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        B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

Zpráva výboru Besedy za listopad a prosinec 2011 
 

Konec roku se pro nás dostavil překvapivě rychle. Důvod tohoto zjevu patrně souvisí s 

objevem, že vesmír expanduje stále rychleji. Nejdříve je nutná zmínka o podstatných změnách, 

které se dotýkají všech členů Besedy.  

Je to především změna adresy Besedy, která  nyní zní: Beseda, Unit 12/ 18 Shropshire Street, 

Queanbeyan 2620, NSW. Naše poštovní schránka 1488 v City se stala zátěží pro pravidelný 

výběr pošty a dodání členům výboru. Také se snažíme snižit finanční břímě Besedy. 

Další podstatnou změnou je čas a frequence otevření budovy. Beseda bude otevřena mezi 14.30 

a 17.00 hod. první a třetí sobotu v měsíci. Opouštíme tedy otevření budovy každou sobotu. 

První sobota v měsíci je organizována systémem “busy bee”, tedy údržba a úklid, třetí sobota v 

měsíci má v závěru po 16.00 hod.  schůzi výboru.  

Úpravy byly vynuceny nedostatkem dobrovolníků k zajištění otevřených dveří každou sobotu a 

malou návštěvností. Obě změny byly odsouhlaseny na Výroční schůzi. 

Dále připomínáme začátek nového finančního roku s členskými příspěvky. Rozesíláme všem 

členům dopis s dotazníkem.  Chceme získat co nejvíce emailových adres ke změně rozesílání 

Besedy. Ti, kteří počítač nemají, nebo chtějí Besedu na papíře, budou dostávat Besedu poštou 

jako obvykle. Dotazník obsahuje také jednoduchý průzkum zájmů členů Besedy, který výboru 

pomůže při plánování činnosti do budoucna. 

Činnost Besedy v posledních dvou měsících roku obsahovahla také Besídku - Školku dětí, 

organizovanou jednou za měsíc Petrou a mladými maminkami v prostoru Besedy nebo v 

přírodě. Výbor děkuje Petře a všem maminkám včetně přiležitostného otce za jejich péči 

věnovanou malým.. 

Jinak zveme vyznavače stolního tenisu k pravidelným kláním každou středu v 18.30. Malé 

vynechání střed vznikne během Vánoc. 

Musíme se zmínit podrobněji o dvou větších akcích. Bylo to Setkání při příležitosti vzpomínky 

na 28. říjen 1918, vznik Československa s výstavou “Masaryk, ano” a tradiční “Návštěva 

Mikuláše s anděly a čertem.”  

Oběma akcím předcházelo pozvání  krajanů na Velvyslanectví ČR  k připomínce 28. října. Jako 

vždy, velmi úspěšné. Výbor by chtěl tímto poděkovat velvyslanci a členům velvyslanectví za  

příjemný podvečer s důstojnou oslavou tohoto výročí  v  objektu velvyslanectví.            
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Tradiční setkání členů Besedy k připomínce 28.října  bylo v neděli 30.října. Tentokráte bylo 

“Setkání” obohaceno vynikající výstavou panelů fotografií pod názvem “Masaryk, ano”. Obsah 

přiblížil postavu a význam prvního prezidenta ČSR. Výstava byla zapůjčena velvyslanectvím 

ČR. Za tuto příležitost a iniciativu děkujeme zvláště ekonomu velvyslanectví Ing. Zajíčkovi, 

který po letech s rodinou v cizině je v době vydání Besedy zpět v ČR. 

“Setkání” v Besedě bylo zahájeno proslovem Velvyslance ČR Dr. Hynka Kmoníčka. Podání 

faktů a politických souvislostí se vyznačovalo dynamikou typickou pro našeho nynějšího 

velvyslance. Spousta novější interpretace, myšlenek a faktů v krátkém a poutavém podání.Díky 

za to. Součástí “Setkání” byl také oběd založený na vyšší cholesterolové bázi, tedy jitrnice a 

jelita, brambory a zelí, pod taktovkou Šani a spolupracovníků. Ani  české pivo nechybělo. Sem 

patří znovu dík za zákusky dodané našimi členkami. Dámy a všichni pracovníci, díky. 

