
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 
 
 8.10.-10.10. - Víkendový piknik v lese - Mt Crawford  
24.10. neděle - Oslava 28.října  
5.11-7.11. - Rybářské závodyv– Blanchetown 
14.11. neděle - Výroční schůze  
28.11. neděle - Výroba adventních věnců  a zdobení    
                             perníčků         
 

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 es-
sential. 
 
8.10. - 10.10. - Weekend with picnic in Mt Crawford Forest  
24.10.  Sun - National Day Celebration  
5.11.-7.11.- Fishing competition 
14 .11. Sun - AGM  
28.11. Sun - Wreath making and biscuit decorating 
 

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

Tel. 8346 4181  

           0481047492 

     www.facebook.com/csclubsa 

POZOR! Členské příspěvky  

jsou nyní splatné! 

Září/September 2021 
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Zivot ˇ 

Robenie adventných 
vencov   
a  
zdobenie perníkov 
 
Nedeľa 28. Novembra 2021 o 15.00 hod. 
Prosím, prihláste sa do 19. Novembra u 
Danky Tomecko na tel: 8264 8364 po 16. hod. 
Ak máte na záhrade niečo zelené, čo sa hodí 
do vencov, prosím prineste.  
 

Jarní rybářské závody 

5.11. - 7.11. 
Blanchetown 

39 Saunders Street    
   Contact MILA 0490760497 

 

               PIKNIK V LESE 

Zveme vás na klubovní piknik v  
Mt Crawford,  

Panderosa Picnic Area 
Můžete se proběhnout, posedět u ohníčků a 

stanovat přes noc již od pátku. 
 

Hry pro děti, přetahování lana, kytary u ohně, dosti 
zábavy pro děti a dospělé.  

Hlavní den pikniku je sobota, kdy se bude v 
poledne podávat guláš, pro členy zdarma,ostatní 

návštěvníci 8 dolarů. 
 

 
Oslava dne vzniku 

samostatnosti  
Československa 
s kulturní vložkou 

 

 se bude konat 24. října 2021 ve 
 14 hodin v klubu. 

 Obědy od 12.30 hodin 

 
V neděli 14.11. 2021 ve 14.00 hod. 

se bude konat 72. Valná hromada 
 

Československého klubu v Jižní Austrálii  
51 Coglin Street, Brompton  

 

Nesejde-li se dostatečný počet řádných členů do  
14 hod. Valná hromada bude zahájena o 15 minut později za jakéhokoliv 

počtu účastníků 
Zájemci o práci ve výboru jsou vítáni.  

Kandidátka je uvedena uvnitř listu. 

Oběd se 
bude 

podávat od 
12.30 hodin 

 

  IFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ČESKOSLOVENSKÉHO KLUBU V ADELAIDE 
  INFORMATION BULLETIN OF CZECHOSLOVAK CLUB IN ADELAIDE, S.A. 
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24.10.2021

a Ivana Rosser 
, Marika Križanová 
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—— Z  KLUBOVNÍCH  AKCÍ —— 
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Odpoledne pro seniory s obědem a přednáškou prof. Petra Lázničky 

