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TEL. KONTAKTY NA VÝBOR
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

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

0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Katarina Kysucká

0404 897 938

Bohumil Růžička

0415 949 325

Vlasta Thomas
Martin Udall
Jiří Voyt
Iva Zausin

61806103
0435814004
9401 3817
0404 735 462

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
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5. 6. 2016
11:00 - 16:00

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA OSLAVU JEJICH
SVÁTKU NA FARMĚ SE ZVÍŘÁTKY!
Můžete se těšit na:
Projížď ku na vláčku
Skákací hrad
Krmení zvířátek
(v 15:00 krmení jehňat, kůzlat, telat a selat z lahvičky)
Dětské hřiště
Kolotoč
13:00 Společný BBQ oběd
Káva a čaj pro maminky a tatínky

Vstupné:

Swan Valley
Cuddly Animal
Farm
Jonlin Park,
128 John Street,
HENLEY BROOK
WA 6055

Děti od 2 let $16
(včetně oběda)
Dospělí $11
(možnost zakoupení oběda)

Přihlášky posílejte
do 29. 5. 2016 na email
CzechSlovakWA@hotmail.com
Do předmětu uveď te heslo
„Den Dětí“.
Prosím, v emailu napište počet
dětí, jejich jména a věk.

Re: SCARBOROUGH

VÝSTAVA MALEB A PLASTIK VLADIMÍRA UHLÍKA
Vernisáž remake - výstavy, která vznikla při loňském čtyřměsíčním pobytu Vladimíra Uhlíka v Austrálii a byla prezentována na podzim 2015 v Showcase Gallery, Central Institute of
Technology, Perth se konala 25. dubna 2016 v Praze. Malby a
plastiky byly rozvěšeny po stěnách Písecké brány, historické
stavby z 18. století, kterou při této příležitosti zapůjčila Praha 6.

vystavené mají svůj prvopočátek v jeho procházkách podél pláže
Scarborough. Uhlík pozoruje a interpretuje objekty, jež nachází na pláži nebo v moři. Ačkoliv se zpočátku rozdíl mezi jeho
sochami a malbami může zdát propastný, při bližším zkoumání
je zřejmé jejich propojení. Oba způsoby uměleckého vyjádření
definují Uhlíkův pohled na současný svět.”
Při krátkém rozhovoru mi Vladimír prozradil, že mu učarovala nejen Scarborough a další pláže v Perthu, ale i jihozápad
Západní Austrálie kolem Margaret River. Doufá, že je ještě
jednou navštíví. S nostalgií vzpomíná nejen na svůj pobyt, ale
především na nové přátele z Perthu, kteří mu pobyt zpříjemnili
a pomohli s organizací výstavy. Všechny moc pozdravuje a ještě
jednou mnohokrát děkuje, především pak Jitce Smith. Když jsem
se zmínila, že už za dva dny letím zpátky, povídá mi: „Vemte mě
s sebou!“

Dobovou atmosféru prostředí dotvářely dřevěné stoly a židle, na
kterých se usadilo kolem 60 hostů. Ti během vernisáže popíjeli
sklenku vína, které bylo sponzorováno Klubem přátel Vladimíra
Uhlíka.

Díla Vladimíra Uhlíka jsou zastoupena ve sbírkách TAFE, Central
Institute of Technology, Perth, kde mají milovníci moderního
umění možnost vidět zlomek umělcovy abstraktní tvorby dýchající oceánem.

Členka klubu vernisáž zahájila slovy Michaela Knighta, který
výstavu Vladimíra Uhlíka recenzoval v Perthu: “Obrazy zde

Gábina
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TRABANTMI A JAWOU AUSTRÁLIOU A TICHOMORÍM NEB ŠESŤ
MESIACOV, 15 291 KILOMETROV A DEVAŤ LUDÍ V ŽLTEJ PONORKE
Začalo to již před více než rokem středečními akcemi Žluté středy v Perthu, kde jsme shlédli filmy z předchozích výprav žlutého cirkusu. Viděli jsme to, co bylo, a měli jsme příležitost být na začátku další cesty.
Osm dobrodruhů přistálo 1. 4. 2015 u nás v Perthu. Zakladatel již legendárních Žlutých trabantů Dan Přibáň,
mladá sympatická motorkářka Dominika Gawliczková, ostřílený kameraman Zdeněk Krátký, kuchař a fotograf
Vojtěch Duchoslav, mechanik a notorický ztráceč pasu Radek Jona, věčný optimista na dvou kolech Jakub
Koucký a slovenská sestava - nezničitelný Marek Slobodník a věčně usměvavá Kristína Madajová. Po pár dnech
sestavu doplnil nadšený polský zetorista Marcin Obalek.
První setkání proběhlo v pohodové atmosféře na Floreat Beach,
kde jsme spolu s nimi mohli vidět připlouvající trajekt se žlutým
cirkusem. V dubnu jsme se pak zúčastnili přednášky o cestě
nejen po Jižní Americe. Po měsíci byly stroje připraveny na
další dobrodružství. Mnohdy podceňovaná Austrálie prověřila
odhodlání novodobých dobrodruhů. Nelehká cesta začala už tři
sta kilometrů za Perthem. Cesta napříč Austrálií až do Thajska
trvala šest měsíců.
Kouzlu Austrálie znovu podlehli dva členové žlutého cirkusu Kika s Markem. Dorazili se s námi podělit o své zážitky z cest a
také poznat východní pobřeží Austrálie, kam se vloni s trabantí
výpravou nedostali. Tentokrát se žádné dlouhé přípravy nekonaly. Přišel nápad a za měsíc tu byli.
2. 4. 2016 se znovu zaplnil Maďarský klub, točené pivo teklo
proudem, z kuchyně voněl guláš a bramboráky. A my se po roce
dozvěděli, jak to bylo dál. Skoro tříhodinová přednáška díky
šarmu a vtipu Marka utekla jako voda. Za smíchu i mnohých
údivů jsme se dozvěděli, jak se jelo náročnou Austrálií a přelidněným Tichomořím. Po cestě poznali dva naprosto odlišné
světy a ani v jednom to nebylo jednoduché, ani v jednom se to
neobešlo bez poruch, pádů, nemocí i emocí.
Mnohé je překvapilo – třeba, že v Austrálii prší a je zima, jak
výborně chutná pečený klokaní ocas, jak vypadá jižní obloha
v noci, či jaké to je, když je předjíždí „road train“. A hlavně, jak
důležité je nepodceňovat zásoby vody, paliva i jídla! Po pusté a
drsné Austrálii si zase v Indonésii museli zvyknout na naprostou
ztrátu soukromí a neuniknutelnost zvědavým očím. Na vlastní
kůži poznali, jak lehce se dají chytnout vši a jak těžce se jich dá
zbavit – a když už se jich, s nasazením života, zbavíte ve vlasech, tak se vám přestěhují do plnovousů. Podobně to bylo i se
střevními potížemi (ty se, naštěstí, do plnovousu nestěhovaly!).
Ovšem všechny nepříjemné zážitky byly více než vynahrazeny
zážitky příjemnými, dobrodružstvím, poznáním a i splněním
cíle - i když úplně jinak, než se plánovalo. Dan prohlásil, že to
byla doposud nejdelší, nejporuchovější a nejbolestnější výprava
trabantem. Název filmu, který vznikl, nemohl být výstižnější –
Trabantem do posledního dechu.
Po Perthu se Marek s Kikou přesunuli do Brisbane a vše se
opakovalo. Při projížďce po řece Brisbane Marek svým typickým
humorem zhodnotil své dosavadní pocity takto:
„Plavba mestom, pohodička, čisto, oddych a natiahnuté plece z GO
Pročka... Koľko krát si to človek na expedícii a motorke praje...
Teraz to zažívam, no radšej by som bol špinavý, hladný a premýšľal
by som kde kurnik dnes zložím stan/ hamak! Asi ma tie cesty už na
na čisto či na špinavo pokazili! V sobotu prednáškujeme s Kikou o
minuloročnej austrálskej ceste v Brisbane a vo štvrtok v Sydney...
Nedeľa bude zaujímavá, možno sa aj zašpiníme... skúsime sa do
Sydney prestopovať…“
A jak vymysleli, tak udělali. Z Brisbane se do Sydney vydali
stopem. 950 km dlouhá cesta jim trvala dva dny.

