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        B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

Život v Besede v máji a júni 2012 

Náš René, zabehnutý autor tohoto úvodníku dal prednosť rybolovu v teplom Darwine pred 

canberským mrazivým počasím. Neviem, prečo tam chodí, nám tu chýba a ryby v Darwine by 

ho tiež radšej videli v Canberre.  

Na začiatku mája sme ako v predchádzajúcich rokoch usporiadali v našom klube posedenie pri 

príležitolsti Dňa matiek. Zvykneme to organizovať v predstihu, aby sme umožnili rodinám 

osláviť tento sviatok v ten pravý deň v rodinnom kruhu. Oslavy sa zúčastnilo vyše 30 krajanov, 

prišli medzi nás aj veľvyslanec ČR Hynek Kmoníček a manželia Radim a Lenka Peclovi. 

Mamičky aj babičky dostali ružičky a čokoládovú pochúťku.                                                                                                                                                                                                                          

Hostia si pochutili na párkoch z Južnej Austrálie a na doma vyrobených sladkostiach. 

Ďakujeme dobrovolníčkam (aj Jirkovi Menčíkovi) za príspevky.  

V polovici mája Petra znovu zorganizovala Besídku s detmi a maminkami. Ukazuje sa, že 

dobre pripravený program vie zaujať pozornosť rozvíjajúcich sa individualít a starostlivosť 

o tých najmenších je výborná investícia. Ďakujeme Petra.  

Každú stredu večer sa stolnotenisoví nadšenci schádzali v klube. odburávali zjedené kalórie 

a otužovali si telá. Klobúk dole, mnohí z nich sú blízo osemdesiatky ! 

Na 12. augusta pripravujeme našu zimnú špecialitu - prasa na ražni a k tomu kapustu a knedle. 

Bude to iste pochúťka na ktorú si hostia zvyknú spomínať, tak si ten datum poznačte 

v kalendári.   

V týchto zimných mesiacoch mnohí naši krajania v Austrálii využívajú letnú pohodu na druhej 

strane glóbusu a trávia tam dovolenky, cestujú a navštevujú rodiny a priateľov. Veríme, že až 

sa títo cestovatelia vrátia domov, tak sa na našich stránkach s nami podelia o svoje bohaté 

zážitky.   

 Blahoželáme  

V júli a auguste tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia:  Zlata Wallner 

(12.7.), Marek a Honza Zezulka (19.7,), Ondřej Bušek (23.7.), Eva Žemličková (30.7.), Břeťa 

Zezulka (7.8.), Julie Bucifal (8.8.), Jana Damjanovská (15.8.), Milan Bušek (16.8.), Kayen 

Russell (18.8.) a René Jež (30.8,). 

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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Prasa na ražni v Besede 

Našu zimnú špecialitu – prasa na ražni 

pripravujeme na  

nedeľu, 12. augusta o 13 hod. 

Ako príloha sa bude podávať tradične kapusta 

s knedlíkmi. Kupóny na jedlo budú stáť $ 17, 

pre školákov  $ 8 a deti v predškolskom veku 

budú jesť zadarmo. Podávať sa bude tiež káva 

a čaj so zákuskami. Na spestrenie jedálného  

lístku prosíme dobrovoľníčky o nejaký tanier  

s dobrotami . Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.  

 

 

 

 

 

 

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, 12. augusta o 13 hod. 

 

máme na programe v BESEDE prasa na ražni 

a podávať sa bude tradične s kapustou (se 

zelím) a knedlíkmi. Ponúkať sa bude aj káva 

alebo čaj so zákuskami. Veríme, že prídete 

v hojnom počte a ako obvykle dobre si 

pochutíte.  

 

 

 

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 12th  of  August at 1 pm 

 

There will be a pig on a spit and it will be 

served as a tradition with cabbage and 

dumplings. Afterwards coffee or tea with 

home made cakes will be served. We 

hope you will enjoy this delicacy as on 

previous occasions. 

 

Alex Saeck  s prasaťom pred rokom 
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Den matek v Besedě  6. května   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Daniela, Petra, Boya, Iva, Derek, Dana Hubáčková                                Sophie, Veronika a Damian 

             v pozadí Neil s Kyanem a Adamkem 

           losování tomboly                                                        Kočo s první  cenou 
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Besídka 12. května 2012 

Naše maminky s dětmi se opět setkaly v sobotu 

12.5.2012 v klubu Beseda. Tentokrát jsme se 

věnovali tématu podzimu, probrali jsme různé 

druhy ovoce, učili se básničku "Foukej, foukej, 

větříčku" a otiskovali množství podzimem 

zbarvených listů na papír.  

