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        B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

Zpráva výboru Besedy za volební období 2011-2012 
 pro Výroční schůzi Besedy dne 18.11.2012. 
 

Další roční období činnosti Besedy končí. Odstupující výbor Besedy předkládá tuto zprávu  

s výčtem své  práce za  funkční období.  Po schválení zprávy  o činnosti sdružení  požádá o 

udělení absolutoria přítomnými členy Besedy. S odstoupením současného výboru, nově 

zvolený výbor Besedy převezme práci pro příští funkční období. 

Za pomoc při své práci výbor děkuje všem členům, přátelům Besedy a dalším organizacím za 

všechnu podporu a úsilí k úspěšnému udržování styků mezi krajany a přátely Besedy. 

Tak jako v minulých funkčních obdobích, začátkem schůze vzpomeňme naše členy a přátele 

Besedy, kteří během tohoto období navždy odešli z našich řad. Tentokráte se odchody přátel 

poněkud zpomalily, ale i tak nás postihly ztráty Karla Bubíka a Heleny Mývaltové, kteří pro 

všechny, kdo je znali, jsou jistě bolestné. Pokud jste je znali, věnujte jim krátkou  vzpomínku. 

Přejděme k ocenění, uznání a vyjádření díků za pomoc všem, kteří pomáhali v Besedě 

zajišťovat úkoly tohoto funkčního období. 

Pomocníků bylo mnoho. I sebemenší zapojení do práce bylo vždy nesmírně cenné. V této 

pomoci byla  klíčová  práce našich dam při zajišťování občerstvení na všech akcích Besedy. 

Vždy pomáhala korunovat  akce příjemným závěrem. Díky za tuto důležitou pomoc. 

Velice oceňujeme aktivní pomoc zastupitelství ČR v Canbeře pod vedením velvyslance 

Dr.Hynka Kmoníčka a děkujeme za jejich podporu a spolupráci s Besedou. Náš dík patří také 

pracovníkům Konzulátu ČR v Sydney.  Spolupráce byla příkladná. Za důsledné styky a 

informovanost  Besedy o akcích či rozhodnutích ČR, které byly nutné sdělit krajanům 

prostřednictvím časopisu Beseda, děkujeme zvláště paní Lence Peclové, pracovnici 

zastupitelství. 

Přirozeně naše díky patří i oboru spolupráce s krajany při MZV ČR v Praze za jejich finanční 

podporu vydávání časopisu Beseda. Do tohoto již patří  po několik roků ocenění a dík práci 

redaktora Besedy Šaňo Wallnera, zajišťování tisku Tony Vincencem a všem dobrovolníkům při 

přípravě časopisu k odesílání. Beseda je důležitým spojem mezi členy a ukazatelem naší 

aktivity a je nutné pokračovat ve vydávání.  

Knihovna Besedy je v ukázkovém pořádku díky důsledné práci Dáši Marečkové. Stálá 

aktualizace webové stránky Blankou a Mirkem Novákovými jim dává spoustu práce. Dík. 

Dík Petře Hewett, dalším maminkám a spolupracovnicím za pokračování  školky pro malé děti, 

se  zábavou pro všechny děti, jejich přiblížení a porozumění českému jazyku.  
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Velké ocenění za reorganizaci členské evidence a dalších věcí pokladních patří pokladníku 

Jankovi Suchovskému. Toto nám pomohlo odstranit a překlenout řadu velkých překážek  denní 

práce Besedy.  

Do finanční sféry patří také díky našemu pokladníkovi za přípravu dokladů pro audit financí a 

za konečný  audit našich financí panu Garry Lee z RSM Bird Cameron Acountants  bezplatnou 

prací na tomto důležitém dokumentu. 

Děkujeme také všem členům a příznivcům Besedy za pomoc finančními dary ke snížení břímě 

nákladů na nutné výdaje, které Beseda měla během tohoto funkčního období. 

