nejrychleji. Naštěstí na 

150M PLAVÁNÍ – 6KM KOLO – 1.5KM BĚH 350M PLAVÁNÍ – 12KM KOLO – 3KM BĚH 650M PLAVÁNÍ – 18KM KOLO – 4.5KM BĚH

1. Marcela Pauková 3. Dana Ball 1. Petra Jerejian

2. Jitka Smith 6. Dasha Stewart 2. Silvia Voleski

3. Adam Jerejian (do 12 let) 3. Martina Tlamsová

4. Gábi Smith + Eliška Lackay  
(do 12 let) 1. Milan Kučera

2. Eva + Craig Gibson
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mě Milan stihne ve svém letovém tempu 
křiknout „lehčí převod!“ Nediskutuju. 
Hrdinství stranou, tomuhle fakt, holka, 
nerozumíš. Takže řadím na lehčí a dupu 
dál…Na kole se mi to líbí, ale s každým 
metrem ve mně narůstá hrůzná obava 
z běhu. Jo, a taky z písku v poslední 
zatáčce, neb už dvakrát jsem jí projížděla 
poměrně dost na hraně.

Disciplína třetí – běh
Omyl č.3 – Na běhání mi stačí silový tré-
nink, prý to pomohlo nějakým rugbistům. 
V první řadě je dobré vědět, kam běžet. 
Ten zoufalý pocit, když dáváte kolo do 
stojanu a nevíte, co dál – jasně, běžet, 
ale kam?! Okamžik naprosto k uzoufá-
ní. Volám do diváků a pak jen slyším „ 
asi tudy“. Matně si vybavuju úryvky z 
úvodního organizačního brífingu, že bych 
měla někde zatočit doprava. V té chvíli 
byla moje klika, že působím už z dálky 
beznadějně, a tak mě místní od hospody 
navigují svým křikem správným směrem. 
Tahle krizička mi dolila trochu adrenali-
nu do žil, tak běžím rychlostí šneka a bolí 
mě břicho. Dýchám, že to nejde přeslech-
nout. Mít víc síly, tak asi kleju, ale vše 
dávám do pohybu – hlavně se nezasta-
vit… První kolo za mnou, to dám, teď už 
jo. Jenže mezi mnou a cílovou čárou jsou 
ta kola ještě dvě. Tak nějak masochisticky 
jsem si to začala užívat. Poznámka pod 
čarou - prý jsem u toho běhu vypadala, 
že svého milovaného muže zabiju, že mě 
přemlouval, že to zvládnu…Ne, to ne…
byl to mazec, ale byla to pecka.

Takže sumasumárum – hodně mě to vy-
školilo, ale moc se mi to líbilo. Ten pocit 
po doběhu je senzační. Takže jsem lapena 
a příště do toho jdu znovu…Jen to možná 
pojmu o něco vážněji. (Každopádně 
bych chtěla moc poděkovat Milanovi 
a Petře, že mě do triatlonu vyhecovali 
a ještě jedno dík patří Milanovi, že mi 
půjčil své kolo. A Lukášovi, že mi k tomu 
dokopal…)

DASHA STEWART
Na triatlon v Moora jsem se chystala uz 
třikrát, ale až letos mi to vyšlo. Už přes 
deset let jsem sportovala - jízda na kole, 
běh, plavání, aerobik, yóga...všechno 
spíš relaxačně, žádný závod jsem nikdy 
neabsolvovala. Po narození dcery v lednu 
2015 bylo dost těžké se namotivovat zpět 
ke sportování. Věděla jsem, že triatlon 
nějak zvládnu i bez tréninku, ale přesto 
jsem díky Moora začala pravidelně spor-
tovat. Byla to skvělá zkušenost a určitě 
se do Moory ráda vrátím, hlavně kvůli 
rodinné atmosféře a prima partě Čechu a 
Slováků. Asi tím nejhlavnějším důvodem 
pro mě je vybudovat tradice pro mé děti 
a triatlon v Moora je skvělá akce, které se 
může zúčastnit celá rodina.

EVA GIBSON
Do Moora na triatlon jsme jeli s manže-
lem Craigem letos poprvé. Jeli jsme závo-
dit v týmu a těšili jsme se. Nejvíce jsme 
si užili sobotní večer s grilováním a moc 
fajn lidmi. Jesse, náš čtyřletý syn, lítal a 
hrál si s kluky i po setmění. Vynikající 
česko-slovensko-australská atmosféra. 
Přestože měl Craig dost velkou chřipku, 
závod odplaval a zajel na kole a já to pak 
doběhla. Všichni moc fandili a trička od 
pana Turka byla skvělá. Úplní profíci!! 
Nejlepší bylo, že jsme zvítězili!! A to 
skoro ve všech kategoriích. Po závodě 
jsme si povykládali zážitky a hurá domů. 
Příští rok určitě opět pojedeme a závodit 
s Craigem budeme individuálně. Těším 
se, jak ho porazím a pak mu to budu celý 
rok připomínat! Závodit může opravdu 
každý. Je to velmi fajn akce!

MARCELA PAUKOVÁ
Triatlon v Moora byl můj prvni triatlon 
vůbec. Už roky jsem od svých kamarádů 
slýchala o tomto závodu a bezva víkendu. 
Není to víkend jen o závodění, ale spíše 
o setkání, kempování, fandění, povzbu-
zování jeden druhého, prostě závod se 
spoustou legrace. A tak jsem to pojala i 
já. Bez velkého tréninku jsem se přihlási-
la do nejkratší kategorie „Fun Course“ se 
slovy „to dám“.

I když na startu už mi to taková legrace 
nepřipadala a až s opožděným skokem 
do vody jsem si uvědomila, že už vlastně 
závodím...

I když plavání byla nejkratší disciplína, 
stejně jsem se u toho hezky zapoti-
la. Jízda na kole proběhla celkem bez 
problémů a zvládla jsem to i bez pono-
žek, které se mně v té rychlosti opravdu 
nepodařily obléct. No a pak už jen ten 
běh! Naštěstí část trati vedla buší, kde 
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si člověk mohl i trochu odpočinout, pro-
dýchnout a připravit poslední zbytky sil 
na cílovou rovinku, kde už čekali všichni 
fanoušci a závodníci naší výpravy a fandi-
li a povzbuzovali.

A pak už jen proběhnutí cílovou branou, 
úleva a krásný pocit, že jsem to opravdu 
dala!

Víkend v Moora byl přesně takový, jak 
jsem o něm roky slýchala. Víkend, který 
jsme si užili my závodníci, děti i naši 
fandící manželové.

