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REFORMÁTOR ONKOLÓGIE
V ZÁPADNEJ AUSTRÁLII

Onkologické centrum v nemocnici Sir Charles Gairdner vlastní ako jediná v Austrálii kybernetický nôž, ktorý
má v prevádzke od Apríla 2014. Tento nôž spojuje lineárny urýchľovač (prístroj k urýchleniu elementárnych
častíc, napr. elektrónov, ktorý sa používa k ožarovaniu zhubných nádorov) s obrazovkou a monitorovaním dýchania, čím umožňuje liečenie s milimetrovou presnosťou. Sledovanie cieľa a pohybu v reálnom čase umožňuje
zameriavať radiáciu pomocou kybernetického noža s veľkou presnosťou a omnoho ľahšie ako inými metódami.
Na zavedení prvého kybernetického noža
v Austrálii a s ním spojených služieb
sa významne podieľal slovenský rodák
z Bratislavy Tomáš Tuchyňa. Za svoju
prácu a prínos k premostenia medzere
medzi pacientom a technológiou dostal v
roku 2014 Tomáš Tuchyňa, vtedy vedúci
Onkologického centra v nemocnici Sir
Charles Gairdner, ocenenie Outstanding
Commitment to a Healthier Western
Australia od Ministra zdravotníctva
Západnej Austrálie

Do Austrálie sa dostal so svojimi rodičmi a dvomi sestrami v roku 1982, keď
mal 12 rokov. Ako ich nový domov im
bola pridelená Adelaide, kde Tomáš
vyštudoval lekársku fyziku na University
of Adelaide (MSc Medical Physics) a
zdravotnú radiáciu na University of South
Australia (Medical Radiations). Osud ho
neskôr zavial do Západnej Austrálii, na
Curtin University of Technology, kde
získal titul MBA. Manželka Zdenka pracuje ako zubná asistentka na Univerzite
Západnej Austrálii, deti - 11 ročný Daniel
a 9 ročná Sophia zatiaľ ešte nemajú jasné,
či pôjdu v šľapajach svojich rodičov a
dajú sa tiež na medicínsku dráhu.

iných onkologických centrách a súkromných nemocniciach v Perth.

Cyklotrón - cyklický urychlovač, ktorý
sa používa na prípravu PET (Positron
Emission Tomography) vlastní nemocnica Sir Charles Gairdner od roku 2002
ako prvá v Západnej Austrálii vďaka
Tomášovi Tuchyňovi. Do tej doby boli
v Austrálii len tri urýchľovače – jeden
v Sydney a dva v Melbourne. A bol to
práve Tomáš Tuchyňa, ktorý sa podieľal
na technickom zabezpečení a inštalácie
cyklotrónu ako aj na ďalšom radiofarmaceutickom vybavení nemocnice.
Viete napríklad, že taký cyclotrón musí
mať izoláciu 3m hrubej steny, podlahy a stropu? A práve takéto technické
“detaily”, ako aj “kto to urobí?” a “za
koľko?” zaisťoval pre nemocnicu Tomáš.
Za 12 rokov sa počet PET urýchľovačov
v Západnej Austrálii zvýšil z jedného
na dvanásť, ktoré plnia svoju službu na

Onkologické centrum nemocnice Sir
Charles Gairdner vlastní rôzne exkluzívne
technológie, liečebné procedúry a služby.
Unikátnym v Austrálii je ale oddelené
liečenie dospievajúcich mladých ľudí.
Ich liečenie, čo sa týka kvality a starostlivosti, sa nelíši od liečenia pacientov
ostatných vekových kategórií. Rozdiel
spočíva v umožnení pacientovi zúčastniť sa a pripraviť sa na bežný život v
nemocničnom prostredí. Na organizácií,
prevádzke a financovaní onkologického
oddelenia pre mladých ľudí sa podieľa
Tomáš Tuchyňa. „Mladí ľudia prechádzajú nielen dospievajúcim a rastovým vývojom, ale zároveň hľadajú svoje miesto
vo svete - kariéru, vzťahy, potomstvo,
zmysel života. A pokiaľ majú nejaký plán
do budúcnosti a vedľa liečebnej procedúry riešia svoje otázky do budúcnosti s
odborníkmi, tak ich liečebne výsledky sú
omnoho lepšie. Oni si povedia: Toto je
len liečebná fáza a nejako si s ňou poradím. A medzičasom môžem premýšľať o
ďalšom vzdelávaní a hľadaní si práce,“
vysvetľuje pán Tuchyňa.
Najnovší projekt Tomáša Tuchyňu sa týka
informačného systému (ICT) a lekárskych
záznamov v onkologii v nemocnici Sir
Charles Gairdner (SCGH) a v Novej detskej nemocnici (PMH). Tento projekt bude
dovŕšený v októbri 2016 a jeho cieľom
je zaistiť a uviesť do prevádzky databázu
pacientov s rakovinou a ich lekárskych
záznamov a vyšetrení z rôznych oddelení
a nemocníc. Pacienti tak nebudú musieť
absolvovať rovnaké vyšetrenia len preto,
že to jeho predchádzajúce bolo z oddelenia iného.
S Tomášom a jeho manželkou hovorila
Gábina