 

Setkání bylo mimořádně úspěšné - všem líbila 

rachtadla a jednoduché hudební nástroje, a tak se 

jak maminky, tak i děti zdatně hudebně vyřádily. 

Maminky si zopakovaly tradiční česká říkadla. A 

děti? Tak ty se nám temperkami natřely pěkně do 

barev podzimu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Veronika s dětmi : Tom, Sophie, Karolinka, Misha, Anna a Ben 
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Česká umělkyně Eva Koťátková se představí na 18. Bienále v Sydney 

Od 27. června do 16. září 2012 bude probíhat na několika místech Sydney největší událost 

současného výtvarného umění v asijsko-pacifickém regionu. Po dobu 12 týdnů bude zdarma 

otevřeno pro veřejnost 18. Bienále s českou účastí. 

Od svého založení v roce 1973 poskytovalo Bienále mezinárodní platformu pro inovativní 

současné umění, bylo přehlídkou prací více než 1500 umělců z 83 zemí. Na minulý 17. ročník 

Bienále se přišlo podívat více jak půl miliónu návštěvníků. V minulosti byli pozváni z 

Československa například Jiří Kolář nebo Milan Knížák. 

Letošní ročník je nazvaný all our relations/ všechny naše vztahy, pod kurátorstvím 

Catherine de Zegher a Geralda McMastera se zaměří na tradici vyprávění příběhů, kde jak 

vypravěč, tak posluchač obsadí prostor příběhu. 

Eva Koťátková (1982, Praha), mladá česká umělkyně a laureátka Ceny Jindřicha 

Chalupeckého z roku 2007, se ve své tvorbě věnuje zejména tématům, která se svým způsobem 

týkají (nebo někdy týkaly) každého z nás, ať už jde o inspiraci základním školským systémem a 

jeho omezujících aspektů či pohybem v osobním prostoru a interakci s prostředím, kde žijeme, 

nebo s předměty, které se v něm nachází. Tyto náměty jsou originálně připomenuty 

zvýrazněním některých prvků zachovaných v paměti od dětství nebo je na ně nahlíženo z 

rozličných, nějakým způsobem nestandardních úhlů. 

Autorka jde ve svých pracích po samotné podstatě předmětů, zkoumá jejich chování v novém 

uspořádání nebo je osvobozuje od původní funkce, jako například v projektu Řízená ztráta 

paměti, kdy se čtyři lidé zabydlovali v hromadě 

vyřazených věcí z domácnosti způsobem, při 

kterém účelně zapomínali na svou dosavadní 

zkušenost s kusy nábytku a běžnými objekty a 

využívali poznatky získané až při ohledávání a 

stěhování využitého odpadního materiálu. 

Eva Koťátková vytváří mimo jiné kresby, 

instalace, objekty, videa nebo performance. 

Ačkoli využívá různé techniky, je vždy 

zachována jednotná myšlenková linie, která se 

často zaobírá pozicí jednotlivce v systému a 

společnosti. Zajímavá je také její práce s 

veřejností. Například na Liverpoolském bienále 

v 2010 autorka předvedla dílo Stories from the 

Living Room, které funguje na principu 

převypravování příběhů ze života starých lidí v 

první osobě malými dětmi. Pozoruhodné je, že 

šlo přímo o aktivní obyvatele Liverpoolu. 

Pro 18. Bienále v Sydney si Eva Koťátková 

připraví nový projekt, Theatre of Speaking 
Stories from the Living Room 
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Objects/ Divadlo mluvících předmětů, který v sobě zahrnuje vyprávění příběhů a divadelní 

představení s dětmi a se seniory. 

Zastupitelské úřady ČR v Canbeře a v Sydney účast Evy Koťátkové na 18.ročníku Bienále v 

Sydney podpořily a srdečně všechny milovníky moderního umění zvou na její instalaci, která 

bude k vidění v zajímavých prostorách na Cockatoo Island. 

Více o Bienále na www.bos18.com 
                                                                                                Z web stránky Konzulátu ČR v Sydney 

 

1. setkání českých a slovenských škol v Austrálii a na 

Novém Zélandu 

Setkání je určeno jak učitelům, či zakladatelům českých a slovenských škol v Austrálii a na 

Novém Zélandu, tak rodičům vícejazyčných dětí a široké veřejnosti se zájmem o založení 

školy, a výměnu zkušeností s vedením školy a výukou českého a slovenského jazyka.  

