
Czechoslovak Club in S.A. Inc 
 51 Coglin Street, Brompton 

Tel. 8346 4181  

           0481047492 

     www.facebook.com/csclubsa 

INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU V ADELAIDE, S.A. 
INFORMATION BULLETIN OF CZECHOSLOVAK CLUB IN ADELAIDE, S.A. 

POZOR! Členské příspěvky jsou 

nyní splatné! 

PŘEHLED KLUBOVNÍCH PROGRAMŮ 2021 
Klubovní bar a kuchyně jsou otevřeny  každý 
pátek od 18 hod. Výborná domácí kuchyně  O 
kuchyň se stará již osvědčená kuchařka Silvie 
Wundersitzová.  Byli bychom velmi rádi, 

kdybyste si objednali stůl a pokud možno i menu předem.  
9. 5.  neděle - Den matek. Nedělní oběd od 12.30  
22.5. sobota- Májová veselice. Od 19.00. Večerře od 17.00 
4.6.-6.6. Česká škola v přírodě. Podrobnosti  0481047492 
17.7. sobota KARAOKE 
14.8. sobota Brigáda-úklid s občerstvením a svařákem 
4. 9. sobota - Den otců  
8.10.-10.10. Víkendový piknik v lese—Mt Crawford  
24.10. neděle - Oslava 28.října  
14.11. neděle - Výroční schůze  
 

OVERVIEW  OF CLUB’S PROGRAM 2021 
Bar and kitchen are open every  Friday from 6PM.  Excel-
lent home style food, Czech beer and yummy cakes. Book-
ing essential. 
 
9.5.  Sunday - Mothers Day lunch from 12.30  
22.5. Sat- May Fun Party with Live Music ,7PM, dinner 5PM 
4.6.-6.6. Czech school camping . More on 0481047492 
17.7. Saturday—KARAOKE  
14.8. Saturday  Working Bee—cleaning of the club 
4.9. Saturday - Fathers Day.   
8.10. - 10.10.- Weekend with picnic in Mt Crawford Forest  
24.10.  Sunday - National Day Celebrations  
14 .11. Sunday - AGM  
 

 

Duben /April  2021 

22.5. 2021   od   19.00 
 

Živá hudba k tanci i poslechu 
Večeře se podává od 17.00 

Prosíme  NE BYO, bar otevřen  
 

Vstupné $10 

DEN MATEK 
si připomeneme během slavnostního oběda 

v neděli 9.května od 12.30. 

                       MENU 

Slepičí polévka s knedlíčky 

Pečená kachna, dva druhy zelí, knedlík 

                   nebo 

Smažený kuřecí řízek, bramborový salát 

Moučník, káva/čaj 

Cena za celé menu  $25 

Prosíme, zamluvte si účast a zvolte jeden z 

nabízených chodů jídla nejpozději do 6.5.202 

 na telefonním čísle 0481047492 

MOTHER’S DAY LUNCHEON 
9.May—12.30 PM 

Chicken soup, Roast duck, S.kraut, Dumplings 

                     or 

Chicken schnitzel, potato salad. 

Dessert, coffee/tea 

Price for set menu $25 

Please book on 0481047492 by 6.5.2021 
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Zivot ˇ 

Bar nabízí výběr piv 
a lihovin 
 Kozel světlý     
 Kozel tmavý 
 Budvar 
 Plzeň 
 Praga 
 Ashi 
 Piva australská 
 Tuzemák 
 Slivovice 
 Borovička 
 Praděd 
 A další lihoviny 



 ——-Z KLUBOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ ——- 
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Rybářské závody na řece 
Murray 9. března 
 
Pořadí: 
Jirka Kudrna (8 kusů) 
Jarda Dobrý (5 kusů –největší kapr) 
Pavel Rosecký a Václav 
Seidler (každý 2 kusy) 
Rafael Orschulok a Elka 
Kovaříčková (1 kus každý) 
 
Zvláštní cena: 
dort pro děti upekla Míla Zemanová 
Adam Burke - 6 let (1 kus) 
Jirka Kudrna – 6 let (1 kus) 
Závodů se zúčastnilo celkem 30 lidí. 
Počasí bylo fantastické, 
místo úžasné, nálada dobrá. 
Děkujeme manželům 
Zemanovým za organizaci 

  

  

 

 

 
V sobotu 17. července v 19.00 

Vstupné $5.00   

V hlavním sále se bude text písní promítat na velkém 
plátně a z reproduktorů se bude linout doprovodná hudba. 
Můžete si zazpívat i sólo do mikrofonu.  
 
