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ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
KNIHOVNA

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno po domluvě s Ivonou na ivonaprasilova@gmail.com

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community O�ce c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands

Těší se na vás knihovnice Ivona Prášilová
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VÝLET DO 
PTAČÍHO SVĚTA
U LAKE MONGER

Zveme Vás k výletu za ptactvem u Lake Monger 
spojenému s fotografováním. 

Při jarních aktivitách budete moct vidět 34 druhů ptáků, mezi nimi černé 
labutě, kormorány, potápky, kolpíky a pelikány, a pokud budeme mít štěstí, 
tak i želvu s hadím krkem (South Western Snake-necked Turtle), která je 

endemická v jihozápadní části Západní Austrálie.

Graeme Luke se s Vámi podělí o své zkušenosti s fotografováním ptáků 
při jejich denních aktivitách a prozradí Vám triky, jak udělat co nejlepší 

fotku pohybujícího se objektu.

Sraz: Sobota 17. září 2022, v 14:00 na parkovišti Reserve Car Park 1 
(poblíž Advanture Playground), Lake Monger. 

Sebou: kempinkovou židličku nebo trojnožku, piknikovou podložku, oblečení 
v přírodních barvách (nejlépe hnědá, zelená, khaki), vodu k pití, fotoaparát.

VSTUPNÉ: ZDARMA 

Zájemci, prosím nahlašte se do 15. září na csa@czechslovakwa.org.
Počet účastníků je omezen na 10.

UPOZORNĚNÍ:
Výlet není vhodný pro děti do 12 let.

V případě nepřízně počasí se výlet přesune na sobotu 1. října.

17. ZÁŘÍ

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE

Milí krajané, 
v neděli 26 . června 2021 proběhla výroční členská schůze naší České a slovenské asociace v Západní Austrálii (asociace) . 
Konala se v Maďarském klubu, a tak jsme využili příležitost ochutnat maďarskou kuchyni . Děkujeme všem členům, kteří se 
schůze zúčastnili a přispěli do diskuse . Schůze byla usnášeníschopná a mohly se projednat všechny body programu .

Vedení schůze se ujala členka výboru 
Regina Čelišová. Po administrativních 
formalitách a odsouhlasení zápisu ze 
schůze loňské se přistoupilo ke zprávám 
o činnosti. I přes pokračující COVID-19 
pandemii byla činnost asociace narušena 
pouze minimálně. Striktní kontrola hranic 
Západní Austrálie zabránila většímu 
rozšíření nákazy a tím i v menším měřítku 
omezila konání společenských akcí. Na 
druhou stranu ale znemožnila pozvání 
hostů z Čech, Slovenska i jiných států 
Austrálie a tím i uspořádání kulturních a 
společenských vystoupení, na která jsme 
byli zvyklí z minulých let. 

Rok 2021 byl odstartován ve sportovním 
duchu stolním tenisem. Tradiční táborák 
se konal v náhradním termínu v květ-
nu (kdo by si nepamatoval, že tradičně 
dubnový termín táboráku musel být den 
před akcí zrušen z důvodu vyhlášeného 
lockdownu!), kde nás i přes velkou nepří-
zeň počasí přišlo podpořit přes 250 lidí. 
K výborné náladě přispěly i čtyři kapely, 
které se střídaly na improvizovaném pódiu 
jak na hudebním festivale.  Nepřízeň 
počasí provázela i oslavy Dne dětí. Děti i 
rodiče přesto oblékli pláštěnky a vyrazili 
za dobrodružstvím okolo jezera Gwelup 
v Karrinyup, kde byla pro děti připravena 
stanoviště s tématikou dopravní výchovy. 
Venku se pak uskutečnily i další tři akce 
– dva výlety za poznáním pod vedením 
Gábiny Baladové, která účastníky provedla 
světem orchidejí, masožravých a spouš-
těcích rostlin, a pak tradiční kempování 
v Nanga Mill.

V červenci jsme si s obrovským nadšením 
zavzpomínali na dobu módy neónových 
barev, riflových bund a trvalých v rámci 
disko tanečního večera s československý-
mi hity 80. a 90. let. Ke skvělému večeru 

přispěl i sortiment lahůdek tehdejších 
mléčných barů, které vyrobila naše vrchní 
kuchařka Míša Ondová. Hned v srpnu, kdy 
jsme si zopakovali vepřové hody s opéká-
ním selat, Míša „vykoulela“ hory ovocných 
knedlíků, které spolu s kolem štěstí k rož-
nění selat v našem podání patří. 

Koncem listopadu se konal sedmý ročník 
Českého a slovenského filmového festi-
valu. Organizovat festival v době nejistot 
bylo rozhodně adrenalinové víc, než 
je zdrávo. Slovy hlavní organizátorky 
Martiny Tlamsové to byl v podstatě 
zázrak, že nakonec vše dobře dopadlo. Na 
kvalitě ani kvantitě festivalu se to však 
neodrazilo - naopak, festival byl velmi 
úspěšný a hojně navštěvovaný. Už jeho za-
hájení bylo velkolepé – tentokrát v podobě 
samostatného plesového gala večera, kde 
proběhlo i odhalení filmů. A konec roku 
jako tradičně uzavírala Mikulášská besíd-
ka, kde se s mikulášskou družinou přišlo 
pozdravit přes 110 dětí! 

Po celý rok vycházel i náš měsíčník 
Klokan. Zde bych poděkovala všem 
přispěvatelům, redaktorce Lucce Vrbské, 
která dává Klokana dohromady a tiskne ho, 
a Milanu Kučerovi, který má na starosti 
jazykovou správnost. Zároveň bych Vás 
opět vyzvala, abyste se stali přispěvateli a 
podíleli se na rozmanitém a čtivém obsahu.

Česká a slovenská knihovna prochází 
velkou renovací. Kolekce knih se omladila, 
protřídila a probíhá její převod do online 
databáze, aby měl každý zájemce o půjče-
ní přehled, co vlastně v knihovně máme. 
Poděkování za obrovskou pomoc patří 
rodině Prášilových, a to hlavně Ivoně, 
která knihy postupně probírá, registruje, sta-
rá se o online databázi a půjčování samotné.

Nedílnou součástí asociace jsou i další pro-
jekty, o kterých podaly zprávy jejich hlavní 
organizátorky.

Za Českou školu Perth podala zprávu 
ředitelka Kateřina Steffens. 

Za Slovenskou školu v Perthe a kurzy 
českého jazyka pro dospělé podala zprávu 
Gábina Baladová.

Zhodnocení filmového festivalu přednesla 
prezidentka festivalu Martina Tlamsová.

Nezapomnělo se ani na dvě české a sloven-
ské herny (playgroups) pro rodiče s dětmi, 
které opět běží v pondělí v Sorrento a 
v pátek v Subiaco.

Všechny tyto velké projekty je možné reali-
zovat jen díky obrovskému úsilí lidí, kteří je 
koordinují a řídí, a dalších, kteří jsou jejich 
nedílnou součástí a zajišťují vlastní provoz 
nebo i občasnou výpomoc.

Všechny zprávy o činnosti asociace byly 
jednohlasně schválené.

