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GRAEME LUKE ZA HLEDÁČKEM FOTOAPARÁTU 



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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CSAWA 3

FILMOVÝ VEČER U ČAJE A ČAJOVÉHO PEČIVA

Pro letošní posezení u filmu s čajem a cukrovím jsme vybrali 
film U mě dobrý. Jeho děj nás zavedl do malé české hospůdky 
v zahrádkářské kolonii v pražské Libni v červenci roku 1993. 
Připomněl nám dobu, kdy v Čechách a na Slovensku působili pod-
vodní skořápkáři. V našem filmu ale narazili na zkušeného karba-
níka v podání Bolka Polívky, který svému kamarádovi ukradené 
peníze nejen vrátil, ale obral samotné podvodníky. Zápletce filmu 
jistě rozuměli přítomní Češi a Slováci, určitě i několik Poláků, 
kteří mezi nás zavítali, nejsem si však jista návštěvníkem italské 
národnosti a Australany. 

Jistě si však všichni pochutnali na domácím čajovém pečivu - a to 
hlavně na laskonkách, které pro nás připravila Míša, na pravém 
českém perníku, který pro změnu upekla Petra a na lineckých 
kolečkách ode mne. Hezké poklábosení si před i po filmu u čaje 
s rumem nebo bez, šampaňském, pivu a vínu podtrhlo příjemnou 
atmosféru našeho filmového podvečera. Tak na viděnou u dalšího 
nedělního posezení někdy v příštím roce. Pokud máte tipy na film 
z českého nebo slovenského archívu, tak sem s ním. Napište nám 
na náš klubový email csa@czechslovakwa.org.

Gábina

4. - 6. 11. 2022
TRADIČNÍ KEMPOVÁNÍ

Pojeďte i letos na tradiční víkendové 
kempování s Českou a slovenskou 
asociací do Lane Poole Reserve. 
Nechte se zlákat na víkend plný pohody, 
legrace a neuvěřitelných zážitků. Staré 
známé místo, staří známí lidé, nové 
neznámé historky a nová nečekaná 
dobrodružství, toť ideální recept na 
veskrze parádní víkend...

Blízko kempu se nachází Tree Top 
Climbing Adventure Park a MTB traily - 
adrenalin pro všechny. Rezervace do 
Tree Top parku předem nutná. 

4. - 6. 11. 2022

S SEBOU:
• vše na kempování
• pitnou vodu
• dřevo
• hudební nástroj
• dobrou náladu

Těšíme se na Vás.
NANGA MILL - LANE POOL RESERVE - DWELLINGUP

GPS:-32.8014,116.101

TRADIČNÍ KEMPOVÁNÍ



CSAWA4

DEŇ OTCOV V SLOVENSKEJ 
ŠKOLE

Aj tento rok sme v našej škole oslávili 
Deň otcov. Po skúsenostiach z minu-
lého roka, keď nám na našom výlete 
celý deň pršalo, rozhodli sme sa osláviť 
sviatok otcov formou zábavného do-
poludnia priamo v našich triedach. Už 
týždeň dopredu deti pripravili pre svo-
jich oteckov darčeky. Všetci spoločne 
k tomu vytvorili plagát Krásny deň, na 
ktorý obtlačili svoje ruky ako podpisy.

V sobotu 3. septembra sme vyzdobili 
naše dve triedy a nachystali občerst-
venie. Keď sme sa všetci zišli a uvítali, 
prezradili sme deťom a ich oteckom, čo 
ich čaká: deň súťaží a zábavy. Rozdelili 
sme prítomných do dvoch družstiev 
tak, aby v nich boli rovnomerne zastú-
pené deti a oteckovia. Vyšlo to tak, že 
sme mali družstvo dievčat a oteckov 
a družstvo chlapcov a oteckov. Súťažilo 
sa v rýchlosti (beh s novinami na tele 
tak, aby nespadli, štafetové prinášanie 
vrchnáčikov), obratnosti (tlačenie fúrika, 
odovzdávanie lopty v rade, posun obruče 
cez telá súťažiacich dokola) a trpezli-
vosti  (prenos ping pongovej loptičky 
na lyžičke, chôdza s jednou nohou na 
chodúle, hod na cieľ). Deti boli veľmi 
súťaživé a svojou bojovnosťou a šikov-
nosťou prekvapili hlavne tie najmladšie. 

Po krákej prestávke s občerstvením, sme 
si pozreli video, ktoré s deťmi natočila 
pani učiteľka Zuzka. Pýtala sa jednotli-
vo detí na ich otecka, aký je, čo má rád 
a čo sa spolu najradšej hrajú. Zasmiali 
sme sa, keď niektoré deti nevedeli, akej 
farby má otecko oči, ale na otázku “Čo 
tvôj otecko najradšej papá?” odpovedali 
pohotovo a s istotou. A že odpoveď bola 
správna, sme videli podľa súhlasného 
prikyvovania dotyčných oteckov.

Poslednou úlohou detí a ich rodičov bolo 
dôjsť k pokladu. Cesta nebola priama a 
ani jednoduchá. Bolo treba sa zastaviť 
na desiatich staniciach a tam na obrázku 
nájsť schovaný predmet. Na konci púti 
ich čakal podiel z pokladu: čokoládový 
dukát, lízatko a malá rachejtlička, ktorú 
všetci hneď vyskúšali. 

Vyvrcholením nášho dopoludnia bolo 
odovzdávanie darčekov- Deti dali svojim 
oteckom blahoželanie na karte a z papi-
era vyrobené a vlastnoručne vyzdobené 
kravaty. Na záver sa všetci spoločne 
vyfotili. Krásny deň, oteckovia.

Gabina



CSAWA 5

NA KOLE Z PERTHU DO ADELAIDE
Tomáš Vobecký jezdí na kole od svých 15 let. 
Dává přednost silničnímu kolu. Při výběru tras 
není nijak systematický, cíle si vybírá náhodně 
na základě vnuknutí nebo neočekávané vnější 
inspirace. Jede tam, kam ho právě napadne, 
třeba i na několik dnů. Během svých cest 
přespává v přírodě, takže je vlastně takový 
tramp na kole. Tomáš je členem cykloklubu 
Vinohradské šlapky. Povinností členů je prů-
běžně doplňovat najeté kilometry a výsledky ze 
závodů do klubové databáze.  

