BESEDA
MĚSÍČNÍK ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO SDRUŽENÍ
CANBERRA A OKOLÍ INC.

Zpráva výboru za leden a únor 2012
Nejdříve si popřejme vzájemně a také všem přátelům Besedy úspěšný Nový rok a hodně zdraví
a spokojenosti po celý rok 2012.
Ke konci roku jsme usilovali a konečně zvládli převod našeho časopisu Beseda do elektronické
formy. Tento způsob zasílání šetří naše lesy, práci se spoustou výtisků a náklady za poštovné
s řadou dalších povinností. Beseda bude samozřejmě zasílána všem, kteří nesdělili jejich
e-mailovou adresu, nebo chtějí časopis v dosavadní formě.
Úspěšnému zvládnutí tohoto úkolu předcházela skoro dvouletá změna systému evidence
členstva, shromažďování dat a sjednocení údajů, které byly často zdvojeny nebo rozpolcené.
Díky za to našemu pokladníku Besedy a řadě již dříve jmenovaným spolupracovníků.
Upozorňujeme také na uhrazení členských příspěvků tohoto funkčního roku 2012. Detaily jsou
v Besedě.
Přesto, že pamětné veselice Besedy na Silvestra již patří minulosti, byli jsme v lednu vlastně
poctěni tím nejlepším, co se nám odrostlým nedařilo. Maminky uspořádaly maškarní Besídku
pro malé děti. Toto lze pokládal za náš nejpěknější vstup do nového roku. Odehrálo se to
6.ledna. Jistě se nám podaří najít někoho pro detailní článek o této akci. Díky Petro za
organizaci a díky všem maminkám a otcům za účast. Jako malý komentář sem patří vyjádření
malého Tomáška: „Víš mami, já jsem nechtěl jít, ale potom se mně to moc líbilo.“
Začátek roku v práci výboru se vlastně točil jenom kolem přípravy na Canberra Multicultural
Festival (CMF). Celá příprava probíhala již od srpna 2011, ale vyvrcholení a hlavní „šturm“ je
vždy jen ten poslední měsíc před festivalem. Není šance uniknout, výdělek tvoří podstatnou
část rozpočtu Besedy. Letošní datum 11. února reprezentovalo risiko současného chronicky
špatného počasí. Déšť by nás byl poslal do děsného manka.
Výborová schůze v lednu upřesnila úkoly pro každého. Je to kopec starostí a ještě více
organizační práce. Naše účast na minuloročním CMF byla ve znamení nedostatečního počtu
pracovníků na vystřídání při pečení bramboráků a prodeji piva. Letos jsme se zaměřili na
odstranění tohoto nedostatku větším využitím e-mailů, papírováním a seznámením
dobrovolníků s potřebnými detaily. Jen pro hrubou orientaci, poplatky, které jsme museli
zaplatit předem jsou fenomenální. Letošní poplatek za stánek byl $ 960. Náklady na prodávané
pivo a bramboráky běží do tisíců. Před výborem leželo kritické rozhodnutí v tom, zda do toho
jít a vzít na sebe celý ten risk.
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Vše záleží na pomoci členů Besedy. Přísliby účasti na práci byly splněny, všichni byli
obdivuhodní a navíc jsme měli ještě několik dalších dobrovolníků.
Umístění našeho stánku bylo nám sděleno pouze týden před datem CMF. Údajně je to
losováno. Dostali jsme stánek na úplné periférii CMF, na Akuna ulici, za rohem. Propadali
jsme pesimizmu, potřebovalo to dávku víry, že vše může dopadnout normálně. Raději jsme
snížili objednávky všeho k prodeji, abychom se vyhnuli případnému fiasku a neúměrnému
dluhu, kdyby něco nevyšlo.
K našemu údivu jsme nebyli zapomenuti i v tom zapadlém koutě. Navštěva CMF byla
fenomenální. Minulý rok se říkalo něco o 30 tisicích návštěvníků. Letošní návštěva byla
mnohem vyšší. Absolutně neuvěřitelné množství převážně mladé generace.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem co pomáhali pri přípravě těsta na bramboráky,
ve stánku s pečením bramboráků a čepování piva a při přepravě zařízení - jmenovat všechny by
byla dlouhá řada. V tomto roce jsme ve stánku viděli nové mladé tváře, z rodiny
Damjanovskích Moniku a Nikolu s Meri, Martina Dobeše s Jacqui, Evu Hickman s Jonathanom
a mladou Sophii a Borka Půžu s Elsou. Pred stánkem prodávaly žetóny a lákaly zákazníky
Diana, Petra, Terezka, Boya, Daniela a Veronika v krojích. Jsme zavázaní také Dane
Hubáčkové a Milanovi Štefanikovi, kteří jsou v Canbeře na návštěve rodiny a přišli nám
pomoci. Zvláštní ocenění patří skupině kolem nákladního vozu. Přepravu zařízení o ½ 6 hod
ráno z Queanbeyanu zajistili Tony, Martin a Phil English a o odvoz o půlnoci se postarali
Martin, Aleš, Filip a René.
Děkujeme všem, je poctou mít tak fantastické přátele !