Pokladní zpráva přednesená Míšou 
Ondovou prozradila, že naše hospodaření 
v minulém roce skončilo v kladných čís-
lech. Nejvíce se o to přičinily diskotéka a 
vepřové hody. Na výsledných číslech máte 
zásluhu vy všichni, co jste se pořádaných 
akcí zúčastnili. Účetnictví je nadále vede-
no on-line v programu Xero. Poradensky 
nám pomáhal a na správnost vedení účtů 
dohlížel Michal Turek . Za jeho práci mu 
velmi děkujeme . Pokladní zpráva klubu 
byla jednohlasně schválena.

Dalším bodem programu bylo zvolení 
volební komise a členů výboru. V letošním 
roce se rozhodlo ukončit činnost ve výboru 
několik členů. Odstoupily nebo neobno-
vily svou kandidaturu tajemnice Katka 
Švejcarová, pokladní a vrchní kuchařka 
Michaela Ondová, členky výboru Veronika 
Lakay a Kateřina Steffens. Všem velmi 
děkujeme za několikaletou skvělou práci! 
Volební období také skončilo předsedky-
ni Jitce Smith, která svou kandidaturu 
obnovila, stejně jako členové výboru Jura 
Voyt a Marcela Pauková. Na uvolněnou 
pozici tajemnice kandidovala Olga Goerke 
a na pozici pokladní Veronika Čutková. 
Nově na členku výboru pak Alena Mills. 



CSAWA4

Po představení kandidátů proběhlo tajné 
hlasování. Volební komise spočítala hlasy 
a prohlásila, že všichni nominovaní obdr-
želi stoprocentní počet hlasů. 

Nově zvolený výbor na rok 2022: 
Předsedkyně: Jitka Smith 

Místopředsedkyně: Gabriela Baladová a 
Martina Tlamsová (především pro organi-
zaci filmového festivalu)

Pokladní: Veronika Čutková

Tajemnice: Olga Goerke

Členové výboru: Alena Mills, Jura Voyt, 
Marcela Pauková, Petra Jerejian, Regina 
Čelišová a Radek Václavík.

Nominace na doživotního člena nebyla 
obdržena, a proto se o ní nehlasovalo. 
Jednohlasně pak byl odhlasován návrh o 
zachování stejné výše členských příspěvků 
v roce 2022.

Schůzi zakončila jako vždy diskuse. 
Regina všem přítomným představila plány 
na vybudování nových, multifunkčních 
webových stránek asociace profesio-
nální firmou. I přes vysoké náklady se 
všichni shodli, že je to dobrá a praktická 
investice do budoucna. Probíraly se i 
možnosti investování peněz klubu, které 
jsou uložené na termínovaném vkladu. 
Zjistíme pravidla a možnosti pro nezis-
kové organizace. Ty však nejsou velké 
vzhledem k nutnosti minimálního rizika 
ztrát. Rovněž bylo rozhodnuto o zrušení 
zasílání členských kartiček, které nemají 
velké využití. Diskutovalo se i o členství 
samotném a důležitosti velké členské 
základny pro možnost pořádání akcí a 
získávání finančních či jiných darů. Velmi 

si vážíme každého nového člena i Vás, co 
jste své členství obnovili. Budeme moc 
rádi, když nám pomůžete přesvědčit své 
známé a kamarády, aby se v naší asociaci 
zaregistrovali za symbolické členství a tak 
podpořili naši činnost a možnosti.   

V příštím roce nás čeká velké výročí, 
asociace oslaví již 70. výročí svého zalo-
žení! Uvítáme Vaše nápady i možnosti, 
jak tento milník společně oslavit. Mnozí 
si jistě vzpomenete na krásné oslavy 60. 
výročí, kdy vznikla i brožura o historii 
klubu a významných krajanech, kteří se 
zde usadili. V den oslav pak proběhla 
výstava českých a slovenských produktů a 
služeb v Západní Austrálii zakončená vep-
řovými hody. Už teď se těším na společné 
plánování těchto oslav.

Zprávu o výroční členské schůzi zakon-
čím velkým poděkováním všem členům 
výboru za neúnavnou práci a ochotu 
nezištně věnovat svůj čas ostatním. Je to 
velký kus dobrovolné práce, za kterou je 
nám odměnou Vaše spokojenost, respekt 
a poděkování. Přestože se ne vždy podaří 
vše, jak bychom si přáli, vězte, že do toho 
dáváme vše.

Děkuji i všem členům asociace, ostatním 
krajanům a příznivcům naší asociace za 
podporu. Jsme rádi, když na naše akce 
přijdete a odcházíte spokojeni. Pokud 
máte nápady, návrhy a připomínky na 
zlepšení činnosti, dejte nám vědět, Váš 
názor nás opravdu zajímá. Samozřejmě, 
že kdykoliv uvítáme nabídku pomoci, a 
to třeba i tím, že pozvete své přátele a 
známé na naše akce.

Za výborový tým asociace Vám přeji hod-
ně zdraví a těším se na brzké setkání na 
některé z našich akcí. 

S přátelským pozdravem

Vaše staronová předsedkyně

Jitka Smith

ODKAZY A KONTAKTY:

Česká škola Perth / školní so-
boty / Wembley Downs Primary 
School – Kateřina Steffens, email: 
CzechSchoolPerth@gmail.com

Slovenská škola v Perthe / školní sobo-
ty/ 99 Loftus St., Leederville – Gabriela 
Baladová, email: SlovakSchoolPerth@
outlook.com

Kurzy českého jazyka pro dospělé / 
úterý / The Rise, Community Centre, 
Maylands -  Milan Kučera, email: czech.
perth@outlook.com

Česká a slovenská playgroup / pondělí 
Sorrento / pátek Subiaco – Iva Zausin, 
Lucie Spencer 

Český a slovenský filmový festival / 
listopad – Martina Tlamsová, email: csa@
czechslovakwa.org

Česká a slovenská knihovna (i dětská) 
/ The Rise, Community Centre, Maylands 
– Ivona Prášilová, email: ivonaprasilova@
gmail.com

Klokan – Lucie Vrbská, email: 
LucieVKlokan@gmail.com

Asociace: email: csa@czechslovakwa.org

UPOZORNĚNÍ

DOČASNÉ UZAVŘENÍ HONORÁRNÍHO KONZULÁTU ČR V PERTHU
Honorární konzulát ČR v Perthu bude v době od 29. 7. 2022 do 29. 9. 2022 z důvodu nepřítomnosti honorární konzulky uzavřen. 
Prvním úředním dnem pak bude 30. září 2022.
V době uzavření se prosím se svými dotazy obracejte na Generální konzulát ČR v Sydney.

Telefon: 02 9581 0111

Email: 

• Obecná e-mailová adresa: sydney@embassy .mzv .cz 

• Pasy ČR, matriční doklady, osvědčení o státním občanství: passports_sydney@mzv .cz 

• Víza: visa_sydney@mzv .cz 
Děkuji za pochopení, Jitka Smith

Honorární konzul ČR Perth
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DEN DĚTÍ 2022 – DĚTSKÝ KARNEVAL
Den dětí je tradičně dnem plným her, soutěží a sladkostí. V Česku i na 
Slovensku se slaví každý rok a účast rodin s dětmi bývá na veřejných oslavách 
více než hojná. Den dětí se slaví po celém světě, ale ne ve všech zemích ve 
stejný den. 

My jsme ho letos oslavili s dětmi česko-slovenské komunity o pár dnů dříve. 
Dne 29. května 2022 jsme v prostorách Flinders Park Community Hall v Hillarys 
uspořádali „dětský karneval“, na kterém se sešlo přes 50 rodin. Děti se mohly 
těšit na pohádkovou únikovku s „Bílou paní“, karnevalové soutěže a mohly si 
i otestovat své sportovní dovednosti. Každý soutěžící si pak ze stolu s poklady 
mohl vybrat vlastní cenu.

