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B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

Zpráva výboru za září a říjen 2012 

Tyto poslední dva měsíce funkčního období současného výboru Besedy byly hlavně zaměřeny 

na přípravu výroční schůze. Tato schůze je  poněkud později než obvyklé datum v září nebo 

říjnu. Vzhledem k tomu, že byla  řada klíčových členů výboru mimo Canberru, bylo vhodné 

počkat, aby byli přítomni. Výroční schůze bude podstatnější změnou života Besedy, protože 

musí dojít k výměně generací. Ti, kteří přesahují osmdesátku nutně potřebují náhradu 

v obsazení křesel. Zde se skutečně naskytá okamžik poděkovat těmto „starým tahounům“ a 

nasadit mladší posádku ke klíčovým rozhodnutím jak dál. 

Jinak pohledem zpět, máme  tady v Besedě spoustu pomocníků, kteří se nám nabídli, když bylo 

potřeba. Ty všechny akce, které byly realizovány, byly převážně jejich zásluha. 

Výborové schůze těchto dvou měsíců se přednostně zabývaly přípravou výroční schůze a 

tradičního setkání členů k Výročí 28. října, vzniku Československa v roce 1918. V informaci 

„Co chystáme“ a která je pravidelnou součástí časopisu Beseda, jsme uvedli datum 30. října 

k této schůzce krajanů v Besedě. Krátce po odeslání Besedy jsme byli informováni o recepci na  

Velvyslanectvi ČR pořádané k připomínce tohoto výročí. Datum bylo stanoveno na čtvrtek 18. 

října. Vytvořená duplicita by snížila podstatně návštěvu v budově Besedy. Rozhodli jsme se 

tedy schůzku v Besedě zrušit a zůčastnit se tohoto oficiálního setkání zástupců diplomatického 

okruhu v Canbeře a všech krajanů. 

Mimořádná akce, nabídnutá Českým konzulátem Sydney, se nám také podařila. Byla to malá 

výstava českého Krtečka, oblíbené postavičky televizního pořadu, pokračujícího již po několik 

generací. Podrobnější popis následuje v samostatném článku. 

V týdnu oficiální „Recepce k 28.říjnu“ došlo k zajímavým dvěma večerům na Velvyslanectví. 

Vedoucí skupiny deseti herců Rochelle White připravila čtení her Václava Havla. V pondělí 

15.10. byla hra „The Memorandum“ a v úterý hra „Unweiling and Protest“ . První den se sešlo 

přes 40 návštěvníků, převážně australské publikum. 

Ve čtvrtek byla oficiální recepce pro diplomaty a krajany na Velvyslanectví ČR. Sešla se tam 

velmi početná návštěva včetně hostů ze Sydney. Setkali jsme se po delší době zase se členy 

Sokola Sydney a redakčního sboru „Věstníku Sokola“, který má patrně nejlepší úroveň 

z krajanské produkce spolků v Austrálii. Také Noviny vydávané v Sydney byly zastoupeny 

vydavatelem. Celá akce byla výborně připravena, pohoštění bylo ke spokojenosti všech. 

V závěru recepce následovala další Havlova hra „Audience“. Vystoupení herců bylo 

přítomnými velmi oceňeno. 



BESEDA                                                                                            Listopad  -  Prosinec  2012 

 

 

 

 

 

2 

Uplynulé dva měsíce byly poznamenány absencí důležitých členů výboru. Šaňo na Slovensku a 

Janko někde v buši Západní Austrálie. Oba patří ke klíčovým pracovníkům a velice nám 

chyběli. 

Z prací, které Besedu čekají, je údržba některých zařízení v budově. Vyžaduje to rozsáhlejší 

práce a první sobota v měsíci je příliš krátká na zvládnutí větších prací. Nový výbor bude nucen 

připravit rozvrh úkolů. 

Jinak zveme sportovce k středečním utkáním ve stolním tenise. Máme již docela aktivní 

sportovní skupinu, která může nabídnout ping-pong začátečníkům i pokročilým. Přijděte v 6 

hodin večer každou středu.  

Těšíme se na vaši návštěvu Výroční  schůze Besedy a spoustu podnětných návrhů. Prosíme 

najděte si tu chvíli v neděli 18. listopadu ve 14 hod. v naší budově v Queanbeyanu.  

 

Blahoželáme  

 

V novembri a decembri tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Šaňo 

Wallner (2.11.), Marie Zezulková (7.11.), Daša Marečková (8.11), Martin Švehla (14.11.), 

Antonia Vincenc (22.11.), Daniel Vincenc )1.12.), Petr Mareček (2.12.), Bohuslav Kalivoda 

(7.12.), Jana Andres (17.12.), Vratislav Martinek  (22.12.), Josefa Kocyanová (24.12.), Eva 

Hošková (26.12.), Rita Vodička (27.12.), Petra Hewett (30.12.) a Tobiáš Novak (31.12.). 

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. 

 In memoriam 

25. septembra zomrela pani Helena Myvaltová, Zdenka Krausová nám poslala túto zprávu 

I am sorry to inform you that Mrs Helena Myvaltova died unexpectedly of a heart attack on 

25th September, and was cremated last Friday 5/10/12, 

She only joined Beseda 2 years ago, but thoroughly enjoyed the times she spent there, reading 

Beseda journal, and was at the last Pork and dumpling festival 12/8/12 with her grandchildren. 

