
              DEN MATEK 
si připomeneme během slavnostního oběda 
v neděli 8.května od 12.30. 
                         MENU 
jsme bohužel neměli možnost připravit a 
pošleme vám ho včas SMS na váš mobil. 
Věříme, že bude skvělé, jako vždycky. 
Děti z České školy připraví kulturní program. 
Těšíme se na viděnou. 
 

 
MOTHER’S DAY LUNCHEON 

8.May—12.30 PM 
MENU 

Will be sent by SMS at the beginning of May. 
 

PŘEHLED KLUBOVNÍCH PROGRAMŮ 2022 

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. 

12.3.-13.3. - Rybářské závody 
15.4. pátek - Velikonoční pátek, zavřeno 
8. 5.  neděle - Den matek. Nedělní oběd od 12.30  
21.5.- sobota - Májová veselice. Od 19.00. Večeře od   
               17.00 
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  a zdobení    
                             perníčků   
4.12. neděle - Mikuláš  
19.12. neděle - Vánoční oběd, koledy  
31.12. sobota - Silvestr  
 
 

OVERVIEW  OF CLUB’S PROGRAM 2022 

Bar and kitchen are open every  Friday from 6PM.  Excel-
lent home style food, Czech beer and yummy cakes. 
Booking essential. 
 
12.3.-13.3 - Fishing Competition 
15.4. Friday - Easter Friday, club closed 
8.5.  Sunday - Mothers Day lunch from 12.30  
21.5. Saturday - May Fun Party , 7PM, dinner 5PM 
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  
 
 

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

Brompton,SA5007 
   Tel. 8346 4181  

              0481047492 

            www.facebook.com/csclubsa 

Únor/February 
2022 
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POZOR! Členské příspěvky  

jsou nyní splatné! 
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  Zveme vás na 

na řece Murray 

12.3.-13.3. 2022 

 

39 Sanders Street 
Blanchetown  SA 5357 
 
Ubytování možné.  
Volejte co nejdříve na 
0490760497 

POZOR.!  Na  Velký pátek 15.4.2022 
bude klub UZAVŘEN. Následující týden 22.4. vás 
opět rádi uvidíme a pohostíme. 

Výborové schůze se konají druhý čtvrtek v měsíci. 
Začátek v 18.30 
(10.2., 10.3.,14.4., 12.5., 9.6., 14.7., 11.8., 8.9., 13.10.,  
10.11., 8.12.,) 
 



 
—— Z  KLUBOVNÍCH  AKCÍ —— 
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Vánoční oběd 19.12.2021 

Vánoční oběd 19.12.2021 
                Výroba adventních věnců 28.11.2021 

Mikuláš 5.12.2021 Mikuláš 5.12.2021 

    Předvánoční vystoupení s koledami 19.12.2021 



 — Z KLUBOVNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ — 
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Jednotlivci pracující        $35 
Rodina pracující             $50 
Penzisté rodina              $40  
Penzista                         $25 
 

 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                 Anebo platit vždy v pátek v klubu u baru anebo u Mirky Rožkové 

                                                      51 Coglin Str.  
                                                 Brompton  SA 5007                           
 

 

Nezapomeňte platit členské příspěvky za období 2021- 2022   

Děkujeme za přispění na rok 2021 – 2022 
Dano E. a M. $ 40                                                             Pavlík P. a M. $ 50                                              Blažek J. $ 35 

Vasko P. a M. $ 40                                                            Kováříček J. $ 25                                                 Drieniková M. $ 25 

Porkert P.a S. $ 40                                                            Rezek J. a rodina . $ 50 

Dar klubu - děkujeme 
Kovaříček J. $ 25                                                                Rynešovi J.a M. $ 30 ve formě známek pro Život 

Vasko P. a M. $ 10                                                             Mervartová Anna $40 ve formě zákusků na Mikuláše 

 

Bar nabízí výběr piv a lihovin 
 

 Kozel světlý 
 Kozel tmavý 
 Budvar 
 Plzeň 

 Ashi                                    
 Piva australská 
 Tuzemák 
 Slivovice 
 Borovička a další lihoviny 

 
FACEBOOK.COM/CSCLUBSA 

 

