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OPÉKÁNÍ SELAT PODRUHÉ
Pak už probíhají poslední přípravy, aby
vše šlo jak po másle až dorazí davy. Ani
letos nechybí kolo štěstí, ve kterém si návštěvníci mohou vylosovat hodnotné ceny,
opět včetně vepřové hlavy. Z kuchyně se
ozývá hlahol, smích a řinčení nádobí. To
už z ní také defiluje řada talířků s připraveným předkrmem – tlačenkou s cibulí!
Nakonec jsou to vepřové hody, takže se
masem nešetří. I letos však máme na paměti i ty, co vepřovému masu neholdují.
Na ty opět čekají nadýchané kynuté knedlíky s borůvkami a domácím tvarohem.
Pohled do zákulisí příprav hory knedlíků od knedlíkové královny Míši:

V sobotu 28. srpna bylo v Maďarském
klubu rušno již od časného rána. Andrew
se svým týmem pomocníků připravoval
hned čtyři rožně na naše druhé opékání
selátek. No, selátek, ta letošní měla přes
30 kg a to už je práce náročná, takové
macky bezpečně připevnit na tyč roštu,
aby se tam udrželi otáčet po celou dobu
opékání! Prostě takovéto přípravy se podcenit nesmí. Po premiéře před dvěma lety
bylo mnohé vylepšeno, vše šlo snadněji a
nálada byla pohodová. Kolem jedenácté se
už selátka vesele otáčela. Netrvalo dlouho
a roztáčet se začala i pípa s první Last
Drop ´plzničkou´ – po těžké práci je třeba
ztracené tekutiny hodnotně doplnit.
To už tedy nastupují tým bar i kuchyň.
Chystají se také stoly, celý sál i prostory
venkovní. Dle nahlášených čísel se nás tu
sejde na dvě stě, včetně alespoň padesáti
dětí. Tím je kapacita Maďarského klubu,
ale i naše, naplněna na úplné maximum.
Po třetí odpoledne je vše i téměř každý na
svém místě. Stalo se milou tradicí, že si

celý organizátorský tým včetně pomocníků
společně přiťukne sklenkou sektu na úspěšný průběh akce. Tento malý počin před
každou akcí je nedocenitelným povzbuzením, týmovým pojítkem a hlavně krásným
přátelským gestem.

Knedlíková aféra začala troje hody zpátky,
kdy jsme v asociaci vymysleli, jak na tuto
akci přilákat i nemasožravé a trochu ozvláštnit večer. „Lidi přijdou kvůli masu, těší se na
hody celý rok!“ říkali... „80 knedlíků musí
stačit, když tak si zbytek vezmeme domů“,
říkali...Udělala jsem jich 100... za 45 minut
nebylo co prodávat. Rok na to jich bylo už
130, ani ty nevydržely déle jak hodinu. Letos
jich bylo navařeno 160 a limit na osobu... a
hurá, knedlíky se konečně dostaly na všechny... a chutnaly... pochval se do kuchyně
dostala opravdu hromada a mně se radostí
kroutila i kuchařská zástěra...
Zlaté pravidlo ale říká, 3x a dost... tak se
nám naskytla otázka: „Budeme knedlíky
prodávat i příští rok? Nebo to chce nějakou
změnu?“ Dejte nám vědět, jakou nemasovou či sladkou variantu byste rádi viděli na
příštích hodech.
A co vlastně příprava takových 160 knedlíků obnáší? Ze začátku to byl nespočet
pokusů, který recept je nejlepší. Nechat
nakynout těsto před nebo po plnění? A co
mouka? Hrubá tu není... těch pokusů bylo
až až. Slova klasika: „Ani Pinďa to už
nežere!”, u nás doma rozhodně platí. Dva
týdny příprav knedlíků je až až... naštěstí
jen jednou do roka!
Pro ty, co potřebují zajíst maso něčím
sladkým, byly připraveny i domácí
buchty od naší hlavní pekařky Petry,
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která je napekla s láskou na úkor svého
spánku. Petra se pak na vás smála nejen
z kuchyně, ale i při výdeji jídel. Spolu
s Veronikou a Marcelou jsou již zaběhlým
týmem „výdej“.
Petřino zhodnocení „výdejny“ i celkově
hodů je následující:

dvě udělaly nesprávně. Vše nám to šlo jako
po másle a fronty jsme zdatně skolily na
nulu. Byla sranda a uběhlo to... takže si ani
nepamatujeme, zda my jsme vůbec dostaly
večeři s našimi proslulými knedlíky. A příště
se vás budeme zase těšit.