„Konečne začala dáka sranda. Od dnes stopujeme z Brisbane do
Sydney, najprv 5 hodín neúspešne, zastavila nám len polícia, pretože
Kiku niekto neprávom nahlásil, že stopuje hore bez! No a potom sa
ľady prelomili….“
„Neviem, či chcem ešte niekedy stopovať po Austrálii, naša
slovná zásoba nadávok sa zdvojnásobila, pretože nám nikto nechcel zastaviť, väčšinou to boli cudzinci, no vyhral to austrálsky
surfista, ktorý nás odviezol celých 550 km!“
„Sydney! Nevedel som, že opera sa podobá na pamätník SNP v
Banskej Bystrici...“
Ano, Marek ve svém vyprávění často porovnával se svou milovanou Banskou Bystricou…
„Sakra, človek príde domov, v noci mrzne, stále prší, nikto sa neusmieva a nikde sa nedajú kúpiť džúsiky!!!“
Ale pobyt s námi zhodnotil slovy:
„Bolo tu super ako vždy, ešte raz ďakujem za všetko. V Perthe to
bolo najlepšie!“
Marek si k motorce našel nového koníčka – paragliding. Má za
se sebou již pár letů a před sebou velké plány:
„Paraglide mi príde bezpečný, je to sáčok, ktorý sa prirodzene
vznáša vzduchom... Ale lietadlo... Ako môže kus železa letieť?“
……a mimo jiné se chystá na motorce do Afriky. Ani Kika nehodlá sedět doma. Jak jí to jen studium dovolí, vydá se na další
cesty – a klidně i se žlutým cirkusem!
Na další vyprávění si budeme muset počkat dva roky, kdy se
žlutý cirkus vydá znova na cestu. Z Thajska do Čech nebude
lehká cesta, ale jak již bylo řečeno: „Svět patří těm, co se neposerou.“…. i když na této cestě se to nemohlo brát doslova….
Bohouš a Jitka
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PROČ ŽIJEME V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Začátkem letošního roku proběhla nejen australskými médii zpráva o nálezu vzácného meteoritu
na dně vyschlého jihoaustralského jezera Eyre. Informace, která jistě zaujala nejednoho vědeckého
nadšence, je pro běžného smrtelníka v lepším případě jen zpestřením jinak monotónních zpráv. Ne
tak pro naši rodinu. Právě tyto meteority jsou důvodem, proč žijeme v Západní Austrálii. Členem
vědeckého týmu katedry aplikované geologie na Curtin University, který se hledáním meteoritů
zabývá, je také můj partner Martin, softwarový inženýr z Prahy.
Pátrací akce
Meteorit, objevený na Silvestra loňského roku, je prvním, který
byl po více než tříletém týmovém úsilí v Austrálii nalezen. Pro
celou výzkumnou skupinu je to přelomová událost, protože tak
konečně bylo v praxi ověřeno, že všechny vymyšlené a vyvinuté přístroje a postupy fungují a vedou k vytouženému cíli.
Meteoritům nalezeným tímto způsobem se říká meteority s rodokmenem. Je to proto, že na základě kamerami zachycené dráhy
letu se dá určit, odkud na Zemi přiletěly.
Kráter v jezeře Eyre

Samotné hledání bylo skutečným dobrodružstvím a dramatem
do poslední chvíle. Průlet meteoritu byl na obloze kamerami
zaznamenán 27. 11. 2015. Jelikož se jednalo o skutečně výrazný
jev (byl vidět neskutečně dlouhých šest vteřin), vědecký tým
se rozhodl vyrazit jej hledat, co nejdříve to bude možné. Navíc
meteorit podle výpočtů dopadl na dno vyschlého solného jezera
Kati Thanda - Lake Eyre, tedy na místo, které je pro hledání
naprosto ideální, neboť tam neroste žádná nebo jen minimální
vegetace a jedná se o rozsáhlou, v podstatě rovnou plochu bez
terénních záludností. Avšak první problém nastal, když se zjistilo, že se jedná o aboriginské území a je nutné povolení místních
domorodých úřadů k jakékoliv činnosti zde prováděné. V této
chvíli nadšení trochu ochladlo, neboť bylo těsně před vánočními
svátky a dovolenými. Milé (a jak se později ukázalo, pro úspěch
rozhodující) překvapení bylo, že protistrana nejen jednala velice
rychle, ale také nabídla spolupráci v podobě zapojení místních
průvodců. V mezičase, než se dojednala nezbytná administrativa, vyrazili dva členové týmu na průzkum a zmapování terénu.
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Jedním z těchto dvou byl Martin. Vydali se na letiště Wilpina
Pound, kde si pronajali malé letadlo a vyrazili určit přesné místo
dopadu. Po zhruba hodinovém kroužení malým letadélkem nad
oblastí, kde se měl meteorit nacházet, Martin konečně spatřil v
uschlém blátě kráter, který s velkou pravděpodobností označoval místo dopadu. Pomocí GPS určili souřadnice, což vzhledem
k neustálému pohybu letadla a žaludku nebylo úplně snadné.
Nicméně místo dopadu bylo přibližně určeno. Teď se může zdát,
že pokračování bylo jednoduché. Opak je pravdou. Jezero Eyre
se naplňuje vodou jen opravdu málokdy, rozhodně se nejedná o
pravidelný jev. Předpověď počasí však byla neúprosná. V oblasti
měly v nejbližších dnech nastat silné deště. Bylo třeba jednat
opravdu rázně a být rychlejší než déšť. Pokud by jezero zaplavila
voda, kráter by zmizel a meteorit by už s velkou pravděpodobností zůstal navěky pohřben ve vrstvě bláta.
Jak jsem již zmínila, osud byl vědeckému týmu nakloněn.
Jednání s aboriginskou komunitou proběhlo rychle a tak se
druhá část týmu v čele s Phillem Blandem, šéfem projektu,
mohla vypravit k jezeru. Tam si bylo nutné pronajmout terénní
čtyřkolky, protože jinak se dostat ke kráteru nešlo. Celé místo
je hodně odlehlé a ani když je jezero vyschlé, není snadné se po
něm jen tak procházet. Také se ukázalo, že zaměření z letícího
letadla nebylo až tak přesné, jak by bylo zapotřebí. Dva dny
pátrání nepřinesly žádný výsledek. Třetí den začalo jemně pršet.
Zbývala poslední naděje – pronajmout opět letadlo a zkusit
kráter najít opět ze vzduchu. Jeden člen pátracího týmu letěl
a vysílačkou navigoval zbylé dva nacházející se na jezeře, kam
mají jít. Nakonec se podařilo, kráter byl nalezen a meteorit z asi
půlmetrové hloubky vykopán za sílícího deště. Prudký, několikadenní déšť dorazil hned následující den... A pak se, po návratu
do Perthu, mohlo začít slavit.

