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LOVCI BEZE ZBRANÍ

Těm z Vás, co už jsou v Perthu nějaký ten rok, nemusím Jiřího a Marii Lochmanovy představovat. Vědí, že potkat je osobně je otázkou štěstí a náhody. A ta nastane tehdy, kdy se tito dva lovci snímků divokých zvířat vrátí
z australské buše a své úlovky archivují a dávají do knižní podoby. Taková chvíle nastala teď v květnu, tak jsem
vyrazila směr Innaloo k sídlu firmy Lochman Transparency, abych Lochmanovy odchytila a povyptávala se na
jejich práci.
A tak v roce 1978 přistáli v Sydney a půl roku se učili anglicky.
Následovalo 14 měsíců práce a šetření si na cestu po Austrálii.
Na tu se vydali vlastním autem, které pojmulo nejen své nové
majitele, ale i všechno, co potřebovali pro svůj nový kočovný
život divočinou i civilizovanou oblastí. Dva a půl roku jezdili křížem krážem Austrálií a fotili a fotili. Tady své budoucí živnosti,
fotografování australské fauny, zcela propadli.

Jirka je svým původním povoláním chovatel exotických zvířat a
pracoval v Čechách nějakou dobu u cirkusu. Maruška je matematička a zaměstnaná byla ve výpočetním středisku, kde obsluhovala obří počítače. Jejich zdánlivě odlišné zájmy svedla dohromady
láska a úcta k přírodě. Když se koncem 70. let v uprchlickém
táboře v Rakousku rozhodovali, kam se vydají, rozhodli se jednomyslně pro Austrálii. „Mohli jsme tenkrát do Kanady nebo do
USA, kde jsme měli přátele, ale my jsme chtěli začít nový život
zcela sami a bez postrkování,“ říká Maruška. „Navíc zvířena
Ameriky je hodně podobná evropské a nás lákalo poznat tu zcela
odlišnou a pro nás novou faunu protinožců,“ dodává Jirka.
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V Exmouth je zastihla zpráva od kamaráda, že přijede do Perthu
a že by se s nimi rád pozdravil. A tak ze severo-západu Austrálie
zamířili rovnou na jih. Večer je zastihnul u Ellenbrooku, kde tenkrát byla ještě buš. Když se to jarní ráno probudili, byli obklopeni rozkvetlou flórou Západní Austrálie. Ta nádherná podívaná a
vůně rozhodly o jejich příštím domově – rozhodli se usadit trvale
v Perthu. „Tenkrát jsem tam vyfotil také kvetoucí Kangaroo Paw,
kterých tam bylo spousta,“ povídá Jirka. „Později Australská pošta ode mne jednu fotku odkoupila a dala na poštovní známku.“

Svůj první byt si pronajali na Riverside. Tenkrát to bylo za $32
na týden. “Když nám to později zvýšili na $40, tak jsme se odstěhovali, protože to bylo moc,” smějí se Maruška s Jirkou. Než si
v roce 1986 založili svou vlastní firmu Lochman Transparency,
tak Maruška pracovala v Health Care a Jirka v perthské ZOO.
Také psal články pro odborné časopisy o zvířatech, které nejen
fotil ve volné přírodě, ale také je pozoroval a popisoval jejich
život. Manželům Lochmanovým se podařilo jako prvním na
světě vyfotit a popsat zvířátko zvané Monjon. Našli si všechny
dostupné informace, kde by se mohlo asi vyskytovat, pak do té
oblasti vyrazili. Vzali s sebou jídlo a pití na 6 týdnů, vybudovali
si na jednom místě základnu, z které pak vyráželi do buše vždy
na několik dnů, a hledali. A nakonec našli. Článek, který pak o
tomto malém vačnatci napsali, byl vyhodnocen čtenáři časopisu
GEO jako nejlepší článek roku.

Monjon Petrogale burbidgei je skalní klokánek 35cm vysoký, a tudíž nejmenší ze všech pravých klokanů; zatím nemá
české jméno.
„Jak poznáte, že zvíře, které hledáte, se v okolí vyskytuje?“ ptám
se. „Hodně brzo ráno vstaneme a jdeme se podívat do okolí, zda
jsou tam jejich stopy. Nejlepší je, když jsou tam duny,“ odpovídá
mi Maruška. A dodává: „Musíme to udělat dřív, než se probudí
ptáci a celé nám to tam rozšlapou.“
V roce 1992 se podařil manželům Lochmanovým další úlovek:
objevili nový druh želvy, která dodnes nemá jméno. Vyskytuje
se v odlehlých částech Kimberley. Ten rok bylo velké sucho a
zvířata žijící v horních částech toků táhla dolů k vodě. Jirka
s Maruškou ji náhodou v noci záhlédli a vyfotili. To tehdy netušili, že je tato želva odborné veřejnosti ještě neznámá. Dověděli se
to až po zveřejnění její fotky v odborném časopise.

Od nahodilého focení australské fauny a flóry se pomalu dostali
k focením na zakázku. Začátky nebyly snadné. Jirka obcházel
ze svým portfoliem různé odborné časopisy a publikační firmy,
nabízel fotky spolu s články popisující vyfocená zvířata. Zakázky
přicházely pomalu. Jednou si je najmuli Department of Parks
and Wildlife, aby udělali minikurz o fotografování pro vědce.

Jeden z účastníků se jich zeptal: „Jak to děláte, že nikdy nevyfotíte žádný špatný snímek?“ „No, my jsme se naučili ty fotky
mazat,“ odpověděl mu Jirka.
„Jak jste se vlastně dostali k české a slovenské komunitě
v Perthu?“ ptám se. „Já jsem přišla v roce 2009 a to jste byli ve
výboru.“ „No to jsme v něm byli už podruhé po nějaké odmlce,“
říká Maruška. A Jirka dodává: „Když jsme přijeli tenkrát poprvé
do Perthu, tak nám někdo povídal, že jsou zde nějací Češi a
Slováci. A že druhý den je schůze, ať přijdem. No a ona to byla
výročka. Já jsem se tam připletl do nějaké diskuse a pan Koňařík
mne pak navrhnul do výboru.“ Jak Jirka říká, tenkrát mezi
Čechy a Slováky byla ta starší generace, hlavně uprchlíci z roku
1948. Z těch mladších, tedy osmašedesátníků, tam nebyl nikdo,
tak potřebovali nějakou mladou krev - Lochmanovy. Jirka dělal
ve výboru sekretáře, později taky předsedu, a Maruška byla pokladní. Pak kvůli pracovnímu vytížení z výboru odešli, ale vrátili
se v roce 2009, kdy činnost krajanů ochabovala.