Nechybělo ani tradiční občerstvení (párek v rohlíku, štrúdl a bábovka), které 
vykouzlilo úsměv na tvářích všech zúčastněných, včetně rodičů.

Dle ohlasů si všichni den užili a kolem druhé hodiny odpolední se rozešli domů. 
Děti si kromě hromady zážitků, cen a plného bříška odnesly i „pohádkové pra-
covní listy“, aby si své pohádkové vědomosti mohly doma otestovat.

Budeme se opět těšit příští rok.

Katka Steffens

AUSTRALŠTÍ TRESTANCI – ČÁST 4: TRESTANEC BÁSNÍK A AKTIVISTA
John Boyle O‘Reilly  
(28. 6. 1844 - 10. 8. 1890) byl irský 
básník, novinář, spisovatel a aktivista. 
Jako mladík byl v Irsku členem Irského 
republikánského bratrstva neboli Fenians, 
za které byl odsouzen a transportován do 
Západní Austrálie. Po útěku do Spojených 
států se stal prominentním mluvčím irské 
komunity a kultury díky práci v redakci 
bostonských novin The Pilot, plodnému 
psaní a přednáškových turné. Útěkové 
triumfy Moondyne Joa nad vězenskými 
úřady inspirovaly O‘Reillyho k napsání 
románu o životě trestanců v Západní 
Austrálii s romantickým Moondyne Joem 
jako ústřední postavou. Díky tomu pak ve 

dvacátém století kolem jména Moondyne 
Joe vyrostly další romantické legendy.

V roce 1864 se O‘Reilly připojil k 
Irskému republikánskému bratrstvu, 
později běžně známému jako „Feniani“, 
tajné společnosti rebelů oddaných ozbro-
jenému povstání proti britské nadvládě. 
Pomáhal při náboru irských mladých 
mužů a vojáků do Bratrstva.

V únoru 1866 byl O‘Reilly spolu s mnoha 
dalšími Feniany zatčen a obviněn z vlas-
tizrady. Byl uznán vinným a odsouzen k 
trestu smrti, ale vzhledem k jeho věku (22 
let) byl rozsudek změněn na doživotí a 
později 20 let odnětí svobody. Během 15 

měsíců svého pobytu v několika anglic-
kých věznicích se dvakrát pokusil o útěk. 
V říjnu 1867 byl O‘Reilly dán do řetězů a 
spolu s 61 dalšími fenianskými zajatci a 
218 obyčejnými zločinci přepraven lodí 
Hougoumont do britské kolonie Západní 
Austrálie. Trestanecká loď Hougoumont 
byla poslední lodí s transportem odsouzen-
ců do Západní Austrálie.

Výstřižek zpráv z Perth Gazette a West 
Australian Times, 17. ledna 1868, oznamu-
jící příjezd lodi Hougoumont do Fremantle

Během plavby O‘Reilly a další vězeň 
John Flood založili ručně psané noviny 
s názvem Divoká husa, které obsahovaly 
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poezii, příběhy a anekdoty od členů 
bratrstva odsouzených na lodi. Bylo 
vyrobeno celkem sedm vydání. Přežila 
jediná kopie původního souboru, která 
je uložena ve sbírce Státní knihovny 
Nového Jižního Walesu. 

Po příjezdu do Fremantle začátkem 
ledna 1868 byl O‘Reilly přijat do Convict 
Establishment (nyní věznice Fremantle), 
ale po měsíci byl převezen do Bunbury. 
Byl přidělen do pracovní skupiny odsou-
zenců, kteří měli za úkol postavit silnici 
Bunbury –Busselton.

Jednoho dne, když trestanci čistili porost u 
Bunbury pro novou silnici, odmítl O‘Reilly 
být členem skupiny, které bylo nařízeno 
pokácet obrovský strom tuart stojící v 
cestě nové komunikaci. O‘Reillyho akci na 
záchranu stromu se začalo mluvit a netr-
valo dlouho a po celém okrese se rozšířila 
zpráva, že odsouzený neuposlechl rozkazu 
kvůli záchraně stromu. 

Nakonec strom nebyl pokácen a nová 
silnice byla odkloněna v mírném oblou-
ku, aby se stromu vyhnula. Dnes je zde 
Národní park Tuart Forest, který chrání 
největší zbývající les tuartských stromů 
na světě. Tuarty dorůstají výšky 33 m a 
obvodu 10 m. Rostou jen na vápenci u 
pobřeží Západní Austrálie, 200 km na 
obou stranách Perthu. A nikde jinde! (htt-
ps://exploreparks.dbca.wa.gov.au/park/
tuart-forest-national-park)

O‘Reilly si rychle vytvořil dobrý vztah se 
svým dozorcem a byl jmenován stráž-
níkem ve zkušební době. Jako asistent 
dozorce dělal evidenci a vedení účetnictví 
a další drobné administrativní úkony. 
O‘Reilly navázal také silné přátelství s 
místním římskokatolickým knězem, otcem 
Patrickem McCabe. Koncem roku 1868 
mu McCabe nabídl, že zařídí, aby O‘Reilly 
utekl nejen z vězení, ale z kolonie vůbec. 
V únoru téhož roku byl plán připraven a 
O‘Reilly uprchl během stavebních prací 

mimo zdi věznice. Schovaval se v dunách 
u pobřeží a čekal na odplutí smluvené 
americké velrybářské lodi. Nalodění na 
loď Vigilant skončilo neúspěchem, ale po 
dvou týdnech se dostal na palubu americ-
ké velrybářské lodi Gazelle.

Na Gazelle se O‘Reilly spřátelil s prvním 
důstojníkem z lodi Henrym Hathawayem 
a zůstali dobrými přáteli až do O‘Reillyho 
smrti. Hathaway zachránil O‘Reillymu 
život, když při lovu velryb na záchranném 
člunu poblíž Gazely zasáhla loď vlna a 
O‘Reilly upadl do bezvědomí. Hathaway 
mu zachránil život provedením kardiopul-
monální resuscitace.

O‘Reillyho plavba do Ameriky nebyla 
jednoduchá. McCabe zařídil, aby Gazelle 
dopravila O‘Reilly pouze na Jávu, ale ne-
příznivé počasí zabránilo lodi najít bezpeč-
ný průjezd Sundským průlivem. Kapitán se 
rozhodl odplout do Rodrigues na Mauritiu, 
v té době britské kolonie. Jakmile Gazela 
dorazila do Rodrigues, nalodili se na ni 
soudce a kontingent policie, kteří tvrdili, 
že mají informace, že Gazela převážela 
uprchlého trestance ze Západní Austrálie, 
a požadovali, aby byl vydán. Posádka ale 
popřela, že by O‘Reillyho měla na palubě. 
Dalším přístavem Gazely měla být Svatá 
Helena, další britská kolonie. Kapitán 
doporučil, aby se O‘Reilly do té doby pře-
místil na jinou loď.

29. července se Gazela setkala s ame-
rickou nákladní lodí Sapphire na 
volném moři a O‘Reilly vyměnil lodě. 
Sapphire dorazil do Liverpoolu 13. října 
a O‘Reilly přestoupil na další americ-
kou loď, Bombay. Bombay zakotvila ve 
Philadelphii 23. listopadu 1869, kde 
O‘Reillyho nadšeně přivítali irští krajané.