JITKA SMITH

TAK JSEM NAKONEC DOSTÁLA 
SVÉMU SLOVU
Pořád mne přemlouvali, ať také koneč-
ně vyrazím do Moory a zažiju tu príma 
atmosféru nejen během závodu. Účast 
česko-slovenského týmu v Moora triatlo-
nu se již stala tradicí. A tak jsem si slíbila, 
že to pojedu okouknout (ráda poznávám 
nová místa) a zafandím našemu počet-
nému týmu. Ale to jim nestačilo! Prý, 
ať si triatlon vyzkouším - já, která ještě 
do loňského roku nepřeběhla ani školní 
hřiště?!? A to že nevadí, že můžu být s 
někým v týmu, co to odběhne. No, to by 
snad tedy šlo. Napadá mě, že bych mohla 
udělat rodinný tým a odzávodit to s dce-
rami. Ani jedna nechce běžet! Snažím se 
sehnat běžce, marně! V pátek ve 4 odpo-
ledne je uzávěrka registrace závodníků. V 
pátek ve 3:45 chvatně vyplňuji formulář. 
Asi mi přeskočilo…dcera bude závodit v 
týmu s kamarádkou, já se zapisuji jako 
jednotlivec!

V sobotu odpoledne se s Gabi, koly a 
stanem vydávám do Moory. Záměrně si 
vybírám horší cestu a užívám si asfalt-
ky, co se klikatí vyprahlou krajinou. Na 
sklizených lánech trčí kameny, občas se 
pasou ovce zašedlé prachem. Snažím se 
číst podivné názvy občasných vesnic, což 
často není víc, než jeden domek u silnice. 
Zapadající slunce vrhá dlouhé stíny, když 
projíždíme nekonečnými stromovými ale-
jemi, které lemují silnici do Moory. Vše 
má růžový nádech. Těším se a zároveň mi 
vrtá hlavou, co to dělám, vždyť já vlastně 
nejsem vůbec závodivý typ! 

Moora mě překvapuje svou rozlehlostí. 
Najít kemp však není žádný problém, 
značení je vynikající. Ten mě naopak pře-
kvapuje svojí malostí. S radostí zjišťuji, 
že je hned vedle bazénu, kde to vše zítra 
vypukne. Všude pobíhají rozjívené děti, 
nestačím se zdravit s „ahoj“, jako bych se 
ocitla v nějakém kempu v Čechách. Těším 
se stále víc. Všichni se postupně scházíme 
v přístřešku s kuchyní, večeříme a deba-
tujeme nejen o závodě. Začínám rozumět, 
co znamená ta „príma atmosféra“. Od 
zkušenějších také vyzvídám, jak takový 

triatlon vlastně probíhá. Trochu se bojím, 
abych to logisticky zvládla. Spoluzávodící 
mé Gabi se mezitím zranila na kole a ne-
vypadá to, že bude moc závodit! Naštěstí 
se našla náhradní Eliška, která je ochotná 
zraněnou Elišku zastoupit a dokonce to 
odběhnout!

Při rozbřesku mě budí roj hmyzu, co 
hlučně bzučí ve stromě nad stanem. Což 
neví, že se musím dobře vyspat, že mě 
čeká náročný závod?! Před sedmou mám 
sbaleno všeho potřebného k závodu a 
odcházíme se zaregistrovat. Okolo bazénu 
je velmi rušno, je krásné, teplé ráno. S 
číslem na triku i na rameni si chystáme 
stanici u kola. Musíme sem doběhnout z 
bazénu a nachystat se k jízdě na kole a 
běhu. Ostřílené česko-slovenské závod-
níky nelze přehlédnout, mají na sobě 
jasná trička s vlajkami, s úsměvem pózují 
pro fotografa. Na mě pomalu leze malá 
nervozita, stejně tak i na ostatní nováčky, 
je nás tu celkem šest! Organizátor závodů 
nám vysvětluje pravidla a ukazuje mapy. 
Snažím se to vše vstřebat. Než se naději, 
stojím na startovním bloku! Po boku mám 
Marcelu, která je tu také poprvé. Ještě si 
stihneme popřát hodně štěstí a už slyšíme 
startovní výstřel. Obě nás to zaskočilo. 
Deset těl se vrhlo do vody. Plavu s plným 
nasazením, těch 150 metrů se zdá pěkně 
dlouhých! Udýchaná vybíhám z bazénu 
a mířím ke kolu. Rychle na sebe házím 
tričko a kraťasy, hůř se obouvají ponož-
ky a boty. Ale už se opírám do pedálů a 
ukrajuji z kilometrů. Mám radost, když 
někoho předjíždím. Vím, že mě čeká ten 
obávaný běh, musím si udělat náskok! 
V plné síle šlapu do cyklocíle, odkládám 
kolo i helmu a snažím rozběhnout ztuhlé 
nohy. Jde to čím dál hůř! Jakoby se mi 
do lýtek zakously čelisti. Také si najed-
nou uvědomuji, že už je pěkné horko. 
To půjde, musí! Tak nějak dobíhám k 
občerstvovací stanici, s radostí přijí-
mám studený hadr, který si hned dávám 
za krk. Povzbudí mě i jejich fandění, 
zkouším běžet cestou v parku. No, je to 

běh indiánský, ale hlavně, že ukusuje 
kilometry. Dávám si předsevzetí, že cílem 
proběhnu. Už ho vidím v dálce před 
sebou! Okolo cesty stojí lidé a povzbuzují 
nás potleskem.  To hned přidá do výkonu. 
A v tom vidím Petru. Chvíli běží se mnou 
(a to má právě za sebou ten nejdelší 
triatlon!) a hecuje mě, ať se nenechám 
předběhnout Danou, která je mi v patách. 
Sbírám poslední zbytky sil a ukrajuji 
poslední metry do cíle. To už slyším „Do 
toho!“ od ostatních Čecho-Slováků, co 
fandí u cílové čáry. Plná euforie probí-
hám cílovou bránou! Přestože nemohu 
popadnout dech, jsem neskonale šťastná. 
Hledám Gabi, už je tu také. Zcela v klidu 
jde skočit do bazénu…

Jsem pyšná, když si Milan, Petra a 
Marcela odnáší při vyhlašování výsledků 
první cenu. Milan měl vůbec nejlepší čas 
v celém závodě, vyhrál i nad týmy! V 
nejdelší ženské kategorii, kterou vyhrála 
Petra, závodily pouze tři závodnice – 
Petra, Silvie a Martina! Skvělé holky!

Teploměr se vyšplhal dost nad 40 stupňů. 
Parta nás sedí ve stínu u bazénu, děti řádí 
ve vodě. Už se zapálením mluvíme i o 
příštím roce. Začínám se těšit. Budu mou-
dřejší v rozložení sil a mám čas natréno-
vat ten běh…

...Co více dodat? Na viděnou příští rok v 
ještě hojnějším počtu!

