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ČERTE, ČERTE, NECHOĎ K NÁM,
NEMYSLI SI, JÁ TĚ ZNÁM.
ČERTE, ČERTE, TY MĚ ZLOBÍŠ,
VÍM, ŽE DĚTEM UHLÍ NOSÍŠ.
A KDYBY NÁM ANDĚL NĚCO DAL,
TY BYS NÁM TO VŠECHNO VZAL.
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KONTAKTY
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda
Radek Václavík

0420 351 027

Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Pokladník:
Michaela Ondová

0470 189 244

Členové výboru:
Gábina Baladová

0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Petra Jerejian

0412 751 026

Katarina Kysucká

0404 897 938

Veronika Lakay

0433 753 386

Katka Švejcarová

0401 782 666

Vlasta Thomas
Martin Udall
Jiří Voyt
Iva Zausin

6180 6103
0435 814 004
9401 3817
0404 735 462

Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION
OF WESTERN AUSTRALIA
22 Blythewood Way,
Heathridge WA 6027
www.czechslovakwa.org
csa@czechslovakwa.org
@CzechSlovakAssociationWA
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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
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NOVOROČNÍ SLOVO
Milí krajané a čtenáři Klokana,
Vítejte v roce 2018! Přeji Vám, ať je to rok plný zdraví, spokojenosti a mnoho krásných nezapomenutelných
chvil. Doufám, že tento rok bude pro Vás rokem šťastným a úspěšným.
Jak všichni víme, mnohé roky končící osmičkou byly důležitými mezníky v naší poměrně nedávné československé historii. A
nejen té, ale i zdejší, australské! V roce 1638 nizozemské úřady
poprvé použily přídavné jméno Australische jako odkaz na nově
objevenou pevninu na jižní polokouli. A pak tu máme současně
velmi diskutovaný datum 26. leden 1788, kdy bylo východní
pobřeží osídleno transporty trestanců a vyhlášeno jako kolonie
Nový Jižní Wales.
Naše oslavy století od založení samostatného Československa
odstartujeme ve velkém. Přijměte mé pozvání na posezení a zazpívání si s mikulčickou cimbálovkou Slovácko mladší. Cimbál,
housle, basa, bohatě vyšívané kroje a hlavně každý jeden z členů
kapely, který hraje a zpívá naše nádherné lidovky tak od srdce, až
vás z toho mrazí do morku kosti, jsou zárukou skvělého večera.
Sama jsem tuto cimbálovku zažila před dvěma lety v Canberře a
dodnes na to vzpomínám. A přiveďte své děti,
ať vidí, jak krásný a bohatý náš folklór je.

a slovenský filmový festival! Poprvé čistě pod naší taktovkou.
A nebáli jsme se zariskovat a roztáhnout křídla a ono to vyšlo!
Myslím, že poměrná volnost ve výběru filmů byla tím správným
klíčem a snad si všichni, co mají filmy rádi, vybrali. Nebudu tajit,
že to byla akce nesmírně náročná na organizaci a opravdu si
vyžádala nejen stovky hodin práce pár nadšenců-dobrovolníků,
ale hlavně nervy ze železa. Bude další ročník i v letošním roce?
Chcete? Máte zájem se přidat do týmu organizátorů? Budeme rádi,
když nám dáte vědět – je nejvyšší čas začít s přípravami!
Jak víte, náš klub funguje díky partě nadšenců, kteří jsou ochotní
věnovat svůj čas a energii na pořádání zábavy pro ostatní. Jako
každoročně, uvítali bychom nové posily, které by nám pomohly
s pořádáním akcí i činností klubu. Pokud máte pár hodin volného času a zájem se zapojit do organizace našeho dění, neváhejte
a připojte se k nám. Ve všem vás zaučíme a se vším pomůžeme.

Přijměte, prosím, mé pozvání na výroční
schůzi, která se bude konat 17. 2. 2018 od
Svojí účastí nás na této akci také poctí pan
16:00 hodin v St Johns Lutheran Church
s krajany se těší pan
velvyslanec Martin Pohl. Těší se na opětné
Perth stejně jako v minulých letech. Přijďte
velvyslanec Martin Pohl
setkání s krajany a zároveň se s námi také
nám říct, jak chcete, aby klub fungoval dál,
a generální konzulka
osobně rozloučí, protože jeho mise v Austrálii
jaká máte přání a připomínky. Zašlete nám
Hana Flanderová.
se mu chýlí ke konci. A to není vše! Dalším
laskavě své náměty na jednání, nominace na
hostem akce bude i generální konzulka Hana
doživotní členy i nominace na nové členy
Flanderová – i ta se velmi těší na popovídání s námi a zazpívání
výboru na naši emailovou či poštovní klubovou adresu, a to
s cimbálovkou při sklence dobrého vína. Cimbálovka, velvyslanec,
nejpozději do 28. 1. 2018.
konzulka, dobré vínko i domácí kuchyně (knedlo-zelo-vepřo),
A pokud víte o někom, kdo by se chtěl začít učit nebo zdokonalit
nenechte si ujít neopakovatelný večer!
v českém jazyce, přečtěte si článek o našich kurzech češtiny pro
A hned po této návštěvě budeme mít hosty další – ze Slovenska
dospělé a případným zájemcům předejte informaci – nebo jim
za námi přijede Marek a Marek, aby se s námi podělili o svá
článek dejte rovnou přečíst. Nový rok je ta nejlepší příležitost
dobrodružství z Afriky, kterou projížděli na pionýrovi! Jak
s lekcemi začít.
už z minulosti víme, můžeme se těšit na velmi zábavnou besedu
Za náš výbor děkuji všem Vám, co jste se našich akcí v loňském
s Markem Slobodníkem, kterou budou doplňovat fotografie Marka
roce zúčastnili, děkuji těm, kteří nám ochotně pomáhali a i těm,
Duranského. Velký start do velkého roku!
kteří nám třeba jenom fandí. Za sebe děkuji všem členům výboru
Nový rok je také časem bilancování toho předchozího. Když se
za jejich práci, které si velmi cením.
ohlédnu za činností asociace v roce 2017, tak mohu jen konstaJeště jednou Vám za celou Českou a slovenskou asociaci přeji vše
tovat, že máme opět za sebou pestrobarevnou mozaiku klubové
nejlepší do nového roku a těším se na viděnou!
činnosti. O naší poslední akci, tradiční mikulášské, se můžete
Vaše předsedkyně
dočíst v dnešním čísle Klokana. Nejenže za Mikulášovou družinou
přišel rekordní počet dětí, ale také zde byli před všemi slavnostně
Jitka Smith
napasovaní do řádu čtenářského žáčci České školy, kteří se na to
pilně a dlouhodobě připravovali. Budoucí čtenáře napasoval sám
král Knihomil, který se za námi vydal až z ostravské univerzity.

„Na opětné setkání
“

A vůbec, celý rok byl plný úžasných akcí a aktivit pro naše děti.
Mnoha dobrodružství si mohly užít dokonce na třech příměstských
táborech a jednom opravdickém s přespáváním, zažily super Noc
s Andersenem, během které pochytaly (snad) všechny Lichožrouty,
zasmály se u promítání pohádek Jiřího Stracha Anděl Páně 1 a
2, zasoutěžily si a zatancovaly na oslavě Dne dětí. Nechyběly pro
ně (a jejich rodiče) ani akce sportovní a v přírodě – na triatlonu v Mooře nejenže fandily svým rodičům, ale samy závodily a
vyhrály několik medailí, v červenci hledaly lochnesku v jezeře
Leschenaultia a v listopadu si užily kempování v Nanga Mill. A samozřejmě desítky dětí nechyběly ani na tradičním táboráku aneb
pálení čarodějnic. Je opravdu potěšující vidět, že rodiny s dětmi
mají o činnost klubu velký zájem a rády se do ní zapojují.
Nezapomínalo se však ani na ostatní krajany a přátele klubu!
Tradiční vepřové hody byly opět vyprodány do posledního místa,
bohužel poněkud opačně tomu bylo na skvěle připraveném
kvízovém večeru. V říjnu pak přišly hody filmové, náš třetí Český
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CZECH CLASSES FOR ADULT STUDENTS IN PERTH
Are you thinking to learn Czech? Is Czech language knowledge
on your new year’s resolution list? Do you know somebody for
whom will be handy to understand a mother tongue of you, your
kids, partners or parents?
This is the best time to join the classes, which are commencing soon. Do not wait any longer and please contact us on
czech.perth@outlook.com or “Czech Language Classes Perth“
Facebook pages.
From absolute beginners to fluent advanced students, weekly
lessons on Tuesday evenings and Saturday mornings provide a
great opportunity to learn Czech. Classes have been running in
Perth since 2009 with about a dozen students participating each year.