Professor, doctor  Petr Láznička je původem z pražského Smíchova. Po skončení školní docházky si Petr pro svá další studia 
nemohl příliš vybírat pro svůj špatný politický kádrový profil. Nepocházel totiž z dělnické rodiny a tak, s trochou štěstí, začal 
tehdy svá studia na průmyslové škole Geologické v Praze. Když v roce 1962 
průmyslovku dokončil, nastoupil do pracovního poměru jako - Promovaný 
geolog - v Národním muzeu v Praze.V roce 1967 požádal zaměstnavatele      
o scolarship za účelem získání zahraničních zkušeností a bylo mu umožněno 
nastoupit jednoroční  scolarship na Univerzitě ve Winnipegu, ve státě 
Manitoba v Kanadě.                                                                                             
Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy a následných politických změnách v roce 
1968 v Československu se Petr rozhodl zůstat v Kanadě.Vrátil se ke studiu     
a na kanadské universitě dokončil t.zv. Masters a poté i Phd, tedy doktorát 
filozofie. Později mu byl Univerzitou ve Winnipegu přiznán i titul Assistant 
Professor. Jeho manželka Šárka také vystudovala na průmyslové škole 
Geologické v Praze, a tam se s Petrem poznali a našli jeden ve druhém 
zalíbení, které trvá dodnes.                                                                           
Šárce se v roce 1968 podařilo, se souhlasem Ministersva školství, že se mohla 
také přesunout do Kanady za Petrem.                                                  
V Kanadě oba zůstali, žili a pracovali až do roku 1999, tedy celých třicet let. 
Během té doby navštívili společně téměř sto zemí světa, když shromaždovali vzorky hornin a rud pro sbírku Univerzity ve 
Winnipegu. V roce 1970 Petr strávil pracovně i několik měsíců na tak zvaném sabatical v Austrálii na Adelaidské Univerzitě a 
měl tedy možnost Austrálii blíže poznat.                                                                                                                                                
Petr napsal a publikoval v Kanadě osm odborných knih, je i autorem nesčetného množství dalších vědeckých pojednání z oboru 
geologie a výskytu rud a zůstává proto na tomto poli celosvětově uznávaným odborníkem.                                                                                                      
V roce 1999 projevilo o Petrem opatrovanou sbírku vzorků minerálů a rud zájem Australské Mineral Foundation se sídlem 
na adelaidské Conningham Street. Petr tedy celou po leta schraňovanou a opatrovanou sbírku pomohl přemístit z Winnipegu do 
Adelaidy a během dalších tří let se jako zaměstnanec Mineral Foundation o ni i nadále staral. Manželé Lázničkovi, Šárka a Petr, 
tedy posledních 22 let žijí mezi námi v Adelaide. 
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Mučkarovski M. $ 25 

Mučkarovski P. $ 25 

Václavík P. a M. $ 40 

Jiránek Z.a A. $ 40  

Dr. Rožek T. a K. $ 50 

Rožková M. $ 25 

Štaif V. $ 25 

Rabušič F. $ 25 

Netolička J. a A. $ 50 

Dodsworth P. a rod. $ 50 

Rosecký P. a Z. $ 40  

Micenko L. a M.  $ 25 

Psaltis E. a B. $ 40 

Prof.Halla $ 25 

Vytopilova M. $ 25 

Alin R. $ 25 

Richter K. a Z. $ 50 

 — Z KLUBOVNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ — 

Nezapomeňte platit členské příspěvky za období 2021 - 2022. 

Děkujeme za přispění na rok 2020 – 2021 

Hajduk P. $25 

Děkujeme  za přispění na rok 2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Děkujeme všem, kteří se rozhodnou  podpořit 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 
                                                 51 Coglin Str.  
                                                 Brompton  SA 5007 
 
Anebo platit vždy v pátek v klubu u baru anebo u Mirky Rožkové 
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Jednotlivci pracující        $35 
Rodina pracující             $50 
Penzisté rodina              $40  
Penzista                         $25 