Po několika kratších cestách po Čechách si jednoho 
dne si usmyslel, že prověří své nejen cyklistické 
schopnosti a pojede na kole z Prahy Evropou do 
španělské Malagy. Po úspěšném absolvování této 
cesty a náležitém odpočinku začal přemýšlet, kam 
příště. Souhrou náhod a okolností se rozhodl, že 
pojede za strýcem do Austrálie. Z časových důvodů 
nemohl absolvovat celou cestu Praha – Adelaide na 
kole, zvolil tedy přesun letadlem k nám do Perthu, 
odkud, už na kole, vyráží do Adelaide. Vyjet 
z Perthu se Tomáš rozhodl proto, že má rád příro-
du, samotu a klid a chce si toto všechno v Austrálii 
užít. Východní pobřeží se mu zdálo příliš civili-
zované a přelidněné, zvolil tedy jako výchozí bod 
Perth. Také trasa, kterou si naplánoval, vede co 
nejvíce mimo jakoukoliv civilizaci. 

Přes český konzulát v Perthu Tomáš informo-
val náš klub o svém úmyslu, a tak se příznivci 
cyklistiky měli možnost s ním potkat na pokec 
v předvečer jeho startu. Vyprávěl nám, jak se 
k cyklo-trampingu dostal a jak a proč se rozhodl 
pro cyklojízdu napříč Západní Austrálií. My jsme 
mu na oplátku barvitě vylíčili, co může a nemůže 
na své cestě očekávat. Každý přispěl svou zkuše-
ností nebo historkou z cest a dal mu radu, jak se 
bezpečně dostat do cíle.  

Tomáš nám také vyprávěl, jak svou lehkovážností 
přišel před deseti lety o své pravé oko. Jen jednou 
si při práci na soustruhu nevzal ochranné brýle a 
něco mu vletělo do oka. Po několika dnech se mu 
oko zanítilo. Dostal léky, mastičky a upozornění, 
ať se fyzicky nenamáhá. Léčení oka probíhalo 
dobře a oko už bylo téměř v pořádku, a tak si 
Tomáš vyjel na kolo, které mu už hodně chybělo. 
Měl v plánu jet jen asi 50 km, ale ujel nakonec 
150 km. Vůbec ho nenapadlo, že by to byla nějaká 
velká námaha. Netušil, že sice pro jeho tělo zvyklé 
na dlouhé jízdy na kole to námaha nebyla, ale pro 
oko už ano. Zánět se vrátil a bohužel i trvalé po-
škození oka. To mu museli nakonec zcela odstra-
nit. Dost vysoká daň za nedočkavost!

Po asi dvouhodinové posezení a diskusi jsme se 
s Tomášem rozloučili a popřáli mu šťastnou jízdu 
bez nehod, defektů a bez deště. Pokud máte zájem 
sledovat Tomáše na jeho cestě, bude sdílet svou 
trasu zpětně na strava.com pod svým profilem 
Tomas ,,Bobek“ Vobecky, případně online odkaz 
na aktuální polohu v postu ráno před výjezdem - 
pokud bude signál a dostatek dat. Fotky, postřehy 
a ,,literární“ díla s odstupem času dá na web jejich 
cykloklubu vinohradskeslapky.com, a pošle také do 
našeho měsíčníku Klokan.

Za uvítací tým Gábina a Regina



CSAWA6

S FOTOAPARÁTEM ZA ORLOVCI DO MANDURAHU
Graema Luka už někteří z vás znají jako náruživého fotografa. Fotil na některých našich akcích a sdílí svoje fotografické úlovky 
na sociálních sítích. Nejraději ale fotí ptáky, a to především ptáky v akci. Chodí za nimi na místa, kde se vyskytují v hojném 
počtu. Není to ovšem tak, že přijde a fotí. Musí někdy dost dlouho čekat než se něco zajímavého a akčního v tom ptačím světě 
děje, jinak by to byla jen nudná fotka. No a při tom čekání ptáky pozoruje - co dělají, jak se chovají k sobě, k jiným ptákům, 
jaký mají denní režim. 

Vypráví pak doma zajímavé postřehy a 
historky. Například, že kachní samice se 
perou o samce v době páření, a to docela 
surově. Snaží se dokonce jedna druhou 
utopit! Pelikáni zase sežerou všechno, 
na co přijdou. Jsou schopni si do zobáku 
hodit racka nebo kachnu. A navíc kradou 
potravu jiným! Žijí v komunitě a vždy 
jeden z nich hlídkuje ze vzduchu. 

Potápky žijí v páru a v době, kdy mají 
mláďata, samec jim loví ryby a matka 
je hlídá na vodě. Vozí je často na zá-
dech. Jednou pozoroval, jak se už docela 
odrostlé mládě vezlo na zádech své mámy 
a ostatní sourozenci plavali kolem a jen 
s podivem koukali, proč se brácha pořád 
vozí. Po nějaké chvíli toho už měla máma 
dost a začala po vodě kroužit. S počátku 
plavala v kruzích pomalu, a pak postupně 
zrychlovala. Když byla v dostatečně velké 
rychlosti k realizaci zákona odstředivé síly, 
škubla sebou a milé, lenivé ptáče vyletělo 
z pelíšku jako míček a žblunklo do vody. 
Docela promyšlené. Ale proč se potápka 
takhle fikaně zbavovala břemene a proč se 
jednoduše nepotopila, když už to má i ve 
svém jménu? 