Bar bude otevřený a plně zásobený .  
Kuchyň bude k dispozici od 18.00 
 
Více informací nebo zamluvení stolu/jídla—0481047492 



 — Z KLUBOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ — 

Nezapomeňte platit členské příspěvky za období 2020 - 2021   

Zatím máme  216 členů  

Děkujeme za přispění na rok 2020 – 2021 

Vytopilova M.  $25¨ 

Psaltis E.a B. $40 

Švehlák J. a Bardiovsky H. $40 

Schwarzbacher I.  $35 

Pekárková M. $25 

Klimešovi J.  a L. $35 

Pospíšilová L. a rodina $50 

Novák V. $35  

Děkujeme za přispění na rok 2019 – 
2020  -     Psaltis E.a B. $40 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou  podpořit členskou 
základnu a pošlou příspěvek na bankovní účet  

Nezapomeňte prosím napsat vaše jméno a důvod platby. 
Czechoslovak Club 
Bendigo Bank 
BSB : 633 000 
Acc. No 148 346 810 
 
Můžete i poslat šek na adresu Czechoslovak Club 
                                                 51 Coglin Str.  
                                                 Brompton  SA 5007 

 

Vážení přátelé 

Neustále opakuji moji  prosbu. Pokud nenajdete svoje jméno v seznamu zaplacených, zavolejte mně na 0466 
613 101, pošlete mail : mirkarozková@volny.cz, nebo se přihlaste v klubu. Dostala jsem pouze částky a teď 
nevím ke kterým jménům je mám přiřadit. Jedná se i o platbu bankovním převodem. Nezapomeňte  prosím, 
napsat jméno a i důvod platby. Moc děkuji. 

Mirka Rožková, organizační referentka. 

Say Rynes M. a rodina $50 

Taylor J. a K. $50 

Pavlíkovi P. a M. $40 

Vašek P $50 

Záveská Š. a rodina $50 

Sklenář J. $25 

Rod. Kudrnova $50 

Dar klubu 

 

 

 

 
A nebo platit každý pátek v klubu u baru a nebo u 
Mirky Rožkové 
 

 

 

Děkujeme našemu bývalému učiteli prof. Jiřímu Kostečkovi, který nám poslal 

dar. Po bankovních poplatcích jsme dostali $ 250 

Pan učitel působil v Austrálii několik let a velmi si nás všechny oblíbil. Rád na klub a lidi v klubu vzpomíná. Moc 
se mu v Adelaide líbilo a jeho dar je poděkováním za všechno, co zde, s námi, prožil.  

Přejeme mu, aby byl v České republice spokojen, dařilo se mu pracovně i v soukromí a hlavně, aby byl 
zdravý.Doufáme, že se do Adelaide ještě podívá.  

—Poděkování— 
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Švehlák J. a Bardiovsky H.  $10 
Psaltis E. a B. $20 
Schwarzbacher I. $15  
Sklenář J $5 

