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B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

Zpráva výboru za březen a duben 2012 

Následkem Šaňovy zprávy na mém telefonním záznamu „Kde je zpráva výboru do Besedy“ za 

březen a duben nastal horečný chvat splnit neodvolatelnou povinnost a závazek redaktoru 

Besedy.  

Znovu se dostáváme do období vydávání našeho časopisu, kdy značná část našich VIP se 

chystá na odlet do teplých krajů. Zdánlivě by neměl vzniknout problém, jsou tady další 

členové, mrznoucí u kamen v Canbeře. Dojem, že by dlouhé zimní večery mohly doplnit 

zásobu článků a potřeb Besedy se nějak nenaplňuje. Stojíme před podstatnou generační změnou 

v Besedě a bez překlenutí této mezery je budoucnost velmi nejasná. 

Období březen a duben obsáhl 2 pravidelné schůze výboru. Přes nevhodně umístěné 

Velikonoce ve střetu s naší otevřenou Besedou první týden v měsíci (Beseda je otevřena první a 

třetí sobotu odpoledne) byla také uspořádána schůzka zainteresovaných členů k řešení 

zlepšeného přístupu ke Canberra Festivalu. Návrh na řešení zlepšeného zisku z akce bude 

vyžadovat řadu dalších posouzení možnosti realizace úkolu a následující detailní rozbory a 

přípravy. Zatím je to ve velmi počátečním stavu, dokončení vezme delší čas příprav, o 

výsledcích podáme zprávu. 

Hlavní akcí tohoto období bylo setkání členů ke 12. Výročí otevření budovy Besedy v neděli 

18.4. V minulosti to byla převážně tradiční vzpomínka na narození prvního presidenta ČSR 

T.G. Masaryka. Tentokrát akce byla také spojena se školkou pro děti našich mladých maminek. 

Toto sloučení několika motivů se ukázalo vynikající, jak vytvořením společenského prostředí 

tak i návštěvou. Přitomnost více než 40ti hostů, včetně Velvyslance ČR H.Kmoníčka a rady 

R.Pecla se sekretářkou velvyslanectví Lenkou Peclovou, byla potěšením pro organizátory akce. 

Dík Petře a dalším spolupracujícím maminkám české školky, uspořádané v souvislosti s touto 

členskou akcí, vše vyšlo nevídaně dobře. Protože ohlas a společenská zábava byla zcela 

spontální, pořad výkladu o staré hudbě, přislíbený panem velvyslancem, byl odložen na 

zvláštní setkání. Děkujeme všem zůčastněným za návštěvu a dámám, které přinesly chutné 

občerstvení k této akci, za obětavou podporu Besedy. Jejich umění bylo oceněno všemi 

přítomnými. 

V období kolem Velikonoc Beseda poskytla pomoc profesoru historie J. Millerovi z Palackého 

Univerzity v Olomouci, který sbíral data o exilu v Australii. Práce je součásti grantu 

Ministewrstva školství ČR a v popředí zájmu je období mezi 1948 až 1989. K tomuto jsme 

poskytli dokumentaci od vzniku Besedy v r.1972  do současné doby. Tuto se nám podařilo 

zachránit z pozůstatků práce předchozích výborů. Zde je hlavně nutno ocenit práci zesnulého 
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Karla Kaněry, za jeho důslednost vedení administrativy. Zjistili jsme, že obrazová 

dokumentace činnosti Besedy je velmi chudá, roztroušená mezi členy neznámo kde. Jedná se 

hlavně o dobu před 1989. Prosíme, pokud někdo nějaké snímky máte, poskytněte je v kopii 

nebo k přeskenování Besedě k doplnění historie spolku. Vrátíme je bez prodlení. 

Co nás čeká v bezprostřední budoucnosti. 

Kromě rozhodnutí o Svátku matek je otevřeno řešení budoucího redaktorství Besedy. Příslib 

elektronického zpracování je zajištěn, jde o redaktorství. Sestává z výběru obsahu a článků a 

zajišťuje náplň časopisu. Prosíme o dobrovolnou pomoc, informace členům Besedy je důležitá 

věc. Půjde také o výběr přetiskovaných článků, pokud nebude zásoba členských příspěvků ze 

zdrojů které máme k dispozici. 

