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PĚT JEŽIBAB
Pavel Šrut
PĚT JEŽIBAB S JEDNÍM OKEM
LETÍ, LETÍ NAD POTOKEM,
LETÍ JAKO HEJNO PTÁKŮ,
PĚT JEŽIBAB NA SMETÁKU.
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PĚT JEŽIBAB S JEDNÍM UCHEM
JAKO HEJNO LETÍ VZDUCHEM,
LETÍ, LETÍ, V LETU SVAČÍ
PĚT JEŽIBAB NA TRYSKÁČI.
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PĚT JEŽIBAB S JEDNÍM NOSEM
VOLÁ NA MĚ: „ ARNOŠT, POJĎ SEM!“
A KDYŽ NEJDU, TAK SE ŠTĚTÍ,
PĚT JEŽIBAB NA KOŠTĚTI.
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DEŇ MATIEK V SLOVENSKEJ ŠKOLE
Domček je vhodný
pre malé detské
párty pre deti do 6
rokov s kapacitou
30 detí. Je vybavený
malým kuchynským
kútikom, detskými
stolíkmi a stoličkami,
a samozrejme hračkami. Má oplotené
ihrisko s prístupom
priamo z hlavnej
budovy. Je krásne
zatienené, s pieskoviskom a ďalším
herným vybavením.
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Naše deti sa tam vyšantili, že mali pani
učiteľky čo robiť,
aby ich usmernili
k náplni druhej časti
hodiny. Tou boli hry na slovnú zásobu, ako napríklad Letí, letí
všetko, čo má krídla.

HUNGARIAN ASSOCIATION OF WA
734 BEAUFORT ST, MOUNT LAWLEY WA 6050

Za Slovenskú školu Gabina

Přijďte s námi zhodnotit a naplánovat
činnost asociace v roce 2022/2023
- zodpovíme na Vaše dotazy
- nahlédnete do hospodaření
- zvolíte si členy výboru a členy doživotní
- STAŇTE SE SAMI ČLENY VÝBORU
- podělte se o své nápady a návrhy k naší činnosti
Náměty a nominace na nové členy výboru a členy
doživotní zasílejte e mailem na adresu:
csa@czechslovakwa.org nejpozději do 23. 6. 2022
Občerstvení zajištěno.
TEPLÁ VEČEŘE připravená kuchařem klubu pro
každého přítomného člena s hlasovacím právem.
Na menu bude:
- GULÁŠ
- PERKELT
- HALUŠKY S BRYNZOU

Deti v Slovenskej škole pripravovali svojim mamičkám k ich
sviatku opäť vlastnoručne vyrobené prianie. Tento rok motívom
bolo červené jabĺčko. A to preto, lebo sa deti naučili pesničku
o červenom jabĺčku, ktorú spoločne s pomocou pani učiteliek
svojim mamičkám zaspievali.
Červené jabĺčko vo vrecku mám,
koho rada vidím, tomu ho dám.
Teba ja, mamička, najradšej mám,
tebe to červené jabĺčko dám.
A pretože to bol výnimočný deň, tak bola Slovenská škola výnimočne v Shelley Playhouse vo štvrti Shelley, City of Canning.

Těšíme se na Vás!
SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
NA KALENDÁŘNÍ ROK 2022 BYLA 31. 3. 2022.
POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, PROSÍM
UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!
Děkujeme!