 

CZECH AND SLOVAK SCHOOL OF SYDNEY 

www.czechandslovakschoolofsydney.com.au 

skolasydney@gmail.com 

ABN 35 316 217 405 

pořádá 

1. setkání českých a slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu 

25. - 26. srpna (augusta) 2012  v Sydney 

Setkání je určeno jak učitelům, či zakladatelům českých a slovenských škol v Austrálii a na 

Novém Zélandu, tak rodičům vícejazyčných dětí a široké veřejnosti se zájmem o založení 

školy, a výměnu zkušeností s vedením školy a výukou českého a slovenského jazyka.  

Program setkání: 

pátek 24.8. 

přílet/příjezd účastníků setkání do Sydney, ubytování (na vlastní náklady) v Ultimo 

(prosím rezervujte si ubytování co nejdříve na www.lordwolseleyhotel.com.au) 

http://bos18.com/
http://www.czechandslovakschoolofsydney.com.au/
mailto:skolasydney@gmail.com
http://www.lordwolseleyhotel.com.au/
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sobota 25.8. 
8:30 sraz v Czech and Slovak School of Sydney v prostorách Green Square School, 

Alexandria, přivítání účastníků vedením školy                                                                  (adresa 

školy je na www.czechandslovakschoolofsydney.org.au ) 

9:00 - 12:00 náslechy ve třídách  malé děti (2-3 roky),  předškoláci (3-5 let), kindergarten   (5-6 

let), školáci (6-12 let) dle vlastního výběru a zájmu (11:00 – 11:15 prostor na dotazy k 

náslechům, občerstvení zajistí hostující škola) 

12:00 – 12:30 prohlídka knihovny a studijních materiálů 

přesun na místo setkání v Harris Community Centre, 97 Quarry Street, Ultimo 

13:00 – 14:00 oběd (na vlastní náklady) v kavárně vedle místa konání setkání 

14:00 – 18:00 představení jednotlivých zástupců škol, přednášky a diskuze k vedení a 

organizaci škol 

19:00 společná večeře (na vlastní náklady) v místě konání setkání v Lord Wolseley hotel v 

Ultimo 

neděle 26.8. (pouze pro učitele) 

9:00-12:00 setkání učitelů zúčastněných škol, výměna zkušeností, organizace společných 

projektů 

12:30 společný oběd (na vlastní náklady) ukončení setkání škol 

PROSÍME ZÁJEMCE O SETKÁNÍ O POTVRZENÍ ÚČASTI na: skolasydney@gmail.com 

nejpozději do 31.7.2012 

POSTAL ADDRESS: PO BOX 1142, Broadway, NSW 2007 

Principal: Lenka Kanova, mob 0406 68 06 05 

                                                                                                      Z web stránky Konzulátu ČR v Sydney 

 

Vzpomínky na Prahu 
(červen 2011) 

 

Všichni, já myslím každý Čech, se chce ukázat jako dobrý průvodce ve svém domově. 

Příležitost se naskytne zřídka. Já jsem doufal, že to alespoň jednou udělám s dětmi. 

Příprava byla krátká, starost byla, jak zajistit, aby všichni měli hezké časy a dobré vzpomínky. 

Naučit je říkat něco česky ! Vnuka, který měl 11 let, jsem učil odpovědět na otázku „kam 

jedete“ říci „jedeme do Prahy“. Když paní průvodčí ve vlaku kontrolovala lístky, požádal jsem 

http://www.czechandslovakschoolofsydney.org.au/
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ji, aby se zeptala kluka “kam jedete“ a on sebevědome odpověděl „jedeme do Prahy“. Kupé se 

smálo a on byl pyšný. On mluví anglicky, dánsky a učí se němčinu, ale to byla jeho první 

zapamatovaná slova v češtině. 

Česká kuchyně. Přijedeme do Prahy a jdeme na oběd do japonské restaurace. Chci, aby byli 

šťastni – ale sushi v Praze ? Během pobytu shánějí také mexická, italská a podobná jídla.  Proč 

ne česká ? Ve Starém Městě vyhledávají kavárny ve starých budovách, v úzkých ulicích, 

sedíme u stolů, které se hýbají, na židlích, které jsou nepohodlné, jíme ze starých talířů a 

pijeme ze šálků, které pamatují prababičku. Jídlo je dobré za dvojnásobnou cenu. Jsou mladí, 

my starší tomu nerozumíme ! Ale šli jsme také do českých restaurací a do Slávie s výhledem na 

Vltavu. 

Praha je hezká v každém denním čase. Ja mám rád brzké ráno a brzký večer, plné restaurace, 

občany na ulicích ve zhonu do práce a z práce. Turisté jsou v hotelech unaveni a město patří 

Pražákům. 

Praha má stovky knihkupectví, které nabízejí knihy všech druhů, české kuchařky ve všech 

jazycích a všechny cizí kuchyně v češtine a cizí literaturu v překladech. Dnešní české knihy 

jsou v češtine, která je jiná, s výrazy, kterým nerozumíme. 