Blahoželáme
V marci a apríl tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Jan Gottwald
(15.3.), Antonín Vincenc (17.3,), Vladimír Gottwald (20.3.), Milana Švehla (1.4.), Daniel
Gottwald (6.4.), Mirek Novák (6.4.), Anika Nováková (9.4.), Lenka Švehlová (11.4.), Milan
Vincenc (11.4.), Jaroslava Ječmínková (12.4,), Chris Hewett (12.4.), Blanka Nováková (13.4.),
Marta Krausová (15.4.), Alene Almassy (19.4.), Vlastimil Sterner (20.4.) (Vlasta je týmto
ďaľším krajanom povýšeným do čestnej légie našich devedesiatníkov !) a Antonín Urbančík
(25.4.).
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.
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What is on our programm

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 !

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 !

V nedeľu, 18. marca o 14 hod.
usporiadame v BESEDE piknik so
spomienkou na dvanáste výročie
otvorenie klubu Beseda spojený s
vystúpením našej detskej Besídky.
Podávať sa bude občerstvenie

Sunday, the 18th of March at 2 pm
we are going to organize a picnic to
commemorate the 12th aniversary of the
opening of our Beseda Club in conjunction
with a performance of our kid‘s group
Besídka. Refreshments will be served.

Piknik v Besede v nedeľu, 18. marca
Vianoce aj školské prázdniny a s nimi spojený zhon v mnohých rodinách je za nami a je čas si
trochu posedieť a porozorávať sa so známymi. V našom stánku na Festivale prišli nám pomôcť
viacerí mladí krajani a boli by sme radi keby sa aj spoločensky zapojili do našich aktivít.
Na našom pikniku, 18.marca si spomenieme na dvanáste výročie otvorenia nášho klubu
Beseda. Ten čas ubehol veľmi rýchle, ale je na čo spomínať. Posedenie bude spestrené
vystúpením našej detskej skupiny Besídka. Budeme mať tiež príležitosť poblahopriať Tonymu
k jeho narodeninám a tiež Jozefom, ak by sa nejakí našli.
Na takýchto posedeniach by sme vždy privítali, keby sa našli dobrovoľníci z radov mladých
i dospelých, ktorí by nám predviedli nejaké kultúrne spestrenie programu svojou hudbou,
spevom alebo tancom.
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Členské príspevky na rok 2012

Membership fees for 2012

sú splatné do 31. marca t.r.

are due to be paid by March 31

Členské príspevky
jednotlivci
študenti, penzisti
rodiny
študenti, penzisti
Príspevok na časopis
(dobrovolný)

Membership fees
Ordinary
students, pensioners

$ 15.00
$ 10.00

Family
$ 20.00
students, pensioners
$ 15.00
Donation to Journal “Beseda” $ 15.00
(optional)

$ 20.00
$ 15.00
$ 15.00

Doteraz zaplatili svoje členské príspevky
na rok 2012 títo členovia
Berton S. F.
Chadim V.
Dobes L. & A.
Elias K. & A.
Gartner E. & M.
Gottwald V. & J.
Hewett P.
Hoskova E.
Jecminek J.
Jelinek L.
Jez R.
Jezek J.
Jezek S.
Kalivoda B. & V,
Kasparek Z.
Kincl O.
Koci J. & J.