Graham R. $ 25 

Križanova M. $ 25 

Dano M. a E. $ 40 

Mojžíškovi L. a J. $ 50 

Szabo F. a  Wilson  T. $ 50 

Čechovi I. a B. $ 50 

Posádovi Š.a A. $ 50 

Davies Z. $ 35 

Handrick L. a S. $ 50 

Turcaj P. a Gobert Lee $ 50 

Kotásková H. $ 25 

Bližnakovski N. $ 25 

Rosser I. $ 35 

Kautská D. $ 25 

Pospíšová L. a rod. $ 50 

Tichá K. a rod. $ 50 

Silvy H. a rod. $ 50 

                     Cedrychova J. a Carlos 

$ 50 

Dadko V. a Došková B. $ 40 

Taylor J. a K. $ 50 

Chludil T. $ 25 

Chludilová L. $ 25 

Stejskal T. a Wlosoková G. $ 50  

Řehořek K. $ 25 

Kellner P. $ 25 

Jasiowski R. $ 25 

Rendek L. a rod. $ 50 

Malandris M. a O. $ 40 

Kovaříčková S. $ 25 

Nejedlíkovi J. a L. $ 40 

Hoffman D. a Birkner M. $ 50 

Bilka Š. A rod. $ 50 

Zeman F.a M. $ 40 

Petráškovi $ 50 

Neumann I. $ 25 

Vymětalová A. $ 25 

Štěpař Z. $ 25 

Jurinovi Z. a V. $ 50 

Groom L. a rod. $ 50 

Lisáček A. $ 25 

Lisáčková B. $ 25 

Horák R. $ 35  

Billing D. a R. $ 50 

Volf J.a L. $ 40 

Kocman J.a S. $ 40 

Hofr L. a G. $ 50 

Dererovi B. a G. $ 50 

Turečkovi L. a O. $ 50 

Novák V. a Švehlákova E. $ 50 

Michálek R. $ 25 

              Keith O. $ 30                                      Psaltis E. a B. $ 10                            Rabušič F. $ 7                                                       Azmasan Sarah $ 10                    

             Mučkarovski P. $ 20                         Nejedlíkovi J. A L. $ 10                    Volf J. a L. $ 10 

Psaltis E. a B.  $ 10 

 Děkujeme  za dar klubu 

 



 ——KLUBOVNÍ ZPRÁVY—— 
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Vážení a milí přátelé klubu. 

Ráda bych Vás všechny srdečně pozvala na pár akcí klubu, které patří k našim 

ročním tradicím. Doufejme, že nás nepřekvapí žádné větší restrikce a budeme 

schopni všechny plánované akce uskutečnit.  

Velký piknik klubu je plánovaný od pátku 8.10. do neděle 10.10. vod pátku 8.10. do neděle 10.10. vod pátku 8.10. do neděle 10.10. vod pátku 8.10. do neděle 10.10. v    místě Pon-místě Pon-místě Pon-místě Pon-

derosa,derosa,derosa,derosa, tam kde jsme byli naposledy. Tradiční guláš všem členům bude Sil-

vinka podávat zdarma. Hry pro děti připraví rodiče české školy. VVVV    neděli neděli neděli neděli 

24.10. 2021 24.10. 2021 24.10. 2021 24.10. 2021 se můžeme těšit na náš sbor, dospělí i děti budou zpívat tradiční 

české, moravské a slovenské písničky. Silvi uvaří tradiční oběd a snad i ta sli-

vovica už bude k dostání. Do říjnové oslavy se pokusíme dodělat poslední část 

renovace, a to je nátěr hlavních dveří do budovy.  

Důležitá akce tohoto roku je také výroční schůze všech členů plánovaná na  

neděli 14. listopadu 2021. neděli 14. listopadu 2021. neděli 14. listopadu 2021. neděli 14. listopadu 2021. Jako předsedkyně klubu tento rok končím a tak je 

důležité, abyste přišli a podpořili nový výbor, nebo navrhli nové tváře do 

výboru nejpoději 2 týdny před Valnou hromadou, to jest do 30.10.2021. 

Od roku 2017, kdy jsem dělala předsednictví, jsem se mnohé dozvěděla, na-

učila a doufám, že i já jsem klubu dala to, co jsem v dané době mohla. Děkuji 

vám za podporu a těším se na osobní setkání na jedné z jmenovaných akcí 
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——KLUBOVNÍ OZNÁMENÍ—— 

 

 

 

 Pan Leo Mičenko byl syn rodičů, kteří uprchli do Československa z Ukrajiny v době stalinských čistek. Leo se narodil v 

