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PROCHÁZKA DO NÁRODNÍHO PARKU WALYUNGA
Národní park Walyunga se nachází 35 km severovýchodně od Perthu podél Great Northern Highway hned za Darling Scarp 
v Darling Range. Ve východní části parku, v malebném údolí Avon, se řeka Avon připojuje k řece Brockman a vytváří řeku 
Swan, která zde vymodelovala příkré údolí.

V Národním parku Walyunga se nachází 
jeden z největších známých domoro-
dých kempů v okolí Perthu a koncem 
minulého století byl stále užíván lidmi 
Nyoongarů. Byl místem setkávání kme-
ne po více než 6000 let. Walyunga je 
domorodé jméno, ale jeho význam není 

přesně vysvětlen. V hrubém překladu 
může znamenat „šťastné místo“. Místní 
obyvatelé Nyoongaru věří, že řeku  
Swan vytesal Waugal. Aboriginci zdraví 
hada v jeho zimním spánku třením písku 
na svých tělech a následně písek hází  
do vody.

Řeka Swan je hlavní atrakcí parku, pro-
tože v zimě hřmí a v létě se vine kolem 
hladkých žulových balvanů.

Část řeky tekoucí národním parkem 
Walyunga je známá svými peřejemi 
Syd’s Rapids, které jsou vyhledávané 
hlavně vodáky. Rybáře lákají hlubo-
ké tůně Walyunga Pool a Boongarup 
Pool. Podél břehu jsou nádherná místa 
pro rodinné pikniky a barbeque, lehké 
procházky i krátké, nenáročné jízdy na 
kolech nebo koloběžkách. 

V blízkosti vody rostou White gum trees, 
zatímco dále na svazích jsou Marri a 
Powderbacks gum trees a na hřebenech 
Jarrah. Lesní podrost je na jaře krásný, 
když ožívá divokými, různobarevnými 
květinami. 

Zdatnější turisté si mohou vybrat z ně-
kolika náročnějších okružních stezek: 
Kangaroo Trail, Kingfisher Walk Trail, 
Echidna Trail a Aboriginal Heritage 
Trail. Podrobnosti k trasám: https://
parks.dpaw.wa.gov.au/park/walyunga. 
V parku lze i kempovat.

V neděli 19. září ráno bylo zataženo a den nevypadal slibně. 
Vybavila jsem se teplým oblečením a termoskou s čajem a vyrazila 
z domova. Vyhlídka pochmurného dne asi odradila od výletu do 
přírody mnohé z vás, protože do parku k vstupní bráně parku 
dorazila jen hrstka nadšenců. Ale už po hodině se vyčasilo a účast-
níci výletu nelitovali, že se dostavili. Kromě pokynů, jak se dostat 
k turistickým trasám obdrželi všichni papíry s úkoly k zpestření 
své nedělní procházky. 

Hned u vstupu do parku, měli najít hnízdo červenky (Scarlet 
Robin). Ten ho už z mláďaty bohužel opustil, Graeme ho vyfotil 
14 dnů před výletem (na obálce), když jsme jeli do parku obhlíd-
nout stav flóry a fauny.  V lese podél cesty, mohli výletníci ale na-
jít a vyfotografovat si dva druhy orchidejí, tři druhy masožravých 
rostlin a jeden druh Trigger plants. 

Tak schválně, dokážete pojmenovat orchideje a masožravky na 
fotografiích níže? Když ne, zkuste přiřadit níže uvedené názvy 
rostlin k jednotlivým obrázkům.

Která je která? Cowslip orchid - Rattle Beak orchid - Drosera collina - Drosera ilumenta - Drosera glanduligera - White Butterfly

Letošní jarní procházku do národního parku Walyunga jsem vybrala už v lednu. Bylo to po požáru, který se rozšířil z Wulooroo do na 
severozápad a prohnal se také oblastí Walyunga. Některé australské rostliny kvetou jen po požáru, mezi nimi i některé masožravky. 
Druhým impulsem pro výlet do Walyunga byla letošní dlouhá a deštivá zima ... řeka Swan je plná vody, a tudíž její peřeje poskytnou 
nádhernou podívanou.
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.Při své procházce parkem kolem řeky měli účastníci výletu  
za úkol najít: 

Tree Fern, White Gum Tree a Xanthorrhoea (Grass Tree), 

Wild rose, Bottlebrush a Shadow Star, 

Hibertii, Bush Pea a Acacii. 

Poznáte je na obrázcích?

 

Pro případné malé návštěvníky parku Walyunga jsem připravila 
úkoly také, ovšem nedostavil se žádný. Tak pokud se s dětmi 
vypravíte do Walyunga k řece Swan můžete se jich zeptat:

1/ Odkud se bere pěna na hladině řeky? Kde vzniká? 

(Děti by při hledání zdroje pěny měly po pěšině dorazit k Syd’s 
Rapids – nejatraktivnější místo závodu Avon Descent.)

2/ Proč jsou kameny v řece a u jejich břehů oblé a dál od řeky 
hranaté? 