 Pozvánka na vystoupení 3 slovenských umělců v rámci Festival Arts 
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Blahopřání ke stoletým narozeninám Blahopřání ke stoletým narozeninám Blahopřání ke stoletým narozeninám Blahopřání ke stoletým narozeninám     

    

    

 ——KLUBOVNÍ ZPRÁVY—— 

30. ledna 2022 se dožil úctyhodného věku sta let pan  
František Drahoš, dlouholetý člen Československého klubu 
v Adelaide. Zástupci klubu osobně gratulovali oslavenci v den jeho 
narozenin a předali mu kytici s psaným blahopřáním, ve kterém mu 
vyslovili přání, aby byl ještě dlouho fit, tak jako ve svých sto letech.  
 

Dopis z Generálního konzulátu České republiky v Sydney od nové 
generální konzulky Zuzany Slovákové. 

V dopise se mimo jiné píše : 

Činnost GK nebyla výrazně  narušena pandemií koronaviru COVID-19 a v dubnu 2020  KG pomohl zajistit repatriační let z 
Austrálie a Nového Zélandu, který umožnil návrat  několika set občanů ČR a dalších států EU zpět do Evropy  
Podpora krajanských sdružení a klubů v Austrálii a na Novém Zélandu představuje jednu z priorit Generálního konzulátu.          
I nadále proto bude GK pokračovat v úzké spolupráci s krajanskými sdruženími a kluby, mimo jiné i prostřednictvím posky-
tování finančních darů a příspěvků. 
Dovolte mi  popřát vám hodně úspěchů ve vaší práci. Velmi ráda se osobně zúčastním vašich akcí, pokud mi to okolnosti dovolí. 

S přátelským pozdravem Zuzana Slováková, Generální konzulka 

                                                                    Smuteční oznámení.  
    13.12.2021 nás opustil ve věku 79 let náš krajan a člen klubu pan Peter Hajduk. Nechť odpočívá v pokoji.  

Informácia o zmenách v diplomatickom a konzulárnom zastúpení SR v Austrálii 
Milí predstavitelia krajanských spolkov a organizácií v Austrálii, dovoľte mi, aby som vás informoval o zásadnom rozhodnutí vlády 
Slovenskej republiky, ktoré sa dotkne spôsobu a rozsahu diplomatického a konzulárneho zastúpenia Slovenskej republiky v Austrálii. 
Predmetné rozhodnutie sa týka ukončenia činnosti Veľvyslanectva SR v Canberre ku koncu roka 2022 a otvorenia Generálneho 
konzulátu SR v Sydney, ktorý bude konzulárne pokrývať územie celej Austrálie. Náš konzulárny úsek na Veľvyslanectve SR v Canberre 
zostáva pre krajanov a občanov SR aktívny minimálne do konca júna tohto roku, prípadne v nadväznosti na vývoj situácie v súvislosti 
so sfunkčnením Generálneho konzulátu SR v Sydney.  Tomáš Ferko Ambassador    

Vážení členovia a priatelia klubu! 

Srdečne Vás pozíváme do klubu v tomto novom roku 2022. 

Ako mnohý viete, počas Januára sme v klube pilně pracovali na renovácii kuchyne. Dali sme nové obkladačky na steny, nové 
skrinky a poličky, podlahu, vymenili sme zariadenie kuchyne – šporák, chladničku a kuchyňské potreby. 
Velká vďaka patrí všetkým, ktorý prišli pomôct pri rekonštrukcii kuchyne. 

Prebúrala sa aj stena medzi jedálnou a barom, aby sa tento priestor viacej otvoril a tak zpríjemnil prostredie v klube. 
Poďakovanie patrí Pavlovi Vaclavikovi, ktorý to zorganizoval a sponsoroval! Radi privítame od členov klubu nové 
návrhy, pripomienky a nápady, ale aj ich pomocnú ruku pri prevádzke klubu, úprave zahrady alebo pri upratovaní! 
Tešíme sa na Vašu návštěvu!  S pozdravom Vaša prezidentka 