Milan

P.S.1. Chlapi, kde jste? Trénujte...

P.S. 2. Není nic „lepšího“ na závodnickou 
morálku, než když vylézáte s bazénu a 
nejmenovaná Petra, která celé plavání 
absolvovala jen s jednou rukou kvůli zra-
nění ramena (klobouk dolů!), už odjíždí 
na trať kola...
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Před mnoha lety, to ještě v dobách, kdy byl pánem 
Polického rybníka hastrman Brekoš, tehdy se konával 
hnedka po západu slunce na břehu poblíž vodního sta-
vidla, vždy prvního dne v měsíci, pravidelný slet všech 
čarodějnic a ježibab.
Slétávaly se zde čarodějné báby z celého rozlehlého oko-
lí, kde se tak pořádala pokaždé nejen velká slavnost, ale 
především důvěrná porada.
Hastrman Brekoš vždy seděl důležitě ve svém svátečním, 
nažehleném zeleném fraku a v naleštěných, vysokých ru-
dých holínkách s nohou přes nohu na stavidle, bafal si tu 
svou oblíbenou fajku a pečlivě hlídal, aby jeho hosty ni-
kdo nerušil a neodposlouchával při jejich debatách. Tento 
objekt přísně střežen Brekošem si čarodějky vybraly ke 
svým pravidelným, tajuplným schůzkám jen proto, že 
mu plně důvěřovaly a cítily se u vody dobře. Brekoš jim 
vždycky dobře hlídal i všechna ta košťata a pometla, na 
kterých jedna po druhé přilétala ze všech stran. Hastrman 
Brekoš po nich za to nikdy nic nechtěl, ovšem uvítal, 
když mu tu a tam každá z čarodějnic darovala nějaký ten 
pěkně zdobený hrníček navíc. Novým hrnečkem nikdy 
nepohrdnul a pokaždé se zaradoval, že už má zase do 

čeho ukládat všechny ty své nachytané dušičky.
Pro takovéto zkušené a staré čarodějnice nebylo vyčaro-
vání hrnečku žádný velký problém, ovšem mnohé z nich 
se nikdy příliš nepředaly a chytrý Brekoš si to všechno 
moc dobře pamatoval. Dokonce si psal i deník, kde měl o 
všech těch podarovaných hrnečcích veškeré zápisky.
Nato brzy zjistil, že ježibaba jménem Rebelína, druhá 
Skrblície i ta třetí Křivohnáta mu ještě jakživ nedala ani 
jeden jediný hrneček a to už k němu létávaly pěkných pár 
let, jen co je pravda! Po tomto zjištění přistoupil jednoho 
večera k všem třem a řekl:
„A co vy, krasavice, vy mě nějakým pěkným hrnečkem 
nepodarujete?“ zeptal se jich hastrman, jen aby se jim 
malinko připomněl, ovšem dostalo se mu odpovědi, která 
se mu ani trošičku nelíbila.
„Co bys chtěl, copak jich už nemáš dost od ostatních?
Vždyť my takové hrnečky ani vyčarovat neumíme!“, 
vymlouvaly se čarodějnice, neboť se ani jedné z nich do 
čarování hrnečků nechtělo. No jo, jenomže hastrman moc 
dobře věděl, že ho těmito slovy jen tak odbyly a tuze 
ho to namíchlo. Cítil se dotčený a dostal na všechny tři 
velkou zlost a pomyslel si:
„Však jen počkejte, já se vám za to příště pomstím, to 
budete koukat.“
A jak řekl, tak také učinil a hned při příštím sletu na ně 

O TŘECH JEŽIBABÁCH

Po bujaré oslavě zůstal jen 
jeden drak, co zvládne mít 
otevřenou tlamu. Zjistíte 
který to je?
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé 
scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že této noci 
v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci také 
říká „noc čarodějnic“ a na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech 
zapalovaly ohně.
Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kte-
rých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla 
pravděpodobně oslava plodnosti.

vyzrál. Poslal jim klamný a nepravdivý vzkaz se slovy:
příští shromáždění se bude konat o půl hodiny dřív. 
Prosím, přileťte včas! Nedochvilnost se nevyplácí. S po-
zdravem Brekoš - král vodstva.
Ježibaby byly známé svou zvídavostí, proto chtěly dora-
zit mezi prvními, jen aby jim náhodou něco neušlo. Na 
svůj let se proto vydaly raději s předstihem. Nastartovaly 
si košťata a ještě před setměním se slétly všechny tři 
uprostřed rybníka, kde chtěly nasměrovat svůj společný 
přílet ke stavidlu. Vtom však uslyšely známý hlas hastr-
mana, který je hned začal lákat ke břehu a obalamutil je 
slovy:
„Poleťte ke mně, krasotinky moje, něco zajímavého vám 
ukážu.“ Zvědavé ježibaby nemeškaly a celé nedočkavé 
si hned košťátka nařídila každá směrem dolů ke břehu a 
hurá za vodníkem!
A právě tak si to Brekoš představoval. Na nic nečekal 
a stáhl všechny tři pod hladinu, kde jim zakroutil krky 
tak, že jim tu jejich dušičku málem celou přidusil. Poté 
je šoupl do již předem přichystaných hrnečků, přikryl je 
pokličkou a měl vystaráno.
„Chichichi, tak milá Rebelíno, Skrblície i Křivohnáto, 
nyní si už o svém letu na koštěti můžete nechat tak na-
nejvíc jen zdát.“ Zasmál se škodolibě hastrman a všechny 
tři nato tata zmizely pod vodou, aniž se o tom kdoko-
liv jiný dozvěděl. Brekoš se jen šibalsky culil a nahlas 
radostně zapleskal, ale to se už zakrátko začaly slétat 
všechny ostatní čarodějnice.
Brekoš hnedka pospíchal ke stavidlu, jen aby si žádná 
z těch čarodějnických bab nevšimla něčeho podezřelé-
ho, ale obával se zbytečně. Rebelínu, Skrblícii, ba ani 
Křivohnátu nikdo nepostrádal a očividně tam žádné z 
čarodějnic nechyběla.
Od té doby hastrman Brekoš velmi zlenivěl a zpohodlněl 
a už ho nebavilo vůbec nic. Ani trošičku se nenamáhal. 
Proč taky, když měl pod pokličkami chycené duše tří je-
žibab, které uměly čarovat? Na všechno chtěl jejich rady 
a kouzla a běda jim, kdyby ho neposlechly, jak ten jim, 
panečku, vyhrožoval!
Dokonce poté zrušil i všechny další slety čarodějnic a 