OMLUVA
Milí krajané a čtenáři Klokana,
V minulém čísle v článku o znovuzahájení činnosti Českého honorárního konzulátu v Perthu jsem nesprávně uvedla informaci, že bývalý honorární konzul pan Cihelka byl prvním honorárním konzulem v Západní Austrálii.
Byla jsem upozorněna, že jeho předchůdcem byl pan Evžen Koňařík. Za mou chybu se panu Koňaříkovi velmi omlouvám.
Jitka Smith
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MOONDYNE JOE FESTIVAL
Stejně jako náš táborák, tak i letošní Moondyne Joe festival měl štěstí na počasí. V neděli 1. května slunce krásně svítilo, nefoukal vítr a teploty byly tak akorát. Ideální den pro festival, ideální den na výlet. A tak jsme se s Graemem vypravili do Toodyay.
Městečko Toodyay, tedy jeho hlavní třída, se vzhledově vrátilo
do 2. poloviny 19. století, do období, kdy byli do Západní
Austrálii deportováni britští trestanci. Hlavním hrdinou té
doby, a tedy i festivalu, se stal Joseph Bolitho Johns lépe známý jako Moondyne Joe.
Návštěvníci festivalu ho mohli spatřit spolu s jeho spoluvězni
při budováni toodyayské věznice. Časově se pak přenesli do
roku 1861, kdy si léta trestu odsloužil a byl propuštěn, aby byl
opět polapen za krádež divokého koně. Soudní přelíčení bylo
veřejné a neobešlo se bez pokřiku vyjadřujícího nesouhlas s
obviněním. Joe byl odsouzen a vsazen do žaláře. Nicméně z něj
už v noci utekl a vzal s sebou nejen důkaz své viny, tedy ukradeného koně, ale i soudcovo nové sedlo a uzdu.
Po dvou letech schovávání se v moondyneských kopcích byl Joe
opět chycen. Veřejné přelíčení, kterého se návštěvníci festivalu
mohli účastnit, se opět neobešlo bez pokřiku na obranu Joea. To
mu ovšem nepomohlo, a tak putoval opět do vězení, tentokrát do
Fremantlu. Byla pro něj vybudovaná zvláštní cela, ze které nebylo možno úniku. Že si Joe cestu z vězení opět našel, a to velmi
důmyslným způsobem, je všeobecně známé (psala jsem o něm
v minulém čísle), leč do programu festivalu se už nevešlo.

Pánové, kteří přišli na festival v dobovém oblečení, se mohli
zúčastnit soutěže o nejhezčí knír a dámy v dobovém kostýmu
mohly soutěžit o nejhezčí dekolt. Na mě tedy největší dojem
udělala ukázka umění ovčáckého psa. Na malém prostoru mezi
lidmi a stánky, čtyřnohý pomocník ovčáka Ivana měl pět ovcí
pod naprostou kontrolou a směroval je tam, kam jeho pán pokynul. Že to psi umí na pastvinách je jasné, ale na tak malém,
omezeném prostoru plném fyzických překážek a rozptýlení v
podobě chodících lidí, to bylo opravdu ohromným uměním a
pro mě nezapomenutelným zážitkem.
Největším překvapením dne ovšem bylo nečekané setkání s krajany z Perthu. Nebyli jsme s Graemem sami, kdo se vypravil za
regionální historií, dobovou atmosférou a místní tradicí. Aniž
jsme se předem domluvili, vzájemně se nás tam potkalo včetně
dětí celkem dvacet.

KÁVOVÉ ZRNÁ

Dějová linie osudů Moondyne Joea byla na festivalu protkaná hudebními a tanečními vystoupeními folklórních skupin i
sólových umělců. Nechyběli mezi nimi Marle Morris Dancers,
Irish Dancers a Line Dancers. Při přesouvání se od jednoho
uměleckého programu k druhému se mohli návštěvníci festivalu zastavit u stánků s dobovými řemesly, domácími výrobky, suvenýry, a také občerstvením. Cestou mohli zahlédnout
obrovské motýly (Stiltwalking and Enchanted Characters) nebo
Bubble Lady na chůdách, která bavila děti výrobou obrovských
mýdlových bublin.
Milovníci starých vozidel se mohli zastavit u výstavy veteránů,
svézt se v kočáru nebo koňským povozem. Unavení návštěvníci
festivalu, zejména ti nejmladší, mohli nechat své nohy odpočinout
při jízdě miniaturním vláčkem, který jezdil po celý den hlavní
ulicí a proplétal se mezi davem a vším tím festivalovým děním.

Potrebujeme:
Na podklad:
420g hladkej múky,
140g práškového cukru,
280g masla,
1 vanilku,
1 vajíčko,
2 žĺtky,

Gábina

Na kávovú hmotu:
3 bal. Marina keksov (alebo Arnott’s),
180g ztuženého tuku,
100g práškového cukru,
30g mletej čerstvej kávy,
1 lyžica kakaa, +/- 2 lyžice rumu
Na polevu:
160g práškového cukru,
160g masla,
2 lyžice mlieka,
2 lyžice kaka,
2 lyžice kukuričného škrobu (alebo Maizeny, vanilkového pudingu).

