INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU V ADELAIDE
INFORMATION BULLETIN OF CZECHOSLOVAK CLUB IN ADELAIDE, S.A.
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PŘEHLED KLUBOVNÍCH PROGRAMŮ 2022
Klubovní bar a kuchyně jsou otevřeny každý pátek od
18 hod. Výborná domácí kuchyně. O kuchyň se stará
nová kuchařka Danka Verešová. Byli bychom velmi rádi,
kdybyste si objednali stůl a pokud možno i menu předem.
28.5. sobota - Májová veselice od 19.00.
16.7. sobota - KARAOKE
3. 9. sobota - Den otců
11.9. neděle - Výroční schůze
7.10.-9.10.- Víkendový piknik v lese—Mt Crawford
30.10. neděle - Oslava 28.října
27.11. neděle - Výroba adventních věnců
4.12. neděle - Mikuláš
19.12. neděle - Vánoční oběd, koledy
31.12. sobota - Silvestr

20.00—24.00

OVERVIEW OF CLUB’S PROGRAM 2022
Bar and kitchen are open every Friday from 6PM. Excellent home style food, Czech beer and yummy cakes.
Booking essential.
28.5. Saturday - May Fun Party from 7PM
16.7. Saturday - KARAOKE
3.9. Saturday - Fathers Day.
11.9. Sunday - AGM
7.10. - 9.10.- Weekend picnic in Mt Crawford Forest
30.10. Sunday - National Day Celebrations
27.11. Sunday - Wreath making and biscuit decorating
4.12. Sunday - St Nicholas
19.12. Sunday - Vánoční oběd, koledy
31.12. Saturday - New Years Eve

Výborové schůze se konají druhý čtvrtek v měsíci.
Začátek v 18.30
9.6., 14.7., 11.8., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12.

Bar nabízí výběr piv a lihovin






Kozel světlý
Kozel tmavý
Budvar
Plzeň
Praga







Ashi
Piva australská
Tuzemák
Slivovice
Borovička a další lihoviny
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—— Z KLUBOVNÍCH AKCÍ ——

Rybářské závody na
řece Murray 12.3.2022

Pořadí:
Eva Polnická– 6 kaprů
Jarda Dobrý - 4 kapry

Franta Zeman -2 kapry
Jirka Polnický - 1 kapr
Pavel Rosecký - 1 kapr

Rozloučení s kuchařkou Silvií

Dáreček maminkám
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— Z KLUBOVNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ —

Nezapomeňte platit členské příspěvky za období 2021- 2022

Děkujeme za přispění na rok 2021 – 2022
Janovská A. a rodina $ 50
Seibert P. a rodina $ 50
Kurtberger A. $ 25
Fidrenski F. $ 25

Jednotlivci pracující
Rodina pracující
Penzisté rodina
Penzista

Slavíková M. $ 25
Pletiak L. $ 50

$35
$50
$40
$25

Dubsky L. $ 25
Cockburn Ch. A. A. Gerelecka $ 25
Weber D. a R. $ 50
Blazer A. $ 35
Palmer Fam. $ 50

Dar klubu

Silvie Wundersitzová $ 467 - kuchařčin dar klubu, její poslední 2 příjmy
Kalina J. $ 5
Taylor L. $ 20

Děkujeme za přispění na rok 2022 – 2023
Dodsworth Fam. $ 50
Netolička J. a A. $ 50
Kalina J. $ 25
Brasse E. $ 50
Cockburn Ch. A. Gerelecka $ 50
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——KLUBOVNÍ ZPRÁVY——
.