(Pokud to děti ještě nevědí ze školy, můžete je poučit vy.)

3/ Hodně stromů ohořelo během po žáru v lednu 2021. Jak 
poznáme, že strom pořád žije? 

(Epikormické pupeny dosud dřímající pod kůrou stromů jsou 
po požáru probuzeny hormony, které ohořelý strom začne 
produkovat. A pupeny konají svou práci - opatří strom novými 
listy. https://en.wikipedia.org/wiki/Epicormic_shoot  

Ohořelé keře a stromy počínají obrůstat čerstvými výhonky 
přímo z kmene i silných větví červenými listy, jejichž barva se 
později změní na zelenou. To červené barvivo zajišťuje nouzový 
metabolizmus, než stromy mají na to, aby si vyrobily chlorofyl. 
Takže ohořelý strom vypadá za 3 měsíce jako by mu na kmeni i 
větvích narostla kožešinka nových výhonků.)

4/ K čemu potřebují stromy listy? 

(Listy jsou elektrárnou pro stromy. Převádějí vzduch a vodu 
pomocí sluneční energie na cukry, které rostlinu živí - proces 
známý jako fotosyntéza.)

5/ V lese je spoustu divokých koz (feral goats). Některé se tou-
to dobou perou (foto na obálce). Proč? 

(Perou se samci, bojují o samičky. Touto dobou mohou být 
agresivní také vůči lidem).

Divoké kozy jsou škůdci. Ničí vegetaci a narušují rovnováhu 
rostlinných druhů. Divoké kozy mohou zcela zbavit keře od 
listů a kůry. Cenné druhy pastvinných rostlin včetně saltbush 
a měkkého spinifexu se často nedokážou vzpamatovat z tak 
těžkého poškození.

6/ Jak změříš výšku stromů bez pomoci klinometru nebo jiné 
techniky? 

(Jedna z možností je uvedena na obrázku, další najdete na: 
https://boskuvsvet.cz/vyska-stromu-bez-mereni/

Výlet, text a foto Gábina, 

foto na obálce Graeme Luke
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ČERNÁ VDOVA – REDBACK
Pavouci Redback jsou v Austrálii běžní 
a často se vyskytují ve značném množ-
ství kolem domů. Když jsou vyrušeni, 
obvykle se snaží uniknout do bezpečí 
nebo předstírat smrt stočením nohou a 
pádem na zem. Lidi kousají jen zřídka. 
Svou kořist zabíjí injekcí neurotoxického 
jedu skrz dva tesáky, kterými se do oběti 
zakousne. Pak ji zabalí do hedvábí a 
vysaje zkapalněné vnitřnosti.

Pro lidi je nebezpečné jen kousnutí od 
samičky, protože může způsobit smrt, 
zejména u malých dětí S jakýmkoli 
kousnutím je proto lépe zajet k lékaři. 
Vniknutí neurotoxického jedu do těla 

může vyvolat následující příznaky:

Intenzívní lokalizovaná bolest s otokem a 
pocením, která začíná pět minut a vrcholí 
asi po po půl hodině po kousnutí

Po jedné hodině se může objevit bolest 
hlavy, nevolnost, zvracení a intenzivní 
pocení.

První pomoc po kousnutí:

Zachovejte klid pacienta

Aplikujte balíčky ledu mražené zeleniny 
zabalené v utěrce), k minimalizování 
bolesti a otoků

Nepoužívejte škrtidlo ani omezující obvaz, 
nesnažte se vysát jed z rány.

Vyhledejte lékařskou pomoc - pokud jsou 
příznaky závažné, dostanete protijed.

NÁSTRAHY V PŘÍRODĚ A NA ZAHRADĚ
Po dlouhé letošní zimě je příchod jara vítaným signálem vyrazit z domovů na čerstvý vzduch. Je čas vyjít do dlouho opo-
míjené zahrady nebo vydat se na procházku do přírody. Ovšem pozor! Nejste jedinými, kdo vychází ze svých zimních dou-
pat ven na sluníčko načerpat energii a užít si jarního ovzduší. Kromě ptactva a savců jsou čiperní i malí tvorové, kterým je 
lépe nekřížit cestu.

KLÍŠTĚ - TICK

V Austrálii existují dvě rodiny klíšťat: 
tvrdá a měkká. Nejběžnějšími tvrdý-
mi klíšťaty, se kterými se setkáváme v 
Západní Austrálii, jsou klokaní klíšťata 
a klíšťata hnědého psa. Měkká klíšťata 

častěji parazitují na ptácích, vačnatcích a 
koních než na lidech.

Lymskou boreliózu způsobují bakterie 
přenášené kousnutím klíštěte. Typy klíšťat, 
které nesou tuto bakterie, nejsou původem 
z Austrálie a ani se v ní nevyskytují. Tudíž 
není pravděpodobné, že byste v Austrálii 
mohli onemocnět boreliózou.

Klíště můžete chytit zejména na jaře při 
procházkách přírodou. Mohou se vám 
zachytit na oblečení, ale také do vlasů při 
sklánění se nad rozkvetlými keříky nebo 
procházením hustým porostem.

