
 

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.  
17.7. sobota - Karaoke  
1.8. neděle  - Oběd pro seniory— zdarma 
14.8. sobota  - Brigáda-úklid s občerstvením a svařákem 
21.8. sobota - Promítání filmu 
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 PROGRAMS  2021 
 
Bar and kitchen are open every  Friday from 6PM.  Excellent 
home style food, Czech beer and yummy cakes. Booking 
essential. 
17.7. Sat - Karaoke 
1.8. Sun - Free Lunch for Seniors 
14.8. Sat  - Working Bee—cleaning of the club 
21.8. Sat - Movie 
4.9. Sat- Fathers Day 
8.10. - 10.10. - Weekend with picnic in Mt Crawford Forest  
24.10.  Sun - National Day Celebration  
14 .11. Sun - AGM  
 

 

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! 

Červen/June 2021 

Oběd pro seniory– zdarma 
Neděle 1.8. ve 13.00  

Profesor Petr Láznička bude mít přednášku o 

své knize “Za rudami z Čech až na konec 

světa”. Součástí budou jeho cestovatelské 

zážitky a příběhy z více než padesáti zemí 

světa, které v rámci svého bádání navštívil. 

Marián Daňo zahraje na harmoniku.                     

Prosíme, zamluvte si účast do 28.7.2021 na 

telefonním čísle 0481047492 

 
V sobotu 14.8.2021 v 10.00 
Velký úklid klubu. Každý pomocník dostane 
občerstvení. Nářadí a chemikálie dodá klub. 

P ř i j ď t e  z v e l e b i t  n á š  k l u b .  

Promítání filmu 
Sobota 21.8.2021 v 15.00 

K 53. výročí okupace Československa se bude 
v klubovním sále promítat slovenský film 

Krátká jar, dlhá zima 
Bar otevřený, jídlo k občerstvení vlastní 
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Zivot ˇ 

 

V sobotu 17. července v 18.00 
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, ale kuchyň ne.  
Přineste si vlastní občerstvení. 
 
 

 

 
Den otců 

           

         4.9.2021 v 19.00 
 Bar a kuchyň jsou     
otevřeny od 17.30 

     K tanci hraje skupina 
          T R I L O G Y 

            
Zamluvte si prosím místa  
 a večeři u Pavla Václavíka 
   na čísle 0481047492 



 
—— Z  KLUBOVNÍCH  AKCÍ —— 

9.5.2021  DEN MATEK 
Jídelníček  výborných jídel 

9.5.2021   DEN MATEK 
Maminky se  pěkně bavily 

9.5.2021   DEN MATEK 
Každá maminka  dostala Bechera 

22.5.2021  MÁJOVÁ VESELICE 

Setkání se spisovatelkou  Tanyou Heaslip                               

v našem klubu se uskutečnilo v pátek 7. května ve-
čer.Tanya představila svou třetí knihu Beyond Alice. Je to 
příběh přechodu dvanáctileté dívky z volných prostor 
střední Austrálie do uzavřeného prostoru a rigidního 
režimu adelaidské internátní školy. Tanya si už jako 
děcko představovala a toužila vypravit se do vzdálených 
zemí. To se jí v dospělosti vyplnilo. Svůj příběh sepsala ve 
své první knížce, Alice to Prague, kde se poznala s našimi 
krajany. Je to kouzelně popsaný příběh dívky, která se 
vydala z rudého centra Austrálie do postkomunistického 
Československa devadesátých let, příběh plný 
působivých dojmů z času tamních proměn a nové doby. 
Druhá kniha, kterou vydala vloni, se jmenuje Alice girl.Ta 
je úžasným dokumentem života v 60. a 70. letech na 
vzdálené dobytčí farmě v centrální Austrálii. 

Všechny knihy stojí za přečtení, vřele doporučuji.  
 Saša Kovaříčková                               7.5.2021 Bety Tichoňová, Tanya Heaslip a Lída Chludilová. 
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22.5.2021  MÁJOVÁ VESELICE 



 — Z KLUBOVNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ — 

Nezapomeňte platit členské příspěvky za období 2020 - 2021. 

Zatím máme  250 členů . 