She and my parents met in the Snowy mountains in 1956 and she was a great life long friend of 

my mothers. 

Pepik Myvalt died 15 years ago in the Blue mountains, and she leaves three children John, 

Anna, and Paul, and 5 grandchildren. 

Česť jej pamiatke ! 
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Pozvánka  

všem dětem, rodičům a dospělým na setkání s Mikulášem a jeho družinou  v budově Besedy 

dne  2. prosince ve 14 hod. Budou připraveny dárky pro děti, nadělované samotným 

Mikulášem za přítomnosti andělů a čerta. Jak obvykle, bude se ponoukat občerstvení. 

Po nadílce bude tombola. Pokud se nám přihlásí malí umělci, bude i malé kulturní představení. 

Prosíme, dostavte se v hojném počtu a umožněte Vašim ratolestem trochu vzrušení, poněkud 

jiné než na obrazovce televize. 

 

Invitation 
                                                                                                                                                      

all kids, parents and friends are invited to meet St Nicholas with his suite in our BESEDA Club 

on the 2nd of December  at 2 pm. Presents for kids will be handed over by St Nicholas 

himself with the assistance of angels and a ratling devil. As usual, refreshments will be served. 

There will be a rafle with prices, we will appreciate improvised contributions to the program 

from the public.   

                                                                                                                                   Výbor Besedy 

 

 

Ježek  

 
 
Zimní večery jsou dlouhé a nudné, v zimě je každé rozptýlení vzácné, není přece možné pořád 

spát a spát, ale co má takový ježek v zimě dělat, co má dělat taková rodina ježků, leží a dívají se 

do stropu, vyprávět už není co, je to k zbláznění, zima trvá strašně dlouho, přece nebudou jíst 

pořád prášky pro spaní, a tak se ježci rozhodnou, že si příště koupí gramofon a nějakou desku s 

letními motivy, kuňkání žab nebo něco podobného, a opravdu se pustí do šetření, aby si mohli 

koupit gramofon, šetří celé jaro, léto a podzim a pak si jdou koupit starší gramofon a k němu 

desku s letními motivy, kuňkání žab například, ale ouha, při placení se zjistí,  

že jim na jehly nezbývá, to je ovšem rána, gramofon bez jehel je k ničemu, ježci jsou z toho celí 

pryč, jdou domů bez nálady, gramofon bychom měli, ale na jehly musíme šetřit příští rok, říkají 

si, ale když přijdou domů, malý ježek začne tančit po ložnici, všichni ježci si myslí, že se 

zbláznil, ale malý ježek volá, nač kupovat jehly, jsme přece ježci, jehel máme na padesát let 

dopředu, a ježci se podívají na sebe, začnou se smát a gramofon začne hrát a hraje až do jara. 

                                        Ze Živočichopisu  (Krátké prózu – 1962) od Miloše Macourka vybrala  D.M.  

 

 

 

 2013 
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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  2. decembra o 14 hod. 

 

usporiadame naše tradičné Mikulášske 

popoludnie s dárkani pre deti. 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 2nd  of  December at 2 pm 

 

our traditional St. Nicholes afternoon with 

St. Nicholas and his suite and presents for 

children. We will appreciate improvised 

contributions to the program from the 

public.   

Refreshments will be served. 
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Velvyslanectví České republiky v Canbeře nás požádalo o zveřejnění této zprávy : 

 

Volba prezidenta České republiky 

na Velvyslanectví ČR v Canbeře 

Informace pro občany České republiky o konání volby prezidenta České republiky ve 

dnech 11. a 12. ledna 2013 a o podmínkách hlasování v zahraničí 

Na Velvyslanectví ČR v Canbeře se volba prezidenta ČR bude konat: 

-         v pátek     11. ledna 2013  od  14:00 hodin do  22:00 hodin a 

-         v sobotu   12. ledna 2013  od    8:00 hodin do  14:00 hodin. 

Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 hodin 

do 22:00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Místem konání voleb bude volební místnost na Velvyslanectví České republiky v 

Canbeře, 

8 Culgoa Circuit, O´Malley, ACT 2606. 

Hodláte-li se účastnit voleb na Velvyslanectví České republiky v Canbeře, máte tyto 

možnosti, jak postupovat: 

 

1) ZAPSAT SE DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ 

Při dlouhodobém pobytu na území ACT lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů 

vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře. Žádost je možno sepsat volně 

nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi: 

-         originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR 

(např. občanský průkaz nebo cestovní pas) 

-         doklad o bydlišti na území hlavního města Canberry - ACT (ve zvláštním volebním 

okrsku, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu). 

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede 

dnem konání  voleb, tj. do 2. 12. 2012. 

DŮLEŽÍTÉ UPOZORNÉNÍ:  
Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého 

seznamu voličů v České republice. Budete-li chtít v budoucnu opět volit na území České 

republiky, musíte  nejprve požádat zastupitelský úřad v Canbeře o vyškrtnutí ze zvláštního 

seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám bude vydáno potvrzení, které je nutno odevzdat buď před 

volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb 

okrskové volební komisi. 
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2) VOLIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 

V případě krátkodobého pobytu na území Australského společenství je možné (a 

pohodlnější) volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá vám 

ho obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště v České republice, v jehož stálém seznamu 

voličů jste zapsán/a. 