„

Tak proč jsem se rozhodl učit se česky? No, stejně jako mnoho
rozhodnutí v životě to bylo kvůli dívce. Chcete-li vědět víc, byl
to takový typický romantický příběh. Chlapec najde dívku, chlapec ztratí dívku a chlapec najde dívku znovu. Můj příběh začíná
v té poslední části.
Byla to moje vina. Choval jsem se špatně a moje česká přítelkyně
už odletěla do Číny na měsíc beze mě. Nicméně všechno nebylo
ještě ztraceno. Rozhodl jsem se, že bych jí alespoň měl ukázat, jak
se opravdu cítím, omluvit se, a potom s troškou štěstí bych třeba
mohl znovu dokonce vyhrát její náklonnost a obdiv. Měl jsem jen
čtyři týdny a velká část mého naivního plánu byla naučit se mluvit česky. Vždyť jak těžké by to mohlo být?
Můj první problém byl najít školu nebo
dokonce jen učitele. Hledal jsem všude,
ale neměl jsem žádný úspěch. Najednou
mě něco napadlo. Zavolal jsem American
Express o pomoc. Řekli mi, že udělají, co
bude v jejich moci, aby mi pomohli. O
pár dní později mi zavolali s odpovědí.

Small groups enable teachers very inteRad se ucim Cesky protoze moje
ractive classes and individual approach.
Ceska rodina nemluvi moc Anglicky.
Gabina Baladova focusses on grammar as
Ted muzeme trochu mluvit. James
she is highly qualified and experienced
Czech Language Teaching Methodologist
(and a geologist too). On Milan Kucera’s lessons practicing and
conversation are the main skills to be learnt. Milan started to
Mluvili s českým velvyslanectvím v Sydney, které jim poskytlo
teach in Perth 5 years ago; he has degree in economy and sustaikontaktní údaje České a Slovenské Asociace v Západní Austrálii,
která učí kurzy českého jazyka pro dospělé. A takto jsem se stal
nability and is an Ironman too. Betka who alternates for Gabi, has
studentem češtiny.
started career in film industry.

“

Since last year Veronika Kratka teaches not only kids, but
also adults on Saturdays. Students certainly profit from her
experiences of a drama teacher and enjoy her playful teaching
methods and patience.
The teachers make sure classes are fun through the year; moreover, there is movie night twice a year with sweet treats included!

HERE IS WHAT STUDENTS SAY:
Rad se ucim Cesky protoze moje Ceska rodina nemluvi moc
Anglicky. Ted muzeme trochu mluvit.

James

Tak jak to dopadlo? No, překvapil jsem ji pozdravem na letišti
s květinami, abych ji přivítal domů – samozřejmě česky. Teďka
se zdá jasné, že to musela být správná akce, protože o sedm
roků později jsme se stali manžely, avšak kdybych věděl předem, jak těžké je studovat češtinu, pak by možná výsledek byl
poněkud jiný.
Stephen
Why am I learning Czech and what do I want to get out of it? I guess basic conversation is the most important. I would like at some
stage to be able to have a semi-decent conversation with my wife‘s
family and friends and one day our own kids hopefully.
Rory

Mám ráda české lekce, protože učitelé jsou všichni skvělí a velmi
trpěliví. Můj syn žije v Praze se svou českou manželkou a teď
mám vnučku, Natalii. Chci se učit česky, mluvit trochu k rodině
Lenky a Natalky, když je navštívíme.
Jedu do Prahy jednou za rok a pomalu se zlepšuji a jsem trochu
více sebejistá. Budu tam pro její první narozeniny v květnu.
Jan

5

IRONMAN BUSSELTON 2017 ANEB ŽRALOCI A (NE)PĚKNÉ VEDRO
Už když jsem ráno přicházel do depa,
něco se mně nezdálo… a pak jsem
uslyšel slovo ´shark´. Ale vezmu to
pěkně popořadě…
První prosincová neděle v Busseltonu je
tradičním svátkem triatlonu – koná se zde
Ironman Western Australia a od loňského
roku rovněž Ironman 70.3. – Ironman
se skládá z plavání o délce 3.8 km (v
Busseltonu se jedná o obeplavání slavné
místní Jetty), 180 km na kole a 42.2 km
běhu (=maratón). No a u Ironmana 70.3
si vše vydělte dvěma (k číslu 70.3 se dostanete sečtením všech vzdáleností a jejich
následným přepočtením na míle).
Oproti loňskému roku (kdy startovali pouze Petr Vabroušek, Milan Kučera a David
Garcia) se na start postavila početnější
skupina reprezentantů Česka a Slovenska:
Petr Vabroušek (Česko, profi) - Petra asi
není třeba představovat, snad jen zmíním
pro ty nezasvěcené Petrův největší úspěch
v roce 2017 – druhé místo v závodu World
Marathon Challenge spočívajícím v uběhnutí sedmi maratónů v sedmi dnech na
sedmi kontinentech (ano, i v Antarktidě se
běhají maratóny)!
Josef Svoboda (Česko, profi) – blíží se
ke stovce absolvovaných Ironmanů, ale je
také držitelem světového rekordu v přejezdu Austrálie na kole (15 tisíc kilometrů
za 65 dnů)! Josef moc rád vzpomíná na
vřelé přijetí v Perthu – jsou mezi vámi
nějací pamětníci? No a kromě toho je i
„fenomenální moderátor, bývalý bubeník
a příležitostný zpěvák písní Tří sester“. Do
Busseltonu se vrátil po 20 letech…
Rudolf Krutý (Slovensko) – 2. Ironman
David Garcia (Čecho-Španěl) – zkušený
Ironmanista a ještě zkušenější cestovatel
Milan Kučera (domácí) – 3. Ironman
Michal Turek (domácí) – 1. Ironman 70.3
Do Busseltonu jsme se s Turkovými přesunuli v pátek odpoledne a zajeli na poradu
k výše zmíněným kolegům-závodníkům,
kteří bydleli o pár kilometrů dále. Petrovy
historky nás pobavily, ale nejdůležitější věc před nedělním závodem byla se
pořádně vyspat, takže večerka byla před
desátou. Sobota pak patřila registraci a
brífingu, lehkému protažení v moři, krátkému vyklusání po pláži, otestování kola a
hlavně odpočinku.
Ironman je specifický tím, že se kola
do depa musejí odevzdat už večer před
závodem, stejně jako dvě tašky s věcmi
na kolo a běh (po plavání se vběhne do
stanu s připravenými taškami na kolo –
cyklistické věci ven, plovací dovnitř, a
po cyklistice se vběhne do stanu z druhé
strany a z druhé tašky se vezmou věci na
běh a odloží se ty cyklistické – pro ty, co
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absolvují svého prvního Ironmana trochu
zmatek, ale celkem to funguje).
K předzávodnímu večeru neodmyslitelně
patří ‘pasta party’, kterou absolvovalo
všech šest závodníků – dámská část výpravy raději vyklidila jídelnu, aby nemusela
pořád poslouchat rozhovory o závodní
výživě (gely nebo tyčinky?), tepové frekvenci, křečích, občerstvovačkách,…
Spánek v noci před závodem už za moc
nestojí (Michal bude vyprávět). Ironman
70.3 měl startovat v neděli v půl šesté
ráno a Ironman v sedm hodin. Odečtěte
si zhruba tři hodiny a vyjde vám čas, kdy
se mají závodníci důkladně nasnídat,
aby neplavali s plným břichem, ale měli
dostatek energie. Je to hodně dlouhý den –
závodníci na Ironman 70.3 mohou strávit
na trati až 9 hodin a Ironmani až 17 hodin
– kdo nedokončí do půlnoci, má smůlu!