Po návratu domů proto raději sundejte 
veškeré oblečení a vložte do horké bubno-
vé sušičky na 20 minut. Zkontrolujte celé 
tělo, věnujte pozornost krku za hlavou 
a ušima, pokožce hlavy, kožním záhy-
bům (včetně oblasti třísel a podpaží). V 

případě, že naleznete klíště, zachovejte 
klid, není nebezpečné. Ve většině případů 
si můžete odstranit klíště sami. 

Doporučenou metodou odstraňování 
klíšťat je aplikace krémů na bázi per-
methrinu nebo sprejů na bázi etheru. 
Usmrcením klíšťat před jeho odstraněním 
z těla se může snížit riziko alergických/
anafylaktických reakcí, protože se sníží 
expozice slin klíšťat.

Svrabové krémy na bázi permethrinu lze 
aplikovat k usmrcení malých larev, dospě-
lá klíšťata lze nejlépe odstranit zmrazením 
sprejem na bázi etheru. V místních lékár-
nách je nyní k dispozici několik různých 
sprejů speciálně na odstranění klíšťat.

Po odstranění klíštěte lze na místo kousnu-
tí aplikovat krém obsahující antiseptikum 
a případně i anestetikum.

BÝČÍ MRAVENEC - BULL ANT

Asi každého překvapí, že 89 druhů býčích 
mravenců v Austrálii jsou docela pasivní 
tvorové. Nejsou agresivní mi útočníky 
a obyčejně jsou rádi, že si mohou jít po 
svým. Běda ale, pokud je omezíte v pohy-
bu. Býčí mravenci jsou jedním z mála dru-
hů mravenců, kteří mají dar zraku, takže 

pokud zmerčí, že jste tím omezením vy, 
neuniknete jim (několikanásobní vlastní 
zkušenost). Jděte od nich pryč.

Býčí mravenec potrestá agresora bodnu-
tím. Do své oběti vstříkne jed prostřednic-
tvím žihadla umístěného poblíž břicha, 
nikoli kousnutím, jak se mnozí domnívají. 
Kousnutí nebolí a není nebezpečné, v pod-
statě vám jen lehce rozřízne nejsvrchnější 
část kůže. Zato bodnutí pálí jako čert. Jed 
se skládá ze směsi proteinů, histaminů a 
dalších organických sloučenin. Býčí mra-
venec, do značné míry díky své velikosti v 
poměru k ostatním mravencům, je schopen 
vstříknout velké množství jedu najednou. 
Pokud se vám dostane pod oblečení a 
nemůže ven, bodne několikrát. Tito mra-
venci si vyvinuli schopnost vypočítat své 
bodnutí, protože většina jejich nepřátel je 
docela chlupatá (divocí savci, domácí psy 

a kočky). Jsou proto schopni najít slabé 
místo mezi tkaninami našeho oblečení (za-
hradní rukavice, ponožky, svetr), a přesně 
zamířit svůj zásah.

Bodnutí býčím mravencem a jeho pro-
tějškem mravencem skákavým (jack 
jumper ant) si může vyžádat hospitalizaci. 
Záleží na obrany schopnosti a alergických 
reakcích jednotlivce. Někomu stačí umytí 
rány a použití ledu, někdo bude muset 
volat záchranku nebo použít autoinjektor. 
Bodnuté místo pálí, zčervená a opuchne. 
Okamžitou úlevu od bolesti poskytnou kré-
my, které jsou běžně k dostání v lékárně. 
Pokud se v době zasažení nacházíte někde 
v buši a lékárna je daleko, zkuste najít 
kapradí (bracken fern). Jeho rozdrcené (na 
kameni) kudrnaté malé listy nebo nové vý-
honky stačí pak přiložit přímo na bodnuté 
místo a výsledky jsou téměř okamžité.
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STONOŽKA
Západní Austrálie je domovem mnoha 
druhů stonožek s různými fyzickými vlast-
nostmi. Scolopendrids jsou obzvláště velké 
stonožky s bolestivým kousnutím. Tyto 
pruhované stonožky se nacházejí po celé 
WA - buďte opatrní, pokud kempujete! 
Rády se schovávají pod většími kameny. 
Nejsou vůči lidem agresivní, ale mohou 
vás kousnout, pokud je vyprovokujete.

První pár nohou za hlavou jsou upravené 
drápy, které se zakřivují kolem hlavy a 
mohou do své kořisti dopravit jed. Jed je 
toxický jak pro savce, tak pro hmyz, ale 
není dostatečně silný, aby rychle zabil 

větší zvířata. Oběti kousnutí mají obvykle 
silnou bolest, otok a zarudnutí v místě 
kousnutí, přičemž příznaky obvykle trvají 
méně než 48 hodin. Příznaky pro oso-
by citlivější na účinky jedu mohou také 
zahrnovat bolesti hlavy, hrudníku, srdeční 
chvění, nevolnost a zvracení. 

Co byste měli dělat, když vás kousla 
stonožka?