březnu 1929 v Černošicích, známém letovisku pražanů na řece Berounce.  Tam vychodil základní školu a později studoval na Ukra-
jinském gymnáziu v Modřanech u Prahy.                                                                                                                                                       
Blížil se konec války a s ním i komunistická vojska z východu a tak celá rodina musela zase prchnout do Displaced Persons lágru 
ve Schleissheimu v Německu. Leo tam dostal nabídku pro resettlement v Austrálii a přistál v Sydney v roce 1948. Odtud byl poslán 
do Bathurst a později do Adelaide, kde pracoval v GM Holdens ve Woodville. V Adelaide se seznámil se svou pozdější manželkou 
Eileen, s kterou prožil štastných 68 let. Jejich pět dětí docílilo vysokoškolského vzdělání a uplatnují se úspěšně ve svých profesích.                                   
Leo se s rodinou usadil v kopcích nad Adelaidou. Byl vášnivým milovníkem přírody, věnoval se své zahradě a pěstování květin, 
hlavně orchidejí a byl i honorárním členem Adelaidského Orchid klubu.                                                                                                                         
Dnes už je to dávno před lety, ale kdysi se každou středu scházela skupina Čechoslováků na posezení v průchodu z Hindmarsh 
Square na Rundle Mall, kde u kávy řešili „ světové problémy“, a jedním z nich, dnes už tím posledním byl i Leo. (Pro pamětníky 

uvádím jejich jména: Jenda Hříbal, Jirka Urban, Láda Matoušek, Jura Sedlon, pan Glonek, Luboš Hanus, Vít Bališ.)                                                                                                                                
Leo prožil valnou většinu svého života v Austrálii, ale zůstala v něm provždy vzpomínka na Evropu s vlčími máky, skloněnými 
vrbami na břehu řeky a lesy na kopcích.  Odešel nám dobrý člověk a přítel a bude nám v klubu chybět. Odpočívej v pokoji Leo! 

Rozloučení s bývalým dlouholetým členem a předsedou našeho klubu, panem Zdenkem Michaelem Schulzem, se 
konalo v kostele Svatého Ondřeje v Glynde, dne  4.8.2021. 

Zdeněk - pro nás Čechy a Slováky, Michael pro Australany, se narodil v Hradci Králové a byl vždy velice hrdý na to, že pocházel z 
města, jehož historie sahá až do dávného středověku. V Hradci vychodil školu a vystudoval na tamní Univerzitě architekturu.         
Po komunistickém puči v Československu v roce 1948 se Zdeněk rozhodl svoji rodnou vlast opustit. Odešel do Německa a odtud 
emigroval v roce 1950 do australské Adelaidy. Díky svému vzdělání a znalosti angličtiny se brzy uchytil jako úředník                  
jihoaustralské Státní Správy, kde pak díky své inteligenci, snaživosti a píli zdárně postupoval k vyšším místům v řadě vládních     
institucí. Členem Československého klubu byl od jeho založení a od roku 1978 vykonával funkci předsedy klubu po dobu dalších 
šesti let, kdy bohužel musel z funkce předsedy klubu odstoupit, protože byl v roce 1986 jmenován do prominentního úřadu                
Commissioner of Ethnics Affairs a musel se vyhnout možnému nařčení z konfliktu zájmů.                                                                                                    
Od svého příchodu do Austrálie se Zdeněk angažoval v celé řadě státních organizací,  jmenovitě Good Neighborhood Council of 
South Australia, South Australian Migrant Settlement Council, byl také předsedou Aboriginal Advancement Commitee a členem 
Council of the South Australian Institute of Technology. Jako uznání za jeho spoluúčast, přínos a dosažené výsledky v těchto       
organizacích, obdržel Zdeněk Schulz OAM a AM status od královny Elizabeth II.                                                                                           
V roce 2003 přijal Zdeněk Schulz pozici Honorárního Konzula České republiky pro stát Jižní Austrálie a setrval v tomto úřadě 
dalších třináct let, během kterých poskytoval neocenitelnou službu nejen členům našeho klubu, ale i celé České komunitě v Jižní 
Austrálii.                                                                                                                                                                                              
Česká obchodní komora byla ustanovena v Adelaide v roce 1994, a opět to byl Zdeněk Schulz, kdo stál u jejího vzniku jako jeden z 
prominentních zakladateů. Jeho bohaté a všestranné zkušenosti, jeho známosti a kontakty s představiteli Jihoaustralské vlády a    
ostatních státních institucí se ukázaly neocenitelným přínosem a pomohly České obchodní komoře na cestě do jejich dalších let.          
Pro jeho dlouholetou obětavou práci věnovanou zájmům klubu byl Zdeněk Schulz jmenován jeho Čestným členem. 
Odchodem Zdenka Schulze jsme ztratili dobrého člověka, přítele, významného a váženého člena našeho klubu.                           