Úžasně uspořádaná akce. Věřím, že si grilování všichni krásně a spokojeně užili.
U našeho výdejního okénka/pultíku jsme se
potkali s kupou úžasných lidí, kteří si spokojeně pochutnávali na kulinářských dobrotách.
Všichni zákazníci byli moc milí, v kuchyni
bylo veselo a vše šlapalo, jak má být.
Moc jsem si akci užila. Andrew, Marcela,
Marek a jejich pomocný tým byl úžasný.
Moc díky všem.
Okolo čtvrté přichází první návštěvníci
akce. U brány je s úsměvem vítá tým
„vstup“ – Martina a dvě Katky mají mezi
sebou sedm dětí, těm nejmladším je teprve
několik měsíců. Holky, i s těmi nejmenšími na klíně, zvládaly přicházející davy a
následné uvítání s úsměvem na tváři.

Z tohoto postu postřehy naší tajemnice
Katky:
Tak, jak to u vstupu běžně bývá, potkáte
zde každého. Náš tým Katka Sv., Katka
St. a Martina nastavily své úsměvy a vítaly
všechny na opékání selat. Zasedly jsme ke
stolu v 15:30 a už se nehnuly do 19 hodin.
V tomto čase probíhal šrumec, ale organizovaný, v podání - Katka Sv., která vehementně odškrtávala jména zúčastněných a
následně vydávala stravenky, Martina se
zmocnila plateb, neboť měla jen jednu ruku
s Gvendolinkou v klíně a Katka St., která
nás opravovala a kontrolovala, co jsme my
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spokojený tak, že už s nadšením plánoval
rok příští! No, zatím nebudeme předbíhat
událostem... Jsme mu opravdu vděční,
že se tohoto nelehkého úkolu zhostil. A
proč? Vidí v tom svůj malý příspěvek pro
svoji slovenskou ženu a její krajanskou
komunitu zde v Perthu. Dělá mu radost
takto přispět a být součástí skvělého
setkání krajanů, kteří zde strávili víc než
příjemný večer.
Rekapitulace hlavní šéfové týmu „kuchyň“ Míši:
Atmosféra v kuchyni byla úžasná. Pohoda
vládla celým večerem, a to i přes nával během
vydávání večeří. V týmu letos exceloval Peter,
Simona a Eva. Pro mě rozhodně dream team.
Sehraný a s úsměvem na rtech. Bez takových
by rozhodně nešlo se pořádně postarat o dvě
stovky strávníků. A Peťa s Verčou na výdeji
byly jako vždy na jedničku.

Okolo šesté se už porcovalo i první selátko. Andrew se svojí ženou Ivetou se zdáli
být skvěle sehranou dvojicí v této poměrně náročné a rozhodně mastné práci. Na
okrajované maso tu už s prázdnou mísou
čekal náš pomocník Honza, který pak s plnou utíkal zpět do kuchyně, kde se vonící
pochutina porcovala na talíře s přílohou
k výdeji. A tak to bylo celý večer, dokud
se nenakrájelo i sele poslední. Po celé
té slávě tu pak už zbyla jen hora kostí,
umaštěný stůl i náčiní a čtyři horké rožně.
A také unavený Andrew, který měl od
rána celé pod rožnění taktovkou. Unavený,
ale spokojený, že vše proběhlo hladce,
bez front, karambolů a čekání. Dokonce