 

Výčet činnosti a akcí Besedy během období 2011-2012 

Výbor se scházel pravidelně každý měsíc od jeho zvolení výroční schůzí. Pro větší akce bylo 

pravidlem organizovat další setkání dobrovolníků k zabezpečení potřebných prací.  

Zcela pravidelné využití budovy Besedy členy jsou středeční večerní soutěže ve stolním tenise. 

Tato aktivita trvá již několik roků a je vlastně nejdůslednější dlouhodobou sportovní činností 

v Besedě. 

Větší akce většinou navazovaly  na tradice Besedy z předchozích let. Byly dodržovány a měly 

svoje místo v plánované celoroční činnosti. 

Po Výroční schůzi dne 16.10.2011  výbor  a  členové Besedy zajišťovali nebo se zůčastnili  

následujících větších akcí: 

20.10.2011-  Připomínka 28.října na velvyslanectví ČR pro členy Besedy a pozvané hosty. 

30.10.2011- Setkání členů v Besedě k výročí 28.října za účasti velvyslance ČR  a otevření   

výstavy reprodukcí fotografií prvního prezidenta ČSR  pod názvem „Masaryk-ano“.  

4.12. 2011-  Mikulášská nadílka dětem v Besedě. 

6.1.2012- Maškarní ples pro děti v Besedě. 

21.1.2012-  Setkání slovenských krajanů na Slovenském zastupitelském úřadě s přizváním 

členů  Besedy.  

11.2. 2012-  Účast Besedy  stánkem na Canberra Multicultural Festivalu. 

18.3.2012-  Setkání v Besedě k připomínce narozenin prvního prezidenta ČSR T.G.Masaryka 

a výročí otevření budovy Besedy. 

12.5.2012-  Setkání členů ke  Dni Matek a žen spolu s Besídkou dětí. 

12.8.2011-  Oběd při akci“ Vepř na rožni“ se všemi náležitostmi tradičních hodů v budově 

Besedy 

6.-24.10.2012 -  Výstava „Krteček“ - obrázky a hračky českého televizního večerníčku pro 

děti. 
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18.10.2012-  Připomínka  28.října při recepci na Velvyslanectví ČR s pozváním členů Besedy 

a představení hry  Václava Havla „Audience“. 

Dětská školka v roce 2012 - setkání byla ve dnech 6.1., 12.5.,18.8.,13.10.  

Sobotní odpoledne otevřených dveří klubu byla zredukována jen na první a třetí sobotu 

v měsíci z důvodu  malé návštěvnosti budovy členy.  

Poštovní adresa Besedy byla změněna přímo na adresu Unit 12/ 18 Shropshire Str., 

Queanbeyan 2620, NSW. 

Pokročili jsme v elektronickém styku  přes počítače  se členy, kteří k tomu dali souhlas a tím 

značně snížili náklady  na zasílání časopisu včetně méně pracného a rychlejšího styku se členy. 

Práce na nutných změnách Stanov Besedy, které již v mnoha odstavcích neodpovídají 

současným požadavkům  Besedy, se podstatně protáhla. Zde musíme ocenit pomoc našeho 

člena Dr.Dobeše. Dík za iniciativu a odbornost. Navrhovaný  konečný koncept je každému 

k dispozici. Příští výbor bude mít snadnější práci celou akci ukončit. 

Palčivým problémem se objevuje nutnost údržby v budově, zvláště  některého příslušenství 

horního podlaží. Příprava a vlastní práce na opravách budou úkolem nového výboru. 

Děkuji odstupujícímu výboru za pomoc se spoustou práce pro Besedu a všem ostatním členům 

Besedy za spolupráci během našeho funkčního období 2011-2012.  

Za výbor Besedy 

René Jež. 