Poněkud slabší návštěva nesplnila záměr posílení pokladny Besedy. Tondovo heslo ”Na akcích 

nesmíme prodělávat” jsme jen tak-tak splnili. Naš zisk pouze odpovídal dárku Slovenského 

velvyslanectví, což na bohatou tombolu a spousty jídla byl náš organizační neúspěch. Příští 

podobnou akci musíme realizovat jinak nebo ji omezit.  

Návštěva Mikuláše byla svým způsobem hvězdným zakončením akcí tohoto roku. Přítomné 

děti jsou v podstatě nová generace, která nahrazuje odrůstající “příjemce” minulých nadílek. 

Převaha smíšených manželství, komunikace a přístup k tradici vyžaduje nový přístup k dětem. 

Po prvé jsme měli Mikuláše ztělesněného čistokrevným Australanem. Díky Damiane. Před 

přichodem celé kohorty více či méně svatých připravila Diane posezení malých s výkladem 

historie a zvyků, dokreslených postavou čerta. Tím také zabránila problémům šoku a obav z 

perfektního Jirkova Lucifera. Dík Diane, andělé a čerte. 

O kultúrny program se postarala rodina Wichtových z Coomy. Kdysi „malá“ Vendulka a Vašík 

vyrostli na pravé „teenagery“ a Vendulka svým repertoárem a kvalitou přednesu mile 

překvapila přítomné. V zpěvu ji Vašík doprovázel na kytaře. Děkujeme rodině Wichtových za 

jejich velmi úspěšné vystoupení. V dalším programu předvedly děti z České Besídky do taktu 

kytary a zpěvu společné vystoupení s maminkami. Děkujeme Petro, Blanko a Mirku. Prožitek 

dětí, romantika okamžiku setkání s něčím, co není běžné v Australii, naplní ty, kteří byli 

přítomni, jistě novými zkušenostmi. 

Co nás čeká v dohledné době. Po příjemných Vánočních svátcích a oslavě Silvestra není konec 

světa. Máme před sebou hlavní výdělečnou akci roku, absolutně kritickou pro zisk operačního 

kapitálu Besedy pro každý rok. Je to Canberra Multicultural Festival v sobotu, 12. února 2012. 

Většinou býval úspěšný, někdy veleúspěšný. Nyní jsme pod podstatně zvýšeným tlakem než v 

předchozích rocích.Náklady a poplatky vyskočily vice než dvojnásobně. Zajištění stánku a 

provozní poplatky vyskočily skoro k tisícovce. S dalším tisícem za suroviny a nápoje začínáme 

s mankem dva tisíce. Snadno si lze představit malér s počasím či něco horšího. Držte palce, 

musí to vyjít. Prosíme členy o nabídku spolupráce. Budeme ji potřebovat. 

Hodně zdraví a spokojenosti v novém roce přeje výbor Besedy.    
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Blahoželáme ... 

1. decembra sa rodina Vincencových rozšírila o ďaľšieho člena, narodil 

sa malý Daniel, všetko prebehlo normálne a Hanka s ním bola už na 

tretí deň v Besede na Mikulášovi. Blahoželáme šťastným rodičom, 

starým rodičom, bratom a sestričke.  

V januári a februári budúceho roku budú oslavovať svoje narodeniny 

títo naši členovia : Traudy Kalivodová (2.1.), Jiří Kočí (28.1.) (Juro 

týmto vstupuje do čestnej légie našich devedesiatníkov !), Miroslav 

Půža (2.2.), Jiří Vodička (19.2.), Jiří Menčík (22.2.), a Kočo 

Damjanovskí (26.2.). 

Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti v 

ďaľšom živote. Ak sme tu niekoho neuviedli, alebo ak sa niekto v rodine narodil, zosobášil 

alebo nedaj-bože zomrel, prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a 

pomohli nám doplniť a zpresniť naše záznamy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo chystáme 
 

Každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci 

od 14:30 do 17. hod. 

sa krajania môžu schádzať v Klube 

Beseda (18 Shropshire St. 

Queanbeyan). V knižnici je mnoho 

zaujímavých českých, slovenských a 

anglických kníh, a CD a DVD diskov 

pre  dospelých i pre deti. Príďte si 

zahrať ping-pong, biliard, alebo si len 

dať hrnček kávy alebo čaju ! 