Příjemná atmosféra akce, stejně jako
hlahol návštěvníků, kteří se zde zase po
čase potkali se svými známými, se nese pokračujícím večerem. Jak celý večer vlastně
probíhá, může nejlépe posoudit tým „bar“,
který je ve středu všeho dění.
Naše zručná barmanka Regina přináší
reportáž nejen z akce samotné, ale i
malé nahlédnutí do barových příprav:
Bar se začíná připravovat dlouho před akcí.
Objednat pár sudů točeného piva je věc
snadná a léty ověřená, ale zajistit dostatečné
množství českých lahváčů, především velmi
oblíbených Kozlíků, je vskutku rozsáhlá
logistická operace. Mají je pouze v jednom
řetězci a obvykle jen pár lahví, málokdy se
narazí na celý karton. Takže se pobíhá po
celém Perthu, aby se daly dohromady tři,
čtyři kartony světlého i tmavého.
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Obsluhovat u baru znamená, že se celou dobu
dobře bavíte, potkáte úplně všechny účastníky
akce, přijímáte pochvaly, jak skvělá akce to
je, nadšeně přikyvujete a souhlasíte a přitom
netušíte, co se tři metry od baru vlastně
děje. A takhle je to od začátku do konce na
každé akci. Zatímco u vchodu je nátřesk na
začátku, u výdeje jídla je šílený nával v době
večeře, u baru je rušno nonstop. Nejhorší
je to samozřejmě na začátku, kdy je každý
dychtivý dát si to své první pivko nebo sklenku vína či bublin na uhašení nejhorší žízně.
V průběhu akce už je potom proud zákazníků
přece jen slabší, i když stabilní. Takže pak už
máme také čas poklábosit si se starými známými, seznámit se s novými tvářemi, případně seznamovat čekající zákazníky navzájem.
Dokonce se občas urodí nějaký „byznys“.
Nejlepší na službě u baru nejspíše je, že
skutečně potkáte úplně všechny, kdo na akci
dorazí. Potkáte samozřejmě ty, kteří přišli na
naše skvělé točené pivo plzeňského typu od
Honzy z Last Drop Brewery. Tedy, zrovna
tyhle zákazníky potkáme za večer většinou
mnohokrát. Potkáme ale i ty, kteří pivu
neholdují, ale dají si rádi víno nebo jen vodu.
Žízeň má zkrátka každý. A potkáte i všechny
děti, protože rodiče obvykle ztrácejí bdělost a
povolí na takové akci ratolestem více pytlíků
chipsů či popcornu než za celý předchozí
půlrok dohromady. A ty se se dají pořídit
jedině u našeho baru. Takže máme krásný
přehled, jak se kdo má, co je u koho nového
a jak nám ty děti od poslední akce zase šíleně
vyrostly. Stejně jako u ostatních stanovišť,
také u baru funguje léty prověřená a sehraná
posádka. Jsme celkem tři. Číslo jedna je Jura,
nejstarší člen našeho výboru a odborník na
svařené víno a slivovici, neustále vtipkující
a hýřící permanentně dobrou náladou, dále
usmívající se kliďas Radek, hlavní výčepní,
který v podstatě nonstop čepuje pivo neubývající řadě žíznivých návštěvníků. Jeho nejdůležitějším úkolem je nastavit pípu tak, aby
nás po celou akci moc nezlobila a nepěnila.
Regina, pobíhá mezi svými dvěma „kumpány“ a zajišťuje nalévání vína, otevírání lahví
piva a šumivého vína, no a občas i nějakého
toho nealka či mňamek pro nejmenší hosty.

– modrou nebo zlatou. Stanici „štěstí“
jsem měla na starosti já. Netrvalo dlouho
a u kola štěstí byla nastoupena fronta
mládežníků, které tombola, a zřejmě i
kolo samotné, ihned zaujaly. S nadšením
rozmotávali zakoupené losy a doufali, že
objeví hvězdu. Modrou vyměnili za cenu
přímo, za zlatou si mohli zatočit kolem
štěstí a doufat ve výhru cennější.

Po několika hodinách plných napětí,
rozzářených očí i trocha zklamání byly
šťastným výhercům předány všechny ceny.
A mé postřehy? Losovací lístky nechte
vybírat dětem, rozhodně pak budete mít
víc šancí na výhru! Štěstí ve hře je opakovaně dáno i některým dospělým jedincům
– jiným, i přes mnohem větší snahu a
investice, přeje štěstí zřejmě jinde. Některé
ceny prostě zůstávají v rodině – pokud si
třeba děláte zálusk na prasečí hlavu, budete se muset nějak připojit k rodině, které
se to podařilo již dvakrát za sebou, nejprve
otec, letos syn. Vstupenku na filmový
festival se podařilo vyhrát jiné rodině již
potřetí...ať už se stanete výherci nebo ne,
vězte, že přispíváte na dobro věci, každý
cent bude využit na další zábavu pro vás.
Za klub velmi děkujeme všem dárcům, co
do tomboly přispěli některou z cen.
Rekapitulace letošních hodů se blíží
k závěru. Kniha přání a stížností zůstala
nepopsaná a tedy to snad odráželo i báječnou atmosféru samotné akce. Pro mnohé

Pro ty, kteří chtěli zkusit štěstí a vyhrát
některou z cen bohaté tomboly, byly
připraveny losovací lístky a kolo štěstí.
V duchu „motá celá rodina“ se ve třech
domácnostech vyrábělo na pět set smotků,
tedy tombolových lístků, které se rolovaly
do úzkých ruliček zajištěných kroužkem
z brčka. Některé v sobě ukrývaly hvězdu