Těch příběhů jsem si vyslechla hodně, a 
tak jsem se jednoho dne rozhodla, že poje-
du s Graemem. Připravil mi foťák a začal 
vysvětlovat, kde a co jak nastavit. „To je 
zbytečné,“ říkám mu. „Mně zcela postačí, 
když budu to ptactvo jen v klidu pozoro-
vat.“  Vypravili jsme se za ‘osprey‘, tedy 
mořským orlovcem k Mandurahu. Vstávali 
jsme ve čtyři (!!) ráno, abychom byli na 
místě před svítáním, kdy se ptáci probou-
zejí. V půl šesté ráno jsme byli na místě a 
usadili se na západní straně jedné zátoky. 
Na hladině byli kachny, černé labutě, 

pelikáni a další drobní vodní ptáci. „Vítr 
fouká proti nám,“ říká Graeme. „To není 
dobře, protože ptáci vzlétají proti větru, a 
teď to tedy bude směrem od nás.“ 

Asi za 20 minut si některé labutě začaly 
protahovat křídla. „Už se probouzejí“, 
povídá mi Graeme. „Za chvíli všechny 
labutě po skupinkách odletí“. Rozhlížela 
jsem se po celé hladině a pátrala, kteří 
ptáci spí a kteří jsou čilí, když najednou 
slyším mohutné „klap-klap-klap“. Asi 
pět labutí mávalo silně křídly a vzléta-
lo v jednom šiku jako na povel. Krky a 
hlavy natažené dopředu paralelně s hla-
dinou, trup šikmo vzhůru jako startující 
letadlo. Dlouho letěly nízko nad zátokou, 
ale pak se strmě vznesly a zmizely za 
stromy nad obzorem. „Za chvíli za nimi 
odletí po skupinkách ostatní labutě,“  
říká Graeme. „Po osmé hodině se všech-
ny vrátí ze směru, kterým odletěly.“

Pelikáni plavali po hladině ve skupině a 
jeden z nich kroužil nad nimi. Hlídkoval. 
Kachny a potápky se tu a tam potápěly, 
aby si něco chytly, volavky se brouzdaly  
u břehu. „Brzo ráno loví jen malí ptáci, vo-
lavky a rybáci. Luňáci a orlovci až po de-
sáté hodině,“ sděloval mi Graeme. Zatímco 
jsem pozorovala život ptačí komunity v 
této mandurahské zátoce, Graeme fotil. 
Začalo poprchávat, což nebylo dobré pro 
objektiv a ani světlo nebylo nejlepší. 

Přesunuli jsme se k jiné zátoce, ale tam se 
nic nedělo, tak jsme jeli na její opačnou 
stranu, kde orlovci začínají lovit před 
desátou. Jeli jsme asi 20 minut, a pak 
zaparkovali v malé přírodní rezervaci. Po 
krátké chůzi mi Graeme ukazuje nahoru 
k jednomu stromu. Úplně na vrcholu, mezi 
suchými větvemi, bylo velké hnízdo a 
v něm orlovec. „Staví si svá hnízda úplně 
na vrcholu,“ říká Graeme. „To asi aby měli 
rozhled. Než začne lovit, sedne na vedlejší 
větev a kouká kolem.“ Začalo pršet, tak 
jsme se schovali pod stromy. Za chvíli 
přiletěl druhý orlovec a šup do hnízda. 
„Jsou tady dva páry. Jeden hnízdí tady, 
druhý o kus dál za těmi stromy. Nevím, 
kde přesně,“ povídá Graeme. Po nějaké 
chvíli se jeden orlovec vyhoupl z hnízda 

na vedlejší větev, jak Graeme předpovídal 
„Á, už se připravuje. My musíme zaujmout 
vhodnou pozici,“ zavelel rychle Graeme. 
Vyšli jsme hned z našeho úkrytu a přešli 
na molo, které bylo částečně pod vodou. 
Ještěže jsme měli gumáky!

Molo vedlo ze břehu v oblouku do zátoky, 
a pak se vracelo zpět na břeh. Chodili jsme 
sem a tam a zkoušeli, odkud bude nejlepší 
záběr. Ale náš orlovec si dával načas a 
ze své větve se ani nehnul. Byl dost silný 
vítr, tak asi by se mu špatně manévrovalo. 
Najednou přiletěl zpoza lesa jiný orlovec 
a chvíli nad námi kroužil. Pak ale odle-
těl dál za koruny stromů nad obzorem. 
Náš orlovec pořád seděl na svém místě, 
a tak jsme se vrátili na břeh pod stromy. 
Pořád poprchávalo a vanul dost silný vítr. 
Graeme povídal, že do rezervace občas 
přijdou místní ochranáři a kontrolují, zda 
se lidi chovají tiše a zda neruší místní 
ptactvo. Vtom se náš orlovec vznesl a roz-
letěl směrem k vodě. Honem jsme utíkali 
na molo a zaujali pozici. Ale  orlovec jen 
párkrát nad námi zakroužil a letěl jinam. 
„Hm, je tady moc větrno. Hledá vhodnější 
místo,“ povídá Graeme. „No nic. Zajedeme 
si na snídani a k desáté hodině se vrátíme 
na druhou stranu. Tam loví víc orlovců a 
taky luňáci.“

Po snídani ve stylové kavárně u vody 
jsme se vrátili na místo, kde jsme brzo 
ráno začali. Hned jsme viděli, že je-
den z orlovců už má uloveno. Seděl na 
vysokém sloupu elektrického vedení a 
pojídal svou pozdní snídani. Šli jsme po 
dlouhém molu, usadili se na lavičce a 
číhali, zda se ve vzduchu neobjeví další 
orlovec. Dlouho se nic nedělo, ale pak 
jsme zahlédli nad obzorem ptáka. Graeme 
zpozorněl, připravil si fotoaparát, ale pak 
ho sklonil se slovy: „To je pelikán.“ Opět 
jsme dlouho čekali, tu a tam se objevil 
nějaký menší pták. Pak letěl nad zátokou 
luňák, ale byl příliš daleko na focení.

Přesunuli jsme se na druhou stranu mola, 
kde byla další lavička. V blízkém křoví 
seděl australský ledňáček. Ani nedutal, 
asi mu byla zima. Z lavičky jsme měli 
hezký výhled na sloup, na kterém orlovec 
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už dojedl svou rybu. „Obyčejně přilétá-
vají odtamtud,“ ukazoval mi Graeme nad 
pásmo stromů podél zátoky. „Letí se svou 
kořistí přímo přede mnou směrem k tomu 
sloupu. Mám je pak jako na talíři a už jen 
mačkám spoušť. Záleží pak na světle, aby 
se fotka doopravdy povedla,“ vysvětloval 
mi Graeme. „Letí pak někam dál, mají na 
některém ze stromů své hnízdo. Ale dnes 
asi už mají naloveno, soudě podle toho na 
tom sloupu,“ dodal Graeme. Chvíli jsme 
ještě čekali, ale žádný dravec se neobjevil 
kromě dvou rybáků (příbuzní rackům). Ti 
seděli opodál nás na molu a pozorovali, co 
děláme. Byli v klidu, měli už po snídani.