O vydání voličského průkazu lze požádat příslušný obecní úřad (dle místa trvalého bydliště) 

písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů 

přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 4. 1. 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede 

dnem voleb (do 9. 1. 2013). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede 

dnem voleb (od 27. 12. 2012). Tento voličský průkaz obecní úřad předá osobně voliči nebo 

osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 

voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu (i do zahraničí). Vystavení 

voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s vaším obecním úřadem v České 

republice.  

 

 

JSTE-LI JIŽ VEDEN/A VE ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ (vedeného u 

zastupitelského úřadu ČR v Canbeře)  A HODLÁTE VOLIT JINDE (v České republice, na 

jiném zastupitelském úřadě/generálním konzulátu ČR ve světě či na konzulátu ČR v Sydney), 

je třeba požádat: 

 

O vystavení voličského průkazu 
 

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u Velvyslanectví ČR v Canbeře a hodláte volit 

prezidenta republiky mimo územní obvod tohoto zastupitelského úřadu (ACT), můžete požádat 

o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným vaším ověřeným 

podpisem, doručeným na velvyslanectví nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 4. 1. 

2013), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (9. 1. 2013). Žádost je možno 

sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. 

Voličský  průkaz  může zastupitelský úřad ČR v Canbeře  předat  nejdříve  15 dnů před 

prvním dnem voleb (od 27. 12. 2012), a to vám osobně nebo osobě, která se prokáže vaší 

plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo vám průkaz velvyslanectví zašle na vámi uvedenou 

adresu. 

Upozornění: lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u 

příslušného orgánu (zastupitelského úřadu ČR), a to nejpozději do 16.00 hodin. Lhůty 

nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání. 

S voličským průkazem lze při volbě prezidenta České republiky hlasovat v jakémkoliv 

volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 

v zahraničí. 

Rovněž je možné požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (tato možnost je 

pohodlnější v případě přestěhování se do místa trvalého bydliště na území České republiky).   
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Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů vedeného u Velvyslanectví ČR v Canbeře (a 

nehodláte-li zde již volit v budoucnosti), můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit 

v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit 

osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující. 

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 8. 1. 2013. 
Voliče, kterému byl před tím vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu 

s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí tento dříve vystavený voličský 

průkaz. 

O vyškrtnutí je velvyslanectvím vydáno potvrzení, které je třeba odevzdat buď před 

volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den 

voleb okrskové volební komisi. 

PRŮBĚH  HLASOVÁNÍ 

 

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou. 

 

Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České 

republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem. 

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní 

okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. 

 

Jestliže žádný z kandidátů v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu všech platných 

odevzdaných hlasů, postupují do dalšího kola voleb dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 

získaných v kole prvním. Případné druhé kolo  volby prezidenta ČR by se konalo ve dnech 25. 

1. a 26. 1. 2013.  I pro druhé kolo můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným 

podáním opatřeným vaším ověřeným podpisem, doručeným na Velvyslanectví ČR v Canbeře 

nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 18. 1. 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním 

dnem voleb (do 23. 1. 2013).  

 

 

S případnými dotazy se můžete obracet na:  

 

Velvyslanectví České republiky v Canbeře 8 Culgoa Cirecuit, O´Malley, ACT 2606, 

Tel.:  02 6290 1386    Fax:   02 6290 0006 

E-mail:  canberra@embassy.mzv.cz,  

 

Popřípadě na Konzulát České republiky v Sydney 

Tel.: 02 9581 0111 Fax: 02 9371 9635 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz 

Bližší informace a formuláře můžete nalézt rovněž na internetových stránkách Velvyslanectví 

ČR v Canbeře:  www.mzv.cz/canberra  či na 

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2013-v-

zahranici.aspx 

mailto:canberra@embassy.mzv.cz
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/canberra
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2013-v-zahranici.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2013-v-zahranici.aspx
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Krtek v Austrálii a na 

Novém Zélandu 

Díky nabídce Konzulátu ČR v Sydney, 

Beseda se stala přechodným 

zastavením kolující výstavy ilustrací, 

hraček a knížek „Krtečka“ malíře 

Zdeňka Milera. 

Většina z nás, příchozích do Austrálie 

po šedesátém osmém roce, je spojena 

s českým televizním programem pro 

děti, nazvaném „Večerníček“. Příběhy 

krtka s roztomilým dějem byly částí 

krátkého večerního pořadu pro děti.  Byla to příjemná část večera pro každé malé dítě. Pro 

většinu dítek to  znamenalo konec dne a povinný odchod do postele spát. Rozhodně byl 

vhodnou výchovnou podívanou pro malé. 

Jednou jsem se vracel přes Los Angeles. Nastupující Australané nesli Mickey Mouse, Kačery 

Donaldy, Bunnies a další nafukovací figurky z návštěvy v Disneylandu. Bylo toho tolik, že 

jsme se skoro ani nevlezli do letadla. Později jsem se bavil s jedním dospělým majitelem těchto 

nafukovadel a při mém podivu nad množstvím uvedl, že to bylo jejich australské mládí. Proto 

je Disneyland stálé oblíbené poutní místo Australanů. 