to jen proto, že mu již bylo zatěžko dělat jim dozor a 
hlídat jejich pometla. To už mu za to nestály ani ty pěkné 
hrnečky, které mu často čarodějnice vyčarovávaly. Nyní 
jich už měl habaděj, neboť nutil Rebelínu, Skrblícii i 
Křivohnátu čarovat hrnečky každý den a to už jich měl 
tolik, že už je pak ani neměl kam dávat.
Říká se však, že boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě 
a tak byl nakonec hastrman Brekoš za své činy přece 
jen potrestán. Za nějaký čas se začal jeho rybník rok co 
rok vypouštět k účelu výlovu kaprů, ale naštěstí ho poté 
vždycky zase znovu napustili. Ovšem nastal rok, kdy byl 
tento rybník vypuštěn již navždy a žádnou vodu už do 
něho nikdo nikdy víc nenapustil. Stavidlo bylo odmonto-
váno a hastrman Brekoš se musel odtamtud vystěhovat 
už jednou provždy i s celým svým velkým, dušičkovým 
jměním.
Poté se začal zabydlovat v prostorách Polického rybníka 
jistý Bahňáček, jež se tak stal pánem bažin a Brekoše tím 
nadobro a s velkým potěšením odtamtud vystrnadil.
Při stěhování se rozhněvanému Brekošovi nějaké ty 
hrnečky naťukly a rozbily se jim pokličky. Duše z nich 
tak byly navždy vysvobozeny, mezi nimiž se zachránily i 
ty jeho nejvzácnější a to polapené duše všech tří ježibab, 
které se tak znovu mohly přece jen vrátit do svých ježi-
babských těl, kam patřily odjakživa.
Zklamaný hastrman byl bez nich rázem dočista vyřízený 
a nešťastný, neboť se musel už zase spoléhat jen a jen 
sám na sebe, ale především si najít nový prostor k bydle-
ní a to se mu nyní ani trošičku nelíbilo.
Rebelína, Skrblície i Křivohnáta byly zase volné a hned 
se s velkou radostí poohlédly po nějakém tom novém, 
modernějším košťátku. Přece jen mohly zase po letech 
konečně nastartovat a znovu vzlétnout a zaletět si všude 
tam, kam jim jen bylo libo.
Od té doby však o nich už nikdo nikdy nic neslyšel. 
Odlétly tak společně do míst, kde je už zřejmě nikdo 
nehledal. Možné však je i to, že si svůj let nasměrovaly 
rovnou do pohádky, v níž tak žijí spokojeně ještě dnes, 
kdo ví?
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/o-trech-jezibabach/17694
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Ne, nepomátla jsem se na rozumu. Do Hydenu nás nedávno 
zavedly pracovní povinnosti a jelikož jsme měli i trochu volné-
ho času, prozkoumali jsme širší okolí. Samotnému Wave Rock 
jsme se tentokrát vyhnuli, i když za návštěvu, pokud jste tam 
nebyli, určitě stojí. Nejlépe je vypravit se tam mezi červencem a 
zářím, kdy se kromě samotné skály můžete pokochat záplavou 
kvetoucích keřů, stromů, květin a při troše pozornosti najdete i 
orchideje.

Nedaleko od Wave Rock se nachází Wave Rock Walk Circuit, 
3.6 km dlouhý okruh nedalekou buší. Při naší návštěvě jsme 
měli štěstí na počasí. Bylo právě po dvoudenním dešti a okolní 
příroda byla plná vody. Všude se rozlévala menší i větší jezera, 
z nichž  vyrůstaly zelené stromy a keře či trčely pahýly stromů 
dávno uschlých. Cesta je vhodná i pro velmi malé děti, je citlivě 
zakomponovaná do krajiny. A jak je obvyklé, zatímco na Wave 
Rock byly davy, tady jsme nepotkali živáčka.  

18 km severně od Wave Rock se nacházejí Mulka‘s Cave a The 
Humps. Výlet tam rozhodně nevynechávejte. V jeskyni, jejíž 
název vychází z aboriginské legendy, se nachází množství maleb 
původních obyvatel Austrálie, především známé otisky rukou. 
Legenda vypraví o Mulkovi, synu ženy a muže, který se nesměl z 
obřadních důvodů oženit a mít děti. Když Mulka dospěl, nemohl 
lovit pomocí oštěpu, protože špatně viděl. Začal tedy lovit a jíst 
děti. Jeho kmen ho potrestal vyloučením ze svých řad a Mulka 
se uchýlil do jeskyně, jež nese jeho název. Poněkud mírný trest, 
zdá se mi. Jeskyně je malinká a chcete-li něco vidět, vezměte si 
baterky. Kromě maleb jsme tam viděli i několik tučných redbac-
ků anedaleko jeskyně hada.  The Humps je potom názvem skály, 
v níž se jeskyně nalézá. Na rozdíl od slavnějšího Wave Rock, se 
jedná o skálu ne tak obrovskou svou rozlohou, zato je vyšší a je 
z ní výborný výhled po okolí. Kolem skály jsou nějaké značené 
trasy, ale nemyslím, že je nutné se jich držet.

A pokud budete mít ještě více času, zajeďte si ke King Rocks, 
skále asi 20 km východně od The Humps. Skála je podobného 
typu jako Wave Rock, není tak veliká ani tak členitá, ale zato 
tam nikdo nejezdí a s velkou pravděpodobností tam budete 
sami. Ideální místo na odpolední piknik, posedávání a lelkování 
uprostřed ničeho.

Do čtveřice se v oblasti nachází skalní formace s názvem Graham 
Rock, kde jsem zatím nebyla. Leží asi 18 km východně od Wave 
Rock a údajně by to na rozdíl od tří předešlých monolitických 
skal měly být spíše velké balvany. Zajímavé je, že tyto čtyři skály 
leží v poměrně přesném kosočtverci. Odborně se jim říká insel-
bergs a kdysi to zřejmě bývaly skalnaté ostrovy v mělkém moři. 
Jejich výskyt je poměrně vzácný.

V celé oblasti je znát, že obyvatelé městečka Hyden, které je 
vstupní branou pro všechny tyto atrakce, se velmi snaží přitáh-
nout turisty. U všech zajímavých míst a podél značených cest 
jsou naučné tabule o přírodě, aboriginské historii, novodobé his-
torii i o geologickém původu. Pro ty, kteří milují naučné cedule 
jako já, je to hotový ráj.

Popisovat, jak se tam dostanete, mi tentokrát přijde zbytečné. 
Jeďte prostě do Hydenu (městečko přibližně 350 km východně 
od Perthu), kde lehce seženete informační materiály nejen k těm-
to, ale i k dalším zajímavostem. I když je fakt, že vyjma Wave 
Rock, se v nich o ostatních místech mnoho nedočtete. Ale kdo 
chce, najde si je. A vlastně je to svým způsobem dobře, alespoň 
budeme mít ještě nějakou dobu jistotu, že si je užijeme o samotě 
a v klidu.