Marika Križanova  
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 Fenomén automat Koruna: Celá Praha nad 

chlebíčkem za osmdesát haléřů 

Jahodový koktejl, dršťková polévka či lahůdkový párek ve střívku. To všechno 
milovali návštěvníci legendárního bufetu, automatu Koruna, na dolním rohu 
Václavského 
náměstí. Šlo 
o místo, kde se „na 
stojáka“ potkávaly 
desítky let všechny 
společenské vrstvy. 
Loni by slavný 
podnik oslavil 90 
let. 
Jídlo tu bylo levné, 
teplý oběd jste 
sehnali i za dvě 
koruny 

 
 

Jen málokteré místo mělo tak pestrou klientelu jako toto: 
nad chlebíčkem se tu scházeli popeláři, akademici, studenti i 
úředníci. Bok po boku tu s půllitry postávali veksláci s 
policajty, jahodový koktejl usrkávali somráci vedle paniček 
v róbách.  
 
„A není divu. Jídlo tady bylo levné a chutné. Chlebíček stál 
osmdesát halířů  
 
Vůbec nejvyhlášenější byly asi komunardy, tak se říkalo 
místním párkům. Ty byly! Jen jste se do nich zakousli a 
vystříkla spousta šťávy! V Koruně  jich proto každý den 
prodali skoro metrák. 
Sláva párků byla dokonce tak veliká, že když do Prahy přijel 
začátkem šedesátých let sovětský vůdce Nikita Chruščov, 
naplánoval si jednu z návštěv právě v 
Koruně.  
 
Lidé tu ale zbožňovali i dršťkovou 
polévku, bramboráky nebo pečené 
kachny. Na dračku šly i vepřenky.  
Těsto na ně dělali kuchaři přímo v 
Koruně nahoře. Pak ho předali 
prodavačce v přízemí a ta v něm 
potom pekla maso rovnou před zraky 
zákazníků, 
 
Další ženy zase míchaly saláty, balily 
topinky nebo připravovaly slavný 
jahodový koktejl, oblíbený hlavně u dětí a mládeže.  

Celkem se u pultů protočilo kolem čtyřiceti zaměstnankyň 
denně; jedna směna nastoupila v šest hodin ráno a další ji 
vystřídala odpoledne. Bufet pak fungoval až do pozdních 
večerních hodin, zavíralo se v jedenáct. Dveře se přitom od 
začátku do konce netrhly. Jídelnou každý den prošlo kolem 
deseti tisíc lidí.  

Jáchym se točil v noci                       
Ostatně na kalup v Koruně vzpomínají i filmaři. Pokaždé, 
když chtěli v legendárním podniku cokoliv natočit, museli to 
stihnout během několika nočních hodin. Přesně tak vznikaly 
i sekvence ze známé komedie Oldřicha Lipského Jáchyme, 
hoď ho do stroje.  

Slečinko, je to zelíčko volný?                    
Výdělky Koruny tak byly enormní. Každý den se do 
banky nosilo sto tisíc korun. Víte, co to tenkrát bylo 
za peníze, když jeden chlebíček stál osmdesát nebo 
devadesát halířů?  Přitom se spousta lidí v bufetu 
najedla zadarmo. Policajti měli celý den kafe grátis.                                                                           
Celou útratu prý neúčtovali ani babičkám, které kvůli 
nízkému důchodu zápasily s každou korunou.                                                     
Zadarmo se najedla i celá řada somráků. Stačilo jen 
složit příbory a mírně odsunout talíř a po 
nedojedených zbytcích už sahaly další ruce.  

Po revoluci se Češi nadchli pro nablýskané 
fastfoodové řetězce, které byly lákavou novinkou. 
Byť měly mnohem chudší nabídku jídel, automaty v 

konkurenci převálcovaly.  
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Nedávno jsem dočetla zajímavou knížku s originálním, o skutečnost se opírajícím příběhem,  který čtenáři ukazuje odlišný  
a o hodně těžší život lidí, kteří se narodili jako neslyšící. Velimi věrohodně a lidsky jsou zde popsány pocity a život hlavních hrdinů 
Evy a Honzy, kteří se narodili jako neslyšící do dvou velmi odlišných rodin. 
Od knížky jsem se nedokázala odtrhnout od první stránky až do posledního slova. Na mě zapůsobila velice emotivně a musela 
jsem o ní hodně dlouho přemýšlet. Tuto knihu by si měl přečíst úplně každý. Myslím, že nikdo nebude zklamaný. Přimělo mě to 
pátrat na internetu na toto téma a našla jsem několik videí, která mohou naučit základy znakové řeči  a ukázat pokroky ve výzkumu 
a praktickém přístupu v poslední době. Pár zajímavých informací ze života hlochoněmých jsem si dovolila vložit i sem. Autorem 
knihy je Luboš Panda. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a můžete si ji koupit online na https://www.palmknihy.cz.  Zdenka Rosecká  