V  poslední době opustili naše řady dva členové klubu, Zdeněk Michael Schultz (91) a Leonid Micenko (90) 

Čest budiž jejich památce. 



Hana Vítová byla bezesporu 

jednou z nejkrásnějších 

prvorepublikových hereček. 

Vítové, stejně jako všem 

ostatním buržoazním 

hvězdám, po druhé světové 

válce nastaly kruté časy. 

Tajemstvím byla dlouhá léta 

zahalena jedna z největších 

tragédií hereččina života. Její 

jediná dcera Bedřiška, kterou 

měla s věhlasným kritikem 

Bedřichem Rádlem, si vzala 

život. Z nešťastné lásky v osmnácti letech 

skočila z okna.  

V kuloárech se tehdy spekulovalo například o 

Miloši Kopeckém a dalších hereckých kolezích 

paní Hany. Teprve po letech vyšlo najevo, že 

tím pravým důvodem byl Jiří Suchý. Později to 

potvrdil jeho bratr Ondřej: „Byl to totiž můj 

bratr Jiří, kdysi nic netušící idol téhle dospívající 

dívky, která například v jeho písních vysílaných 

v rádiu hledala „vzkazy“ určené údajně pouze jí, 

a která se nakonec v podivném hnutí mysli 

odhodlala k tomu nejhoršímu.“  

Na první setkání s Hanou, a také na 

nešťastnou událost, zavzpomínal sám 

Jiří Suchý ve své knize Vzpomínání: 

„Když moje kamarádka Jana Špidlenová 

přispěchala s památníčkem a získala 

od paní Vítové a pana Nového jejich 

podpisy, běžel jsem si honem taky 

koupit památník a s třesoucíma 

rukama jsem je podával oběma 

hvězdám. Byli to první živí filmoví 

herci, které jsem kdy viděl.  

 

Ani oni, ani já  jsme tehdy netušili, že to není 

naše poslední setkání a že naše osudy se v 

budoucnu významně protnou. Uplynulo něco 

kolem dvaceti let a mně bylo přiděleno divadlo, 

z něhož byl kdysi svými pokrokovými kolegy 

Oldřich Nový vypuzen a o něco později si 

Bedřiška, dcera Hany Vítové, vzala život, 

protože jsem neopětoval její lásku.“ 

Ještě před nejtragičtějším okamžikem hereččina 

života se Haně Vítové manželství s Rádlem 

rozpadlo. Po smrti dcery zůstala sama a 

opuštěná jen se svými vzpomínkami. O 

sebevraždě své dcery odmítala s kýmkoli 

mluvit. Její fotku měla až do svých posledních 

dnů vystavenou doma v rámečku.  

Tragédie Hany Vítové rozluštěna: Tragédie Hany Vítové rozluštěna: Tragédie Hany Vítové rozluštěna: Tragédie Hany Vítové rozluštěna:     

Dcera spáchala sebevraždu kvůli Jiřímu SuchémuDcera spáchala sebevraždu kvůli Jiřímu SuchémuDcera spáchala sebevraždu kvůli Jiřímu SuchémuDcera spáchala sebevraždu kvůli Jiřímu Suchému    

J. Suchý 
bude 
slavit 

1.10.2021 
 

90 
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Jaké zmrzliny jsme milovali neboli historie zmrzliny v ČR 

Historie zmrzliny v našich zemích není příliš stará. Tedy – alespoň pokud se bavíme o masivně dostupných 
mražených pochoutkách vyráběných ve velkém. V domácích podmínkách zmrzlinu připravovala už 
Magdalena Dobromila Rettigová, která ve své Domácí kuchařce (1826) uvádí návod, kterak 
se led a zmrzlina dělati má, a sedm receptů (namátkou třeba na zmrzliny z jahod, vanilie, 

První byla polárka 

V roce 1949 vznikla značka, kterou na českém trhu potkáte dodnes. Polárka. Pocházela z mlékárny Laktos a jméno 
získala podle populárního medvěda z pražské zoo. Samice Polárka byla vůbec prvním mládětem ledního medvěda, 
které se v ČR podařilo odchovat do dospělosti. Firma Alimpex, která značku vlastní dnes, se nedávno rozhodla využít 
vzrůstající oblibu retro výrobků a vrátila se k původnímu logu s medvědicí. A pod se snažili prodej zmrzliny 
zpopularizovat i v zimě, a tak na Vánoce vymysleli plakáty se sloganem: Dort z polárky – Dárek nad dárky .  
 