Michalovi, který akorát odjížděl, když jsem
vstával, jsem po ránu jen popřál hodně
štěstí… a předávám mu slovo:

PREMIÉROVÝ (SKORO) PŮLŽELEZŇÁK
Cesta do Bussletonu
Dva roky po sobě v Busseltonu jako
fanoušek a „support team“ bylo dost na
to, abych se „nakazil“. Prý to dříve či
později čeká všechny „čumily“. I když
jsem v té době neměl za sebou úspěšně
ani olympijský ani sprint triatlon (Mooru
2014 nepočítám, to byl jeden velký osobní
propadák), myšlenka na půlželezňáka
začala hlodat.
Ale postupně, nejprve je třeba uběhnout
v kuse 5km (plavání a kolo není na
krátké trati problém), pak budeme řešit,
co dál. Povedlo se, a Mooru 2017 jsem si
opravdu užil.
Ani u standardní (olympijské) triatlonové
vzdálenosti není kolo a plavání nějakou
nepřekonatelnou překážkou, ale 10km
v kuse jsem v životě neuběhl. Naštěstí,
přechod z 5km na 10km byl kupodivu
podstatně méně bolestivý, než jsem očekával. Když jsem na začátku dubna odtiknul „olympijský“ ze svého bucket listu,
půlželezný brouk v hlavě se opět ozval a
s ním šílená panika při představě, že bych
měl běžet 21km. Vždyť ještě před měsícem
jsem byl šťastný, že jsem dal v kuse pětku.
A teď bych měl dát 4x tolik těsně po
90km na kole? Ještě, že plavání je jen
o 400m delší. Takže až na jeden celkem
podstatný detail, totiž, že se plave v moři,
je jedna disciplína „v suchu“. Chce to
plán, plán jak se dohrabat na půlmaratón.
Tady pomohl přítel Google a stránka

My Asics. Čtyři měsíce poctivé přípravy
vyvrcholily perthským půlmaratónem na
počátku srpna. A přestože jsem se nevešel
do vysněného časového cíle 2 hodin a
více jak 10km jsem běžel na kyslíkový
dluh, ani půlmaratón se nakonec neukázal
jako nepřekonatelný. S několika úpravami v tréninku, včetně nově zahrnutého
nutričního a pitného režimu a lepším
„pacing“ při závodě, to dám i po tom kole.
Registrace potvrzena – teď už nezbývá než
to během 3 měsíců odtrénovat a pak si to
v rámci možností užít.
Týden před závodem je celkem nuda.
Hlava je natěšená, tělo zvyklé na několikahodinové dávky denně a všechny triatlonové poučky jasně říkají – sedět a šetřit
nohy. Nervozita stoupá. Když jsem po
sedmé prošel a překontroloval seznam potřebného vybavení a ujistil se že všechno
mám (něco dokonce 2x), můžeme vyrazit
směr Busselton.

Ironmanský víkend
Lehké ranní proplavání v moři den před
závodem nasvědčovalo tomu, že by mohly
být ideální plavecké podmínky. Zvlněné
moře mě totiž ve snech strašilo už několik
týdnů. Check-in, kolo do depa, obhlídka
depa, večerní československá „pasta party“
a brzo spát. No brzo, v 1:26 jsem se naposledy v převalování kouknul na hodinky a
v 2:50 zvonil budík. Takže necelá hodinka
a půl spánku. Ale, jak potvrdil profík Petr

Vabroušek, tohle je naprosto normální.
Adrenalin dělal od brzkého rána divy.
Nejen, že jsem necítil žádný spánkový deficit, ba naopak, v žilách proudila spousta
energie. Teď to jen „prodat“ na trati. 4:45
poslední úpravy všech věcí v depu, hop do
neoprenu a k molu do třetí (předposlední) startovací vlny. 3-2-1 odstartováno.
Pomalu se s davem šourám po pláži ke
komentátorovi, který občas rychle vyzpovídal ty, kteří měli pár sekund do startu.
Odhaduji to tak na 2-3 minuty než na mě
přijde řada… ale co to? Komentátor hlásí,
že plavecká část je „closed“. Pohled na
vodu byl velice výmluvný. Vodní záchranáři rozdělili všechny, kteří stihli začít
plavání do několika skupin a ty pak za
bedlivého dozoru záchranářských plavidel
opouštěly vodu určenou cestou. Někteří
plavali zpět ke břehu, jiní lezli po žebříku
na molo. Do moře ten den už žádný účastník nešel. Prý byla v blízkosti trasy plavání
„little fishie“.

No nic, počáteční velké zklamání, že více
jak půlroční trénink je v pr... velmi rychle
nahradil hřejivý pocit, že nikdo z nás
nebude dnes chutnou snídaní. Vždyť jsme
přišli jen o nejkratší disciplínu. Za 30
minut od pozastavení závodu bylo odstartováno znovu, opět z pláže, ale tentokrát
druhým směrem, tedy do depa.
Tři hodinky v sedle byly krásné. Trasa
lesem má velmi uklidňující účinky. Jen to
nepřepísknout, často pít a pravidelně zobat
gely a musli tyčinky. Při 100% rovinatém
profilu trati je vítr v podstatě jediným
možným nepřítelem (tedy kromě vedra,
ale to brzy ráno moc nehrozí). Mírný protivětřík na cestě tam je vítaným doplněním
pohonu na cestě zpět. 90 kilometrů uteklo
jako voda ve vysněném čase pod 3 hodiny.
Snad zbylo pár sil ještě na běh.
Dvě zhruba desetikilometrová kolečka
podél pobřeží byla opravdu zkouška
ohněm. Výheň skoro poledního slunce
vycucávala poslední zbytky energie i
fanouškům posedaným podél trati a

držícím v rukách transparenty typu
„Usmívej se, však sis zaplatil“. Prvních
5km bylo celkem v pohodě. Překvapivě
asi největší překážkou bylo příliš tekutin
v žaludku, ale vynechat občerstvovačku
bez napití taky nešlo, to by mohla být
sebevražda. Po půl kole se vystříbřila
jasná sekvence pro občerstvovačky – půl
kalíšku vody, půl ledu, smíchat, polovinu do sebe, druhou půlku na hlavu a
za 2-3km znovu. Jenže to už toho nohy
měly tak akorát a do cíle pořád ještě
15km. No nezbylo než přejít na „survival
mode“, abych neudělal stejnou chybu
jako při perthském půlmaratónu – běžet
na kyslíkový dluh. To bych tady neustál.
Po dvou nekonečných hodinách vyklusávání s pravidelnou kalíškovou rutinou se
přiblížila cílová rovinka potažená červeným kobercem – je to tady. Kamča křičí,
vlajka do ruky a ...cílová páska (tedy jen
pomyslná – tu opravdovou si už nejspíš
někdo odnesl).
Když zdraví dá, tak za rok jedu na
reparát. „Skoro půlželezňák“ totiž zní
opravdu blbě.
Už když jsem ráno přicházel do depa,
něco se mně nezdálo. Jako by něco viselo ve vzduchu – a pak jsem uslyšel slovo
´shark´. Nic tedy ve vzduchu neviselo,
ale zato ve vodě plavali cca 2.5 metroví
žraloci. Plavání u Ironmana 70.3 už bylo
zrušeno, ale na jeho oficiální zrušení u
našeho závodu jsme si museli ještě cca
30 minut počkat – ne, takhle jsem si
ráno opravdu nepředstavoval!
Jaký byl závod z mého pohledu?
Ironman Busselton absolvován, bohužel
se triatlon změnil na duatlon kvůli žralokům. Začalo se s hodinovým zpožděním
(pro mě s dvouhodinovým), protože
se z pláže startovalo postupně, aby se
omezilo ‘návalu‘ na trase kola (hodina