Krátce poté, co O‘Reilly dorazil do 
Philadelphie, odjel do New Yorku, 
kde byl pozván, aby přednesl před-
nášku v Cooper Institute svém o útěku 
z Austrálie. Poté se O‘Reilly přestěhoval 
do Bostonu. 

V roce 1875 John Devoy požádal 
O‘Reillyho o radu, jak by Clan na Gael 
(irská republikánská organizace v USA) 
mohl zachránit šest vojenských Fenianů 
transportovaných do Západní Austrálie. 
Prvním plánem bylo zaútočit na věznici 
Fremantle a zachránit Feniany násilím, 
což ale O‘Reilly zamítl. Navrhl osvobodit 
vězně podle předem připraveného plánu. 
Uspořádal sbírku k zakoupení velry-
bářské lodě Catalpa, aby ve Fremantle 
vypadala jako legitimní obchodní loď. 

V dubnu 1876 se šesti Fenianům podaři-
lo uprchnout a nalodit se na Catalpu. 

O‘Reilly se stal jedním z nejslavnějších a 
nejuznávanějších novinářů a spisovatelů 
ve Spojených státech. Jeho aktivismus a 
boj za občanská práva tehdy vzbudily vel-
kou pozornost; v roce 1945 Crisis popsal 
O‘Reillyho takto:

“O‘Reilly bránil utlačované negry, stejně 
jako bránil utlačované Indiány, stejně 
upřímně a horlivě jako celý život bránil 
utlačované své vlastní rasy. Bylo pro něj 
morálně nemožné jednat jinak.“

Kolem poloviny 80. let objevil irský vý-
zkumník Liam Barry (se sídlem v Bunbury) 
příběh O‘Reillyho útěku a začal jej více 
zkoumat a propagovat příběh. Vydal něko-
lik knih o O‘Reillym a Fenianech. Kolem 
roku 1987 byla založena John Boyle 
O‘Reilly Association of Bunbury, Western 
Australia, Barry byl jedním ze zakládají-
cích členů.

V roce 1999 tehdejší vůdce západoaustral-
ské opozice Geoff Gallop požádal britského 
premiéra a přítele Tonyho Blaira, aby 
O‘Reillymu udělil milost. Neuspěl.

V roce 2002 byla otevřena interpretační 
výstava pro Johna Boyla O‘Reillyho v 
Západní Austrálii na Leschenault Peninsula 
Conservation Park, odkud O‘Reilly 
uprchl. Hospoda J.B. O‘Reillyho ve West 
Leederville v západní Austrálii je pojme-
nována po O‘Reillym. V dubnu 2011 byla 
v Netterville v jeho rodném domě poblíž 
Droghedy v Irsku založena Asociace Johna 
Boyla O‘Reillyho.

V roce 2019 se ve Fremantle konal festival 
na připomenutí 150. výročí O‘Reillyho 
útěku s názvem Moondyne Walk, kde 
řada různých čtenářů četla kapitolu jeho 
románu Moondyne z roku 1879. Na sezna-
mu čtenářů byl bývalý západoaustralský 
premiér Peter Dowding, epidemioložka 
Fiona Stanley, spisovatel a novinář Peter 
FitzSimons a herec Peter Rowsthorn.

Gábina
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NĚCO O ČAJI
V Austrálii nám pomalu končí zima, čas, kdy je lepší raději sedět doma v teple a popíjet horký čaj . Co o něm vlastně víme?  

Čajovník je stálezelený keř, dorůstající v 
přírodě výšky 5 až 15 metrů, výjimečně až 
kolem 30 metrů. Na plantážích jsou keře 
udržovány ve výšce kolem jednoho metru 
kvůli snadnějšímu sběru. Čajovou rostli-
nu rozdělujeme na dva druhy. Čajovník 
čínský (Tea sinensis) dosahující výšky 3 
– 4 metry a čajovník assamský (Thea assa-
mica) dorůstající v divoké přírodě 15 až 
20 metrů. Z botanického hlediska jsou oba 
čajovníky příbuzné s evropskou kamélií.

Čaj je kulturní nápoj připravovaný obvykle 
louhováním lístků rostliny čajovníku v 

horké vodě. Pro samotné lístky se také 
užívá název čaj. Nálevy a odvary různých 
jiných rostlin se označují jako nečaje.

HISTORIE ČAJE
Nejstarší důvěryhodné zmínky pochází z 
roku 350 našeho letopočtu, kdy se badatel 
a básník Kuo-Po zmiňuje pod názvem 
Kiu o čaji. Uvádí, že nápoj se připravuje 
z lístků vařením. Mnozí lidé zabývající se 
čajovou historií považují tuto informaci za 
nejstarší věrohodný záznam o čaji.

O původu čajové rostliny se vypráví 
několik legend ( www.cajovna.cz/cz/o-
-caji/dejiny-caje/) a dodnes se vedou 
spory, zda je jejím domovem Čína nebo 
Indie. Závěry nejnovějších vědeckých 
studií a bádání přinášejí důkazy o tom, 
že čajovník se ve své původní divoké 
formě objevil v oblastech severovýchod-
ní Indie, severní Barmy, Laosu a Thajska, 
a nikoli v tehdejší Číně. Vědci předpo-
kládají, že se rozšířil do horských oblastí 
jihozápadního Yunnanu a dnešní provin-
cie Sichuan, kde byl nalezen a začal být 
využíván k přípravě čajového nápoje. 

A teď z historie čaje trochu hádankovou formou . Správné odpovědi najdete níže . Zakroužkujte pravdivý výraz v kurzívě:

Dlouhou dobu byl čaj jen záležitostí 
čínského dvora. Až koncem 4. století se 
začíná rozšiřovat jako: 

(1) kulturní nápoj – lék – součást jídel. 

Tehdejší příprava se však značně lišila 
od dnešní – listy byly trhány a lisovány 
do placek, které se sušily, až zčervenaly, 
přidala se cibule a zázvor a po povaření 
se teprve tento čaj podával. 

V 7. století už začíná čaj pronikat i do 
lidových vrstev společnosti a jsou zaklá-
dány první:

(2) továrny na zpracování čaje – trhy 
– čajovny. 

V roce 780 napsal čínský čajový odbor-
ník Lu-Yu první samostatnou knihu o 

čaji Ch´a-Ching, která stala se „biblí“ 
všech milovníků čaje. Popisuje místo pů-
vodního výskytu čaje, uvádí různé druhy 
čaje, jeho přípravu a účinky. Dále píše 
o různých ceremoniálech při přípravě a 
o všem, co s čajem souvisí. Podle Lu-Yu 
je důležité, aby voda byla pramenitá a 
čerstvá. Autor je dodnes uctíván jako: 

(3) bůh obchodníků s čajem – patron pěsti-
telů čajovníku – guru v přípravě čaje. 

První písemná zmínka o čaji mimo Čínu 
je datována rokem 851. Je to popis čaje 
v knize arabského cestovatele a kupce 
Sulejmana, který dokonale poznal zemi s 
vyspělou čajovou kulturou – Čínu.  
Ve svém cestopise mimo jiné uvádí: 
“Z nerostných látek si král uchovává 

právo na:

(4) uhlí – zlato – sůl  a na rostlinu, která 
se pije spařená teplou vodou. Tato 
rostlina se prodává ve všech městech za 
vysokou cenu a jmenuje se sach. Má více 
listů než jetel a je o něco aromatičtější, 
chutná hořce. Připravuje se tak, že se 
svaří voda a nalije se na rostlinu.”