Aplikujte teplo na ránu co nejrychleji. 
Ponoření rány do horké vody nebo použití 
horkých obkladů zředí jed.

Pro snížení otoku lze použít ledové 
obklady.

Použijte léky ke snížení bolesti, alergic-
kých reakcí a zánětu.

ŠTÍR - SCORPION

Štíři, nebo-li škorpioni, jsou obyčejní 
pavoukovci vyskytující se v zahradách a 
lesích po celé Austrálii. Nacházejí se pod 
kládami, kameny a v mělkých norách. 

Existují také pouštní druhy, které konstruu-
jí hluboké spirálové nory v pouštním písku. 
Štíři bývají v severních částech Austrálie 
větší a jedovatější.

V Západní Austrálii je najdeme v pobřež-
ních dunách a píscích od Adelaide po 
Perth. V Perthu se štíři vyskytují hlouběji 
do vnitrozemí, hojný výskyt je v Perthských 
kopcích, protože písčitá půda vyhovuje 
jejich potřebám. Kopou si noru, aby se 
chránili před nízkou vlhkostí. Doupě může 
být až 1 metr hluboké, v závislosti na obsa-
hu vlhkosti v půdě.

Štíři se nevyskytují v párech a velmi se 
nepohybují. Vlastně vůbec necestují. Podle 
některých zdrojů se škorpionům podařilo 

během svého života cestovat jen několik 
set stop. Zatímco většina štírů cestuje a 
spí sama, o jednom konkrétním druhu je 
známo, že spí ve skupinách.

Štíři jsou v noci snadno viditelní ultrafialo-
vým světlem díky fluorescenčnímu materiá-
lu, který se nachází v jejich tvrdém vnějším 
obalu, což jim vypadá jako „záře ve tmě“.

Co dělat, pokud neopatrně zvednete kámen, 
pod kterým je štír a on vás štípne: 

- Na místo bodnutí naneste ledový obklad.  
- Vyčistěte ránu antiseptikem nebo omyjte 
mýdlem a vodou, abyste zabránili sekun-
dární infekci. 
- Použijte lék proti bolesti.

JEŠTĚRKA BLUE-TONGUE 
Na velkou tlustou ještěrku, které se 
říká Modrý jazyk, narazíte na slunných 
místech v buši nebo své zahrady, a to 
zejména na jaře, kdy vylézají ze svých 
zimních úkrytů za účelem páření. Jsou 
aktivní pouze během dne.

Austrálie je domovem šesti druhů ještěrek 
Blue-tongue a většina dorůstá délky až 60 
cm. V ohrožení vyplazují na útočníka svůj 
modrý jazyk. Jasné barvy v přírodě totiž 
mohou často znamenat nebezpečí nebo 
jed. Taktika plašení je první obranou této 

podsadité ještěrky. Další taktikou, kterou 
používá, je její velmi silné zakousnutí a 
zvyk nepustit.

I když kousnutí není jedovaté, silný stisk 
čelistí může způsobit člověku bolest. 
Nesprávné zvednutí ještěrky za ocas má 
za následek jeho amputaci. Odpadnutí 
ocasu je pro ještěrky technicky obran-
ným mechanismem, který jim pomáhá 
uniknout predátorům. Ovšem ztráta 
této části těla není pro jejich život příliš 
dobrá. Ocas je totiž místem, kde ješ-
těrky ukládají vodu a živiny, a k jeho 

opětovnému růstu je zapotřebí hodně 
energie.

JEŠTĚRKA BEZNOHÁ – LEGLESS LIZARD

Ještěrka beznohá 
patří do velké 
rodiny ještěrek 
podobných ha-
dům, stejně jako 
slepýši vyskytu-
jící se v Evropě. 

Některé mohou dosáhnout délky téměř 
60 cm. Nejsou jedovatí stejně jako žádní 
ještěři v Austrálii.

V zahradách v oblasti Perthu se můžeme 
setkat s ještěrkou žlutohrdlou červovou 
(Aprasia repens), která je endemická v 
Austrálii. Jde o obyčejnou hrabavou bez-
nohou ještěrka, která se zahrabává, i když 
nejčastěji ji najdeme pod kamenem.

Jak poznáme, že jsme narazili na bezno-
hou ještěrku? Kombinace alespoň dvou 
následujících znaků potvrzuje, že se jedná 
o ještěrku: 
- Má široký, masitý jazyk, na rozdíl od 
rozeklaného jazyka u hadů. 
- Má vnější uši, dírky za očima, hadi je 
nemají. 
- Dvě nebo více řad břišních šupin jako 
na obrázku vlevo; na obrázku vpravo je 
jedovatý suchozemský had. 
- Ocas je mnohem delší než tělo; hadí těla 

jsou delší než jejich ocasy. 
- Umí vokalizovat (vydává zvuky), hadi ne. 
- Umí mrknout, hadi ne.