Pro nás je tedy i ten Krteček pohledem zpět do mládí. Snad ještě poetičtější, on se totiž v době, 

kterou pamatujeme, tolik nemlátil s ostatnimi kolem sebe. Možná ta kultura násilí v groteskách 

se projevuje v chování dospívajících. 

Výstava Krtečka začala v Adelaide, doputovala do 

Canberry a cestuje dále do Melbourne,Sydney a 

z Perthu letí do Wellingtonu a Aucklandu. 

Obsahuje 30 obrázků většího formátu, řadu 

knížek, figurek a stavebnici. 
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Pro ukázku v Besedě jsme použili panely 

předchozí výstavy a dobrovolníci pracovní 

směny první soboty v říjnu zaranžovali a 

připravili tuto malou a pěknou výstavu.  

Dáša nám půjčila velký exemplář Krtka 

„domácího“, tedy byl už dávno bytem 

v Canbeře. Vše stálo za shlédnutí. 

Mladé maminky uspořádaly pro tuto 

příležitost dětskou školku v Besedě se 

soutěží o nejlepší kresbu Krtečka.  

Děkujeme všem pracovníkům konzulátu za 

pomoc při zastávce v Canbeře a věříme, že 

těm členům, kteří si našli chvíli k návštěvě, se tato výstavka líbila. 
                                                                                                    R.J. 

 

Plavba po třech řekách v Evropě 2012 

Když se blíží konání Všesokolského sletu v Praze, začne se uvažovat jak nejlépe využít celkem finančně 

náročné cesty do Evropy. Tentokráte jsme se rozhodli pro plavbu Amsterodam – Budapešt. Sice to 

výdaje zvýšilo, ale zato jsme prožili nezapomenutelných 15 dní. 

Pro mne tato veliká cesta započala o týden dříve, kdy jsem si nejprve „odskočila“  do Darwinu, kde 

jsem zanechala svůj „věrný stín“ Georgii /hearing dog/ na její „ psí dovolené“ u syna a do Canberry 

jsem se vracela s mezipřistáním v Brisbane, abych uvítala svoji novou pravnučku Alexis, která se 

narodila zavčas do mého odletu na Sunshine Coast. Druhá pravnučka Maryaka moji návštěvu a uvítání 

„zmeškala“, narodila se až den před odletem, když už jsem byla zpět v Canbeře, tak se naše setkání 

uskutečnilo o 2 měsíce později. 

Ve ČTVRTEK 26.5. jsme se shromáždili u garáží našeho komplexu t.j. Zora, Ian, Vráťa s rodinou Sue, 

Lauren a Landon a já. Sue rodiče nás odvezli na letiště. Cestování bylo velice zpřijemněno tím,že se 

zavazadla mohla podat už v Canbeře a více se o ně nestarat, takže jsme nadále cestovali s příručními 

batůžky. Převoz autobusem v Sydney z místního letiště na mezinárodní tím pochopitelně byl mnohem 

snažší. Čas do odpoledního odletu uplynul velmi rychle, když parta byla veselá a spokojená. Na dálkový 

let Sydney – Londýn jsme měli připlaceno na Economic premium, je to mnohem pohodlnější, více 

místa na nohy a jejich pohyb, pohodlnější spaní neřku-li další různá zpřijemnění cesty. Mezipřistání 

bylo v Singapuru. V Londýně jsme čekali jen asi 2 hodiny na odlet do Amsterodamu. 

PÁTEK 27.5. AMSTERODAM: byli jsme očekáváni hotelovým taxíkem, protože jsme volili přílet do 

Evropy  o den dříve než loď vyplouvala. Hotel byl přímo v přístavu.Cesta z letiště přeplněnými ulicemi 

města s řízením na opačné straně se zdála trochu „legrační“, ale co nás opravdu šokovalo bylo to moře 

cyklistů. Že se v Holandsku jezdí hodně na kolách je všeobecně známo, ale vidět to ve skutečnosti je 

opravdu zážitek a něco úplně jiného než si to člověk představuje. Kola šlapou všechny generace od 

nejmladších po pohyblivé staršiny, jezdí se bez helmic s různě upravenými nosiči: na 

zboží,nákupy,kabelky,PC, a pochopitelně i děti. Vidět matku, která před sebou má před řídítky batole, 

za sebou na nosiči odrostlejší a nejstarší stojící ještě za ním a držící ji okolo krku, nebyl ojedinělý 

případ. Variant bylo mnoho a nám zhýčkaným zdejším automobilovým komfortem při pohledu na ně 

běhal mráz po zádech „co se může stát“,. Mimo to tam kolaři jezdí velice rychle. 
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Město je velmi krásně upravené, udržované jsou fasády velice rozdílného vzhledu, typické pro  

„handlovní města“, pod střechou ještě s kladkou a hákem na vytahování nákladu z lodí. Na kanálech 

kotví velké množství různých člunů i lodí, některé jsou permanentní bytovou jednotkou, mají i zahrádky 

na palubě, jiné brázdí vody s výletníky a další prostě jsou obchodní, dopravní atd. Všude ruch a shon. 