z vás to byla nejen příležitost dobré večeře
s kulturním zážitkem samotného opékání,
ale hlavně setkání s krajany, kamarády a
známými. Někteří si k nám našli cestu po
dlouhé době, jiní úplně poprvé. Věříme, že
se nám podařilo přispět k pěkně strávenému sobotnímu odpoledni a večeru. Při
konverzaci s mnohými s vámi během akce
několikrát zazněla otázka, proč to děláme,
proč investujeme svůj čas a energii pro
zábavu druhých? Právě proto, co je napsáno o pár řádků výše. Vidíme smysl ve
vytváření příležitostí k setkání krajanů, ke
společné zábavě odrážející naší kulturu, jazyk, tradice i povahu, poznání nových lidí,
získávání kontaktů a prostě nás baví bavit
se po svém a mezi svými. Děkujeme za
ocenění naší práce, poděkování a zájem
o to, co děláme. Pokud byste se chtěli
zapojit víc, pomocníků ani nových nápadů
není nikdy dost! A srandy u toho také ne!
Děkuji i našemu organizačnímu týmu
za skvělé zvládnutí náročné akce, všem
pomocníkům, kteří přispěli k hladkému
průběhu večera (kuchyň, dovoz piva,
chystání, úklid...) a Andrewovi a jeho
týmu za opékání selat.
Těšíme se na viděnou na některé z našich
příštích akcí – nakupujte garderobu, leštěte boty, blíží se taneční gala večer u příležitosti dalšího ročníku filmového festivalu
a následně pak festival samotný!
Za výbor CSA
Jitka Smith
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LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V ČESKÉ ŠKOLE PERTH
Letní olympijské hry v Tokiu, v pořadí 32., které se konaly od 23. července do 8. srpna 2021, byly pro českou výpravu v samostatné historii her jedny z nejúspěšnějších. Z Tokia si Češi odvezli 11 medailí - 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové. Olympiáda
v Tokiu nás inspirovala k uspořádání olympijských her i v České škole Perth. Dne 21. srpna 2021 se ve skautské hale v Perry
Lakes slavnostně rozhořela olympijská pochodeň, nebo přesněji pochodně, které si děti samy vyrobily.

Půldenní program her zahájila „předsedkyně“ olympijského výboru Jitka, která
všechny přivítala a seznámila s programem her. 42 sportovců a sportovkyní ve
věku od 3 do 13 let bylo rozděleno do čtyř
smíšených družstev tak, aby vše proběhlo dle pravidel „fair play“. Představeny
byly kapitánky družstev i olympijský
výbor. Zelené družstvo žabek z Třebíče
vedla Veronika, žluté včelky z Olomouce
Adriana, modrásky z Plzně Katka a
červené berušky z Prahy Simona. Každé
družstvo mělo své osobité tematické dresy,
které umocňovaly týmového ducha.
Následovala prezentace. Děti se dozvěděly mnohé o historii, symbolech i
samotném významu olympijských her,
procvičily si slovní zásobu ve sportovních disciplínách a se zaujetím sledovaly
piktogramovou prezentaci disciplín letošních her. Pro nastoupené týmy i všechny
přítomné pak zazněla česká i olympijská
hymna. Následovalo symbolické zapálení
olympijských pochodní a tím byly naše
hry oficiálně zahájeny.
A potom už hurá do boje o medaile! Sportovní disciplíny byly týmové i
individuální.

Nechyběly štafety, běh, překážky, skákání v pytli, podávání míče pod nohama
či nošení tenisového míčku na raketě.
Individuálně ve své věkové kategorii byl
pak hodnocen skok z místa, hod na terč a
střelba na plechovky. Sportovní klání, které probíhalo několik hodin, doprovázela i
řada tvůrčích aktivit.
Po ukončení sportovních bojů olympijský
výbor slavnostně vyhlásil výsledky a na
stupních vítězů byly předány medaile za
disciplíny individuální. Členové jednotlivých družstev pak ještě podle úspěšnosti získali zlatou, stříbrnou, bronzovou
nebo bramborovou medaili. K ní obdrželi i diplom a sešit olympijských aktivit. Olympijské hry v Perry Lakes byly

slavnostně ukončeny českou hymnou a
uhašením olympijského ohně. Nebylo
mnoho očí z řad přihlížejících rodičů i
organizátorského týmu, které by při poslechu hymny zůstaly suché.
Poté se už děti ve sportovních dresech,
ve kterých soutěžily, spokojeně rozešly
domů. Byla to hezky prožitá sportovní sobota. A pomyslně jsme si medaile
rozhodně zasloužili všichni, jako vítězové
jsme se i cítili! Mockrát děkuji olympijskému výboru Jitce, Ivoně, Honzovi a Lence i
kapitánkám družstev za úžasnou spolupráci na přípravě speciálního „olympijského“
dne. Za čtyři roky opět na viděnou!
Katka Steffens
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OSLAVA DŇA OTCOV NA FARME V LANDSDALE.
Pôvodne sme plánovali výlet pre deti zo Slovenskej školy v Perthe na prvú prázdninovú sobotu v júli. Vybrali sme tematicky
farmu so zvieratkami v Landsdale, pretože sa deti v škole o zvieratkách učili. Niekoľkodňový lockdown nám však plány zmenil
a my sme presunuli našu školu v prírode, teda návštevu farmy, na sobotu 4. septembra. Tá totiž predchádzala Dňu otcov, a tak
sme využili príležitosti a pozvali do našej školy aj oteckov.