 
Jednotlivci pracující       $35 
Rodina pracující             $50 
Penzisté rodina              $40  
Penzista                         $25 
Penzisté rodina              $40  
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Vážení a milí členové a přátelé,  Začala bych hned děkovně a to všem dobrovolníkům, kteří se o klub a provoz klubu sta-rají!!!! Bez vás bychom nemohli fungovat! A tak neváhejte máte-li čas a chut´ jednou za čas roznášet večeře nebo být na baru, dejte nám vědět. Už máme asi 10 dobrovolníků, ale bylo by lepší mít víc lidí, abychom se střídali jednou za 2-3 měsíce. Hlavně ti mlad´oši co nemají ještě děti, mluví česky a mají rychlé nohy, tak vás potřebujeme! (A nedělejte, že to nečtete!)   Dále děkujeme české vládě za poskytnutí finančních dotací na propagaci tohoto časopisu, na českou školu a renovace budovy. Do konce června očekávejte, že konečně doděláme nátěr jídelny z venku, zmodernizuje se nápis s českým znakem státního lva se slov-enským křížem na prsou, vymění se zelený plot. Takže v zimě musíte dorazit a zkon-trolovat to! Moje velká slavná akce s nákupem židlí je stále aktivní. Jestliže se nenajdou další členové, kteří by tento projekt podpořili, židle budou nabídnuty politikům a potom věnovány všem zasloužilým zesnulýn členům. Je kolem všeho hodně lítaní a zadarmo a tak by bylo pěkné, kdybyste alespoň finančně podpořili renovace 150 dolary. Pan učitel Kostečka a paní Věra Holt přispěli v tomto roce. Děkujeme. Štítky se jmény uděláme kon-cem roku, stále čekáme, zda-li další nepodpoří a nevyryjou si jejich jména na židle. Další malá/velká změna pro nečleny. Nečlenové mají cenu jídla a pití o 25% vyšší! Kra-jané, nejenže svým velmi malým ročním příspěvkem podporujete viditelnost našeho klubu pro českou a australskou vládu, finančně kontribujete na přežítí, dostáváte poštou časopis Život, můžete se zapojit do dění, ale ted´ ještě máte 25% levnější jídlo a pití než ne-členové.  Můžete ještě snížit výdaje klubu na poštovném za noviny, když se rozhodnete o jejich zasílání emailememailememailememailem.. Budete mít Život barevný. Díky za podporu a pochopení.  A na závěr novinka! Silvi naše kuchařka bude prodávat knedlíky vždy druhý čtvrtek v měsíci od 6-9 večer, kdy má výbor své zasedání. Můžete si předobjednat nejpozději den před tímto čtvrtkem a vyzvednout je ve čtvrtek večer nebo v pátek při provozu. Snažíme se předejít tomu, že někdy kuchyň musí vydat porce knedlíků při pátečním provozu na talíře a celé knedlíky už pro případné zájemce pak nemá. Číslo pro objed- návky je  
0481 047 492  Děkujeme. 
Ráda vás uvidím na akcích klubu! 

Toť vše okénko mé.  

S pozdravem Alžběta  



   email:  ceskaskolaadelaide@gmail.com   

web: http://www.ceskaskolaadelaide.blogpost.com 

 —— ZPRÁVY Z ČESKÉ ŠKOLY —— 
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S návratem dětí do školních lavic na konci ledna začala opět i výuka v České škole. 

Mladší děti s rodiči se setkávají pravidelně každý pátek od 

17.15h v klubovní třídě. Starší děti se spojují s paní učitelkou 

Svojšovou přes Zoom buď z klubu nebo z domova. 

Starší děti s paní učitelkou probírají vlastivědu se zaměřením 

na významné dny a tradice. Kromě páteční skupinové výuky 

vede paní učitelka Svojšová také individuální hodiny od-

hadem pro sedmnáct žáků školy. Tyto hodiny probíhaly dle 

dohody mezi rodiči a paní učitelkou částečně i během letních 

prázdnin. V individuálních hodinách se paní učitelka zamě-

řuje především na čtení, gramatiku a slovní zásobu podle 

schopností jednotlivých dětí. Paní učitelka Svojšová bude 

v brzké budoucnosti podávat 

žádost o visa pro vstup do Aus-

trálie, držíme jí palce, aby to vyšlo 

a mohli jsme jí přivítat osobně 

v naší škole v Adelaide.Výuka 

mladších dětí probíhá i nadále 

díky dobrovolné práci  maminek, 

především Ivany Rosser, které s dětmi zpívají lidové písničky, čtou pohádky, hrají různé hry a 

připravují akce.  

Trochu netradičně proběhlo vyučování poslední pátek v lednu, kdy se rodiče a děti  České školy 

setkali v Ice Arena, aby společně podpořili české a slovenské hokejisty během hokejového tur-

naje. K vítězství to tentokrát bohužel nestačilo, ale to radost a nadšení ze hry fanouškům z České školy ani v nejmenším 

nezkazilo. Zejména ti nejmladší ocenili možnost stoupnout si přímo na led a nechat se vyfotit  s hokejovým týmem. Za při-

pomenutí určitě stojí také velmi povedená velikonoční dílnička, kterou pro děti připravila Lucie Petreková Handrick a  

které tímto moc děkujeme! Děti si mohly ozdobit vajíčka jak barvičkami a potisky, tak i voskem. Několik zájemců si  je 

zkusilo i vyfouknout. Díky patří také Janě Mojžíškové za dodání vrbových proutků, ze kterých se děti naučily uplést pom-

lázky. Velikonoční tvoření bylo zakončeno hledáním sladkého pokladu, který pro děti na hřišti poschovával asi nejspíš ve-

likonoční zajíček. 