K NAJVÄČŠÍM ÚSPECHOM TOMÁŠA TUCHYŇU PATRÍ:
• Plánovanie a dohľad výstavby Onkologického centra v nemocnici Sir Charles Gairdner;
• Zavedenie prvého kybernetického noža v Austrálii a s ním spojených klinických služieb;
• Vedenie radiačnej onkológie, chemoterapie, hematológie, nukleárnej medicíny a rádiologických služieb;
• Zaisťovanie, dojednávanie a udržovanie dohôd a zmlúv na lekárske zobrazovanie, terapeutických vybavení a ICT systémov;
• Podanie návrhov na zaradenie kybernetického noža a PET prístroja do zoznamu lekárskych služieb hradených Medicare;
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ZA DIVOKOU ZVÍŘENOU AUSTRÁLIE
Povídání Jirky a Marie Lochmanových z jejich cest byla jedna
z prvních akcí České a slovenské asociace, na které jsem byla,
když jsem před několika lety přijela do Perthu. Už tam jsem
pochopila, že to co dělají – profesionální fotografie flory a fauny
v přirozeném prostředí, přesahuje hranice běžného povolání a to
nejen geograficky. Během několika let jsem měla to potěšení se
s Lochmanovými setkat třeba na táboráku, kde Jirka hrál staré
trampské vypalovačky a my, zpěvu chtiví, jsme se k němu rádi
přidali. Sochařská díla z dílny Marie jsme pak mohli obdivovat
na výstavě k 60. výročí založení České a slovenské associace v
Západní Austrálii. Pak si vzpomínám, že jsem se dmula pýchou
při návštěvě Australského muzea v Sydney, kde jsem se mohla
kamarádům pochlubit, že znám ty fotografy, kteří pořídili tu
skvělou fotku stromatolitů, kterou muzeum vystavuje.
Když jsem se dozvěděla, že nás čeká další povídání o přírodě a
zážitcích z pořizování fotek, už jsem se nemohla dočkat. Navíc
bylo přislíbené povídání o posledních aboridžinských nomádech,
což, jakožto velká neznámá, znělo také moc lákavě. Evidentně
téma nenalákalo jenom mě, protože v červencové nedělní odpoledne se nás sešlo v hale u kostela v Northbridge něco k šedesáti.
Zatímco Lochmanovi připravovali techniku na promítání, v kuchyni se mazalo a mazalo. Příchozí se tak mohli před začátkem
akce posilnit doma pečeným chlebem (mňam) s domácí paštikou
(mňam - mňam) nebo vegetariánskou verzí pomazánky z červené
řepy (také mňam - mňam). Ke kafíčku byl ovocný koláč – jak
jinak než domácí výroby (super mňam - mňam). Takže posílení
kvalitní domácí stravou jsme zasedli do setmělého sálu a Jiří
Lochman začal svoje úžasné vyprávění ze života hmyzu.
Během prezentace jsme viděli mnoho detailních fotografií nejrůznějších druhů hmyzu, hadů nebo malých savců. Na začátku
jsem se uchechtla, když Jiří řekl, že rád fotí mouchy, že jsou
krásné. Slovo “krásné” je asi to poslední, co bych použila pro
popsání mouchy, že? Ovšem po shlédnutí obrázků much, u kterých se opravdu tajil dech, a díky Jirkově komentáři, při kterém
sypal z rukávu české i latinské názvy druhů much a historky o
jejich zvláštnostech a příbězích o jejich chování, se kaju. Beru
svoje hloupé uchechtnutí zpět a děkuji Lochmanovým, že mi
díky své optice ukázali úplně nový rozměr vnímání přírody, kde
jsou mouchy opravdu krásné. Také jsme se dozvěděli zajímavosti
o potravinovém řetězci a spoustu dalších informací o různých
zvířátkách, hmyzu, plazech a ještěrkách.

Po krátké přestávce se Jiří, za Mariiny podpory zpoza počítače,
pustil do vyprávění, kterak jeli za posledními aboridžinskými
nomády. Vyprávěl nám jejich příběh – a to jsme opět pochopili, že nadčasová tématika Shakespearova šlágru Romeo a
Julie je opravdu aplikovatelná na kteroukoli kulturu a století.
Pár aboridžinců spolu cestoval nebo spíše utíkal před zlobou
svých kmenů, jelikož mu nemělo být
dopřáno být spolu. Stručný náhled do
aboridžinské kultury byl také zajímavým tématem k zamyšlení a zároveň
finálním tématem vyprávění Jirky
Lochmana. Po zodpovězení všech
otázek z publika jsme se rozešli do
svých domovů.
Měla-li bych shrnout, co jsem si
z Jirkova povídání a fotografií
Lochmanových odnesla, tak určitě spoustu zajímavostí a příběhů
z australské přírody. Co mě ovšem na
Jirkově vyprávění opět zaujalo, byla
veliká úcta k přírodě, k jeho práci a
v neposlední řadě k jeho životní i fotografické partnerce, manželce Marii.
Budu se tedy těšit, že někdy příště
nám Lochmanovi opět přijdou
povyprávět a ukázat nevšední příběhy
ze života nejen hmyzu.
Iva Zausin
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CO VE ŠKOLNÍCH UČEBNICÍCH NENAJDETE
Netuším, jestli každý zapálený fotograf je univerzální a schopný dokonale zachytit vše od makra, přes pohyb,
noční záběr, až po městské či přírodní panoráma, ale Jirka a Maruška Lochmanovi mezi ně určitě patří. Oni
však nejenom umí udělat špičkové záběry, ale každý jejich záběr také skrývá hlubokou znalost daného objektu.
Jsem velmi ráda, že se o to vše s námi opět podělili na jejich přednášce o australské zvířeně, a zdaleka nejen té.
U každého záběru Jirka sypal z rukávu fakta a zajímavosti z říše hmyzu, pavouků, hlodavců, ptáků, vačnatců,
plazů…a s nimi spojenou flóru a geografické podrobnosti území výskytu. A samozřejmě, každý záběr měl svůj
příběh. Řekla bych, že mají Austrálii prošlapanou, ano prošlapanou, křížem krážem a vědí o ní mnohem víc než
jakýkoliv starousedlík.