Jinak znovu zveme členy Besedy k účasti na našich schůzích. Přijděte na výborovou schůzi ve 

3. sobotu v měsíci s návrhy, co zlepšit nebo udělat v budoucnosti. 

                                                                                                                                  Výbor Besedy 

  

Blahoželáme  
 

V máji a júni tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Tibor Slezák a 

Július Andres (2.5.), Ota Kincl (12.5,), Diana Bušek (14.5.), Denisa Švehlová (15.5.), Martina 

Bucifal (20.5.), Nelly Gottwald (21.5.), Dana Juránek (1.6.), Aleš Zezulka (1.6.), Zara Russell 

(23.6.) a Zora Kašpárková  a Olga Kormendy (26.6.). 

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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Deň matiek v BESEDE 6. mája o 14. hod. 

Pozývame Vás na spoločenské posedenie pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek. poriadame 

to s týždenným predstihom, aby sme umožnili oslavy v ten pravý deň v rodinnom kruhu.  

Na pobavenie hostí by sme privítali nepripravený improvizovaný kultúrny program s účasťou 

mladých i starších, môže to byť hudba, spev, tanec, „ don’t be shy !”  určite sú medzi nami 

talenty ! 

Pri dostatočnej účasti návštevníkov máme pripravenú tombolu s hodnotnými cenami. Oceníme 

príspevok šikovných kuchárok (a kucharov) vo forme dobrôt na tanieri. 

                                                                                                                                               Š.W. 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

                           

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 nedeľu, 6. mája o 14 hod. 

 

usporiadame spoločenské posedenie 

v  klube BESEDA pri príležitosti oslavy 

sviatku Dňa matiek. Uvítame zpestrenie 

programu improvizovanými kultúrnymi 

vložkami. 

Podávať sa bude občerstvenie 

 

 

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 !  

 

Sunday,  the 6th  of  May at 2 pm 

 

an afternoon get together in our BESEDA 

club to celebrate Mother’s day. We will 

appreciate improvised contributions to the 

program from the public.   

Refreshments will be served. 

 

Členské príspevky na rok 2012 
boli splatné do 31. marca t.r. 

 Soznam členov, ktorí zaplatili svoje člen-

ské príspevky na rok 2012 sme uviedli  v 

minulom vydaní Besedy. K tomuto soz-

namu pridávame ďaľších členov 

 

 

Membership fees for 2012 

are due to be paid by March 31 

The list of members who paid their fees  

for 2012 have been published in our last 

issue of Beseda. The names of following 

members have to be added to this list 
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Česká filharmonie vystoupí v Austrálii 

U příležitosti znovuotevření předního koncertního sálu v Melbourne budete mít velice vzácnou 

příležitost poslechnout si jedno z nejlepších světových hudebních těles. Česká filharmonie ve 

dnech 26. a 27. srpna 2012 odehraje dva exkluzivní 

koncerty v Arts Centre Melbourne. 

Na repertoár zařadila také českou klasiku v podobě 

předehry Smetanovy Prodané nevěsty nebo 

Janáčkovy 

poslední opery Z mrtvého domu či Dvořákovu 6. 

symfonii. Po dirigování v BBC Symphony 

orchestra se k České filharmonii vrací světově 

uznávaný šéfdirigent Jiří Bělohlávek. S orchestrem 

vystoupí houslový virtuos Josef Špaček, který se ve 

svých 23 letech řadí k předním houslistům své 

generace, a dále sólista na lesní roh, světově 

uznávaný, Radek Baborák. 

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost ! 

Vstupenky a více informací na : www.artscentremelbourne.com.au 

                                                                                            Z web-stránky Konzulátu ČR v Sydney 

Arts Centre Melbourne presents  

Czech Philharmonic Concerts 

Join us for this rare opportunity to hear one of the great orchestras of the world in two 

exclusive concerts for Arts Centre Melbourne.  