Bylo hezké letní počasí, školní prázdniny a Češi jsou turisté. Ve vlaku směrem na jih do Lince 

lidé všech věků s ruksaky, v silných botách a s kytarou. Z okna vidím cyklisty, na okrajích lesů, 

na březích rybníků, řek a potoků barevné stany a rodiče s dětmi. Češi, když nejedou do 

zahraničí, ztráví volný čas  na chatách, ve stanech a couráním se po krajině. 

Prohlídli jsme si Hradčany a některé zámky. To je organizovaný turizmus. Všude na 

parkovištích stánky s prodejem českých suvenýrů vyrobených v Číně nebo Vietnamu, které 

nepřežijí více než jeden, dva dny. Kvalitní, dražší památky jsou většinou jen v Praze. Přivezl 

jsem si „Ježka v kleci“.  

V blízkosti rakouských hranic jsou obchody se zbožím pro sousedy. Rakušané tam jezdí pro 

cigarety, alkohol, pivo, čokoládu atd., nejen české, ale také dovezené. Dělají velké nákupy. 

Proč je to tam levnější, nevím, asi rozdíl v daních. 

O co jsem přišel ? Co jsem zanedbal ? Nedostal jsem se ani do divadla, ani na koncert. To je 

třeba organizovat dopředu. Při minulých návštěvách to bylo jednoduchší, s přívěskem dalších 

členů rodiny to nevyšlo. Návštěva příbuzných dále od Prahy byla také časově náročná a tak mi 

to nevyšlo.  

Snad příště.                                                                                                                   

                                                                                                                                       Sláva Ježek   

150 let Sokola a XV. Všesokolský slet 2012 

Česká obec sokolská v roce 2012 oslaví 150. Výročí svého založení – založení Sokola. 

Nejdůležitejší z akcí, které se budou při této příležitosti konat, je XV. Všesokolský slet. Tento 

slet je již čtvrtým Sletem od obnovy sokola v roce 1990, to dokazuje správný směr současných 
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sokolských myšlenek, které jsou postaveny na šíření programu sport pro všechny a propagaci 

zdravého životního stylu pro všechny věkové kategorie. 

Ve středu 20. června se v historických prostorách Tyršova domu v Praze uskutečnila tisková 

konferenece České obce sokolské (ČOS) k XV. Všesokolskému sletu a výročí 150 let založení 

Sokola. „Všesokolský slet je vyvrcholením letošního výročí sto padesáti let našeho Sokola,“ 

upozornila na úvod startostka ČOS Hana Moučková. 

 

Velkolepá akce zasáhne celou metropoli, většina prezentací sokolských a dalších souborů, 

takzvané pódiové skladby, jsou situovány do vršovické Synot Tip Arény a přilehlých prostor v 

pražském Edenu. Na sletu vystoupí celkem asi 10 500 cvičenců. 

 

Náčelník ČOS Miroslav Vrána informoval o průběhu XV. Všesokolského sletu a jeho 

událostech v prvním červencovém týdnu. Zdůraznil, že oslavy Sokola podpoří osobnosti a 

skupiny z celého světa. „Na sletu vystoupí cvičenci ze Spojených států, Kanady, Austrálie, 

Francie, ze Švýcarska a z dalších zemí,“ prozradil Miroslav Vrána. 

 

V neděli 1. července dojde k určitému dopravnímu omezení v centru metropole, kterou od 

dopoledních hodin ozdobí sletový průvod Prahou. 
                                                                                                                      www.vsesokolskyslet2012 

 

 

 

http://www.vsesokolskyslet2012/
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Profesor Jaroslav Miler, který v rámci studie „Český exil v Austrálii, 1948      – 1989“ zkoumal 

archiv naši Beserdy, požádal Zorku Kašpárkovou, aby mu objasnila některé detaily okolo 

činnosdti Sokola v Canberre. Zorka Kašpárková na jeho dotaz odpověděla dopisem, z kterého 

vybíráme. 