  

 

Nový výbor Besedy 

Na Výroční schůzi byl zvolen nový výbor Besedy v tomto složení : 

Prezident                                  Aleš Zezulka   a@zezulka.com.au 

Starší viceprezident                 Tony Vincenc   vincenc@grapevine.com.au 

Viceprezident                           Petra Hewett   chrisandpetra@gmail.com 

Tajemník                                  Veronika Donavan  cesilko@gmx.net 

Pokladník a Public Officer   Jan Suchovský   jansuch@bigpond.com 

Členové výboru                        Sláva Ježek   sjezek@grapevine.com.au 

                                                 Dáša Mareček              dagmar.marecek@gmail.com 

                                          Jirka Menčík       george.mencik@gmail.com 

                                                Alexander Wallner  awallner@grapevine.com.au 
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 Zpráva výboru Besedy 

 

Vážení, konec ročního období Besedy pro rok 2012 nám klepe na dveře a podívame-li se na 

uplynulý rok, pak zjistíme, kolika akcemi, jako kolektiv Besedy, jsme prošli. 

Poděkování patří všem účastníkům, kterí přiložili ruce k dílu ve zvelebování našeho klubu a v 

šíření dobrého ducha přatelství nejenom mezi nás členy Besedy, ale i v menšinách české a 

slovenské komunity, žijící v těchto končinách světa. 

 

 

Vřelé díky výboru a ex-prezidentu Besedy za úspěšnou práci v uplynulém roce ! 

Poděkovaní a oceňení také patří MZV ČR za finanční podporu. 

Velice oceňujeme a taktéž děkujeme za aktivní pomoc a spolupráci Dr. Kmoníčkovi a jeho 

týmu, v zastoupení České republiky. 

Přejeme Vám všem pěkné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2013. 

Za výbor Besdy 

 

Aleš Zezulka 

 

Blahoželáme 

 

V januári a februári budúceho roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia:  

Traudy Kalivodová (2.1.), Jíří Kočí (28.1,), Miroslav Půža (2.2.), Jíří Vodička (19.2.), Jíří 

Menčík (22.2., osemdesiatník !) a Kočo Damjanovskí (26.2.).  

Zlata pri volbe nového výboru Aleš – nový prezident 
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Blahoželáme starým rodičom Daše a Petrovi 

Marečkovi a rodičom Lenke a Martinovi 

Greenhalghovým k narodeniu Maxa Petra, stalo 

sa to 28. septembra o 2:22 ráno a na svet prišiel 

s váhou 3.32 kg a meral 50.5 cm. Prajeme mu, 

aby sa mu v živote darilo . 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Peter Greenhalgh 

 

Čo chystáme 
 

Každú sobotu 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 ! 

 

Vo štvrtok a piatok 7. a 8. februára 

budeme priípravovať potraviny pre 

stánok na festivale, potrebujeme 

dobrovolníkov 

 

V sobotu 9. februára 

sa Beseda zúčastní na Medzinárodnom 

festivale stánkom na Garema Place, 

piecť sa budú zemiakové a sladké placky 

a čapovať sa bude české pivo. 

Na  predaj v stánku pre jednotlivé smeny 

potrebujeme dobrovolníkov. 

 

What is on our programm 

 
Every Saturday 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 !  

 

On Thursday and Friday 7th and 8th 

of February 

preparation of food for the stall, we will 

need volonteers  

 

Saturday   9th of Februsry 

Beseda is participating in the 

Multicultural Festival  with a stall in 

Garema Place, we will be baking potato 

and sweet pancakes and czech beer will 

be on tap. 

We are looking for voluntiers working 

in shifts in our stall. 
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Jméno                 Name      ……………………………………………………………………… 

Adresa                Address   ……………………………………………………………………… 

Telefon     ............................................................................................................................ 

Mobil                 ............................................................................................................................ 

E-mail                ............................................................................................................................ 

 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY       MEMBERSHIP FEES 

 
Jednotlivci                     Individuals                     $15              _________________________ 

             Rodina                    Family                      $20              _________________________ 

 

Studenti, důchodci         Students, pensioners      $10               ________________________ 

             Rodina                     Family                     $15               ________________________ 

 

Příspěvek na časopis Beseda        Donation to Journal Beseda             __________________ 

Příspěvek k údržbě budovy          Donation to Furnishing Account      __________________ 

              

                                                                                                                            Total_______ 

 

Prosíme o zaslání příspěvků na adresu:   

Please send the form with payment to:   

   

BESEDA, Unit 12/ 18 Shropshire Str., Queanbeyan  NSW  2620 

 

Členské příspěvky 2013   

 
Milí členové Besedy, 

prosíme uhraďte si členské příspěvky na 

tento rok a vyplňte níže uvedená data. 