Deti pre nich nacvičovali divadelné predstavenie po niekoľko školských sobôt a tú
poslednú, ktorá Dňu predchádzala, vyrobili pre svojich oteckov osobné darčeky a
priania.
Na vlastnoručne omaľované väčšie kamienky pripevnili s pomocou pani učiteliek
drôtiky, ktoré ozdobili korálikmi. Na tie
potom upevnili rodinné fotografie. K tomuto prírodne-umelecko-technickému dielu pripravili kartu s prianím. Výsledkom
boli diela, za ktoré by sa nemuseli hanbiť
ani deti z umeleckej školy.
V deň D sme sa všetci zišli na farme hneď
ráno, aby sme stihli aj kŕmenie zvieratiek
a jazdu na vláčiku. Počasie nám výnimočne prialo, a tak sa chodenie po farme
obišlo bez pršiplášťov a dáždnikov. Asi po
hodine sme sa všetci zhromaždili v krytom
altánku a deti začali so svojim predstavením. Najprv staršie deti zahrali rozprávku
Domček, domček, kto v Tebe býva? Aj keď
ich bolo slabo počuť, všetci uhádli, kto

hrá ktoré zvieratko, lebo deti mali na sebe
masky, ktoré si sami vyfarbili. Chlapec,
ktorý mal hrať medveďa, nám bohužiaľ
chýbal, a tak ho musela zastúpiť pani učiteľka Veronika.
Nasledovalo druhé predstavenie – Kto so
mnou poletí? Rozprávku o vtáčikovi, ktorý
hľadal medzi zvieratkami kamaráta, ktorý
by s ním letel k oblakom, doplnili mladšie
deti hrou Letí, letí. Pani učiteľky Zuzka
a Katka umiestnili na zem čísla, aby deti
vedeli, kam sa majú postaviť. Opäť vďaka
obrázkom, ktoré mali deti zavesené na
krku, všetci pochopili, aké zvieratká vtáčik

jednotlivo oslovil. Deti k tomu pekne
a nahlas zborovo hovorili Letí, letí všetko,
čo má krídla.
Po divadle prišiel na rad Klobúkový tanec.
Teda skôr hra s klobúkmi na melódiu. Ide
o obľúbený slovenský folklórny tanec,
ktorý sa tancuje na zábavách pre pobavenie. Do rytmu pesničky, ktorá sa postupne
zrýchľuje, si tanečníci vymieňajú klobúky. Vzhľadom k výškovým nerovnostiam
deti sedeli v kruhu na tráve, čo výmene
klobúkov nevadilo, skôr naopak. A že
to deťom išlo! Ani raz im žiadny klobúk
nespadol Sama som bola prekvapená, ako
dobre tento zábavný tanec zvládli.
No a potom prišlo prekvapenie pre oteckov: vyzvali sme ich, aby si Klobúkový
tanec zatancovali tiež! Neprotestovali, a to
boli medzi nimi len traja Slováci! Statočne
sa postavili do kruhu a čakali na prvé
tóny. To si stihli všetky mamičky pripraviť
kamery (tj. telefóny) a mohli sme začať.