Závěrem ještě připomenutí víkendu s Českou školou, který se bude konat od 4.-6.června v Kuitpo Forest. Bližší informace 

ohledně této akce se dozvíte v brzké budoucnosti. 

 Ceskaskolaadelaide@gmail.com  



 
 
 
 
Věhlasem 
překonal svého 
tvůrce. Stal se 
synonymem pro 
typického Čecha 
a jeho příhody 

byly mnohokrát knižně vydány i 
zfilmovány. Josef Švejk, 
dobromyslný voják, se představil 
poprvé před 100 lety.  

 
Bohém, buřič i pracant. Tak lidé mluvili o Jaroslavu 
Haškovi (†39) v roce 1911, kdy bylo novináři 28 let a 
kdy si po návratu z hospůdky na papír zapsal: 
„Pitomec u kumpanie. Dal se sám vyzkoušet, aby 
vystupoval jako řádný vojín.“ O nic nešlo, jen o 
nápad na knihu o ne právě chytrém vojenském do-
brovolníkovi. O hrdinovi, který s ‚Osudy dobrého vo-
jáka Švejka za světové války‘ začal žít vlastním živ-
otem. První sešit románového příběhu vyšel roku 
1921, tedy před 100 lety. „Vyhoďte ze 
svých knihoven Tarzána v pralese a různé 
blbé překlady krváků! Ukažte, že máte 
smysl pro českou knihu,“ vábila na něj rek-
lama. Dílo, jež autor nestihl dopsat, vyšlo v 
téměř 60 jazycích, zfilmováno bylo zhruba 
dvacetkrát a dobylo celý svět.  
 
Světová superstar 
 
Prosťáček Josef Švejk. Jeho sochy stojí kromě 
Česka na Slovensku, v Polsku, Rusku a na Ukrajině. 
Jako operu jej uvedl americký skladatel Robert Kurka 
(†36) coby muzikál s hudbou Konstantina Weckera 
(74), pak berlínské divadlo Theater des Westens. 
Švejk se stal téměř mýtem. „Generace čtenářů znají 
zpaměti celé pasáže knihy. Stejně jako je spojen 
obraz Švejka s obrázky Josefa Lady, zvukově pak s 
Janem Werichem – načetl celý román. Ovšem už v 
roce 1936 vznikly nahrávky s komikem Ferencem 
Futuristou,“ řekl Aha! Vladan Drvota ze Supraphonu. 
Naopak jedním z posledních zpracování je rusko-
ukrajinský animovaný snímek Dobrodružství 
statečného vojáka Švejka (2012). Sám Hašek by 
žasl, úspěch svého díla si ale neužil, 3. ledna 1923 
zemřel na ochrnutí srdce. 

Nešvejkuj! 

Věhlas díla se tak promítl do každodenního života, 
že dal vzniknout i novým výrazům. Třeba sloveso 
»švejkovat« znamená nezodpovědnost, popírání 
řádu nebo směšné, nesmyslné chování, ale také 
typický český um ze všeho se vyvléct a vše ustát s 
vtipem. Za hranicemi se také o Češích mluví jako o 

národu Švejků, což nepříjemně značí, že 
jsme pohodlní a trochu zbabělí pivaři. 
„Švejk vypadá, že je hloupý, ale přitom je 
vlastně chytrý. I v mezních situacích 
zachovává klid, převahu, dokáže věci 
prohlédnout,“ míní ale Radko Pytlík (92), 
literární historik a odborník na Haškovo 
dílo. 

 

Hrušínský ztloustl 

Jednoznačně nejlepším filmovým Švejkem byl 
Rudolf Hrušínský (†73), zahrál si ho ve dvou 
snímcích (1956 a 1957). Pro roli také doživotně 
obětoval štíhlou figuru, kterou tehdy jako 36letý 
herec měl. Dvacet kilogramů nutných pro získání 
správné figury si zajistil tučným jídlem a hlavně pitím 
piva. „Podobu Švejka splňoval nejlépe. Když jsme 
se po letech potkali, posteskl si, že už ta nabraná 
kila nikdy neshodil,“ vzpomínal režisér obou filmů 
Karel Steklý (†83). 
 