Vydali jsme se po molu zpátky k autu. 
Bylo pořád dost chladno, poprchávalo, ale 
vítr slábl. Těšili jsme se do tepla. „Škoda, 
že zrovna, když ses vypravila se mnou, tak 
je takové počasí a neviděli jsme dravce 
v akci,“ povídá Graeme. Když už jsme byli 
na konci mola, ohlédla jsem se naposled 
zpět na zátoku. „Támhle něco přilétá!“ 
povídám. Graeme se hned podíval přes 

objektiv. „To je orlovec,“ zvolal. Spěchali 
jsme zpět. Orlovec za chvíli kroužil přímo 
nad námi, jakoby chtěl ulovit nás. Pak 
popoletěl kousek dál, stáhnul křídla podél 
těla a letěl střemhlav přímo do vody. 
Zmizel na dvě vteřiny (docela dlouhá 
doba), a pak vyletěl nahoru. Letěl směrem 
od nás a v drápech držel rybu. Po chvíli 
mu však vypadla. “To jsem tedy ještě nevi-
děl, aby mu vypadla kořist z drápů,“ říká 
Graeme, který celý lov fotil.

Orlovec se vrátil, chvíli kroužil nedaleko 
nás, pak poodletěl, a opět přiletěl k nám. 
Najednou stáhnul křídla a šup – letěl 
znovu střemhlav dolů. Opět se ponořil 

asi na dvě vteřiny, vynořil se a odlétal 
s úlovkem pryč. Po chvíli mu ryba zase 
vypadla. Hned se k místu hnal pelikán, 
který vše pozoroval opodál. Graeme vše 
opět fotil a povídá: „To je divné. Dvakrát 
po sobě ztratit úlovek ...“ Podíval se na 
snímky, přiblížil si je a zasmál se: „To byly 
Blowfish! On je úmyslně upustil!“

Orlovec se už k našemu místu nevrátil. Asi 
si řekl, že na tom místě je moc nejedlých 
ryb a letěl lovit jinam. My jsme byli ale i 
tak spokojeni. Graeme měl své fotky a já 
ohromný zážitek – viděla jsem mořského 
orlovce v akci.

Gábina 

POHÁDKY OD ÁNI
Anna Langerová je majitelkou firmy Pohádky od Áni. Píše 
krátké příběhy a pohádky, které najdete na jejích webo-

vých stránkách www.pohadkyodani.cz/. Knížky je možné 
zakoupit i v elektronické podobě.

Před dvěma roky vydala svoji první dětskou knížku, kterou věno-
vala svojí neteři a synovci. Letos by ráda vydala druhou knížku. 

Jmenuje se Práskovník Pepa. Aneb když práskat, tak jenom 
dveřmi v knihovně. Příběh je o nové pohádkové postavě která se 
jmenuje Práskovník. Práskovníci sídlí v knihovnách, kde chrání 

průchod mezi naším a pohádkovým světem. 

Knížce založila na svých webových stránkách hithitovou kampaň, 
pomocí které se snaží získat peníze na její tisk. 

Podívejte se sami, zda by se Vám knížka líbila pro vaše děti. Třeba 
by jim mohla pomoci i s výukou češtiny:

https://www.hithit.com/cs/project/11246/
na-pocest-vsem-knihovnikum-pomozte-na-svet-detske-knize

Pohádky od Áni najdete zde:

https://www.pohadkyodani.cz/
https://www.facebook.com/pohadkyodani.cz
https://www.instagram.com/pohadkyodani/

https://www.pohadkyodani.cz/
https://www.hithit.com/cs/project/11246/na-pocest-vsem-knihovnikum-pomozte-na-svet-detske-knize
https://www.hithit.com/cs/project/11246/na-pocest-vsem-knihovnikum-pomozte-na-svet-detske-knize
https://www.pohadkyodani.cz/
https://www.instagram.com/pohadkyodani/
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JOZEF BEDNÁRIK, HEREC A REŽISÉR, KTORÝ UKÁZAL 
SLOVÁKOM, AKO SA ROBÍ MUZIKÁL A OPERA. 

Narodil sa 17. septembra 1947 v Zelenči. Vyštudoval herectvo, ale najväčšiu slávu zožal ako režisér. Bol nekonvenčný a výni-
močne talentovaný. Podmanil si operu, balet aj muzikál, a to na rôznych scénach, predovšetkým však v Nitre, Bratislave a v 
Prahe. V roku 1986 dostal titul zaslúžilý umelec. 

Jozefa Bednárika som stretla osobne, keď účinkoval ako herec 
a režisér v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Bolo to v dobe, keď 
som v Nitre chodila na gymnázium. Naša triedna, slovenčinár-
ka, bola aj veľkou milovníčkou divadelného umenia. Zaisťovala 
študentom nášho gymnázia každoročnú návštevu divadla. Jeden 
rok sme videli divadelné predstavenie Surovô drevo, v ktorom 
Jozef Bednárik účinkoval. Perlil v každej scénke, mal eruptívny 
prejav, ktorý podporil hektickou gestikuláciou a dynamickým 
pohybom. Smiali sme sa, až nám slzy tiekli. Aj keď som Jozefa 
Bednárika predtým už videla v televíznych inscenáciách, do 
pamäti sa mi vryl práve po tomto predstavení. 

Ďalší rok vzala naša triedna troch mojich spolužiakov a mňa na 
generálnu skúšku divadelnej komédie. Mali sme posúdiť, či je 
hra  vhodná pre študentov nášho gymnázia (začiatok 80 tych 
rokov – ešte bolo umenie obmedzované cenzúrou). Po pred-
stavení sme sa stretli s Jozefom Bednárikom, ktorý divadelné 
predstavenie režíroval a bavili sme sa o jeho obsahu. Bol veľmi 
milý, stále sa usmieval a ochotne nám odpovedal na otázky. 