Podělím se s vámi o pár zajímavostí, které jsem stihla u Jirkova
vyprávění zachytit:
Mouchy, mouchy, mouchy
Máme zde osm tisíc druhů much, a jaké krásné – a některé
pěkně zákeřné! Jsou zde mouchy, které parazitují, mouchy,
které jsou agresívní a dokážou ulovit brouky, mouchy, které
předstírají, že jsou vosy a loví při tom včely!
Vosy
Přestože se samy živí nektarem, existuje druh, který chytá
pavouky. Uloveného, uspaného pavouka pak uloží do díry
v zemi, nakladou do něho vajíčka a vylíhlé larvy pak na uspaném, a tak stále čerstvém, těle hodují.
Samičky jiného druhu vos zase nemají křídla. Sameček ji nese,
krmí ji nektarem, který vylučuje a zároveň se páří, vše ve
stejnou chvíli.
Pavouci
Wolf spider do ulovené potravy vstříkne chemikálii, která
rozleptá jejich vnitřnosti, a oni z nich pak vzniklou tekutinu
vysají.

Jiřího a Marušku také zajímá, co se děje okolo květů. Bylo nám
řečeno, že jihozápad Západní Austrálie je největším „biodiversity hotspot“ na světě. Takových míst je na světě pouze deset,
překvapivě žádné v Evropě.
Díky obrovskému území zde není dostatek hmyzu, a proto
mnoho rostlin není s opylováním na hmyzu závislá. Barva květů
nám prozradí, kdo je opyluje - červené květy opylují ptáci, žluté
a bílé hmyz.
Nektarem se živí i několik hlodavců, a tím také pomáhají opylení
květů. Patří mezi ně třeba pseudomyš a bush rat. Unikátem je i
honey possum (pigmy possum), který je jediným savcem na světě závislým na pylu a nektaru. Žije pouze v Západní Austrálii.
Během Jirkova vyprávění o jejich putování s aboridžinskými
nomády nám prozradil, že díky jeho nálezu čelistní kosti tasmánského tygra a objevení kreseb tygra v Kimberley bylo potvrzeno,
že tento vyhynulý druh žil v celé Austrálii a nejenom v Tasmánii.

Stonožky
Pozor na ně, jsou pěkně jedovaté, pochutnají si na sklípkanovi, gekonovi i hadím ocasu!
Naopak na nich si zase pochutná vakorejsek.
Drop
nesedí na vejcích, ani si pro ně nestaví hnízda. Vymyslel to
úplně jinak - zahrabává je do listí! Tlející listí vydává teplo a
vejce jsou pak pěkně uložené v umělém inkubátoru.
Z vyprávění o hadech mne zaujal fakt, že dugite, často žijící na
našem prahu, není nebezpečný, neútočí a uteče. Narozdíl od
agresívních hadů tiger snakes ….
Podařilo se jim také vyfotit bývalý emblém Západní Austrálie –
vzácného numbata, nebo-li mravencojeda páskovaného, který se
živí termity – což vůbec mravenci nejsou!
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Děkujeme za úžasný večer a těšíme se na další.

Jitka

Charles IV 1316-1378 – Three Significant
Portraits of the Father of the Nation
This year the Czech Republic is celebrating the 700th anniversary of the birth of the ‘Father of the Nation’,
Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia. Everywhere in Prague we can see pictures of the ruler
on placards advertising some exhibition or commemorative event. The most important of these events is the exhibition devoted to Charles IV in the Valdstejnska Jizdarna (ending 25.09.2016). If the pictures of the ruler were
not closely associated with the name of Charles IV, however, how many Czechs would recognise the depictions
as being that of the ‘Father of the Nation’? Moreover, even if the portraits were correctly identified, how many
people today would be able to place them into the right context? Yet, during the era of Charles IV, portraiture
was a very important way for the ruler to establish and reinforce his legitimacy. From images of the ruler on
coins and seals to portraits in churches, palaces and public buildings, it was a way of constantly reminding the
community who was ‘in charge’ and to whom they owed their loyalty.
Almost every portrait of Charles IV appeared within a certain
context. The idea of the portrait being commissioned for its
own sake was not yet customary in the fourteenth century. In
other words, generally the images of the ruler were part of a
bigger story, such as, for example, a way of commemorating
an important historical event such as the state visit of another
important foreign ruler, the foundation of a university or the
birth of an heir to the throne. At other times they might express
the personal piety of the ruler or his veneration of the national
patron saints. At a time when the majority of the population
were illiterate, it was through the use of visual images such as
these that the subjects of the realm could learn about their ruler
and be reminded of his virtues and of his great deeds.
For this article, I have selected three significant images of
Charles IV for discussion. In order to enhance their meaning,
I shall place them into their context and try to explain what
Charles IV and his court might have intended to communicate to
those who saw them.
1. Third Relic Scene, Chapel of the Blessed Virgin Mary,
Karlstejn Castle

Fig1: Third Relic Scene, Chapel of the Blessed
Virgin Mary, Karlstejn Castle
Charles IV is very interesting from the point of view of self-portraiture because he and his court commissioned an exceptionally
large number of portraits for public and private audiences. Also
these images of the ruler appeared in almost every conceivable
medium – fresco, sculpture, mosaic, metalwork, manuscripts,
seals and coins and so on. Many of these portraits have been lost
but an exceptionally large number still remain. The portraits
existed all over the lands governed by Charles IV, however, the
greatest concentration can be found in what was the former
Kingdom of Bohemia. In my study of the portraits of Charles IV
in 2000, I found over thirty still in existence. More have been
discovered since then.