$ 20.$ 20.$ 100.$ 20.$ 45.$ 20.$ 20.$ 15.$ 10.$ 60.$ 50.$ 10.$ 70.$ 50.$ 30.$ 40.$ 50.-

$ 15.00
$ 10.00

Kowalski E.
Kocyan J.
Krausova M.
Krausova Z.
Krivanek J.
Maier J. & V.
Marecek D.
Marous
Matuskova B.
Mayvalt
Mencik J.
Nekvapil S.
Novak M. & B.
Peska D,
Petru J,
Prihoda

So far the following members have paid
their fees for 2012
$ 15.$ 20.$ 10.$ 110.$ 15.$ 40.$ 30.$ 50.$ 50.$ 10.$ 20.$ 10.$ 20.$ 30.$ 20.$ 50.-

Puza B.
Puza M.
Ringer M.
Samal V. & M.
Schmied M. & P.
Simecek J. & V.
Soucek M.
Sterner V. & K.
Suchovsk\y J.
Svehla F.
Vincenc T.
Vejvoda
Wallner A. & Z.
Zezulka A. & M.
Zimlovski
York D.

$ 15.$ 10.$ 20.$ 30.$ 60.$ 20.$ 20.$ 50.$ 50.$ 50.$ 50.$ 20.$ 50.$ 50.$ 50.S 20.-

Príprava cesta na placky

Janko a Zorka
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prísady a miešanie

Jirka a Milan

V stánku na Festivale

Janko a Hanka s plackami

Erika, Janko a Diane

Jonathan pri pive

Veronika a Terezka
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Stretnutie krajanov na Veľvyslanectve SR
Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Canberre sa v sobotu 21. januára 2012 uskutočnilo
tradičné Novoročné stretnutie krajanov. Zároveň si hostia pripomenuli 19. výročie vzniku
Slovenskej republiky. Na podujatí sa zúčastnilo približne 200 hostí z rôznych kútov Austrálie,
vrátane honorárneho konzula SR M. Horvátha z Brisbane.
Veľvyslankyňa Eva Ponomarenková v otváracom príhovore okrem novoročného vinšu
pripomenula výročie vzniku SR a informovala krajanov o najnovších udalostiach, ktoré sa
dotýkajú života krajanov v Austrálii, vrátane
uzavretia dohody o sociálnom zabezpečení medzi
SR a Austráliou, výzvy Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí na predkladanie žiadostí o
dotáciu a o nadchádzajúcich parlamentných
voľbách v SR.
Krajanské stretnutie obohatilo vystúpenie dvoch
krajanských folklórnych súborov - Liptár z
Melbourne a detského folklórneho súboru
veľvyslankyňa SR E. Ponomarenková
Stonožka zo Sydney. Prítomným zaspievala aj
známa speváčka slovenských ľudových piesní z
Vojvodiny Katarína Mosnáková. Návštevníkom sa
ponúkala
tradičná kapustnica,
pečené
a doma
veľvyslankyňa
SR E. klobásy
Ponomarenková
pečené pagáče a sladké dobroty spolu so
slovenským pivom Zlatý Bažant a Topvar,
vínom od Matyšáka a slivovicou.
Bolo to veľmi vydarené
návštevníci sa rozchádzali
zážitkami.

stretnutie a
s bohatými

tanečná skupina Liptár
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muzika do tanca

Výzva profesním odborníkům v Austrálii a na Novém Zélandu
Konzulát České republiky připravuje rozšíření webových seznamů v Austrálii a na Novém
Zélandu působících česky/slovensky hovořících právníků, lékařů a případně dalších profesních
odborníků, kteří o takovou prezentaci projeví zájem.
V případě zájmu o umístění odkazu na svoje služby na webovou stránku konzulátu zašlete
prosíme svoji žádost e-mailem na adresu sydney@embassy.mzv.cz . K žádosti připojte stručný
popis oblasti působnosti s kontaktními údaji, jež si přejete zveřejnit, dle následujícího vzoru:
Jméno / Název firmy
Oblast odborné působnosti
Adresa
E-mail
Telefon
WWW
Případně další informace.
Z konzulátu ČR v Sydney
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Novoroční karneval 2012

aneb všichni jsme zase mladí! 6. ledna 2012
Novoroční karneval v Besedě s písničkami převážně z 80. let se po všech stránkách
povedl. Při tanci, hrách i soutěžích se, myslím, bavili děti i dospělí. A přestože se uskutečnil ne
dlouho po Milukáši a Silvestru, účast byla hojná.