Neskôr sa nám opäť skrížili cesty. To už som bývala v Příbrami 
a chodila často do divadla. Jozef Bednárik sa presunul do 

Prahy, kde ako prvý svôj muzikál uviedol Draculu. V tej dobe 
už bol známy aj svojím typickým šálom, ktorý bola skôr na 
ozdobu než na zateplenie. Syn mojej kolegyne s ním hudobne 
spolupracoval a vždy priniesol domov veselé príhody zo skúšok, 
ktoré nám kolegyňa veľmi rada tlmočila.  

Jozef Bednárik začínal vo svojom rodisku v Zelenči, neďaleko 
Trnavy. Miestne Divadlo Z priviedol na vrchol ochotníckej slá-
vy. Neskôr sa presunul do Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde 
inscenoval vyše 40 titulov. V roku 1973 Jozef Bednárik spolu 
s ďalšími významnými nitrianskymi divadelnými osobnosťami 
inicioval založenie tzv. Poddivadla, v pivničných priestoroch 
divadla, na ktoré nadviazalo Divadlo pod hradom.

Vďaka jeho výnimočnému režijnému rukopisu a umeleckému 
súzneniu celej jednej hereckej generácie sa 80. roky považujú 
za zlatú éru Divadla Andreja Bagara v Nitre. Po odchode z nitri-
anskeho divadla v roku 1991 pôsobil Jozef Bednárik v mnohých 
divadlách: v Divadle Nová scéna, v Opere Slovenského národ-
ného divadla, Štátnom bábkovom divadle v Bratislave, Štátnom 
divadle v Košiciach, v Opere Národního divadla v Prahe, V 
Divadle Ta Fantastika v Prahe.

Za jeho pôsobenia na bratislavskej Novej scéne divadlo uviedlo 
štvoricu muzikálových hitov - Evanjelium o Márii, Grand-hotel, 
Pokrvní bratia a Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Týmto defi-
nitívne získal popularitu u širokých más divákov.  Mimoriadnemu 
diváckemu záujmu sa tešili všetky opery, ktoré Bednárik reží-
roval v Opere SND, napríklad Carmen, Turandot, Don Carlos, 
Dcéra pluku a iné. Na pražských scénach dosiahol výrazné úspe-
chy a veľký divácky ohlas aj ako muzikálový režisér (Rusalka, 
Dracula a Monte Cristo Karla Svobodu, Johanka z Arcu a Elixír 
života Ondřeja Soukupa, a Angelika Michala Davida).

V nitrianskom divadle pôsobil najdlhšie a uviedol tu aj najviac 
svojich réžií. Účinkoval 8 rokov ako herec a pôsobil 12 rokov 
ako režisér. Po 7 rokoch, v roku 1998, sa napokon do Nitry vrá-
til a uviedol tu ešte 7 úspešných muzikálov. Zomrel nečakane, v 
roku 2013 vo veku 65 rokov.

Z osobných spomenienk a zo stránok Divadla Andreja Bagara v Nitre 
skompilovala Gabina
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JE LIBO HORKÉ KAKAO NEBO HORKÁ ČOKOLÁDA?
Objev kakaa je spojen s dávnou středoamerickou civilizací Olméků před asi třemi tisíci lety. Od nich ho poté převzali pověstní 
Toltékové a Mayové. Kakaové boby, plody stromu kakaovníku, využívali k výrobě výživného nápoje, který později Aztékové 
pojmenovali jako Xocolati.  Kakaový nápoj vznikl kolem roku 1400 n.l. a kakao se ve skutečnou cukrovinku proměnilo až v 19. 
století v době průmyslové revoluce. Kakaové boby se po fermentaci, sušení a čištění umelou a vzniká kakaové máslo a kakaový 
koláč. Z koláče vzniká kakaový prášek, tedy kakao. Čokoláda je kombinací kakaové sušiny a kakaového másla, ke kterým se 
přidává sušené mléko, cukr a jiné přísady.

Jaký je rozdíl mezi horkým kakaem a horkou 
čokoládou?
Mnoho lidí používá termíny „horká čokoláda“ a „horké kakao“ za-
měnitelně, protože neví, jaký je mezi nimi rozdíl. Oba nápoje jsou 
horké, čokoládové a zahřejí. Liší se od sebe zejména tím, jak jsou 
připraveny. Horké kakao je nápoj vyrobený z kakaového prášku, 
horkého mléka nebo vody a cukru. Horká čokoláda je vyrobena z 
čokoládových hoblin (roztavených), cukru, smetany nebo mléka a 
vody. Ačkoli „horká čokoláda“ chutná mnohem bohatěji a krémo-
věji než „horké kakao“, má méně přínosů pro zdraví a má vysoký 
obsah cukru a tuků.

Kakao je velmi zdravé, působí příznivě na:
• Lepší náladu - je skvělým přírodním antidepresivem, pro-

tože obsahuje anandamid, která podporuje pocit blaženosti 
a štěstí. Konzumace má vliv na centrum odměny v mozku. 
Interaguje s vašimi neurotransmiterovými systémy a uvolňuje 
dopamin, serotonin a endorfiny, díky nimž se cítíte šťastnější.

• Energii - obsahuje zdravé množství kofeinu, a také hořčík. 
Dvě polévkové lžíce kakaového prášku představují asi 14 % 
denní hodnoty hořčíku pro naše tělo. 

• Srdce - kakao je plné protizánětlivých antioxidantů flavano-
lů, které chrání tělo před kardiovaskulárním onemocněním, 
zlepšují krevní oběh a snižují riziko mrtvice. 

• Zpomalení tvorby vrásek - polyfenoly pomáhají také chránit 
buňky před předčasnou oxidací, tj. jejich stárnutím.

• Mozek - kakao zlepšuje kognitivní funkce a paměť. Zvyšuje 
průtok krve do mozku a může zabránit kognitivním po-
ruchám souvisejícím s věkem.

• Lepší trávení - flavanoly v kakau se při trávení stávají pre-
biotiky. Ta spolupracují s probiotiky a pomáhají podporovat 
zdravé trávení.