Obvykle je setkání s hadem nebo s bez-
nohou ještěrkou nečekané a rychlé. Asi 
těžko v danou chvíli budeme zkoumat, zda 
mrká, zda má uši a šupinatou kůži a už vů-
bec nebudeme koukat na jejich jazyk nebo 
čekat, až „promluví“. S kým máme co do 
činění, prozradí obvykle místo střetu. Na 
beznohou ještěrku narazíme pod kame-
nem nebo při kopání v kamenité půdě, 
had se bude přes den někde vyhřívat nebo 
schovávat v nízkém porostu lesa. Taky 
podle pohybu se dají rozeznat: ještěrka se 
pohybuje tak trochu trhaně, had se vlní.

Z vlastní zkušenosti a z informací na interne-
tu sestavila Gábina, foto Graeme Luke a Gábi
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Klokánek 
Vybarvi ovoce a zeleninu správnou barvou.   Doprav ovoce do správné krabice. 

   

 

Najdi předměty z pravé strany na obrázku na levé straně.  Spoj čarou dva stejné obrázky 

    

 

Pokryj podlahu, máš-li tyto parkety 
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STÁLE USMĚVAVÝ MAŤO
Tuto vzácnou energii – energii úsměvu, k jejímuž nastartování z celkového počtu čtyřiceti tří obličejových svalů stačí 
zapojit pouze těch deset, předává na svých koncertech kromě své hudby a písniček, stále usměvavý rodák z Liptovského 
Mikuláše - Martin Harich. Svým úsměvem si získává okamžitou a neutuchající přízeň svých fanoušků, kteří mu říkají 
Usměvavý Maťo. V roce 2011 se dokázal probojovat až do finále Česko Slovenská Superstar, kde se umístil na skvělém čtvr-
tém místě. Mimo to dokázal roku 2016 zabodovat i v Britském X – Factoru, čímž se nastartovala jeho profesionální kariéra 
zpěváka, hudebníka a textaře. 

Maťo, jak jsem se o vás dočetla, úplně 
poprvé jste vystoupil ve svých deseti 
letech s kapelou svého otce bubeníka 
Ladislava Haricha, a ještě předtím jste 
ve svých čtyřech letech zpíval ve fol-
klorním souboru, ale tanec vás odradil. 
Jak to máte teď s tancem?

Hahaha, tancujem iba pred ľuďmi, ktorým 
dôverujem. Čiže iba s priateľmi. Či sa to 
dá nazvať tancom celkom neviem, ale sú 
to určite prirodzené a radostné pohyby do 
rytmu hudby – nápadne pripomínajúce 
pohyby slovenského medveďa hnedého.  
Úprimne, tanec je jedna z tých vecí, ktoré 
sa u mňa ani rokmi nezlepšili. Haha... 

Hrajete na klavír, na bicí a na kyta-
ru, která se stala vaším milovaným 
hudebním nástrojem tak moc, že jste 
je začal sbírat. Kolik kytar už ve své 
sbírce máte, a na kterou z nich nejradě-
ji hrajete?

Mám v zbierke toľko gitár, koľko mám 
rokov :) Osobne som mal najradšej moju 
elektroakustickú gitaru značky Fender, 
až kým mi ju pred 2 rokmi neukradli 
počas nášho buskingu v Taliansku.  Bola 
to vôbec prvá gitara, ktorú som si kúpil 
za vlastné peniažky. Doteraz si pamätám, 
že som ju kúpil za 140eur. Bola finančne 
najlacnejšou v mojej zbierke, ale ako to už 
chodí – citovo – najviac dôležitou. Zažil 
som s ňou tie najdôležitejšie momenty 
života. Momentálne najradšej hrávam 
koncerty na mojej Gibson Hummingbird, 
na ulici na praktickej - skladacej Furch 

Little Jane, ktorá sa dá rozložiť ako LEGO 
a poskladať do ruksaka.

V roce 2011 jste debutoval autorským 
albem Príbeh snov, poté jste v roce 
2013 vydal své druhé album s názvem 
Nech, pak jste v roce 2016 vydal další, 
tentokráte s názvem Pátrám, které je 
plné klidově pocitových písní a v roce 
2017 to bylo album Mapy, které jste 
nahrával různě po světě za pomoci 
přenosných nahrávacích zařízení. Kde 
všude?

Mapy vznikali naozaj katedrále... V 
kostoloch, na parkoviskách, na plážach, 
v parkoch... Popravde, tento „nomádsky“ 
systém práce som si zamiloval a odvtedy 
ho praktikujem skoro neustále. Aj teraz 
píšem tieto riadky z môjho dočasného 
domčeka v New Yorku, v ktorom som sa 
usadil na 2 týždne a mám zo sebou moje 
prenosné štúdio. Dokončujem tu kom-
pozíciu hudby k muzikálu  „A Christmas 
Carol“ pre miestne mestské divadlo a  al-
bum povstaleckých básnikov, ktorý chcem 
vydať na moje narodky – 29/8 – zároveň 
v deň, kedy Slovensko oslavuje výročie 
Slovenského národného povstania.