S přednáškami a ukázkami fotografií ze svých cest pro českou a
slovenskou komunitu v Západní Austrálii začali začátkem 90. let.
Promítali své krásné snímky a poutavě vyprávěli nejen o přírodě
a svých fotografických úlovcích v Austrálii, zejména v oblasti
Kimberley, ale také v jihovýchodní Asii a na Madagaskaru. Jak
sami říkají, chtějí se s krajany podělit o své zážitky a pozorování z doby, kdy bylo možné vidět zvířata ve volné přírodě ještě
v hojném počtu. „Například Northern Quoll, který ještě v roce
1980 žil v hojném počtu na Cape York v Queenslandu, je dnes,
bohužel, na seznamu vyhynulých druhů poloostrova,“ říká smutně Jirka.
Jejich zatím poslední výlet je zavedl do poušti Gibson a byl svým
obsahem odlišný od těch předchozích. Ale o tom nám budou
vyprávět sami na své příští přednášce.

S Lochmanovými si povídala Gábina
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Karel IV. a jeho doba
Zábavně vědomostní kviz pro laické znalce gotiky
1. Karel IV. se narodil v květnu 1316.
Kdy přesně to bylo?
A) na Pankráce
B) na Serváce
C) na Bonifáce
D) na Žofii
2. Který ze slavných Italů se mohl
s Karlem IV. potkat?
A)
B)
C)
D)

Leonardo da Vinci
Tommaso d‘Aquino (Tomáš Akvinský)
Francesco Petrarca
Galileo Galilei

3. Karel IV. byl stavěním doslova
posedlý. Jak uviděl nějaké pěkné
místečko, hned tam založil město,
hrad nebo kostel. Postavil toho tolik,
že to pak nestihli zničit ani husité se
Švédy dohromady. Namátkou například Karlštejn, Kašperk, Tepenec
(Karlsburg). Které z následujících
hradů Karel IV. nepostavil?
A)
B)
C)
D)

Monte Carlo (Itálie)
Křivoklát (střední Čechy)
Karlshaus ( Jižní Čechy)
Lauf (Wenzelsburg, Německo)

6. Čím se platilo v době Karla IV.?
A)
B)
C)
D)

českým grošem
pražským grošem
českým dukátem
pražským dukátem

7. Kolik piv se dalo koupit za 1 peníz?
A)
B)
C)
D)

1 pivo
3 piva
5 piv
10 piv

8. Který z uvedených nápojů se začal
pít v Čechách až od dob Karla IV.?
A)
B)
C)
D)

víno
pivo
medovina
mošt

9. Za vlády Karla IV. naše země oplývala mlékem a strdím. Co je strdí?
A)
B)
C)
D)

pšenice a ječmen
chmel
med
dřevo

4. Co sbíral/shromažďoval Karel IV.?

10. Když v době Karla IV. muž z podhradí řekl manželce: „S večeří na mě
nečekej, jdu brtat“, co tím myslel?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

drahokamy
zbraně
ostatky svatých
hudební nástroje

5. Rozvod, jakým dnes končí téměř
polovina českých manželství, nebyl
ve středověku možný. Manželství
mohlo být ale prohlášeno neplatným
za přesně určených podmínek určených církví. Co nemohlo být důvodem
k prohlášení manželství za neplatné?
A) pokud jeden z manželů nepřijal křest
B) pokud nevzešly z manželství žádné
děti
C) pokud manželka cizoložila
D) pokud byli manželé pokrevní příbuzní

Zajímavost k svatebnímu aktu
Jedním z mála průkopníků rovnosti mezi
pohlavími ve středověku byl proslulý teolog
Tomáš Akvinský, i když jeho argumentace
byla trochu úsměvná. Tvrdil totiž, že kdyby
si Bůh přál, aby byla žena muži podřízená,
stvořil by ji z Adamovy nohy. Kdyby naopak
chtěl, aby byl muž podřízen ženě, stvořil
by ji z hlavy. Ale protože Eva vznikla z
Adamova žebra, které je blízké srdci, jsou si
muž se ženou před Bohem rovni. Na základě
jeho učení začala církev při sňatku vyžadovat souhlas obou manželů, což předtím
nebylo zdaleka samozřejmé.
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Šel do krčmy (pít a kecat)
Šel do lesa na med
Šel do lesa pytlačit
Šel na zálety

11. Co šel dělat obyvatel hradu, když
odešel na „prevét“?
A)
B)
C)
D)

jíst
močit
spát
bojovat

12. Komunikace, zábava, výměna informací, služeb a zboží se dnes odehrávají na sociálních sitích. Co nebo kdo
plnil jejich funkci v době Karla IV.?
A)
B)
C)
D)

Trubači
Kejklíři
Podhradí
Krčma

13. Karel IV. dostal výtečný nápad
pražské trhy rozdělit podle druhů zboží. A tak se od jeho doby na
Staroměstském rynku prodávala
jen sůl, zvěřina a ryby, na dnešním
Karlově náměstí živý dobytek, na
Václavském zase koně. Oves i seno
byly k mání na Senovážném náměstí, a
ovoce logicky na trhu Ovocném. Co se
prodávalo v Lazarské ulici?
A) Léky, bylinky a koření
B) Víno, pivo, medovina, mošt