The image of Charles IV which is most widely visible this year in
advertising and on publications is a very famous depiction of the
ruler from the Church of the Blessed Virgin in Karlstejn Castle
[Fig1]. Here we see Charles placing a small cross (of wood) into
a large, splendid golden cross set on an altar before him. The
emperor is clearly in a sacred space and is dressed formally in a
magnificent robe and wearing the imperial crown (Charles was
crowned Holy Roman Emperor in Rome in 1355). The scene is
one of three frescoes in the church which, viewed together, tell
a story. They tell us about Charles’ acquisition of the relics of
the Passion of the Lord which were among the most prestigious
relics in the medieval Christian world. A number of world rulers
possessed parts of the Passion relics, for example the wood of the
cross on which Jesus had been crucified, the nails with which
he was nailed to the cross, a thorn from the Crown of Thorns
and so on. But virtually no ruler could boast an entire collection
of the relics that were associated intimately with the sufferings
and death of Jesus Christ. To have such a collection was beyond
price and was a clear indication of God’s especial favour for
any ruler. Astonishingly, Charles managed to acquire virtually a
complete collection of these Passion Relics and he commissioned
a magnificent golden cross to house them. In the Third Relic
Scene from Karlstejn, we see Charles in the act of placing the
most important item, the pieces of wood from the Holy Cross (in
the shape of a small cross), into his specially constructed golden
Reliquary Cross. We can see with what intensity and veneration
Charles is completing the activity. This extremely important
event would have been witnessed by distinguished guests from
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for the coronation regalia and relics or the Holy Roman Empire
some years after they came into Charles’ possession (after 1348).
This collection, which can be seen today in the Vienna Hofburg,
was one of the oldest and most precious assortment of objects
in Western Europe. It consisted of the great Imperial Crown
(as can be seen on Charles’ head in the Relic Scenes), sceptres,
orbs, garments, swords, and magnificent reliquary caskets some
dating back to the 10th century. For each coronation ceremony
of a Holy Roman Emperor, these garments would be worn and
the ruler would be crowned with the ancient imperial crown.
The various reliquary caskets, some of which contained Passion
Relics of the Lord, would be displayed as well. The Imperial
Treasure belonged to the ruler only for the term of his reign and
until their installation in Karlstejn Castle, they had no permanent
‘home’. For the actual housing of these priceless objects, Charles
created the magnificent Chapel of the Lord’s Passion in the Great
Tower of Karlstejn. This chapel which is in its original state can
still be visited today.
Charles IV was not content to be the custodian of the Passion
Relics which were part of the Imperial Treasure because these
were not actually his but only in his possession for the term
of his reign. Charles wanted to own his very own collection of
Passion Relics and, when he gained them, they were kept, along
with the Imperial Treasure, permanently in Karlstejn Castle.
Special caskets were made for them, one of which was the gold
Reliquary Cross in the Third Relic Scene.

Fig. 2: First Relic Scene, Chapel of the Blessed
Virgin Mary, Karlstejn Castle
all of Europe. This is why Charles is dressed very formally in
splendid garments including the crown of the Holy Roman
Empire.
This scene is the triumphal finale of the three scenes associated
with Charles IV’s acquisition of the Passion Relics. In the two
preceding scenes we are given some idea of how Charles came
to possess the relics. In the First Scene [Fig2] we see Charles
IV (on the left) receiving the wood from the Holy Cross and
some thorns from the Crown of Thorns from another ruler. This
ruler has been identified as Charles V of France, the nephew of
Emperor Charles IV. The event of the presentation of the relics is
recorded in chronicles. As in the scene with the golden Reliquary
Cross described above, we can see that this scene is also meant
to represent a formal occasion as both rulers are dressed in their
official attire. The prestige of such an event was immense. The
French king possessed the Crown of Thorns which was the renowned relic housed in the famous Sainte-Chapelle in Paris and
only rarely was a thorn from the Crown removed and presented
as a precious gift to another individual.

To return to the fresco of the Third Relic Scene, it is worth noting Charles’ facial features and physical stature. As you inspect
his features, you may be wondering if this is really what Charles
looked like or whether it is an idealised portrait. Comparison
with the emperor’s skull which is in the crypt of St. Vitus
Cathedral and with a contemporary descriptions of the emperor, shows that this is, in fact, a realistic portrait of Charles IV.
Moreover, the fact that the emperor is shown with an abnormally curved spine and with his neck and head pressed forward,
reflects the life-threatening injury that Charles received to his
spine and skull in 1350 from which he barely recovered. The
artist of the Relic Scenes, probably Nicholas Wurmser, did not
idealise Charles’ physical condition but portrayed him as he was
at the time including the hunched back. This realistic depiction
of an individual was a very important part of the artistic development of the Prague court and made Bohemia into one of the
main centres for the revival of the naturalistic portrait in Europe
in the second half of the fourteenth century. From the collapse
of the ancient Roman Empire and up to the start of the 14th
century, individuals were given either idealised or standardised
features which were not based on what they really looked like.