Nejstarší tištěná zpráva o čaji v Evropě 
je z roku 1559, kdy: 

(5) janovský dobrodruh - benátský spi-
sovatel – veronský obchodník Giovanni 
Battista Ramusio ve své knize Cesty a 
putování uveřejnil popis čaje. Po těchto 
zmínkách začíná pomalá expanze čaje 
do celého světa.

Pokuste se vybrané významné události v dějinách čaje seřadit chronologicky . Přiřaďte je k letopočtům .

PĚSTOVÁNÍ A DRUHY ČAJE
Dříve se čajovník pěstoval ze semen, dnes 
se rozmnožuje převážně formou řízků. 
Větvičky se vysadí do záhonů, a když 
zakoření, jsou přesazeny do stínu pod velké 

čajovníky. Později jsou zastřihávány, aby 
rostly do šířky a vytvořily tak co největší 
sběrnou plochu. Sběr lístků může v dobrém 
případě začít po čtyřech až šesti letech. 

Vyžaduje také mnoho srážek rovnoměrně 
rozdělených po celý rok. Takto vypěstova-
ná rostlina dává užitek zhruba dvacet pět 
let, přičemž se může dožít sta i více let.

1159 A A. W. Smith získal patent na první sáčkový čaj

1368 B čaj se poprvé prodával veřejně v Anglii, v londýnské Garwayově kavárně

1610 C čínský vyslanec dovezl čaj ruskému carovi

1618 D Holanďané dovezli čaj do Evropy

1657 E objevení vitamínu C v zeleném čaji

1706 F T. Twining začíná v Anglii obchodovat s čajem

1881 G v Číně byl objeven způsob výroby zeleného čaje

1885 H v Japonsku byl zaveden čajový obřad

1896 Ch v Kalkatě založena Indická čajová společnost

1924 I založena firma Josef Horn a spol. v Chřibské u Rumburka v Čechách, která 
jako první u nás dovážela a balila čaj
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Všechny známé čaje pocházejí z listů čajovníků. Podle zpracování, 
délky fermantce a způsobu sušení vznikají nám známé druhy:

Zelené čaje – nefermentované, šedo-zelené. 

Černé čaje - lístky se nejprve nechávají zavadnout za současného 
vhánění vzduchu při předepsané teplotě a vlhkosti. Potom násle-
duje fermentace z šedé na tmavočervenou.

Oolongy - polozelené, polofermentované, tj. fermentace je „v 
půli“ přerušena sušením. 

Bílé čaje - Získávají se sušením nefermentovaných listových pu-
penů, které se vyznačují stříbřitým ochmýřením listů. Na trzích se 
vyskytují většinou ve směsích. Čisté bílé čaje jsou pro velmi malé 
množství, jež se sklízí, velice vzácné.

Ochucené čaje - vzhledem k tomu, že čaj má velice silné absorpč-
ní schopnosti, přijímá část aroma květů nebo vonné silice velice 
snadno. Děje se to ve zvláštních místnostech, kde se květy roz-
prostřou na lískách a nechají se tu spolu s čajem několik dní. Pro 
efekt se pak k čaji přidává nepatrné množství použitých květů.

Čajová směs - téměř každá balírna čaje se snaží balit různé směsi 
čajů, jak z důvodů výsledné chutě, tak z důvodů ekonomických.

V Austrálii přijde na svět pouhých 1654 tuny čaje ročně. Většinu 
tvoří černý čaj a jen malé množství čaj zelený. První plantáž 
vznikla v Queenslandu na konci 80. let 19. století, ale v roce 1918 
ji naneštěstí srovnal se zemí cyklon. K oživení došlo roku 1959, 
kdy byla založena plantáž Nerad blízko Innisfailu a plantáže 
na Mount Bartle Frere v Queenslandu a v Clothiers Creeku na 
severu Nového Jižního Walesu.  https://neradatea.com.au/pages/
our-history

Mohla bych se dál rozepsat o sklizni a výrobě čaje, jak je důleži-
tý čas jeho sklizně, jaké jsou způsoby zpracování čaje, a taky že 
chuť a druh čaje jsou ovliněny dobou fermentace čajových lístků. 
Mohla bych uvést, jak se dosáhne specifické vůně a jak se připra-
vují čajové směsi. Mohla bych napsat o tom, jaké pozitivní účinky 
má čaj na naše zdraví a co je to čajová škola nebo Puer zapařený. 

Nejsem ale odborník, jen milovník zeleného čaje. Všechny 
informace jsem našla na internetu nebo slyšela od známých. 
Zaujaly mne natolik, źe jsem se rozhodla se s vámi o ně podělit. 
A pokud vás mnou vybrané zajímavosti zaujaly, podívejte se na 
podrobnosti:

https://www.cajovna.cz/, 

www.cajovy-salek.cz, https://zaujimavysvet.webnoviny.
sk/10-zaujimavosti-o-caji/

Možná bychom mohli zorganizovat nějaký čajový dýchánek, při-
pravit něco k zakousnutí a popovídat si (nejen) o čaji.

Gábina

Správné odpovědi: 1 – lék, 2 – čajovny, 3 – bůh obchodníků s čajem, 4 – sůl, 5 – benátský spisovatel
1159 -h, 1368 - g, 1610 - d, 1618 - c, 1657 - b, 1706 - f, 1881 - ch, 1885 - i, 1896 - a, 1924 – e

ČAJOMÍR FEST
V srpnu se park pražského Výstaviště zaplní nejen milovníky čaje, ale také nadšenci dýmkové kultury .  
Třetí srpnový víkend se pod širým nebem bude konat již čtrnáctý ročník Čajomír Festu a zároveň první ročník Shisha Festu .

Více na http://cajomir.cz/fest/

How to drink tea
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ČAJ V NÁZVECH
ODPOLEDNÍ ČAJ (O PÁTÉ)

Lehkému odpolednímu jídlu říka-
jí v Čechách odpolední svačina, na 
Slovensku olovrant, Angličané ho znají 
jako afternoon tea. Dnes si sice mnozí 
z nich k odpolední svačině nedávají ani 
ten čaj, název ovšem zůstal. 

V mnoha jiných jazycích se odpolední 
jídlo označuje jako „čaj o páté“ v domně-
ní, že jde o tradiční termín, který pro něj 
Angličané používají. Ovšem pro rodilé 
mluvčí, a to i v Austrálii, jde o velice 
neobvyklý výraz jako synonymum pro 
odpolední čaj. Říkají jednoduše after-
noon tea.

ČAJOVÝ DÝCHÁNEK

Zakladatelkou tradičního anglického 
čajového dýchánku byla Anna Russell, 
vévodkyně z Bedfordu, přítelkyně králov-
ny Viktorie. V 19. století se běžně podá-
vala jen dvě jídla během dne. Prvním byla 
snídaně a druhým hlavní jídlo dne, ale to 
až kolem osmé hodiny večerní. Její milosti 
se zdál tento čas velmi dlouhý, a proto 
začala zvát své přítelkyně na „odpolední 
čaj“. K šálku černého čaje podávala malé 
pohoštění. Údajně ale tento zvyk odkouka-
la od Francouzů.