Toto posledně jmenované album, na 
němž jsou skladby, které nikdy nevyšly 
na žádném vašem albu, vám pokřtila 
známá slovenská písničkářka Sima 
Martausová, s kterou patříte ve své 
rodné domovině k nejpopulárnějším 
interpretům. Dokonce jste spolu nazpí-
vali i benefiční skladbu „Spojit síly“. 
Uvažujete se Simou o nějakém dalším 
společném hudebním počinu?

Sima sa už dávnejšie vyskytla v nejakých 
mojich skladbách (napr. Marilyn Monroe z 
albumu Mapy), akurát som o tom nikomu 
nikdy nepovedal. Hudobne aj ľudsky sme 
si veľmi blízko, takže človek nikdy nevie.

Velmi úspěšné jsou i vaše videoklipy, 
jako například ke skladbě Nezvestná, 
který se stal klipem roku 2011 a video-
klip ke skladbě Posledná pieseň, který 

se stal klipem roku 2012, což svědčí o 
tom, že vás natáčení videoklipů velmi 
moc baví, nemýlím se, že…?

Za posledných 10 rokov, čo sa hudbou 
živím, ich mám na konte už viac ako 
40... :) To je podľa mňa dosť slušné číslo. 
Úprimne ma vždy viac bavilo skladať 
hudbu, ako točiť videá... :) Od čias MTV 
to ale k hudbe akosi patrí, takže neza-
háľam. Ale na prvom mieste je u mňa 
VŽDY hudba. Nakoľko dosť veľa cestu-
jem, v poslednej dobe ma baví model, 
že si klipy točím sám  - na cestách. Či 
už na mobil, alebo na drona. Príde mi to 
úprimné, spontánne a srdcové.

Ve své tvorbě se věnujete převážně po-
povým a poprockovým písním. Nelákají 
vás i další hudební žánry?

Samozrejme :) Len tento rok vyšla skladba 
Simple song (country), pár mesiacov na to 
Right beside you (acapella), aktuálne pra-
cujem na totálne tanečnej skladbe s DJom 
Anndym, z najväčšieho tanečného klubu v 
strednej európe – Ministry of fun, do toho 
píšem muzikál v Amerike a zhudobňujem 
básne povstaleckých básnikov. Žánrovo sa 
teda takmer vôbec neohraňujem. Milujem 
hudbu... :) Vo všetkých farbách. A každá 
nová farba ma vždy čosi nové naučí, kamsi 
posunie.

Se svojí kapelou jste nejčastěji kon-
certující skupinou po celém Česku 
a Slovensku. Jak po takových dlou-
hých koncertních šňůrách nejraději 
relaxujete?

Najväčší relax je pre mňa sauna alebo 
dobrá kniha. Keď som v Amerike, milujem 
len tak jazdiť autom a pozerať si prírodu, 
architektúru a život ľudí. Relaxovať doká-
žem aj pri jazzovej hudbe alebo peknom 
- hodnotnom filme.

Kromě hraní na kytaru a zpívání vás 
baví i psaní písniček. Odkud čerpáte 
inspiraci?

V prvom rade určite z cestovania. Rád 
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píšem aj o svojich vlastných – často 
hlbokých pocitoch, ale s tým sa snažím 
pracovať opatrne.  Veľa vecí v mojom 
živote vnímam práve cez hudbu. Snažím 
sa jej počúvať a vstrebávať veľa.  Baví ma 
sledovať nové trendy, čo sa kde deje a 
nebrániť sa ničomu novému.  Mám aj svoje 
„tajné“ vzory, ktoré sú mi dlhoročnou 
múzou, hnacou silou a inšpiráciou. Možno 
sa to zdá ako maličkosť, ale nestratiť krok 
s dobou je polovica úspechu. Poznám veľa 
kolegov – muzikantov, ktorí v tomto rezig-
novali. Myslím, že to nie je dobre.

Prý jste introvert. Je to pravda, nejste 
spíš extrovert?

V súkromnom živote introvert,   
v hudbe extrovert. To je pri muzikantoch 
normálne, či nie? :) 

Můžete našim čtenářům prozradit, zdali 
to není tajemství, na čem teď v součas-
né době pracujete?

Už som to vlastne spomenul vyššie . 
O pár dní vydávam letnú - tanečnú 

skladbu „Wild n free“ v spolupráci s Djom 
Anndym. Do toho dokončujem album 
„Karol Pajer – Utajený hrdina“, ktorý by 

som chcel vydať na svoje narodeniny. 
Je to môj srdcový projekt, na ktorom 
pracujem už 5 rokov. Zhudobňujem slová 
povstaleckých básnikov, ktorí zahynuli 
počas 2. svetovej vojny. Celé to vnímam 
ako poslanie, nakoľko som sa narodil 29. 
augusta, kedy oslavujeme na Slovensku 
výročie Slovenského národného povstania. 
Práve v tento dátum  - tento rok - by som 
chcel album poslať do sveta (Rozhovor byl 
uskutečněn před vydáním alba v srpnu 
2021 – pozn redakce). 