klubu,
Vážený členovia a priatelia klubu

Začala by som hned s oznamením , že behom Veľkonočných sviatkov, naša teraz už
bývala kuchárka Silvi nám oznámila, že z rodinných dôvodov musí ukončiť prácu v
klubovej kuchyni. A tak mi dovoľte jej podakovať a popriať všetko dobre do budúcnosti.
Do klubovej kuchyne nastúpila nová kuchárka, dlhoročná členka klubu Danka Verešova.
Srdečne ju vítame, mnohý z vás ju poznáte, ved už zastavala funkciu pokladničky, ale aj
revízorky klubových účtov.
Bez pomocníkov, či už v kuchyni alebo pri roznášaní jedla, alebo aj barmanovi Pavlovi,
by klub nemohol fungovať. A tak by som chcela poprosiť všetkých dobrovoľníkov, aby
ste prišli našej novej kuchárke na pomoc.
Prosím prihláste sa u Lidy na mob: 0429 727 121.
Vládne nariadenia počas poslednych dvoch rokov nam veľmi obmedzovali navštevnosť v
klube. Museli sme často zrušit klubove akcie.
A tak teraz, ked sme sa už dočkali zrušenia zakazov, pridite sa zabaviť na akcie ktore
sme pre vas pripravili, zatancovať si na Majovu veselicu, zaspievať si na Karaoke, ale aj
ochutnať jedlá našej novej kucharky Danky!
Do skoreho videnia v klube!
Marika
Prezidentka klubu

Margot Cienciala
V březnu tohoto roku jsme se rozloučili s Margot,
životní partnerkou Jacka (Ladislava) Ciencialy. Magot ovlivnila
život mnoha lidí v jejím životě. Vychovala 7 dětí, byla babičkou
15 vnoučat a 16 pravnoučat. Byla učitelkou na střední škole, později školní výchovní poradkyní. Stala se spolu s Jackem náhradní
matkou a přítelkyní mnoha nově příchozím českým rodinám.
Měla smysl pro humor, byla tolerantní, laskavá a měla pochopení
pro své okolí. Měla pozitivní náhled na život a hovořit se s ní dalo
o čemkoliv, hovory s ní byly zajímavé. Milovala hudbu a ráda
zpívala naše české písničky. Margot spolu s Jackem byli aktivními
členy Československého klubu a odtud pochází jejich dlouholeté
přátelství s mnoha členy. Margot čelila mnohým zdravotním
problémům stoicky, a do konce života si zachovala poznávací
schopnosti.
Československý klub vyjadřuje upřímnou soustrast Jackovi a celé rodině Ciencialů.
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Slavná výročí — Gregor Johann Mendel
20. července 1822 Hynčice – 6. ledna 1884 Brno
Byl zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Byl mnichem a později
opatem augustiniánského kláštera na Starém Brně. Novodobá genetika snad nemá větších
jmen, než je Watson, Crick a Mendel. Právě poslední jmenovaný však předběhl svou dobu
a o principech křížení sepsal v roce 1866 světoznámou publikaci "Pokusy s rostlinnými
hybridy". Tento spis pak položil základy moderní genetice.
Pro své pokusy použil hrách, u kterého sledoval několik odlišných znaků.
Pro hybridizační pokusy si vytkl určitá pravidla, např. - rodičovská generace byla vždy
čistá linie pro určitý znak, křížení mezi jedinci F1 a F2 generace probíhalo pomocí
samosprášení atp.
.

Sledované kombinace znaků byly:

1. Tvar semen: kulatý/svraštělý
2. Zabarvení dělohy: žluté/zelené
3. Barva květu: bílá/fialová
4. Tvar lusku: hladký/přiškrcený
5. Barva lusku: žlutá/zelená
6. Umístění květu a lusku na
stonku: podél stonku/na vrcholu
stonku
7. Velikost stonku: dlouhý/krátký

Jakou asi bude mít barvu očí? Modrou po mamince, nebo
hnědou po tátovi?
To, jakou barvu očí bude mít nakonec miminko, řeší snad každá maminka i všichni příbuzní. Oči nás fascinují už od
pradávna ať už se jedná o lidové písně, nebo výtvarné umění, barva očí nás lidstvo prostě odjakživa zajímala.
Tedy, s tím „odjakživa“ musíme opatrně. Není to totiž úplně přesné. Lidé měli totiž prapůvodně všichni stejnou barvu očí, a
to tmavě hnědou. Modré i jinak barevné oči se objevily až mnohem později. Jednalo se vlastně, velmi zjednodušeně řečeno,
o zmutovaný gen, který se u některého příslušníka lidské rasy objevil a byl natolik silný, aby se prosadil i dál – tedy dědili
ho potomci tohoto jedince a jejich rod nevymřel, takže se světlá barva očí udržela mezi lidmi dodnes. Křížením a mixováním
tohoto genetického koktejlu pak postupně vznikaly všechny možné barvy a odstíny, jak je známe dnes.
Přesto, že vzniklo toto široké spektrum barvy očí, většina obyvatel planety má ale nakonec stejně barvu tmavě hnědou. Je to
proto, že tmavé odstíny jsou opravdu dominantní a ve většině případů se tedy dědí. Tmavé oči mají téměř ¾ lidstva a
v některých kulturách a zemích jsou dokonce zastoupeny výhradně. Méně časté jsou oči modré – jejich nositelů je asi 150