The concerts will be conducted by Chief Conductor Designate Jiri Belohlavek, Chief 

Conductor of BBC Symphony Orchestra. He will be joined by Concert Master and violin 

soloist Josef Spacek who at 23 years old ranks among the foremost representatives of today’s 

Jiťí Bělohlávek 

Andres J. & J,               $   50.- 

Bubeníček A.                $   30.- 

Damjanovski K. & J.    $   20.- 

Faith M.                        $   10.- 

Greene R. & M.           $  !00.- 

Kanera                          $   !0.- 

Málek V.                      $   20.- 

 

Mikula A.                       $   50.- 

Nedomlel M.                  $   10.- 

Ondrášek M.                  $   15.- 

Peel J.                             $   30.- 

Plesman J. & A.             $   35.- 

Popovský F.                   $   50.- 

http://www.artscentremelbourne.com.au/whats-on/event.aspx?id=2925
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young violin generation and 28 year old award-winning Bass 

Soloist Jan Martinik. 

Classical music lovers and the classically curious alike can 

relish a night spent in the company of these extraordinary 

musicians. 

Beethoven 3: 26 August 

Beethoven: Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55  

Bedrich Smetana: The Bartered Bride, Overture  

Josef Suk: Fantasy in G minor, violin & orchestra, Op. 24 

(soloist: Josef Spacek) 

 

Dvorak 6: 27 August 

Antonin Dvorak: Symphony No. 6 in D major, Op. 60  

Leos Janacek: From the House of the Dead, Overture  

Bohuslav Martinu: Memorial to Lidice  

Antonin Dvorak: Biblical Songs (soloist: Jan Martinik)  

 

Date & Time 

Beethoven 3: Sunday 26 August, 2pm 

 
Dvorak 6: Monday 27 August, 8pm 

Pricing 

Premium $295.00  

A Reserve $95 - $195 

B Reserve $85 - $165 
C Reserve $75 - $115 

Booking 

By phone: 1300 182 183  

Using the  Arts Centre Melbourne web-site 

 www.artscentremelbourne.com.au  

 

  

Orchestr  České filharmonie 

v koncertní sále 

Rudolfinum 

dirigent Jiří Bělohlávek 

http://www.artscentremelbourne.com.au/whats-on/event.aspx?id=2925
http://www.ceskafilharmonie.cz/CZECH-PHILHARMONIC_3.jpg?DocID=2007&Width=800&Height=577&RTypeID=773
http://www.ceskafilharmonie.cz/Belohlavek.jpg?DocID=1855&Width=1565&Height=2548&RTypeID=773
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 Vystoupení České filharmonie v Melbourne v 1959 

Česká filharmonie vystoupila se svým programem v Melbourne už v roce 1959 v rámci svého 

zájezdu na Nový Zéland a do Austrálie. Pobyt v Melbourne trval devět dnů, od 27. září do 5. 

října.  V Town Hall, která tehdy měla kapacitu 2.800 míst, hráli tři programy, vždy premiéru a 

reprízu, tedy šest večerů, měli mnoho zájemců a všechno bylo vyprodáno.  

V neděli, 4. září měli původně hudebníci mít volný den, ale všechno se změnilo a pořadatelé 

zorganizovali velký koncert pod holým nebem v Sidney Myer Music Bowl. Počasí tomuto 

koncertu nepřálo, silný vítr a hustý déšť přinutil uspořadatele intezivně přemlouvat hudebníky, 

aby koncert neodřekli. Nakonec zavezli vedoucí orchestru přímo do Myer Bowl, aby na vlastní 

oči viděli situaci. Kolem podia a v travnatém amfiteatru již bylo přes 20.000 diváků. Museli 

kapitulovat. Hrálo se pod velkým stanem napjatým obrovskými lany. Na rozdíl od 35.000 

posluchačů, kteří se nakonec v Myer Bowl sešli, hudebníkům pod stanem déšť nevadil, ale 

kvůli větru si museli obstarat kolíčky na prádlo a připevnit party k pultíkům. I program bylo 

třeba pozměnit, dávala se Vltava, Čajkovského klavírní koncert s Janem Panenkou a část 

Slovanských tanců. Koncert v Myer Music Bowl byl pro nejpočetnější publikum v historii 

České filharmonie – a rekord snad platí dodnes.   

Na toto turné výprava letěla v staré Dakotě, kterou účastníci nazvali „DC velorex“ (velorex byl 

název staré motorizované invalidské tříkolky). Popis tohoto letu se všetkými útrapami je 

zajímavé čtění a je přístupný na web-stránce www.frantisekslama.com spolu se vzpomínkami 

na Českou filharmonii. 