Vědecká „nuda“
Než se však meteorit najde a začne oslava, předchází tomu, viděno očima laika, poměrně zdlouhavá a nudná práce. Ve zkratce asi takto: vymyslí se, jak má kamera fungovat, sestaví se a
naprogramuje se ovládací software. Kamery se vyrobí, rozvezou
a nainstalují na předem určená stanoviště. Protože kamer je v
současné době již více než čtyřicet, každou noc z nich „vypadne“
neskutečně obrovské množství dat, která někdo musí zpracovat.
I proto došlo k určitému zpoždění při hledání meteoritu z jezera Eyre. V okamžiku, kdy se na fotkách objeví nadějný úkaz, je
nutné pomocí matematického modelu spočítat pravděpodobné
místo dopadu. Výpočet dopadu toho silvestrovského trval téměř
celý den. Všechny výše popsané vývojové, výzkumné a analytické

Fotografie meteoritu z kamery na stanici William Creek v SA.

JAK SE “LOVÍ” METEORITY ANEB

Martin a „jeho“ meteorit

astrofyzik, další geologové a jeden český programátor. Jedná se
o základní výzkum a vše, o co v něm jde, jsou ty kameny. Jejich
zkoumání napomáhá k objasnění vzniku vesmíru, především naší
sluneční soustavy. Velká část meteoritů s rodokmenem jsou horniny zformované právě při jejím vzniku, jsou tedy 4.5 miliardy
let staré.

Letmý náhled do historie bolidových kamer
Možná vás to překvapí, ale myšlenka hledat meteority dopadlé
na zem pomocí sítě stacionárních kamer umístěných na zemi,
vznikla v tehdejším Československu již v padesátých letech
dvacátého století. Jejím autorem byl astronom Zdeněk Ceplecha.
Tehdy se samozřejmě jednalo o poměrně primitivní kamery,
které celonočně snímaly oblohu a zaznamenávaly dráhu meteoritů prolétajících zemskou atmosférou. Jedna byla v Ondřejově,
druhá v Prčici. Už v roce 1959 se podařilo vyfotit a posléze
nalézt první meteorit s rodokmenem na světě. Projekt se realizoval v Astronomické ústavu České akademie věd v Ondřejově. V
devadesátých letech se v Česku síť pomalu rozšiřovala, zatím to
ale stále byly filmové kamery, s nimiž se obtížně manipulovalo
a k jejich plné funkčnosti bylo zapotřebí častých lidských zásahů
(minimálně při výměně filmů). Proto byly koncem devadesátých
let vyvinuty automatické kamery, schopné samostatného provozu po dobu jednoho měsíce. První taková kamera v Austrálii byla
instalována v roce 2003.

práce zabírají 95% z času, který se projektu věnuje. Na zábavnější
rozvážení a instalování kamer a samotné hledání meteoritů pak
připadá zbylých 5%.

Proč to všechno?
Jistě si mnozí položí otázku, proč to všechno vlastně ti lidé dělají? K čemu je to dobré? Lze to nějak prakticky využít?
Především je třeba říct, že ti lidé jsou prostě vědci. Nadšení
vědci. Vedoucí týmu je geolog, dále je v týmu matematička,

V roce 2012 získal anglický geolog Phill Bland grant na výstavbu
bolidové sítě zde v Austrálii. Martin, který vyvíjel software ke
generaci automatických kamer z devadesátých let, byl osloven,
zda by se nechtěl k týmu připojit. To se v roce 2013 uskutečnilo. S nástupem a rozvojem technologie digitálních kamer se
objevily nové možnosti. Kamery dnes fungují zcela samostatně,
lze je ovládat a udržovat prostřednictvím internetu, mnohé jsou
napájené pomocí solárních panelů. Cílem projektu je mít na území Západní a Jižní Austrálie relativně hustou síť a samozřejmě
nalézt co nejvíce meteoritů.
Chcete-li získat více informací, navštivte stránky projektu
http://fireballsinthesky.com.au/. Nejedná se o nudný výčet faktů, ale jsou to čtivé stránky, které toho o celém projektu odhalují
opravdu hodně.
Regina Čelišová

Jak se Bajaja do světa vydal
aneb

těšte se na loutkové představení!
Anya (Aneta) Kopecká je osoba mnoha aktivit a talentů. Učí v České Škole
Perth a v “kindy“ waldorfské školy, studuje, dováží a prodává Fair Trade
boty, textil a dárky, a hlavně je zapálená pro divadlo. O náhodách a ne-náhodách a jak to vlastně u ní s loutkami začalo, Anya vypráví.
„Už od mala jsem milovala divadlo a
obzvláště návštěvy královéhradeckého
divadla DRAK ve mně zanechaly semínko
lásky k loutkám (a ty se mně jakousi magickou cestou dostávají pod kůži dodnes).
Studovala jsem dramaťák na Střední pedagogické škole v Litomyšli a tam jsem se
k nim přes mého učitele, později kamaráda a kolegu Matěje Šefrnu, dostala blíže.