Přeji Vám příjemné objevování.
Regina

Nevíte co s volným víkendem?  

JEĎTE NA WAVE ROCK!
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TATRANKOVÁ ZUZKA 
Ti z Vás, čo chodíte na naše akcie častejšie, ste si určite všimli, že v našej ponuke maškŕt sa v posledných dvoch 
rokoch objavili sladkosti, ktoré máme neodmysliteľne spojené so Slovenskom alebo Čechami, ale ktoré v aus-
trálskych obchodoch nenájdeme. Kto by nepoznal a nezamaškrtil si na Fidorke, Tatranke, Horalke, kyslých ry-
bičkách či bonparoch? Uspokojiť svoju i vašu chuť na tieto dobroty z rodnej krajiny sa rozhodla mladá dievčina, 
ktorej nehovoríme inak ako Tatranková Zuzka.

Volá sa vlastne Zuzana Fridrichová, 
pochádza z Bratislavy a do Perth sa 
presťahovala v auguste 2014 aj s pria-
teľom Rastislavom Bajnocim. Obidvoch 
ste mohli vidieť na oslavách narodenín 
Zdeňka Svěráka v tričkách s nápisom 
Treska Rohlík Horalka Kofola. K nápadu 
dovážať slovenské a české mňamky ich 
viedol ich vlastný maškrtný jazyk. A aby 
v tom neboli sami, ponúkli sa najprv 
kamarátom, že objednajú na Slovensku 
viacej kusov a podelia sa o poštovné.  
A tak sa stalo, že o tomto zdroji „mňa-
miek z našeho detstva“ sa dozvedela  
naša sekretárka a objednala Horalky a 
Fidorky na jednu z našich akcií. Zmizli 
z pultu skoro okamžite. Neskôr k nim  
pribudli ďalšie napolitánky a cukríky, 
ktoré doplňujú akčnú ponuku našej ná-
rodnej kuchyne.  

„Na to, aby som si otvorila so sloven-
skými a českými cukrovinkami obchod, 
ktorý by ma uživil, musela by som mať 
objednávky po celej Austrálii a dovážať 
tovar v kontajneroch. Austrálčania naše 
dobrôtky nepoznajú a k novinkám sú 
nedôverčiví. Takže musím na nich inak,“ 
hovorí Zuzka. 

Je vyštudovanou sociologičkou, ale 
v Austrálii zatiaľ uplatnenie vo svojom 
obore nenašla. „Rada pečiem, tak som sa 

rozhodla otvoriť si takú malú pekáreň.“ 
Má už aj názov, volá sa Suzi´s Cake a 
Zuzka sa zameria na koláče a torty.   
Chce začať najprv tým, čo Austrálčania 
poznajú a čo majú radi, a to sú muffiny a 
ovocné torty. Postupne by chcela pridať 
ďalšie príchute a zaradiť klasické morav-
ské koláčiky.“

Zuzkiným cieľom je mať malý obchodík, 
kde by sa vpredu predávalo a vzadu piek-
lo, a aby vôňa pečeného cesta lákala ľudí 
až z ulice. Nechce robiť koláče a torty do 
zásoby, dávať ich do mrazáku a potom 
ráno pred predajom rozmrazovať. „Nie 
je nad čerstvo upečený koláč,“ vzdychne 
si Zuzka. Ale k vlastnému obchodu vedie 
ešte dlhá cesta. 

Zatiaľ má všetko papierovanie a hygienic-
ké kontroly za sebou. Začína s predajom 
na trhoch a bude obchádzať kaviarne 
a ponúkať svoje výrobky.  „A čo piecť 
na objednávku pre českú a slovenskú 
komunitu?“ pýtam sa. „Oslavy guľatých 
narodenín alebo svadba v slovenskom či 
českom duchu sa bez klasických tvaroho-
vých a lekvárových koláčikov nezaobíde,“ 
dodávam. „Nebránim sa tomu,“ odpovedá 
mi Zuzka. „Rada upečiem na prianie torty 
a koláče rôznych chutí, i bezlepkové, a aj 
vo väčšom množstve.  A keby sa obchod 
rozrástol, rada by som spojila sily s ďalší-
mi pekárkami.“ A zo Zuzky sa nápady len 

chrlia. Vie však, že všetko nejde hneď a 
najťažšie je presadiť sa. 

Myslí však aj na našu komunitu. 
Rozmýšľa, ako by pekárenskej umenie 
pomohlo našej krajanskej pokladni. 
„Mohli by sme, napríklad, upiecť niečo 
s našimi deťmi a potom naše výrobky  
predávať na nejakej dobročinnej austrál-
skej akcii. Predstavila by sa tým naša 
kultúra v podobe pekárenských výrobkov 
a zároveň by sa zarobili peniažky do 
spoločnej kasičky.

Zatiaľ Zuzku poznáme len ako tú, „čo 
nám dováža Fidorky a Horalky“. Držme 
jej palce, aby sa jej pekárni darilo a my 
sme si čoskoro mohli objednávať pravé 
moravské koláčiky v Suzi´s Cake. 

Gábina

Je medzi nami
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Turecký vztyk (TGU) - zkutečná 
prověrka koordinace, stability a 

opravdové síly

Ksenia Dedukhina - ruská přebornice 
gyrevoj sportu s 24kg kouličkou

Síla do každé rodiny
Dnes Vám zkusím vysvětlit, co je na škole Strong First a cvičení s kettlebellem tak „úžasného“. Určitě jste si 
domysleli, že název Strong First naznačuje cosi o důležitosti síly. Říkáte si, na co mi je zvedání těžké činky, či 
nějakého kulatého nesmyslu. Síla tak, jak ji prezentuje škola Strong First, je rozhodně něco zcela jiného než si 
představujete. Je to dovednost efektivně, kontrolovaně  a bezpečně používat své tělo. Souvisí s nervovou sou-
stavou, kontrolou dýchání a zpěvněním šlach. Je to připravenost na jakékoliv výzvy, které Vám život postaví do 
cesty. Ať už jde o soutěž, rvačku, nehodu, nakupování se třemi malými dětmi či jen trávíte večer sami a nutně se 
potřebujete dostat do láhve s vínem. Síla je prostě univerzální a praktická.