Milý pane řediteli, 

Tak k Vašim otázkám -  boužel pamětníci první jednoty Sokola v Canberre jsou už všichni na 

Pravdě Boží jak se říká, ale díky “Sokol malé dějiny, velké myšlenky” od bratra Waldaufa mám 

přesná data : Sokolská jednota v  Canberre byla založená původně v roce1950 a zanikla v roce 

1957. První naše cvičení při obnově bylo 20. srpna 1975, tehdy jsme měli cvičení dvě,  t.j.  pro 

děti a pak pro dospělé. Pobočkou Sokola Sydney jsme se stali teprve po vytvoření župy 

Australské, a to bylo tuším v roce 1977, po sletě v Curychu v roce 1976. Cvičili jsme pravidelně 

až do konce let 90-tých, přesné datum si nepamatuji. ( Při velkém požáru Canberry v roce 2003 

nám shořel dům se všemi tiskopisy, daty, knihovna, včetně národních ručně vyšívaných krojů, 

fotografií a dalších památek, takže jsem odkázaná pouze na svoji paměť a díky mnoha změnám 

od té doby, ne prave jistou). Cvičenců ubývalo, nejprve děti, potom dorost, když členové 

odcházeli na studie či dorostli a měli zaměstnání ne právě v Canberre, ale to nebránilo, aby 

zbytek i když jsme neměli pravidelné cvičební hodiny, ještě nacvičoval na slet.  27. července 

1977 jsme měli slavnostní cvičební hodinu, na které žactvo přecházející do dorostu skládalo 

slib a starší členové jej obnovovali. Během let jsme měli mnoho vystoupení jak v Sydney či zde 

v Canberre při různých národních či sokolských oslavách a vystupovali jsme i na 

Národnostních festivalech (Multicultural festival) zde v Canberre. Sletu v zahraničí se nás 

zúčastnilo 6 cvičenců v Curychu v roce 1976, (mluvím pouze o Canberre),  v 1982 ve Vídni byli 

pouze 3 cvičenci, Curyšský slet v r. 1986 jsem absolovovala jako cvičenka sama a v roce 1990 

v Paříži už jsme byly 3, dcera, vnučka a já, na Pražským sletě v r. 1994 za Canberru nás cvičilo 

5, v roce 2000 ještě 4 cvičenky a v roce 2006 pouze 3 cvičenky a ty se chystají i na letošní slet 

2012. Bohužel myslím, že je to náš poslední slet, mně je 82 let, dceře 57 a Janě 76, takže sotva 

se dá očekávat, že bychom v r. 2018 ještě mohly. Pro zajímavost, Jana bydlí v horách 250km od 

Canberry a tak se nacvičujeme každá sama, plánované secvičování v únoru padlo díky dešťům 

a zátopám a za Janou jsme jeli pouze dvakrá. Nyní před odletem máme ještě možnost cvičit 

společně dva dny po sobě, když Jana přijede do Canberry. Jinak potom z Prahy zajedeme na 

jedno cvičení do Vídně s jejichž reprezentanty máme společně cvičit. 

 

Doufám, že jsem Vám zhruba pomohla s tou Canberrou,  ještě v případě, že potřebujete data, 

Vám opíši co je mi známé o župě Australské : Johannesburg (Jižní Afrika) založená 1972,  zda 

ještě existuje, nevím, posledně jsem s nimi mluvila v roce 1994 v Praze, Melbourne založená 

1950, zanikla 1962, obnovená 1975, Perth založená 1950, zanikla 1958, Albany (pobočka 

Perthu) založená 1952, zanikla 1955, Port Darwin založená 1950, zanikla 1951, Springbok 

(Jižní Afrika) 1984, Sydney založená 1950. Vím určitě, že Sydney ještě existuje, v Melbourne to 

vypadá spíše na krajanský spolek a pěstují tam hlavně sporty. O Jižní Africe nemám vůbec 

žádné zprávy. Ještě na vysvětlenou, byla jsem na počátku ustanovení župy Austrálské zvolená 

župní náčelnicí a s postupem let, věkem a vzdálenostmi se styk stával řídší a také pokud se 

necvičí, tak neni k němu důvodu. 

  

Z těch dat plyne jasně, že nadšení a chuť i snažení bylo od počátku emigrace, zvýšená aktivita 

byla spojena s další emigrační vlnou 1968, ale upadat začala s osvobozením ČR v roce 1989, 

což je celkem pochopitelné, je spojení přes e-maily,telefon a volná možnost návštěv a cestování. 
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Přeji Vám, pane řediteli úspěch v práci a potřebujete li něco ještě vědět, napište mi a budu li 

moci najít pramen či sama o tom něco vědět, rada pomohu.  

Srdečně  Nazdar  

Zora Kašpárková  

Miloš Macourek ( 1926 – 2002 ) 

Za svůj život prošel řadou zaměstnání. V letech 1953 až 1960 byl lektorem pro dějiny umění ve 

škole ROH, pak další tři roky dramaturgem Filmového studia Barrandov. Byl autorem řady 

knih pro děti, s fantastickými náměty a především scenáristou populárních českých filmových 

komedií. 