C) Med a sušené ovoce
D) Maso a masné výrobky
14. V době Karla IV. nebyl cukr, a
když, tak třtinový, a vozil se až ze
zámoří. Ti nejbohatší sladili medem
nebo sušeným ovocem. Bez cukru se
nekazily zuby – například Karel IV.
měl až do smrti v 62 letech všechny zuby a jen jeden malý kaz. Lidé
neznali kávu, čaj ani mnohá koření.
Které koření se k nám muselo dovážet
z Orientu?
A)
B)
C)
D)

zázvor
kmín
česnek
anýz

15. Rozdělat oheň ve středověku nebyla žádná procházka růžovým sadem.
Byly k tomu třeba tři důležité předměty: pazourek, ocílka a troud. A taky
spousta trpělivosti. Co byl troud?
A)
B)
C)
D)

suchá tráva
drobné suché větvičky
suché listí
suchá houba

16. Karel IV. byl v mládí fešák až
fintil. Oblékal se vždy podle poslední
francouzské módy. V době jeho vlády
došlo v módě k odlišení šatů mužů a
žen. Muži měli suknice, ženy nosily
přiléhavé halenky a volnou sukni.
Čemu se říkalo pachy?
A)
B)
C)
D)

falešným rukávům
závojům
ženským kabátkům
těsným botům

17. Na kterou část těla si ženy dávaly
heniny?
A) na hlavu
B) na krk
C) kolem pasu
D) na ruce
18. V období gotiky umělci museli
kočovat. Ve střední Evropě se nazývali
minesengři. Zábavu pro lid zajišťovali
potulní kejklíři, žongléři čili žakéři a
všemožní hudci či pištci, kteří hráli na
loutnu, niněru, šalmaj či fanfrnoch.
Který hudec hraje na niněru?
A)

B)

C)

D)

19. Muži se bavili turnaji a lovy. Páni
však nelovili kdejakou havěť. Třeba
zajíc nebo liška by byli pod jejich
úroveň.
Lovené zvíře muselo být velké, silné
a nebezpečné. Na konci středověku
církev prosadila jako nejušlechtilejší
lovné zvíře jelena. Proč?
A)
B)
C)
D)

má parohy, vypadá vznešeně
nejsilnější samec vládne stádu
vydává mohutný zvuk
nekouše

20. Co bylo oblíbenou hrou pro ženy u
dvoru v období gotiky?

B) v roce 1458, Jiřím z Poděbrad při
jeho zvolení českým králem

A)
B)
C)
D)

C) v roce 1861, Františkem Palackým
(který má přezdívku Otec národa), při
jeho jmenování doživotním členem panské sněmovny

házení míčem
hra na slepou bábu
hra na schovávanou
kuželky

21. Kdy byl poprvé nazván Karel IV.
Otcem vlasti?
A) v roce 1378, Vojtěchem Raňků při
pohřební řeči

D) v roce 1975, Gustávem Husákem při
jeho prvním novoročním projevu jako
prezidenta tehdejšího Československa
řešení příště

MAŠKARNÍ REJ
Oslava kulatých narozenin bývá vždy obohacena něčím zvláštním. Když
však jde o 700. výročí a ještě k tomu Otce vlasti, Karla IV, z boží vůle krále českého, markraběte moravského a císaře Svaté říše římské, musí to být
oslava nad oslavy. A tak jsme se rozhodli uspořádat maškarní rej, který
proměnil večer v Českou zemi ve 14. století.
Gratulanti začali přicházet krátce před
7 hodinou večerní; byli mezi nimi nejen
páni a dámy od dvora, ale i rytíři, duchovní, řemeslníci a dokonce i žebráci.
Ti všichni hned pozdravili samotného
Karla IV., který už v sále seděl třímaje své
žezlo a jablko a usadili se kolem stolů na
kterých hořely svíčky. V sále vyzdobeném
v gotickém stylu již zněly dobové melodie
od skupiny Krless.
Hosté během oslav zaháněli hlad pečenými kuřátky, kančími hřbety, dobovými
plackami (langošemi) a šiškami (koblihami) v hospodě Jedová chýše, a hasili žízeň
v Krčmě u Karla IV., kde se podávalo
pivo, víno a svařák s místními bylinkami.
Tančilo se na dobovou hudbu v podání

folkových skupin Ginevra a Miritis.
A pak nadešlo slibované překvapení slavnostního večera. Coby kastelánka hradu
jsem připravila pro hosty kviz, který je v
2-3 členných týmech prověřil, jak dobře
znají období vlády Karla IV. Období, do
kterého se jsme se všichni v neděli 28.
května 2016 na pár hodin přenesli a žili
chvilku v atmosféře gotiky a bez mobilů.
Zkuste to i vy. Vraťte se do doby Karla IV
v našem zábavném kvizu a hádejte, jak to
tenkrát bylo. Ale pozor! Žádné encyklopedie ani Google. Neměli je ani vítězové
kvizu, kteří si jako cenu odnesli klášterní
víno a pravou slovenskou medovinu.
Gábina
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC A FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Filipojakubská noc 30. dubna vzbuzovala u našich předků bázeň i úctu. Věřili, že
právě tento soumrak otevíral cestu temným silám, které bylo třeba zapudit, osvítit, plamenem očistit. Ty prý měly větší moc než jindy, a proto se tuto noc otvírala
země, ukrývající četné poklady. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic,
které se slétají na sabat. Proto se této noci říkalo „noc čarodějnic“.
Věřilo se, že symbol zla má moc škodit prostřednictvím lidí, nejčastěji starých žen.
Ty se ve středověku často stávaly obětmi „honů“ na čarodějnice. Spousta nevinných
žen tak skončila na hořící hranici. Na ochranu před čarodějnicemi se na kopcích
pálily ohně. Hlavním účelem tohoto lidového svátku byla ochrana úrody a celého
hospodářství.

Ohně, které vzplanou poslední dubnový večer, mají také symbolicky vyhnat zimu i
zlé síly. Pálení čarodějnic je tradiční svátek s pohanským původem. Oheň je fascinující živel, který má očistnou sílu. Navíc symbolizuje slunce, takže pálení ohňů bylo
chápáno jako posilování sluneční moci, právě na jaře, v období začínající vegetace.