The middle scene [Fig 3] also shows a ruler presenting Charles
IV with another Passion relic. Unfortunately, historians are not
sure who this ruler was. From the size and shape of the object
which is being presented, it could be a piece of the sponge
soaked in vinegar and offered to Christ when he was nailed to
the cross. Again this must have been a formal public event which
would have spread the fame and glory of Charles IV far and
wide.
Why were relic scenes painted in the rather isolated Karlstejn
Castle and not, for example, in St. Vitus Cathedral Prague where
it seems far more likely that the Passion Relics would be held?
The answer to this lies in the role that the castle was given in the
political plans of Charles IV. Karlstejn was no ‘ordinary’ castle
functioning as a defensive bastion or as a place of occasional
residence for the ruler. Rather, it became the permanent home
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Fig 3: Second Relic Scene, Chapel of the Blessed
Virgin Mary, Karlstejn Castle
To be continued

POHÁDKA NA SRPEN - O ZELENÉ KOBYLCE
Když jsem byla jednou o prázdninách za Hajajou v Hajanech, potkala mě příhoda. Při odpolední procházce
jsem na pěšině viděla malého kluka. Klečel na kraji louky a opatrně rozhrnoval trávu.
„Tys´ něco ztratil?“
„Neztratil, ale viděl jsem zeleného koníka. Udělal dva skoky a zmizel.“
Kluk měl všechny přední zuby, takže ještě nechodil do školy. Kdyby mu některý zub vpředu chyběl, tak by to
byl prvňák. Podle toho se prvňáci poznají.
„Koníka asi nenajdeš. Ten už je bůhví kde.“
„Já už ho ani nehledám,“ řekl kluk. „Teď hledám Ferdu Mravence.“
„Ferdu Mravence?“
„Jo. Když tu byla ta kobylka ...“
„Ale Ferda i jeho kobylka jsou z pohádky. Tady je nenajdeš.“
„Jenže toho zeleného koníka jsem tady viděl.“
„Proč myslíš, že to byla Ferdova kobylka? Víš, kolik může být na téhle louce kobylek?“
Kluk se zarazil a vypadal, že se rozbrečí. Sedla jsem si k němu do trávy.
„Představ si, že by se Ferda coural tady po louce a v pohádce by chyběl. A jaká by to potom byla pohádka o
Ferdovi, kdyby v ní hlavní hrdina nebyl!“
Kluk chvíli mlčel a pak se zeptal:
„Co víš o zelených kobylkách?“
„Nic moc. Na světě jich žije hodně. Některé jsou malé, jiné veliké. Jsou zelené, hnědé, černé. Ale všechny
kobylky mají protáhlé tělo
zrovna jako ta Ferdova. A mají
křídla a obrovské, silné zadní
nohy.
„Aby se jim dobře skákalo, viď!“
vykřikl kluk. „To jsem před
chvilkou viděl.“
„Všechny ty kobylky mluví křídly a slyší předníma nohama.“
„To si děláš legraci,“ zamračil se
kluk. „To si vymýšlíš.“
„Nevymýšlím. Kobylky nemají
hlas, ale třou tvrdými křídly o
sebe, a ta vržou. A tím vrzáním
si dovedou leccos povědět.“
„Hm. A jak můžou slyšet
nohama?“
„Uši přece nemusíme mít všichni
stejné. Zajíc má jiné uši než ty a
sova má taky jiné. Kobylky mají
zkrátka něco jako uši na předních nohou.“
Kluk chvíli přemýšlel a pak se
rozchechtal:
„Jé, představ si, že bych poslouchal maminku třeba kolenem!“
A smál se tak nakažlivě, že jsem
se rozesmála s ním.
Autor: Milena Lukavská

DOJDI SI PRO NANUKA

Červenec a srpen

Obtáhni tečky, pomoz motýlům proletět přes louku.

Červenec a srpen hřejí
na horách i u peřejí.

V tiché tůni pod strání
nejlepší je koupání.

V lese začínají růst houby
a hlemýždí slečna už na
ně dostala chuť. Podaří se
vám najít houbu, na které
si pochutná nejdřív?
Nakonec si obrázek můžete vybarvit.

Najdi žirafu, kteřá je sama
Jedna žirafa na obrázku k sobě nemá druhou do dvojice. Najdeš ji?

Aktovka

Evička si zkusila sama připravit aktovku. Vybarvi všechny věci, které do školy patří.
Věci, které do školy nepatří, škrtni.

Jak nás změnil pobyt u protinožců
Už je to skoro rok, co jsme s přítelem opustili Českou republiku a vydali se za dobrodružstvím do Austrálie, konkrétně do Perthu… a samozřejmě…, že náš život je teď jiný!
(jak my se jen těšíme na tatranky)! Děkujeme – vesmíru, všem
lidem kolem nás!“
Náš pobyt v Perthu dokonce postihl i náš vzhled! Z Martina jako
z vysokoškoláka, který několik let strávil na židli u počítače
se najednou zde stal dělník na stavbě a neskutečně zmužněl a
nabral svaly! I to mu prospělo
Mně se zde kompletně změnily moje vlasy. A u této příležitosti,
bych zde v Klokanovi chtěla nechat poslední poselství :)
Všem moc doporučuju kadeřničku Martinu Hlobil, která je prostě
kouzelnice!
Martina je velmi milá a profesionální. Již po první návštěvě
jsem věděla, že se ze mě stává pravidelná zákaznice. Rozhodně
doporučuji!
Seběhlo se to všechno hrozně rychle. Po několika studijních
letech na vysoké škole, potu, stresu a nervech na dranc… Jsme
oba ve stejný týden odstátnicovali s takovými smíšenými pocity,
co vlastně dál... Uvědomili jsme si, že už ten sladký studentský
život je pryč. Teď od nás společnost očekává, že si musíme najít
slušně placenou práci, vzít si hypotéku na dům a začít zakládat
rodinu a od teď už bude jen práce a takový ten klasický život.
Ale my jsme řekli NE! :) Chceme ještě něco zažít. Protože jsme
doposud nikde v zahraničí pořádně nebyli (klasickou 14 denní
dovolenou v Chorvatsku nebo v Řecku přes cestovní agenturu
do toho nepočítáme). Rozhodli jsme se zkusit něco většího a
vzdálenějšího! Jasná volba pro nás byla Austrálie – hlavně kvůli
tomu teplu:) Po pár týdnech jsme už stáli na letišti v Praze, měli
kufry narvané k prasknutí a loučili se s rodinou a šli jsme vpřed
novým zážitkům.