Nebyly to jen tak obyčejné loutky,
ale dřevěné, vyřezávané Jaroslavem
Doležalem ze stoletých lip. Ten tvořil
umělecké loutky nejen pro Matěje a jeho
úžasné hry, ke kterým patřil například
Bajaja (o kterém tu ještě bude řeč) nebo
Pán prstenů, ale i pro divadlo DRAK.
Jaroslav Doležal své loutky kouzlí stále
ještě poctivě jako za starých časů dláty a
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každá jeho loutka podtrhuje charakter postavy nejen vizuálně, ale také technicky
(pohybově). S jeho loutkami hraje dnes
pro školy například Jan Přeučil a Eva
Hrušková (Popelka z černobílého filmu
z roku 1969).
Později nás na katedře Dramatické
výchovy Divadelní fakulty Akademie
múzických umění učil hru s předmětem a
loutkou Jiří Vyšohlíd - jedna z předních
postav již zmiňovaného divadla DRAK
(Jiří v březnu získal cenu Thálie 2015 za
celoživotní mistrovství v oboru loutkového divadla, k čemuž mu z celého srdce
blahopřeji). Tento úžasný muž, kterému
všichni přezdívají „tata“, mi velice pomohl s diplomovou prací - o čem jiném než
o divadle DRAK. Tu jsem psala a připravovala v roce 2009 v Západní Austrálii,
ve Fremantle, sídle loutkového divadla
SPARE PARTS PUPPET THEATRE.
V rámci své diplomky jsem měla možnost
sledovat práci režisérů a herců SPARE
PARTS, shlédnout právě probíhající
představení, a také prostudovat archiv.
V něm jsem (že by náhodou?) našla
mnohé materiály poukazující na spolupráci s divadlem DRAK. Královéhradecké
divadlo, které bude letos slavit 58 let od
svého založení, totiž pomohlo povzbudit
a také v mnoha ohledech vyškolit o 23 let
mladšího australského „kolegu“.

pro děti, tak pro dospělé… ale mysleli
jsme si, že absolutně nepřevoditelné
do angličtiny! Ne tak Anya! S elánem a
tvořivostí jí vlastní se vrhla do zajišťování překladu, vlastní dramatizace a
hledání partnera.
“Hned jsem si představila Jirku Zmítka
jako perfektního Bajaju. Co si tak vzpomínám, tak ze začátku celkem sdílel moje
nadšení. Zvláště proto, že měl pocit, že se
zapamatováním textu by neměl mít problémy. „ Ba, ja, ja - tak to by šlo“, říkal
statečně. „Ten text bych se snad mohl
naučit.“ Jenomže, ony tam jsou ještě písničky a zpívat se mu tedy nechtělo.”

zarostlé zahradě. Užili jsme si všechny
tři, naše pětiletá Adélka byla totálně
fascinovaná a dožadovala se dalších
návštěv. „Kolikrát bys to, prosím tě,
ještě chtěla vidět?“ „Ještě třináckrát!“
(tehdy ještě neuměla do pěti počítat).
Následovala představení pro školy
i pouliční. BAYAYA byl dokonce i
na programu nedávného Street Art
Festivalu ve Fremantle, největšího
a nejlepšího pouličního festivalu v
Austrálii. A TEĎ POZOR, CHYSTÁ SE
PŘEDSTAVENÍ I PRO NÁŠ KLUB!

Kapitolou samou pro sebe byl dovoz
loutek. Znáte to, že? Chcete něco choulostivějšího dostat do Austrálie…

Jiří Vyšohlíd

O náhody v tomto příběhu opravdu nouze
není. Než jsem se do Austrálie vůbec
vydala, tak mi Jiří Vyšohlíd dal kontakt
na svého kamaráda Jiřího Zmítka (kdo z
nás by ho tady neznal, že…). Pro jistotu
jen připomenu, že Jirka Zmítko je úžasný
loutkořezbář a jeho loutky najdete jak v
českém DRAKu, tak ve SPARE PARTS.
Myslím, že uvítal moje pravidelné návštěvy v divadelní dílně - stačilo jen zaklepat
na okno a šlo se na kafe. Klábosili jsme
o lecčems, hodně o DRAKu a loutkách
Jaroslava Doležala. Já jsem jeho loutky
milovala, a tak se mi po nich zastesklo.
Zkontaktovala jsem svého kamaráda
Matěje, a optala se ho, co by tomu řekl,
kdybych začala znovu hrát Bajaju, ale
v angličtině a v Austrálii. A on mi na to
odpověděl, že když ho po dvaceti letech
hraje se svou dcerou, tak už se to tak
docela nehodí a že ty loutky klidně pošle.
Byla jsem nadšená jako malá holka.
„Jééé, zase budu hrát Bajaju.“
Anya nám pustila záznam Matějova
představení. Sledovali jsme ho s
nadšením – bylo úžasné a vtipné – jak
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“No, nebylo to úplně jednoduché.
Představte si poslat letadlem nebo lodí
tři draky, tři princezny s princem a ještě
koně!!! Do krásných, starých, ručně vyřezávaných marionet, vysokých 75 cm, se
bohužel zamiloval ještě někdo jiný - červotoč. A tak příprava na opuštění hranic
trvala poněkud déle, a také se stala více
nákladnou. Všechno bylo zapotřebí řádně
„vyplynovat“, zapsat na úřadech a celní
kontrole, postavit speciálně certifikovanou bednu k přepravě a řádně zabalit. A
pak už jen zamávat na cestu a čekat tři
měsíce až dobrodruzi doplují.
Mezitím kamarádi Milan Kučera a hlavně
Verča Kátká překládali texty, aby se mohl
český Bajaja hrát pro Australany. A tak
vznikl BAYAYA.
Když loutky docestovaly, tak jsem jim
na počest ušila nové šaty (ty dvacetileté
už byly přeci jen trochu zchátralé), Jirka
Zmítko vyrobil Bajajovi krásnou koženou
helmu a k tomu, aby mohl rytíř vyrazit
na své divadelní dobrodružství už chyběla
„pouze“ scéna, kterou zase zručně vyrobil
můj šikovný muž Kamil.“
Ányino FIVE ELEMENTS THEATRE
zahájilo třemi domácími představeními s Andrew Haskellem jako Bayayou.
Pódium bylo na verandě a hlediště v

„Pokuď jste nás v rámci festivalu propásli, nezoufejte, znovu pro vás oživíme
loutky v neděli 26. ČERVNA 2016
ODPOLEDNE V ST. JOHN’S LUTHERAN
CHURCH V NORTHBRIDGE. Tak neváhejte a kupte si lístky, protože bude brzy
vyprodáno!“ dodává paní principálka.
Více v příštím číslu Klokana a na
Facebooku Czech and Slovak Club a Five
Elements Theatre.
Prosíme první řadu!
Kučerovi

MAMIČKE
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JEŽKO
Prišiel ježko pod plánočku,

vyzúva si topánočku,
za ránečka, za rána
hrušiek si vraj naráňa.