Balkony a okení římsy mají truhlíčky s květinami. Ulice jsou vroubeny restauracemi, kavárničkami, 

obchody, velice často velmi zajimavě řešeny, aby využily typičnosti a stáří domu. Při večerní procházce 

jsme viděli rodiny večeřící na zápraží, terasách či balkonech, na člunech plujících na kanálech. Město 

bylo plné života po celodenní práci. Překvapilo nás jak dlouhý je letní den v Evropě - stmívalo se až 

k 10té hodině večer a světlo nás probouzelo před 5tou ranní. 

SOBOTA 26.5. Navštívili jsme dům Anne Frank ,kde je dnes muzeum a stojí tam stále dlouhá fronta na 

vstup. Historii známe, prožila jsem dobu německé okupace, ta se nedá zapomenout, ale přes všechna ta 

léta, ve skutečném prostředí, s dokumentací filmových  snímků a  fotografiemi, dolehla znovu děsivost 

té doby.Na Lauren a Landona měla prohlídka silný vliv, pochopili tu hrůzu a nelidskost o které měli jen 

představu ze školních učebnic. 

Byla jsem se podívat v jednom prastarém presbytariánském kostele z roku 1677.Vnitřek bílé prosté 

stěny bez obrazů, lavice tvoří jakési půlkruhové auditorium, klenba vysoká,žádný oltář jen kazatelna, 

jedinou ozdobou prosté vyřezávané dřevo lavic a kazatelny. 

Odpoledne jsme se nalodili na naši lod‘ Amadeus Briliant, byla postavena r. 2011 pro 150 cestujících, 

110m dlouhá a 11.50m široká. Krásná a štíhlá s moderním vybavením společenských prostorů i kabin, 

které měly vlastní WC, sprchu i umyvárnu, velká okna, kde se dalo krásně vyhlížet na svět kolem 

dokonce i trezor ve skříni na pasy, peníze či léky. Zde už naše rodinná parta byla rozšířena  o Janu a 

Vladimíra Gotwaldovi, takže nás bylo 9. Později se ještě k nám přidali manželé z Perthu, velice 

přijemní lidé. Stalo se to tak, že v jídelně byly stoly pro 6 lidí, tak jsme se museli rozdělit a bylo 

zvykem, že o snídani a obědu bylo možné se s ostatními stolovníky prohazovat, ale na večeře se muselo 

sedět na vybraném místě a tak ihned o první večeři si tito přijemní lidé přisedli. 

Byli jsme prvními hosty na lodi a odpoledne jsme seděli na terase a sledovali přijíždění autobusů 

s dalšími cestujícími a jejich naloďování. Večer byl věnován bezpečnostnímu výcviku a všeobecným 

informacím. 

Toho večera jsme prvně zasedli v restauraci k perfektně prostřeným stolům a velice dobré večeři nejen 

chuťově, ale  i co do pohledného sevírování .Během cesty jsme se poučili, že nebylo rozdílu mezi 

snídaní, obědem, večeří normální a slavnostní, vždy vše perfektní a velice dobré a prakticky jak mnoho 

kdo chtěl, včetně nápojů. Vždy obsluhující personál vyhověl i u personálních chutí či potřeb. 

NEDĚLE 27.5. Šla jsem na ranní rozcvičku o které jsem se dočetla z “denního programu“ jež jsme 

denně večer nalézali ve svých kabinách s programem na další den. Byli jsme jen 3, ale další rána 

rozšířená o naši partu, se počet podstatně zvýšil. Bylo mnoho veselí jelikož „čahouni“, jichž byla 

většina, nemohli řádně vzpažovat pro nízký strop. Bohužel tyto rozcvičky trvaly jen asi 5 dní, když 

instruktorka byla postižena žlučníkovým záchvatem a skončila ve Vídeňské nemocnici na operaci. 

Snídaně po cvičení velmi chutnala - byla podávaná jako buffet: nepřehledné množství uzenin, sýrů, 

cereals, ovoce čerstvé, kompotované a sušené, jogurty, ovocné šťávy, teplá vejce smažená i vařená, 

slanina, párky, máslo, džemy i med, pečivo bílé i tmavé, chléb a lístkové těsto na několik způsobů. Vše 

čerstvě pečené, kdo chtěl mohl si objednat i omeletu ze 4 možných druhů. 

   Během dopolední prohlídky města jsme autobusem projeli odlehlejší části města. Viděli i 

původní větrný mlýn. Zajímavé bylo zastavení a prohlídka „ Zahrady ticha“, nesmí se tam 

mluvit.Brána se zavírá v 17 hodin: Je to jakýsi klášter z r. 1574, jehož řeholnice chodily 
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ošetřovat do nemocnice, navstěvovat a pečovat o staré opuštěné lidi a podobně. Jsou zde 2 

kostely: Luteránský a „ Všech církví“ (volný překlad). Před Luteránským kázal farář a dosti 

hlasitě, do druhého, kde se právě konaly bohoslužby jsme pro jeho plnost nemohli ani 

nahlédnout. Dále jsme pokračovali na „ květinový trh“, tulipány všech druhů a barev ve velmi 

lákavých obalech, bohužel to pro nás nepadalo v úvahu. Naše prohlídka pokračovala na jednom 

skleněném vyhlídkovém člunu po kanálech. Při návratu na loď nás ve dveřích očekával studený 

citronový čaj na „ spláchnutí prachu“ bylo to velice lahodné a přijemné v horkém dnu a tato 

služba se opakovala kdykoliv jsme se vraceli z prohlídek. 