 

Setkání ministrů Schwarzenberga a Carra v Bruselu 

První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg se v průběhu 

zasedání ministrů NATO v Bruselu setkal se svým protějškem z Austrálie.  

Na schůzce s australským ministrem zahraničí Bobem Carrem projednávali ministři vojenskou 

a bezpečnostní situaci v Afghánistánu. Ministr Carr popřel informaci o předčasném stahování 

australského kontingentu a zdůraznil, že se nyní soustředí zejména na výcvik afghánských 

bezpečnostních složek. 

Dalším tématem byl postup 

sjednávání smlouvy o pracovních 

prázdninách, která by umožnila 

mladým lidem cestovat a pracovat v 

Austrálii a České republice. V 

současné době má ČR takovou 

smlouvu uzavřenou pouze s Novým 

Zélandem a Korejskou republikou. 

Ministři hovořili dále o uznávání 

http://www.frantisekslama.com/
http://www.ceskafilharmonie.cz/Rudolfinum-zimnT-_09.jpg?DocID=1802&Width=800&Height=536&RTypeID=773
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českých řidičských průkazů. Ministr Carr informoval, že letos budou jednotlivé svazové státy 

Austrálie průběžně uznávat české/EU řidičské průkazy nového vzoru pro řidiče starší 25 let. 

                                                                                                         Z web-stránky Konzulátu ČR v Sydney 

 Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti:               

Češi ve světě – Oslavy Dne české státnosti 2012 

Konzulát ČR v Sydney nám postoupil dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti 

krajanským spolkům s informací o týdnu nazvaném „Češi ve světě – Oslavy Dne české 

státnosti 2012“. Dopis uvádíme v plném znění. 

 
Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause  

Popis projektu 

Projekt „Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012“ proběhne na 

různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou 

prezidenta České republiky. Program koordinovaný Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR zahrnuje slavnostní večer uspořádaný Národním 

muzeem v památníku na Vítkově, Mezinárodní krajanský festival, Konferenci 

Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, předání ceny 

„Významná česká žena ve světě“ v Senátu Parlamentu ČR, přednášky 

v Náprstkově muzeu, účast krajanů na Národní svatováclavské pouti do Staré 

Boleslavi a mnoho dalších. Akce završí 28. září slavnostní večer „Vzkazy 

domů“ v historické budově Národního divadla za účasti významných 

osobností z veřejného života a Čechů ze zahraničí organizovaný obecně 

prospěšnou společností Dny české státnosti.  

Cíl projektu 

Cílem projektu je přiblížit příběhy Čechů ve světě v kontextu témat spojených 

s českou státností a národní identitou. Připravované akce jsou zároveň 

poděkováním Čechům v zahraničí za jejich přínos na šíření českých tradic, 
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kultury a povědomí o českém národě. Snahou je prohloubit vzájemné vazby 

mezi Čechy žijícími v České republice a Čechy žijícími ve světě. Češi jak 

uvnitř, tak vně hranic jsou jedním národem usilujícím společně o stejné ideály 

a myšlenky. Národem, který se již nemá rozdělovat ať už pod vlivem cílené 

propagandy politických režimů či politováníhodných předsudků. 

Projekt chce představit široké české veřejnosti nejen Čechy, kteří odešli 

před mnoha desetiletími, ale i mladé lidi a často uznávané odborníky pracující 
na různých místech světa. Ti se v zahraničí usadili teprve v porevoluční době 
a mnozí z nich prožili napínavé osudy a dosáhli velkých profesních úspěchů.  

O Češích ve světě 

Dle odhadů žijí v zahraničí asi 2 miliony lidí, hlásících se k českému 

původu. To znamená, že každý šestý Čech žije mimo hranice České republiky.  