Pravděpodobnostní model (příklad pro hnědé a modré oči a odstíny těchto barev, pro zjednodušení
aplikováno na rodiny se čtyřmi dětmi):
1. Pokud jsou oba rodiče hnědoocí – ¾ jejich potomků by měla být hnědooká a ¼ modrooká, stejně tak ale
mohou být hnědooké všechny děti. Tzn., tři děti budou mít oči hnědé a jedno modré, nebo budou hnědooké
všechny čtyři.
2. Pokud je jeden rodič modrooký a druhý hnědooký – všechny děti budou hnědooké, nebo polovina hnědooká
a polovina modrooká. Tzn. dvě děti budou mít oči modré, dvě hnědé, nebo budou mít hnědé oči všechny
čtyři.
3. Pokud mají oba rodiče oči modré – v tomto případě je vysoce pravděpodobné, že děti budou také modrooké,
ale ani zde na to nelze spoléhat na 100 %. Tzn., všechny čtyři děti budou s největší pravděpodobností
modrooké.
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Rychlý, snadný a tak dobrý! Smaženému sýru je občas těžké odolat, zvlášť když na něj narazíme v každém českém
hostinci a rychlém občerstvení. I dietní prohřešek jde ale připravit kvalitně. Poradíme vám, jak na to.
Kde se vzal nápad obalovat sýr? Údajně už ve středověku, rozmohl se ale až v 19. století v Rakousku jako levnější
varianta masových řízků, odkud se dostal i k nám. Smažený sýr zmiňují už předválečné kuchařky, od 50. let je
hospodskou stálicí, samozřejmě spolu s klasickou přílohou – bramborem a tatarskou omáčkou. Jako jeden z mála
vegetariánských pokrmů se probojoval do deseti nejoblíbenějších jídel české kuchyně.
Výhodou smažáku je, že si podle kvality sýru můžete vybrat od luxusní varianty po nejlevnější. V každém případě
se vyhněte sýrovým náhražkám. Nic nezkazíte tradiční volbou – 30% eidamem. Pokud chcete připravit chutnější
verzi, volte tučnější a o něco dražší sýr, který se více rozpustí a bude se lépe táhnout – třeba goudu. Sýr nakrájejte
na centimetrové plátky. Před smažením si připravte klasický trojobal jako na řízek – tedy hladkou mouku,
TIP: Vzhledem ke konzistenci sýru se doporučuje ho
vidličkou mírně našlehané vejce a strouhanku
obalit
hned dvakrát, aby nevytekl ven. Roztékání
sstrouhanku (v tomto pořadí).
zabrání i to, pokud sýr dáte před přípravou na deset
minut do mrazáku nebo ledničky. Někteří kuchaři
pak mezi sýr a trojobal vkládají vrstvu slaniny nebo
salámu.

A pak už stačí zprudka osmažit na pánvi nebo ve fritovacím hrnci. Na pánvi osmahněte z každé strany dozlatova
asi minutu. Při otáčení dejte pozor, aby se trojobal neroztrhl. Podle babských rad připalování zabrání kolečko
syrové mrkve, které můžete vhodit do tuku. Sýr nechte okapat na ubrousku a ochutnejte, jak skvěle chutná!
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—— ZPRÁVY Z ČESKÉ ŠKOLY ——

email: ceskaskolaadelaide@gmail.com
web: http://www.ceskaskolaadelaide.blogpost.com