čekání na start vestoje na sluníčku na
pláži opravdu člověku náladu nevylepší).
Podmínky na kole se postupně zhoršovaly – slunce pálilo shora, rozpálený asfalt
zespoda a vítr se podivně točil. Nicméně
udržel jsem si své tempo a relativně v
pohodě (i když pomaleji než jsem doufal) dorazil do depa.
Běh jsem si užil! Hodně mně na začátku
pomohl Petr, se kterým jsem běžel tři
čtvrtiny prvního (a jeho posledního) kola
– nestává se příliš často, že máte na trase
závodu svého osobního trenéra a poradce
přes výživu – a k tomu takového kalibru!
Díky Petrovým radám a obsluze (občas
mně i podal kolu a meloun, které jsem
nestihl sebrat při průběhu občerstvovačkou) se mně uklidnil žaludek, který byl po
kole trochu “na vodě”. No a pak už jsem
běžel sám, předbíhal spoustu lidí a vždy se
těšil na západní otočku, kde byly nejvěrnější fanynky (díky moc Kamčo, Terezko,
Májo, Adélko, Jano!), a běh kolem cílové
rovinky, kde byl “kotel” mého triatlonového klubu z Fremantle… Tempo se mně
podařilo udržet a cílovou rovinku jsem i
napodruhé proběhl s úsměvem.
Následuje zhodnocení Petra…
Ironman Australia: 8:42, 13. místo. Ráno
nás v depu uvítala nepříjemná zpráva, že
plavání se ruší. Během plavání poloviční
distance, která startovala o hodinu dříve se
kolem plavců začali motat až 2.5m žraloci
a půlkaři byli okamžitě vyhnáni z vody.
Obě distance následně startovaly intervalově z pláže přímo do depa a 180km cyklistiky. Podobně prudké rozjezdy mi nesedí
a tak jsem se po prvních 30km pohyboval
osamoceně až někde kolem 23. pozice.
Mohl jsem si alespoň jet svoje tempo a tak
jsem v druhé polovině cyklistiky začal postupně předjíždět. Do druhého depa jsem
dorazil už kolem 15. příčky. Ve 36°C vedru
(dosud se tady teploty pohybovaly kolem
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...Josefa...
Ironman Western Australia 2017 za
mnou.... Je vůbec Ironman bez plavání
Ironmanem?? Neplavalo se kvůli žralokům... Průměrná teplota při cyklistice byla
39,7 C což je opravdu vedro. A běh byl
v mém podání parodie na pohyb vpřed...
:-) Mam z toho takové smíšené pocity....
...a Davida:
Imagine an ironman with 34° beach
coastal... a hell!!! is the first word I can
think of…
20) jsem ale rychlého běhu nebyl schopen
a celý maraton spíše odcupital, abych se
alespoň dočkal cíle...
...a ještě stručně od Rudy...
IM Busselton done. Plávanie nakoniec na
poslednú chvíľu zrušené kvôli 2,5m žralokom v zálive pred pretekmi sme sa tam
kúpali/plávali každý deň , ale aj napriek
tomu 180km biku a maratón v teplote
skoro 40 dalo riadne zabrať sezóna 2017
teda úspešne ukončená, teraz oddych a
teším sa na tu ďalšiu - 2018

Každopádně tomu, kdo se ještě nikdy
nebyl podívat na velkém triatlonovém
závodě, určitě mohu Busselton doporučit
– je to jediná možnost v Západní Austrálii
uvidět špičkové ironmanské borce, nasát
skvělou závodní atmosféru... a navíc ještě
strávit víkend u báječného oceánu.
Těším se za necelý rok na viděnou!
Milan
P.S. Rudův pobyt v Busseltonu byl ještě
zpestřený…

UKRADENÉ KOLO! Včera o půlnoci z našeho apartmánu v Busseltonu někdo ukradl
Rudův Specialized. Zaslechli jsme ho, ale
nestihli jsme ho... Policie tvrdí, že to bude
někdo místní a bude se kolo snažit prodat
někde v Západní Austrálii.
…ale naštěstí po čtyřech dnech vše dobře
dopadlo…
Stolen race bike had been recovered by
Busselton Police
Ďakujem veľmi pekne všetkým za zdieľanie a podporu, veľmi veľa to pre mňa
znamená. Som veľmi šťastný, ďakujem
ešte raz...
…takže Ruda dostal krásný „dárek“ ke
svým narozeninám!

Pro ty, kteří si (prozatím) na Ironmana netroufají, tu mám pozvánku na tradiční triatlon
v neděli 18. března 2018 v městečku Moora, cca 180 km na sever od Perthu.
Moora je ideální příležitostí si zazávodit mezi kamarády, se spoustou fanoušků a bez ruchu velkoměsta…
Vybrat si můžete z následujících vzdáleností (plave se v 50m bazénu):
Sprint Course - 650m SWIM | 18km CYCLE | 4.5km RUN
Short Course - 350m SWIM | 12km CYCLE | 3km RUN
Fun Course - 150m SWIM | 6km CYCLE | 1.5km RUN

Neoddělitelnou součástí víkendu je i skvělý předzávodní večer v caravan parku
(http://www.moora.wa.gov.au/accommodation.aspx), který si užijí děti i dospělí!
Přihlášky (od 15.1.2018): https://www.registernow.com.au/secure/Register.aspx?E=28249
Nejste si jistí, co je k triatlonu potřeba a jak na to?
Chtěli byste si zazávodit, ale netroufáte si na všechny disciplíny a nemáte tým?
Pošlete mně email s vašimi dotazy:
Milan, kucera@iinet.net.au
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KLOKÁNEK

KOZLIATKA
Sadni si ku mne na lávku, poviem ti peknú rozprávku.

Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo – bola jedna
hôrka, v tej hôrke lúčka, na lúčke domček a v domčeku
prebývala stará koza. Celá bola biela, len pod okom
mala škvrny.
Táto koza mala sedem utešených kozliatok.

Odchodí koza na pašu a prikazuje kozliatkam:
„Deti moje, nože dnu nikoho nepúšťajte; prišiel by vlk
a zmárnil by vás. Otvorte len mne, keď vám zaspievam
pesničku:
Kozliatka maličké, otvorte mamičke,

nesie vám, nesie vo vemene mliečičko,
nakŕmi vás sienkom, napojí vodičkou.

Kozliatka mamičke všetko prisľúbili, ale čože? Vlk už
dávno potajomky chodieval k domčeku. I teraz sa pritajil pod oblokom a všetko vypočul. Veď ja jej pesničku
už viem, pomyslel si.
Počkal ešte trochu, pokým stará zájde až do hory, potom sa chytro rozbehol k dverám domčeka.

„Vlk si, zase len vlk, a my ťa nepustíme! Nenazdaj sa,
že nás oklameš. Pesnička je mamičkina, ale hlas je
veru tvoj. Naša mamička má ešte tenšie hrdielko.“ A
neotvorili.

„Aké ti mi tu, vraj ešte tenšie!“ napáli sa vlk. „A či ma
ten kováč ešte dosť neutĺkol kladivom?“

Lenže márne sa zlostil, márne pajedil. Ak chcel kozliatka oklamať, musel znova na nákovu. Voľky-nevoľky sa
rozbehol znova ku kováčovi. Len aby ho našiel doma.
Našťastie tam kováč bol a vlk na neho zakričal už z
prahu:
„Kováč, kováč, aké hrdlo si mi to ukoval?“
„Ako dlho si vydržal na nákove, také ti je hrdlo.“
„No dobre. Tak ukuj mi ho ešte tenšie!“
„Hybaj na nákovu!“ povedal kováč a ukoval vlkovi
celkom tenké hrdlo.
Keď bolo hrdlo hotové, vlk sa ponáhľal zase k domčeku. Už po tretí raz zastane pri dverách a spustí
tenulinkým hláskom:
Kozliatka maličké, otvorte mamičke,

Vlk bol hlúpy. Nazdal sa, že keď sú kozliatka ešte maličké, ľahko ich oklame. I hrozným hlasom zareval:

nesie vám, nesie vo vemene mliečičko,

Kozliatka, otvorte!

Ale najstaršie kozliatko bolo veľmi múdre. Hneď poznalo vlka, podoprelo chrbátikom dvere a povedalo:

Nesiem vám na rožkoch mliečka,

nakŕmi vás sienkom, napojí vodičkou.

vo vemene vodičky!

„Veru si ty nie naša mamička, a my ťa nepustíme.“

Lenže kozliatka už boli naozaj múdre. Ako počuli vlkovu popletenú pesničku, začali sa smiať a zavolali:

„Vravím vám, že nie je!“ volalo najstaršie.

„Vlk si, vlk, a my ťa nepustíme! Naša mamička má tenšie hrdlo, aj pesničku inakšie spieva.“
A vlk počul, ako sa v chyžke veselo na ňom smiali.

„No, ten smiech vám nedarujem!“ povedal si vlk a
nahnevaný uteká ku kováčovi. Ešte bol ďaleko, už na
nebo volal:
„Kováč, kováč, ukuj mi tenšie hrdlo!“
Vyjde kováč vlkovi naproti a povie:
„Ba netáraj! Načože je tebe tenšie hrdlo?“
„Nespytuj sa, ale kuj, lebo ťa naskutku zjem!“ odvrkol
vlk.

Tak či tak, no kováčovi sa nechcelo pod vlkove zuby.
Položil vlka na nákovu, chytil kladivo do ruky a buch z
jednej, buch z druhej strany, koval tenké hrdlo.
Lenže vlk bol netrpezlivý a ušiel skor, ako kováč hrdlo
dokoval. Beží zase horou a cestou si kozinu pesničku
opakuje.
Zastane vlk po druhý raz predo dvermi domčeka a teraz už pozorne zaspieva:
Kozliatka maličké, otvorte mamičke,

nesie vám, nesie vo vemene mliečičko,
nakŕmi vás sienkom, napojí vodičkou.