Chudák ježko, máš ty smolu,
bota za svet nechce dolu.
V konároch sa zasekla
a viac ani necekla.
To je teda ozaj pekné,
čo mi teraz žena riekne?
Aby takú robotu,
takto tu prísť o botu!
Prídem domov v jednej vari?
Do potoka i tú šmarí.
Doma riekol ježici:
– V lese boli zbojníci!
Neriekol viac ani slova…
Na druhý deň išiel znova
pod tú plánku košatú
a zareval o ratu,
lebo ranný múdry vánok
zronil botu miesto plánok.
Spadla ona z konára
rovno na nos klamára.
Nosisko mu navrel z nosa,
pred očami zatmelo sa.
Potme spravil vpravo bok,
poď po druhú na potok!
Domopv príde mokrý celý,
z nosa sa mu hrča škerí.
Hrušiek málo, pramálo,
v ľavej bote čvrkalo.
Jozef Pavlovič
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KAREL IV. LEHCE A VE ZKRATCE
Karel IV. představoval a stále představuje velmi významnou osobnost, která je dodnes přítomná prostřednictvím svého díla, myšlenek i svého odkazu. Svým významem přesáhl běžný lidský
život a stal se tak nesmrtelným.
Karel IV. byl jedenáctý český král, římsko-německý král a císař římský. Byl také
italský (lombardský) král, burgundský
král, moravský markrabě a lucemburský
hrabě. Byl to první český král, který se
stal také císařem Svaté říše římské, a byl
posledním korunovaným burgundským
králem. Stal se tak osobním vládcem
všech království Svaté říše římské.
Narodil se 14. května 1316 a zemřel
29. listopadu 1378 ve věku 62 let.

Rodiče Karla IV.
Osmnáctiletá Eliška Přemyslovna musela
prchnout v přestrojení za stařenu před
Jindřichem Korutanským, aby se provdala
za čtrnáctiletého Jana Lucemburského,
a to na radu římského císaře, aby česká
země nezůstala bez českého panovníka,
protože tenkrát ženy vládnout nemohly
(rod Přemyslovců vymřel po meči).
Karel se narodil v pořadí třetí, měl dvě
starší sestry.
Král Jan doma moc nepobýval, raději
se věnoval turnajům, rytířské zábavě a
válkám, než spravování země. Pro Čechy
však získává další území.
Česká šlechta požádala syna Elišky,
markraběte Karla, aby se ujal vlády, což
i bez vědomí otce udělal. Když se to
Jan dozvěděl, vyřešil to velmi moudře a
jmenoval ho svým spoluvládcem. Karlovi
se říkalo mladší král.
Král Jan padl, již zcela slepý, hrdinskou
smrtí v bitvě u Kresčaku (1346), v předem ztracené řeži.
Jeho poslední slova „Toho bohdá nebude,
aby český král z boje utíkal!“ patřila
Karlovi, kterého Jan rozkázal z bitvy
vyvést, a tak ho zachránil.

Ze života Karla IV.
Karel byl původně pokřtěn jako Václav,
jméno Karel přijal při biřmování během
své výchovy ve Francii po svém strýci a
kmotrovi Karlu IV. Sličném.
Ve třech letech ho nechává otec Jan uvěznit v temné věži hradu Lokte, protože
se bojí spiknutí. Jan totiž uvěřil tomu,
že královna Eliška chce zemi vládnout
sama. Matku Elišku, od které byl násilně
odebrán, víckrát neviděl. Později Jan malého Václava převezl na hrad Křivoklát,
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kde v péči služebnictva a stráže žil další
čtyři léta, prakticky jako sirotek bez otce,
matky a sester.
Sedmiletého Václava poslal Jan na výchovu k francouzskému králi, jeho strýci, do
Francie a zároveň ho zasnoubil se sestrou
krále, Markétou, zvanou Blanka. Blanka
se později stala jeho milovanou manželkou, která však předčasně zemřela. Pobyt
na francouzském královském dvoře znamenal pro Karla IV. období vzdělávání a
zajistil mu velmi solidní základ pro další
život. Studium pařížské univerzity mu
pomohlo v jeho osobním rozvoji.
Učitelem mu byl pozdější papež Kliment
VI. Jeho náklonnost k chytrému a bystrému Karlovi zůstala trvalá a pomohla mu
k jeho úspěchu. Už v roce 1344 dosáhl
toho, že papež vydal listinu ustavující
arcibiskupství pražské.
Karel plynně hovořil pěti jazyky – česky,
latinsky, německy, francouzsky a italsky.
Život v cizím prostředí od časného věku
posílil jeho samostatnost i vůli. Sám byl
upřímně zbožný, na svou dobu mimořádně vzdělaný, velice cílevědomý a pilný.
Vedle otce získal sebevědomí, rozhodnost, bystrost a světový rozhled. Po matce
patrně zdědil lásku k pořádku, dobrému
hospodaření a vytrvalost.

Sňatky - Karel IV. byl čtyřikrát
ženatý:
Blanka – zasnouben s ní již v sedmi
letech ve Francii. Legenda praví, že když
byla v jiném stavu a stýskalo se jí po
rodné zemi, tak nechal přivézt pod okna
její ložnice slavíky, aby ji potěšili svým
líbezným zpěvem.
Anna Falcká (sňatek v Německu)
Anna Svídnická - je zobrazena na fresce
zdobící kapli sv. Kateřiny na Karlštejně.
Po narození jejich syna Karel nechal ve
městě zvonit všemi zvony, městu odpustil
berně a udělil milost tamním vězňům. Do
chrámu Panny Marie v Cáchách poslal
tolik zlata, kolik nemluvně vážilo. Bylo
mu opět dáno jméno Václav.
Alžběta (Eliška) Pomořanská - tradovalo, že „lámala podkovy, ohýbala meče a
trhala pancíře“, ovšem jen tehdy, když si
to pan manžel přál. Měli šest dětí – dvě
dcery a čtyři syny.