O velikonočních svátcích se rodiče a děti z české školy sešli v kempu v Kuitpo Forest. Někteří zde
přespávali již od pátečního večera, takže jsme si společně užili krásné počasí, procházky místní
rozmanitou přírodou a mnoho velikonočních zvyků a radovánek.
Vyfukovali jsme vajíčka, abychom je poté mohli nabarvit a následně také ozdobit voskem. Tvořili
jsme velikonoční přáníčka dekorovaná papírovými kraslicemi, pomlázkami a učili se u toho tradiční veselé říkanky a koledy. Vyplňovali jsme tematické osmisměrky, lámali si hlavu nad
obrázkovým sudoku a pomohli jsme zajíčkovi najít nejkratší cestu za mrkví.
V sobotu se v kempu sešlo celkem 22 dětí, které se společně se svými dospěláky vydaly na toužebně
očekávaný hon za čokoládovou velikonoční nadílkou. Maminky si pro malé neposedy připravily celou řadu pohybových aktivit, jež samotnému hledání sladkých pokladů předcházely. Děti se utkaly
například ve skoku v pytlích, házení plastových vajíček do proutěného košíku nebo v chůzi po
kládě.
Samotný lov byl více než úspěšný. Dětem se v nelehkém terénu podařilo nasbírat celou hromadu velikonočních dobrot. Všechny sladkosti dávaly do jednoho košíku, ze kterého si po zdařilé výpravě
vytáhly svou zaslouženou odměnu.
Všichni návštěvníci kempu přijeli s dobrou náladou a nezapomněli ani na obvyklé velikonoční
pochutiny. Díky starostlivým a obětavým rodičům jsme si tak mohli pochutnat na piškotovém
beránkovi, cuketové nádivině a moravských dvojctihodných koláčcích.
Děkujeme všem za milou účast a budeme se těšit na příští ročníky.
Za Českou školu - Michala Svojšová, učitelka

Ceskaskolaadelaide@gmail.com
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Kontakt
Bety 0421 777 118
Pavla 0401 887 786
Ivana 0458 034 467

TEST— znáte příbuzenské vztahy?

1/ Teta mé sestry je moje

a) babička

b) teta

c) matka

2/ Otec matky mého bratra je můj

a) otec

b) strýc

c) dědeček

3/ Syn otce mé dcery je můj

a) syn

b) vnuk

c) synovec

4/ Matka dcery mé babičky je moje

a) matka

b) dcera

c) babička

5/ Syn manželky mého bratra je můj a) strýc

b) otec

c) synovec

6/ Syn bratrance tvého otce je

a) matka

b) strýc

c) bratříně

7/ Dcera sestry mé matky je moje

a) neteř

b) sestřenice

c) teta

8/ Manželka bratra mého otce je má a) snacha

b) teta

c) švagrová

9/ Otec syna mého vnuka je můj

a) vnuk

b) otec

c) dědeček

10/ Syn vnuka mojí babičky je můj

a) syn

b) synovec

c) bratr

Správné odpovědi. 1b 2c 3a 4c 5c 6c 7b 8b 9a 10a,b
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—— Humor ——

Sousede, měl byste si zatahovat závěsy, když se milujete se
svou ženou. Včera jste byli krásně vidět. No vidíte, a takto
vznikají drby, já jsem včera vůbec nebyl doma !!!
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——Kam na výlet——

Mirakulum – výprava do země zábavy i poznání

Topolová 629, Milovice nad Labem
www.mirakulum.cz
Zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie najdete v Milovicích nad Labem. Jedinečný zábavněnaučný park na ploše 10 hektarů našel inspiraci v tom nejlepším ze světových parků i v nejtajnějších dětských
přáních.
Mirakulum – pohádková země zábavy a poznání myslí ve své náplni na děti od nejútlejšího věku do patnácti
let. Pro děti i jejich rodiče jsou připraveny jak aktivní, tak odpočinkové zóny. Kouzelný hrad s podzemními
chodbami, obří pískoviště nebo hledání cest z přírodního bludiště se postarají o dokonalé rozptýlení i podnícení
dětské fantazie. Mirakulum s radostí splní jakékoliv přání a nabízí o víkendech a prázdninách pestrý a
různorodý živý program v kamenném amfiteátru.
Hrad – dominantou celého parku je dřevěný hrad, přesněji řečeno hradní komplex osmi věží plných průlezů,
visutých mostků, skluzavek a rozhleden, kde děti mezi jednotlivými prvky překonávají až desetimetrové
výškové rozdíly. Hradu nechybí ani opevnění a systém více než půl kilometru podzemních chodeb, které se
splétají pod centrální částí Mirakula.
Ovšem ještě než se dostanete k hradu, patrně se „zaseknete“ u jedné ze tří obřích nafukovacích trampolín. Dost
možná také uvíznete v přírodním bludišti, kde vás čeká kilometr propletených chodbiček. Kdo by se bál
vzrostlých keřů, může zvolit i jednodušší variantu pro menší děti.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
Andy Warhol – kráľ pop-artu, ktorého korene siahajú na Slovensko. Aj preto bolo