I zde byl poslední dubnový víkend ve znamení čar a kouzel.
Konal se totiž každoroční, všemi oblíbený táborák, který letos,
po několika letech, vyšel právě na Pálení čarodějnic. Do Ern
Halliday Recreation Camp se přišlo podívat více než 350 lidí.
Malé čarodějky se svými brášky, rodiči a prarodiči se slétaly již
od třetí hodiny odpolední a po propršeném týdnu přičarovaly
nádherně modrou oblohu a hřejivé sluneční paprsky.
Kolem páté večerní se slétly čarodějnice mezi hosty a začaly tančit v rytmu hudby své čarovné tance. Některé chtěly i poblouznit
přihlížející, ale nebojácní chlapi zapálili oheň pochodněmi a
vyhnali tak čarodějky do okolních lesů. Opékání
buřtů mohlo bezpečně začít.
Jako tradičně se opékaly čarovné špekáčky od
českého uzenářského velmistra, jedl se pravý
zakletý chléb z české pekárny a oblouzněné
koblihy z pekárny polské. Ani český sládek se
nedal zahanbit a na slavnost uvařil mnoho kotlíků výborného piva, po kterém se jen zaprášilo.
Později návštěvníky pobídlo ke zpěvu několik
kytaristů, kteří zahráli, na co si kdo vzpomněl.
A protože všem chutnalo a dobře se bavili,
zůstali někteří zpívat s doprovodem kytar až do
brzkých ranních hodin.
A abychom si tradici připomněli opravdu jako
„doma“, na hranici nechyběla čarodějnice
v životní velikosti. Ke svému poslednímu letu ji
připravily nejstarší děti z České školy. Největší
starostí byla sláma, ale nakonec se nám ji podařilo sehnat, a pak už stačil jen dobrý nápad,
pár modelů z Op Shopu a nadšení dětí. Kluci
se postarali o to, aby nebyla plešatá, holky se
poohlédly po módě. Módní návrháři báječně
spolupracovali se švadlenkami, a tak nechybělo

8

mnoho promyšlených detailů a doplňků. Výsledkem byla krásná,
i když poněkud pozelenalá, čarodějnice. V pytli české pošty
doletěla až na hranici a s čerstvým make-upem ji pak zdobila až
do jejího zapálení. Jakmile se k ní dostaly plameny, už netrvalo
dlouho a zůstala z ní jen hromádka popela. Ale tak už to bývá.
Děkujeme všem dobrovolníkům i členům výboru, kteří se postarali o perfektní organizaci a průběh této velké akce i několika
hodinový úklid následující den. A tak ať se napřesrok opět sejdeme v hojném počtu, i když už asi bez čarodějnic…
Jitka a Michaela

9

Císař Karel IV.

