BESEDA
MĚSÍČNÍK ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO SDRUŽENÍ
CANBERRA A OKOLÍ INC.
Setkání u rožně.
Dokonalý scénář, zimní Canberra s nočními mrazy skoro každý den. Správná doba mít něco
jako „zabíjačka“. To patřilo českému a moravskému venkovu, kdy ledničky byly neznámý
pojem.Venkov byl většinou zdrojem zážitků, které s radostí kopírujeme do dnešních časů.
Zabíjačka je vždy zdrojem družného setkání rodiny a přátel. Snad proto tak snadno udržují
krajanské spolky tuto tradici. Je vždy úspěšná, je to setkání přátel u dobrého jídla a pití.
Pečení selete na rožni bylo v Besedě tradicí, dodržovanou od sedmdesátých let minulého století
každoročně. Snažíme se pokračovat. Je to také jedna z příležitostí, jak osvěžit naše spolkové
finance, protože dobře najezený a spokojený návštěvník ocení úsilí pracovníků a je štědrý
k pokladně.
Letošní výkony dobrovolníků při zajišťování přípravných prací byly příkladné. Od vaření zelí,
zásobení správnými knedlíky, po pečení vepříka vše klapalo k plné spokojenosti.
Pro hosta našeho „Pigfestu“ není příliš viditelné, kolik práce je potřeba k zajištění všech
součástí oběda. Kdo vidí do zákulisí této akce, nemůže než obdivovat to dobrovolné zapojení a
spoustu odvedené práce. Jsme vděčni všem za sebemenší pomoc. Za popisem akce jsou
především díky za tuto pomoc.
Samo pečení vepříka začíná den před událostí odborným kořeněním a prosolením masa
s takřka vědeckým připevněním na rožeň. Potom pokračuje velmi časnou nedělí, za tmy v pět
ráno, aby byl čas na maso správně propečené k poledni. Díky principálům pečení, Tondovi a
Jankovi, s pomocníky Jirkou a Martinem, výsledek byl výborný. Snad nejlepší vůbec.
Stejně děkujeme pracovníkům „v zelí a knedlíkách“, stabilnímu teamu pod taktovkou Šani, za
jejich výkony. Za mimořádný výkon v dodání knedlíků děkujeme moc Millie Mýlkové.
Totéž uznání a dík patří za práci na upečení zákusků, které jsou připravovány doma. Dík za čas,
který se vám tak nedostává, Hanko, Zorko, Dano, Jirko a další.
V neděli 12. srpna bylo tedy všechno připraveno a přesně na čas uskutečněno. Odborné
porcování vepříka naším přítelem Alexem i s pomocí jeho rodiny zaslouží velkého obdivu.
Předpokládaná návštěva oběda byla mezi 60-70 účastníky. Skutečnost zůstala mírně pod dolní
mezí. S dobře odhadnutými rezervami, které se v závěru rozprodaly v krabičkách, nedošlo
k plýtvání nebo nedostatkům, s kterými jsme se setkali minulý rok.
Mezi hosty jsme přivítali Velvyslankyni Slovenska paní E. Ponomarenkovu s manželem a
Velvyslance ČR H. Kmoníčka. Děkujeme za jejich podporu akce, stejně jako všem hostům
našeho úspěšného odpoledne.
Závěrem oběda bylo losování bohaté tomboly pod taktovkou Aleše a pomocníků, malých Anny
a Tomáše Hewitt. První cena, pravá česká slivovice, byla vyhrána Alešem. Vzhledem k mému
výsostnému zaměření na tuto láhev mohu potvrdit, že losování bylo „fair“, bez švindlů.
Po ukončení akce pomohla řada dobrovolníků a za práci se hromadou nádobí děkujeme Petře
s mamkou Danou.
Věříme, že se toto přátelské odpoledne líbilo všem přítomným a těšíme se na setkání při dalších
akcích v Besedě.
R.J.
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Blahoželáme
V septembri a októbri tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Pavel
Švehla (2.9.), Alois Mikula (6.9.), Boya Russel (9.9.), Vojtech Clark (12.9.), Anna Kateřina
Hewett (28.9.), Katka Calvert (2.10.), Tomáš Hewett (8.10.), Hanka Vincenc (14.10.), Jana
Gottwald (22.10.), Matej Bušek (25.10.), Zdenka Grundelová (26.10.) a Roger Juránek
(30.10.).
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 nedajbože zomrel, prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a pomohli
nám doplniť a zpresniť naše záznamy.