 

V sobotu 11. februára od 10 hod. 

 

budeme  v našom stánku v rámci 

Multicultural Festivalu piecť zemiakové 

placky a čapovať sa bude české pivo  

 

Vystúpenie Lenky Filipovej ? 

Február 2012 

 

What is on our programm 

 
Every first and third Saturday in the 

month from 2:30 to 5 pm 

compatriots meet in our Beseda Club (18 

Shropshire St. Queanbeyan). There is a 

library with a wide selection of Czech, 

Slovak and English books as well as videos, 

CDs and DVDs for both adults and children. 

Come and join us for a game of table tennis 

or snooker, or  just enjoy a cup of coffee or 

tea !  

 

Saturday, the 11th of February from 10 am 

 

At the Multicultural Festival in our stall we 

will be baking potato pancakes and czech 

beer will be on tap.  

 

Performance of Lenka Filip ? 

February 2012 
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Dík členům Velvyslanectví České republiky v Canbeře 

 
V rozjímání ke konci roku, po hektické práci  Besedy týkající se udržování styků v krajanské 

komunitě Canberry a okolí, vidíme, jak velkou roli hraje vstřícný postoj a pomoc členů 

velvyslanectví ČR v Canbeře, včetně konzulátu v Sydney. 

Podpora krajanské činnosti Ministerstvem Zahraničních Věcí ČR byla a je důležitou pomocí 

života krajanských spolků a jejich spojením mezi starou vlastí a novým domovem. Možná tady 

v Canbeře máme štěstí, že zastupitelství ČR máme vlastně za humny.  

Ke konci roku výbor Besedy by rád poděkoval jménem všech členů za pomoc a spolupráci 

jmenovitě  velvyslanci Dr Hynku Kmoníčkovi a všem dalším z Velvyslanectví ČR. Toto 

poděkování se vlastně týká i  všech minulých pracovníků Velvyslanectví ČR.  

Přátelské vztahy vytvořené mezi Besedou a členy zastupitelství ČR nebyly nikdy charakteru 

koženého úřadování  institucí. Připadá až neskutečné, že nemůžeme najít příklad něčeho jiného 

než příkladné pomoci a spolupráce. Není tedy překvapující tolik dobrých vztahů a přátelství 

udržovaných  dlouho po odchodu pracovníků z velvyslanectví v Canbeře. Pokoušíme se 

nejmenovat osoby ve snaze nezapomenout náhodně výborné jedince, kteří nám tak často 

pomohli radou i činem. 

Toto hodnocení je inspirováno další ztrátou přátel, odchodem rodiny ekonoma zastupitelství 

ČR Ing Oldřicha Zajíčka s rodinou zpět do ČR po dlouhém pobytu v Egyptě a Australii. Olda, 

jak jej mnozí znali, byl ve finanční sféře zastupitelství ČR a styku se všemi krajanskými spolky 

v Australii, tedy často tisíci kilometry rozesetou klientelou. Byl vždy v úzkém styku s Besedou. 

Dal podnět k řadě akcí radou i zapojením. I poslední výstava „Masaryk, ano“ byla jeho 

iniciativou. Stejně byl vítán na 

hudebním „jamování“ schůzky 

kytaristů po konci akcí Besedy, 

vytvářející neuvěřitelnou pohodu 

závěru předchozích  prací.  

Jako sportovec byl týčící se 

postavou obránce v canberském 

mužstvu ledního hokeje. 

Nezapomenu poznámku po jeho 

vyloučení rozhodčím do konce 

utkání, kdy prohlásil:“Jak ten 

soudce mohl rozumět mému 

nadávání v češtině.“ Jeho syn a 

Milan Vincenc hrávali společně lední  

hokej žáků. 

Přejeme jeho rodině, jeho paní, dynamické Slovence ze Skalice, dceři a synovi hodně úspěchů 

v dalším životě, pěkné Vánoce a děkujeme za jejich pomoc Besedě.                                        R.J. 