Děkujeme za přispění na rok 2020 – 2021 
Bárta M. a A. $ 50 

Blažek J. a rodina $ 50 

Kvasnička M. a rodina $ 50 

Kocmanovi J. a S. $ 40 

Porkertovi  P. a S. $ 40 

Filipová B. a rodina $ 40 

Děkujeme za přispění na rok 2021 – 2022 
Kalina J. $ 25 

Kříž J. $ 25 

Vašková R. $ 25 

Leslie M. $ 25 
Jungwirtová I. $ 25 

Furdan J. a A. $ 40 

Rynešovi J. a M. $ 40 

Ryneš D. $ 35 

Děkujeme všem, kteří podporují členskou základnu a pošlou příspěvek na bankovní účet : 

Czechoslovak Club 
Bendigo Bank 
BSB : 633 000 
Acc. No 148 346 810 
 
Nezapomeňte prosím napsat vaše jméno a důvod platby.  
Můžete poslat I šek na adresu: 
 
Czechoslovak Club, Coglin Street, Brompton SA 5007 
 
Anebo platit každý pátek v klubu u baru nebo u Mirky Rožkové.  

  Omezení poštovních služeb z České republiky 

Tímto informujeme, že dle sdělení na webových stránkách nepřijímá  Česká pošta ode dne 21. 5.2021 dočasně,  z 

důvodu omezení  přepravních kapacit  v mezinárodní přepravě,  poštovní zásilky  zasílané do Austrálie. 

Na Nový Zéland jsou  přijímány pouze zásilky  zasílané prioritní poštou. Po dobu omezení služeb doporučujeme 

případně využít služeb jiných přepravních společností, např. DHL. 

 

Omezení mezinárodních služeb - Česká pošta (ceskaposta.cz) 

    3 

 
Jednotlivci pracující       $35 
Rodina pracující             $50 
Penzisté rodina              $40  
Penzista                         $25 
Penzisté rodina              $40  

Šeda L. a V. $ 50 

Jedzok D. a S. $ 40 

Heenan B. a rodina $ 50 

Jungwirtová I. $ 25 

Filo B. $ 35 

Macura T. a I. $ 50 

Almassy A. $ 25 

Abbot P. $ 40 

Meliš S. $ 25 

Cienciala F. a J. $ 40 

Seibert P. a rodina  $ 50 

Vystavělová R.  $ 35 

Lacho K. a rodina  $ 50 



 ——KLUBOVNÍ ZPRÁVY—— 
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Vážení a milí členové a přátelé klubu ! 

Půl rok je za námi, nový finanční rok právě začíná. Mnohokrát děkujeme všem finančním 

podpůrcům klubu, hlavně členům, Ministerstvu zahraničních věcí a grantové 

komisi premiérova kabinetu Jižní Austrálie. Vám všem patří díky, protože tento finanční rok 

jsme mohli dotáhnout věci do konce a dát naší budově novou fasádu a nápis, bránu, nový 

plot a kameru. Členské příspěvky jsou nutností, ale i chloubou. Není mnoho klubů v Jižní 

Austrálii, které vzkvétají a lidé tam chodí rádi. Do našeho klubu chodí rádi děti i dospělí. 

Ano je náročné se zavděčit všem, hlavně když jste většinu času obklopeni věcmi, které 

znamenitě fungují v australském světě. A najednou příjdete do klubu, který mnohdy funguje 

a někdy zase vůbec. Ale není právě to divné vlastně v něčem krásné a autentické? Člověk 

se občas musí zamyslet nad tím, kdo za tím vším kdy stál a kdo věci táhne. Naše kuchařka 

je svobodná žena se třemi dětmi, která pracuje a do toho dělá klub. Někdy je i na ni všeho 

moc a je pochopitelné, že se někdy nedočkáme profesionálního přístupu. Na jednu stranu si 

říkám, že v tom je ta krása. Dnešní doba je o dokonalosti. Ale my nemůžeme chtít být 

dokonalí a tak to prosím neočekávejme za každou cenu a raději nabídněme svoje síly, 

nápady, energii a čas. 

V novém finančním roce máme dostat od Jižní Austrálie 20 000 dolarů, které mají být na 

nový frit´ák a troubu. Ráda uvítám z řad členů zkušených i nezkušených nápady, jak 

bychom urychlili provoz kuchyně, jak bychom hledali servírky nebo pomoc na bar nebo jak 

byste si vlastně vy členové představovali další finanční rok. V listopadu budou nové volby 

do výboru. Chcete-li kandidovat a změnit systém, změnit něco, co se vám zdá, že nefunguje, 

ozvěte se. 