Denní program vždy obsahoval informace o městě, jeho zajímavostech i historii .O 

Amsterodamu jsme se dověděli, že má 1,000 000 kol ale jen asi 700 000 obyvatel, což docela 

věřím. Letiště je prakticky 4 m pod mořskou hladinou.Holandsko má přes 4 000km sjízdných 

řek, jezer i kanálů.Je zde povolen legální prodej lehkých drog ve všech kavárnách do 5g na 

osobu. Jméno Amsterodam  vzniklo ze jména řeky Amstel a Dam,která byla postavena, aby 

mohla vzniknout původní osada, která se rozrostla do dnešního města: je zde přes 40 muzeí, 

která obsahují sbírky z nejrůznejší lidské činnosti: malířství, historie ba i sex a marihuana. 

Obyvatelé Holandska mají nejvyšší postavy v Evropě a jsou na druhém místě ve světě. 

Holandsko je rovněž nejzkušenější a má největší znalosti jak ochránit pevninu před pohlcením 

mořem.  Celkově jeho pevnina je asi 6.7 m pod úrovní mořské hladiny. 

V poledne opustila naše lod‘ přístav a vyplula na cestu směr Budapešť. Seděli jsme na 

lehátkách na horní palubě pod stříškou jako ochranou proti slunci, které pěkně hřálo, četli jsme, 

luštili křižovky, sudoku i spali nebo se dívali dokola na ubíhající krajinu. Lauren s počítačem 

na klíně pilně studovala a zapisovala poznatky z cesty. Pohledná pobřežní krajina, hodně 

přírodní zeleně místy kvetoucí, úpravné domky. Projeli jsme dvěma zdymadly, u druhého bylo 

neobyčejné množství vodního ptactva. 

PONDĚLÍ 28.5. Do Kolína v Německu připlouváme v 10 hod. dopoledne a ihned se vydáváme 

na prohlídku. Protože mezi cestujícími je určitý počet méně pohyblivých, je vytvořena 4tá 

skupina, která měla prohlídky kratší, pomalejší chůzi a místy i části minibusem, kde jsme my 

ostatní pochodovali. Ostatní se rozdělili do 3 skupin, podle toho kdo s kým chtěch chodit, 

každá skupina měla vlastního průvodce a každý účastník  si vyzvedl nejen mapku města ale i 

„přijímač“, kterým pohodlně poslouchal výklad průvodce při chůzi ať už byl vpředu či vzadu. 

Pochopitelně pro mne to nemělo význam a tak jsem jako obvykle chodila „v tichu“ a snažila se 

co nejvíce všude přečíst.Naše celá parta byla ve skupině 2. 

V přístavu je kamená socha biskupa, nepodařilo se mi zjistit jeho jméno, ale usuzuji, že je 

ochráncem plavců. Kolín je 4té největší město v Německu, leží na obou březích Rýna, krásné 

staré typické domy, dnes značené kam až dosahovala voda pří záplavách v r. 1993 a 1997, 

impozantní radnice, dům zakladatele města v roce tuším 1702, byl židovského původu. Je zde 

přes 30 muzeí a staré zajímavé tržiště. Rozlehlé odkryté archeologické naleziště se starým 

zdivem, klenutím. Katedrála s nádhernými barevnými okny, hrál zde komorní orchestr 

doprovázen zpěvem. Sídlí zde i katolický arcibiskup. Před katedrálou je provedena kopie její 

věže, která ve skutečnosti je 9.5 m vysoká a 4.5 m široká. Kolín má také jednu z nejstarších 

univerzit. Ulice i nábřeží je přeplněné procházejícími se svátečněně ustrojenými občany i 

turisty.  Je Svatodušní pondělí, svátek, který se zde ještě světí.   

V 1 hod. odpoledne Amadeus opustil přístav a pokračujeme v plavbě. Břehy plné 

zeleně,stromoví, kde táboří skupinky i rodiny s dětmi a dokonce jsme i spatřili odvážlivce, kteří 
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se koupali v jistě ledových vlnách Rýna. Odpoledne, kdo měl zájem začal „rychlokurs 

němčiny“ v Panorámě, neboli společenské místnosti s barem. Slunce se schylovalo k západu, 

když jsme dopluli do KOBLENZ v Německu. Večerní procházka nábřežím k impozantnímu 

monumentu a zpět byla velice příjemná. Město bylo dobyto Franky po rozpadu Západní 

Římské říše. Jeho historie je převážně ve vystřídání různých panovnických vlivů od 8. století.   