Počúvajú kozliatka, počúvajú, aký je to zase spev. Hlas
ani hrubý, ani tenký – nie, to nie je mamička. A preto
odpovedajú:
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„Ba veru je to mamička!“ škriepili sa mladšie kozliatka.
„Neškriep sa!“ okríkli ho mladšie. „Je to naša mamička,
nuž pusťme ju, lebo sme hladné.“
I odstrčili to najstaršie odo dverí a otvorili.

Tu namiesto mamičky skočí do izby vlk a vycerí zuby!

Jaj, to bolo strašné! Úbohé kozliatka sa zľakli a rozpŕchli sa ako kurence. Chceli sa skryť pred vlkom, ale
ten všade za nimi. Jedno sa skrylo pod lavičku – našiel
ho. Druhé za poličku – aj to našiel. Tretie, štvrté – všetky našiel, pochytal a pohltal. Len jedno jediné skrylo sa
do piecky a zakryté dverčiatkami vlk nezbadal.
Po takejto hostine sa vlk pooblizoval a spokojne vyšiel
z domčeka. Dvere nechal otvorené, lebo od toľkých
kozliatok ostal taký široký, že sa ledva cez ne prepchal.
„Ej, či by som teraz pil!“ pomyslel si.

A tak šiel z nohy na nohu k studničke zapiť tú
pečienku.

Príde stará koza domov, dvere nájde otvorené, hneď ju
chytí strach:

„Jaj, preboha, čo sa tu porobilo!“ Hľadá, bľačí, vyvoláva deti – no nikde šuchu ani ruchu. Až naveľa vystrčí
to najstaršie kozliatko hlavu z piecky:
„Mama, mama, a či ste to ozaj vy?“ neverilo chúďa.
„Veru som ja, dieťa moje. A kdeže sú ostatné?“
„Jaj, mama moja, kdeže sú tie! Prišiel vlk, spieval vašu
pesničku, nuž otvorili mu a on ich požral. Všetky požral, iba mňa nenašiel, lebo ma v piecke nebolo vidno.“

Ako to koza počula, prestala nariekať a poď ona za vlkom! Dobehla
ho práve, ked začal schádzať
k studničke. Ej, či mu tá dala!
Zadupkala nohami, podhodila si
ho rohami a mlátila a bila, koľko
sa doň pomestilo. A vlk, taký
prejedený, ani sa bránil nemohol.
Nakoniec ho tak poklala rohom, že
sa hned vystrel.
Koza vlkovi chytro brucho rohom
rozpárala, kozliatka povyberala, v
studničke poumývala a ponapájala. Našťastie vlk ich nepochrúmal,
ale také celé hltal a ešte sa vody
nenapil.

Kozliatka hned prišli k sebe a začali
veselo poskakovať.

A ktože mal vačšiu radosť ako stará
koza? Sťastná mať si odviedla detičky domov, aby sa mohli vyrozprávať. Ale od toho dňa kozliatka
mamičku vždy poslúchali a vlkovi nikdy viac neotvorili.
A na vŕbe rozhojdal sa zvonec, že je našej rozprávočke koniec.

SNEHOVÁ VLOČKA
Snehové vločky
vznikajú tuhnutím
vodnej pary.

Najčastejšie majú
tvar šesťuholníka.

Ako sa najradšej hráš
so snehom?

SNEHOVÁ VLOČKA
Padá vločka veselá,
svet si zhora prezrela.
Padá celkom tichúčko,
na pole i na líčko.
Zakryje nám celý kraj,
pre deti to bude raj.
Budú stavať snehuliaka,
sánkovať sa, to ich láka.
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MIKULÁŠ 2017
Co víme o Mikulášovi?
Mikuláš není žádná vymyšlená pohádková postava. On skutečně žil. Narodil se v bohaté rodině roku 260 ve městě Patra v jižním Turecku.
Vypráví se o něm, že pomohl chudému sousedovi, který měl tři holčičky. Třikrát tajně vhodil do jeho domu měšec s penězi a souseda zachránil
před bídou. Časem Mikuláš rozdal veškerý svůj majetek a stal se biskupem ve městě Myře. Staral se o sirotky, pomáhal vdovám a všem chudým a
pronásledovaným. Dokonce se o něm vypráví, že když byl v Myře hladomor, zázračně namnožil bochníky chleba. Celý život pomáhal lidem, které
stihlo nějaké neštěstí. Dožil se devadesáti let. Po smrti byl všude uctíván a prohlášen za svatého. A tak si Mikulášovu štědrost lidé připomínají každým rokem v celé Evropě. Pátého prosince, v předvečer jeho svátku, chodí Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Mikuláš je oděn jako biskup. Má
bílé roucho, na hlavě vysokou, do dvou špic vybíhající čepici, které se říká mitra. V ruce drží dlouhou, pastýřskou hůl, nahoře stočenou a zdobenou, které se říká berla. Všechny děti rozradostňuje svou nadílkou. (České Vánoce Josefa Lady)
I k nám do Perthu Mikuláš zavítal. A nebyl sám. Jako každý rok s ním také přišli
anděl a čert. Vždyť na ně čekalo přes sto
dětí! Těch dobrot, kolik museli přinést
pro všechny ty hodné a těch brambor
pro všechny, kteří občas zazlobí. A že
zazlobí všichni, to se se mnou můžete
vsadit. Však to čert dobře věděl a pytel
měl přichystaný na ty největší uličníky!
Nakonec ale žádné dítko odnášet nemusel, i když alespoň jedno mělo namále!
A než Mikuláš začal dětem rozdávat
balíčky, vystoupily na pódiu děti z České
školy Perth. Nejprve nám ti nejmenší zatancovali a zazpívali písničku o
vrabčákovi a sýkorce a další písničku o
kaprovi. Od těch větších jsme se dozvěděli, co všechno se dá najít v klokaní
kapse a proč se střapatá koala ve větvích
houpala – v úvodní recitaci všem v sále
připomenuli, že čas vánoční je na obou
stranách zeměkoule opravdu jiný:

V Austrálii slunce pálí, u nás padá bílý sníh.
Australánci plavou v moři, Češi jezdí na saních.
Čechy krásné, Čechy naše
sněhu je tu jak krupičné kaše.
Letos jsme se rozhodli,
že zaletíme na Vánoce
k protinožcům na hody.
Tradiční mikulášská nadílka se konala jako
každý rok v rakouském klubu v Orange
Grove. Této oblíbené akce se začátkem
prosince zúčastnilo přes sto dětí. Na děti
zde čekala kromě mikulášské nadílky také
zvířecí farma, kde si děti mohly pochovat
nebo pohladit morčátka, kachňátka, králíky nebo kozu.
Všichni návštěvníci si mohli zakoupit
výrobky na vánočním jarmarku, které pro
tuto příležitost každý rok vyrábějí děti z
České školy Perth.
Děkujeme všem dětem a rodičům za účast
a těšíme se příště na shledanou!
Kateřina Hnědkovská
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SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
A ještě než mezi všechny děti zavítala mikulášská družina, čekala na nejstarší žáky České školy velká událost –
slavnostní pasování čtenářů. Pasování první generace „odchovaných“ čtenářů se konalo před třemi lety, během
oslav pátého výročí od založení České školy. Dorostla nám další čtenářská generace.

Před zaplněným sálem rakouského klubu
a vzácným hostem králem Knihomilem až
z daleké fakulty pedagogické Ostravské
univerzity tentokrát stálo osm žáčků. Ti
však nejprve museli dokázat, že si hodnosti Řádu čtenářského opravdu zaslouží!
A tak se do toho hned pustili. Nejdříve
všem ukázali, že „Abeceda, to je věda, bez
ní se žít prostě nedá, jedno písmenko nic
není, to se ztratí v okamžení.“ A že je třeba
každé jedno písmenko perfektně znát.
Ovšem pro ně to už dávno věda nebyla,
když nám pak s lehkostí přečetli, co víme
o Mikuláši i o čertovi. A samozřejmě se
nezapomenulo ani na anděla.

jako nejvzácnější poklady, budou se k
nim chovat opatrně, s úctou a budou je
mít rádi, Jeho Veličenstvo král Knihomil
prohlásil, že mu dokázali, že si pasování
do řádu čtenářského opravdu zaslouží. A
hned se tohoto úkolu také ujal a každého
pokleknutého žáčka opravdickým francouzským kordem pasoval. Hodnost byla
stvrzena krásnou pasovací listinou.