Pravdy a mýty o znakovém jazyce 

Většina z nás dostala dar sluchu. Považujeme za normální, že nás od rána do večera obklopují mluvená slova, hudba, 
vyzvánění telefonů, troubení aut – prostě zvuky. A díky tomu máme pocit, že lidé, kteří neslyší, musejí být jiní. Ale ne- 
slyšící lidé nejsou jiní. Žijí stejně kvalitní a naplněné životy – chodí do školy, hrají si, sportují, pracují, prožívají lásku, 
zakládají rodiny a starají se o své děti se všemi radostmi i starostmi, které k tomu všemu patří. To jen my – slyšící – 
jsme si kolem nich a jejich – pro nás – zvláštního znakového jazyka vytvořili řadu mýtů a předsudků. Představíme vám 
ty nejčastější, které uvedeme na pravou míru. A vy si přitom můžete udělat vlastní soukromý test, kterému z těchto 
mýtů jste sami věřili… 

Mýtus: Znakový jazyk je mezinárodní. 

Pravda: Mezi širokou veřejností patří tento mýtus k těm nejvíce rozšířeným. Neslyšící by se jistě nezlobili, kdyby se jedním 
znakovým jazykem domluvili po celém světě, ale bohužel tomu tak není. Každá země má svůj vlastní jazyk a stejné je to i s tím 
znakovým. Domněnka o mezinárodní univerzálnosti znaků s největší pravděpodobností pramení z toho, že řada znaků má tzv. 
ikonickou podobu, tedy, že se podobají tomu, co označují – ruce jakoby kopírují tvar předmětu nebo činnost. To je sice pravda, 
ale různé znakové jazyky si k zobrazení téhož objektu vybraly různé rysy. Ukažme si to třeba na znaku „strom“. Pro tento znak 
v českém znakovém jazyce byl vybrán jako charakteristický rys kmen podtínaný sekerou. V americkém znakovém jazyce je to 
koruna stromu s třepotajícími se větvemi a třeba v čínském zase tloušťka kmene, který člověk objímá rukama. Jedno slovo – tři 
různé znaky. 
Pochopitelně, tak jako si slyšící vytvořili umělý jazyk s názvem esperanto, mají i neslyšící svůj umělý mezinárodní znakový jazyk 
– Gestuno. Tento soubor mezinárodně používaných znaků bez gramatiky se ale – ostatně stejně jako esperanto – příliš neujal. 

Mýtus: Znaky jsou gesta, znakový jazyk je pantomima. 

Pravda: Ano, nám laikům to tak zpočátku může připadat. S tímto druhem divadla má znakový jazyk společný způsob vy-
jadřování rukama a mimikou. Základem pantomimy je napodobení tvaru a činností řečí těla. A jak jsme si již řekli dříve, i ve 
znakovém jazyce najdeme tyto ikonické znaky. Tady ale podobnost s pantomimou končí. Na rozdíl od divadla bez hlasu, v němž 
herec zapojuje celé své tělo, znakový jazyk používá jen horní polovinu těla, především pohyby hlavy a rukou. Mim má 
v podstatě prostor neomezený, zatímco znakový prostor je vymezen před tělem znakující osoby – linií od temene hlavy k bokům 
a upaženými lokty. 

Mýtus: Znakový jazyk nemá gramatiku. 