Jak si vybrat to správné kakao? 
U kakaa rozhodně neplatí, že čím tmavší, tím  lepší. Navíc praže-
ním kakaa se bohužel ničí velká část blahodárných látek, pro které 
je kakao tak zdravé. Proto si vybírejte nepražené kakaové boby 
nebo vždy sáhněte raději po kakau v raw kvalitě. Kvalitní kakao 
seženete buď ve formě prášku, kakaové pasty nebo si můžete kou-
pit celé nepražené kakaové boby.

Přírodní (nealkalizované) kakao – pozná se podle světlejší bar-
vy, je přirozeně kyselé a má nízké pH. Nic se do něj nepřidává. 

Holandské (alkalizované) kakao – Kakao prošlo během zpraco-
vání tzv. alkalizací, tedy byly do něj přidány regulátory kyselos-
ti, které kakao zneutralizovaly, ztmavily, zjemnily jeho chuť a 
rozpustnost. 

Tepelně upravené – Klasické a v historii  nejčastěji vyráběné 
kakao vzniká pražením. Tepelnou úpravou však přichází o většinu 
zdraví prospěšných látek.  Chceme-li to nejlepší, pražené kakao 
nebrat. 

Tepelně neupravené, „raw“ kakao – V této podobě je řazeno 
mezi superpotraviny – je ryze přírodní, obsahuje až 20x více 
prospěšných látek než pražené, nemá další přidané látky a není 
chemicky ošetřeno. Je tučnější, ale ohromně zdravé. 

Kakao se sníženým obsahem tuku – kakaový prášek se skládá 
kromě kakaového koláče též z kakaového másla. Aby se tento prá-
šek mohl nazývat kakaem, musí ho v sušině obsahovat alespoň 20 
%. Všechny výrobky s nižší hodnotou se řadí právě do kategorie 
se sníženým obsahem tuku (spadá sem většina kakaa na českém 
trhu).

RECEPT NA KAKAO, KTERÉ KAŽDÉMU VYRAZÍ DECH
• Dejte do hrnku 2 lžičky kakaa. Přidejte zhruba 2 lžíce mléka 

a směs rozmíchejte, aby se prášek smíchal s mlékem.
• V kastrůlku nebo mikrovlnce ohřejte zhruba 250 ml mléka k 

bodu varu.
• Směs v hrnku zalijte horkým mlékem, zamíchejte a můžete 

podávat.
• Pokud si potřebujete kakao osladit, namísto cukru použij-

te třeba javorový sirup. Přidejte 1/4 lžičky vanilkového 
extraktu.

Na efekt a vyražení dechu:

• Vmíchejte do připraveného kakaa 1/2 lžičky skořice.
• Na hotové kakao přidejte šlehačku a na šlehačku nastrouhejte 

čokoládové hoblinky.
• Pro děti dejte do šlehačky několik bonbónů typu 

marshmallow.
• Přidejte tyčinku skořice na míchání.

Horká čokoláda
Někteří si rádi dají horkou čokoládu z nápojového automatu. 
Možná byste byli v šoku, kdybyste spatřili sněhobílý prášek, který 
je smíchán s vroucí vodou. O barvu se zde často starají barviva a o 
chuť zase umělá aromata. Takový nápoj obsahuje čokoládu větši-
nou jen v názvu. Aby se mohl nazvat horkou čokoládou, musel by 
mít alespoň 25 % kakaového prášku.

Základem pro výrobu domácího „tekutého štěstí“ je tabulka dobré 
čokolády (s alespoň 60 % obsahem kakaa) a mléko (plnotučné 
s min. 3,5 % tuku, případně s trochou sladké smetany). 

Největším problémem při vaření bývá, že se velké množství čo-
kolády v trošce mléka špatně rozpustí a místo krásné pudinkové 
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hustoty vznikne řídké „cosi“ s hnědými hrudkami. Zde pomůže 
klasický škrob (solamyl) rozmíchaný v troše vody a přilitý ke 
směsi. Dokáže obě suroviny propojit a zahustit. Nápoj se rázem 
promění v onen bohatý čokoládový krém, který vykouzlí úsměv na 
tváři a pohladí po duši.

RECEPT NA DOMÁCÍ HUSTOU HORKOU ČOKOLÁDU
Množství surovin je uvedeno pro dvě větší nebo čtyři menší porce. 
Hustá čokoláda je hodně sytá a postačí jí opravdu troška na rozdíl 
od tekuté, připomínající spíše kakao.

Budete potřebovat:
100 g hořké čokolády s vyšším obsahem kakaa

160 ml plnotučného mléka

3/4 lžičky bramborového škrobu

Postup:
V rendlíku nechte na mírném plamenu nebo na nejnižším stupni 
pozvolna rozpustit čokoládu. Důkladně ji průběžně míchejte a 
dávejte pozor, aby se nezačala připalovat.

V jiné nádobě přiveďte k varu mléko. Jakmile začne vřít, opatrně 

jej za stálého míchání vlijte do předem rozpuštěné čokolády. 
Pořádně promíchejte.

Špetku solamylu rozmíchejte v trošce vody (stačí dvě lžíce) a 
přilijte do čokoládové tekutiny. Míchejte a zahřívejte tak dlouho, 
dokud se vše nespojí v hladký krém. Podobně jako u pudinku to 
trvá minutku až dvě. Čokoláda je hotová, jakmile není cítit typic-
ký syrový škrob.

Z internetových zdrojů sestavila Gábina

ZÁPISKY Z CEST:
DVACET LET OD POVODNÍ

Při mé nedávné návštěvě Prahy jsem v parku Kampa U Sovových mlýnů narazila na fotografickou výstavu „20 let od povodní“, 
která připomněla, co se před dvaceti lety událo a jak vypadala „Praha pod vodou“. Záplavy v srpnu 2002 byly nejničivější v no-
vodobé historii České republiky. Nejvíce zasáhly jižní, střední a severní Čechy, voda se nevyhnula ani Moravě. Statisticky bylo 
zasaženo na 800 obcí, 260 mostů a přes 180 úseků silnic. Evakuováno bylo na 225 tisíc lidí.