Kterak v loketských lesích lovil a za jelenem se honil,
jak potom prameny teplé uviděl a u nich Karlovy Vary
založil
Karel IV., císař římský a král český, byl svému lidu králem nejmilejším. Za jeho vlády se v Čechách mnoho zlepšilo ku prospěchu země a všeho lidu. Loupežní rytíři a lapkové byli zajímáni a
trestáni, obchod a řemesla rozkvetly, všechna půda musela být
řádně obdělávána. Císař Karel IV. dal české zemi vysoké učení
pražské, kam se přihlásilo mnoho bohatých synů z domova i z
ciziny. Vědění a umění u něho našly vždy zastání.
Nebylo ale lehké vládnout tak veliké zemi, jakou tehdy byly
země české. Císař si však rád vyjel koňmo podívat se do toho či
onoho kraje, aby se na vlastní oči přesvědčil, jak páni hospodaří
a jestli drobnému lidu nekřivdí a nezkracují jeho práva.
Těžká léta vlády, bojů a starostí nachýlila postavu císaře, ale
když sedal na koně, byl ještě dobrý jezdec a dovedl štvát zvěř
jako kterýkoliv mladý lovec. Proto rád za honbou jezdil na
Loketsko. Tam na hradu Lokti vždycky nocoval a s pány jednal o
mnoha věcech. Potom si nechal pro sebe alespoň jediný den, aby
si vyjel do lesů na lov. Říkával:
„Když vyjedu s koněm doubravou, všechna tíha a starosti ze
mne spadnou. Kolem sebe vidím jenom ty lesní velikány, potoky
a řeky. Se svými věrnými pány jsem všude v bezpečí. Když se
psi dostanou na stopu zvěři a štvou ji do úpadu, pobodnu koně a
jedu za nimi.“
Císař vyprávěl pánům při večeři na loketském hradě všelijaké
příhody a srdečně je zval na zítřejší hon. Všichni si to pokládali
za čest. Císařské slovo mělo zvuk cenného kovu. Bylo tvrdé, ale
poctivé.
„Poslyš, milý purkrabě! Slyšel jsem, že tu někde v kraji jsou
prý uprostřed lesů horké prameny. Lidé jim říkají Vary nebo
Teplice. Byl bych rád, kdybys mne k nim zítra dovedl,“ a purkrabí horlivě začal císaři vyprávět:
„Na soutoku řeky Ohře a Teplice je takové místo, Milosti! Ale
cesta k nim žádná nevede, musíme jet přes lesy.“
„V cizině jsem všelicos slyšel o léčivých teplících,“ řekl císař.
„Lidé je chválí, že prý zahánějí nemoci a dokonce některé i
uzdravují. Rád bych našel i u nás takové místo, které by bylo ku
prospěchu všeho lidu.“
Toho večera se u stolu už o ničem jiném nemluvilo než o hojivých pramenech. Najednou povstal císař od stolu, všem popřál
dobré noci a šel spát. Ostatní se brzy rozešli, protože věděli, že
je zítra čeká perný den.
Přes noc se nebe zatáhlo tmavými mraky a k ránu se dalo do
deště. Loketský purkrabí při snídani zrazoval císaře, aby toho
dne nikam nejezdil, že se v lesích bude špatně lovit, ale on na
jeho radu nedal.
„Jen pospěšme, páni! Snad se nebudeme bát deště, když jsme
se nebáli ani střel v boji. Pro mne je každého dne škoda, který
bych měl promarnit. Kdopak z nás ví, jak dlouho ještě budeme
po tomto světě chodit.“
A na jeho rozkaz už páni sedlali koně na nádvoří. Napřed
vyrazili z brány psi se svými psovody, potom vyjeli královští
trubači a několik pánů z císařovy družiny i loketských, kteří
se dobře v kraji a lesích vyznali. Za nimi jel císař s purkrabím.
Jakmile jezdci zajeli do lesa, psi vyštvali někde z houštiny statného jelena a pustili se za ním. Když císař uslyšel troubení, řekl
purkrabímu:
„Jsme na lovu, pane purkrabí! Musíme se tedy řídit jeho
právem. Já pojedu za zvěří a dole u řeky se sejdeme,“ a zmizel
purkrabímu v nejbližší houštině. Císař se dostal brzy do čela
lovců, ale kořist mu stále unikala. Než mohl na jelena namířit,
vždycky mu zmizel z dohledu. Jezdci hnali koně přes strže a přes
vývraty, ale jelen jim stále unikal. Vedl je nahoru do vysokého
lesa a psi se mu drželi v patách.
„To je snad sám ďábel!“ zlobili se lovci, císař jel však před
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nimi beze slova a hnal koně přímo do vrchu.
Vtom jelen vyběhl až na skálu, která se lomila nad hlubokým
údolím. Než ho psi mohli dohonit, skočil obrovským skokem
kupředu a zmizel. Psi se řítili za ním, ale brzy se ozvalo jejich
žalostné vytí někde dole pod skálou. Z údolí stoupala bílá mlha a
daleko nikdo nedohlédl.
„Musíte za nimi. Ti psi asi zapadli někam do skalní rozsedliny
a bylo by jich škoda,“ nařídil císař.
A tu začali páni hledat nejpříhodnější cestu, aby se dostali
dolů k řece. Svah byl příkrý, porostlý trním a hložím. Museli
vést koně za uzdu a sestupovat opatrně dolů. Z jednoho místa
bylo pořád slyšet vytí a štěkot psů. Bylo to nedaleko řeky, která
se tu drala přes kameny klikatým korytem.
Když se páni dostali až do údolí k řece, najednou ustrnuli údivem. Nedaleko nich tryskal ze země horký pramen a rozléval se
kolem dokola. Císařův pes se v něm opařil a bylo třeba ho hned
utratit, ale jelen se už neukázal.
Všichni tu stáli beze slova a dívali se na tu krásu. Horká voda
se zvedala nahoru a zase padala v mnoha krůpějích dolů k zemi.
Místo kolem pramene bylo zbarveno do žluta a do červena, jako
by kameny a písek někdo vymaloval.
„To je jeden ze vzácných pokladů naší země!“ zvolal císař a
hluboce se tomu divu přírody poklonil a s ním všichni jeho páni.
„Císařská Milosti! To jsou Vary,“ dovolil si poznamenat loketský purkrabí, který sem dojel jinou cestou. „Chtěl jsem Vás sem
dovést, ale ten jelen nám trochu zmátl cestu.“
Císař se usmál a rozhlédl se kolem dokola.
„Ten jelen byl náš první posel a na jeho památku ať se
tato skála, přes kterou nás sem přivedl, jmenuje Jelení skok.
Kdybychom nějakého jelena ještě v lesích zastihli, pro dnešek
bude našich střel ušetřen.“
Znenadání se roztrhly na nebi tmavé mraky a jasné slunce
zazářilo. Sloup pramenité vody se objevil v novém světle. Měnil
se v tisíce krůpějí a ty padaly k zemi jako drobné kaménky
drahokamů.
„Dnes je vzácný den,“ řekl spokojeně císař a omočil si ruce
v teplé vodě. „Ten nesmí být nikdy zapomenut. Proto dám na
tomto místě založit město Karlovy Vary, které bude mít všechny
výsady, aby pomohlo nemocným znovu vrátit ztracené zdraví.“
Brzy nato sem přišli lidé a začali stavět domy a dvorce. Císař
si nechal nedaleko pramene na vršku postavit lovecký hrádek a
často v něm býval se svými dvořany. Když páni viděli, že sám
císař věří v léčivé účinky horkého pramene na břehu říčky Teplé,
jezdili sem také, koupali se a pili vodu.
Staletí uplynula a na místě loveckého Karlova hrádku zbyla
jen stará zámecká věž.
Léčivé účinky vzácného pramene, který doposud tryská zde z
nitra naší země, však nezmizely. Mnoho nemocných z domova i
z ciziny přijíždí do Karlových Varů, aby tu našli ztracené zdraví,
jak císař Karel IV. předpověděl.

11

12

Cohunu Koala Park
Cohunu Koala park, kouzelné místo ‘alá‘ zoo v Perthu, ale
přece jen málo známé… Je to něco jako zoo, ale není taková
ta klasická zoo, jakou známe… Park je od nás vzdálený cca 50
km, ale cesta je příjemná. Jede se přes různé farmy, krásnou
přírodou a nakonec ta cesta tak uteče, že jste tam ‚cobydup‘
(ale dá se tam dostat pouze autem - veřejná doprava sem
bohužel nefunguje).
Po 20 minutách jízdy najednou okolo sebe vidíme jenom
ranče a buš…. Nikde žádná civilizace, domy, obchody nic –
jenom buš :) Jako bychom se najednou ocitli v úplně jiném
světě (a to jsme na cestě jenom 20 minut! Páni, co bude následovat dál…)
My do parku dorážíme za 45 minut – mám radost, že jsme ho
našli, hurááá a teď dovnitř. Vstupné stálo 15 dolarů a ještě
jsme si mohli koupit pytlík popcornu za 4 dolary na krmení
zvířátek – samozřejmě, že ho bereme!! Hned u vstupu jsme
byli překvapeni volně puštěnými zvířaty, která tu tak různě
pobíhají a snaží se dostat k vašemu pytlíčku popcornu. Musíte
zde být bystří! Nebo když jsou některá zvířátka zavřena, tak se
k nim stejně vždy dostanete... Stačí otevřít branku… Nejdřív
jsme se jich trochu báli, ale pak jsme zjistili, že to vůbec není
třeba... Všechna zvířata zde můžete krmit, hladit a dokonce
si tu pokecáte i s papoušky, kteří na vás věčně volají: ,,Hello,
Darling!”
A proč je vlastně toto místo tak ‘supr čupr‘, kromě volně puštěných zvířátek?
Hlavní důvod je ten, že je to jediné místo v Perthu, kde si
můžete koaly i držet a vyfotit se s nimi (sice za 25 dolarů),
ale stojí to za to! V jiných místech si je maximálně můžete
pohladit, ale tohle místo je kvůli tomu tak úžasné. Možná to
tak nevypadá, ale držet koalu je neskutečný zážitek!