Češi v zahraničí sehráli zásadní roli při vzniku československého státu v roce 
1918 (podpora Masarykovy politické akce v zahraničí) i v boji s autoritářskými 

režimy – s fašismem (československá exilová vláda, čeští letci v RAF, 
československá zahraniční armáda atd.) a komunismem (exiloví spisovatelé a 

vědci). Češi v zahraničí mají svou jedinečnou roli i v současnosti při podpoře 
českých kulturních a politických zájmů v zahraničí. Krajanské komunity ve 
východní Evropě mají velký význam při zachovávání českých tradic a zvyků, 

krajané v západních zemích a především ve Spojených státech amerických 
pomáhají při prosazování priorit české zahraniční politiky. 

Novým fenoménem jsou i Češi odcházející svobodně do zahraničí po 

roce 1989. Již tak nečiní proto, že by byli politicky nuceni. Odcházejí 
s vědomím, že se mohou kdykoliv vrátit. Jedná se často o velmi úspěšné 

osobnosti, které se v zahraničí usazují z profesních důvodů. V posledních 
letech se jedná především o země, jako jsou Velká Británie, Austrálie, Nový 
Zéland, Spojené státy americké a Belgie. Ke své vlasti mají většinou velmi 

kladný vztah a chtějí, aby jejich děti mluvily českým jazykem. O jejich 
úspěších a životních osudech se v České republice ví jen málo. 

Spolupracující subjekty 

Dny české státnosti, o.p.s., Mezinárodní koordinační výbor 
zahraničních Čechů, Mezinárodní krajanský festival, Národní divadlo, Národní 

muzeum, Česká centra, Náprstkovo muzeum, Arcibiskupství pražské, 
Rumunský kulturní institut v Praze, Senát Parlamentu České republiky, 
Národní filmový archiv a další. 

Předpokládaná mediální podpora 

 Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Respekt 

Kontakty 
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Projekt Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012 

Pracoviště pro krajanské záležitosti  
Toskánský palác, Hradčanské nám. 5 

118 00 - Praha 1 
Tel.: 224182714 
e-mail: zkz@mzv.cz 

www.mzv.cz/krajane 

Plán akcí od 24.9. do 30.9.2012 

 

Datum Hodina Akce Místo 

24.9. 

pondělí 

11 

hod. 

Prohlídka historických částí 

Náprstkova muzea s přednáškou 

Náprstkovo 

muzeum 

25.9. 
úterý 

10 hod. Zahájení série akcí „Češi v rumunském 
Banátě – tradice, soužití a spolupráce“  

České centrum 
Praha 

 17 hod. Předání ceny Významná česká žena ve 
světě Mezinárodního koordinačního 
výboru zahraničních Čechů 

Senát 

  Diskuse na téma „Jak česká veřejnost 
vnímá své krajany“ organizovaná 
Respekt institutem a Českým centrem 
Praha 

České centrum 
Praha 

26.9. 
středa 

9 
hod. 
 

Zahájení konference „Krajané a problém 
generací“ Mezinárodního koordinačního 
výboru zahraničních Čechů – ukončení 
v 18 hod. 

Národní muzeum 
- nová budova  

19 
hod.? 

Slavnostní večer u příležitosti oslav Dne 
české státnosti   

Národní muzeum 
– Vítkov 

27.9. 
čtvrtek 

9 
hod. 

Druhý den konference „Krajané a problém 
generací“, ukončení v 18 hod. 

Národní muzeum 
- nová budova 

10 hod.  Zahájení Mezinárodního krajanského 
festivalu 

Senát 

14 hod. Ekumenická bohoslužba Týnský chrám? 

16:30 
hod. 

Přijetí účastníků Mezinár. krajan. 
festivalu u primátora města Prahy 

Radnice hl. 
města Prahy 

18 hod. Setkání účastníků Mezinárodního 
krajanského festivalu  

Toskánský palác 

28.9. 
pátek 

9 hod. Účast na svatováclavské pouti do Staré 
Boleslavi 

Stará Boleslav 

9 hod. Fakultativní program pro účastníky 
konference „Krajané a problém generací“ 
Mezinárodního koord. výbor zahr. Čechů 

Praha 

11 hod. Prohlídka historických částí Náprstkova 
muzea s přednáškou 

Náprstkovo 
muzeum 

20 „Vzkazy domů“ – slavnostní večer oslav Národní divadlo – 

http://www.mzv.cz/krajane
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hod.? Dne české státnosti organizovaný obecně 
prospěšnou spol. Dny české státnosti 

historická 
budova 

29.9. 
sobota 

10 hod. Pokračování Mezinár. krajan. festivalu  

30.9. 
neděle 

10 hod. Zakončení Mezinárodního krajanského 
festivalu průvodem krajanů 

Hradčanské 
náměstí 

 