čtenářské kompetence je velmi důležitým
mezníkem, který je třeba náležitě oslavit.
Děti už mají napůl vyhráno a mohou
dále rozvíjet své jazykové dovednosti
čtením českých knih a textů. Velké poděkování patří týmu nápaditých a trpělivých učitelek a asistentek – Kateřině,
Anye, Veronice a Lence, které nejen
vytvářejí specifický program na sobotní
výuku, ale věnují mnoho času i všem
ostatním nadstavbovým programům a
aktivitám, jako jsou tematické workshopy, Noc s Andersenem či tábory, které
jsou důležitou součástí života České
školy. Poděkování patří i všem rodičům,
kteří školu podporují a do její činnosti
se zapojují, děkujeme i všem ostatním
příznivcům České školy za posledních
osm let. Vaše uznání, povzbudivá slova
i poděkování nám dodávají energii a
smysl v naší práci pokračovat.
Víc se o České škole můžete dozvědět na facebookových stránkách naší
školy: https://www.facebook.com/
CzechSchoolPerth/
Jitka Smith

Po slavnostním slibu, kdy všichni slíbili,
že se vždy budou chovat jako rytíři řádu
čtenářského, že budou opatrovat knížky

Už od roku 2009 se Česká škola snaží
udržovat a rozvíjet zájem a lásku k českému jazyku. Vytváří motivační prostředí, ve kterém nejrůznějšími metodami
a aktivitami učitelky rozvíjejí (nejen)
jazykové dovednosti dětí, a to ve všech
výukových oblastech. Přestože skvělé
komunikační schopnosti a porozumění
patří mezi nejvyšší priority, dosažení
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NĚMÉ SVĚDECTVÍ (ČÁST 3)
Luděk Schmidtmayer
(Detektor revue)

Chtěl bych alespoň pro ty nezasvěcené v
krátkosti osvětlit, jaký význam měl boj
o Krétu a co prožíval náš hrdina, kterému patřil ešus – němý svědek této velké
události. Boj o Krétu Němci pojmenovali operací „Merkur“. Byla to jedna z
nejurputnějších a nejdramatičtějších bitev
svedených mezi německými a spojeneckými jednotkami za druhé světové války.
Rozhodující boje probíhaly v květnu
1941 po dobu pěti dnů. Dvakrát byl jejich
výsledek na vážkách. Jen za první tři dny
překročily německé ztráty celkové ztráty,
které od začátku války utrpěli. I přes tyto
překážky nakonec 8000 vojáků porazilo
téměř pětinásobnou přesilu spojenců.
Hitler napadl 6. dubna 1941 Jugoslávii
a Řecko. Byla to tzv. Blesková válka.
Jugoslávie vydržela pouze pět dnů a
kapitulovala. Řecko sice odolávalo o něco
déle, ale nakonec rovněž podlehlo. Britský
kontingent se stáhnul a byl evakuován na
lodích královského námořnictva.
Německý výsadek se snažil zabránit
ústupu spojenců. Přesto se spojencům
podařilo ustoupit a držet se na ostrově
Kréta. Německo muselo Krétu bezpodmínečně obsadit. Byla to důležitá strategická
pozice ve Středozemním moři, a navíc se
tu nacházela základna britských bombardérů, která byla hrozbou pro naftová
pole u rumunské Ploješti. Tato pole byla
nejvýznamnějším zdrojem ropy třetí říše a
musela být za každou cenu uhájena.
Britské letectvo také ohrožovalo německé a italské plavební cesty ve
Středozemním moři.
General Freyberg, který přivedl novozélandskou divizi z Řecka, byl jmenován
velitelem posádky na ostrově. To ještě
netušil, že se zaměří na čtyři strategická
letiště na ostrově - Maleme, Canea, Retino
a Heraklion. Osádka na Krétě se skládala z
britské brigády a oddílů námořní pěchoty.
K ní se připojili spojenci britských národů
a řeckého vojska stáhnutého z kontinentu.
Freyberg disponoval silou téměř 40 000
mužů dokonale vyzbrojených transportem
a těžkým dělostřelectvem. Další vybavení
bylo přiváženo po moři - byly k dispozici
tanky, transportéry a letectvo RAF. Britové
byli odhodláni nevydat Krétu za žádnou
cenu. Jinak by byly ohroženy pozice v
severní Africe a ve Středozemí. Mezitím se
německá armáda soustředila na přesun na
Balkán. Německému výsadku velel generál
Student. Pod jeho vedením se s důstojníky
připravoval strategický plán, jak napadnout pomocí námořního letectva a pěchoty
Krétu. Mělo se zaútočit ve dvou vlnách.
První vlna byla zaměřena na letiště
Maleme a oblast města Chania. Druhá vlna
měla zaútočit po šesti hodinách na letiště
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v Heraklionu a Retinu. Útok začal 20. 5.
1941 střemhlavým útokem bombardérů Ju
87, které zničily téměř všechny britské stíhačky na zemi. Letiště byla vyřazena. Nyní
začala operace německých výsadkářů.
Výsadek byl směrován na důležitý bod,
a to letiště v Maleme na severovýchodě
Kréty a na východní část Kréty. Tam ležel
hlavní stan G. Freyberga a hlavní pozice
celého ostrova Canea.
Útok začal za svítání 20. 5. 1941. Němečtí
výsadkáři neměli tušení, že jdou do boje s
pětinásobnou dobře připravenou přesilou.
To byl začátek legendy, kdy měl být opevněný ostrov výlučně dobyt výsadkovými
jednotkami. Prvních 90 mužů dopadlo na
zem kolem sedmé hodiny ráno pod stálou
palbou. Velel jim poručík Genc. Povedlo se
jim přes velké ztráty zničit protiletadlovou
baterii Maleme.
Dalšímu útoku velel major Krohe. Napadl
samotné letiště. Ovšem stovky mužů byly
zaneseny větrem téměř na britské pozice.
Útok byl tím pádem zmařen. Další roty nedopadly o moc lépe. Byly pod silnou palbou a nedokázaly se shromáždit severovýchodně od letiště. Jedné z rot se podařilo
obsadit západní obranné pásmo. Generál
Majdad vedl další skupinu na západní straně. Na jižním letišti byl však těžce zraněn
a vlastní pozice nebylo možné udržet.
Oddíl plukovníka Heidricka seskočil
západně od Chánie. Měl obsadit Chánii,
Galatos a pozici okolo zálivu Suda. I další
oddíly a prapory však měly velké problémy. Nebyly schopny obsadit vytýčené cíle
letišť, jak bylo plánováno. Němci utrpěli
obrovské ztráty, o kterých na kontinentu
nikdo nevěděl. Druhá vlna měla kvůli času
problémy s tankováním letadel a byla
rozptýlena na malé skupinky. Obsadit vše
první den bylo nemožné.
Dne 21. 5. udělal generál Freyberg velkou
chybu, že nezahájil protiútok, kdy mohlo
být německé vojsko zahnáno k moři. A to
byl začátek konce. Němci začali zásobovat
vojsko zbraněmi a dalším přísunem vojáků
a vybavením. Jisté bylo, že Němci utrpěli
obrovské ztráty. Britské jednotky stále
kladly obrovský a vytrvalý odpor. Při prvních vlnách útoků ztratil generál Student
40 procent mužů Luftwaffe, na moři byly
potopeny italské lodě s posilami. Němci
nasadili téměř všechny své výsadkáře.
Hitler a jeho poradci nemohli připustit
jakékoliv zveřejnění obrovských ztrát při
dobývání Kréty.
Generál Freyberg se dostal k dokumentům
s kopií bitevního plánu. Plán přinesl důležité informace, mimo jiné o tom, že Němci
podcenili síly spojenců. Prozrazoval také,
že Němci použili všechny své výsadkové
jednotky. Ale 22. 5 již Němci měli nejtěžší

část bitvy za sebou. Nový generál Ringl
převzal veškeré velení nad jednotkami v
Malame. Jednotky rozdělil na tři části a
poslal je do dalších náročných bojů. Po
celý den byli Němci neustále zásobováni
zbraněmi a posilami. Na některých německých pozicích boje neustávaly ani za cenu
nedostatku munice a zásob.
23. 5. Německý prapor narazil západně od
Kasteli na místní partyzány. Tito partyzáni se dopouštěli na mrtvých a raněných
německých vojácích zvěrstev. Z místa, kde
operovalo 550 německých vojáků, jich
bylo 135 znetvořeno.
Neustávající zásobování německých pozic
probíhalo i pod přímou palbou britského
dělostřelectva, Po čtyři dny odpalovala
novozélandská skrytá děla projektily na
letiště v Malame. Nakonec se německé
armádě povedlo tuto důležitou dělostřeleckou linii dobýt.
Novozélandské jednotky se musely
urychleně stáhnout, jinak by byly obklíčeny a padly by do zajetí. Tento krok byl
záchranou a zároveň velkým vítězstvím
pro německé pozice. Letiště bylo zcela
zabezpečené. Bylo to draze zaplacené, ale
bez tohoto úspěchu by Němci s největší pravděpodobností ostrov nedobyli.
Operace Merkur nabrala tempo.