„Síla je základem pro rozvoj ostat-
ních fyzických kvalit“ Prof. Leonid 
Matvějev 

Síla je dovednost, a tedy se dá natrénovat 
podobně jako žonglování či hod oštěpěm. 
Pokud ji trénujete správně, odcházíte 
z tréninku plni energie a silnější. Je to 
přístup, který garantuje dlouhodobý 
úspěch a řešení fyzických a psychických 
problémů (například se seběvědomím). 
Nezáleží, jestli chcete překonat osob-
ní rekord, o víkendu vyrážíte na Bluff 
Knoll, kamarád Vás požádal o pomoc při 
stěhování nebo si jen chcete hrát na zemi 
s vašimi dětmi a chcete vyhazovat nad 
hlavu ješte vnoučata či pravnoučata. Síla 
má vyšší účel. Ať už chcete dosáhnout 
zvýšení čisté síly, vytrvalosti, sportovní 
dovednosti či ztráty tělesného tuku, musí-
te nejprve zesílit. Tečka.  

Ztáta tělesného tuku? Ano, myslím 
to zcela vážně. Síla má dva aspekty: 
inter- a intra-muskulární koordinaci. 
Intermuskulární koordinace je postavení 
těla, poloha končetin, rychlost, vědomí 
jaké svaly použiji a v jakém pořadí atd. 
To druhé je schopnost aktivovat svaly 
silněji. Obojí je třeba procvičovat, jestli se 
chce člověk stát silným. Právě schopnost 
aktivovat svaly určuje, jakou spotřebu 
energie svaly mají, a proto hrají význam-
nou roli při hubnutí. Ve světě silového 
tréninku (zejména tréninku s KB) hovoří-
me o tzv. “jak je to sakra možný” efektu 
(zkráceně WTF). Pavel Tsatsoulin doporu-
čuje trénovat sílu v 10 – 20 sekundových 

dávkách s delšími přestávkami (cca 40-
50s) strávenými aktivním odpočinkem, 
což je například chození, vyklepávání 
napětí ze svalů či dechové cvičení. Takto 
dosáhnete výsledku, o kterém se Vám 
zatím jen zdá během kratších a méně 
intenzivnějších tréninků. Nevěříte?  
Čtěte dál.

„Bojíte se, že budete po silovým tré-
ninku svalnaté? Raději nechoďte ani 
běhat. Omylem by se z Vás mohl stát 
Olympijský sprinter“  
FB/Železná Koule CZ

Pavel Tsatsoulin v jednom ze svých 
rozhovorů uvádí příklad: „Norští vědci 
provedli dvě orientační studie na zkuše-
ných atletech, jednu na běžcích na dlou-
hou trať a druhou na cyklistech. Těmto 
vytrvalostním atletům byl nasazen čistě 
silový program, čtyři série čtyř opaková-
ní těžkých půl dřepů třikrát týdně jako 
doplněk k jejich běžnému vytrvalostní-
mu tréninku. O osm týdnů později byli 
atleti nejen silnější a výbušnější (a to bez 
nabrání svalové hmoty), ale zvýšila se jim 
i vytrvalost. Jejich pohybová efektivita 
stoupla a čas, který vydrželi provádět 
danou aktivitu při maximální aerobní síle 
se prodloužil.“ WTF ...

„Nedivme se tedy, že na aerobiku je štíhlá 
pouze instruktorka, která vede lekce 3 
hodiny denně, 5 dní v týdnu.“ www.
kulturne.com. 

A ono je to ještě lepší. Aerobní aktivity 
bezesporu „spalují“ tuky, ale je třeba si 
uvědomit, že téměř vyhradně (hlavně 
pokud už si tělo po pár týdnech zvyklo 
na novou zátěž) pouze během samotné 
aktivity. Silový trénink, který je téměř zá-
sadně složen s vícekloubových, komplex-
ních cviků (například dřep, mrtvý tah, KB 
swing, turecký vztyk) zatěžuje obrovské 
množství svalových skupin (používá celé 
tělo, nikoli individuální svaly) a před-
stavuje zátěž také pro nervovou sousta-
vu. Výsledkem je hormonání odezva a 
zrychlení metabolismu a to i několik dní 
po tréninku. Dochází k vysoké spotřebě 
energie v regenerační fázi, tedy například 
při sezení na gauči a sledování poslední-
ho dílu Hry o trůny. WTF ... 

Snad jste si stejně jako já představili 
scénku z mnoha komerčních posiloven. 
Lehce baculatá dáma cvičí pod dohledem 
osobního trenéra bicepsový zdvih s 2kg 
jednoručkami, popřípadě předkopávání 
na stroji... Netroufám si nikomu tvrdit, 
že takový trenér nemá spokojené klienty 
s výsledky, pravděpodobně je ale nemá 
díky podobným izolovaným cvikům. 

„Nejprve je třeba se hýbat dobře, pak 
teprve často, a pak teprve se zátěží.“  
Pavel Macek, www.kb5.cz

Ještě než vyrazíte na nákup ocelových 
koulí, rád bych lehce nakousnul téma 
do některého z dalších dílů. V souvis-
losti s pohybem mluvíme o tak zvaných 
pohybových vzorcích. Naše tělo funguje 
jako celek, a tak je potřeba ho také brát. 
Pohybové vzorce jsou souhrnem základ-
ních pohybů, které lze spojit s něčím zce-
la zásadním a tím jsou vývojové pohyby, 
které se po narození účíme jako první. 
Nakonec je (s trochou štěstí všichni) pro-
vádíme každý den. Dělení podle Marca 
Perryho je následující: dřep, předklon, 
výpad, tah, tlak, rotace a pohyb vpřed 
(chůze, běh, lezení). Pokud náhodou při 
některé z těchto aktivit citíte bolest, vaše 
tělo se vám pravděpodobně snaží nazna-
čit, že je něco špatně. Důrazně doporučuji 
se soustředit na nalezení konkrétního prů-
švihu a plně se věnovat jeho odstranění. 
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Takhle to vypadá jednoduše, ale 
zkuste si to sami....

První shyb v životě v 56 letech? Se 
správným vedením ...

Plánujete-li letos cestu do České republiky či Německa, máte úžasnou příležitost navštívit výstavy a zúčast-
nit se akcí, které se pořádají speciálně k výročí Karla IV. 

Myslíte si, že máte smůlu, protože do ČR letos neletíte? Nevěšte hlavu! V dnešním světě moderních technologií můžete zakusit ledacos, např. 
nalaďte vysílání České televize po internetu: www.ceskatelevize.cz a do vyhledávače napište „Karel IV“.

A pokud máte mobilní telefon IPhone či IPad, aplikace Prague Chronicles: Na procházce Prahou a životem Karla IV. vás provede Prahou 
14. století. Tato aplikace vznikla jako projekt studentů vysokých škol v Praze a zvítězila jako nejlepší aplikace na AppParade 2015.  
Nemáte-li IPhone či IPad, navštivte stránku www.chronicles-app.com

Speciální web s informacemi o oslavách výročí Karla IV.: www.KARLOVAPRAHA.cz 
OG

Oslavy 700. výročí narození  

císaře Karla IV.