Kontakty pro zájemce o účast na jednotlivých akcích 
 

Akce Jméno E-mail a webové stránky Telefon 
Za hlavního 
koordinátora 
 

úvodní 
slavnostní 
večer na 
Vítkově a 
závěrečný večer  
v Národním 
divadle  

Ivana Miková zkz@mzv.cz 

www.mzv.cz/krajane 

+420 224 183 

164 

Mezinár.  
krajan. festival 

Věra Doušová reditel@olivovanadace.cz 

www.krajanskyfestival.eu 

+420 731 520 

262 

Konference 
Krajané a 
problém 
generací 

Magdalena 

Kašubová  

magdalena.kasubova@rozhlas.cz 

www.zahranicnicesi.com 

+420 221 552 

902 
 

Významná 

česká žena ve 
světě 

Ivan Dubovický ivan_dubovicky@mzv.cz 

www.zahranicnicesi.com 

+420 224 182 

864 

Náprstkovo 
muzeum 

Eva Popovič eva_popovic@nm.cz +420 224 

497 515 

 

Akce Češi 
v rumunském 
Banátě 

Veronica Miclea rumunskyinstitut@seznam.cz 
www.nm.cz/Naprstkovo-

muzeum/ 

+420 222 522 
865 

Svatováclavská 
pouť do Staré 
Boleslavi 

 www.staraboleslav.com  

Národní 
filmový archiv 

 nfa@nfa.cz 
www.nfa.cz 

+420 271 770 
500 

 

Přihlašovací formulář 

Datum přihlášení 

 

Jméno Příjmení Adresa Země 

 

mailto:eva_popovic@nm.cz
mailto:rumunskyinstitut@seznam.cz
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E-mail Telefon Krajanský spolek 

 

Akce Datum Počet vstupenek 
Úvodní slavnostní večer na Vítkově 

 

26.9.2012  

Závěrečný večer „Vzkazy domů“ ve staré 
budově Národního divadla 

28.9.2012  

Prosíme odeslat na e-mailovou adresu: zkz@mzv.cz 

nebo poštou na: 
 
Projekt Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012 

Pracoviště zmocněnce pro krajanské záležitosti  
Toskánský palác, Hradčanské nám. 
5 

118 00 - Praha 1 
CZECH REPUBLIC 

Setkání k 12. výročí otevření 

budovy Besedy 

V neděli 18.dubna se nás sešlo docela 

nevídané množství, dík skloubení řady aktivit 

do tohoto setkání. Nejmilejší ze všeho byla 

samozřejmě česká školka pod taktovkou 

maminek nejmladších ratolestí. Počet dětí 

přesáhl tucet. Rozhodný „komand“ Petry 

v ryzí češtině řídil výtvarnou činnost dětí. 

Tyto objevují a prohlubují svoji zručnost 

řadou nápaditých úkolů. Po řadě 

předchozích školek by možné pravidelné 

střídání řídícího školičky nabídlo všem, 

včetně dětí, rozmanitý přístup a odlehčení 

„principála“ před „burn out“.  

V druhém konci místnosti probíhala oslava 

narozenin nestárnoucího Tondy. Předvedl se 

vynikajícím dortem a přípitku se již zůčastnilo 

celé obsazenstvo (tedy vyjma školou 

povinných dětí). Menší vzrušení přineslo 

zamknutí dveří k chodbě do skladu, od kterých 

jsme neměli klíč. Někdo z mladších 
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přítomných v rámci recese zamáčkl 

knoflík uzamykající dveře. Situace byla 

napravena až po odborném rozbití skla 

nad dveřmi a obtížném průniku 

k odemknutí dveří. 

Vlastní odpoledne začalo předstihem 

jedné hodiny zahájením dětské školky. V 

úvodu jsme přívítali přítomné a členy 

Velvyslanectví ČR. Krátký nástin 

připraveného programu přešel již vlastně 

už do přátelské zábavy, které vznikala 

zcela samovolně. Z toho důvodu jsme opustili další připravený program, obsahující seznámení 

se starou hudbou. Tento byl přeložen na 

příštím setkání, které bude zameřeno na toto 

téma. 