Při první schůzce jsem měla dlouhé, tmavě hnědé vlasy a rozhodla jsem přejít komplet na blond (prostě jsem chtěla změnu).
Z počátku jsem měl dost obavy, jakým způsobem si s tím poradí.
Musím říct ale, že výsledek překonal všechna má očekávání.
Je vidět, že je to člověk na svém místě a odvádí velmi kvalitní
práci. Kadeřnice Martina je opravdu velmi schopná a myslím,
že poskytované služby mají rozhodně vyšší cenu, než kterou si
Martina účtuje!
Chtěla bych dát všem na vědomí! Neváhejte a objednejte se
k Martině!

Po těch krásných (né vždy jednoduchých) 10 měsících se
vracíme do Čech už jako zasnoubený pár a nikdy předtím jsme
se necítili tak svobodný, tak naživu, tak vděčný za to všechno
v životě máme. Jsme rozhodně jistější a sebevědomější, začali
jsme věřit sami v sebe. Setkali jsme se s lidmi z celého světa,
s různými národnostmi, vyznání a barvami pleti. Vytvořili jsme
si přátelství na celý život.
Otestovali jsme si tu i opravdové české přátelství! Ti praví
přátelé na vás totiž počkají. I když si s nimi třeba několik týdnů
nebo měsíců nepíšete nebo nevoláte (kvůli časovému posunu
nebo prostě proto, že toho mají obě strany hodně), tak i poté je
to vlastně stejné jako předtím. Navážete tam, kde jste předtím
skončili. Dáte si vínko v té samé hospůdce jako pokaždé. Pořád
si máte co říct a vlastně vám ani nepřijde, že jste se tak dlouho
neviděli a vlastně to ani vůbec není dojemné! :)
Cestovali jsme po nejúžasnějších místech a hlavně naše angličtina je teď mnohem lepší, mnohem plynulejší (přestali jsme si
dělat starosti z gramatickými chybami a výslovností – hlavně, že
se mluví!). Já věřím, že po návratu mi (nám) to pomůže v hledání nové práce.
Tím lepším jsme se zde inspirovali, to horší bereme jako motivaci k vděčnosti za to, co máme doma v Čechách. Nikde není
jenom dobře nebo špatně, stejně tak nikde nejsou lidé jenom
hodní nebo zlí. Díky cestování máte otevřenější oči a mysl a pak
můžete posuzovat na základě poznatků a nikoliv předsudků.
Svět je tak neskutečně barevný - ,,Zkušenosti z cizí země doma
nezískáš! Miluj a buď milován. Žij v přítomném okamžiku! Měj
radost z každé maličkosti! Obyčejné věci jsou tak neobyčejné

Prostě, pro tento salon dávám všechny palce a nepalce nahoru!
Kristýna Podeszwová a Martin Císař

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

Call for appointment: 0422 606 834

A my děkujeme Kristýně za krásné články a skvělou spolupráci! Díky!
Za Klokanovu redakci, Lucie.
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Jak začít?
Ať už se sebou něco děláte, nebo se chystáte, vždy je dobré vědět
jak začít, popřípadě si připomenout základy.
1) Jak jsem na tom

4) Konečně nějaké cvičení

Před tím, než vůbec začneme uvažovat proč, co a jak, je dobré se podívat
na některé bolístky (bolavá záda a tak
podobně) a ověřit si, jestli nejde o nějaké
strukturální či vážné problémy. Ideální
je navštívit ortopeda. Zajímavě může
dopadnout také návštěva fyzioterapeuta,
který obvykle odhalí chybné držení těla a
ideálně skončí doporučením nějakých dechových cvičení. Právě správné dýchání
(brániční) posiluje hluboký stabilizační
systém a dokáže napravit mnohé nestrukturální problémy s páteří.

Teď je pravděpodobně také čas začít
koketovat se základními cviky s vlastní vahou odvíjejícími se od základních
pohybových vzorců (dřep, předklon,
výpad, tlak, tah, rotace, chůze / lokomoce vpřed), ale také cviky, které jsou
podstatné pro porozumění silovým principům (plank, dutá pozice,…) a využitelné do složitějších cviků (swing, klik, dřep
se zátěží, mrtvý tah). Jakékoliv pomůcky
typu bosu a tak podobně nechte stranou - pravděpodobně vám budou dělat
problémy i základní balanční cviky na
rovné zemi.

2) Nádech výdech
V počátcích je nutné tělo ‘resetovat’ a
navrátit ho do původního nastavení od
přírody, ve kterém jsme se, velice pravděpodobně, všichni nacházeli, než jsme
začali chodit do školy. Investice do času
stráveného ve dřepu (viz minulý článek),
dlouhé procházky, práce na správném
dýchání (ano opět) a vnímání vlastního
těla v prostoru je totální základ pro jakékoliv sportovní aktivity.