Míša, ledňáček, eskymo – nezapomenutelné nanuky 

Ze tří výše jmenovaných nanuků je legendou a současně 
českým unikátem míša. Na trh ho uvedla mlékárna 
Laktos v roce 1962. Původně byl zabalen v 
pergamenovém papíru a celá výroba probíhala v provozu 
s teplotou hluboko pod bodem mrazu ručně – 18 
pracovnic dokázalo vytvořit až 1000 kusů za hodinu – a 
jeden kousek se prodával za jednu korunu. Inovací bylo 
jeho složení ze smetany a tvarohu. V roce 1973 se 
výroba přesunula do Zdounek u Kroměříže, ustálila se 

receptura i gramáž. Dnes vlastní značku firma Unilever, míša se vyrábí v Třebíči a stejně jako kdysi váží 55 g, je 
potažen kakaovou polevou a lze ho snadno konzumovat díky bukovému dřívku. Zachován zůstal i vysoký podíl tvarohu 
(65 %). Nezměnilo se ani logo s medvídkem a míša patří mezi nejmilovanější české nanuky. V prodejích se pravidelně 
umisťuje na špici. A jeho obliba dala vzniknout i tvarohovému moučníku téhož jména. 
 
Ruská zmrzlina – pozdrav socialistických soudruhů 
 
Další populární studená pochoutka se do Československa dovážela ze Sovětského svazu. Smetanový kvádr 
umístěný mezi dvěma oplatkami na sobě nesl (pro žáky 1. stupně záhadný) nápis v azbuce – teprve v 
hodinách ruštiny školní dítky zjistily, že maroženoje znamená jednoduše zmrzlina. Krémovost zaručovala 
ruské zmrzlině nejen smetana, ale i máslo. A musíme přiznat, že to byla jedna z mála dobrých věcí, které k 
nám z východu přišly.  
Češi jsou věrní a nostalgičtí zákazníci, a tak můžeme konstatovat, že všechny zmíněné mražené lahůdky najdeme v 
obchodech dodnes. I když ruská zmrzlina se dnes vyrábí výhradně u nás.  
 

 
 

1.Troubu předehřejte na 170 °C a plech o rozměrech 20x30 cm s vyššími okraji vyložte pečicím papírem. Vyšlehejte  
6 žloutků s 6 PL moučkového cukru a pak postupně přišlehávejte 5 PL 
horké vody. Smíchejte 6PL hl. mouky,  
0,5ČL sody a 4PL kakaa  a střídavě s 6PL oleje přidávejte ke 
žloutkům. Až bude směs spojená, zlehka zapracujte sníh vyšlehaný z   
6 bílků. Těsto vlijte do formy a pečte 15–20 minut, nebo dokud 
zapíchnutou špejli nevytáhnete suchou.  
2.Na krém: prošlehejte 200g másla, 500g tvarohu nebo quarku a 
150g cukru (vše o pokojové teplotě!) na hladký krém a rovnoměrně jím 
potřete  korpus.  
3. Na polevu nad horkou vodní lázní rozpusťte 100g tmavé čokolády  
se 100g tuku a polevou polijte povrch krému. Nechte v chladu aspoň 2 
hodiny ztuhnout.  

Míša řezy 
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web: http://www.ceskaskolaadelaide.blogpost.com 
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Prázdninový kemp v Thomashill House   17.7.2021-18.7.2021 

Navzdory počasí si děti (malé, větší i největší) poslední prázdninový víkend užily. 