Nejpostiženějším regionem byla Praha, 
kde povodeň zaplavila celé čtvrti, stanice 
metra, některé památky i část zoolo-
gické zahrady. Evakuováno bylo na 50 
tisíc lidí. Katastrofická povodeň předčila 
očekávání i historické záznamy. Vltava 
dosáhla úrovně tisícileté vody. Důvodem 

byly dvě mimořádné srážkové vlny, 
které postihly postupně téměř celé území 
povodí Vltavy. V Praze trvala ničivá 
povodeň od 12. do 18. srpna 2002. Velká 
voda zatopila více než 5.8 % rozlohy celé 
metropole včetně míst s největší hustotou 
obyvatel a s historickou zástavbou.

Největší škody voda způsobila pražské-
mu metru, které bylo z větší části zapla-
vené. Po povodni nefungovalo 25 stanic 
metra, tedy zhruba polovina. Zcela 
nebo zčásti voda zaplavila 16 z nich. Po 
odčerpání vody a opravách byly stanice 
postupně otevírány během sedmi měsíců.
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Nevyčíslitelné škody napáchala voda na 
památkách a kulturním bohatství města. 
Rychlou záchrannou akcí byl naštěstí 
škod ušetřen Karlův most i Staroměstské 
náměstí. Řada památek však zkáze neu-
nikla. Mnozí si vzpomenete, že zaplave-
na byla Kampa včetně nově zrekonstru-
ovaných Sovových mlýnů a část Malé 
Strany. Voda se dostala například do 
Anežského kláštera, Rudolfina a zdevas-
tovala areál trojského zámku. Poškozené 
bylo Divadlo Pod Palmovkou i Hudební 
divadlo v Karlíně. V Národním divadle 
vnikla voda do suterénních prostor a 
zasáhla i místnost, kde jsou uloženy zá-
kladní kameny. Vltava poničila i knihov-
ny, mimo jiné zaplavila sály ústřední 
knihovny na Mariánském náměstí a 

vojenský archiv na Invalidovně, v menší 
míře byla zasažena i Národní knihovna. 
Zatopená, a opět plně obnovená, byla 
třeba i výletní restaurace na Střeleckém 
ostrově.

Povodeň značně zpustošila pražskou 
zoologickou zahradu, uhynulo 150 zvířat 
a pracovníci zahrady museli evakuovat 
celkem 1010 zvířat. Mnozí mají v paměti 
lachtana Gastona a jeho zápas s velkou 
vodou, který doplul Vltavou a Labem až 
do Německa, ale na následky vyčerpá-
ní zahynul. Stal se jedním ze symbolů 
těchto povodní.

Vedle Prahy živel nejvíce zasáhl cent-
rum Českého Krumlova, Písku a Českých 
Budějovic. Postižena byla řada zámků, 

muzeí či galerií. Podle slov současného 
primátora hlavního města Prahy se za 
těch dvacet let ušla dlouhá cesta k větší 
bezpečnosti Prahy, vybudovaly se nové 
zábrany, zlepšila se koordinace a nové 
technologie zajišťují lepší přehled o 
počasí i hladinách řek. Praha, a nejen 
ta, je tak lépe připravena na přírodní ka-
tastrofy. Sami však moc dobře víme, že 
sebelepší přípravy nezabrání ničící síle 
přírodních katastrof a jejich dlouhodo-
bým následkům. Dlouhotrvající záplavy 
a jejich neustálá hrozba na východě 
Austrálie je toho příkladem. Zodpovědné 
chování každého z nás na téhle planetě 
je to jediné, které snad může alespoň 
trochu přírodním katastrofám zabránit. 

Jitka Smith

Zdroje:
Panely výstavy připravené Magistrátem hlavního města Prahy
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/povodne-2002-souhrn-skody-pamatky-zoo-centrum-katastrofa.A220811_092406_domaci_lisv
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/povodne_2022/index.html

TIP K NÁVŠTĚVĚ: WERICHOVA VILA
Na Kampě jsem také objevila tento skvost. Pokud je umění na 
Vašem seznamu zájmů, doporučuji návštěvu Werichovy vily. A to 
hned ze dvou důvodů! 

Jan Werich zde bydlel 35 let a do jeho života tohoto veliká-
na můžete nahlédnout díky zřízenému muzeu. V klubové zóně 
Werichovy vily se také nachází cukrárna. A rozhodně ne ledaja-
ká! Patří slavné cukrářce Ivetě Fabešové, která je známá svými 
designovými zákusky. Místní specialitou jsou i dezerty spojené s 
lidmi, kteří jsou s historií domu a Kampou spojeni. Můžete zde 
ochutnat například Werichovy rohlíčky, dort Medy Mládkové ane-
bo Pražský koláč. Nebo si můžete objednat slavného ježka v kleci!

Na webových stránkách Werichovy vily se dočtete:

To, že se spolu potkáváme na tomto místě, je pro mě splněným snem. 
V tomto domě se scházeli ti nejlepší z české kultury. A kdyby během 
večírků, které se zde pořádaly, udeřil do domu blesk, nevznikla by 
řada kultovních filmů a představení.

Werichova vila pro mě osobně byla velikou výzvou. Už samotným 
geniem loci, který je všude kolem nás. Věřte, že jsme k tomuto místu a 
práci s ním spojené, přistupovali s obrovskou pokorou. Jediným naším 
cílem bylo vytvořit místo, kde zapomenete na všechny vaše trable a 
starosti. Chtěli jsme vytvořit místo, kde lidé budou koukat, aby byli, a 
když budou, tak aby byli tím, čím jsou…

Vítejte.

„Život mě naučil, že nejdůležitější je vášeň, kterou mu dáváte.“ je 
všeříkajícím motem Ivety Fabešové.