Pripravili sme pre vás
Každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci
od 14.30hod. do 17 hod. členovia a
priatelia Besedy sa schádzaju v Klube
Beseda. Tí ktorí majú záujem o
knihy,najdu
mnoho
zaujímavých
českých,slovenských a anglických kníh,
CD a DVD, pre dospelých a deti. Pridte
si zahrať pin pong , billiard, alebo si dať
čaj alebo kávičku.
nedelu 30. Oktobra o 14. hod.
sastretneme v Klube pri prilezitosti 94
teho
výročia
založenia
prvej
Ceskoslovenskej
Republiky.
Na
občerstvenie budeme podavať bezplatne
párky.
V

V nedelu

18. Novembra o 14. hod.
Sa v Klube bude konat vyrocné Valné
Zhromaždenie.Vyhodnotime činnosť za
minulý rok,finančnu poziciu Klubu a
zvolíme vedenie do budúceho roku. Opäť
sa budú podávať bezplatne párky.

We have prepared for you
Every first and third Saturday in
the month from 2.30 to 5 pm
Members and invited guests meet in
the Beseda Club. Those with an
interest in books will find an extensive
collection of Czech, Slovak and
English books. as well as CD’s and
DVD’s suitable for adults and
children. Or join us for game of table
tennis, snooker or just a cup of tea or
coffee.
Sunday 30 October at 2pm
We will meet in the Club, to celebrate
the 94th anniversary of establishing
the first Czechoslovak Republic. Free
refreshment (párky),will be available.
Sunday 18 November at 2pm
Annual General Meeting will be held
in the Club. The Agenda will include a
review of last years’ activities,
financial position and election of the
Club committee for 2013. Free
refreshment (párky) will be available

Výroční schůze 2012, upozornění všem členům.
V neděli, dne 18. listopadu 2012 v 2pm bude Valná hromada Besedy, tedy předložení ročního
výsledku činnosti Besedy, tak jak stanovy organizace a další úřady vyžadují. Odstupující výbor
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bude nahrazen nově zvoleným po připomínkách pléna členů k předloženým zprávám
presidenta, pokladníka a auditora financí.
Žádáme členy k hojné účasti na této schůzi. Potřebujeme nové návrhy pro práci příštího
výboru v dalším funkčním období.
Pracujeme v období převratných změn stylu života jednotlivců a všechny dobrovolné
organisace prožívají poněkud šokovou therapii v přizpůsobení se stávající situaci.
Žádná vaše připomínka se neztratí.
Potřebujeme aktivní členstvo, využivající zkušeností z předchozí činnosti Besedy.
Přátelské posezení a malé občerstvení je součástí schůze.
Prosíme přijděte.
Výbor Besedy.

Zpráva výboru za červenec a srpen 2012.
Nestíháte moc věcí, čas utíká stále rychleji, vítejte v současném světe nekontrolovatelného
spěchu. Ještě, že nám vynálezci počítačů slíbili stále kratší pracovní dobu.
V minulých Besedách výbor prosil o dodání více článků do časopisu. Několik článků jsme
obdrželi a potřebujeme víc. Zvýšené usilí spisovatelů je žádoucí, jistě zajímavé zprávy či
zážitky existují.
Náš pokus rozdělit funkci redaktora Besedy na osobu připravující obsah časopisu a dalšího,
kdo vytváří počítačovou formu časopisu, se nepodařilo uskutečnit.
Příští Výroční schůze členů Besedy bude tedy muset řešit neobsazené místo redaktora, protože
náš stávající redaktor na rozhodnuti trvá.
Periodicitu vycházení časopisu Beseda bude vhodné take prodiskutovat na “Valné Hromadě”.
Čtvrtletník by snížil zatížení redaktora, pokud tedy někoho seženeme.
Velmi nám pomáhá spolupráce s Velvyslanectvím ČR v Canbeře. Dostáváme pravidelně
přehledy činnosti styku ČR a Australie včetně důležitých informací pro krajany. V Besedě je
potom vždy publikujeme.
Činnost výboru Besedy v období těchto dvou měsíců sestávala z pravidelných měsíčních
schůzí a především zajišťování naší populární akce, opékání selete na rožni.
Oběd pro členy a přátele Besedy byl uskutečněn 12. srpna, hodinu po poledni. K našemu
potěšení bylo konstatováno, že tentokráte kvalita překonala minulé “rožnění”. Je to jistě
poctou pro pracovníky obsluhy rožně.
Tato akce patří do našich dvou výdělečných příležitostí, které také jako další tvoří
Multicultural Festival Canberra.
Bližší popis “rožnění selete” následuje v samostatném článku.
Z rubriky “Co připravujeme” se dozvíte, o setkání členů a přátel Besedy k památnému dni
“Vzniku Československa 28. října 1918”. Další informace je o důležité schůzi členů Besedy,
tedy Výroční členské schůzi, Annual General meeting, k bilanci roční činnosti naší associace a
volbě nového výboru.
Den pořádání AGM je posunut na poněkud pozdější termín. Důvodem je zajištění přítomnosti
našeho pokladníka při schůzi, který bude po delší čas mimo Canberu. Hospodaření každé
organizace je klíčovým bodem existence.
Proto prosíme členy Besedy, zaznamenejte si datum Výroční schůze a zůčastněte se
rozhodování o volbě nového výboru.
Také se zamyslete nad časopisem Beseda, potřebujeme jej nutně ke styku mezi členy.
Výbor Besedy.
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Oznámení konzulátu České republiky v Sydney(14.8.2012).

Volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2012.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volič, který
nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární
úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito
úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby a kde je hlášen k trvalému pobytu.
Podrobnější informace jsou na www stránkách bulletinu MZV ČR nebo přímo od
konzulátu ČR Sydney.

Vendulka a Vašek u nás v Besedě

Důležitý úspěch naší mladé umělkyně!

Rodinný příslušník rodiny Wichtů z Coomy, oblíbený účastník našich
Mikulášských v Besedě-

Vendulka Wichta se dostala do televizního “The X-FACTOR Australia”.
Při výběrové soutěži v Sydney na video záznamu jejího vystoupení je
komentář pod jejím snímkem:
“AFTER THIS 14-YEARS OLD’S PERFORMANCE X-FACTOR JUDGE RONAN
COULDN’T HELP HIMSELF BUT TO RUN ON STAGE AND GIVE HER A BIG HUG”
Blahopřejeme naší Vendulce.
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The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.
Beseda, 18 Shropshire Str., Queanbeyan NSW 2620

Pozvání na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat
v neděli 18.listopadu 2012, ve 2 hodiny odpoledne
v budově Besedy v Queanbeyanu.
Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém volebním období,
volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.
Výbor zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí,
aby se zůčastnili této schůze.
Závěrem bude lehké občerstvení.
20.srpna 2012

R. Jež
za výbor Besedy

Invitation to the

ANNUAL GENERAL MEETING
on
Sunday, 18th November 2012, at 2 p.m.
at Beseda in Queanbeyan.

The meeting agenda:
Report on Beseda activities for the past year.
The election of a new committee in accordance with the Constitution of the association.
Proposals for the new committee activities.
Light refreshment will be served.
20. August 2012

R. Jez
on behalf of the Beseda committee
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Team Beseda na Olympiade (Alebo zasmejme sa)
Agentúra Reutr oznámila,že výročná Prasačia Olympiada ktorá sa konala poblíž hlavného
Australského mesta Canberry,skončila jednoznačným výťazstvom Teamu Beseda, ktorý sa
dokázal doplaziť do ciela bez odpadnutia. Priemerný vek vyše 75 rokov im nebol žiadným
handicapom.Tí členovia Teamu, ktorým sa nepodarilo uchytiť kus mäsa počas pretekov,to
dobiehaju v tomto týždni rehabilitacie.