Důležité info:
Adresa: Lot 103 LoNettleton Road, Byford WA 6122
Otevírací doba: každý den od 10 do 16 hodin
Tip: Opravdu je výhodné vstát brzy a dorazit na desátou - a
celou zoo máte pro sebe :)
Zaslechla jsem, že brzy tu přibudou i wombati (tak třeba
budete mít štěstí) :)

Něco málo poučného o koalách:
Koala (nebo také medvídek koala) je jedno z nejznámějších
australských zvířat. Přestože vzhledem skutečně připomíná
medvěda, je to ve skutečnosti vačnatec, podobně jako třeba
klokan. Koalové jsou zavalitá zvířata, mají delší uši a končetiny. Při šplhání ve stromech jim pomáhají velké, ostré drápy.
Koala je obecně tiché zvíře, ačkoli samci v období páření
vydávají velmi hlasité volání, které je slyšet až do kilometrové
vzdálenosti. Samicím toto volání umožňuje odhadnout, zda
bude samec vhodný k páření – obecně dávají přednost větším
samcům. Pokud se koala ocitne ve stresující situaci, může
vydávat hlasitý nářek, o kterém se říká, že je podobný pláči
lidského dítěte. Koala se živí téměř výhradně listy. Koala má v
porovnání s ostatními savci velmi pomalý metabolismus a tráví 16 až 18 hodin denně bez pohnutí, přičemž většinu tohoto
času prospí. Manipulace s koalou jí může způsobit stres – což
je pravda, jelikož před námi byli asi 4 lidé, kteří se s ní fotili a
poté se musela vzít jiná koala – která s tím ,,souhlasila“ (také
se nesmí hladit na břichu, jelikož to by jí také hodně vystresovalo a mohla by z toho i onemocnět).
Kristýna Podeszwová
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MRTVÝ TAH
Většina kluků (ke kterým jsem se jednu dobu řadil i já), co chodí „bušit“ do fitka, bylo jistě konfrontováno s praktičností této
sportovní aktivity. Pamatuji si, jak jsem pomáhal u prarodičů
na zahradě a na narážky mého dědy na to že “přece cvičím,
tak to musí být lehké”. Dělo se to hlavně během aktivit jako
přenášení a zvedání bedýnek s okurkami/bramborami/jablky,
či tlačení kolečka s několika pytli brambor do kopce. Jak se na
to dívám teď? Naprosto s ním souhlasím. Je skutečně k smíchu,
když se mladí kluci chlubí výkony na bicepsovém zdvihu nebo
bench pressu, když kdejaký Honza z vesnice utlačí valník, s
pytlem brambor na rameni vyběhne ze sklepa a během poměřování sil v páce by posilkářům zlámal ruce. Pokud bych už měl
doporučit nějaký cvik na univerzální hrubou sílu, která je ovšem aplikovatelná do každodenního života, tak to bude děsivě
pojmenovaný mrtvý tah neboli deadlift. Bohužel se také často
stává, že ti, co mrtvý tah neumí cvičit správnou technikou,
činku zvedají pouze zády, což je podobné jako kdyby všechny
stropní desky ve vícepatrové budově byly drženy jen jednou
stěnou. Právě zapojení vnějších a vnitřních břišních svalů, hýždí a všech možných svalů kolem páteře je zcela zásadní.

„Kdo necvičí mrtvý tah,
necvičí vůbec.“
vložíte malíkovou hranu vaší dlaně do třísel a zatlačíte pánev
dozadu. Vaše kolena by se neměla téměř pohnout, holeně by
měly zůstat kolmé k zemi. Váš zadek by se měl pohybovat
vzad podobně, jako když chcete dosednout na záchodovou
mísu. V tříslech byste měli cítit svalové napětí ukazující, že
flexor kyčlí pracuje. Dívejte se na podlahu cca 5 metrů před
sebe. Pokračujte v pohybu vzad tak daleko, dokud jste schopni udržet kolena na stejném místě a samozřejmě dokud jste
schopni zachovat rovná záda, čehož se nesnažte docílit tím, že
budete vystrkovat zadek nahoru, ale tak, že se pocitově budete
pokoušet záda prodloužit. S dlaněmi stále na tříslech zatlačte
pánev vpřed se současným zatnutím hýžďových svalů. Hýžděmi
rozlouskněte ořech… Vaše poloha a napětí v celém těle by měla
zcela záměrně připomínat plank.
„Nezáleží, jestli cvičíte s vlastní vahou, kettlebellem, činkou
nebo na stroji. Pokud se zraníte, je to vaše chyba.“

Existuje mnoho variant mrtvého tahu, já bych se dnes ale rád
věnoval pouze té, která se provádí s kettlebellem.
Mrtvý tah se slavnou železnou koulí má kromě všech obecných
výhod cvičení s kettlebellem také jeden další benefit. U cviku
nám totiž nepřekáží vlastní holeně. Vše je tedy o poznání
jednodušší. Provedení, které vám budu popisovat, je samozřejmě podle školy síly Strong First a podobně jako plank v článku
z minulého měsíce i toto provedení je tak náročné, že většinu
mužů potrápí váha 24-32kg a žen 12-16kg. Ve srovnání s váhami použitými klasickou technikou s velkou nakládací činkou
jsou to váhy celkem směšné. Však si to zkuste a uvidíte. Toto
je také úplně první cvik, který byste s kettlebellem měli začít
dělat, protože jde o základní pohybový vzorec z kategorie tahů,
kde se nejvíce pohybu odehrává v kyčlích, nikoliv v kolenech.

Správné provedení mrtvého tahu (styl zvaný “sumo”)
v podání Pavla Tsatsoulina. Všimněte si, že střed chodidel,
kolena a ramena jsou v jedné rovině během celého pohybu.