Zleva přední řada dětí: Kayen, Milan, Daniela se „Spidermanem“ Adámkem, Zara jako
„Šípková Růženka“, Tobiáš „turista“ a před ním „princezna“ Anika, vedle Tonička „víla“,
další „japonec“ Tomík se sestřičkou Aničkou „tanečnicí“, „víla“ v zeleném Sofinka
s pirátským bratříčkem Benem.
Řada dospělých zleva: Chris, Neil, Dave a Boya, Dana, René, Petra, Tonda, Veronika
s Damianem a Blanka.
Na maškarní bále si každý přišel na své.
Tanec v plném proudu
Skákalo se v pytlích
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Trefovalo se míčky do hladové žáby (Tonička)
Hada jsme vytvořili při písničce “Jede,jede, mašinka”.
Následoval slalom s pingpongovým míčkem na lžíci mezi kuželkami

(Adámek a velmi bravůrně Dana a René)
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Oslavili jsme tu i 4. narozeniny Adámka

Děti při jednotlivých disciplínách získávali „zlaté pirátské mince!, které na konci podle
počtu získaných mincí vyměnili za medaile.
Předávání medailí
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Za povedené odpoledne bychom chtěli především poděkovat klubu Beseda za
propůjčení sálu a sponzorování cen, Petře Hewet hlavně za zorganizování celé akce,
výběr písní, nakoupení cen a uvádění. Chrisovi Hewet za obsluhu zvukotechniky.
A všem zúčastněným za nadšení při hrách a soutěžích.
Příště na viděnou se těší
Blanka N.
(více fotografií najdete na www.beseda.org.au)

Češi budou moci mít dvojí občanství. Když získají cizí,
neztratí české
Kdo chce získat cizí občanství, tak už se zřejmě nebude muset vzdát toho českého.
Dosud mohli dvojí občanství mít převážně jen ti, co žijí v manželství s cizincem. Stát
také umožní snadněji získat občanství krajanům v zahraničí. Počítá s tím návrh
zákona o státním občanství ČR, který připravilo ministerstvo vnitra.
"Bude plně umožněna možnost dvojího státního občanství českým občanům, kteří
dobrovolně nabudou cizí státní občanství," řekla Petra Schneiderová z tiskového
oddělení resortu. Podle současného zákona člověk získáním cizího občanství to české
ztrácí. Nevztahuje se to ale na ty, kteří mají za manžela či manželku cizince.
Možnost získat druhé státní občanství vítá právník Pavel Čižinský z Poradny pro
občanství, občanská a lidská práva. "Především Čechům, kteří žijí v zahraničí, to
úžasně usnadní situaci," míní expert na cizinecké právo.
Emigranti a jejich potomci se při žádosti o české občanství podle nového zákona
nebudou muset vzdát svého dosavadního občanství, ani mít pobyt na území Česka.
"Nová právní úprava také nebude omezovat možnost zjednodušeného nabytí
občanství pouze na osoby, které pozbyly české nebo československé občanství od
25. 2. 1948 do 28. 3. 1990," uvedla Schneiderová.
Podle Stanislava Kázeckého, zmocněnce pro krajanské záležitosti ministerstva
zahraniční, Češi v cizině legislativní úpravy uvítají. "Mnozí odešli do zahraničí
nedobrovolně a občanství jim bylo odebráno. Možnost znovuzískání českého
občanství má proto pro mnohé z nich velmi silný morální význam. Posílí to jejich pocit
sounáležitosti s naší zemí," uvedl.
Velký zájem o občanství je podle něj v krajanských komunitách USA a Kanadě,
celkově také v poslední době mezi zájemci výrazně přibývá potomků krajanů.
Ministerstvo odhaduje, že v zahraničí žijí zhruba 2 miliony Čechů.
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Občanům EU postačí k získání občanství jen tři roky trvalého pobytu
Mění se i podmínky pro získání českého občanství u lidí z členských států Evropské unie a
Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. "Předpokládá se, že u nich dojde ke zkrácení
požadované doby povoleného trvalého pobytu k udělení občanství ČR na dobu 3 let. Pro
občany ostatních států bude lhůta činit i nadále pět let," uvedla Schneiderová. Loni získalo
české občanství 561 lidí z členských států EU, o rok dřív to bylo jen 275.
Podle Čižinského ale bude po přijetí nového zákona pro všechny cizince obtížnější české
občanství získat. "Budou totiž muset prokázat znalost českých reálií nebo prokázat, že tady byli
po celou dobu trvalého pobytu. Bude se také zkoumat, jestli mají úzký vztah k Česku a jsou
integrováni z hlediska pracovního, rodinného a sociálního. To je absurdní. Ministerstvo bude
moci udělení občanství zamítnout komukoliv, kdo se jim nebude líbit," míní.
Zatím není rozhodnuté, zda si cizinci, kteří dostanou české občanství, budou moci podržet i své
původní. Návrh zákona totiž obsahuje jak variantu, která to umožňuje, tak zachování
současného stavu.
Zákon se věnuje i státoobčanskému bezdomovectví - tedy osobám, které nemají žádné státní
občanství (na konci loňského roku bylo takových lidí s přechodným či trvalým pobytem v
Česku 747). Zruší se i ustanovení, podle kterého někteří Slováci dlouhodobě žijící v Česku
získávali české občanství za jednodušších podmínek.
Návrh zákona bude v první polovině března projednávat Legislativní rada vlády a poté kabinet
Petra Nečase. Ministerstvo vnitra navrhuje, aby zákon začal platit od 1. ledna 2014.
Autor: Jan Jiřička, www.idnes.cz