Velký problem nastal, ked funkcionari zistili ,že celý Team dobehol sučastne ,čo znamená
že všetci členovia majú nárok na zlatú medajlu. Australský pokladnik Wyne Swain, okamžite
protestoval a dal Australským taxpayerom na výber,” bud vybalancovaný štátny rozpočet v
roku 2013 ,alebo zlaté medajle celému Teamu Besedy.” Po dlhom impasse, nos do toho strčila
(po stojačky) Julia Goodfart a navrhla compromis. Prehlásila že Team Besedy si medajle
zaslúži , a musia ich dostať. Z economickych dôvodov však medajle nebudu zo zlata, ale to
bude prevrtaná dollarová minca,zavesená na čerstvo vypranéj šňurke z Reebokov. Vláda návrh
prijala s úsmevom. Usmev na tvárach Teamu Besedy však bol diagnozovaný mladým
prítomným medicom,ako zarazené vetry a nie radosť.
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Team stál sklamane na najvyššom podiu. Hrali dve hymny a dve zástavy vyťahovaly na
stožiar. Team nepozeral hrdo na stožiar. Všetcia ako keby si pozorovali špicky svojích na
mieru šitých gumákov. Ušil im to údajne jeden starý Baťovák. Coach R.Pichlavý si odvádzal
Team z podia ,všetci stále sústredení na na mieru šité gumáky s trikolorov. Ako keby to
nestačilo,Team zastavil vo dverách Wyne Swain a prehlásil, že medajle sa musia vrátiť,pretože
penažné odmeny Teamu su nelegálne,lebo sú reprezentantmi bezdaňového Spolku. J.Suchý
,ktorý celý pretek absolvoval s pokladnicov plnou drobných v ruke,vybuchol od zlosti a priamo
do Swainovych očí vykríkol “ale tie čerstvo vyprané šňurky od Reebokov vám nevrátime, to
neni penažný dar.” Wayne I ked súhlasil,nemôhol zatajiť presvedčenie, že Team bol nadmieru
odmenený. T. Fabrikant, ktorý už od piatej hodiny rano behal oklo prasata spolu s J.Suchým,
aby sa trochu zohriali ,s tažkým srdcom poznamenal ”syčaci, jak ste todle mohli tátovi
udelat”.Trochu sa uspokojil,ked si uvedomil že ráz, na staré kolena,ked nebude vládať uživiť
požehnanú rodinu ,tak dá tuto trofej,čerstvo vyprané šňurky od Reebokov ,vydraži ť Sotheby
‘s a zažene tak vlka od dverí.
Team Beseda je zaviazaný T. Fabrikantovy ,ktorý nie len že dodáva Teamu všetko náradie
na cvičenie ale sám a ochotne sa rozhodol vyriešiť generačný problem Teamu. Mal iba jenu
žiadosť “dejte mi Haničku a ja to udelám”. R. Pichlavému a celému Teamu odpadol kameň od
srdca. Je iskricka nádeje ,že sa dožijú oddychu na striedačke.
Alexander The Great ,ktorý je zodpovedný za caloricke dávky Teamu ,poznamenal “ja už
som na toto všetko starý,to už vy mladí ,(ti pod osemdesiat,poznamka redaktora) si musíte
vyriešit sami” Potichu sa presunul do kúta a od dlhéj chvíle si začal strúhať kapustu.
J. Drobnejší ,co váži cez sto kilo, a potrebujete štafle aby ste sa mu pozreli do očí ,je
odborníkom na gule. Nielen že ich vrhá do dialky,ale vo volnom čase doma s nimy trénuje
žonglérovanie.Pohrozil že prinese tie najväčšie gule a ten federálný ksyndel im rozhodí. Celý
Team stoji za ním.
A. Steteček bol jediný čo sa nerozčuloval a pekne si v pozadi vyhrával domace
cajdáky.Jedna pani povedala,že on má zakázané sa rozčulovať,lebo očakáva dvojičky. A.
Stetečék s mierne zvýšeným hlasom prehlásil,že tú jednu pani treba dobre nabúchať,aby sa
naučila rozdiel medzi tehotenstvom a dobre vyvynutými brušnými svalami olympionika. Staré
cajdáky prehodil na La Traviatu, aby sa odreagoval.
Konečne Team Beseda obdržal dobru správu.Presto všetko že ani jednému členovi
nechýbajú končatiny, celý Team sa po prvom pohlade lekárskov comisiou, kvalifikoval na
Paralympiadu. Blahoželáme.Team sa zmieril s factom ze už na tom fyzicky nie su ako
boli,presto všetko si dali zaväzok že celú paralympiadu absolvujú na invalidných vozičkoch
iba s jednym kolesom.
Team je hrdý že bez ohladu na pokročilý vek,pamäť im slúži výborne. Prehlásili, že po celý
pretek im bol inšpiráciov Hemmingwayov bestseller, Starec a Prasa.
Nakoniec sa Team Beseda zaviazal vrátiť sa do Parlamentu a dať vláde komprehensivnú
odpoved na túto krivdu,hned ako sa im podarí odblokovať zarazené vetry.
New Fork Times
13 august 2012
Objevil J.S.
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XV.Všesokolský slet v Praze ve dnech 1 – 7. července 2012
Před vice jak čtvrt rokem byla jsem požádána o článek o sletech. Tak vzniklo moje “ Sletové
vzpomínání”, které jsem bohužel diky řadě nepředvídaných situací mohla předat redakci až
osobně po příletu do Prahy. To je důvod proč článek vychází až po sletě a mně napadlo, že
bych měla napsat jakési dozvuky o sletě, na který jsme se chystaly a dnes už je opět historií’
Každý slet je vlastně sletovým setkáním po 6 letech, vyjímku netvořil ani ten letošní
XV.Všesokolský slet, který navic zahrnoval výročí 150 let od založení Sokola.
Bratr Jan Waldauf dobře pojmenoval třídilnou historii Sokola ”Malé dějiny Velké
myšlenky”.Je to dílo mravenčí práce, přesného shrnutí dat a popisu vývoje Sokola od
skromných začátků do mohutného národního tělovýchovného spolku ,který prokázal svou
morálni sílu v krizových letech obou světových válek i poválečné době, než jej komunistická
totalita umlčela na desitiletí a udržel se jen v zahraničí.