Slouží to našemu pokladníku k oveření  

vedení našich seznamů a spojení e-

mailem, který si lidé občas změní.    

Výše příspěvků je nezměněná a je splatná 

do 31.března 2013. 

Děkujeme  za Vaši podporu a těšíme se na 

vzájemné setkávání v Besedě. 

Výbor Besedy. 

Membership Fees for 2013 

 
Dear Friends, 

the membership fees are payable at the 

beginning of each year, between 1 of 

January and 31 of March. 

We ask all members to send their current 

address, phone numbers and e-mail details 

with each renewal. This will ensure our 

membership register will be updated 

regularly. 

Thank you for understanding and your 

continued support.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

The Beseda committee 
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Setkání s Mikulášem 2012  

v Besedě 

 

Mikulášova návštěva patří již dlouhá léta 

k populárním setkáním starších 

s nejmladšími. Přináší  romantiku do shonu 

denního života starších a pro mladé dušičky 

trochu strachu a potěšění z dárků. 

Letošní rok znovu děkujeme Vendulce a Vašíkovi Wichtů. Dík za vystoupení a přejeme hodně 

dalších úspěchů Vendulce za dobré 

umístění v televizní soutěži X-Factor. 

Po jejich vystoupení  následoval příchod 

Mikuláše, za doprovodu dvou andělů a 

dvou parádních čertů. Každoroční 

obnovování složení skupiny přináší svoje  

překvapení. 

Nasledující nadílka dárků přítomným 

dětem byla skoro pro dvojnásobný počet 

dětí, porovnánáme-li to s počty  minulého 

roku. Bylo jich 27. Také nárůst počtu 

zcela nově narozených juniorů je 

potěšitelný . Blahopřejeme. 

Setkání s Mikulášem, anděly a čertem zanechává ve vzpomínkách malých návštěvníků dojmy       

pro celý život. Rozhodně nabízí téma k rodinným rozpravám. 
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Obsazení hlavních postav se nám někdy mění, 

ale majestát události je vždy dodržen. 

Děkujeme všem v Mikulášově průvodu za 

pomoc. Čerti byli opravdově umazani od sazí 

a byli jako z pekla. Andělé v novém obsazení 

velmi milí, již australského původu,  moc jim 

také  děkujeme.     

Po majestátním vstupu Mikuláše, který ke 

každému  malému občánkovi promluvil a 

předal dárky, čerti byli neudržitelní. Naštěstí trochu bojácnější děti mívají rodičovskou přípravu 

a jsou již trochu otrnulejší v porovnání 

s předchozími roky.. 

Závěr našeho odpoledne patřil tradiční 

tombole, ve které děti pomáhaly tahat 

lístky pro tažené  ceny v tombole, vše 

za rutinního řízení celé akce Alešem. 

Následovalo družné posezení 

přítomných při kávě se zákusky a 

nechybějícím tradičním českém pivu.     

Nesmírné díky všem, kdo přinesli zákusky. Je to řada dam, příliš dlouhá ke jmenování. Stejné 

díky všem, kteří se zůčastnili přípravy sálu a zvláště Jirkovi za přípravu dárků. 

Družná zábava tohoto odpoledne se potěšitelně protáhla.  
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Potom již následovala jen opakující se povinnost umývání nádobí s úklidem, které obyčejně 

najdou několik dobrovolníků. 