Z jeho literární tvorby Dáša vybrala knihu Živočichopis na kterou si vzpomíná z její dívčích 

let. Krátké prózy Miloše Macourka ve sbírce Živočichopis obnovují v čtenáři pocit novosti a 

zázračnosti světa. Jsou to vtipné, duchaplné a leckdy ostře pointované zvířecí bájky a anekdoty 

s kritickým jinotajným podtextem. Takové texty jako Bourec, Pštros, Kudlanka nábožná, 

Elektrický úhoř, Slon a Chameleon mluví docela zřetelně a velmi bystře o dnešním člověku a o 

dnešním světě. Okouzlují svou originální fantazií a poetickým humorem. 

 

Krátké prózy z Macourkovy knihy Živočichopis 

Žirafa 

Když chodila žirafa ještě do školy, mívala jedničku z počtů i ze čtení, ale z tělocviku měla 

pokaždé pětku, protože neuměla udělat kotrmelec, at dělala co dělala, kotrmelec udělat 

nemohla, byla z toho celá nešťastná, kdekdo jí radil, to musíš takhle a pak takhle, koukej, jak je 

to jednoduché, ale žirafě se to nikdy nepodařilo, neveděla, co má dělat s krkem, a paní učitelka 

jí říkala, žirafo, žirafo, ty jsi ale nemehlo, to bude pěkné vysvědčení, co tomu řeknou páni 

rodiče, a žirafa velice plakala, a kdo šel náhodou kolem, myslel, ze prší, a když byl konec 

školního roku a rozdávalo se vysvědčení, žirafa měla opravdu pětku z tělocviku a plakala ještě 

víc nez posledně, a když přišla domů, ptal se jí tatínek s maminkou, co se jí vlastně stalo, a 

žirafa se přiznala, že má pětku z tělocviku, a maminka s tatínkem neříkali nic, šli do vedlejšího 

pokoje a dlouho se tam radili, a když se vrátili, nesli svá stará školní vysvědčení, a když si je 

malá žirafa prohlédla, našla tam pětky z tělocviku. 

Housenka  
 

Housenka je housenka, má pořád chuť k jídlu, když ji někdo pozve ke stolu, nenechá se dvakrát 

pobízet, ale za chvíli má znovu hlad, a tak se jedna taková housenka rozhodne, že přijme místo 

v zelinářství, kde je veliké skladiště zeleniny, ale moc toho neprodá, to si můžete myslet, 

housenka je housenka, není ostatně co prodávat, housenka na to stačí sama, vypadá hezky, jde jí 

to k duhu, má výbornou náladu a myslí si, to byl výborný nápad přijmout takové místo, tolik 

dobrot jsem ještě nikdy najednou nesnědla, ale nic netrvá věčně, jednoho dne musí skládat účty, 

pořádek musí být, nikdo si nemůže dělat, co by chtěl, ale housenka se usmívá, jako by se nic 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ROH
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nestalo, a říká moment, jdete zrovna nevhod, mám nejvyšší čas se zakuklit, nemůžu být 

donekonečna housenkou, nic netrvá věčně, pořádek musí být, ostatně nehoří, potom to 

vyřídíme, a tak se zakuklí a nezbývá než čekat, čekat týdny a měsíce, a najednou je tady krásný 

motýl, elegantní motýl, který říká, dovolte, co je mi po nějakých nesrovnalostech, co je mi do 

nějaké zelené housenky, nikdy jsem ji ani neviděl, a odletí, jako by se nic nestalo. 

 

 Zebra 

Zebra je vzácné zvíře a každým rokem je vzácnější a vzácnější a nedivte se, zeber je čím dál 

míň, stávají se z nich obyčejní koně, hnědí nebo černí, zeber je čím dál míň a jak by nebylo, 

pruhovaná trička nejsou k dostání, taková stará zebra jde s dcerami do obchodu, říká 

prodavačce, dvoje trička pro tyhle zebry, ale prodavačka říká, lituji, zeptejte se tak za čtrnáct 

dnů, snad nějaká přijdou, ale trička nejdou a nejdou, kdo má pořád běhat po obchodech, a zebry 

dospívají, nemohou chodit jen tak, a tak si nakonec koupí nějaký obyčejný hnědý nebo černý 

svetřík s dlouhými rukávy, obyčejný svetřík, jaký nosí hnědí nebo černí koně, a pak se divte, že 

zeber ubývá. 

Tučňák 

Tučňák je nešťastný pták, má jedny jediné šaty a musí v nich všude, v divadle to ještě jde, v 

divadle to není tak špatné, horší je, když chce v létě na koupaliště, marně prohlíží skříň už 

podvacáté, nemá tam nic, vůbec nic, žádné plavky ani krátké kalhoty, a tak co má dělat, jde a 

koupe se v tom, co má, a kdekdo se za ním ohlíží a říká, poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, 

co by dělal, už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu, a tučňák je velmi nešťastný, jak ho 

má takové koupání bavit, a tak se jednou sebere a jede, jede jen tak bez kufru, nemá co zabalit, 

jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal, a 

když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám, je tam asi tak milión tučňáků a všichni se 

koupou ve smokingu.  