Dôvod, prečo som teraz v New Yorku 
som už tiež vysvetlil vyššie. Tento rok v 
novembri premiérujeme muzikál  
„A Christmas Carol“ od Charlesa Dickensa, 
ku ktorému aktuálne komponujem hudbu. 
No a do toho samozrejme aktívne tvo-
rím, skladám a nahrávam moje vlastné 
– autorské skladby... nakoľko svoj život 
považujem za poriadne farebnú, rozmanitú 
a úžasnú cestu.

Ptala se Soňa Svobodová,  
redakčně upravila Gábina

KNIHA
Za Rudami z Čech až na Konec Světa

Geologické Cesty Šesti Kontinenty
Petr Láznička, Adelaide

Kniha je kombinací memoáru (biografie), popisu příhod a pozorování z cest po 
více než 80 zemích v období šedesáti let. Důraz je na geologii a rudní ložiska 
jejichž vznik, charakter, historie objevu a těžby, politické a environmentální pro-
blémy jsou vysvětleny populární formou. Kniha je bohatě ilustrovaná 11 podrob-
nými mapkami a 184 tabulemi barevných fotografií. To činí knihu příhodnou 
jako doplñkovou četbu pro studenty a profesionály v oboru nerostných surovin a 
globální ekonomiky materiálů v dnešním světě.

Prof. Petr Láznička se narodil v Praze v roce 1936, kde prožil 31 let měnících se politických režimů. Po graduaci na Karlově 
Univerzitě se Petr přemístil do Kanady kde získal M.Sc., PhD a potom zaměstnání na University of Manitoba.

V Kanadě profesor Láznička přednášel a vědecky pracoval po dobou 29 let až do roku 1999, kdy se s rodinou přestěhoval do 
Adelaidy v Austrálii. Zde spoluzaložil expertní systém Data Metallogenica (DM), což je jeden z nejkompletnějších „skalních“ infor-
mačních zdrojů o světových rudách na bázi organizované kolekce tabulí miniaturních vzorků hornin a rud („lithotheques“) z více 
než 3500 ložisek v téměř 80 zemích světa. Kolekce vzorků DM, dnes vlastněná organizací Amira International, se dá shlédnout na 
www.dmgeode.com . Fyzicky je DM sbírka součástí geovědního centra Jihoaustralské Geologické Služby v Tonsley, Adelaide.

Rozšířená anglická .pdf verze knihy s více než 1000 fotografiemi „Metals are Where you Find Them“ je publikovaná také pro mezi-
národní čtenáře. Prof. Láznička je autorem sedmi obsáhlých knih o rudních ložiskách a brekciích, přednášel na univerzitách, na kon-
ferencích a konzultoval pro báňské společnosti v 25 zemích světa. Žije se svou ženou a spolupracovnicí Šárkou ve slunné Adelaidě.

Cena je $15+$10 poštovné.  
Pokud máte zájem o zakoupení knihy, prosím napište mi na email: 

plaznicka41@gmail.com

Děkuji, Petr Láznička
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ČESKO-SLOVENSKÁ PLAYGROUP 
Kdy:  každé pondělí od 9 – 12 hodin
Kde:  Sorrento Community Hall,  
 22 Padbury Cir, Sorrento
Kontakt: Jana Vyhlasova 0451 019 510

Kdy:  každý pátek 9:30 – 13 hodin 
Kde:  Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Kontakt:  
Kristyna O‘Shaughnessy 0406 973 142

Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 
5 let. Pokud se k nám chcete připojit, 

ozvěte se nám prosím telefonicky.

RADIO CZECH & FRIENDS  
 95.3 FM

RADIO vysílání  CZECH AND FRIENDS začalo opět 
vysílat, a to každé pondělí od 16:30 do 17:30,  

na vlnách 95.3 FM

SLOVENSKÁ ŠKOLA V PERTHE
Ponúka výučbu slovenského jazyka pre deti od 3 rokov  
v dvoch úrovniach: predškolskej a základnej školskej. 

Vyučovanie je zamerané na rozvoj receptívnych  
a produktívnych rečových schopností hravou formou. 

Súčasťou hodín je zoznamovanie sa so slovenským folklórom.
Miesto konania: Perron Place, 61 Kitchener Ave, Victoria 
Park WA 6100
Deň a čas: Každá sobota školského štvrťroku, 
9:15 – 11:15
Štvrtý štvrťrok začíname  
16. októbra 2021
Kontakt: SlovakSchoolPerth@outlook.com

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky a 
má přes 15 let zkušeností. 

• Zaměřuje se na léčbu bolesti hlavy, zad 
a rehabilitační a posilovací cvičení. 

• Je kvalifikovaná na „dry needling/
acupuncture“.

V klinice také máme pilates reformer 
a malou posilovnu kde se věnujeme 

klientům 1-1.

MEDOVNÍK
BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ  
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE 

BLÍZKÉ!!