Chtěla bych poděkovat Lídě Chludilové, která se momentálně stará o páteční provoz. Snaží 

se mapovat situaci nejen kvůli Covid-19 restrikcím, ale také je-li nějaký problém nebo dotaz 

z řad zákazníků. 

Děti mají českou školu pod vedením Pavly a Ivanky každý pátek. Vyslaná paní učitelka má 

sice podepsanou smlouvu na tři roky, nicméně stále nemůže dorazit z Česka. Podala sice 

žádost o vísa, ale rozhodnutí může trvat až 7 měsíců.  

 A co nás čeká v dalších 3 měsících? Můžeme se těšit na Karaoke – 

posezení s přáteli v sobotu 17.7., oběd zadarmo v neděli 1.8., velkou 

brigádu v sobotu 14.8. a živou hudbu u oslavy všech tatínků a 

dědečků. 

Snad se potkáme osobně někdy v pátek nebo na jedné z akcí. 

S pozdravem vaše Alžběta Tichoňová 



   email:  ceskaskolaadelaide@gmail.com   

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

 —— ZPRÁVY Z ČESKÉ ŠKOLY —— 
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Víkend v lese s Českou školou 

O prvním červnovém víkendu se děti, rodiče a přátelé České školy sešli v Kuitpo. Účast 
na setkání byla hojná a bylo milé vidět i mnoho těch, kteří se páteční školy z různých 
důvodů nemohou účastnit. Chata Woodcutter‘s Cottage, která byla pro tuto příleži-
tost pronajmuta, poskytla zázemí při občasné nepřízni počasí a pro několik skalních 

příznivců i ubytování přes noc. Tématem set-
kání byly vzhledem k ročnímu období houby a 
houbaření a okolní příroda k nám byla v tomto 
ohledu více než štědrá – jen kousek od chaty 
jsme nacházeli jednu houbu za druhou a tak 
se děti mohly naučit určovat jejich české 
názvy, jedlost i jak se v lese chovat jako 
správní houbaři. A jako už téměř pravidelně 

při setkáních České školy, ani tentokrát 
nechybělo hledání sladkého pokladu. Jak 
děti, tak dospělí se během dne a hlavně po 
vydatné odpolední spršce s radostí ohřáli a 
osušili u ohně a došlo samozřejmě i na pe-
čení buřtů. Poděkování patří kuchařce Silvě, 
která na sobotní večer připravila dva druhy 
polévek, které po odpoledni stráveném 
v lese přišly víc než vhod. Další setkání 
České školy se bude konat poslední víkend 
školních prázdnin v Thomas Hill House ne-

daleko Woodside – připojte se,      rádi vás 
uvidíme!  

Ceskaskolaadelaide@gmail.com  



epigramy "Církvi, Královi, Vlasti, Múzám, Světu" 
dojmy z Ruska "Obrazy z Rusi" 
satirické skladby "Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého 
Vladimíra" 

 Dílo 

V roce 1855 mu onemocněla žena a on se mohl vrátit do Čech. Než dorazil, jeho manželka zemřela. O 
rok později skonal i tento bojovník za svobodu myšlenek, který celou dobu prosazoval ideu: "Nejdříve 
Čech a potom Slovan." 

 
 

 

 

Byl velice temperamentní, nesouhlasil s některými institucemi, kritizoval absolutismus. To vedlo až ke 
sporu s vedením školy a byl vyloučen. Poté nezískal ani místo středoškolského učitele, proto odešel do 
Ruska. Zde psal své první epigramy a přeložil Mrtvé duše od Gogola. Po návratu upozorňoval, že 
ruský absolutismus je stejný jako ten rakouský. V díle Obrazy z Rus, vydané v roce 1845, kritizuje 
právě ten ruský absolutismus. 

Od roku 1845 se živí jako literární kritik. Obzvláště 
kritizoval Tylovo dílo Poslední Čech. Stanovil 4 body v 
moderní literární kritice: svoboda umělce, vědecký přístup k 
dílu, kromě záporů musí být vyzvednuty i klady, kritik nemusí 
být umělcem. To se ovšem nelíbilo ostatním kritikům. 