NEDĚLNÍ ČAJE
Taneční zábava před rokem 1989 byla 
taková, jakou dopřával socialistický režim. 
Střední generace měla příležitost k tanci 
buď na pouťových zábavách nebo na 
plesech, mládež na „nedělních čajích“. V 
neděli od pěti do desíti hrála živá hudba 
moderní písničky, které mladí jinde slyšet 
nemohli. S děvčaty na čaje chodily ještě 
matky jako garde, takže hoši se jich museli 
dovolit: „Smím prosit?“

ČAJOVÉ PEČIVO
Drobné pečivo má – jako spousta dalších 
dobrot spojených s čajem – svůj původ 
v Anglii. Odpolední čaj byl, jak už jsem 
výše uvedla, nejenom společenským 
setkáním přátel, ale také příležitostí dát 
si něco malého na zub. Hostitelky se 
předháněly v nabídce různých variací 
sendvičů a koláčků.

Mezi servírovanými pamlsky se velmi 
rychle uchytilo drobné cukroví, které 
dámy v rukavičkách nemusely složitě por-
covat příbory a nezamazaly si o něj ruce. 
Zanedlouho toto cukroví získalo díky čaji 
i svůj název: čajové pečivo.

ČAJOVKA

Jde o druh „mazacího“ salámu a mazal se 
na pečivo k čaji. A podával se také čajový 
rohlík a čajové máslo. Tento zvyk mazat 
salám na čerstvý chléb k odpolednímu čaji 
pochází z Německa, kde z anglického „od-
poledního čaje“ udělali čajovou svačinu.

ČAJOVÁ RŮŽE

Velkokvěté růže (Edelrosen) někdy na-
zýváme čajové podle čínské čajové růže, 
která byla základem pro šlechtění této sku-
piny růží. Květy čajové růže mají podobný 
tvar, ale nesčetně podob a barev.  

ČAJOVÉ SVÍČKY

Maličké svíčky v hliníkovém kalíšku svůj 
název dostaly podle toho, že nahřívaly čaj 
ve vařiči. Dnes se čajové svíčky nejčastě-
ji používají v aroma lampách, svícnech 
nebo jako symbol vzpomínky. Populární 
jsou vonné čajové svíčky k aromatizaci 
interiéru.

ČAJOVÝ ČUNÍK – PRASÁTKO DO 
ČAJOVÉHO ŠÁLKU 

Zvířátko zvané anglicky teacup pig, což 
by se dalo přeložit jako čajový čuník, je ve 
skutečnosti tvor vyšlechtěný k laborator-
ním účelům. Svůj původ má v německém 
Göttingenu, a proto se také často nazývá 
göttingenské miniprasátko.

Miniprasátka se po narození bez potíží 
vejdou do čajového šálku. V dospělosti 
nejsou o nic větší. Záleží samozřejmě na 
konkrétním jedinci, dospělá miniprasát-
ka mohou být velikosti kočky. Ovšem 
staly se případy, že miniprasátko přerost-
lo svého pána.

I proto se čajoví čuníci stali milými domá-
cími společníky. Na rozdíl od koček a psů 
jsou vhodní i pro alergiky – jejich kůže je 
totiž velmi podobná lidské. Čuníci si od 
jiných mazlíčků vypůjčili to nejlepší. Jsou 
velmi čistotní, snadno je například naučíte 
chodit na kočičí záchod. Stejně jako pejska 
jej můžete venčit na vodítku a naučit ho 
povely – miniprasátka jsou inteligentnější 
než většina psů.

I když se tato prasátka v dětství hravě 
vedou do čajového hrnečku, nejsou vhod-
nými hosty pro čajový dýchánek. Čajoví 
čuníci jsou, stejně jako jejich větší příbuz-
ní, všežravci a spořádají, na co přijdou. 
Z čajového servisu a máslových čajových 
sušenek by vám proto zbyly jen střepy 
a drobečky. Chytřejší jedinci si dokážou 
dokonce otevřít i chladničku. 

(Zdroj: www.cajovy-salek.cz  a Google) 
Gábina
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ÚSMEV, NEHÝBAŤ SA … KLIK!

V Európe je dovolenková sezóna v plnom prúde a všetci si istotne prinesieme domov plno zážitkov zväčnených na fotogra-
fiách . Krásny výhľad, úžasná panoráma, nádherná historická stavba, prekrásna príroda, veselá rodina, priatelia, hrajúce 
sa deti . To všetko si vyfotíme na pamiatku fotoaparátom alebo mobilným telefónom . Úsmev, nehýbať sa … klik! Necelá 
sekunda a fotka je hotová .  

Tak jednoduché to ale na začiatku fotogra-
fickej éry nebolo. Portrétne fotografie typu 
point-and-shoot siaha až do roku 1840, 
keď Joseph Petzval predstavil portrétny 
objektív, ktorý dokázal zhromaždiť viac 
ako 20-krát viac svetla ako objektívy 
používané v predchádzajúcich fotoapará-
toch. To znamenalo, že fotografie, ktoré si 
predtým vyžadovali 10-minútový expo-
zičný čas, mohli byť teraz zhotovené za 
30 sekúnd alebo menej. Záblesk pohľadu 
človeka mohol byť zachytený navždy a vek 
fotografovaného života sa skutočne začal.

Joseph Petzval (6. januára 1807 – 17. sep-
tembra 1891) bol matematik, vynálezca 
a fyzik 19. storočia, jedným z hlavných 
zakladateľov geometrickej optiky, moder-
nej fotografie a kinematografie. Narodil sa 
v Spišskej Belej a vyrastal v Kežmarku na 
Slovensku, v tehdajšom Rakúsko-Uhorsku. 
Jeho otec bol učiteľ hudby a skladateľ, 
ktorý vlastnil dva patenty na mechanické 
konštrukcie. 

Medzi vynálezy Josepha Petzvala patrí 
Petzvalov portrétny objektív a operné 
okuliare, ktoré sa dodnes bežne používa-
jú. Pripisuje sa mu tiež objav Laplaceovej 
transformácie a je známy aj svojou rozsia-
hlou prácou o aberácii v optických systé-
moch. Okrem matematiky sa zaoberal aj 
mechanikou, balistikou a akustikou, jeho 
najväčšie úspechy však spočívajú v práci s 
geometrickou optikou.

V roku 1837 bol Petzval vymenovaný 
za predsedu matematiky na prestížnej 
Viedenskej univerzite. Jeho prednášky na 
Viedenskej univerzite o teórii algebraic-
kých rovníc, o balistike, akustickej teórii 
a iných oblastiach boli kvalitné a stali 
sa dobre navštevovanými.Aj keď vyučo-
val algebru a venoval sa teoretickému 
výskumu v optike, založil dielňu, kde si 

mohol zdokonaliť svoje praktické zručnosti 
pri výrobe šošoviek. Práve tam, v roku 
1840, Petzval vyvinul a optimalizoval 
svoj portrétny objektív. Snažil sa mate-
maticky znázorniť prakticky všetko vo 
svojom prostredí. Tak sa pokúsil matema-
ticky vymodelovať šerm či dráhu koňa. 
Posadnutosť matematikou ho nakoniec 
viedla k objaveniu portrétneho objektívu. 
Jeho úspechy boli založené na vlastnej 
prelomovej teoretickej práci. V dobe, keď 
sa optické zariadenia typicky zdokonaľo-
vali skúsenosťami a intuíciou, Joseph  
Petzval optimalizoval svoje návrhy pomo-
cou výpočtovej analýzy.

PETZVALOV PORTRÉTNY OBJEKTÍV.