Slavné stavby:
Katedrála sv. Víta - na stavbu Karel
IV. povolal zkušeného mistra stavitele
Francouze Matyáše z Arrasu a později
Němce Petra Parléře. Katedrála sv. Víta
byla dokončena až po 585 letech (1929) k
miléniu sv. Václava.
Nové Město pražské – postaveno podle
velkolepého a dokonale vypracovaného
plánu, jehož výstavba rychle pokračovala
a tím vzniklo z Prahy skvělé sídlo hodné
krále a později císaře.
Karlova univerzita - 7. dubna 1348
Karel IV. vydává zakládací listinu pražské
univerzity, která se tak stala první ve
střední Evropě. Podle vzoru pařížské
Sorbonny měla fakultu teologickou, svobodných umění (dnešní fakulta filozofická), právnickou a lékařskou.
Kostel a klášter Panny Marie Sněžné
– osobně položil základní kámen druhý
den po své první korunovaci. Kostel měl
být největším na Novém Městě, ale nebyl
dostavěn.
Karlův most – pevný a mohutný kamenný most byl postaven po zničení Juditina
mostu podle plánů Petra Parléře. V mostu
je neznámo kde zazděn divotvorný meč
slavného rytíře Bruncvíka.
Hladová zeď – nejzvláštnější stavba z
doby Karla IV. Neobvyklá zubatá zeď,
která byla postavena proto, aby si lidé v
době hladomoru mohli vydělat na svůj
denní chléb. Nic neodděluje ani nespojuje
– dodnes připomíná moudrost panovníka.
Hrad Karlštejn – mohutný a nedobytný
hrad nechal Karel IV. postavit, aby tam
byly bezpečně uloženy korunovační klenoty Svaté říše římské a svatováclavská
česká koruna. Ve věži je kaple Svatého
kříže, jejíž stěny jsou vyzdobeny drahokamy, zlatem a obrazy. Karel sem jezdil za
odpočinkem.
Karlovy Vary – horké prameny byly
objeveny při královském lovu poté, co pes
zapadl do tůně. Karel IV. věděl o jejich
léčivosti a tak nechal postavit město,
aby nemocní mohli užívat dobrodiní
pramenů.

Další zásluhy:
Svatováclavská koruna - Karel IV. ji
nechává zhotovit ke své korunovaci na

německého krále. Věnoval ji sv. Václavu,
věčnému dědici České země, aby ji nikdo
nemohl odcizit a prodat. Korunovační
slavnosti byly 2. září 1347.
Země Koruny české – král Karel IV. vytvořil z poměrně volného českého soustátí
jednotný útvar, bylo osídleno celé území
země.
Zlatá bula - nejvýznamnější říšský ústavní
zákon, který platil až do zániku Svaté říše
římské roku 1806.
Tou položil právní základy nejen římské říši, ale zajistil vynikající postavení
Čechám. Upravil pro Čechy i nástupnické právo, a to v tom smyslu, že vláda
panovnického rodu je dědičná po meči i
po přeslici a v případě vymření rodu mají
Češi právo svobodné volby panovníka.
Zákoník „Majestas Carolina“, právní řád v
Zemi české pro odpor českých pánů nebyl
schválen, ale mnohá jeho ustanovení byla

uplatňována.
Hospodářský rozvoj země:
•

zemědělství – založil rozsáhlé královské vinohrady, rozvíjelo se obilnářství a rybníkářství,

•

rozšířila se těžba drahých kovů,

•

vzdělanosti a umění – knihy byly
psány latinsky, německy i česky

•

podporoval obchod

•

dosáhl významné územní expanze
českého státu, především severovýchodním směrem.

Kulturní rozvoj země – mimo založení
univerzity podporoval umělce, spisovatele
a kronikáře.
Do Čech přišla i tehdejší móda z Francie.
Petr Žitavský se ve své kronice posmívá,
že Čechové se opičí po jiných:

„...nosí dlouhé brady, vlasy uměle kadeřené, kroj neslušný, šaškovský, místo
obvyklých suknic krátké kabátce, které
jim ani zadek nepřikrývají a nohavice úzké, každou jiné barvy nejčastěji
zelené a červené. Ženy nosí těsný šat,
že ani dýchat nemohou a hluboké
výstřihy, hlavy zdobí vysokými kužely
o dvou rozích, začaly se malovat a
stříkat všelikými povoňkami.“
Končil 32. rok jeho vlády a Karel IV. dostal tehdy neléčitelný zápal plic. Zemřel
ve věku 62 let – na jeho dobu věk vysoký.
Jeho nabalzamované tělo bylo 11 dní
vystaveno u sv. Víta za stálých obřadů a
modliteb. V pohřební řeči arcibiskup Jan
Očko z Vlašimě poprvé vzpomněl zesnulého jako „Otce vlasti“.
Z různých zdrojů
vypracovala Jitka Smith

ČESKÁ ŠKOLA PERTH A NOC NA KARLŠTEJNĚ
Konec prvního čtvrtletí Česká škola Perth zasvětila sedmistému výročí narození Karla IV. A jelikož život Karla
IV. byl velmi bohatý, věnovali jsme mu hned celý víkend. A kde jinde víkend strávit než na Karlštejně, v který
se proměnily pronajaté prostory skautské klubovny v nádherném přírodním prostředí Perry Lakes Reserve. Zde
se sešlo přes třicet dětí v kostýmech, a mohly si, alespoň na chvíli, prožít dobu Otce vlasti.
Nové Město také potřebovalo most, a tak
král vyhlásil soutěž o nejlepšího stavitele.
Děti si užívaly budování se skutečnými
vejci – a nechyběl zpěv, u kterého jde
vždy práce lépe od ruky. Vyráběly se i
královské klenoty a hledaly drahokamy,
které by je ozdobily. Děti se pustily i do
oprav samotného Karlštejna.

Zatímco děti pak s nadšením stavěly
Nové Město pražské, chodila mezi nimi
tajemná osoba, která naslouchala, co
si lidé ve městě povídají. Z osoby se
nakonec vyklubal sám král Karel IV., a že
to byl král diplomat, nechal si na krále
zahrát i ostatní.

Během her a aktivit se děti dozvěděly
mnoho o době a životě Karla IV. Den
začal hledáním tajemné knihy – kroniky
Dějiny udatného národa českého. Poté,
co děti ve skupinkách poskládaly portrét
Karla IV., jim byl život českého panovníka představen.

Po takové těžké práci se král nenechal
zahanbit a pozval všechny na velkou královskou hostinu. Servírovalo se na stříbře
a nechyběla horká novinka – vidličky!
Hodujícím se hrálo a zpívalo.
Po hostině nejmladší děti odešly s rodiči
domů a ostatní pokračovaly v programu.
Čekalo je noční hledání královského
pokladu. Během cesty však musely prokázat, že mají stejné vlastnosti jako sám
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A skutečně, po královské snídani děti
truhlici plnou drahokamů a zlaťáků našly.
O poklad se poctivě rozdělily. Noc na
Karlštejně se pomalu chýlila ke konci a

nikomu se nechtělo domů. Pro některé
děti to byla vůbec první noc bez rodičů,
ale v zápalu dění jim vůbec nechyběli.
A tak jsme, namísto původně plánované
noci s Andersenem, nakonec strávili noc s
Karlem IV. (pan Andersen ale určitě promine, protože ani knihy nechyběly). Byla
to první celovíkendová akce České školy
Perth a jistě nebude poslední. Už teď se
těšíme na další.

Karel IV. a mnoho o něm ví. A přestože
vše splnily, nepřízeň počasí jim v nalezení
pokladu večer zabránila. A tak se hledání
odložilo do druhého dne ráno a zpívalo se
s kytarou.