Začal se stýkat s Palackým a stal se novinářem v Pražských novinách. V letech 1846-1848 byl 
dokonce jejich šéfredaktorem. Poté založil vlastní Národní noviny. Udělal z nich výbor, který 
pojmenoval Duch Národních novin. Po revoluci v roce 1848 byl jediným opozičním novinářem, proto 
musel zastavit jejich vydávání. Odešel do Kutné Hory. Zde vydával časopis Slovan, v němž 
vycházely Epištoly kutnohorské. 

. 

 
Zemřel 29. července 1856 v Praze na tuberkulózu. 
Jeho pohřeb se stal protirakouskou demonstrací.  

 
 

 ——Slavná výročí—— 

Karel Havlíček Borovský se narodil v městečku 
Borová u Přibyslavi dne 31. října 1821 v kupecké 
rodině. Později se přestěhovali do Německého 
Brodu. Seznámil se s farářem Brůžkem, který ho 
vychovával a učil.  Borovský chtěl být jako on, 
proto studoval teologii a filozofii na Karlově 
univerzitě v Praze. 

Nechoď, Vašku, s pány na led, 

mnohý příklad máme, že pán 

sklouzne a sedlák si za něj nohu 

zláme.  

Kdo si nechce hubu 

spálit, musí mlčet nebo 

chválit 

Na jeho rakev položila Božena 
Němcová vavřínový věnec propletený 
trním.              

Roku 1851 byl uprostřed noci zatčen a odvezen do tyrolského Brixenu. Byl zde odříznut od vlasti, 
přátel, čímž velice strádal psychicky. Jelikož byl ale nemocný, horský vzduch mu dělal velice dobře. 

Bar nabízí výběr piv a lihovin 
 

 Kozel světlý 
 Kozel tmavý 
 Budvar 
 Plzeň 

 Ashi                                    
 Piva australská 
 Tuzemák 
 Slivovice 
 Borovička a další lihoviny 

 

FACEBOOK.COM/CSCLUBSA 
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1957—Byl vydán státní úkol 

 
Z nejvyšších státních míst vzešlo zadání vytvořit ryze 
československý nápoj, který bude schopný konkurovat 
západním kolám. Tento úkol směřoval do Spojených 
farmaceutických závodů (Spofa Praha), kam byla 
Galena později začleněna. A právě tam se začala 
rodit Kofola. 

1959—Běh na dlouhou trať 

 
Dva roky. Tak dlouho trvalo týmu doc. RNDr. PfMr. 
Zdeňka Blažka, CSc., než přišel na tu správnou 
formuli pro sirup KOFO. Nakonec dal dohromady 
čtrnáct bylinných a ovocných látek doplněných o 
kofein, které se používají dodnes.  

 
1960—Kofola je na světě 
 

Kofola odstartovala svou cestu našimi dějinami, a hned 
jak přistála na pultech obchodů, zachutnala každému – 
vždyť její spotřeba rostla během 60. let tak, že v 
Československu došly byliny na výrobu a musely se 
začít dovážet ze zahraničí. 

1970—Hvězda výstav i Čechoslováků 

 
Se slovem Kofola jste se mohli setkat v textech písní i 
na konferencích odborníků. Její popularita byla na 
vzestupu a podniku se dařilo natolik, že roční produkce 
nápoje dosáhla 180 milionů litrů. Prostě, když jste šli 
jako malí s dědou do hospody na pivo, sáhli jste po 
Kofole. I proto, abyste i vy měli pěnu. 

 

Na rozdíl od klasických kolových nápojů má 
Kofola téměř o třetinu nižší obsah cukru a až 
o polovinu méně kofeinu. Kofola také 
neobsahuje kyselinu fosforečnou. 
Zajímavostí je, že původní název limonády 
měl být Kofocola, ale kvůli délce názvu a 
problémům s ochrannou známkou se její 
název zkrátil na „Kofola“.  

1977— Všude cinká kofola 

 
Stejně jako najdete v každé vesnici výčep, národní 
výbor nebo poštu, v každém konzumu najdete Kofolu. 
Vratné lahve běžně cinkají nejen v síťovkách, ale i v 
podnikových jídelnách. Osvěžující Kofola se stává 
naší každodenní součástí. 