Postup:
Z múky, cukru, masla a vajíčok vypracujeme cesto, Rozvaľkáme a
vykrajujeme ovály (alebo kolieska, ktoré potom do oválov sploštíme).
Poukladáme na vymastený plech a upečieme ako na linecké koláčiky.
Keksy zomelieme. Ostatné prísady zmiešame a rozpustíme nad ohňom
ako polevu, pridáme ku keksom a vypracujeme do vláčnej hmoty.
Nanesieme ju na upečené podklady zŕn a polejeme čokoládovou polevou.
Obmena: Pečený podklad vynecháme a kávovú hmotu vo tvare kratších
valčekov poukladáme do papierových košíčkov. Rúčkou varešky vtisneme do stredu priehlbeň ako na kávovom zrne. Polejeme čokoládovou
polevou.
Podávame ku káve.
Dobrú chuť praje Gabina
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ÚSPĚŠNÝ ELEGÁN ZPÍVAJÍCÍ CELÝM SVÝM SRDCEM
Tak lze charakterizovat českého operního pěvce – tenora, Petra Nekorance (30). I přes své mládí již dosáhl výrazných úspěchů
- stal se laureátem řady prestižních domácích i evropských soutěží, v roce 2017 se stal absolutním vítězem jedné z nejslavnějších pěveckých soutěží Mezinárodní soutěže Francesca Viňase v Gran Teatre del Liceu v Barceloně nebo získal cenu od slavného
Plácida Dominga. Jako první Čech se stal frekventantem Lindenmannova dvouletého projektu v newyorské Metropolitní opeře.

Zpěvák se musí naučit, jak ji ovládnout a
použít pro nezbytné napětí v těle.

Máte nějaké oblíbené jídlo, které si sám
rád uvaříte?

Co říkáte na vaši ohromnou popularitu?

Já mám rád všechna jídla a také velmi
rád experimentuji. Mám totiž problém s
přesným postupem receptu, tak si vždy
najdu tu svoji cestu. Ale zpět k vaší
otázce - asi nejradši mám rád italské
spaghetti carbonara.

Upřímně, ani nevím, jak se to stalo, ale
jsem za ni nesmírně vděčný.
Čekají vás v blízké době také nějaké
mezi posluchači velmi oblíbené koncerty pod širým nebem?
Na koncerty pod širým nebem se v blízké
budoucnosti nechystám. Ale co není,
může být.
Jak vypadá váš odpočinek? Umíte vypnout nebo si stále zpíváte?
Vypnout bohužel neumím, ale zpěv velmi často nahrazuji pohybem, vařením a
jinými fyzickými aktivitami. Chtěl bych
se však naučit umět vypnout, aspoň na
chvilku.
Zmínil jste, že rád vaříte. Nedá mi to
tedy, abych se vás nezeptala, jak je to
u vás s jídlem před vystoupením. Najíte
se raději před ním, nebo až po něm?
Určitě až po vystoupení, plný žaludek mě
uspává, a když na něj tlačíte bránicí při
zpěvu, nedělá to dobrotu. Ale tak tři hodiny před zpěvem si něco malého dám.

Pane Nekoranče, čím vás účast v
Lindenmannova projektu obohatila po
profesní stránce?
Spousta lidí se mě na to ptá, a já se vždy
snažím přijít na to, co mi tento program
dal, co mě naučil. Ale čím víc nad tím přemýšlím, tím víc jsem si jist, že to mohou
lépe posoudit samotní posluchači. Já si to
budu uvědomovat až s odstupem času.
Než jste dosáhl tohoto prvenství, vystudoval jste Střední pedagogickou školu v
Čáslavi. Znamená to, že vaším původním záměrem bylo stát se učitelem?
Ani náhodou, i když to máme v rodině moje babička pracovala celý život jako
učitelka a ředitelka v mateřské školce,
to samé i má sestra. Můj záměr však byl
vyčkat, až mi dozraje hlas tak, abych se s
ním mohl pustit do světa hudby.
A co na to říkali vaši rodiče?
Samozřejmě, že rodiče si přáli, abych
měl aspoň střední školu, a pak ať si dělám, co chci.
Co vás přimělo jít studovat klasický zpěv zrovna k profesorce Jarmile
Chaloupkové na konzervatoř do
Pardubic?
Potřeboval jsem dobrého pedagoga,
a ten se po určité době na této konzervatoři v osobě paní profesorky Jarmily
Chaloupkové objevil. Tehdy se mi to zdálo
jako krok zpět, ale dnes toho nelituji.
Co vám účast na prestižních soutěžích,