Olda Zajíček  s mikrofonem 
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Mikuláš zavítal do Besedy                                                                                                                                               

Za „starých “ čias sa deti tešili  na začiatku decembra na 

nádielku od Mikuláša. Boli to hlavne sladkosti, orechy 

a ovocie, od Mikuláša deti nedostávali hračky. V rodinách sa 

dodržiavali tradičné zvyky, obyčajne si deti večer pred 

Mikulášom (6. december) dávali do okien čižmy, topánky  

alebo punčochy a nasledujúce ráno tam v nich našli vrecko 

s dobrotami.  

Na dedinách sa tradície viac dodrtžiavali a chlapci sa obliekali 

za Mikuláša a čerta a chodili po domoch a spievali alebo 

recitovali podľa ľudových zvykov ľudia ich za to odmeňovali 

„drobnymi“. 

V Besede udržujeme mikulášskú tradíciu v snahe udržiavať kontakt s najmladšou generáciou, 

mimoriadne zážitky sa v malých 

hlavičkách zachovajú mnoho rokov, často 

až do staroby, malo by to teda byť dobre 

investované úsilie.  

Na naše pozvanie Vašek Wichta z Coomy 

priviezol svojich „teenagerov“ Vendulku 

a Vašíka a náš program začal ich 

vystúpením, Vendolka spievala, Vašík ju      

                                                                                     

doprovádzal na gitare a Vašek obsluhoval 

                                                                                     aparatúru. Vendulka nespieva už detským  

 

hlasom, na ktorý sme boli zvyklí, jej hlas má už svoje „zafarbenie“ a tak svojim prednesom  

a vhodným výberom piesní  mala veľký úspech u návštevníkov. Na tomto mieste  musíme 

vyzdvihnúť, že toto bolo už desiate vystúpenie Vendulky a Vašíka na našich mikulášskych 

stretnutiach, od roku 2001 nám chýbali len v r. 2009 ! Vendulka má svoje ambície, už bola na 

vyraďovacích skúškach pre vystúpenie 

v televícii – držíme palce.  V ďaľšom 

programe mamky s detmi z Besídky 

predviedli čo nacvičovali na 

predcháczajúcich stretnutiach, spievalo sa, 

Mirek doprovádzal na gitare a všetci mali 

radosť. 

O Mikulášskej tradícii rozprávala Diane de- 

ťom sediacim v kruhu okolo nej, prerušil ju 

Vendulka s Vašíkom 

Vašík 
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až príchod Mikuláša v sprievode troch anjelov a čerta. Nasledovalo rozdávanie čokoládového 

mikuláša a balíčkov s dobrotami, akcia, na ktorú deti netrpezlivo čakali. Na prilepšenie našej 

pokladne sa zorganizovala tombola v réžii Marie a Aleša – pekné ceny a šťastní výhercovia !     

Na záver Vašek s Mirkom si sadli s gitarami a speváčky okolo si vyskúšali svoje hlasy.  

 

Diane vysvetľuje mikulášsku tradíciu deťom 

Vystúpenie detí z Besídky 
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Bolo to veľmi vydarené popoľudnie, ďakujeme rodine Wichtových, že prišli znovu medzi nás, 

Damianovi za stelesnenie Mikuláša, anjelom Terezke, Boyi a Mire a čertovi Jirkovi S., Petre, 

Blanke a Mirkovi za detské vystúpenie, Diane za príhovor k deťom, Jirkovi M. za prípravu 

a venovanie mikulášskych dárkov, všetkým, ktorí prispeli do tomboly, Marii a Alešovi za réžiu 

tomboly, gazdinkám za napečené sladkosti a všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto akciu        

                                                                                                                                                  Š:W:                                                                                                                                                                           
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                           Aleš s tombolou 
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Petr Vítek a Barbara Semenov organizují Australské turné 

 

LENKY FILIPOVÉ 

Tasmánia  -  Sobota.  11. 2. 2012   12.00 

Melbourne  -  Sobota,  18. 2. 2012   20.00 

Adelaide  -  Neděle,  19. 2. 2012   20.00 

Sydney  -  Čtvrtek,  23. 2. 2012   20.00 

 Camelot 19 Marrickville Road, Marrickville 

 Vstupenky  http://www.trybooking.com/ZRO 

 Petr Vítek  -  0414252528 

Sydney  -  Sobota,  25. 2. 2012  18.00 

 COUNTRY CLUB  320 Devonshire Road, Kemps Creek 

 Vstupenky : 