1989—Kofola u ledu 

 
Sametová revoluce znamenala pro Kofolu útlum 
prodeje. S opět nabytou svobodou totiž rostla i 
poptávka po dříve téměř nedostupných zahraničních 
kolách. Polozapomenutá Kofola několikrát měnila 
majitele a postupně se připravovala na svůj velký 
návrat.  

 

 

 

1993—Rodící se naděje 

 
Novou naději dal Kofole řecký rodák Kostas 
Samaras. Ten koupil malou sodovkárnu státního 
podniku Nealko Olomouc v Krnově a zahájil výrobu 
sycených nápojů. To vše bylo předehrou k tomu, aby 
znovu vdechl Kofole život. 

2002—Zlomový okamžik 

 
Rodina Samarasovců získala ochrannou známku a 
originální recepturu do vlastních rukou. Transakce 
stála 215 miliónů korun. Byla postavena nová továrna 
v Rajecké Lesné na Slovensku 

 

2009—Kofola teče plným proudem 

 
Pomocí reklamní kampaně se sloganem ‚Když ji 
miluješ, není co řešit‘ začala obliba i prodeje značky 
Kofola rychle růst a již v roce 2006 se Kofola stala 
opět nejprodávanější značkou kolového nápoje v 
Česku i na Slovensku. 
V roce 2009 dosáhla kofola nejvyššího prodeje v 
historii a to i v porovnání se slavnými 70. léty.  

 

1952—Opava se připravuje na Kofolu 

 

 

Po složitém poválečném období a několika vlnách 
znárodňování je založen národní podnik Galena 
Opava se zaměřením na výrobu léčiv, tinktur a 
pěstování rostlinných kultur. 

Kofola  
je k dostání i  
v klubovém 

baru 



 

 

         

                  Kvíz: Zvládnete doplnit pranostiku?  
    A víte, co znamená?         

2. Únor bílý, … sílí 
     1. chlapci  2. myši  3. pole                                                    
Když pole odpočívá pod bílou peřinou, bude mít pak hodně síly a 
bohatou úrodu.                                                                             3 

1. Na Nový rok o slepičí… 
       1.krok  2. lok  3. bok                                                         
 Po novém roce se dny protahují a zima se začíná pomalu krátit. 
                                                                                                     1 
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Pranostiky jsou pořekadla, která v sobě skrývají moudrost našich předků. Často 
předpovídají počasí. Znáte ty nejznámější i ty pozapomenuté?    

3. Březen, za … vlezem 
     1. dveře  2. kamna  3. stromy                                                 
Tím se říká, že v březnu ještě umí zima pěkně potrápit a je lepší 
se držet v teple.                                                                           2 

4. Duben chladný a deštivý, … nás navštíví 
     1. úroda  2. nemoci  3. záplavy  
Když v dubnu prší a je chladno, je to doře, protože má pak 
příroda sílu na vydatnou úrodu                                                    1 

5. Deštivý květen– … říjen 
    1. hladový  2. žíznivý  3. blátivý 
Pranostika řáká, že když v květnu hodně prší, bude ten rok málo 
deště v říjnu.                                                                                 2 

6. O svatém Barnabáši … často straší  
      1. duchové  2. kroupy  3. bouřky 
11. června se prý často objevují bouřky.                                      
                                                                                                       3  

7. Svatá Anna ... z rána 
     1. zívá  2. zpívá  3. chladna 
26. července podle téhle pranostiky už začíná být ráno zima. 
                                                                                                      3 

8. Vavřinec ukazuje, jaký … nastupuje 
     1. podzim  2. vladař  3. večer                                                   
Pranostika věří, že když bude 10.srpna pěkně, má být pěkný i 
podzim.                                                                                          1 

9. Co srpen nedovařil, září ... 
     1. nedopeče  2. nedosmaží  3. nespálí                                                  
Správně je "nedosmaží". Říká se tím, že když obilí nestihlo uzrát v 
srpnu, nemá v září už moc šancí.                                                  2 

10. Podzim na … kobyle jezdí 
       1. splašené  2. chromé  3. strakaté                                                   
Správně je "strakaté". V říjnu se příroda halí  do podzimních 
barev.                                                                                             3 

11. Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok … 

léto bude 
       1. dlouhé  2. mokré  3. žhavé   
Když 11.listopadu mrzne, bude v létě dlouho teplo                        1 

12. Na Adama a Evu čekejte ... 
       1. dárky  2. hody  3. oblevu                                                  
Pranostika nás varuje, abychom 24.prosince čekali oblevu, tedy 
tání sněhu                                                                                     3 

 

BASTA-FIDLI 

CIK-CAK 

CIMPR-CAMPR 

CINKY-LINKY 

ČORO-MORO 

ČUCHTY-ČVACHTY 

ČURY-MURY 

ELCE-PELCE 

EŇO-ŇŮŇO 

ENKY-BENKY 

FIFTY-FIFTY 

 

 

FUJ-TAJBL 

HAJEJ-DADEJ 

HALA-BALA 

HAŤA-PAŤA 

HIML-HERDEK 

HOGO-FOGO 

KLAPITY-KLAP 

KLÍĎO-PÍĎO 

KRINDA-PÁNA 

KRUCI-PÍSEK 

LÁRY-FÁRY 

 

KURNIK-ŠOPA 

KÝHO-VÝRA 

KÝHO-ŠLAKA 

KÝHO-VÝRA 

LÁŽO-PLÁŽO 

MATLA-PATLA 

MORCES-HADRY 

MYRNYX-TYRNYX 

NOTA-BENE 

ODSAĎ-POCAĎ 

RŮČO-FUČO 

 

RUTY-ŠUTY 

SAFRA-PORTE 

SAKUM-PRDUM 

SAKY-PAKY 
SALTO-MORTÁLE 
SEC-MAZEC 
SODOMA-GOMORA 
STAROU-BELU 
SUMA-SUMÁRUM 
ŠPÍGL-NÝGL 
ŠRUMY-ŠRUMAJDA 
 

ŠUBY-DUBY 
ŠUPITO-PRESTO 
TECHTE-MECHTLE 

TINGL-TANGL 

ŤIP-ŤOP 

TFUJ-TAJXL 

TRNKY-BRNKY 

TŘESKY-PLESKY 

TŮDLE-NŮDLE 

ŤUŤU-ŇUŇU 

TUTY-FRUTY 

 

 



 

                                              —— Humor ——    
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Proč mají ženy menší nohy?Aby mohly stát blíž 
ke sporáku. A proč nosí vysoké podpatky? Aby 
dosáhly i na zadní plotýnky. 
 
Víte, jak se řekne anglicky Kryštof Harant  
z Polžic a Bezdružic? 
Christopher The Bastard From After Spoons And Without Satellites. 
 
Víte co má hypochondr napsáno na hrobě? 
Já vám to říkal! 
 
Co mají společného gynekolog a chlapec roznášející pizzu? 
Oba dva můžou přivonět, ale nesmějí ochutnat. 
 
Začínám s 4N dietou?  A to je jaká?  
Nenakoupíš, nemáš, nesežereš, neutratíš. 
 
Maminko, mohl bych dneska jít s kamarády ven?  
Jaroslave, je ti dvaatřicet, ty by ses hlavně neměl už vracet.  
 

Manžel: „Vědci zjistili, že muži řeknou za den průměrně 10 000 
slov, zatímco ženy kolem 20 000.“  
Manželka (z kuchyně): „To proto, že vám vždycky všechno musíme 
říkat dvakrát!“  
Manžel: „Cože?“  

Děda s vnukem jdou po ulici a uvidí třídní 
učitelku. 
Děda: Schovej se, dnes jsi nebyl ve škole. 
Vnuk:Ty se schovej, měl jsi pohřeb. 
 
U soudu se soudce ptá prostitutky: 
Vaše jméno a příjmení? 
To si snad děláš prdel Jirko? 
 
Pohádali jsme se s mým mužem. 
Tak jsem mu hodila do polívky viagru. 
Pak za mnou chodil a za všechno se omlou-
val. 

Američtí vědci zjistili, že muži s knírem jsou atraktivnější  
než ženy s knírem.  
 