kromě již výše zmíněných vítězství,
dala – jaké poznání?
Dala i vzala… ne dělám si srandu, i když
je pravdou, že soutěže mě stály neuvěřitelné úsilí a spoustu stresu. Dar hlasu mi byl
dán, to ano, ale důvěra v něj, na té se musí
velmi intenzivně pracovat. Ale zpět k vaší
otázce – samozřejmě dostalo se mně velké
pozornosti celého operního světa, z které
pak vyplývá posun v kariéře.
Byl jste také členem Bavorské státní
opery v Mnichově, kde jste vystupoval v řadě rolí, včetně titulních,
v Rossiniho opeře Hrabě Ory a v
Brittenově opeře Albert Herring. Za
tuto roli jste dokonce získal Bavorskou
uměleckou cenu. V současné době
působíte jako sólista Stuttgartské
opery, kde ztvárňujete Rossiniho
Almavivu (Lazebník sevillský) a Ramira
(Popelka), a Donizettiho Ernesta (Don
Pasquale). Na čem dalším v těchto
dnech pracujete?
V současné době se začínám dívat na
roli Donna Ottavia z Mozartova Donna
Giovanniho, a do příští sezóny ve
Stuttgartu, kde se všechny tři zmíněné role
budou opakovat, se k nim přidá Ruská
opera Boris Godunov.
Spolupracujete také s renomovaným
italským operním tenoristou a pedagogem Antoniem Carangelem a s
významnou americkou sopranistkou
Dianou Soviero. Jak moc je pro vás toto
intenzivní trénování hlasu důležité?

Nebudu přehánět, když řeknu, že oba tito
excelentní pedagogové pěvecké techniky
jsou hlavním důvodem mého úspěchu.
Doufám, že mi budou stát po boku co
nejdéle.
Bytostně blízké jsou vám árie italských
belcantových oper. Proč právě ony?
Po absolvování DNA testu jsem zjistil, že
jsem třináctiprocentní Ital… ale to je spíše
jen tak pro zasmání. Spíš bych řekl, že
belcanto styl jako takový sedí mému hlasu,
ovšem rád také zkouším i jiné hudební
styly jako romantismus, baroko atd.
Z vašeho celkového projevu je cítit, že
prostě zpíváte celým svým srdcem a
svou profesi milujete. Nemýlím se, že?
Jsem rád, že to tak působí, ale někdy je to
velmi těžké. Jenže jinak než celým svým
srdcem to neumím.
Kdo v něčem vyniká, má vzory. Jaké
byly ty vaše?
Mohu uvést pár jmen jako Luciano
Pavarotti, Aureliano Pertile, Giuseppe di
Stefano, Mario del Monac, atd. Ale mohl
bych tady vyjmenovat i mnoho dalších
umělců, a to nejen zpěváků, kteří mě inspirovali a stále tak činí. Je pravdou, že 98
procent z nich už není mezi námi.
Může mít operní pěvec někdy trému? A
jak se s ní vyrovnává?
Myslím, že operní zpěvák musí mít trému
- jakmile ji nemá, něco není v pořádku.
Samozřejmě, že ho nesmí ovládnout.
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Díky své profesi často cestujete. Jak
snášíte, například, létání?
Ach ano, hodně cestování. Rád cestuji
autem, ale někdy není zbytí a musím letět.
Díkybohu létání mi nedělá větší problémy,
jen unavuje.
Chystáte nějaké překvapení pro fanoušky, třeba v podobě recitálu, koncertu,
CD nebo DVD?
Ano, archiv České televize má už pár
záznamů mé maličkosti, spolu s úžasnými muzikanty, se kterými jsem měl tu
čest a radost pracovat. Jsem velmi rád,
že již toto léto mě čeká první nahrávání
s Českou filharmonií pod taktovkou amerického dirigenta Christophera Frenklina
s repertoárem francouzských árií. Již se
moc těším. Myslím, že by CD mělo vyjít
na podzim.