Vejce  

Každé vejce je jiné, některé je bílé, některé modré, některé kropenaté, ale v každém je stejná 

tma, tma jako v pytli, a kdo je uvnitř, ten vůbec nic nevidí, nemůže si číst ani hrát pasiáns, 

nemůže se ani pohnout, nemůže se podívat na hodinky, jak dlouho tam vlastně je, ve vejci se 

sedí nepohodlně, není to opravdu žádný med a tak se nedivte, že takový kolibřík nebo krokodýl 

si říká, to to ale trvá, už aby to skončilo, už abych byl venku na sluníčku, nemůže se dočkat a 

uvažuje, jaký ten svět asi je a co tam bude všechno dělat, možná, že budu zpívat v opeře, říká 

si, možná, že budu létat z Prahy do Říma, možná, že budu plavat v nějakém modrém moři, kdo 

ví, a jak to má také vědět, jak má vědět, jestli bude zpívat, plavat nebo létat, ve vejci je tma 

jako v pytli, neví ani, jestli je kuřetem, kolibříkem nebo krokodýlem, ví jenom, že to bude 

nádherné, že to bude velice zajímavé a nemůže se dočkat.                                                                                                    

Plameňák 

Antilopa běhá celý den sem a tam, veverka skáče se stromu na strom, jenom plameňák stojí ve 

vodě a ani se nehne, stojí ve vodě na jedné noze, jako by druhou ani nepotřeboval, a druhá noha 

si říká, k čemu jsem vlastně na světě, to by mě zajímalo, cožpak nemám právo na trochu 



 

JÚL  -  AUGUST  2012                                                                                                 BESEDA 

 

 

 

 

 

13 

pohybu, jsem přece noha, a když plameňák usne, noha se sebere a jde, jde do světa, jde, kam ji 

noha nese, zažije mnoho příhod, napřed je tyčkou u plotu, pak metrem v textilním obchodě, pak 

zase hrazdou v tělocvičně a nakonec televizní anténou, televizní anténou, která vidí všechno 

možné, která vidí i plameňáka, jak stojí na jedné noze, a noha si říká, chudák plameňák, měla 

bych mu poslat lístek, aby o mě neměl starost, ale víte, že její obavy jsou docela zbytečné, 

plameňák si žádnou starost nedělá, a jak by si také mohl dělat starosti, ani na to nepřišel, že mu 

jedna noha schází. 

 Velbloud 
 

Velbloud nemá lehký život, nemyslete si, nosí bedny a všelijaké krabice, samé banány a 

pomeranče, tahá se s tím od rána do večera, a když mu to skončí, jde, koupí si žvýkačku a 

žvýká, co chcete, je to jeho jediná radost, jediná radost za pár haléřů, ale všichni nejsou stejní, 

jeden velbloud se rozhodne, že nebude utrácet za žvýkání a raději si ušetří na dovolenou, čte na 

bednách samá zvláštní jména, cizí země, cizí města, tak si řekne, proč bych se tam nepodíval, 

tady nic není, pár žvýkajících velbloudů a to je všechno, koupí si tedy jízdenku a fotografický 

aparát a jede, ale nedá se říct, že by byl nějak nadšen, považte, jde do nějaké veliké cizí 

restaurace a co nevidí, všichni tam žvýkají a žvýkají a velbloud je vyveden z míry a říká si, ach 

já velbloud, pro tohle jsem šetřil, kvůli tomu jsem si odříkal jedinou radost, a když se vrátí 

domů, kupuje si žvýkačku jako všichni velbloudi.                                                                                                                          

                                                                                                                          Vydal Československý spisovatel 1962 

 

Na cesty idú autá bez šoférov  

Americký štát Nevada povolil na cestách testovanie automobilov bez vodičov – zdá sa to 

utópia - otvoríte dvere, pohodlne si nastavíte sedadlo, zacvaknete bezpečnostné pásy a 

naštartujete. Zapnete satelitnú navigáciu a zadáte miesto, kam by ste sa chceli dopraviť. 

Autá sú vlastne celkom zaostalá technológia. Od svojho vzniku sa v podstate nezmenili. 

Samozrejme, majú stále novšie a šetrnejšie pohony, stále múdrejšie - niekedy až priveľmi - 

prístroje a stále úchvatnejší dizajn. No podstata zostáva rovnaká: kolesá, volant - a 

predovšetkým vodič. 