Do rytmu piesne To ta Heľpa presúvali klobúky z hlavy suseda na tu svoju.
Išlo im to pekne, dokiaľ nespadol prvý
klobúk na zem a oni si to vôbec nevšimli.
Pokračovali vo výmene, ale vždy bola jedna hlava bez pokrývky. Po páde druhého
klobúka sa smiali nielen mamičky a deti,
ale i sami chlapi.
Na záver predstavenia deti obdarovali
svojich oteckov vyrobenými darčekmi
a nasledovala voľná zábava. Rodičia
s deťmi sa ešte išli pozrieť na ďalšie
zvieratká a niektorí si zašli do miestneho
bufetu na malý obed. Príjemné dopoludnie tak bolo nielen oslavou Dňa otcov, ale
príležitosťou sa stretnúť, vzájomne sa spoznať a porozprávať. A deti sa tešili nielen
kŕmeniu a pozorovaniu zvieratiek, ale aj
prítomnosti svojej spoločnej babičky –
Ľuby, ktorá sa na ich predstavenie prišla
pozrieť aj s manželom.
Gabina
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DIVADLO Z VESELÉHO DVORA
Laeta curia, tato dvě latinská slova, která znamenají veselý dvůr, jsou známa od 12. století, kdy se takto začalo říkat otýněnému tedy
ohrazenému knížecímu dvorci v Týně. Tento dvůr se ve své původní zrekonstruované podobě zachoval do dnešní doby a leží v těsné
blízkosti Staroměstského náměstí za kostelem Panny Marie před Týnem. Původně sloužil k ochraně cizích kupců, kteří cestovali do
nebo přes Prahu za obchodem. A právě z toho důvodu tu bývávalo značně veselo, proto teda Laeta curia. Později se na tomto místě
začalo vybírat clo, které se nazývalo ungelt a podle něj se tak pro celý Týn ustálil název Ungelt. V současné době tu najdeme hotel,
restaurace, obchody, galerie a také světově uznávané Divadlo Ungelt, jehož zakladatelem a majitelem je Milan Hein.
zpěváci jako například Richard Krajčo,
David Švehlík, Jiří Schmitzer, Marta
Kubišová, Vilma Cibulková, Regina
Rázlová, Alena Vránová, aj., bývají
beznadějně vyprodána, což svědčí o
tom, že máte velmi šťastnou ruku při
výběru herců i repertoáru. Po Činohře
Národního divadla jste druhou činoherní scénou, co do počtu Thálií. Jaký je to
pro vás pocit?
Pane Heine, svou hereckou dráhu jste
započal na scénách českých oblastních
divadel. Byla právě ona pro vás tou
inspirací k založení vlastního divadla?
Začínal jsem v Českém Těšíně, hrál v
Mostě, v Příbrami a na Kladně. Jiná
divadla než moravská, česká a slovenská
jsem neznal. Do roku 1989 jsem v cizině
nikdy nebyl. Netušil jsem, jak tam fungují
soukromá divadla…
Ale i přesto jste to dokázal, a divadlo
otevřel. Když jste pro něj hledal místo,
spočítal jste si, kolika lokacemi jste
prošel, než jste zakotvil v Ungeltu?
Vážně jsem uvažoval o třech místech.
Všechna byla v centru Prahy. Ungelt mě
okouzlil nejvíc.
Má sepětí s touto středověkou stavbou
nějaký vliv na pojetí vašeho divadla?
Dům, v jehož sklepení divadlo hrajeme,
stojí v Praze od 14. století. Má fascinující
atmosféru. Na pojetí divadla, tedy na jeho
repertoár, ovšem vliv nemá. Poetiku naší
komorní scény více než stáří budovy určuje velikost prostoru, ve kterém se hraje.
Jsme malá scéna pro 88 diváků.

V jednom ze svých rozhovorů jste se
zmínil, že jste vždy toužil po divadle
komorním. Proč právě po něm?
Na mé divadelní pouti mě nejvíc oslovily
malé scény. Divadélko v klubu na Kladně a
Divadlo Reduta v Praze. Láká mě bezprostřední kontakt herce s publikem.
Všechna vaše představení, v nichž
excelují známí čeští herci, muzikanti i

V New Yorku na Broadway, kam jsem
vyrazil očíhnout soukromá divadla, jsem
v jednom divadle na sedadle objevil štítek
Barbra Streisand. Zeptal jsem se uvaděčky,
co to znamená. Vysvětlila mi, že madam
Streisand si tu židli předplatila a kdykoliv
do divadla zavolá, tak je pro ni volná. To
mě zaujalo, nápad jsem vylepšil a sám
začal oslovovat osobnosti, aby našemu
divadlu židli darovaly. Prvním dárcem byl
Miloš Kopecký, následoval Václav Havel.
Mohou naši krajané, kteří zatím z důvodu koronavirové pandemie návštěvu Česka odkládají, zhlédnout vaše
jednotlivá představení i prostřednictvím internetu?