Po dlouhé roky byla důsledně udržována 

tradice setkání členů Besedy k výročí 

narozenin prvního prezidenta ČSR T. G. 

Masaryka. Nynější mladá generace se 

vyjádřila, že jim již tento motiv moc neříká. 

V pokusném hledání jsme upřímně řečeno na 

rozpacích, jak se plynule vnořit do 

současnosti mladých. Zvláště, pokud zájmy 

nejsou jimi jasně předloženy. 

Výbor Besedy poděkoval našim členkám za zajištění občerstvení, které bylo jako vždy 

vynikající a v  dostatečném množství pro všechny přítomné. Stejně děkujeme jednotlivcům za 

práci s obsluhou a konečným umytím nádobí a úklidem místnosti. 

Domnívám se, že všichni přítomní byli spokojeni s průběhem našeho setkání a obešli se bez 

velkých proslovů a hodnocení minulých dvanácti let od otevření budovy Besedy. 

Těšíme se na shledání při příští akci Besedy.    
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R.J.  fotky M.N. 
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CANBERRA GOLD  

 

 

Část výstavy s exponátmi 

Aloise Mikuly 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

Vláda ACT každý rok hodnotí jedinečný 

společenský přínos občanů, kteří žili 

v ACT 50 nebo více roků. 

Do této akce zapadá výstava v 

Canberra Museum and Gallery 

Civic Square 

která dokumentuje zásluhy občanů, kteří se 

usadili v Canberre: založili tu rodiny, 

uzavřeli přátelství, zvládli těžkosti a užívali 

dobré časy. 

Vedení Muzea zařadilo do letošní výstavy 

památky našeho Aloise Mikulu za jeho 

vojenské zásluhy v době 2. světové války, 

za dlouholetou činnost v organizaci 

vojenských veteránů a ve skautingu. Mezi 

exponáty A. Mikulu je jeho dalekohled z 

tažení v Africe, vojenská vyznamenání, 

skautský šátek a lampa a stínidlo ako 

ukázky jeho záliby - práce se sklem.  

Výstava je otevřena 

od 13. března do 1. července 2012 

Each year the ACT Government 

recognizes the unique contribution made 

to the community by people who lived in 

the ACT for fifty years or more. 

This exhibition in 

Canberra Museum and Gallery 

Civic Square 

recognizes some of the individuals who 

have made their lives in Canberra: 

bringing up family, making friends, 

surviving adversity and cherishing good 

times. 

This year exhibition includes memorabilia 

of Alois Mikula as a recognition of his 

service during WW II, activities at the 

ACT Branch of the Rats of Tobruk and the 

scouting movement. Mikula’s part of 

exhibition includes his binoculars from the 

Africa campain, military medals, stained 

glass lamp and candle shelter and a scarf 

of the 13th Canberra Scout Group.  

The exhibition is running 

from 10 of March untill 1 of July 2012 
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                  Dva hlavolamy                                    

Two puzzles                                                                     

           1. /                                               

 

         2./  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                         Š.W.Mensa Mental Challeng 

 

                                                                                                     Toto číslo vyšlo 30. mája 2012     

                                                               

  

M

y

 

F

i

r

s

t

 

M

o

r

n

i

n

g 

Jana s Janou a Kočom 

Damjanovským 

    

Každý znak 

v tomto štvorci 

predstavuje jedno 

číslo. Môžete 

zistiť aké číslo by 

malo byť miesto 

otazníka ? 

Each symbol in this 

square representrs a 

number. Can you 

work out what 

number should 

replace the question 

mark ? 

Každý tvar má určitú 

váhu. Váhy č. 1 a č. 2 sú 

presne vyvážené. Koľko 

štvorcov je treba na 

vyváženie váhy č. 3 ? 

 

 

Rozlúštenie v budúcom 

čísle Besedy. 

Each shape has a value. Scales 

1 and 2 are in perfect balance. 

How many squares are needed 

to balance scale 3 ? 

 

 

 

Answers in the next issue of 

Beseda. 
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Slovo má David Gottwald 
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