Pravda: I tento mýtus je mezi slyšícími lidmi hojně rozšířen. Je to tím, že si nedovedeme představit, jak by se mohly pohybem 
ruky vyjádřit pády, vyskloňovat podstatné jméno nebo vyčasovat sloveso. Pochopitelně, nemůžeme srovnávat gramatiku 
mluveného jazyka se znakovým. Ale i ten svou gramatiku má. Uživatelé znakového jazyka ji vyjadřují manuálně a nemanuálně. 
K manuálním se řadí místo a tvar ruky a její pohyb. Například ve větě „Já ti dám knihu“ směřuje pohyb slovesa od podmětu 
k předmětu, tedy od mluvčího k adresátovi. Ve větě „Ty mi dáš knihu“ je pohyb opačný, protože podmětem se stal adresát a 
předmětem mluvčí. K nemanuálním znakům gramatiky pak patří mimika, pozice a pohyb hlavy a horní části trupu. 

Mýtus: Všichni neslyšící v České republice umí znakovat. 

Pravda: Zdaleka ne všichni neslyšící občané ovládají český znakový jazyk. Důvodem je fakt, že 95 % neslyšících dětí se rodí 
slyšícím rodičům, a jejich přístup ke znakovému jazyku je tak značně omezen. Před listopadem 1989 se navíc nesmělo 
znakovat ani ve školách pro žáky s vadami sluchu, protože trendem byla integrace sluchově postižených do slyšící společnosti. 
Znakový jazyk tak používaly jen rodiny neslyšících po generace nebo se užíval v klubu neslyšících či na soukromých akcích. 
Dnes je situace jiná, přesto ne všichni neslyšící, kteří český znakový jazyk ovládají, ho chtějí vždy a všude používat. Užívají ho 
samozřejmě běžně v komunikaci s dalšími neslyšícími lidmi (intrakulturní komunikace). V komunikaci se slyšícími, kteří znakový 
jazyk také ovládají (interkulturní komunikace), jej však někdy váhají použít. Je to většinou z důvodu, že nevěří, že slyšící 
znakový jazyk ovládají natolik, aby nedošlo k nedorozumění. 

                                                           Tip na dobrou knihu  



 

   email:  ceskaskolaadelaide@gmail.com   

web: http://www.ceskaskolaadelaide.blogpost.com 
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Zdravím a vítám všechny žáky, žáčky, rodiče a přátele České školy v Adelaide v novém školním roce 2022! Pro ty, 
kteří možná ještě neví, máme výbornou zprávu – paní učitelka Svojšová během prázdnin získala potřebná visa a 
školní rok tak zahájí již s námi zde v Adelaide. První informační setkání s paní učitelkou proběhne v pátek 18.února 
od 17.15 hodin v klubu. Účast je povinná pro všechny, kdo mají zájem pravidelně navštěvovat výuku a vítáni jsou 
samozřejmě i ti, kteří školu nenavštěvují, ale mají zájem účastnit se ostatních akcí školy během roku. Další infor-
mace týkající se provozu školy budou zveřejňovány jak je již zvykem na facebookových strankách školy a přes mes-
senger. Akce školy budou zveřejňovány na facebookových stránkách klubu a messengeru školy.Těšíme se na vás! 

Na závěr bych ráda připojila dvě poděkování. 
To první patří právě paní učitelce Svojšové, a to za její ochotu, trpělivost a výdrž při online výuce, kterou jí do cesty 
přimetla covidová situace a zavření hranic, a která byla bezpochyby náročná. Paní učitelka si s dětmi přes všechny 
překážky online vyučování dokázala vytvořit hezký vztah a my se všichni 
moc těšíme na její působení přímo tady v Adelaide. 

Druhé poděkování bych ráda věnovala panu Martinu Udallovi. Pan Udall je 
právník a imigrační specialista z Perthu s českými kořeny, jehož odborného 
poradenství Česká škola využila při urgenci žádosti o visum paní učitelky  
Svojšové. Domnívám se, že je především jeho zásluhou, že s námi paní 
učitelka bude v Adelaide již při zahájení nového školního roku. 

Naviděnou v klubu! 

Pavla Dodsworth 
Za Českou školu V Adelaide 
 

 

Ceskaskolaadelaide@gmail.com  

Kontakt  
Bety  0421 777 118 
Pavla 0401 887 786 
Ivana 0458 034 467 
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Význam starých slov - jak jste na tom  ? 