 

 

Ceskaskolaadelaide@gmail.com  

Plánované akce České školy  
 

24.9. - 26.9. Thomas Hill House, Adelaide Hills 
8.10. Piknik a stanování v Ponderosa Picnic Area, Mt Crafford  
24.10. Vystoupení dětí u příležitosti založení Československa 
25.11. - 27.11. Thomas Hill House, Adelaide Hills 
5.12. Mikuláš v klubu . Od 13hod oběd, 13.00 - 15.00  si děti   
         připraví stánky s různými věcmi na prodej. Penízky jdou 
         dětem do kapsy. 15.00 přijde Mikuláš s čerty a andělem. 
         17.00 ukončení dne zapálením prskavek 
19.12. Vánoční koledy a cukroví 
21.1. - 30.1. Tábor pro rodiny s dětmi v Aldinga Beach. 
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OTÁZKY ODPOVĚDI 

    2. Náš nejslavnější Plzeňský pivovar       
        byl založen roku ? 
         
        a)1564          b) 1753            c)1842 
 

              

1. Který z těchto smyslů postrádají hadi ? 
 
       a) chuť                 b) zrak                  c) sluch 

1. c  Hadi jsou hluší, 
           protože nemají ušní boltec ani bubínek. 
           Cítí však vibrace v zemi. 

3.Vynálezce měkkých kontaktních čoček se jmenuje 
 
      a) Antonín Holý                  b) Jaroslav Heyrovský 
      c) Otto Wichterle 

3. c   Nejznámějším vynálezem Otty Wichterla (1913- 
           1998) jsou gelové kontaktní čočky, které dnes 
            odhadem nosí 100 miliónů lidí na celé planetě. 

7. Jaká je nejčastěji pěstovaná odrůda vína v ČR? 
 
      a) Müller Thurgau          b) Ryzlink rýnský               
      c) Veltínské zelené 

4. b  Hliník se ve filmu nikdy neobjeví,      
           Je tam pouze zmiňován.   
            
 

5. Kolik čtverců je na obrázku? 
 
      a) 8            b) 9            c) 10 
   

5. c   Čtverců je 10    

6. Od kdy se v českých zemích zdobí  
      na Vánoce stromeček? 
 
      a) po třicetileté válce 
      b)  od počátku 19. století 
      c)  po první světové válce         

6. b          
 
         

V Čechách se vánoční stromek objevil poprvé v roce              
1812, kdy se u tehdejšího režiséra Stavovského 
divadla Liebicha konala štědrovečerní hostina. Na 
jeho zámečku v Libni mohli lidé poprvé vidět bohatě 
zdobenou a osvětlenou jedličku.  

4. Jak se jmenuje postava, která se ve filmu Marečku,           
      podejte mi pero přestěhovala do Humpolce? 
 
      a) Pavel               b) Hliník               c) Zinek 

7. c  Je to Veltínské zelené. Podle údajů ČSU je 
           plocha vinic s touto odrůdou 1665 hektarů. 
 
       

8. Ke kterému městu má Spišský hrad nejblíže? 
 
      a) Košice       b) Prešov       c) Rožumberok  

8. b  Jeden z největších hradních komplexů a památka 
          Světového dědictví UNESCO Spišský hrad se  
          nachází zhruba 40 km od Prešova.         

             

9. Co je to ledové víno? 
 
      a) víno podávané v lednu   
      b) víno sklízené za mrazu         
      c) víno výborně vychlazené 
       
 

Hrozny pro výrobu ledového vína musí být sklízeny           
při nízké teplotě minimálně –7 °C a zpracování 
hroznů se musí postupovat tak, aby před 
vylisováním bobulí nedošlo k jejich rozmrznutí. Při 
lisování zůstává voda ve formě krystalků ledu uvnitř 
lisu, zatímco ven vytéká hustý a velmi sladký 
koncentrovaný mošt. Vína mají nižší stupeň alkoholu. 

9.b 

2. c   V novém Měšťanském pivovaru vaří 5.října 1842  
           sládek Josef Groll první várku nového plzeňského  
           piva, které brzy dobude celý svět.            
           Ochranná známka Plzeňský Prazdroj - Pilsner Urquell  
           byla registrována  ale až v roce 1898.     
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Jaký je rozdíl mezi starým a mladým myslivcem? 
Mladý myslivec má v posteli zajíce, starý bažanta. 
 