Víte, že... 
...Haškův zdravotní stav mu znemožnil psaní, čtvrtý díl 
tak už diktoval? A tak jeho humoristický román dokončil 
až Karel Vaněk (†46), ten napsal i další dvě pokračování. 
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A bird in hand is worth two in the bush. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 

A drowning man will clutch at a straw. Tonoucí se stébla chytá 

First come, first served. První přijde, první mele. 

Curiosity killed the cat  Kdo je zvědavý, bude brzy starý 

A friend in need is a friend indeed. V nouzi poznáš přítele. 

A new broom sweeps clean. Nové koště dobře mete. 

A penny saved is a penny gained. Ušetřená koruna je vydělaná koruna. 

Nothing ventured, nothing gained. Kdo nic neriskuje, nic nezíská. 

All is well that ends well. Konec dobrý, všechno dobré 

All that glitters is not gold. Vše, co se třpytí, není zlato. 

As you make your bed so you must lie on it. Jak si kdo ustele, tak si taky lehne. 

Never put off till tomorrow what you can do today. Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes. 

Barking dogs seldom bite. Pes, který štěká, nekouše 

Birds of a feather flock together. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. 

Business before pleasure. Nejprve práce potom zábava. 

By other men‘s fault wise men correct their own. Moudrý člověk se učí na chybách jiných. 

Don't bite the hand that feeds you. Nekousej ruku, která tě živí. 

Don't put all your eggs in one basket. Nevsázej vše na jednu kartu. 

Early bird catches the worm. Ranní ptáče dál doskáče. 

East or west home is best. Všude dobře, doma nejlépe. 

Fish always stink from the head down. Ryba páchne od hlavy. 

Good accounting makes good friends. Pořádek dělá přátele. 

Great haste makes great waste. Přílišný spěch škodí. 

What goes around comes around  Jak se do lesa vola, tak se z lesa ozývá 

Honesty is the best policy. S poctivostí nejdál dojdeš. 

Hunger is a good sauce. Hlad je nejlepší kuchař. 

If you can't beat em, join em. Pokud je nemůžeš porazit, přidej se k nim. 

If you run after two hares, you will catch none. Nehoň dva zajíce najednou. 

If you want a thing done well, do it yourself. Když potřebuješ věc udělat dobře, udělej jí sám. 

Ignorance is bliss. Nevědomost je sladká. 

It's no use crying over spilt milk. Je k ničemu brečet nad rozlitým mlékem. 

Like teacher, like pupil. Jaký pán, takový krám. 

Look before you leap. Dvakrát měř, jednou řež. 

Lucky in cards, unlucky in love. Štěstí ve hře, neštěstí v lásce. 

Make hay while the sun shines. Kuj železo, dokud je žhavé. 

Necessity is the mother of invention. Nouze je matka moudrosti 

Out of sight, out of mind. Sejde z očí, sejde z mysli. 

Two heads are better than one. Víc hlav, víc rozumu. 

Where there is a will there is a way. Když se chce, všechno jde. 

So many countries, so many customs. Jiný kraj, jiný mrav. 

—— POROVNEJTE SI PŘÍSLOVÍ —— 
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RECEPT 
 

RYCHLÝ OVOCNÝ KOLÁČ 
 

S KŘUPAVOU DROBENKOU 

 
300g mouky s práškem do   
         pečiva,(Self Rising)    
180g pískového cukru 
2 vejce 
4 lžíce oleje 
250 ml mléka (nebo 200ml 
       mléka a 50ml jogurtu) 
300 g ovoce (borůvky, 
třešně, švestky, meruňky) 
  
Na drobenku: 

80g hrubé mouky 
40g pískového cukru 
50g másla 
 

Troubu začněte předehřívat na 180 stupňů, horkovzdušnou na 160, 
Koláčovou formu o průměru asi 30 cm vymastěte kouskem másla, nejlíp 
to jde samozřejmě rukou. Přidejte hrubou mouku a krouživým pohybem 

ji nechte ulpět na celém vnitřím povrchu formy, přebývající mouku vysypte do 
koše. 
 

Vejce, mléko, olej a cukr v menší misce promíchejte metličkou. Mouku 
prosejte do mísy. Přidejte směs tekutin s cukrem a vše rychle 
promíchejte dohromady na poměrně tekuté těsto. Nalijte do připravené 

formy. 
 
Ovoce rovnoměrně nasypte na těsto. Suroviny na drobenku nasypte do 
středně velké misky a snažte se konečky prstů rozemnout máslo do 
mouky 

a cukru, až směs začne připomínat drobky. Touto drobenkou završte své 
bleskové dílo, vložte do trouby a pečte 35-40 minut do zezlátnutí. 