Kyčelní ohyb na sucho
Položte kettlebell na zem přímo mezi své nohy nebo lehce před.
Rozkročte se o něco více, než je šířka vašich ramen. Vytočte
špičky mírně do stran. Odzkoušejte si kyčelní ohyb tím, že
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Následující postup zvedání váhy, ať už jde o kettlebell nebo
činku, by vás měl připravit na bezpečné a efektivní provedení
nejen mrtvého tahu. Předpažte ruce, snažte se ohnout imaginární tyč, kterou držíte v ruce. Tím by se měla zatlačit ramena
dolů od uší a zaktivovat zádové svaly (podobně, jako když při
planku tlačíte předloktí proti špičkám nohou). Držte napětí a
sklápějte ruce do úhlu cca 45 stupňů, a pak tlačte kyčle vzad,
dokud nedosáhnete na kettlebell. Nedívejte se na něj, ale cca 5
metrů před sebe… překvapivě zůstal tam, kde jste ho před tím
položili. Chyťte ho za madlo a to se snažte ohnout (záda jsou
stále aktivní). Právě vytvoření napětí před samotným zdvihem
aktivuje antagonistické svaly, připraví tělo na zdvih a preventivně omezí riziko zranění na minimum. Je to stejné, jako když
taháte z písku zapadlé auto, první opatrně napínáte lano a až
pak dupnete na plyn. Rozjetí vpřed do povoleného lana by lano
přetrhlo. Mírně dynamicky se narovnejte a zvedněte kettlebell
přímo vzhůru. Horní poloha odpovídá planku. Cestou dolů se
prudce nadechněte, po položení zátěže uvolněte tělo na půl
sekundy a poté opět vytvořte napětí a pokračujte dalším opakováním (v celkovém počtu maximálně 5).

Sumo deadlift s činkou
v dámském provedení

Jak jsem psal na začátku, mrtvý tah je dobrý především pro
rozvoj celkové univerzální síly, síly úchopu a výrazně vám pomůže při zvedání čehokoliv ze země a navíc vás to naučí dělat
bezpečně. Díky tomu, že dochází ke kyčelnímu ohybu a zadní
část těla musí pracovat proti váze činky, je to také cvik výborný
na tvarování zadní strany stehen (hamstringů) a hýždí. Dámy,
zapomeňte na běhání a výpady a cvičte mrtvý tah.

a půl délky tvého chodila před sebe. Proveď kyčelní ohyb vzad
a šáhni oběma rukama po kouli, zaktivuj celé tělo, snaž se
ohnout madlo, šňupni vzduch nosem a vytvoř napětí v břišní
dutině. Dynamicky zhoupni kouli mezi nohama za sebe trošku
dál, než jen kam vás koule doveze. Ta by rozhodně neměla narazit do vašich hýždí a za všech okolností zůstat prodloužením
vašich rukou.
Po tom, co koule dosáhne tohoto bodu, vystřel kyčle vpřed a
v podstatě jimi tlač ruce, které drží kettlebell. V okamžiku dosažení propnutých nohou postavení těla opět odpovídá planku
(kyčle vpřed, zpevněný zadek a stehna, ramena zatlačená dolů,
prudký výdech za zvuku „Tsss“). Dynamika pohybu by měla vymrštit ruce s kettlebellem vpřed (nikoliv vzhůru) maximálně do
úrovně očí. Protože koule chce letět vpřed, váha by měla být na
přední části chodidel. V horní poloze koule na zlomek sekundy „levituje“ a jak začne padat dolů (ne nutně po obloukové
dráze), pomůžeme jí rukama se dostat do zadní polohy (cesta
dolů je tak jediná fáze, kdy práci vykonávají ruce). S pohybem
kyčlí vzad musíme počkat až na dobu těsně před tím, než s ruce
dotknou vnitřní strany stehen.

”Není důvod k životu, pokud nemůžete cvičit mrtvý tah” Jon
Pall Sigmarsson, několikanásobný vítěz World Strongest
Man, islandský silák a vzpěrač
Osobně jsem mrtvý tah s velkou činkou cvičil mnoho let a
se zády jsem neměl vůbec žádné problémy. Právě naopak.
Dokonce jsem netrpěl žádnou bolestí během doby, kdy jsem
několik desítek hodin týdně trávil mytím nádobí v restauracích
na začátku mého pobytu v Perthu. Až po cca jednom roce bez
mrtvého tahu (a bez práce v kuchyni) se začaly objevovat první
potíže. Dnes si říkám, že byla velká chyba s tím vůbec přestat.
Mrtvý tah si ke mně cestu našel znovu po tom, co jsem objevil
svět kettlebell.
Kettlebell swing

KETTLEBELL SWING
„Samotné cvičení perfektního kettlebell swingu je lepší než
99% silových a kondičních programů, se kterými se setkáte.“
Steve Maxwel (několikanásobný šampión v brazilském jiu
jitsu a trenér silového a kondičního tréninku)
Tento cvik je středem kettlebell vesmíru, který opět vychází z
kyčelní flexe a extenze. Generuje sílu z nohou, hamstringů a
hýžďových svalů. Swing je skvělý na budování síly i kondice.
Je to zdvih, u kterého pracuje tělo jako jeden celek - žádné
izolování svalových skupin. Posiluje zadní stranu těla: lýtka,
hamstringy, hýžďové svaly, vzpřimovače páteře, křídla, mezi
lopatkové svalstvo, ale také kvadricepsy, břicho a ramena.
Buduje dynamiku a v jednoruční variantě také stabilitu a sílu
úchopu. Jen jako pokus zkuste vypsat cviky, kterými byste procvičili výše vyjmenované partie a zvládli to během 20 minut.
Myslíte, že je nejde všechny za tak krátkou dobu dostatečně
zatížit? Doporučuji zkusit 8 týdenní Kettlebell swing protokol.
Výsledky vás šokují (Ano, zažijete jeden z WTF momentů).
Jak název napovídá, swing je houpání kettlebellem, které má
ovšem naprosto přesné a sofistikované provedení a jen tehdy
produkuje vytoužené výsledky. Postav se s nohama od sebe o
něco více než na šířku ramen a připrav si kettlebell cca jeden