 COUNTRY CLUB  02 9606 8703 

 Petr Vítek  -  0414252528 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trybooking.com/ZRO
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O Lence Filipové 

Lenka Filipová vystudovala na pražské konzervatoři a poté na Mezinárodní hudební akademii v Paříži 
obor klasická kytara.  Dosud vydala 10 řadových alb a 4 klasická kytarová. Většina z nich byla oceněna 
jako zlatá nebo platinová.  Působí také jako autorka hudby a mnoho jejích skladeb se stalo velkými a 
trvalými hity. 

Lenka Filipová působí na české a slovenské scéně již desítky let, z jejího dívčího projevu zůstalo 
zachováno hodně mladistvého půvabu, na druhé straně dozrála ve špičkovou umělkyni, která exceluje 
v široké škále hudebních žánrů – od populárních písniček přes šansony, jazz, keltské songy, lidovky až 
k náročné klasice, kterou bravurně zvládá na své kytary. 

Koncertovala ve všech zemích Evropy, v Japonsku, USA a Kanadě, získala Grand Prix na kytarovém 
festivalu v Nizozemských Antilách, v roce 1997 českou Cenu Grammy a podnikla dvě koncertní turné s 
Francisem Cabrelem. Zpívá česky, rusky, francouzsky, anglicky.  Miluje keltské písně, keltská muzika jí 
připadá blízká a přirozená. I díky ojedinělým a působivým keltským skladbám, které obohacují dnes 
Lenčin repertoár, je její recitál skutečným zážitkem. 

Lenka vzbuzuje respekt i tím, že si v životě nezadala s bulvárem a nepřestává přísně střežit své 
soukromí.  Ač sama z umělecké rodiny, je také toho názoru, že je důležité nechat své dnes 
osmnáctileté dceři její vývoj, nesnažit se ji převést někam jinam. 

O to více budeme mít my v Austrálii štěstí, protože zde vůbec poprvé představí svoji dceru, která ji bude 
klavírně doprovázet během celého turné.  Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět a slyšet Lenku 
Filipovou během únorových koncertů v Launceston, Melbourne, Adelaide a Sydney. Jak často se nám v 

Austrálii dostane kvalitního kulturního zážitku? Lenka Filipová udělala velký dojem na široké publikum v 
Čechách a na Slovensku, na krajany ve Spojených státech i na Celine Dion, představuje hodnotnou 
zábavu, dalo by se říci, že její koncert je vlastně sérií minidramat, jak se ostatně svěřuje sama 
zpěvačka:-   

Můj táta je herec a já jsem strávila pěkný kus dětství koukáním zpoza opony. Chtěla jsem být 

herečka, ale tatínek mě odrazoval, že je to ještě těžší než muzika.  A určitě měl pravdu, když 

říkával, že jednou budu té kytaře "líbat kolíky". Ale stejně jsem k divadlu odjakživa tíhla - třeba 

dodnes se mi nejlíp vystupuje v divadelních sálech - a když to tak vezmu, každá písnička je pro 

mě takové minidrama ve čtyřech minutách…“ 
                                                                                                Z web stránky Konzulátu ČR vybral  Š.W. 

 

 

Bol by záujem v Besede o zájazd ? 

Ak by bol medzi krajanmi záujem o zájazd na vystúpenie Lenky Filipovej v Sydney, pokúsili 

by sme sa to zorganizovať. Záujemcovia by nám museli oznámiť čím skôr, ale najneskoršie   

do 7. januára svoje preferencie a ktorú alternatívu vyľučujú. 

Voľba je :        ktorý koncert         štvrtok  alebo sobota 

                        spôsob dopravy     vlastnými autami s využitím a úhradou za volné sedadlá 

                                                      linkovým autobusom 

                                                      prenajatým autobusom  

                        s nocľahom ?     

Prihlášky prijíma Š. Wallner  e-mailom awallner@grapevine.com.au  alebo tel. 6241 6933 
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                                                             Slovo má David Gottwald 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 Toto číslo vyšlo  22. 12. 2011 

        

 