1. 

2. 

3. 

S návratem 

dětí do škol-

ních lavic na 

konci ledna 

začala opět i 

výuka v České 

škole. 

Mladší děti s rodiči se setkávají pravidelně každý pátek od 

17.15h v klubovní třídě. Starší děti se spojuj s paní učitelkou 

Svojšovou přes Zoom buď z klubu nebo z domova.tarší děti 

s paní učitelkou probírají vlastivědu se zaměřením na významné 

dny a tradice. Kromě páteční skupinové výuky vede paní 

učitelka Svojšová také individuální hodiny odhadem pro 

sedmnáct žáků školy. Tyto hodiny probíhaly dle dohody mezi 

rodiči a paní učitelkou částečně i během letních prázdnin. 

V individuálních hodinách se paní učitelka zaměřuje především 

na čtení, gramatiku a slovní zásobu podle schopností jednot-

livých dětí. Paní učitelka Svojšová bude v brzké budoucnosti 

podávat žádost o visa pro vstup do Austrálie, držíme jí palce, 

aby to vyšlo a mohli jsme jí přivítat osobně v naší škole 

v Adelaide. 

Výuka mladších dětí probíhá i nadále díky dobrovolné práci  

Navždy naše Pražská šunka. V čem je český výrobek 

z vepřové kýty unikátní? 

Pražskou šunkou se už od poloviny 19. století 
označuje jeden z nejznámějších potravinářských 
produktů, mající původ v České republice, ze-
jména v Praze. U nás se toto jméno tradičně 
používá pro šunku nejvyšší jakosti z vepřové 
kýty, kde je původní oválný tvar masa zachován 
použitím takzvaného pražského řezu. 
 
Pražská šunka s logem Zaručené tradiční special-
ity EU má tři varianty.  
Pražská šunka na kosti se odlišuje například speci-
fickým poměrem použitých vepřových kýt a láku.  
Bez kosti pak je zauzená šunka nejvyšší jakosti, u 
které je významným rysem dekorativní povrchové 
krytí. Odlišujícím prvkem je také typický vejčitý 
nebo válcovitý tvar.  
Pro Pražskou šunku – konzervu (neboli Prague 
Ham) je charakteristický aspik v tenké vrstvě 
mezi šunkou a obalem.  
Tak nezapomeňte, až si u řezníka objednáte pat-
náct, dvacet deka, neříkejte jenom šunky, ale hrdě 
zvolejte: Dvacet deka Pražské šunky! Protože teď 
už je navždy jenom naše!  
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KVÍZ: NA ČESKOU REPUBLIKU: ZÍSKALI BYSTE ČESKÉ 
OBČANSTVÍ? UKAŽTE SE! 

    a)  České Budějovice 
     b)  Plzeň 
     c)  Jihlava 

   a)  Česká národní banka 
     b)  Česká hospodářská komora 
     c)  Český statistický úřad 

     a) 1. ledna 
     b) 28. října 
     c)  28. září     

     a) 57 000 km2 
     b) 119 000 km2 
     c)  79 000  km2 

    a) Tři králové 
     b) Vznik Československa 
     c)  Svátek práce 

     a) 155 
     b) 156 
     c)  158 

     a) Antonín Zápotocký 
     b) Gustáv Husák 
     c) Klement Gottwald 

     a) Do Německa 
     b) Do USA 
     c) Do Velké Británie 

3. Který den se slaví státní svátek Den obnovy  

     samostatného českého státu? 

1. Které město je centrem Jihočeského kraje? 

2. Která instituce vydává v České republice bankovky ? 

4. Jaká je přibližná rozloha Česka? 

5.Který svátek  se slaví v České republice v květnu? 

6. Které telefonni číslo má zdravotnická záchranná  

     služba?          

7. Kdo se stal československým prezidentem po Edvardu     

     Benešovi v roce 1948 ? 

8. V roce 2007 Česko vstoupilo do Schengenského 

      prostoru. Do které země může český občan vstoupit  

      bez kontroly na hranicích? 