24. 5. ohlásily německé noviny, že od brzkých ranních hodin 20. 5. bojují německé
výsadkové jednotky se spojenci na ostrově
Kréta. Tímto bylo jasné, že Hitler si je
vítězstvím už jistý.
Britové stále odolávali a rvali se o každý
kousek ostrova. Německá Luftwaffe tvrdě
potírala odpor jak ze země, tak ze vzduchu
bombardováním.
27. 5. Generál Freyberg vyslal zprávu do
Velké Británie: „Bez ohledu na rozhodnutí
vrchního velení je naše současná situace
z vojenského hlediska bezvýchodná. Naše
jednotky nestačí odolávat soustředěným
náletům, s nimiž se potýkáme již šest
dnů. Proto se domnívám, že část jednotek
musí ustoupit.“
Byla vyhlášena evakuace ostrova britským
velením. Ustupovalo se směrem na Chánii.
Nicméně Němci nepoznali, že britské jednotky ustupují, a zahájili útok.
28. 5. Královské námořnictvo zahájilo evakuační plán dopravit z ostrova
spojenecká vojska do bezpečí. Při ústupu
z ostrova došlo k urputným bojům.
Britové útok německých vojsk zastavili.
Do Egypta se povedlo přepravit celkem
15 000 britských vojáků. Středomořská
britská flotila při přepravě do Egypta odolávala útokům letadel německé Luftwaffe.
30. 5. byl ostrov takřka dobyt. Britské zbylé pozice se většinou vzdávaly bez výstřelu.

31. 5. byl evakuován i generál Freyberg.
1. 6. v devět hodin ráno se definitivně
vzdaly zbytky spojeneckých jednotek
Němcům. Kréta padla.
Bylo by asi zajímavé a dost náročné
dohledávat informace, jak pekelné boje
probíhaly den po dni až do úplného konce. Jisté je, že to nedopadlo pro spojence
vůbec dobře. Ostrov obsadila německá armáda a pro místní obyvatele nastala doba
temna. Proběhlo mnoho poprav místních
obyvatel za to, že pomáhali britským
uprchlíkům a místním partyzánům. Přesto
se povedlo uprchnout několika stovkám
britských vojáků z ostrova pomocí lodí
místního obyvatelstva.
Zjistil jsem mnoho informací, ale udělal
jsem pouze výpis o praporu 2/7 za dané
období – o jeho vzniku, historii, jakož
i dramatickém konci na Krétě, což je
velmi zajímavý příběh. Prapor nebyl
úplně rozbit. Operoval mimo jiné i proti
Japonsku a na Nové Guinei. Fungoval
do 18. prosince 1945, kdy se vrátil do
Austrálie. V únoru 1946 byl prapor
rozpuštěn. Od ústupu z Řecka po většinu
války velel tomuto praporu praporní
velitel plukovník Henry Guinn.
Dne 25. října 1939 část 17. brigády 6.
australské divize 2/7 praporu otevřela
sídlo v Royal Melbourne Showgrounds.
3. listopadu prapor přesídlil do nově zřízeného tábora v Puckapunyalu, kde plnil
svůj základní výcvik. Dne 15. dubna 1940
odjel do Melbourne. Po výcviku se 17.
května 1940 příslušníci praporu přepravili
na Blízký východ. Zde absolvovali další
školení v Palestině a Egyptě. Než prapor
zahájil svou první akci jako záloha proti
Italům na východě Libye – bylo to těsně
před Vánoci – bojoval v bitvách u Bardie
(3. - 5. ledna 1941) a v Tobruku (21. - 22.
ledna 1941). Nakonec obsadil obranné
pozice západní strany v Marsa Brega, kde
opět působil jako záloha.
Na začátku dubna 1941 je prapor 2/7 se
zbytkem 6. divize nasazen do Řecka, aby
odolával očekávané německé invazi 17.
května 1941. Pro prapor 2/7 byly boje v
Řecku náročnou sérií ústupových pozic.
Většina mužů praporu 2/7 byla evakuována z Kalamaty na palubě lodě Costa Rica
v noci ze dne 26. dubna. Odpoledne 27.
dubna byla Costa Rica ochromena útokem
německých letadel. Muži z 2/7 byli zachráněni dvojicí britských torpédoborců.
Loď s nimi pak přistála na Krétě.
Zde byli vojáci 2/7 praporu původně nasazeni k obraně pobřeží kolem
Georioupolisu, ale po přistání německého výsadku byli 20. května převeleni
do bojů kolem Canei. Dne 27. května se
prapor zúčastnil divoké bitvy na bajonety na 42. ulici, která dočasně zpomalila
německý postup. Muži 2/7 následně hráli
klíčovou ústupovou roli spojenecké síly.
Tvrdě bránili a odrazili německé útoky

na plavidla při ústupu spojenců. Byl to
ústup po ostrově ke Spakhii. Jako zpětný
odřad byl prapor 2/7 zanechán bez naděje
na evakuaci na ostrově Kréta. Po odjezdu
posledních evakuačních britských plavidel
ze Spakhie 1. června 1941 byl prapor 2/7
definitivně zajat německou armádou.
Tam končí i příběh rytý vojínem Odym
do ešusu.
Jakým způsobem se ešus dostal na jednu
z ústupovek našeho pohraničí, je velkým
tajemstvím. Pokud ešus zůstal na ostrově
Kréta, tak náš hrdina Ody ho tam mohl
ztratit či zanechat v jedné z posledních bojových pozic. Nebo si ho mohl přinést do
místního Dulagu. V těchto případech se ho
musel zmocnit spíš někdo od Luftwaffe a
odvézt si ho s sebou jako kořist do Evropy.
Potom by se snadno dostal s ustupující
německou pomíchanou armádou na ono
místo nálezu. Jaký další příběh by vyprávěl, je velkým otazníkem. Vždyť by byl ve
vlastnictví německého vojáka či důstojníka
další čtyři roky bojů. Je nepředstavitelné
množství možností. Možná Ody vše přežil
a z německého zajateckého tábora Stalag
XIII C se ešus dostal s kanadskou nebo
americkou armádou až sem k nám na naší
ústupovku. Jisté je, že v okolí nálezu ešusu
se válelo plno věcí od Luftwaffe a dokonce
i Španělský kříž.
Ať je to jakkoliv, nikdy se už nedozvím, jestli jeho majitel Ody vše přežil.
Ohromující by bylo, kdyby si ještě užíval
své stáři někde v Austrálii. Bylo by mu
teď něco přes 90 let.
Jeho odkaz ale stále existuje. Měl jsem
to štěstí ho najít a zachránit právě já. Pro
někoho je to kus ošuntělého prožraného
hliníku, který patří do šrotu. Pro mě je to
velmi vzácná věc, která díky mnohým náhodám skončila toho letního rozpáleného
dne v mých rukou.
Opět stojím ve své „sběrné“ místnosti a s
úctou vracím tuto legendární věc, která
prožila a vypověděla svůj velký příběh na
její čestné místo. Svírá se mi hrdlo už při
představě totálního konečného kolapsu,
kdy bráníte své ustupující kamarády pod
neutuchající smrtonosnou palbou. Přes
ohlušující rány, zvedající se prach a dopadající střelivo není pořádně vidět na nepřítele ani na cílové místo záchrany. Víte,
že se možná nikdy nevrátíte a neuvidíte
svou rodnou zem ani domov. Odplouvají
naplněné lodě a vy v beznadějném pekle
plníte svůj poslední rozkaz. Nedokážu si
představit ten skličující pocit australského vojína, že to byla jízdenka na jeden
směr. Téměř 11 dní tvrdých bojů a takový
konec. Jediné, co zbylo po tomto jednom
velkém příběhu člověka, je tento ešus.
Vždy na tento artefakt budu nahlížet s
velkou úctou a respektem.
Porážka na Krétě připravila Británii o
cenný opěrný bod ve Středomoří. Britové