A. Warhola 749/26, Medzilaborce
https://www.muzeumaw.sk/

v Medzilaborciach v roku 1991 založené Múzeum moderného umenia Andyho
Warhola, ktoré bolo prvým na svete a jediným svojho druhu v Európe. Unikátne
múzeum je v
súčasnosti inštitúciou múzejnogalerijného typu,
zaoberajúca sa predovšetkým aktuálnymi
tendenciami
súčasného umenia a hlavne životom a
dielom Andyho
Warhola.
Múzeum Andyho
zbierku jeho diel na
pôsobením v
najcennejším
patrí portfólio
storočia, séria
portfólio Ladies and
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Warhola predstavuje najväčšiu centrálnu
Slovensku s jedinečnou pozíciou a
medzinárodnom priestore. K
kúskom vystaveným v Medzilaborciach
desiatich najznámejších Židov 20.
plechoviek Campbellovej polievky či
Gentlemen.

Organický Bohemia med na prodej
$14 za 1 kg lze zakoupit u baru

Překlady
českých textů do angličtiny a naopak
odborně provede Alexandra Kovaříčková.
Certifikovaná překladatelka
NAATI
Tel: (08) 8237 0588
Fax/Tel: (08) 8234 3134
Mobile: 0413 618 568

21 Karra Cove
New Port SA 5015
Telefon: (08) 8449 9299
Mobile: 0413 966 909
Email: alkova15@yahoo.com.au

Lisacek & Co.
Barristers & Solicitors
61 Carrington Street
Adelaide S.A. 5000

CLINICAL MASSAGE

A.S.Lisacek LLB

Libby Rajch
REMEDIAL THERAPIST
LYMPHOEDEMA THERAPIST

ADELAIDE CITY ACCOUNTING SERVICE

TENNYSON CENTRE
520 SOUTH ROAD
KURRALTA PARK SA 5037
P: 08 7231 8000
F: 08 7200 3108
admin@liftcancercare.com.au

Kveta Jackson BA (Acc) CPA FIPA
NAATI 3
česky nebo anglicky
Office
10 Surflen Street
ADELAIDE SA

Ph/Fax 8212 8125
Mob 0414 714 914
Email: carefind@adam.com.au

TAPLIN GLENELG PTY LTD
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL
M 0418 830 957
SALES, LEASING, AUCTIONS
D 8350 3020
PROPERTY MANAGEMENT
T 8295 4104
Rosie Horak
PO Box 541, Glenelg SA 5045
79 Jetty Road, Glenelg SA 5045

rhorak@taplin.com.au

WE ARE REAL ESTATE

High quality solid flooring in a variety of styles and colours at affordable prices
The environmental alternative. Buy direct from the importer
58 Richmond Road, Keswick
Phone 8293 5561
www.bamboofllooringsa.com.au

Šetřte naše lesy!!
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Život
If undelivered, please return to:

Czechoslovak club
51 Coglin street
Brompton
SA 5007

PP100001686

PLEASE FOLLOW US ON FACEBOOK
www.facebook.com/csclubsa
WWW.CSCLUBSA.COM.AU
E-Mail czechoslovakclub.sa@tpg.com.au
WE CAN SEND YOU TEXT MESSAGE PROMOTING EVENTS AND
NEWS OF CLUB TO YOUR MOBILE NUMBER.
IF YOU WOULD LIKE TO BE INFORMED CONTACT US.
CLUB MOBILE NUMBER

0481 047 492