9. Kolik piv s obsahem alkoholu může vypít řidič podle  

     zákona pří řízení auta v Česku? 

     a) Čtyři 
     b) Žádné 
     c)  Jedno 

10. Jak se jmenují střední školy, které poskytují  

       všeobecné vzdělání ? 

     a) Střední odborné školy 
     b) Obchodní akademie 
     c)  Gymnázia 

11. Jak se jmenuje sváteční období před Vánoci? 

     a)  Advent 
     b) Velikonoce 
     c)  Prázdniny 

12. Které komory tvoří Parlament České republiky? 

     a)  Poslanecká sněmovna a Senát 
     b) Vláda a Senát 
     c)  Poslanecká sněmovna a vláda 

13. Které krajské město je centrem regionu Haná? 

     a)  Opava 
     b) Olomouc 
     c)  Ostrava 

14. Který rod vládl v Čechách od 9. století do roku 1306? 

     a)  Lucemburkové 
     b) Přemyslovci 
     c)  Jagellonci 

15. Který z těchto údajů musí být podle zákona v  

        každém případě v pracovní smlouvě ? 

     a)  Pracovní doba 
     b) Místo výkonu práce 
     c)  Počet dnů dovolené 

16. Který český spisovatel získal Nobelovu cenu  

       za literature ? 

     a)  Bohumil Hrabal 
     b) Jaroslav Seifert 
     c)  Franz Kafka 

Správné odpovědi: 1a 2a 3a 4c 5c 6a 7c 8a 9b 10c 11a 12a 13b 
14b 15b 16b  FACEBOOK.COM/CSCLUBSA  
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 —— Humor —— 

Studenti jednoho gymnázia se pravidelně scházeli vždy po 
deseti letech. 
 
Po deseti letech: 
Půjdeme do hospody U tří koťátek. Servírky tam mají pěkný 
kozy! 
 
Po dvaceti letech: 
Půjdeme do hospody U tří koťátek. Čepujou tam výborný pivo. 
 
Po třiceti letech: 
Půjdeme do hospody U tří koťátek. Kdo bude chtít, dostane tam 
i dietní stravu. 
 
Po čtyřiceti letech: 
Půjdeme do hospody U tří koťátek. Mají tam bezbariérový 
přístup. 
 
Po padesáti letech: 
Půjdeme do hospody U tří koťátek. Tam jsme ještě nebyli!  

Viete ako rozdelí Snehulienka jablko medzi siedmych trpaslíkov? 
Zje ho a dá každému. 
Hovorí dinosuarus dinosauríci: 
- Veď nebuď taká! Veď vyhynieme!!! 
A bola taká! A vyhynuli! 
- Babka, máte satelit? 
- A čo som krava, aby som sa mala telit? 
Viete, aký je to rodinné založený muž? 
Je to muž, ktorý všade kam príde zakladá rodinu. 
Viete prečo sa o mládeži hovorí, že sú ako zajace? Lebo ich zaujíma 
len sex a tráva. 
Viete v akej dobe žijeme? 
V elektrickej. 
Do práce chodíme s odporom, v zamestnaní sedíme v napätí a keď 
sa dotkneme vedenia, kopne nás do zadku. 
Čo je maximálna lenivosť? 
Ľahnúť si na ženu a čakať na zemetrasenie. 
Viete, kto má najväčšie gule? 
Snehuliak. 
Viete čo je maximálna smola? 
Dostať na Medarda kvapavku. 
Otázka: Vieš čo potrebuje slon, keď má sračku? 
Odpoveď: Veľa miesta! 
Viete, čo je total - brutal? 
Zapiť šaraticou prášky na spanie. 

1971 2021 

Na co to koukáš, dědo? Na historický film. Vždyť je to porno! 
Ale pro mě je to historie. 
 
 
Slovenští vědci dokázali, že půl deci domácí slivovice je zdravé, 
ale že je to málo. 
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 ——Kam na výlet příští rok—— 

Železný Brod  

Město najdete v Libereckém kraji, na 
rozhraní Českého ráje, Krkonoš 
a Jizerských hor, v údolí řeky Jizery. 
Známo bývalo svým legendárním 
a celosvětově uznávaným sklem, 
dnes také díky památkové rezervaci 
Trávníky. 
 
Poznávací okruh vás provede 
památkovou zónou roubených a zděných staveb 
a pískovcových kašen. Pokud však spojíte výletování 
za lidovou architekturou s výletováním za sklem, 
rozhodně nebudete litovat.  
 