Ptala se Soňa Svobodová,
redakčně upravili Gábina a Milan.

POZOR UMĚLCI, ŘEMESLNÍCI A KREATIVCI!
MÁTE ZÁJEM PŘEDVÉST SVOU KREATIVITU NA LETOŠNÍM
MANDURAH ARTS FESTIVAL?
Hlavní organizátor, - City of Mandurah- hledá místní hudebníky, tanečníky, žongléry, řemeslníky a obchodníky s řemeslnými předměty a kreativní komunitní skupiny, kteří by se rádi zapojili do festival umění v Mandurahu od 14. do 16. října.
Pokud máte zájem, přejděte na https://fal.cn/3oTlT a vyplňte krátký online formulář do 30. června.:

TANEC

VÝTVARNÉ
UMĚNÍ

ŘEMESLA

ZÁBAVA
Travis Hayto Photography & Sky Pixels
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Dáme pivko?

Kdo by mi toho
buřta upekl nejlíp?

Po 11 letech připadl letošní táborák opět přesně na večer, kdy se čarodějnice slétají na svůj
každoroční rej. Jen sotva si mohly pro své rejdy přát lepší počasí.

NÁVŠTĚVNOST

Dospělí 265
Děti 155
rodějnic
5 rejdících ča
dějnice
1 upálená čaro

Osm buřtů, není to pro
jednoho málo?

TÁBORÁK 2022 V ČÍSLECH A OBRAZECH
SPOTŘEBA

METEOROLOGICK
Á
FAKTA:

Teplota odp
oledne: 23.6
°C
Srážky: 0mm
Vlhkost vzdu
chu: 35%
Vítr: JZ 6km
/h

ORGANIZAČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ:

Špekáčky 80kg (cca. 480 ks)
Klobásy 30kg (cca. 150 ks)
Chléb 32 ks včetně 2 bezlepkové
12 členů výboru
Rohlíky 130 ks
5 dobrovolníků
Okurky 20 jednolitrových sklenic
1 kapela
Koblihy 280 ks
Štrúdl 7 obřích
Džusíky pro děti 66 ks
Pivo točené 150 l (3 sudy)
Pivo lahvové Kozel tmavý 40 lahví, Kozel světlý ležák 60 lahví, Budvar 24 lahví
Víno 5 lahví
Šumivé víno 5 lahví
Svařené víno 14 l
Dále ještě nespecifikované množství hořčice, kečupu, BBQ omáčky, chipsů, glow sticks,
pásků na ruce, coca-coly, Sola, čaje, kávy, vody, kelímků a talířků

Koblihy, všud

e samé koblih

y.
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JEŽKO
Prišiel ježko pod plánočku,

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

Chudák ježko, máš ty smolu,
bota za svet nechce dolu.
V konároch sa zasekla
a viac ani necekla.
To je teda ozaj pekné,
čo mi teraz žena riekne?
Aby takú robotu,
takto tu prísť o botu!
Prídem domov v jednej vari?
Do potoka i tú šmarí.
Doma riekol ježici:
– V lese boli zbojníci!
Neriekol viac ani slova…
Na druhý deň išiel znova
pod tú plánku košatú
a zareval o ratu,
lebo ranný múdry vánok
zronil botu miesto plánok.
Spadla ona z konára
rovno na nos klamára.
Nosisko mu navrel z nosa,
pred očami zatmelo sa.
Potme spravil vpravo bok,
poď po druhú na potok!
Domopv príde mokrý celý,
z nosa sa mu hrča škerí.
Hrušiek málo, pramálo,
v ľavej bote čvrkalo.
Jozef Pavlovič
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH

Kateřina Švejcarová

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.

Mail: katie.bakes@outlook.com
Mobile: 0401 782 666
@ katie bakes

Další informace: Kateřina Steffens 0413 925 912
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth

@ katie_bakes_cakery

20% SLEVA
PRO ČECHY
A
SLOVÁKY!!
•

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.