„Jsme vegani, co si můžeme ve vaší  restauraci 
objednat?“  
„Taxíka.” 
 
Baví se dva námořníci: “Hádej, na co myslím?” 
„Má to prsa?“            „Ne.“                  „Tak je to rum.“ 

Kričí topiací sa Maďar: „Posledný raz kúpem“ 

 

Maďar si chcel kúpiť týždenný lístok v autobuse, 

ale jasne, že nevedel ako sa povie, tak hovorí 

autobusákovi: „Iďem, príďem, celý týden Dunaj 

Streda hore dole.“ 

 

Ide Maďar po Bratislave  a kukne na hodinky, 

ktore se zastavili. Okolo ide pekná blondýnka v 

minisukni. Maďar ju zastaví a hovorí jej: 

„Nemáte čas? Stojí mi.” 

 

Slovenský Maďar sa zamestnal u deratizačnej 

firmy. Príde k dverám, zazvoní a hovorí: 

„Hľadám myša.“ „Ktorého Miša? Zuzinho 

brata?“ „Nem Zuzin brat, ale potkanov sestra.“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
         

 ——Kam na výlet příští rok—— 
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Jizerskohorské bučiny na Liberecku se zapíšou na seznam světového přírodního a kulturního dědictví 
UNESCO. Je to první tuzemská přírodní lokalita na tomto seznamu.  
 
Jizerskohorské bučiny zabírají plochu zhruba 27 kilometrů čtverečních na severním úbočí Jizerských 
hor od Oldřichova v Hájích po Lázně Libverda. Území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy na 
strmých svazích s unikátní geomorfologií. 
 
Oproti ostatním bukovým lesům, které se taky ucházely o zápis, například v Polsku, Francii, Itálii nebo Srbsku, nebyly Jizer-

skohorské bučiny tolik ovlivňovány lidskou činností. 
 
Nejstarší stromy se v Jizerskohorských bučinách dožívají 350 let, 
podstatná část buků  
čítá stáří 100 let – les přirozeně dorůstá a odumírá. 
 
Nepředpokládá se, že by zájem turistů o toto místo výrazně stoupl. 
Síť turistických stezek bohatě stačí.. Atraktivity, co tam vidíme, 
ať jsou to některé skalní vyhlídky Frýdlantské cimbuří, Ořešník a 
podobně, anebo vodopády a peřeje potoků, jsou zpřístupněné už 
teď. 
Ono je to také terénně mnohem složitější, je to namáhavější. Je to 
lokalita, kde se na kole nelze pohybovat s výjimkou Viničné cesty. 

Spievajúca fontána a zvonkohra - Košice 

Metropolu východného Slovenska, mesto Košice, si už snáď nikto nedokáže predstaviť bez legendárnej spievajúcej 
fontány a zvonkohry. Sú súčasťou úchvatného koloritu mesta a každoročne svojou krásou a jedinečnosťou udivujú 
množstvo turistov. 
Spievajúcu fontánu nájdete v parku medzi košickými mestskými dominantami - Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety. 
 
Spievajúca fontána bola postavená v roku 1997, čo z nej robí najstaršiu spievajúcu fontánou v bývalom Československu. 
Čaro fontány spočíva vo vodných prúdoch a osvetlení, ktoré synchrónne reaguje na vlastnú hudbu, na zvonkohru,  
ale aj na živú hudbu znejúcu 
zo Štátneho divadla. 
Spievajúca fontána v každom 
turistovi zanechá originálny a 
veľmi hodnotný umelecký zážitok. 
 
V tesnej blízkosti spievajúcej 
fontány sa nachádza 
spomínaná košická zvonkohra. 
Zvonkohra prvýkrát zaznela pri 
oslavách Dňa mesta Košice v roku 
1997. Celá zvonkohra pozostáva 
z 22 zvonov, ktoré symbolizujú 
22 mestských častí mesta 
Košice. 
Zvony spolu vážia až 1 400 kg. 



     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 

15 

 
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  