Ty z vás, které cvičení s kettlebellem zaujalo, bych rád pozval
do tělocvičny Box33 k Timu Almondovi na jednodenní uživatelský kurz. Ten proběhne 2. 7. 2016. Přihlásit se můžete
přes oficiální stránku www.strongfirst.com. Po pravé straně se
nachází seznam mezinárodních SFG kurzů a popis, co od těchto
kurzů čekat. Když mi navíc napíšete email, zkusím vám vybojovat 50% slevu. Do té doby můžete trénovat postupně kyčelní
ohyb, mrtvý tah a pak si zkusit pár swingů. Také doporučuji
si najít seriál Škola síly, kterou Pavel Macek, český kettlebell
guru napsal a natočil pro server http://xman.idnes.cz/. Hlavně
doporučuji číst a sledovat tento projekt pěkně od začátku do
konce, protože právě první epizody jsou ty nejdůležitější, bez
ohledu na to, jak nezábavné a divné se vám mohou zdát. Pokud
se někomu naopak líbí Strong First filozofie, ale je mu bližší
cvičení s vlastní vahou, dejte mi určitě vědět. Tim Almond je
certifikovaným instruktorem SFB (Strong First Bodyweight),
ale neočekává, že bude o samostatný kurz takový zájem. Pokud
bychom se domluvili a dali dohromady několik lidí, tak by ho
pro nás připravil. Poznámka na závěr - z reklamy Tima, Pavla,
či kohokoliv jiného žádnou „odměnu“ nemám. Dělám to proto,
že mě to baví a chtěl bych vám ukázat jiný pohled na sport,
hubnutí či přístup k pohybu obecně.
Zdar a sílu
Lukáš
bosakluk@gmail.com
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Inzerujte svou firmu v Klokanovi
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok,
barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

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

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

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

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com
16

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
Reakce na akce

Maškarní ve stylu
Karla IV.

Karnevaly, které se již zařadily mezi tradiční podzimní akce našeho klubu, mě dosud oslovovaly jen ze stránek Klokana. Letošní
rok se karty otočily a já se zařadila mezi aktivní účastníky středověkého karnevalového hemžení.

Co by dřívější člen výboru jsem si při svém odjezdu mapovala, co
všechno se musí po odchodu hostů ještě v tu samou noc uklidit,
odvézt a dát sál do původního stavu. Takže díky všem organizátorům za úžasnou zábavu a už se těším, co nám připravíte za
rok!

Těšila jsem se jako malá a schválně v půjčovně vybírala kostým
nejen podle vzhledu, ale aby byl zároveň i pohodlný, abych si
mohla pořádně zatančit.

Olga G.

V sobotu 28. května vstupuji do haly maďarského klubu a u pokladny mě vítá kněžna Martina, hned u vedlejšího stolu se nabízí
středověké pochutiny, všude jsou krásné tématické dekorace
(všimli jste si nápisu nad dveřmi do kuchyně „Jedová chýše“?) a
hlavní sál se hemží krásnými kostýmy - dvorní dámy, bílá paní,
zbrojnoš, rytíř, sám pan král Karel IV. v několika verzích… mou
soukromou soutěž o nejlepší masku bez pochyb získává žebračka
Lenka, která si dala záležet na každém detailu svého maskování.

Puzzle 5 (Medium, difficulty rating 0.59)
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Kromě středověkého i moderního tance, hodování a rozmlouvání
na témata čistě prostá jsme se všichni zúčastnili kvízu na téma
Karel IV., který s náležitou pečlivostí a důvtipem připravila vzdělankyně
Gábina.
Můj
na celé čáře
Puzzle 1 (Medium,
difficulty rating
0.56)tým sice
Puzzlesoutěžní
2 (Hard, difficultykvíz
rating 0.63)
Puzzle 3projel
(Medium, difficulty rating 0.57)
3 byste
1 6 4 čekali
8 2 7 od
5 žebračky,
7 2 3bílé
4 8paní
1 5a 9němého
6
1 8 2 4 ale
3 5 7 9 6
- no9 co
sluhy…
7 2 jsme
5 3 se
1 skvěle
9 6 8 celý
4
9 4 až
8 přes
6 5 půlnoc.
2 7 1 3 Ocenit4 musím
9 7 6 2 8 1 3 5
bavili
večer
6 4 7 5 2 3 1 9
6 1 7 9 3 4 2 8
6 3 5 7 9 1 8 2 4
celý8 přípravný
výbor, udělal 5výbornou
práci a do detailu
měl
4 9 6 1 2 7 8 5 3
2 9 4 5 1 8 6 3 7
5 4 1 3 8 6 9 7 2
akci3 zorganizovanou.
1 7 5 8 4 9 6 2
3 1 5 9 6 7 8 4 2
7 6 3 9 5 2 4 1 8
2

5

8

9

6

3

1

4

7

8

7

6

3

2

4

9

5

1

8

2

9

1

4

7

6

5

3

1

7

3

4

9

6

5

2

8

1

3

9

8

7

5

2

6

4

2

7

4

8

1

3

5

6

9

6

4

2

8

3

5

7

9

1

6

8

2

1

4

9

3

7

5

9

5

6

2

7

4

3

8

1

4

5

7

2

3

6

1

8

9

3

1

8

5

6

9

2

4

7

5 8 9z minulého
2 7 1 4 čísla:
3 6
Řešení
Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)
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Puzzle 7 (Hard, difficulty rating 0.69)
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Obtížnost: Střední

9
7

5

3

1

4

3

1

3
6

7

2
4

9

6

2

2

7

5

1

4

5

8

6
7

9

3
5

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

Puzzle 9 (Hard, difficulty rating 0.60)

4

1

4

6

SUDOKU

7

17

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

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

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

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

Radio SBS 96.6 FM

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

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

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

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

SV. OMŠA

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

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

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

Česká škola Perth
Kdy: školní soboty 10:00–12:00
Kde: pro lokalitu prosím zkontaktujte Jitku

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu
v českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje
na rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s
českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

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

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

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

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

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

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

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

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:
•

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

•

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

•

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

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

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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

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

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
26. 6. 2016
10. 7. 2016
July 2016
27. 8. 2016
20 – 23. 10. 2016

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Divadlo Bajaja
Přednáška
Sportovní den
Vepřové Hody
Filmový Festival

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

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

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

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

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

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

www.martinudall.com