KURZY ČESKÉHO JAZYKA
PRO DOSPĚLÉ

BETTER
PHYSIOTHERAPY
CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.
Ballajura WA 6066

ballajura@bpcphysio.com

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

www.bpcphysio.com.au

Výuka se koná v úterý večer.

call: 9249 2420

ČESKO-SLOVENSKÁ PLAYGROUP

Objednejte si na:

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

www.thehoneycake.com.au

SLOVENSKÁ ŠKOLA V PERTHE
Ponúka výučbu slovenského jazyka pre deti od 3 do
12 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 a tradíciami.
Miesto konania:
Woodville Reserve Pavilion, Namur Street, Perth
Deň a čas:
Každá sobota školského
štvrťroku,9:30 – 11:30
Prihlásť svoje dieťa môžete
kedykoľvek v priebehu
štvrťroka.
Kontakt:
SlovakSchoolPerth@outlook.com

Kdy: Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde: Wembley Downs Primary School

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

MEDOVNÍK

BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE
BLÍZKÉ!!
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Kdy: každé pondělí od 9 – 12 hodin
Kde: Sorrento Community Hall,
22 Padbury Cir, Sorrento
Kontakt: Jana Vyhlasova 0451 019 510

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/
“Czech Language Classes Perth“

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

SV. OMŠA

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

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

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









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

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
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1. Říká se, že kávu objevil v 15. století pastevec koz v
oblasti Kaffa. Všiml si, že se jeho kozy po sežrání třešní z
kávovníkových keříků chovají divně. Pobíhaly divoce sem
a tam a v noci nespaly. Kde se nachází region Kaffa, od
jehož názvu je slovo káva odvozeno?
a/ v Kolumbii

b/ v Etiopii

c/ v Indii

5. Co se obyčejně pilo k snídani před objevením kávy?
a/ čaj

b/ víno

c/ pivo

6. Aby byly hořké a intenzivní chutě kávy chutnější, začal
se v 16. století do ní přidávat:
a/ cukr

b/ med

c/ mléko

2. Kávovníkové třešně obsahují pecky, které známe jako
kávová zrna. Kolik pecek obsahuje každá třešeň?

7. Která káva obsahuje více kofeinu, robusta nebo arabika?

a/ jednu

a/ Robust

b/dvě

c/ tři

3. První loď s velkou dodávkou kávových zrn přistála
u evropských břehů v roce 1615. První evropskou kavárnu
zřídili o deset let později v téže zemi. Ve které?
a/ v Itálii

b/ ve Francii

c/ v Portugalsku

b/ Arabica

c/ obě stejné množství

8. Které národy jsou největší konzumenty kávy na světě?
Tipněte si tři. Nápověda: jsou to všichni Evropané
a/ Etiopie

b/ Kolumbie

c/ Vietnam

10. Kávě se nejlépe daří v subtropickém a tropickém pásu,
kde má pro růst ideální podmínky ‒ úrodnou půdu, mírné
teploty a větší množství srážek. To je důvod, proč se v
Evropě káva nepěstuje vůbec s výjimkou jediného státu.
Který to je?

a/ Angličanům b/ Nizozemcům c/ Španělům

a/ Itálie

b/ Španělsko

c/ Portugalsko

Nejproslulejší kavárna v Londýně byla
založená v roce 1688 Edwardem Lloydem.
Scházeli se v ní loďaři a obchodníci a
vynalézavý Lloyd speciálně pro ně
vydával zpravodaj Lloyds List, kde kromě
jiného zveřejňoval seznam lodí, které byly
pojištěny jeho zákazníky. Z toho pak
časem vznikla známá pojišťovací Lloydova
společnost.

Pravá turecká káva vychází z arabského
zvyku. Používá se velmi jemně mleté
zrno, které se zalévá vodou a teprve poté
se přivádí k varu (často společně s
cukrem) ve zvláštní nádobě - džezvě. Není
bez zajímavosti, že tento tradiční způsob
přípravy kávy byl dokonce zapsán na
seznam UNESCO v kategorii ‘Nehmotné
kulturní dědictví Turecka‘.

Ital Luigi Bezzera na začátku 20. století
zjistil, že na přípravu opravdu dobré kávy
je potřeba specifický tlak a teplota. Díky
nim kávová zrna uvolňovala do nápoje
esenciální oleje a další látky tak, že káva
byla aromatická a chuťově skvělá. Svůj
speciální přístroj na výrobu espressa si
vynálezce nechal patentovat, a tak
započal vývoj těch nejlepších kávovarů,
které postupně získaly své místo
i v domácnostech.