Srdečně zveme všechny na příchod příštího Mikuláše. 
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Z Česka si dělá LEGO za miliardy korun základnu č. 1 

Dříve, než se milion palet plných krabic s proslulými dětskými stavebnicemi Lego rozešle do 

130 zemí světa, projdou rukama zhruba dvou tisícovek Čechů. Ti se starají o chod 

továrenského areálu a skladu hračkářského gigantu v Kladně a Jirnech u Prahy. Dekorují se tu, 

balí a vyvážejí odsud stavebnice pro celou Evropu, Asii, Austrálii a část USA.  

Montují se tady postavičky pro všech šest Legolandů. V Praze navíc sídlí ústředí i pro 

dynamický ruský a východoevropský trh. Pro rozvoj dánského koncernu LEGO je Česko 

klíčovou zemí. A bude stále víc. 

„Kladenská továrna je momentálně pro firmu druhá největší na světě, ale až se dokončí její 

další rozšíření, bude to jednička,“ říká v rozhovoru pro HN generální ředitel české výrobní 

divize Carsten Rasmussen. 

Koncern má v plánu ve středočeském areálu, kde je několik hal, investovat během dvou let 

další miliardu korun. Přikoupil kvůli tomu sousední, již zavřenou montovnu po kanadské 

Celestice. V říjnu už přitom firma v Kladně otevřela novou halu, za kterou včetně technologií 

zaplatila 2,5 miliardy korun. 

„Tento rok jsme přijali 150 nových lidí, inženýrů i dělníků. Příští rok očekávám, že nabereme 

dalších 200 až 250 pracovníků. Do roku 2015 bych rád, abychom rostli zhruba o 200 lidí 

ročně,“ ně,“ dodává čtyřicetiletý manažer, který pro LEGO dříve pracoval v Hongkongu či 

USA. Po celém světě má společnost zhruba deset tisíc zaměstnanců. 

Exportní dvojka Miliardovými investicemi v největším středočeském městě význam Česka v 

hierarchii stavebnicového koncernu nekončí. Od roku 2008 má totiž LEGO v Jirnech u Prahy 
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centrální sklad (projdou jím tedy i výrobky z fabrik v Maďarsku či Dánsku), odkud putují 

krabice do 130 zemí světa. Svého času bylo centrum o velikosti osmnácti fotbalových hřišť, jež 

spravuje společnost DHL, největším skladem ve střední Evropě. 

„Kdybychom vzali celkový účetní objem zboží, které vyvezeme z Česka, jsme druzí po Škodě 

Auto. Čísla kvůli konkurenci nezveřejňujeme, ale sledujeme to. Vzhledem k tomu, že v Jirnech 

u Prahy je naše distribuční centrum, je ta částka opravdu významná,“ říká Rasmussen, člen 

širšího vedení dánské skupiny. 

Celková cena stavebnic, které ročně projdou skladem v Jirnech, je v desítkách miliard korun. 

Detaily z účetní uzávěrky ani jiných oficiálních dokumentů firma nezveřejňuje. Některá čísla 

však k dispozici jsou: tak třeba společnost LEGO Production zvyšuje zisk. V roce 2010 měla 

před zdaněním 64 milionů, loni 166 milionů při obratech 4,4, respektive 5,6 miliardy korun. 

Dvouciferné tempo Prodej dánských hraček jde v posledních letech nahoru. Od roku 2005, kdy 

firma prošla hlubokou krizí, stoupá pravidelně dvouciferným tempem. Loni firma vydělala 

svým majitelům – potomkům zakladatele Oleho Kirka Christiansena – v přepočtu 14 miliard 

korun. 

„Světově jsme byli trojka za Mattelem a Hasbrem, letos to vypadá, že se dostaneme na druhé 

místo,“ upřesňuje marketingový ředitel obchodní divize společnosti v Česku a na Slovensku 

Petr Břoušek. Podle dat, která má firma k dispozici, loni Češi nakoupili firma Lego za více než 

400 milionů korun. 
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                                                                       Slovo má David Gottwald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

 
        

M

y

 

F

i

r

s

t

Jana s Janou a Kočom 

Damjanovským 

    

Toto číslo vyšlo 27. decembra 2012 