Už dlho je známe, že problémom normálnych áut nebývajú samotné autá, ale skôr ľudia, ktorí 

samotné vozidlá riadia. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že ročne na cestách po 

celom svete zahynie viac ako milión ľudí, až päťdesiat miliónov utrpí nejaké zranenie. A 

výskumy navyše ukazujú, že len v Spojených štátoch je za viac ako šesťdesiatimi percentami 

nehôd ľudský faktor. To všetko by mohlo s príchodom robotických áut zmiznúť. 

Na konštrukcii auta s automatickým riadením pracujú viaceré výrobné spoločnosti. Ich cieľom 

je vylúčiť, alebo aspoň minimalizovať činnosť vodiča pri riadení vozidla.  Niektoré 

automatizované úkony riadenia sa už užívajú v praxi ako adaptívny systém udržiavania 

rýchlosti, systém podpory riadenia voziudla v jazdnom pruhu (Honda) alebo pomocník 

parkovania. 
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„Čudujem sa, že vôbec dovolíme ľuďom šoférovať autá,“ povedal už pred rokmi Eric Schmidt 

zo spoločnosti Google. Práve tento internetový gigant posiela na nevadské cesty prvé 

automatické automobily. Podľa denníka Daily Telegraph sa totiž Schmidtovi zdalo, že ľudia za 

volantmi áut boli jednoducho chybou, ktorú treba čo najskôr odstrániť. A Google sa na to 

podujal. Už niekoľko rokov spoločnosť testuje autá, ktoré si dokážu poradiť aj bez šoférov. No 

dosiaľ to boli najmä parkoviská či rôzne uzatvorené okruhy. 

Ak by ste sa vybrali do americkej Nevady, naraziť môžete práve na takýto úkaz. Robotické 

autá sa v tomto štáte už môžu vydať na verejné cesty. Výskumníci tam chcú v skutočnej 

premávke testovať, ako sa budú takéto vozidlá správať, či sú spoľahlivé, bezpečné a či 

ukrývajú v sebe budúcnosť automobilovej prepravy. 

Na bežné cesty s premávkou sa autá vybrať nemohli. No teraz to urobiť môžu – umožnila im to 

novela zákona, ktorá prešla v americkej Nevade. Google tak pošle do nevadských ulíc osem 

svojich robotických vozidiel. A ak sa testy vydaria, plánuje ďalšie. 

Prvé automatické autá už majú za sebou 220-tisíc testovacích kilometrov. Boli bezpečné, a 

stala sa im vlastne iba jediná nehoda - keď na križovatke do roboauta narazil iný vodič, ktorý si 

nevšimol červené svetlo. 

Ani tento výsledok však neznamená, že v automatických dopravných prostriedkoch budete 

jazdiť už o pár rokov. Aj nevadské povolenie je vlastne veľmi opatrné. 

Google musí mať v takomto aute najmenej dve osoby. A jedna z nich musí sedieť na mieste 

šoféra. Pre prípad, že by nastala nejaká nepredvídaná situácia - ale aj preto, aby v prípade 

nehody mali úrady na koho ukázať prstom. Stačí pritom, aby sa „šofér" dotkol pedálov alebo 

volantu a auto mu prenechá celú kontrolu nad riadením. Vypne vtedy svoj sofistikovaný systém 

z radarov, laserov, kamier a GPS, ktorý mu hovorí, ako by malo po ceste napredovať. 

Odborníci však zdôrazňujú, že povolenie na automatizované autá je vlastne len ďalším v rade 

krokov. Napokon, už teraz nájdete v mnohých vozidlách rôznych asistentov, ktorí vám pomôžu 

napríllad s parkovaním. Ďaľšie novinky určite nenechajú na seba dlho čakať. 

                                                                                                                                         SME 18.5.2012, upravil Š.W. 

   

Hlavolam 1 

Na každej strane krychle je iný obrazec, ktorá z 

týchto 4 krychiel nie je pohľad na tú istú krychlu ? 

 
 

Puzzle 1 

There is a different pattern on each side of the box. 

Which of these is not a view of the same box ? 

 

 
  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10178809&ids=1
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Hlavolam 2 
 
Obrázkami môžete hýbať v rovine,  

ktorý z týcchto obrázkov tam nepatrí ? 

 

 

Puzzle 1 

Which of the following images is the 

odd one out ? 

 
 
 
 
  
 

                                                                                                        Toto číslo vyšlo 4. júla 2012 

 

Rozluštenie hlavolamov 

z minulého čísla 

1./   ?  =  40     
 

2./    24    

Answers to puzzles 

from previous issue 

Vybrané z MENSA : Mental challenge 
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                                                             Slovo má David Gottwald   
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