„Můžeš si užít zábavu, můžeš se zapotit,
můžeš se zadýchat, můžeš cítit bolavé
svaly několik dní a mít ze sebe dobrý pocit. Přesto ale může být progres nulový.“
Pavel Macek, český guru silového
tréninku

Robert Griffin III je americký hráč
NFL s dlouhou historií úrazů kolene
(Hádejte proč?).
Příklad toho jak jsou důležité základy.
5) Sofistikovaný pravidelný trénink

3) První krůčky
Stejně jako malé dítě trénujte polohu „na
koníka“, pohupujte se vpřed a vzad, lezte
po čtyřech (nejdříve s oporou o kolena
či na místě a poté vpřed i vzad). Pracujte
na mobilitě a flexibilitě. Jakékoliv experimenty například s jógou jsou ideální a
velice rychle vám prozradí, kde jsou vaše
slabiny (na kterých je třeba pracovat).
Já jsem s ní sice začal experimentovat
teprve nedávno, ale o to více nyní chápu,
jaká je to bomba.
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můžete sice dosáhnout slušných výsledků, ale zároveň si zadělat na nějaké
pozdější průšvihy. Zejména, když se
tělo dostane do nějaké polohy, kde se
nenacházelo třeba několik let. Stačí jen
uklouznout na silnici či špatně došlápnout a problém je na světě. Nebo prostě
stačí trochu zestárnout, případně jen
změnit práci. Pak vám bude k ničemu,
že uběhnete 10km za 50 minut, vyhráli
jste vesnickou ligu ve squashi a máte
2 metry výkop. Profesionální sportovci
platí za své výkony docela vysokou daň a
jsou většinou pod dohledem celého týmu,
který jim poskytuje masáže, fyzioterapii,
doplňky výživy a hromadu dalších věcí,
o kterých nemá obyčejný smrtelník ani
potuchy.

V momentě, kdy jste ‘zresetovali’ tělo,
vychytali nejpalčivější pohybové problémy a přiblížili cviky s vlastní vahou k
dokonalosti, je už na vás, čemu se budete
věnovat. Člověk má tendence se věnovat
tomu, co ho baví (což je důležité, protože
mu to pravděpodobně déle vydrží) a
tomu, v čem vyniká. Pokud je vaším
cílem dlouhodobé zdraví, měli byste se
ale vyhýbat specializaci a za každých
okolností udržovat jednotlivé svalové
skupiny v rovnováze (hlavně, co se týká
mobility a flexibility). Pokud se několik
let věnujete jedné specifické aktivitě
(například běhu, squashi, nohejbalu,…),

Co se týká výběru cviků a jejich vzájemné kombinace, je, bohužel, chyba myslet
si, že to nehraje významnou roli. To platí, i když vaším cílem bude pouze ztráta
tělesného tuku. Musíte se prostě neustále
zlepšovat (ne nutně v nějaké měřitelné
formě), ideálně s pomocí zkušených
trenérů a ověřených programů. Sestavit
program, který vás za každou cenu zničí,
je mnohem jednodušší, než přijít s něčím,
co má dlouhodobý účinek a přináší benefity do každodenního života. Zničující
tréninky se bohužel mnohem lépe prodávají, protože dnes lidé očekávají výsledky
do druhého dne, nejpozději za týden. Nic
nedokáže dodat tak dobrý (a falešný)
pocit, že jste pro sebe něco udělali jako,
když se po tréninku nedokážete postavit
na nohy, nebo například doslova tečete
ze schodů po tréninku dřepů (obojí znám
velice dobře z vlastní zkušenosti). Pavel
Macek jde dokonce tak daleko, že přirovnává bezhlavé sebedestruktivní tréninky
či sportovní aktivity k návštěvám hospod
a naléváním se litry piv a panáků. Cílem
je vlastně totéž - zábava - a to i za předpokladu, že si člověk uvědomí, že zábava
je vlastně na celé akci to jediné „dobré“.
Čím méně pravidelné sportovní tréninky
a čím zběsilejší sportovní nasazení, tím
je riziko zranění vyšší. Člověk pak skončí
s nataženým tříslem, lýtkovým svalem
nebo bolavými koleny, zády či krkem
(samozřejmě, že se to ve 20ti letech tak

často nestávalo a když už, tak se člověk
zregeneroval poměrně rychle) a zmůže se
jen na komentář „Sportem k trvalé invaliditě.“ Pak má další důvod se příště na
nějaké sportování totálně vydlábnout.

Nesnažte se vypadat jako Hugh Jackman
nebo Jennifer Aniston. Snažte se vypadat
jako ta nejlepší verze sebe sama
V závěru článku bych se s Vámi rád podělil o svůj názor a odpověď na otázku, proč
je pro některé z nás tak těžké dosáhnout

vysněné postavy či dobře fungujícího
těla. Podle mě je největším nepřítelem
naše vlastní ego. Jakéhokoliv cíle se dá
dosáhnout několika různými cestami,
ale někdy je prostě potřeba říci „Tohle

nefunguje“ či „Tohle za to nestojí“, udělat
tři kroky zpátky a začít znovu. Pokud má
nějaká fitness celebrita úžasnou postavu,
protože obětuje tréninku a sebevzdělávání 10-30 hodin týdně (což nikdy nepřizná), tak stejná filozofie nebude fungovat
pro matku tří dětí, která po večerech