 Objednejte si na: 
www.thehoneycake.com.au

Kateřina Švejcarová

Mail: katie.bakes@outlook.com

Mobile: 0401 782 666

@ katie bakes

@ katie_bakes_cakery
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RAINBOW–KOMUNITNÍPÉČEPROSTARŠÍGENERACI
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

SV.OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

19 September   
11 .30 am

Good Shepherd Kelmscott 
42 Streich Ave, Kelmscott

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

Umbrella Community Care
Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami 
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 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...

Kdy:   Školní soboty od 9:30 do 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: Kateřina Steffens   0413 925 912 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

Výuka se koná v úterý večer v budově The Rise, 
Community Office č. 8 (1. patro – společné 

prostory s ruskou knihovnou), 28 Eighth Avenue, 
Maylands.

Pro další informace o kurzu prosím pište na 
czech.perth@outlook.com. 

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

“Czech Language Classes Perth“

rainbow1@iinet.net.au
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OVESNÉ ŘEZY
Potřebujeme:

1 hrníček pistáciových oříšků 

1 hrníček ovesných vloček 

špetku soli 

1/4 javorového sirupu 

2 lžičky olivového oleje 

1/3 kokosu

trochu pistácií na posypání

Postup:

Vločky, oříšky a trošku soli dáme do mixéru a uděláme 
těsto. Rozložíme ho  
na plech, posypeme oříšky, kokosem  
a pokapeme olivovým olejem.

Těsto vložíme do trouby a pečeme asi  
10-15 minut. Po vychladnutí nakrájíme  
na kostky a polejeme sirupem.

 BANÁNY PLNENÉ KRÉMOM  VÝROBA ĽADOVEJ KÁVY       TOASTY SO SLANINOU A VAJCOM

Veronika Lakay

AKO N A  BOĽAVÉ SVALY RÚK A NÔH
Na jar sa s elánom vrháme do prác na 
záhrade alebo vyrážame do prírody na 
pešie túry. Po zimnej odmlke nie sú naše 
končatiny práve v najlepšej forme, a 
preto sa môže dostaviť svalová únava, v 
horšom prípade svalová horúčka.

Iste to všetci poznáme a všetci hľadáme 
a skúšame rôzne masáže, zábaly, krémy, 
mastičky a lieky na tíšenie bolesti. V 
lekárňach ich dnes nájdeme nepreberné 
množstvo. Všimli ste si ale, čo je ich 
hlavným obsahom?

Áno, magnézium. Jeho hlavnými účin-
kami je zníženie vyčerpania a únavy, 
správna činnosti svalov, správna činnosť 
nervovej sústavy, energický metabolis-
mus a elektrolytická rovnováha.

 „V tabletách pomáha pri únave tela, tak 
prečo by ako krém nemal pomôcť pri 
únave svalov?“ – povedala som si a vysk-
úšala magnéziový gél. Zabral okamžite. 
Použila som ho neskôr aj pri silnej kolike 
svalov na chrbte. Po týždni som už ani 
nevedela, že mi niečo bolo.

Gábina

ROZMARÝNOVÝ SPREJ PROTI 
KLÍŠŤATŮM 

Máme pro vás zaručený a vyzkoušený 
recept proti klíšťatům. Návod na domá-
cí biorepelent je přímo ze Švédska. Náš 
rozmarýnový odvar neobsahuje žádné 
chemikálie!! 

Na jeho přípravu potřebujete: 

1 sáček rozmarýnu

1 litr vody

1 lžíci bílého vinného octa. 

Postup: 

Do hrnce nalijeme vodu a přivedeme ji do 
varu. 

Potom odstavíme a vysypeme do vody 
rozmarýn.

Necháme pořádně vylouhovat. Rozmarýn 
může louhovat až do vychladnutí odvaru. 

Potom scedíme rozmarýn a přidáme lžíci 
vinného octa. 

Tekutinu přelijeme do sprejové lahvičky a 
uložíme se do chladu. 

Před každým výletem do přírody si 
nasprejujeme tělo, hlavně nohy od kolen 
dolů. A také na obuv!

Z KLOKANOVY KAPSY



KONTAKTY NA KONZULÁTY 
A VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Tomáš Dub  

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

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

Web: www.mzv.cz/canberra

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 
 Zuzana Slováková, 

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/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

Veľvyslanectvo SR 
Velvyslanec: Tomáš Ferko 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 2405 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: emb.canberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 2405, klapka 1 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

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.

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:  
PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

• 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 (PO Box 1214, Innaloo, WA 6918) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

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

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

PŘIPRAVUJEMENAROK2021
 17. 10.  Vycházka za masožravkami

 30. 10.  Ples

 5. - 7. 11. Kempování v Nanga Mill 

 25. - 28. 11.  Filmový festival

 11. 12. Mikuláš

 18. 12. Dětský karneval

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918
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Our beer is available at 
Last Drop Elizabethan
Last Drop Canning Vale
Last Drop Beeliar
Clancy’s Fish Pubs
Coogee Common
Ronnie Nights Freo
Woodbridge Hotel
Strange Company 
For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook  
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Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813

LETNÍ 
OLYMPIJSKÉ 
HRY 

OPÉKÁNÍ 
SELAT 

OSLAVA DŇA OTCOV
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