Káva nepřímo vedla k vynálezu
webkamery. Zaměstnanci Cambridgeské
univerzity natolik nesnášeli, když po
příchodu do pracovní kuchyňky zjistili, že
společná konvice s překapávanou kávou
byla prázdná, že vymysleli vůbec první
webkameru na světě. Proč - aby si před
cestou do kuchyňky vždy od počítače
ověřili, že kolega před nimi právě nedopil
poslední kávu v konvici.
Z internetových zdrojů sestavila Gábina

Postup

Na zrná: 420g hladkej múky, 140g práškového cukru,
280g masla, 1 vanilku, 1 vajíčko, 2 žĺtky,

Z múky, cukru, masla a vajíčok vypracujeme cesto, Rozvaľkáme
a vykrajujeme ovály (alebo kolieska, ktoré potom o oválov
sploštíme). Poukladáme na vymastený plech a upečieme ako na
linecké koláčiky.

Na polevu: 160g práškového cukru, 160g masla, 2 lyžice mlieka,
2 lyžice kaka, 2 lyžice kukuričného škrobu (alebo Maizeny,
vanilkového pudingu).

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:

•

Osobně na některé z klubových akcí.

PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

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 2022
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

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

Jednotlivec
$ 30,00
Penzista jednotlivec $ 20,00
Student jednotlivec $ 20,00

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

Potrebujeme

Na kávovú hmotu: 3 bal. Marina keksov (alebo Arnott’s),
180g ztuženého tuku, 100g práškového cukru, 30g mletej
čerstvej kávy, 1 lyžica kakaa

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.

9. Druhým největším producentem kávy po Brazílii je

4. Z území východní Afriky se kávovník rozšířil do Arábie.
Pro Araby se káva stala zdrojem velkých příjmů a ve snaze
znemožnit pěstování kávovníku jinde, pečlivě střežili svou
produkci. Uvalili taky zákaz na export plodných kávových
semen. Kterému národu se v roce 1616 podařilo získat zrna
kávovníku a začít je pěstovat ve svých koloniích?

Švédský král Gustav III. se obával
zdravotních důsledků pití kávy. Roku
1746 byl vydán výnos proti nadměrnému
pití kávy a čaje. Nakonec byla káva
zakázána úplně. Aby král prokázal svou
teorii, že pití kávy škodí zdraví, nařídil
provést experiment. Pro tuto historickou
studii byli vybráni dva vězni, kteří byli
odsouzeni na smrt. Místo trestu smrti
dostali doživotní vězení s tím, že jeden z
nich bude do konce svého života pít kávu
a druhý stejné množství čaje. Celému
výzkumu dohlíželi dva lékaři, aby
kontrolovali průběh předpokládané smrti
z kávy a čaje. A výsledek? Samotný král
se konce experimentu nedožil. Byl roku
1792 zavražděn. Vězni přežili i oba
dohlížející lékaře. Vězeň pijící čaj se dožil
přes osmdesát let. Kdy zemřel vězeň pijící
kávu není známo. Říká se, že je možná
stále naživu.

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ
ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

Keksy zomelieme. Ostatné prísady zmiešame a rozpustíme nad
ohňom ako polevu, pridáme ku keksom a vypracujeme do vláčnej
hmoty. Nanesieme ju na upečené podklady zŕn a polejeme
čokoládovou polevou. Podávame ku káve.
Dobrú chuť praje Gabina

PŘIPRAVUJEME
June 2022

Den dětí

November 2022

Filmový festival

June 2022

Výroční členská schůze

December 2022

Mikuláš

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/
Honorární konzulát ČR
Honorární konzulka: Jitka Smith
21/17 Prowse St,
West Perth WA 6005
Telefon: +61 406 026 840
Email: perth@honorary.mzv.cz

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.

Správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7a, 8 Finové, Švédové, Nizozemci, 9c, 10b – Grand Canaria

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

ABN 72 266 392 365
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Western Australia

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
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For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook
LAST DAY OF COLLECTION DATES

PERTH

0401 689 961
(08) 9407 7813

www.europarcel.com.au
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PERTH

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS

A PU
RE

europarcelinternational
europarcel@mail.com

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

www.martinudall.com

SINCE