Přijde manželka domů a uvidí svého muže jak má ovázanou 
hlavu. Ptá se: Cos dělal? Muž odpovídá: Spálil jsem si uši. Žena 
na to: Proboha a jak? Muž: No žehlil jsem si košili, když v tom 
zazvonil telefon a já si přitiskl žehličku k uchu. Žena se ptá: A od 
čeho máš to druhé ucho spálené? Muž odpoví: No to jsem si 
chtěl zavolat sanitku. 
 
Fotbal…..Jeden z posledních způsobů, jak si legálně koupit čer-
nocha. 
 
Učitelka: Pepíčku, vyskloňuj mi slovo chléb. Pepíček: Kdo,co? 
Chléb. S kým, čím? Se salámem. Komu, čemu? Mně. 
 

  



 

 ——Kam na výlet příští rok—— 

Čiernohorská železnica 
Čiernohronská železnica je úzkokoľajná lesná železnica s 
rozchodom 760 mm. Premáva na trase Chvatimech - Hronec 
- Čierny Balog - Vydrovo v Slovenskom rudohorí. Pred 
zrušením dopravy v roku 1982 bola značne rozvetvená a 

trate železnice viedli údoliami Čierneho Hronu a jeho prítokov. V roku 1982 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 
Čiernohronská železnica bola v roku 2011 tiež vyhlásená za jeden zo siedmych divov Banskobystrického samosprávneho 
kraja. V roku 2011 prepravila približne 60 tisíc osôb.  
 
V súčasnosti železnica premáva denne počas letnej turistickej sezóny od 2.5. do 30.9., prevádzka je zabezpečovaná na úseku 
trate z Chvatimechu do Čierneho Balogu a do Vydrovskej doliny (spolu 14 km). V roku 2012 bola s podporou Európskej 
Únie otvorená obnovená trať z Čierneho Balogu do miestne čiasti Dobroč (4 km). Mimoriadne jazdy je možné si kedykoľvek 
objednať.  
 
Vozový park pozostáva zo štyroch parných lokomotív, piatich motorových lokomotív a zrekonštruovaného motorového 
vozňa M21 004. Lokomotívy sú v prevádzke spolu so súpravou historických osobných vozňov. Časť z nich vrátane 
reštauračného vagóna je v prevedení letných výhliadkových vagónov, ktoré umocňujú priamy zážitok z jazdy a prírody. 
Tieto vagóny získala ČHŽ prestavbou pôvodných nákladných vagónov, v jednom prípade ide o originálny letný výhliadkový 
vagón zachránený zo zrušenej trate Ružomberok - Korytnica Kúpele. Zaujímavosťou je i ručný spôsob brzdenia súprav, 
obvyklý práve na lesných železniciach.  

Stezka v oblacích Dolní Morava 
Tahle 55 m vysoká vyhlídková konstrukce ze dřeva a oceli 
se nachází v nadmořské výšce 1116 m na Dolní Moravě. Po cestě 
je 12 informačních tabulí, kde se dozvíte zajímavosti o stezce, 
okolí a pohoří Kralického Sněžníku. Před návštěvníky se 
rozprostírá výhled, který učaruje každému milovníkovi hor a 
české krajiny. A pokud se vám nebude chtít stejnou cestou dolů, 
skočte na stometrový tobogán a prosvištěte zpět. 

A až sestoupáte, nezapomeňte se zastavit v panoramatické 
restauraci Skalka, v níž si budete moci neobvyklou stavbu 
Stezky důkladně prohlédnout. Stezka v oblacích se totiž stala 
Stavbou roku 2016. Dolní Morava toho ale nabízí mnohem 
víc. 

Nejdelší bobová dráha v Česku a druhá nejdelší v Evropě 

Ke Stezce v oblacích můžete vyjet na Mamutí horské dráze 
- nejdelší bobové dráze svého druhu v Česku a druhé 
nejdelší v Evropě. Je dlouhá tři kilometry a nabízí převýšení 
364 metrů, během kterých se vám bude tajit dech. Není to 
ale jediná zdejší dráha. Bobová dráha U slona patří mezi 
dolnomoravskou stálici. Ta nabízí svižné svezení otevřeným 
prostranstvím v délce 1,6 km s tuctem zatáček, převýšením 
80 metrů i dvěma 360° otáčkami. 
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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. 

              Certifikovaná překladatelka 
NAATI 

 

 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  
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  