Rekordní výsledky českého vývozu do Austrálie a na Nový Zéland
za rok 2011
Českým výrobkům se u protinožců čím dál tím víc daří. Za rok 2011 se do Austrálie a na Nový
Zéland vyvezlo zboží v hodnotě přesahující 7,7 mld.Kč a celková obchodní bilance je velmi
příznivá pro Českou republiku s hodnotou 4,5 mld.Kč.
Austrálie se momentálně řadí na 38. příčku destinací českého exportu, v oblasti Asie pak na
šestou příčku za Čínu, Indii, Japonsko, Jižní Koreu a Hongkong. V roce 2011 byl český vývoz
téměř 7 mld.Kč, český dovoz z Austrálie téměř 3 mld.Kč, saldo obchodní bilance je více než 4
mld.Kč. Český export do Austrálie s výjimkou krizových let 2009/10 dlouhodobě roste. Oproti
roku 2010 se zvýšil o pětinu. V dolarovém vyjádření dokonce o 30% zásluhou silného
australského dolaru. Mezi nejvýznamnější české exportní položky se řadí osobní automobily a
hračky. Za poslední dva roky se hodnota exportu škodovek do Austrálie zvýšila téměř pětkrát a
v roce 2011 přesáhla 2 mld.Kč. Česká vláda zařadila Austrálii v nové exportní strategii do
kategorie zájmových zemí.
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Zpráva z Konzulátu ČR v Sydney

Zisťuje sa IT kvocient obyvateľov Slovenska
IT Fitness Test 2012 potrvá do polovice marca
V stredu (15. februára) na webovom portáli eSkills.sk odštartoval IT Fitness Test 2012, celonárodný on-line
test IT znalostí obyvateľov Slovenska. Je určený predovšetkým mladým ľuďom, študentom stredných a
vysokých škôl, otestovať sa však môžu občania všetkých vekových skupín. Aktivita, financovaná zo zdrojov
Európskej únie, je súčasťou projektu Európsky týždeň e-Skills. Organizuje ju IT Asociácia Slovenska ako
člen združenia DigitalEurope.
Snahou organizátorom je, aby sa do testu zapojila čo najväčšia skupina respondentov a aby sa tak získali
relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku. Tie budú prezentované pred odbornou aj laickou
verejnosťou s cieľom inicializovať potrebné aktivity a zmeny, zamerané na zvýšenie IT zručnosti
predovšetkým absolventov stredných a vysokých škôl. „Počítačová gramotnosť je v súčasnosti dôležitou
konkurenčnou výhodou na trhu práce,“ dodáva prezident IT Asociácie Juraj Sabaka.
IT Fitness Test 2012 zostavil tím pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave v
spolupráci s ITAS-om. Po krátkej registrácii nasledujú otázky o spôsobe používania a o najčastejších
činnostiach vykonávaných na počítači a internete. Okrem teoretických otázok test preveruje aj praktické
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zručnosti s vyhľadávaním informácií na internete. Po zodpovedaní všetkých otázok bude test automaticky
vyhodnotený a účastník testu sa okamžite dozvie, ako v ňom obstál.
Všetci otestovaní sa automaticky dostávajú do žrebovania o ceny od partnerov projektu, napríklad o
ultrabook a iPad. Okrem jednotlivcov budú ocenené aj najaktívnejšie a najúspešnejšie stredné a vysoké
školy. Školy s najvyšším pomerom študentov zapojených do testovania k celkovému počtu študentov môžu
získať technické vybavenie pre svoju triedu, či školenie.
Testovanie trvá jeden mesiac, od 15. februára do 15. marca 2012.

(Skratka IT = Information Technology)

Z eTREND.sk

Toto číslo vyšlo 27. února 2012
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Slovo má David Gottwald
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