ÚTERÝ 29.5. Opustili jsme Koblenz ö 7.30 ráno, sedíme venku a sledujeme krajinu, břehy 

tvoří převážně svahy pokryté vinicemi a podél břehu do stráně vtisknuté vesnice, městečka s 

dominujícími hrady, zámky či tvrzemi někde už jen jejich zříceninami, ale vždy připomínající 

orlí hnízda na skále .Úsek cesty mezi Bingen a Bonn je zván „ Střední Rýn“ a protéká „Rhine 

Gorge“, formací, která vznikla vymíláním, což probíhalo současně s vyvyšováním okolní 

oblasti, ale řeka zůstala na své původní úrovni. Hloubka tohoto útvaru je 130m od nejvyššího 

bodu skály k normální výšce hladiny řeky. Horní polovina „Středního Rýna“ mezi Bingen a 

Koblenz je zapsaná od r. 2002 v světových památkách UNESCO s více jak 40  středověkými 

hrady, zámky a tvrzemi. Dolní půlka od Koblenz k Bonnu je znamá pro původní sopečný útvar 

zvaný Siebengebirge a Drachenfels. Obě části Středního Rýna jsou vystižně pojmenovány „ 

Romantický Rýn“. Do RUDESHEIM v Německu jsme dopluli po obědě. Vycházka byla 

v malém vláčku úzkými uličkami městečka plného procházejících se lidí. Vláček nás zavezl 

k muzeu mechanických hraček a hracích strojků. Sbírka je velice zajímavá, oku lahodící svou 

výzdobou, malováním i vyřezáváním a nesmírným důvtipem jejich tvůrců. Volného času po 

prohlídce jsme (naše parta) využili k jízdě lanovkou na vrchol a zpět. Byť to byl jen krátký 

výlet, stál za to, potěšili jsme se nádherným rozhledem po krajině, zelení vinic, i vesniček,které 

vypadaly jako dětská stavebnice. Návrat k lodi byl uličkami plných malých obchůdků 

s vyřezávanými ozdobami a vyšívkami. Loď odplouvá ve 4 hod. odpoledne. 

Večery jsou vyplněny různými programy, po kterých kolem 11. se ještě podává, řekla bych, 

„druhá večeře“. Programů, až na výjímky, jsem se neúčastnila, protože neměly pro mne cenu, 

neslyšíc mluvené slovo, nedávaly smysl. Raději jsem v kabině četla, luštila křižovky či 

zapisovala do svého deníku. Nevím kdo mohl jíst ještě tu druhou večeři, protože přes to, že 

jsem si brala jen poloviční porce hlavního jídla a omezovala se při velké nabídce buffetu byla 

jsem stále přejezená.  Plavby byly tak klidné, že v noci jsme ani necítili že plujeme,  často i 

několika zdymadly. 

STŘEDA 30.5. Dopoledne jsme sledovali výrobu foukaného skla dnes už 

nerozbitného.Vybavila se mi vzpomínka na doby, kdy jsem v laboratoři ze skleněných trubiček 

vytahovali pipety. V 10.45am jsme vyrazili do města MILTENBERG v Německu, tentokráte 

bez mapy, protože zde se nedalo  ztratit. Vybudováno těsně podle řeky a pak postupně do 

příkré stráně. Šli jsme nábřežím pak do středu města, opět všude spousty menších obchůdků, 

ale my šli a šli stále výš až k hradu odkud byl krásný výhled,  byl krásný slunný den. Zpáteční 

cesta s kopce už byla mnohem rychlejší a snažší. 

Ve 12.30 loď opustila přístav a projížděli jsme několika zdymadly, na obloze se proháněly 

první mraky a bylo chladněji, i když slunce svítilo. Ve 4.00 jsme přistáli ve WERTHEIM 

v Německu, kde hlavní atrakcí pro všechny bylo to foukané sklo, co jsme ráno viděli na 

předvádění. Vyrábí se věci překrásné - ať už umělecké, ozdobné či úžitkové, na příklad svítidla, 

teploměry, ozdoby na vánoční stromečky, vázy a podobně. Personál je velice ochotný a je 

možno si věci nakoupit, zaplatit a oni je sami odborně zabalí a odešlou na adresu domů. 

Odpadá tím strach a péče o věci, aby se při dalším cestování nepoškodily či obava z nadváhy 
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zavazadel na letišti při cestě zpět.  Město leží na soutoku řek Tauber a Main.    Bylo založeno v 

7 – 8 století, první osadníci byli na pravém břehu řeky Main a jmenovalo se to Kreutzwertheim. 

Od 12. století šlechtická větev rodiny Reginbodons pojmenovala město po sobě. Šlechtic 

z Wertheimu vystavěl zámek na levém břehu řeky Main a další osídlení už bylo na jeho úpatí. 

Prvni zmínka o městě je z r. 779 a 1192. V roce 1244 bylo jmenováno městem. Ve všech těch 

městech a městečkách ještě zvoní zvony, což je velice milé a přijemné poslouchat ( v mém 

případě pokud bylo v dosahu mého hearing aidu). Večer byl zakončen QUIZ soutěží, nechala 

jsem mladší generaci lámat si hlavu a nemýlím li se, skončili druzí. 

ČTVRTEK 31.5. Připluli jsme do WURZBURGU v 8 hod. a už v 8.30 jsme odjížděli na 

prohlídku Biskupského paláce. V minulosti zdejší biskup byl zároven i panovníkem. Palác 

s překrásnými nástropními malbami a díky osudu se zachoval neporušen i během 2..světové 

války. Je až nepochopitelné, že malby se dochovaly bez oprav od 3. století. Od r. 1753 jsou 

malby kombinované se sochami, stropní štuka je tak dokonalá, že dělá dojem řasené látky. 