Jitka Smith

Dneska bez koulí
Myslím, že obecného tlachání o cvičení v neurčitých termínech bylo v předchozích dvou článcích dost. Teď je
konečně čas trochu zamakat a to nejen svaly, ale také hlavou. V tomto článku bych vás rád seznámil s cviky,
které dost změnily můj pohled na posilování a probudily ve mně tu zvědavost, na které se vezu dodnes. Pro
zatím se ale nebudu pokoušet o sestavení nějakého zázračného tréninku a spíše vám nabídnu něco, na čem lze
snadno pochopit logiku silového tréninku a mobility.
Dřep – jedna civilizační choroba
má jméno židle
Tento cvik mně osobně docela dost
změnil život a to paradoxně i kvůli tomu,
že to vlastně není cvik. Je to prostě a jednoduše sezení „na bobku“ s celou plochou
chodidel na zemi.

Kdo z vás tohle nedá?
Koho z vás to bolí?

„Začni na začátku“
Okamžik zvědavosti ve mně probudil článek Petra Růžičky „Židle chudého muže“ (doporučuji dohledat
a přečíst!), ze kterého si půjčím to
nejpodstatnější.
Lidé v dobách dávných ve dřepu prováděli veškeré aktivity - vařili, tesali, odpočívali a v případě nutnosti také spali. Ono
nejde jen tak si sednout na pařez nebo do
trávy, on člověk musí dát také pozor, aby
ho něco nekouslo do citlivých partií. Toto
se zachovalo v méně rozvinutých částech
světa, a tak se zkušení cestovatelé po Asii
jistě divili, proč stařenky a starci v této
pozici bez problému fungují a dokonce se
zvedají do stoje bez výrazu bolesti ve tváři. Kdo z nich si vzpomněl na své rodiče
a prarodiče, kteří doprovázejí jakékoliv
vystupování či vstávání hekavými zvuky
a bolestnými výrazy. Dokonce i kdejaký mladý a nadějný gaučový povaleč si
zasténá, když si musí dojít do lednice pro
dalšího lahváče. A kdybyste si uvědomili,
že je tato poloha pohodlná a populární u
malých dětí, tak to není náhoda.
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Obyčejní smrtelníci (samozřejmě i rekreační sportovci) žijí dny, týdny či dokonce
roky bez toho, aby se jejich koleno přiblížilo k hrudníku a poloha kotníku a holeně
odpovídala ostrému úhlu. Například
průměrný návštěvník posilovny sedí 8-10
hod v kanclu, sedí v autě a u televize a
když už dorazí do posilovny, tak sedí na
posilovacích strojích nebo dokonce leží
pod činkou. Rozumíte té absurditě? Ale
samozřejmě, že záda (kolena, kyčle) ho
bolí ze špatné matrace ...
Nejde jen o šlachy a klouby, jde také o
prokrvení orgánů v bederní oblasti. Jak

myslíte, že se budou prokrvovat vaše ledviny, či játra pokud vaše mobilita páteře
a kyčlí bude nulová? Co takhle kvalita
vylučování či sexuální výkon? Ještě, že
dnes jsou prášky na všechno ...
Těm z vás (jasně říkám, že nezáleží na
věku), kteří si Petrův článek přečetli,
nebo je dostatečně navnadily informace ode mne, doporučuji začít pomalu.
Hlavně pozor na minulá zranění (i když
pro některé doktory je hluboký dřep
skoro zakázaný cvik bez ohledu na zdravotní stav). Pokud je pro vás tato poloha

nepříjemná, nebo se do ní dokonce nedostanete vůbec (údajně stejně jako 85%
Američanů), podložte si paty (ty musí
být vždy na zemi/podložce) knihou či
dvěma a pár dní nebo týdnů v této pozici
vysedávejte a až se tělo uvolní, podložku
zmenšete a zase postupně v malých intervalech dřepěte u televize, na autobusové
zastávce nebo kdekoliv, kde na něco
čekáte. Úplně ideální je účelově vyhledávat situace, ve kterých se dá dřepět a
nevypadat u toho jako magor. Například,
když si hrajete s dětmi, vytíráte podlahu,
okopáváte záhon, čtete knihu nebo doma
koukáte na oblíbený seriál. Ido Portal
(polobůh a guru pohybu) vyhlásil na sociálních sítích 30 denní výzvu 30 minut ve
dřepu každý den s uveřejněním fotografie
před a po. Někteří účastníci vypadali,
jako kdyby se znovu narodili.

Prkno (plank) a silové dýchaní
Všichni jistě znáte klasické prkno.
Předloktím se opřete o zem, prsty u
nohou se zapřete, držíte a čekáte, než
vás to přestane bavit. Některé tréninkové
programy pracují s rostoucím časem, a
tak jste nuceni trávit v této poloze minutu
dvě a to v několika sériích.
V předchozích článcích jsme si povídali
o výhodách a důležitosti síly, takže na
výše zmíněnou variantu můžete zcela
zapomenout. Doufám, že jste si všichni
oddechli. Seznamte se s Hardstyle prknem. Doporučuji na internetu shlédnout
„Škola síly (6): HardStyle plank“ od Pavla
Macka.
„Cílem cviků s vlastní vahou je si je
úmyslně dělat těžší, a to proto, aby pak
cviky “se železem” byly lehčí“. Jack
Reap, americký rekordman v bench
pressu.

Ido Portal hodně improvizuje.

K technice přidejte také zatnuté pěsti,
jako kdybyste chtěli rozmáčknout citron,
a stlačení pat k sobě. Postupně také
zatáhněte kolenní čéšky, čímž docílíte
zatnutí stehenních svalů a to přední i zadní strany. Dále tlačte celým předloktím
směrem ke špičkám nohou, jako kdybyste
chtěli pod sebou srolovat koberec, což
zaktivuje pro změnu zádové svaly.
Do toho všeho je samozřejmě potřeba také dýchat – silově do bránice.
Nadechujte se „šňupnutím“ do břicha
(jako kdybyste měli kolem pasu nafukovací kruh, který by se nafukoval po
stranách i na zádech). Vzduch vydechujeme nosem dlouze a hluboce po malých
dávkách a tlačte jazyk do patra a za
zvuku „tssss“ impulzivně ceďte vzduch
pootevřenými ústy. Při každém částečném
výdechu se snažte ještě více podsadit
pánev a ještě více zatnout břišní svalstvo
a vlastně celého člověka.
„Jasně, ostatní návštěvníci fitka se ti
budou zřejmě posmívat, nicméně pomocí této techniky dýchání zesílíš tak
rychle, že je za pár týdnů bez problému
vystřelíš ze cviček. “ Michal Vrátný,
Železná koule

Startovní poloha vypadá stejně. Ruce
položíme předloktím na zem, ramena
mírně vpřed, nohy k sobě. Podsadíme
pánev a zatneme břišní a také hýžďové
svalstvo, jako bychom chtěli rozlousknout
ořech vložený mezi půlky. Pro správnou
kontrolu páteře vám může partner položit
na záda násadu od koštěte, která by měla
být v kontaktu s vaší kostrčí, páteří mezi
lopatkami a temenem hlavy. Zvládáte 5
sekund v této poloze? Nebojte je to jen
začátek.