dělá manželovi účetnictví. Nudné běhání
kolem bloku, které má za důsledek bolavá
kolena a stále nevyřešený problém s
bolavými zády asi také nebude ta správná
cesta. Oblíbený argument, že pro každého
funguje něco jiného, je převážně mimo.
Všichni máme dvě ruce a dvě nohy a
stejné svaly. Kdybychom se chtěli bavit o
Marťanech, bude to něco jiného. Možná
na Frantu funguje běhání, protože u toho
správně dýchá, došlapuje, má dobré postavení těla a kontrolu nad ním. Naopak
Růža za sebou tahá nohy, dýchá hrudníkem a pokaždé běhá stejným tempem
stejnou trať.
O důležitosti síly jsem už mluvil v předchozích článcích a rád bych vyzdvihnul
myšlenku, že jakýkoliv sport, který děláte
(pokud nejste profesionál), by měl mít
přínos do vašeho vlastního každodenního
života a přispívat k životní pohodě. Občas
mě mrzí komentáře, že někdo chce „jen
trochu zhubnout“ či „dělat alespoň něco“.
Proč bychom se měli spokojit s něčím
pomíjivým, krátkodobým a ztráceli čas
něčím tak povrchním jako jsou vysekané břišní svaly, když můžeme získat
mnohem mnohem víc… Pokud naše tělo
rozhýbeme způsobem, ke kterému bylo
stvořeno, je dost možné, že se ty ‘břišáky’ objeví jako vedlejší efekt společně se
silou, sebevědomím a spokojeností sám
se sebou.
Lukáš Bosák
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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
Muž príde neskoro v noci domov, opitý pod obraz.
„Kde si bol?“ Pýta sa ho žena.
„V bare Golden,“ odpovie muž. „Predstav si, majú tam zlaté stoličky, zlaté stoly, zlaté pivo a zlaté záchody!“
Žene je to podozrivé a preto volá do baru Golden.
„Prosím vás, máte zlaté stoličky?“
„Áno, máme,“ odpovie jej čašník.
„A zlaté stoly?“
„Áno, máme.“
„A zlaté pivo?“
„Áno, to tiež.“
„A čo zlaté záchody?“ Pýta sa ešte žena.
„Vydržte,“ hovorí čašník a pošepká svojmu kolegovi: „Tak už máme kontakt na toho chlapíka, čo nám močil do
saxofónu!“
Išiel som sa pozrieť do kina na film. Sadol som si na sedadlo pri uličke, ako to zvyčajne robievam, pretože je tam
trochu viac miesta. Film sotva začal, keď vtom sa zdvihne blondínka z prostriedku radu a snaží sa dostať von:
„Prepáčte, prepáčte, pardon, prepáčte, prepáčte, ponáhľam sa, pardon ...“ Vo chvíli, keď sa dostala ku mne, som už
bol trochu podráždený, a tak sa jej pýtam: „To ste to nemohla urobiť o niečo skôr?“ „Nie,“ zašepkala polohlasne,
„Teraz svietila na plátne výzva VYPNITE svoje mobilné telefóny, a ja mám ten svoj v aute.“
Nedávno mi priateľka hovorila, že si už nemôžeme dovoliť utrácať peniaze za moje pivo.
Potom som ju nachytal, že utratila stovku za voňavku. Keď som jej vyčítal, že ja sa musím
uskromniť, a ona utráca, odpovedala, že to predsa kúpila preto, aby sa mi páčila. Povedal som
jej, že od toho som mal pivo.
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Zvieratká v lese sa dohodnú, že si spoločne postavia
bytový dom, aby mali na zimu kde bývať. Dohadujú
sa, kto pôjde do mesta zariadiť všetky potrebné
povolenia. Pošlú teda líšku, pretože je prefíkaná.
Za týždeň sa líška vráti celá smutná: „To nejde, to
sa nedá, 9 povolení mám, ale to desiate, to nejde.“
Zvieratká sa teda dohadujú, kto pôjde a vyšlú
medveďa. Ten je silný, snáď to pretlačí. Za týždeň sa
medveď vráti celý schvátenie: „To nejde, to sa nedá,
9 povolení mám, ale to desiate, to nejde.“ Zvieratká
sú nešťastné a premýšľa, čo budú robiť. Prihlási sa
somár a hovorí: „Ja by som to skúsil“ Zvieratká: „Ty
somár? Líška múdra, medveď silný a nepodarilo sa
im to. Ty že by si to dokázal? „Osol:“ Áno ja by som
to skúsil. „Zvieratká:“ No čo, rovnako nemáme už
Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.57)
1čo8 stratiť,
2 4 3 5tak
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9 6
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Puzzle 9 (Hard, difficulty rating 0.60)
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Obtížnost: Těžká
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Řešení
z minulého
Puzzle 6 (Medium,
difficulty ratingčísla:
0.53)
4

SUDOKU

Puzzle 7 (Hard, difficulty rating 0.69)
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Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Feb 4 08:28:13 2016 GMT. Enjoy!
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové
adrese: www.radiovysilaperth.com
Tel: 08 9249 6491

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

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

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

Radio SBS 96.6 FM

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

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

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

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

SV. OMŠA

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

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

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

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

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu
v českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje
na rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s
českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith 0406 026 840
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Třetí čtvrtletí češtiny pro dospělé v roce 2016 začalo v
úterý 26. července 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.
Pokud vám termín nevyhovuje, kontaktujte prosím 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
27. 8. 2016
18. 9. 2016
20 – 23. 10. 2016

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Vepřové Hody
S Katkou za Orchidejemi
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