Petzvalova šošovka dokázala produkovať 
čistý obraz pri oveľa kratších expozičných 
časoch ako šošovky používané v priekop-
níckom fotoaparáte Louisa Daguerra z 
roku 1839. Petzvalov objektív bol známy 
tým, že poskytoval extrémnu ostrosť v 
strede, silnú sýtosť farieb a rozmazaný 
efekt na okraji. Vďaka týmto vlastnos-
tiam boli Petzvalove objektívy dokonale 
vhodné na vytváranie portrétov, najmä ak 
fotograf chcel, aby bol objekt stredobo-
dom pozornosti.

V roku 1840 výrobca Peter Wilhelm 
Friedrich von Voigtländer zaplatil 
Petzvalovi 2 000 zlatých za právo komerč-
ne vyrábať jehi šošovky. Bola to zmluva, 
ktorú Petzval neskôr oľutoval. Voigtländer 
na predaji objektívov zarobil tisíce, ale 
sám Petzval nedostal žiadnu ďalšiu kom-
penzáciu. Napriek tejto frustrácii pokračo-
val v praktickom aj teoretickom výskume 
optických systémov a javov.

V roku 1859 sa do Petzvalovho domu 
vlámali a jeho rukopisy – výsledok 
dlhoročného výskumu – boli zničené. 
Stratené dokumenty sa Petzvalovi nikdy 
nepodarilo zrekonštruovať. Jeho najpre-
pracovanejšie viaczväzkové dielo o op-
tike, stratené s jeho rukopismi, sa nikdy 
nedostalo do tlače.

Odvtedy sa zaoberal predovšetkým akus-
tikou a začal sa sťahovať zo spoločnosti. 
V roku 1869 sa Petzval vo veku 62 rokov 
oženil so svojou gazdinou, ktorá však o 
štyri roky neskôr zomrela. V roku 1877 
prestal prednášať, utiahol sa do kláštora na 
Kahlenbergu a stal sa pustovníkom. 

Joseph Petzval zomrel vo Viedni v roku 
1891, takmer zabudnutý, zatrpknutý a 
chudobný. Jeho hrob je na viedenskom 
ústrednom cintoríne. Jeho zatrpknutosť 
na sklonku života možno na jednej strane 
odvodzovať od sporov okolo vlastníctva 
svôjho vynálezu, straty jeho rukopisov a 
neúspechu v podnikaní, a na druhej strane 
od toho, že za celoživotné dielo v oblasti 
optiky nebol nikdy skutočne uznávaný. 
Tesne pred smrťou Petzval údajne povedal: 
„Porazil som svetlo, mám ho pevne v ru-
kách, pretože aj na svete je veľa temnoty.“

Múzeum dejín fotografie a kinematogra-
fie Jozefa Maximiliána Petzvala, súčasť 
Slovenského technického múzea Košice, sa 
nachádza v Spišskej Belej, v rodnom dome 
Petzvala. Je po ňom pomenovaný kráter 

 PETZVALOV FOTOAPRÁT

 MONTÁŽNE PUZDRO NA PETZVALOVU ŠOŠOVKU
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KLOKAN - TIPY NA VÝLETY

STRÁŽNÍ STROMY
Blíží se volný víkend a vás přepadává chuť zažít trochu dob-
rodružství? Láká vás představa opustit svoji komfortní zónu? 
Nestát na chvíli tak úplně nohama pevně na zemi, ale stou-
pat krůček po krůčku za zážitkem, na který budete ještě 
dlouho vzpomínat? Pak stačí sebrat odvahu a vypravit se do 
Pembertonu, městečka vzdáleného 320km od Perthu .

V okolí Pembertonu se nacházejí národní parky, ve kterých 
narazíte hned na tři strážní stromy. Ty se od roku 1947 využí-
valy jako základna pro pozorování požárů v okolí. Do každého 
stromu jsou po jeho obvodu zatlučeny pevné kolíky a v korunách 
jsou vybudovány pozorovací plošinky. Dnes už se nepoužívají a 
to dává příležitost každému, kdo si chce zkusit roli strážce lesa 
nebo se jen pokochat výhledem na rozsáhlý eukalyptový les z 
ptačí perspektivy.

Prvním stromem je Gloucester Tree v Gloucester National Park. 
Pokud se vydáte až na jeho vrchol, čeká vás 153 stupínků, po 
kterých bez jištění vystoupáte do 53 metrů. Nahoře vás pak za 
odměnu čeká nádherný výhled, roztřesená kolena a jistota, že tou 
stejnou cestou musíte zpátky dolů.

Druhým stromem je Diamond Tree, který najdete v půli cesty mezi 
městy Pemberton a Manjimup. Ten se k oficiálním strážním úče-
lům používal v letech 1941 až 1974. Je vysoký 49 metrů a na jeho 
vrchol vede 130 stupínků. Dnes už bohužel není možné se po něm 
vydat nahoru. To z něj dělá ideální pozorovací objekt pro ty, kteří 
by si nahoru určitě troufli, ale zrovna se jim tak úplně nechce.

Posledním strážním stromem je Dave Evans Bicentennial Tree 
ve Warren National Park. Ten dostal své kolíky až v roce 1988 
k oslavám dvoustého výročí založení Austrálie. Se svými 65 
metry je nejvyšší a při jeho pokoření vás čeká 165 stupínků tam 
a zase zpátky.

I přesto, že se najdou takoví, kteří se nahoru po kluzkém žele-
ze vydají v žabkách, botách na podpatku nebo s kabelkou přes 
rameno, buďte raději rozumní, obujte si pevné boty, na záda si 
dejte lehký batoh s vodou a užijte si zážitek, o kterém budete ještě 
dlouho vyprávět.

A pokud byste na své cestě za dobrodružstvím ocenili odpočinek 
přes noc, v okolí se nachází hned několik nádherných kempova-
cích míst přímo uprostřed starého eukalyptového lesa.

Lucie Minaříková

Petzval na odvrátenej strane Mesiaca, 
ako aj cesty a sochy na modernom 
Slovensku, v Rakúsku a Maďarsku. 
Rakúska pedagogická rada udeľuje od 
roku 1928 „Petzvalovu medailu“ za 
mimoriadne úspechy v oblasti vedeckej 
fotografie. V roku 1961 režisér Jozef 
Zachar natočil o Jozefovi Petzvalovi 
medailon Volal sa Petzval.

V roku 1980 bola po Petzvalovi na žia-
dosť astronomického ústavu v Tatranskej 
Lomnici a českých vedcov pomenovaná 
planetoida (3716 Petzval, 1980 TG); 
Petzvalov portrétny objektív umožnil 
objavenie mnohých planetoidov na konci 
19. storočia..

O etnickú príslušnosť Jozefa Petzvala sa v 
Maďarskej akadémie vied viedli spory v 
roku 1959. Rakúšania vyhlásili Petzvala 
za Rakúšana, Česi sa snažili dokázať jeho 
český pôvod, Slováci tvrdili, že grófstvo 
Szepes, kde sa Petzval narodil, je dnes 
na Slovensku, takže musel byť Slovák. 
Petzvalovi súčasníci všeobecne uznávali, 
že je Maďar, ako Petzval vždy hlásal, aj 
keď mal v škole problémy s maďarčinou, 
pretože to nebola jeho materinská reč. 
„Päťdesiat-štyri rokov svojho života prežil 
vo Viedni, ale nemohol sa stať a ani sa 
nestal Viedenčanom - oddane svojej rodnej 
krajine zostal Maďarom.“ - povedal Lueger, 
starosta Viedne, na Petzvalovom pohrebe.