Cvič tento cvik 3x týdně ve 3-5 sériích
s několikaminutovými přestávkami,
ideálně si je přesně stopuj. Nezapomeň,
že účelem není vydržet v této poloze co
nejdéle, ale mít aktivní celé tělo se 100%
technikou a vytvářet co nejsilnější napětí.
Cílem silového tréninku jsou svaly silné
a nikoliv ztuhlé, takže je také neustále
potřeba pracovat na protahování a uvolňování (například poskakováním a proklepáváním) všech zapojených svalových
skupin. Takzvané cvičení „Fast & Loose“
je povinností nejen mezi sériemi v rámci
silového tréninku, ale i v rámci jakéhokoliv sportu: je klíčem k rychlosti, kondici i
lepší regeneraci.

„Plank je horší než k ničemu, pokud
máte „zkrácené“ flexory kyčlí a ochablé hýždě. Cvičenec bude pouze zlepšovat používání flexorů místo jádra.“
Pavel Tsatsouline
Myslím, že po pár týdnech tréninku se
správnou technikou každý rychle pochopí, že tohle je něco jiného než tradiční
cvičení a pravděpodobně ucítí ve svých
svalech něco zcela nového a neznámého.
Bohužel se ale může docela snadno stát,
že ze začátku skoro nic neucítíte a tento
cvik vám bude připadat dokonce snadný.
To bude však, trochu drsně řečeno, ukázka toho, že tento cvik neděláte technicky
správně a že vám dělá velké problémy
ovládat vlastní tělo. To je pravděpodobně
také důvod, proč na vás běhání a zejména
chození do posilovny mělo minimální účinek. Nebojte, stačí jen trochu trpělivosti,
postupovat pomalu a krůček po krůčku
se učit správně dýchat (například pomocí
“krokodýlího dýchání”) a zapojovat další
prvky.
Tajně doufám, že alespoň někdo z vás
si dřepění a plank vykouší (a napíše mi,
jaké to bylo), a třeba se i trochu zapotí. Jenom trochu samozřejmě. Počet
propocených triček, motání hlavy či
chuť zvracet po cvičení v posilovně
totiž rozhodně není známka kvalitního
tréninku. Pravděpodobně jsem právě
naštval některé čtenáře, ale nebojte,
mám pro vás alternativní řešení. Stačí se
obalit potravinovou folií, vzít si svetr a tepláky a dát si 100 „angličáků“.
Výsledek bude stejný – nulový. Ušetřené
peníze za fitko pošlete na dobročinné
účely... a nebo pokračujte v objevování
silového tréninku, tréninku mobility a
možností lidského těla. Začněte třeba čtením článků od Petra Růžičky či
Ida Portala. Samozřejmě ve dřepu.
Lukáš Bosák
bosakluk@gmail.com
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Inzerujte svou firmu v Klokanovi
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok,
barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

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

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

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

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

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

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

Z KLOKANOVY KAPSY
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM

Manželka se vrátí domů a zaječí:
„Vím všechno, slizký hade.“
Manžel od stolu:“Tak prosim tě
australská řeka na sedm“

Muž sedí v plném letadle. Jedno místo vedle něj je ještě volné.
Přijde k němu překrásná žena a sedne si hned vedle.
Muž se musí strašně držet, protože je z ní úplně paf.
Osloví ji: “Promiňte, letíte do Berlína obchodně?“
Ona na to: “Letím na Kongres o sexu.
Budu tam mít přednášku o starých předsudcích.
Hodně lidí si například myslí, že černoši jsou obzvlášť dobře vybavení a přitom se to dá tvrdit spíše o amerických
původních obyvatelích - Indiánech!
A nebo si například hodně žen myslí, že Francouzi jsou nejlepší milenci po každé stránce.
Přitom to jsou právě Poláci, kteří dokáží dovést ženu za každých okolností k vrcholu ...
Ale, proč vám to vlastně všechno vykládám, když ani neznám vaše jméno.“
Muž jí podá ruku se slovy: “Jmenuji se Vinnetou, Vinnetou Kozlowski.“
Manželka se ptá manžela :
„Miláčku, co si mám vzít na pláž,
abych zaujala ostatní ?“
Starej se otočí a řiká:
„Zkus lyže“...
V noci na dálnici zastaví policejní hlídka vozidlo, přijde k řidiči a říká:
„dobrý večer, nesvítí Vám zadní světlo.“
Řidič se podiví, vystoupí z auta, jde dozadu a najednou se zcela zoufale
složí na zem.
Policista říká: „Tak hrozný to zase nebude, je to jenom světlo, ne?“
A řidič na to: „Světlo sem, světlo tam, ale kde mám karavan?“

Dědeček s babičkou jsou v nebi.
Leží na lehátkách pod slunečníkem na nádherné
pláži, popíjejí ledové drinky. Všude kolem nich
jsou šťastní lidé, nikdo nemá žádné starosti,
hraje rajská hudba - no prostě ráj.
Vtom dědeček vstane a vlepí babičce facku.
„Co blbneš dědku ?!“ ptá se vylekaně babička.
„Protože nebýt té tvojí zdravé výživy, mohli
jsme tady být už dávno“.

SUDOKU
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Puzzle 6 (Medium, difficulty rating 0.53)
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové
adrese: www.radiovysilaperth.com
Tel: 08 9249 6491

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

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

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

Radio SBS 96.6 FM

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

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

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

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

SV. OMŠA

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

19. June – 11am
10. July – 11am
Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,
12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com
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Česko-slovenská playgroup
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd

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

Česká škola Perth
Kdy: školní soboty 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

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

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

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

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

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

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

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI
V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku a
vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
•

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

•

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

•

Osobně na některé z klubových akcí.
Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte
členskou kartu. Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na
některé klubové akce. V členských poplatcích je také zahrnuté
pravidelné zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra
Honorární konzulát ČR
Honorární konzul:
Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig WA 6023
Telephone: (08) 9246 7102
E-mail: perth@honorary.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sydney
ÚŘEDNÍ HODINY:
pouze ve středu 15:00 - 19:00
Osobní návštěvu je nutno předem
dohodnout.
Konzulát ČR
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
MAILING ADDRESS:
PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone: (02) 9581 0111
Fax:(02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz
f Follow us on Facebook

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
May 2016
5. 6. 2016
26. 6. 2016
July 2016
August 2016
20 – 23. 10. 2016

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Tancovačka
Den dětí
Divadlo Bajaja
Sportovní den
Kinokavárna, Vepřové Hody
Filmový Festival

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

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

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

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

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

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

www.martinudall.com