• Tou úplně nejvýznamnější bude mezinárodní výstava s názvem Císař Karel IV. (1316 – 2016) 
ve Valdštejnské jízdárně a Karolinu v Praze od 15. 5. do 25. 9. 2016. Tato výstava bude po 

Praze přemístěna do Norimberku, kde bude k vidění od 20. 10. 2016 do 5. 3. 2017.

• Národní technické muzeum v Praze představí výstavu Vita Caroli, Stavitelství doby gotické. 

• Muzeum hlavního města Prahy představí stálou expozici Mystérium věže v interiérech 

Staroměstské mostecké věže na Karlově mostě.

• Akademie věd ČR ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR uvede panelovou výstavu Dílo 
Karla IV. v běhu století, která představí mimo jiné dopad Karlova působení na současnou 

českou a evropskou společnost. 

• V Praze, po celé České republice i dalších evropských městech, které jsou spojeny s životem 

Karla IV., budou probíhat oslavy, přednášky, workshopy, koncerty... Určitě si alespoň některé 

nenechte ujít!

„Prevence je nuda, ale zkus to, pro 
klidný spaní.“ FB/Kuba zvedá železo 

Vaše „muka” mohou mít bohužel i zástup-
nou roli. Bolest trapézů může naznačovat, 
že jednou nohou špatně našlapujete nebo, 
že jste ve velkém stresu. To, že Vás bolí 
kolena v hlubokém dřepu (takového, 
jako vidíte u malých dětí) nebo, že se 
do něj vůbec nedostanete (opět zdravím 
oběti sedavého zaměstnání) neznamená, 
že se této poloze musíte vyhýbat. Právě 
naopak, některé zdravotní problémy máte 
právě proto, že v této poloze netrávíte 

dost nebo vůbec žádný čas. Jakékoliv 
nesprávné postavení těla, větší asymetrie 
mezi pravou a levou stranou či svalová 
disbalance (břišní versus zádové svaly) 
je problém sám o sobě. V momentě, 
kdy se rozhodnete pravidelně běhat 
nebo dokonce zvedat železo, vršíte, jak 
odborně Pavel Macek pojmenoval, fitness 
na dysfunkci. Zranění, nebo nějaký větší 

problém, na sebe rozhodně nenechá 
dlouho čekat. Je třeba začít pracovat na 
jednoduchých pohybech a pomalu tělo 
rozhýbat a pokud možno mu navrátit pů-
vodní nastavení. I pokud žádný problém 
zrovna nemáte, vyplatí se zkontrolovat si 
mobilitu kloubů a pracovat i na drobných 
nedostatcích, které se ve výsledku někde 
projeví.

Já vám nechci za každou cenu nutit silo-
vý trénink, ale chci vám naznačit, že je to 
alternativa pro všechny věkové katogorie 
a rozhodně pro muže i ženy. Po mini-
malizaci různých bolístek, které mámě 
každý trochu jiné a z jiného důvodu může 
přinést slušně výsledky. Zejména pokud 
místo tréninku podle vlastního pocitu 
nebo podle populárních pseudoodbor-
ných časopisů budete precizně následovat 
tisíckrát ověřený program od Tsasoulina, 
Macka či jiného Strong First certifikova-
ného trenéra. Pokud byste chtěli praktic-
ký úvod do světa cvičení s kettlebelly, tak 
mi klidně napište. A obraťte se na mě i s 
jakýmkoliv dotazem.

Zdar a sílu přeje
Lukáš

bosakluk@gmail.com

www.ceskatelevize.cz
www.chronicles-app.com
www.KARLOVAPRAHA.cz


Inzerujte svou firmu v Klokanovi 
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok, 

barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.  
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

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
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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

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

Call for appointment: 0422 606 834

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
www.thehoneycake.com
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Víte, co by se stalo, kdyby na Slovensku vybuchla 
atomová elektrárna?
Vyměnili bychom si hymny. Slováci by zpívali „Kde 
domov můj?“ a Češi „Nad Tatrou sa blýska...“

Na nádraží v Bratislavě se dobývá Čech na zamčené WC. 
Zuřivě buší na dveře a volá: „Je tam někdo, je tam 
někdo?!“
A ze záchodu se flegmaticky ozve:  
„Kto by tu jedol, tuná sa serie.“

Čech a Slovák chytí zlatou rybku. Ta jim slíbí tři přání. 
Slovák říká: 
„To je kravina, sežereme ji.“ Ale Čech ho přemluví, aby 
rybku pustili. 
Hodí rybku do vody, ta se vynoří a říká: „Splním vám tři 
přání. Všechno, co si bude přát Slovák, splním Čechovi 
dvakrát.“ Slovák říká: „Chci auto!“  Bum, má auto, Čech 
má dvě auta. Slovák říká: „Chci dům!“  Bum, má dům 
a Čech má dva domy. Slovák se zamyslí, podrbe se na 
hlavě a říká: „Chci, aby mi upadlo jedno varle...“

Vyhazuje chlap tchyni z okna a říká:
Jinej by tě zabil, já tě pouštím na svobodu.

Češi válčí se Slováky. Jeden Čech to nevydrží a povídá: 
„Hoši, já se radši vzdám. Jak se slovensky řekne mír?“
Ostatní mu odpoví, že „mier“.
Tak teda tenhle Čech vyběhne ze zákopu a řve: „Mier, 
mier!“
A ze slovenského zákopu se ozve: „Veď ja mierim, len 
chvilku postoj na mieste!“ 

Přijde Slovák do českého baru: „Jednu whisky,“ říká. 
Barman se ptá: “Skotskou?“ 
A Slovák: „Nie, bez kocky!“

Obtížnost: Střední

Řešení z minulého čísla:

SUDOKU

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)

9 3 1 6 4 8 2 7 5
7 2 5 3 1 9 6 8 4
8 6 4 7 5 2 3 1 9
4 9 6 1 2 7 8 5 3
3 1 7 5 8 4 9 6 2
2 5 8 9 6 3 1 4 7
1 7 3 4 9 6 5 2 8
6 4 2 8 3 5 7 9 1
5 8 9 2 7 1 4 3 6

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.63)

7 2 3 4 8 1 5 9 6
9 4 8 6 5 2 7 1 3
5 6 1 7 9 3 4 2 8
2 9 4 5 1 8 6 3 7
3 1 5 9 6 7 8 4 2
8 7 6 3 2 4 9 5 1
1 3 9 8 7 5 2 6 4
6 8 2 1 4 9 3 7 5
4 5 7 2 3 6 1 8 9

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.57)