Tak neviem. V stredoveku sa príslušnosť k 
„národu“ (historicky vzniknuté spoločen-
stvo ľudí vytvorené pôsobením rôznych 
faktorov, ako sú spoločné územie, kul-
túra, jazyk, hospodárstvo, náboženstvo 
a podobne, a ktoré má spravidla vôľu 
tieto spoločné faktory brániť či rozvíjať)  
spravidla určovala podľa miesta (kraji-
ny) narodenia. Joseph Petzval sa naro-
dil, žil a študoval do svojich 17 rokov 
na Slovensku, ktoré patrilo vtedy do 
Rakúsko-Uhorska. 

Zdroj: www.comsol.com/blogs/happy-birth-
day-joseph-petzval a Wikipedia.

Zostavila Gabina
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ČESKO-SLOVENSKÁ PLAYGROUP 
Kdy:  každé pondělí od 9 – 12 hodin
Kde:  Sorrento Community Hall,  
 22 Padbury Cir, Sorrento
Kontakt:  Iva Zausin 0404 735 462

Kdy:  každý pátek 9:30 – 13 hodin 
Kde:  Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd
Kontakt: Lucie Spencer 0467 203 055

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

ozvěte se nám prosím telefonicky .

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:  
99 Loftus St., Leederville

Deň a čas:  
Každá sobota školského 
štvrťroku,9:30 – 11:30

Prihlásť svoje dieťa môžete 
kedykoľvek v priebehu 
štvrťroka .

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

20% SLEVA PRO ČECHY A SLOVÁKY!!
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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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

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

        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.

 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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Chai latte 

 
Tradičný indický nápoj pozostáva z 
voňavých korenín, lahodného čierneho 
čaju, jemného mlieka a sladkej bodky 
tvorenej medom a javorovým sirupom. 
  
Na 4 porcie potrebujete:  
1 PL celé čierne korenie 
5 ks klinčeky 
1 ks hviezdička badiánu 
3 ks kardamóm celý 
1 štipka muškátový oriešok 
2 ks tyčinka škorice 
1 ks čerstvý zázvor (cca 1 cm) 
3 šálky voda 
1.5 PL sypaný čierny čaj (Darjeeling) 
1 šálka plnotučné mlieko 
1 PL med 
1 PL javorový sirup 
1/2 ČL vanilkový extrakt 
 
POSTUP 
* Čierne korenie, klinčeky, badián a 

kardamóm jemne rozdrvíme.  
* Jemne rozdrvené koreniny dáme do 

hrnca, pridáme štipku muškátového 
orieška, celú škoricu a ošúpaný a na 
plátky nakrájaný zázvor. Zalejeme 

vodou a varíme  
5 až 10 minút. 

* Potom odstavíme a pridáme čierny čaj. 
Necháme lúhovať cca 5 minút. Následne 
scedíme. Sypaný čierny čaj môžete 
nahradiť aj tým sáčkovým. V takom 
prípade použite 3 sáčky čierneho čaju. 

* Do korenistého čierneho čaju pridáme 
mlieko, med, javorový sirup a vanilkový 
extrakt. 

* Všetko spolu môžeme ešte podľa 
potreby prehriať, premixovať (aby sa 
nám mlieko v čaji trošku napenilo) a 
podávame.  

Lahodný čierny čaj s maslom  
a medom 

 
Upokojujúci horúci nápoj, ktorý vás 
pohladí na duši 
 
Na 4 porcie potrebujete:  
250 ml plnotučné mlieko 
1 KL sypaný čierny čaj 
1 KL med 
1 KL kokosový olej 
1 KL maslo 
 
POSTUP 

* Mlieko nalejeme do rajnice a pomaly 
začneme zahrievať. 

* Pridáme med, kokosový olej a 
premiešame. 

* Tesne pre začatím varu (malé bublinky 
po okraji rajnice) prisypeme čaj a 
necháme bublať na miernom ohni 5 
minút. 

* Potom nápoj scedíme do našej 
obľúbenej šálky a na vrch pridáme 
lyžičku masla. 

 
Čierny čaj s kondenzovaným 
mliekom a koreninami 

 
Ak patríte medzi milovníkov čierneho 
čaju s mliekom, tak tento sladučký horúci 
nápoj si určite obľúbite. 
 
Na 4 porcie potrebujete: 
2.5 PL sypaný čierny čaj (Darjeeling) 
1/2 ks hviezdička badiánu 
3 ks klinčeky 
1 ks menšia tyčinka škorice 
1 liter voda 
1/2 konzervy sladené kondenzované mlieko 
1 PL Med 
 
POSTUP 

* Čierny čaj s badiánom, klinčekmi a 
škoricou zalejeme litrom horúcej vody a 
necháme lúhovať cca 5 minút. 

* Následne čaj precedíme, pridáme 
sladené kondenzované mlieko a med. 
Ihneď podávame. 

 

Věděli jste, že zelený čaj se dá využít i k pečení cukroví? Dodá 
neobvyklou lahodnou chuť a velkou dávku zdraví. Zelený čaj 
si totiž vitamíny, antioxidanty, karoten a aminokyselin z velké 
části uchovává i v upečeném cukroví. 

Tento nápad pochází od japonských cukrářů, kteří mletý 
zelený čaj přidávají ať už do těsta, nebo do náplně svých 
zákusků a dezertů zcela běžně. Využívají především japonský 
zelený čaj matcha, který se namele na jemný prášek. Ten se 
může přidávat do nejrůznějších druhů cukroví například místo 
kakaa. Absorbuje ale hodně vody, proto po přidání do těsta na 
válení pro vykrajování válejte na tloušťku alespoň tří 
milimetrů, jinak by při pečení mohly kousky popraskat. 

Linecké cukroví je oblíbené nejen na Vánoce, ale také jako 
čajové pečivo, upéct si ho můžete kdykoliv během roku. 
Protože má zelený čaj velice výraznou chuť, která s postupem 
času nabývá na hořkosti, je lepší upečené cukroví sníst do 2-
3 týdnů. Po této době už totiž může lehce zhořknout. 

Pro netradiční zelené linecké cukroví budeme potřebovat: 
10–15 g zeleného čaje v prášku; 300 g hladké mouky, 200 g 
másla, 100 g moučkového cukru, 1 sáček vanilkového cukru,  
2 žloutky, citronovou kůru a samozřejmě marmeládu na slepení. 

Na válu smícháme všechny suroviny a pořádně prohněteme. 
Necháme alespoň hodinu v chladu odležet a poté vyválíme 
plát o tloušťce minimálně 3 milimetry a vykrajujeme různé 

tvary. Pečeme na plechu 
vyloženém pečícím 
papírem při 180 °C po 
dobu 5–10 minut. Delší 
doba pečení způsobí, že 
cukroví ztratí zelenou 
barvu a část vitamínů.  
Po vychladnutí slepujeme 
marmeládou. Upečené 
kousky uschovejte 

v uzavíratelné dóze, aby neztratily svoji barvu a chuť. 
      Sestavila Gábina 

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/

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 

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 2022

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!

PŘIPRAVUJEME
 17. September  2022 Výlet

 November 2022 Filmový festival

 December 2022 Mikuláš

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


 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.orgJuly/August 2022July/August 2022July/August 2022July/August 2022

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
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