Nejtěžší je si vybrat některý z jejích neodolatelných zákusků. 
Jakmile ho máte na stole, čas se jakoby zpomalí a vy si můžete 
vychutnat nejen ten sladký skvost, ale i celou atmosféru tohoto 
krásného místa s výhledem na břehy Vltavy. Můžete se nechat 
inspirovat i dalším motem, které Vás tam bude provázet: „Pro ty, 
kteří věří ve své sny.“

Dobrou chuť i prožitek!
https://ivetafabesova.cz/werichova-vila/

Jitka 
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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–KOMUNITNÍPÉČEPROSTARŠÍGENERACI
SLUŽBY:  
Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální 
podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi 
malými východoevropskými komunitami a rádi 
přijdeme mezi vás nebo do vašeho domu
Provozujeme linku Dementia Help Line 
(demence a ztráta paměti, asistence rodinným 
příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených 
demencí, další informace), 
tel. 1800 096 330
KONTAKT:  
“Rainbow” The Multicultural Aged Care Program 
Telefon: (08) 9271 2026     
E-mail: rainbow1@iinet.net.au

SV.OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

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

        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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Z KLOKANOVY KAPSY

Kakaovníky pocházejí zřejmě z Jižní Ameriky, kde rostly na 
úbočí And v povodí řek Amazonky a Orinoco. Do Mezoameriky 
byly dopraveny starověkou mayskou civilizací a později 
rozšířeny Toltéky a Aztéky na území Mexika. Mexičtí Indiáni 
nazývali kakaovník cacauatl, odtud tedy pochází současné 
pojmenování. Kakao bylo v předkolumbovské střední Americe 
velmi důležitou komoditou. Na slavnostní tabuli Moctezumy II., 
vládce Aztéků, nebylo jiných nápojů než čokolády, podávané ve 
zlatých pohárech se zlatou lžičkou, dochucené kořením, 
našlehané do lahodné pěny, která se rozpouštěla v ústech. Každý 
den tak bylo připraveno alespoň 50 šálků čokolády pro krále a 
dalších 2000 pro šlechtice jeho dvora. 
 

 
Kakaová ceremonie je 
posvátný rituál, který v 
posledních letech stále více 
proniká i do našich končin. 
Popíjení kakaa ve formě 
posvátného rituálu pomáhá 
lidem zpomalit a zklidnit se v 
dnešním uspěchaném světě, 
otevřít srdce a naladit se 
zpátky na svůj střed.

1. Kakaové boby do Evropy přivezl 
a/ Kryštof Kolumbus (1492) 
b/ Hernán Cortés (1528)  
c/ Francis Drake (1588) 
 
2. Rozemleté kakaové boby byly 
používány k přípravě zvláštního 
povzbuzujícího nápoje – čokolády.  
Ta původní byla hořká, okořeněná 
vanilkou a  
a/ paprikou chilli  
b/ zázvorem  
c/ badyánem 
 
3. Kakaové boby v zemi svého původu 
sloužily nejen k přípravě čokoládového 
nápoje, ale také jako 
a/ počítadlo 
b/ platidlo 
c/ přesýpací hodiny 
 
4. Kakaovníky se rozšířily ze své 
domoviny do celého světa. Ovšem 
rostou pouze ve velmi omezené 
geografické zóně, přibližně 10° na 
sever a na jih od rovníku – 70 % 
světových plantáží kakaa se nachází 
a/ v povodí řeky Amazonky 
b/ v západní Africe 
c/ v Indonésii 
5. V roce 1780 byl do provozu uveden 
první stroj na výrobu čokoládového 
nápoje 
a/ v Paříži 
b/ v Amsterdamu  
c/ v Barceloně   

6. Zásadním přelomem ve výrobě 
čokolády se v roce 1828 stal postup 
umožňující oddělit kakaové máslo od 
kakaového prášku. A tak v roce 1847 
byla vyrobena první tuhá čokoláda 
a/ v Anglii 
b/ v Rakousko-Uhersku 
c/ ve Francii 
 
7. V roce 1913 si vynález plněné 
čokolády připisují  
a/ ve Švýcarsku 
b/ v Belgii 
c/ v Německu 
 
8. Ačkoliv jsou první záznamy o výrobě 
čokolády v České republice známé z 
roku 1770, kdy ji údajně produkoval 
měšťan Filip Watzke v Celetné ulici v 
Praze, za první čokoládovnu na našem 
území se považuje firma Luna, kterou 
založil v hlavním městě pan František 
Černoch v roce  
a/ 1797 
b/ 1808 
c/ 1839 
 
9. Granko je nejoblíbenější a také 
nejprodávanější rozpustné kakao  
v Čechách, na Moravě i na Slovensku. 
Svoji oblíbenost získalo zejména díky 
jednoduché přípravě a unikátní chuti. 
Jeho jedinečný název vznikl v soutěži 
spotřebitelů spojením slov 
GRANulované KakaO. Začalo se 
vyrábět v národním podniku 
Čokoládovny v závodě Sója Kolín v 
roce 

a/ 1977 
b/ 1979 
c/ 1981 
 
10. Kvalitní kakao je doslova 
superpotravina, kterou bychom se 
rozhodně měli rozmazlovat. Mimo jiné 
snižuje únavu a vyčerpání – kromě 
vysokého obsahu flavanolu je kakaový 
prášek bohatý na  
a/ hořčík 
b/ železo 
c/ selen 
 
11. Globální velmocí ve spotřebě 
čokolády je Evropa, zodpovídající za 
zhruba polovinu celosvětových tržeb 
za čokoládu. Z jednotlivých zemí 
dominují Švýcaři, Němci a překvapivě  
a/ Rumuni 
b/ Slováci 
c/ Litevci 
 
12. Kakao je komoditní surovinou 
stejně jako např. kukuřice, měď nebo 
ropa, se kterou se obchoduje na 
komoditních burzách. Průměrná 
spotřeba vody k produkci kilogramu 
kakaa se pohybuje kolem  

a/ 7 000 litrů 
b/ 17 000 litrů 
c/ 27 000 litrů 

 
 
 
 

Gábina 
 

              

Můj přítel zase skončil 
v nemocnici po tom, 
co snědl čokoládu. 
MOJI ! čokoládu. 

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6a, 7a, 8c, 9b, 10a, 11c, 12c 



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/web/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
 22. October  2022 Disco

 4. -6. November 2022 Kempování

 December 2022 Mikuláš

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 
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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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	Na kole z Perthu do Adelaide
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	Pohádky od Áni
	Jozef Bednárik, herec a režisér, ktorý ukázal Slovákom, ako sa robí muzikál a opera. 
	Je libo horké kakao nebo horká čokoláda?
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