Krásný. Nepolevující zájem diváků o naše
divadlo mě nabíjí a povzbuzuje. Jsem
optimista i do budoucna.
Kromě ‚kamenné‘, máte v Praze také v
čarokrásném prostředí Nového Světa
na Hradčanech i letní scénu, hrajete
na zájezdech po celé republice, dokonce i v zahraničí, kde jste hráli hlavně
pro krajany v Americe, v Kanadě a v
Austrálii...
V Austrálii jsme na rozdíl od Ameriky a
Kanady nehráli, tam Ungelt reprezentovala
Marta Kubišová, ikonická hvězda roků
1968 a 1989, zpívala u vás pro své krajany. Já jsem její recitály moderoval.
I přesto, že jste majitel divadla, stíháte
i hraní. V režii Ladislava Smočka hrajete po boku Jiřího Langmajera a Pavla
Lišky v americké hře s názvem Housle.
Jak jste dokázal skloubit tyto dvě náročné profese, a vydržet ten zápřah, v
takovém klidu a pohodě?
Miloš Kopecký, kterému jsem se před 27
lety svěřil, že si chci otevřít divadlo, mi
poradil, abych v něm hrál jen výjimečně,
svátečně a svou energii, svůj čas a veškeré
síly věnoval principálství. Poslechl jsem
ho. Za 27 let jsem hrál v Ungeltu čtyřikrát. V nové sezóně si zahraji popáté Františkem Němcem.

Teď, když už se hraje, nestreamujeme.
Divadlo je divadlo a internet je internet.
Živý kontakt komedianta s divákem dle
mého nic nenahradí.
Kvůli koronaviru jste museli zrušit
kolem šedesáti představení, což se
promítlo jako nenahraditelná ztráta
tržeb, ale zabojovali jste a divadlo jste
prostřednictvím dražeb udrželi. Teď se
situace rozvolňuje. Už víte, jakou hrou
diváky v hledišti přivítáte?
Zrušit jsme museli bohužel mnohem více
představení, ale i tak jsme přežili. Díky
zmíněným dražbám, mecenášům, divákům, kteří nám posílali finanční dary, a
hercům, kteří hráli za snížený honorář.
Naší nejbližší premiérou bude americká hra Dobrou noc, mami od Marshy
Normanové s Taťjanou Medveckou a
Lucií Štěpánkovou.

A jak se tato nová hra bude jmenovat?
Jedná se o hru Staří mistři. Jejím autorem
je Ger Thijs.
Ve vašem divadle se také zrodila
zajímavá tradice židlí. Můžete nám ji
přiblížit?

Ptala se Soňa Svobodová, foto Jan Malí,
redakčně upravila Gábina
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SLOVENSKÉ A ČESKÉ SVÁTKY
1 SEPTEMBRA
DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sviatku pochádza z roku 1412. V roku
1727 sa stal sviatkom v celej rímskokatolíckej cirkvi. Hlavnou patrónkou Slovenska
je Sedembolestná Panna Mária od vyhlásenia pápežom Piusom XI. v roku 1927. Jej
chrám v Šaštíne je od roku 1964 povýšený
na menšiu baziliku (basilica minor) a každoročne sa tu koná národná púť.
Sedem bolestí Svätej Matky bolo
nasledovných:

Slovenská národná rada (SNR) ju prijala
1. septembra 1992. Ústava nadviazala na
odkaz Nežnej revolúcie z novembra 1989
a bola dôležitým elementom pokojného
rozdelenia Česko-Slovenskej federácie.
Ústavu tvorí súhrn základných právnych
noriem o spoločenskom zriadení, politickej
organizácii a postavení občanov, ktorý
zaväzuje všetky orgány a občanov štátu.
Skladá sa z preambuly a deviatich hláv.
Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín
a etnických skupín, sociálne, kultúrne
a hospodárske práva, právo na súdnu a
právnu ochranu.
Ústava tiež určuje trojdelenie moci ako
jeden zo základných princípov právneho
štátu. Na jej základe zákonodarnú moc v
SR reprezentuje Národná rada SR, výkonnú moc vláda a prezident a súdnu moc
Ústavný súd SR a nestranné a nezávislé
súdy.
Jej väčšia časť vstúpila do platnosti 1. januára 1993, teda v deň vzniku samostatnej
Slovenskej republiky.

15 SEPTEMBER
SVIATOK PANNY MÁRIE
SEDEMBOLESTNEJ, PATRÓNKY
SLOVENSKA
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa
slávi 15. septembra. Prvá zmienka o tomto

1.

Simeonovo proroctvo na 40. deň po
narodení syna, že Ježiš bude mať
ťažkú budúcnosť a jej vlastnú dušu
prenikne meč

2.

Útek do Egypta pred Herodesovým
vraždením neviniatok

3.

Strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme

4.

Zajatie a odsúdenie Ježiša Krista

5.

Jeho smrť na kríži

6.

Šiestu strašnú bolesť prežívala, keď po
zložení z kríža držala mŕtve telo svojho syna v náručí (známy obraz Piety)

7.