Železný Brod proslavila po celém světě především 
skleněná tavená plastika, hutně tvarované sklo, 
skleněné figurky, skleněné betlémy, ale i technické 
sklo. Sklářství reprezentují ve městě zdejší sklářské 
firmy, mnohé z nich nabízí také turistický program 

Skanzen v Starej Ľubovni    

Ľubovniansky skanzen ako múzeum ľudovej 
architektúry pod hradom približuje návštevníkom život 
na dedine v minulosti. Patrí k najmladším na 
Slovensku, verejnosti bol sprístupnený v roku 1985 a v 
súčasnosti ho tvorí 25 objektov. Areál tohto múzea v 
prírode je situovaný priamo pod Ľubovnianskym 
hradom 

Dominantou expozície je zrubový gréckokatolícky 
kostolík východného obradu z Matysovej z roku 1833, 
zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Neoddeliteľnú 
súčasť interiéru tvorí barokovo-klasicistický ikonostas. 
Kostol patrí k významným pamiatkam drevenej 
sakrálnej architektúry na východnom Slovensku. 

Z ďalších objektov sú v expozícii najpočetnejšie 
zastúpené zrubové obytné domy postavené na začiatku a 
v prvej tretine 20. storočia z Veľkého Lipníka, Litmanovej, 
Veľkej Lesnej, Údola, Jakubian, Kremnej, Kamienky a 
Jarabiny. Okrem tradičných hospodárskych objektov, 
ktoré sú súčasťou usadlostí (maštaľ, stodola, sýpka) sú tu 
postavené aj sezónne poľné obydlia, charakteristické pre 
región Spiša.  

Súčasťou expozície sú aj technické stavby, ktoré 
prezentuje zrubová kováčska vyhňa z druhej polovice 
19. storočia z Torysy, mlyn s valcovou stolicou z 
Malého Sulína a dielňa stolára z Piľhovčíka.  

 

 

Zdroj: www.staralubovna.sk www.zeleznybrod.cz  
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     Organický Bohemia med na prodej  
       $14 za 1 kg  Lze zakoupit u baru  

 

Překlady 
 

českých textů do angličtiny a naopak 
Odborně provede Alexandra Kovaříčková. 

kvalifikovaná překladatelka 
NAATI akreditace 3 

 

21 Karra Cove 
New Port SA 5015  

                          Telefon: (08) 8449 9299  
Mobile: 0413 966 909 

Email:  
alkova15@yahoo.com.au 

 

Tel: (08) 8237 0588 
Fax/Tel: (08) 8234 3134 

Mobile: 0413 618 568 
 

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

 

A.S.Lisacek LLB 

 
ADELAIDE CITY ACCOUNTING SERVICE 

 

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 

 
 
 
 

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!! 

KITCHENS  *  BUILT - IN  WARDROBES 
* VANITY UNITS * BARS ETC 

Olympic Furniture 
 

PROP M. JANICEK 
 

Unit 3                  PH. 8280 6555  
469 BURTON ROAD                
BURTON 5110    MOB. 0414 518 271 

CLINICAL MASSAGE 

TENNYSON CENTRE 

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

Libby Rajch 
REMEDIAL THERAPIST 
LYMPHOEDEMA THERAPIST 
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M 0418 830 957  
D 8350 3020  
T 8295 4104   
PO Box 541, Glenelg SA 5045  
79 Jetty Road, Glenelg SA 5045 
rhorak@taplin.com.au  
                                  WE ARE REAL ESTATE  

TAPLIN GLENELG PTY LTD  
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL  
SALES, LEASING, AUCTIONS  
PROPERTY MANAGEMENT  

Rosie Horak  



Život pro vás graficky a obsahově připravuje Zdenka Rosecká , korekce, tisk a zasílání 
Zdeněk Jiránek Prosím, apelujeme na členy, aby zvolili místo tištěné podoby elektronickou.  
 

Budete  mít  Život  barevný.  
 

 

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 
 

Znovu po deseti letech se vrací sčítání lidu v České republice 
Účast ve sčítání lidu je povinná.  Sečíst se musí každý občan České republiky, který má 
na území státu trvalý pobyt, i když žije v zahraničí. 
Ke sčítání můžete použít elektronický formulář, jehož uzávěrka je 11.5.2021.  
Elektronický formulář najdete na https://www.scitanicz , nebo si jen zadejte v Googlu 
SCITANI CZ. 
 



 

Život  
If undelivered, please return to:  
Czechoslovak club  
51 Coglin street  
Brompton  
SA  5007 

 

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  