1 8 2 4 3 5 7 9 6
4 9 7 6 2 8 1 3 5
6 3 5 7 9 1 8 2 4
5 4 1 3 8 6 9 7 2
7 6 3 9 5 2 4 1 8
8 2 9 1 4 7 6 5 3
2 7 4 8 1 3 5 6 9
9 5 6 2 7 4 3 8 1
3 1 8 5 6 9 2 4 7

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)

9 8 7 2 5 6 3 1 4
3 1 6 4 9 7 2 8 5
4 2 5 3 8 1 6 7 9
8 6 3 7 1 5 4 9 2
1 4 2 9 6 3 8 5 7
7 5 9 8 2 4 1 3 6
6 9 8 1 7 2 5 4 3
2 7 4 5 3 8 9 6 1
5 3 1 6 4 9 7 2 8

Puzzle 5 (Medium, difficulty rating 0.59)

8 1 3 7 2 6 9 5 4
4 9 7 8 5 3 1 6 2
5 6 2 1 9 4 7 8 3
2 5 9 3 8 1 6 4 7
6 7 1 9 4 5 3 2 8
3 8 4 6 7 2 5 9 1
9 4 6 2 3 7 8 1 5
7 2 8 5 1 9 4 3 6
1 3 5 4 6 8 2 7 9

Puzzle 6 (Medium, difficulty rating 0.53)

4 6 2 3 7 1 5 9 8
8 3 1 9 4 5 7 2 6
5 7 9 2 8 6 4 3 1
1 9 8 5 2 7 3 6 4
2 4 7 1 6 3 8 5 9
6 5 3 8 9 4 2 1 7
3 8 6 4 5 9 1 7 2
9 2 5 7 1 8 6 4 3
7 1 4 6 3 2 9 8 5

Puzzle 7 (Hard, difficulty rating 0.69)

5 3 8 4 7 6 2 9 1
1 4 6 5 9 2 8 7 3
9 7 2 1 8 3 4 5 6
2 5 4 6 3 8 9 1 7
3 8 1 7 4 9 5 6 2
7 6 9 2 5 1 3 8 4
8 1 7 3 2 5 6 4 9
6 9 3 8 1 4 7 2 5
4 2 5 9 6 7 1 3 8

Puzzle 8 (Hard, difficulty rating 0.71)

3 5 6 1 8 7 9 2 4
7 9 4 2 5 3 1 6 8
8 1 2 9 4 6 7 3 5
6 8 5 4 1 2 3 7 9
9 2 7 5 3 8 6 4 1
1 4 3 7 6 9 8 5 2
5 7 8 6 2 1 4 9 3
4 3 9 8 7 5 2 1 6
2 6 1 3 9 4 5 8 7

Puzzle 9 (Hard, difficulty rating 0.60)

3 4 6 1 2 8 9 5 7
9 8 7 6 4 5 1 3 2
5 2 1 9 7 3 4 6 8
1 9 3 5 8 4 7 2 6
8 7 2 3 6 1 5 9 4
6 5 4 2 9 7 8 1 3
4 3 9 8 5 6 2 7 1
7 6 5 4 1 2 3 8 9
2 1 8 7 3 9 6 4 5

Puzzle 10 (Easy, difficulty rating 0.44)

2 1 7 3 8 4 9 5 6
3 8 6 5 7 9 2 4 1
9 4 5 6 2 1 7 8 3
8 2 4 1 6 7 3 9 5
6 3 9 8 4 5 1 7 2
5 7 1 2 9 3 4 6 8
4 5 2 9 3 6 8 1 7
1 9 8 7 5 2 6 3 4
7 6 3 4 1 8 5 2 9

Puzzle 11 (Hard, difficulty rating 0.63)

2 4 9 7 3 8 5 1 6
8 5 7 1 6 2 4 3 9
1 6 3 9 4 5 8 2 7
9 2 8 5 1 6 3 7 4
4 7 1 8 9 3 2 6 5
6 3 5 2 7 4 1 9 8
5 1 6 3 8 7 9 4 2
7 9 2 4 5 1 6 8 3
3 8 4 6 2 9 7 5 1

Puzzle 12 (Medium, difficulty rating 0.51)

9 2 6 4 5 7 8 1 3
4 3 1 9 8 6 5 7 2
7 8 5 1 2 3 9 4 6
2 6 3 5 7 9 1 8 4
1 7 9 8 4 2 6 3 5
5 4 8 6 3 1 7 2 9
3 5 2 7 6 8 4 9 1
8 9 4 3 1 5 2 6 7
6 1 7 2 9 4 3 5 8

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb  4 08:28:15 2016 GMT. Enjoy!

Deník Čecha na Slovensku:
Pondělí - piju s Východniarmi
Úterý - skoro jsem umřel!
Středa - zase piju s Východniarmi
Čtvrtek - lituju, že jsem neumřel v uterý.

Z KloKanovy Kapsy
ČEŠI A SLOVÁCI

1 3 9 6

9 6

3 5 8

5 4 3 2

7 9 2 8

8 7 5 3

4 5 6

4 8

3 1 6 7

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.57)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb  4 08:28:13 2016 GMT. Enjoy!



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.

10. April 11am
               1. Maj    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

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

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Druhé čtvrtletí češtiny pro dospělé v roce 2016 začíná 
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/

Česká škola Perth

Kdy: školní soboty 10:00–12:00 
Kde: pro lokalitu prosím zkontaktujte Jitku
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
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl 

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

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

Web: www.mzv.cz/canberra

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: Ing. Zdeněk 

Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig WA 6023 

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

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

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

dohodnout.

Konzulát ČR 
Konzul: Hanka 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   

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, 
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 $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

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

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.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016 

  30. 4. 2016 Táborák
  May 2016 Tancovačka
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
KNIHOVNA

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

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands

Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com


If undelivered please return to: Czech & Slovak Association,  6/321 Harborne St.  Glendalough  WA  6016 April 2016  CZECH & SLOVAK ASSOCIATION IN WA www.czechslovakwa.org

CELÝ SVĚT
OSLAVIL 
80. NAROZENINY
ZDEŇKA 
SVĚRÁKA!
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HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A HLAVNĚ TO ZDRAVÍ 

PŘEJÍ ČEŠI A SLOVÁCI Z PERTHU!

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 


	Tel. kontakty na výbor
	korespondenční volby
	Jana Billeau 

	Film Obecná Škola k 80. 
k narozeninám Zdeňku Svěrákovi
	Moora, triatlon Čechům a Slovákům zaslíbený 
(či spíše Češkám a Slovenkám)

	Nevíte co s volným víkendem? 
Jeďte na Wave Rock!

	Tatranková Zuzka 
	Síla do každé rodiny
	Oslavy 700. výročí narození 
císaře Karla IV.
	Z Klokanovy Kapsy
	Sudoku
	Služby pro českou a slovenskou komunitu

	Kontakty na konzuláty a velvyslanectví