Bez použití internetu měli v rámci jedné dizertační práce o čtenářských dovednostech vysvětlit čerství ab-
solventi následující slova. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1217 osob. Ze sta slov správně určili průměrně: 
a) prvního stupně ZŠ - 7 slov 
b) druhého stupně ZŠ - 15 slov 
c) gymnázia - 21 slov 
d) bakalářského studia - 29 slov 
 
štulec, arkýř, kandelábr, rapír, antoušek, cidlina, souchotě, mantl, libela, splín, brak, 
dlab, echo, flakón, tyl, grunt, hrma, ingot, jupka, krecht, lorna, mluno, nátepník, ornát, 
pech, rek, sak, tipec, úzus, vindra, kar, zdviž, bandaska, krchov, váda, parazol, obrtlík, 
svat, koudel, zubačka, pikolík, vazelína, próba, krokev, struska, meandr, slať, poberta, 
cvikr, roub, vatra, buchar, klestí, pipeta, vantroky, šlem, ambit, podběrák, záděra, šamot, 
druk, hučka, sloha, kvelb, heligonka, rumiště, veřej, firhaněk, škapulíř, verpánek, bulík, 
krtina, kolorit, keson, ruměnec, bryčka, žebřiňák, vozka, štolba, kohorta, klaka, setník, 
žoužel, humno, talek, paravan, mašlovačka, houžev, korbel, portmonka, kastrát, ham-
bálek, duchna, konkubína, ozim, eskapáda, rouno, pléd, ráčna, tovaryš, pergola. 

TEST  

1 - Co nebo kdo je kalamář 

 a)  nádobka na inkoust 
 b)  nižší pedagogická funkce na vysoké škole 
 c)  dřevěný malovaný kalendář 
 
2 - Co jsou vantroky  

 a)  dřevěné necky na prádlo 
 b)  dřevěná koryta na vodu, součást mlýna 
 c)  dřevěné rohože před domem 
 
3 - Chabrus je někdo, kdo je 

 a)  neduživý 
 b)  chudý 
 c)  osamocený 
 
4 - Co je homole 

  a)  kuželovitý, nahoře zaoblený útvar  
  b)  vlastní karty hráče  
  c)  jamka na jamkovišti  
 
5 - Pantok je výraz pro 

 a)  nechutné pitivo 
 b)  ševcovské štokrle 
 c)  dlouhou a úzkou sekeru 

6 - Frejíř je 

a)  záletník 
b)  sňatkový podvodník 
c)  výrobce zbraní 
 
7 - Hambalek je 

a)  nočník v nemocnici 
b)  vodorovný trám na střeše 
c)  mužské spodní prádlo 
 
 8 - Co je sesle  

 a)  kanálová mříž 
 b)  samička hlodavce 
 c)   předmět k sezení 
 
9 - Co nebo kdo byl šífák 

 a)  lodivod voru 
 b)  kláda delší než 25 metrů 
 c)  návodčí na nebezpečných splavech 
 
10 - Spěž je starší slovo pro označení 

 a)  cínu 
 b)  bronzi 
 c)  mosazi 

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

13 

"Karle, proč se neučíš plavat?" 
"Na to už je pozdě!" 
"Ale kdepak, na to není nikdy pozdě." 
"Tak to mám ještě dost času..." 

U Kalianka zvoní telefon: „Je to číslo 380 748 506?” 
„Ne, to je omyl, já nemám žádný telefon!” 



 ——Kam na výlet příští rok—— 
(možná i letos) 
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Patří k Mendelově zemědělské a lesnické fakultě, navazuje na Lužánky. Založil 
ho svou péčí prof. Augustin Bayer ( po němž se jmenuje okrasná borovice ) 
roku 1926. V roce 1970 se rozšířilo vybudováním na ploše 10 ha. Prostorové 
uspořádání navrhl Ivar Otruba, podle něj se založily i specifické části Kamenná 
zahrada s miniaturami rostlin, rosarium, sbírky vrb, lomikámenů, kosatců a 
\“Forum romanum\“ pro pěstování vzácných a citlivých dřevin. V pěstitelských 
sklenících je sbírka orchidejí. Z návrší máme rozhled na panorama Brna.  

Ve sklenících poletuje zhruba dvacítka exotických druhů motýlů ze střední a 
jižní Ameriky, Asie a Afriky  

 

 

Adresa: tř. Gen. Píky 1, 
 602 00 Brno-Královo Pole,  



     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!! 

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  

PP100001686 