Síla Sokola nespoěívá pouze v pěstěni těla – fyzické kondice, ale ve vedeni k morálni sile
každého jednotlivce od dětí přes dorost. Nemusíme to zdůrazňovat, statistiky oběti z dob
válečných i komunistického režimu to činí za nás.
Dnešní Sokol má asi jen desetinu členstva co měl v roce 1948, pravě tak asi desetinu cvičenců
na ploše stadionu, dokonce už ani ne Strahovském pri vystoupeních, ale rozhodně má smysl
pro cvičence stejný, co měl kdysi. Lásku k pohybu a sokolskému bratrstvi a sesterstvi, to je vic
než jen “tužení těla”a “udržování tělesné kondice”, jak se to dnes vše nazývá. Všichni ti, co se
zůčastnili, museli si lecos odřeknout, obětovat ze svého “já”, aby tam byli. Mám na mysli cesty
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doslova ze všech koutů světa, unavujícím čase při řazení, nástupech i konečném cvičeni v
horku, dešti i bouřce, to vše jsme zažili.
Pocit při nástupu na stadion, průvod historických sokolských praporů, vlajek národů které se
zůčastnily a nakonec i státní vlajka s vlajkou sokolskou se zvolna za zvuků státní hymny
vznáší k vrcholu stožárů, ten nelze popsat slovy. V tom okamžiku si uvědomíš, že to neni jen
slet, ale ta Velká
myšlenka, která
vedla i dosud vede
a pro kterou tolik
lidi
obětovalo i
svůj život.
Se sletem byla
spojena
řada
dalších
akcí,
kulturních
i
sportovních, které
jsme
nemohli
všechny navštívit.
Při Gala večeru
nás
překvapila
rozmanitost
sportů,
tanců,
některé jsme ani
neznali. Kulturní
představení
loutkařů
i
ochotníků. Bylo
nám umožněno být
na
prvním
představení
“Prodané
nevěsty”, kterým se
slet
zahajoval.
Tentokráte
ne
profesionální
operní provedení
,ale Sokolských
ochotníků . Nebyla
to opera, ale
“zpěvohra”, asi tak
vypadala
v
prvních
svých
provedeních.
Mohu říci, že to byl
nadherný emoční
zážitek i požitek.
Neděle byla ve
znamení průvodu
Prahou, ulice byly
lemovány ,ne už
tak bohatými davy
lidí ,za to ale
lidmi,
kteří
opravdu
měli
vztah k Sokolu.
Mezi nimi byli
vidět turisté, kteří vše se zájmem a hlavně fotografickými aparáty sledovali. Nespočet jich i
přiběhlo a ptalo se o co jde, co to vše znamená. Pro nás to bylo setkaní s bratry i sestrami ze
zámoří , Evropy i domova, jak jsme je poznávali během let v zahraničí či přes korespondenci i
náhodných setkání o sletech. Se všemi bylo o co se podělit, vzpomínky, novinky, jak to život
přináši. Vždy tu byl ten pocit hluboké sounáležitosti a hřejivé teplo přátelství.
Neubráníme se i úvaze, má-li Sokol budoucnost, v dnešní době honby za úspěchem,
prospěchem, rekordy, kdy ideály značně ustoupily z našeho všedního života. Po rozmluvě s
několika náhodnými ratolestmi v tramvaji, kdy nám hrdě hlasila že cvičí “žižaly” a že o příštím
sletě už budou velcí a budou cvičit sami, věřím že má.Hlavně ať jeho naplň tělovýchovná i
nadále nese morální zásady, které se nenutí, ale předávají dál, dalším generacím, ať cvicí,
sportují či tančí. To je hlavním úkolem Sokola pečovat nejen o tělesné zdraví, ale i o morální
zdraví národa.
Zora Kašpárková
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Hlavolam
Manželia majú spolu 112 rokov. On má dvakrát toľko rokov, ako ona mala vtedy, keď on mal
toľko rokov ako ona má teraz. Aký je vek manželov ?

Puzzle
The combined age of a couple is 112 years. The husband is twice as old as his wife was at the
time when he was as old as she is now. What is the age of the husband and wife ?

Rozluštenie hlavolamov
z minulého čísla

1./ C
2./ B

Answers to puzzles
from previous issue

Toto číslo vyšlo 4. júla 2012
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Slovo má David Gottwald
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