Překrásné. Zahrada je dekorativní, velká s množstvím „ ambitů“ snad pro „rozjímání“. 

Množství alegorických soch je umístěno přímo ve stromoví či mezi keři. Údržba zahrady 

vyžaduje 50 zahradníků. Historie města je známá od 1.000 BC, kdy bylo osídleno Kelty. 

Křest’anské osídlení se datuje od r. 686, kdy zde působili Irští misionáři: Kilian, Kolonat a 

Totnan. První zmínka o městě je z r. 704 pod jménem Vurteburch a první diocéze byla 

založena 742 Svatým Bonifácem, který rovněž nastolil prvního biskupa Svatého Burkharda. 

První katedrála byla postavena r.788, později znesvěcena. Dnešní byla vystavěna mezi 1040 až 

1225 v románském slohu. Zdejší univerzita byla založena r. 1402 a později obnovena v r. 1582.  

Zdejší obyvatelé několikráte vystoupili proti biskupské vládě a byli definitivně poraženi v r. 

1400. V r. 1631 Švédský král Gustaf Adolf opanoval město a zničil zámek.  

Z Wurzburgu jsme jeli autokarem do ROTHENBURGU, který leží na řece Tauber.Rozmanité 

styly domů,kašen, obchůdků. Nahlédli jsme do nádvoří kriminálního muzea, kde byl starý vůz 

(anton), koš na namáčení nepoctivých a podvodníků do řeky, původní míry „stopa“ a „loket“. 

Pokračovali na náměstí s velkou  radnicí s impozantním průčelím, vedle níž stojí dům 

s orlojem, v jehož okénkách pochodují figurky a pijí co? Asi víno či pivo. Odbočili jsme do 

postraní ulice, která nás zavedla do zámecké zahrady s výhledem po celém údolí. Zbytek 

volného času po prohlídce jsme ztrávili v muzeu hraček ,které má přilehavý název „Vánoční 

obchod“ je to jako ocitnout se v kouzelné pohádkové jeskyni, třpytící se ornamenty všech barev 

se stříbrem i zlatem, figurky znázornující zvířátka, stromečky, lidi při různých činnostech, 

ubrusy, pokrývky vyšívané i tištěné s krajkami a vzory běžnými i vánočními. Opustili jsme 

neskutečný svět a vrátili se k autobusu,který nás krajinou plných novodobých větrníků mezi 

vinicemi, osetými poli canolou a řepkou dovezl nazpět na lod‘ kotvící na hlavní řece Main. 

Bylo chladno, jen 180C. Večer pršelo. 

 PÁTEK 1.6. Byla zima, zamračeno a dopoledne přednáška o zdymadlech a jejich funkcích i 

práci a o umělých kanálech. Oběd byl „bavorský“, obsluhující personál v bavorských krojích, 

stoly pokryté ubrusy  v barvách Bavorska -  modro-bílé, buffet obsahoval nejrozmanitější výběr 

zdejších specialit: různých druhů párků, klobás, vuřtů, včetně jablečného závinu . Ve 2 hod. 

odpoledne jsme dopluli do BAMBERGu v Bavorsku a autobusem odjeli do města. Až na 

dominantní starou radnici a dóm město dělá dojem současné doby, ale jeho základy jsou pravé. 

Na nádvoří dómu se chystal velký večerní konzert moderní hudby pod hvězdami, zkoušeli 

akustiku a to mně stačilo. Bamberg nebyl válečně postižen za 2. světové války, byla zde silná 

protiletecká obrana vzhledem k válečné továrně. Žije zde 7.000 cizinců z čehož je 4.100 

příslušníků americké armády. Předpokládá se, že jméno bylo převzato z původního „ Dům 
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Babenbergu“. První záznam o osídlení se datuje z r. 902 se vznikem hradu Babenberch, který 

zároven poskytl jméno rodinné Babenberg. Po jejich vymření přešel do rukou rodiny Saxon. 

Křesťanství přinesli mniši řádu Benediktinů,  oblast patřila diocézi Wurzburg. R. 1007 římský 

císař Henry II. Převzal Bamberg jako své dědictvi a snažil se jej vymanit z područí diocéze 

Wurzburg. V r.1008 po delším jednání jsou stanoveny nové hranice, které potvrdil i papež Jan 

XVIII. Henry II. na jeho příkaz nechal vystavět katedrálu vysvěcenou 6. května 1012. 

Katedrála byla obohacena papežskými dary. Henry II. r. 1017 založil i klášter Svatého Michala 

řádu Benediktinů pro výuku kněží.                                                                                     
                                                             Zakončení cestopisu Zorky Kašpárkové uveřejníme v pťíštím čísle 

  

Rozluštenie hlavolamu z minulého čísla 
 

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 oboch manželov ? 

Výpočet začína takto :                  M  + Ž     =    112 

                                                             M      =    2 { Ž  -  ( M – Ž ) } 

 

                                          a z toho   3 M      =    4 Ž 

                                  a výsledok je      M      =    64 

                                                              Ž      =    48 

                                                                                                 Toto číslo vyšlo 29. októbra 2012     
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                                                             Slovo má David Gottwald   

 
        

 