Uloženie Ježiša do hrobu

16. ZÁŘÍ
SVÁTEK SVATÉ LUDMILY, PATRONKY ČECH
První česká světice a mučednice,
“matka českého národa”.

Původ Ludmily není zcela jasný, během
jejího života byly položeny základy
křesťanství a vzrostla moc Přemyslovců
v Čechách. Sv. Ludmila je první známou
českou ženou, první doloženou manželkou
panovníka Čech a snad také i první českou
panovnicí. Podle legend byla vždy laskavá,
štědrá a spravedlivá, brzy si osvojila
křesťanské zásady a starala se o chudé. Je
známá jako vychovatelka sv. Václava a její
snacha Drahomíra ji nechala zavraždit na
hradišti Tetín. Mladý kníže Václav pak nechal převézt její ostatky z Tetína do Prahy.
A protože byla uškrcena vlastní šálou či
závojem, stal se pruh látky jejím atributem
a symbolem, který měl připomínat její
mučednickou smrt.
Ludmila se stala jednou z nejvýraznějších postav českých dějin. Nejen, že je

historicky první českou svatou, ale byla
i patronkou celé země, vinařů, babiček a
vychovatelů, Ludmily si český lid považoval. Letos si připomínáme 1100. výročí od
její smrti.

28. ZÁŘÍ
SVATÝ VÁCLAV,
HLAVNÍ PATRON ČESKÉHO NÁRODA

Syn českého knížete Vratislava a jeho
ženy Drahomíry. O jeho výchovu se
starala především jeho zbožná babička
Ludmila. Vzdělával se v Budči, kde se vyučovalo v latině a řečtině a jeho kvalitní
vzdělání nebylo v jeho době obvyklé.
Byl vzdělaným a osvíceným panovníkem
a i přes nepřátelské výpady dokázal
zachovat samostatnost českého státu. Je
zakladatelem chrámu svatého Víta, který
stojí jako národní symbol na pražském
hradě. Legendy vypráví, že si sám připravoval obětní chléb, vyráběl mešní víno,
nosil dříví chudým, stavěl chrámy a
boural modly. Podle legendy byl zavražděn ve Staré Boleslavi služebníky svého
mladšího bratra Boleslava poté, co se ho
sám Boleslav pokusil zabít. Boleslav díky
tomu převzal vládu.
Po smrti začal být Václav uctíván jako
svatý, přičítaly se mu posmrtné zázraky
a dodnes je považován za ochránce české
země. Za vlády Karla IV. Byla s ostatními
korunovačními klenoty zhotovena I svatováclavská koruna. A protože se věřilo,
že sv. Václav je dědicem české země, čeští
panovníci měli od něj korunu jen půjčenou. Jedna pověst praví, že až bude nejhůř, vyjedou z hory Blaníku rytíři v čele
se svatým Václavem. Václavův Bělouš
na Karlově mostě klopýtne a rozrýpne z
kamení kouzelný meč knížete Bruncvíka.
Václav ho pozvedne a zvolá: “Všem nepřátelům země české hlavy dolů!”
Zdroje: Ministerstvo zahraničných veci a
európskych záležitostí Slovenskej republiky,
Wikipedie, Pověsti a legendy, K.Trnková,
Dějiny českého udatného národa, L.Seifertová
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Do malých štvorčekov napíšte písmenko,
na ktoré sa začína slovo na obrázku
a obrázky vystrihnite..
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Kateřina Švejcarová
Mail: katie.bakes@outlook.com
Mobile: 0401 782 666
@ katie bakes
@ katie_bakes_cakery

•

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.

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

call: 9249 2420
ballajura@bpcphysio.com
www.bpcphysio.com.au

MEDOVNÍK

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

BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE
BLÍZKÉ!!

www.thehoneycake.com.au

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: Community Centre, 99 Loftus Street,
Leederville

Deň a čas: Každá sobota školského štvrťroku, 8:45 – 10:45
Tretí štvrťrok začíname 24. júla 2021

Kontakt: SlovakSchoolPerth@outlook.com

Kdy: každé pondělí od 9 – 12 hodin
Kde: Sorrento Community Hall,
22 Padbury Cir, Sorrento
Kontakt: Jana Vyhlasova 0451 019 510

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

CSAWA
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ČESKÁ ŠKOLA PERTH
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

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ

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

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“

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









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

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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Z KLOKANOVY KAPSY

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:

•

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 2021
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!

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2021
17. 10.

Vycházka za masožravkami

30. 10.

Ples

11. 12.

Mikuláš

Kempování v Nanga Mill

18. 12.

Dětský karneval

5. - 7. 11.

25. - 28. 11.

Filmový festival

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.

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

ABN 72 266 392 365

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
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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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E

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
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europarcelinternational
europarcel@mail.com

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

www.martinudall.com

SINCE