na Krétě přišli o více než 18 000 mužů, z
nichž 11 835 padlo do zajetí, 1 742 bylo
zabito a 1 747 zraněno. Během operací
dále na Krétě padlo více než 100 příslušníků britského námořnictva. Ztráty Řeků
a Kréťanů nebudou nikdy známy, ale byly
mimořádně vysoké.
Po pádu Jugoslávie, Řecka a posléze i
Kréty si Hitler zajistil jižní křídlo. Nyní
mohl většinu jednotek soustředěných
na Balkáně, přesunout na sever a na
východ, aby se zapojily do války proti
Rusku. Už si nemusel dělat starosti kvůli
možným britským leteckým útokům na
rumunská ropná pole v Ploješti. Britové
už neměli žádné základny, z nichž by k
nim mohli doletět.
Německé vítězství však bylo zaplaceno
ztrátou 6 500 mužů, z toho téměř 4 000
padlých nebo nezvěstných. Během bitvy o
Krétu Němci přišli o 170 transportních letounů Ju 52 z celkového počtu 600 nasazených strojů. I tak měla Luftwaffe nedostatek dopravní kapacity a ztráty na Krétě
její situaci ještě zhoršily. Důsledky Němci
pocítili o dva roky později u Stalingradu,
kdy Goring nemohl splnit svůj slib a kvůli
nedostatku letadel nezajistil zásobování
obležené 6. armády. Ztráty, které utrpěly
parašutistické jednotky na Krétě, vedly
Hitlera k zákazu velkých vzdušně-výsadkových operací. Pomineme-li některé
malé operace, bojovali němečtí parašutisté až do konce války jako elitní lehká
pěchota. Britové a Američané vyvodili z
případu Kréty odlišný závěr než Hitler.
Pro ně to byla spíš forma než samotná
podstata výsadkových operací, která
neprokázala životaschopnost. Ve svých
velkých výsadkových operacích na Sicílii,
v Normandii a v Holandsku se spojenci
vyvarovali Studentovy praktiky shodit
parašutisty přímo do nepřátelských pozic,
a místo toho je vysazovali v určité vzdálenosti od operačních cílů a teprve pak
jejich síly soustředili k úderu.
Uveřejněno v časopise Detektor revue
03/2013
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The First Light Flower Essences of
New Zealand
Natural sacred medicine healing the
body, mind and spirit.
Made purely out of sun, water and
plants healing energy.
Please contact: Andrea Klíma
Tel: 0401272797, andreanzessence@gmail.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
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Indoor – Outdoor

Bootcamps

Nutritional Advice

One on One

Mums and Bubs

Pre and Post Natal
Certified

Group Training

Weight Loss

ANDREA LACK

|

0403 007 489

|

andrea.lack71@gmail.com

|

Z KLOKANOVY KAPSY
AUSTRALIA DAY QUIZ
Blíží se státní svátek Austrálie a všichni Australané slaví. Ať už jste již občany nejmenšího světadílu, který je
zároveň největším ostrovem světa, nebo se jimi chcete stát, jak moc víte o jeho historii a zeměpisu? Ověřte si
své znalosti v našem mini kvízu.
1 Evropské osídlení Austrálie započalo 26. ledna 1788, když
s trestanci připlula první flotila známá pod jménem First
Fleet. Kolik lodí bylo v této flotile?
a/ 5		
c/ 9 		

b/ 7
d/ 11

2 První odsouzenci byli odváženi do východní části Austrálie
– do kolonie New South Wales. Od roku 1825 následovala
Van Diemenova země. Který z dnešních států to je?
a/ Victoria		
c/ Queensland		

b/ Tasmánie
d/ Jižní Austrálie

3 Trestanecká kolonie na západním pobřeží Austrálie se původně jmenovala
a/ Nové Holandsko
c/ Swan River		

9 S jedinou výjimkou je v Austrálii zakázáno močit na veřejnosti. Tou výjimkou je
a/ pokud se v okruhu 100m od dotyčného nenacházejí děti
b/ pokud prostor není osvětlen
c/ pokud tak dotyčný koná na zadní kolo svého auta,
které je blíž ke krajnici
d/ pokud je dotyčným muž
10 Která vlajka je vlajkou Západní Austrálie?
a/

b/ Západní Teritorium
d/ Murray Land

4 Původní název Sydney, dnes největšího města Austrálie, zněl
a/ Port Jackson		
c/ Port Phillips		

b/Port Arthur
d/ Port Angel		

5 Počátkem 50. let 19. století vypukla v Bathurstu v New
South Wales zlatá horečka. Říkalo se jí
a/ Gold Rush		
c/ Hurray Gold!		

b/

b/ Eureka Stockade
d/ Australian Fever

6 Co je Wooloomooloo?
a/ Černý klokan		
c/ domorodý bojovník

b/ jídlo domorodců
d/ čtvrť v Sydney

c/

7 Hutt Lagoon u ústí řeky Hutt je slané jezero, které je celé
růžové. Proč?
a/ Srazily se tady tři kamióny se žvýkačkami
b/ Hladina je pokryta tenkou vrstvou růžové bakterie
c/ Raněná zvířata si tady hojí rány a jejich krev se míchá se solí
d/ Přítomná řasa Dunaliella salina produkuje karoten,
který vodu zabarvuje

d/

8 Šířka Austrálie se rovná vzdálenosti mezi
a/ Paříží a Prahou.......................b/ Londýnem a Moskvou
c/ Hamburkem a New Yorkem...d/ Tokyem a Pearl Harbourem
Vyhodnocení:
0 bodů		

Před testem jste neměli pít

1 bod		

No, alespoň vlajku Západní Austrálie jste poznali!

2-3 body		

Jste si jisti, že jste při odpovědích mysleli Austrálii?

4-5 bodů		

Vaše metoda tipování je úspěšná na 40-50%

6-7 bodů		

Test měl byt řešen individuálně, ne kolektivně

8-9 bodů		

To bylo na podruhé po přečtení si správných odpovědí, že?

10 bodů		

Váš přítel na telefonu Google má výtečné znalosti
Správné odpovědi: 1-d, 2-b, 3-c, 4-a, 5-b, 6-d, 7-d, 8-b, 9-c, 10-a; (10-b NSW, 10-c QLD, 10-d SA)
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BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE

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

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.

Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

•

Physiotherapist Jana mluví česky
specializuje se na bolesti hlavy a krku

•

Naomi se specializuje na pilates, „deep
tissue massage“ a rehabilitaci

•

Jack se specializuje na sportovní úrazy

ballajura@bpcphysio.com

•

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní
na dry „needling/acupuncture“

www.bpcphysio.com.au

call: 9249 2420

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
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
CzechSchoolPerth

Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

RAINBOW– KOMUNITNÍ PÉČE PRO STARŠÍ GENERACI

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
1. čtvrtletí 2018 Kurzu českého jazyka pro dospělé
začíná v úterý 16. ledna večer.
Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech úrovních:
mírně pokročilí, středně 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 úterní kurz či o sobotní hodiny pro začátečníky
ve Wembley Downs (souběžně s výukou České školy Perth),
prosím pište na:
czech.perth@outlook.com
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/
“Czech Language Classes Perth“

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

Umbrella Community Care

SV. OMŠA

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

Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.
 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti









12 November 11 am
10 December 11 am

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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Úklid, nakupovaní
Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
Osobní péče
Doprava k lékaři a na úřady
Pravidelné společenské akce a zábavy
Víkendové výlety
Skupinové wellness a ﬁtness
Společenské návštěvy

 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

(08) 9275 4411

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

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.

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 /czech.consulate.sydney/

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:
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

•

Osobně na některé z klubových akcí.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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
(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2018
3. 2. 2018

Cimbálová Muzika

February

AGM

April

Táborák

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.

June
August
October

Dětský Den
Vepřové Hody

Veľvyslanectvo SR
Velvyslanec: Dr. Igor Bartho
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telefón: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: emb.canberra@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/canberra
Honorárny konzulát SR
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix
34-50 Stirling Street
Perth WA 6000
Telefón: 1300 426 311
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

Filmový Festival

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím 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, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

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

!

www.martinudall.com
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