BESEDA
MĚSÍČNÍK ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO SDRUŽENÍ
CANBERRA A OKOLÍ INC.

Zpráva výboru Besedy za leden - únor 2013
Vážení přátelé,
předem děkuji všem členům výboru, členům Besedy, přátelům, a dalším organizacím, za jejich
vynikající práci pro Besedu a Besídku.
“Maškarní ples“ pořádaný Besídkou v lednu, proběhl v úžasném tempu našich nejmenších
členů. Poděkování zde připadá maminkám a tatínkům pod vedením Blanky a Petry. Pokud máte
zájem, pak vás určitě potěší řady obrázků a fotografii, které naleznete na web-stránkach
Besedy.
“Multicultural Canberra Festival“ pořádaný 9. 2. 2013 v centru Canberry na Garema Place a
London Circuitu, kde se také nacházel náš stánek, byl obklopem davem (podle novinářů)
250.000 návštěvníků. Hlavním poutačem bylo naše české pivo “Bakalář“, které bylo vypito až
do dna. Také naše bramborové placky nezůstaly pozadu, zájemci odcházeli s plným bříškem
doplněným sladkými plackami, novinkou našeho programu. Hlavně děti ocenily tuto
pochoutku. Povedlo se, překvapením bylo kolik pomocníků z mladých řad přiložilo ruce k dílu.
Výbor Besedy srdečně děkuje za vaši pomoc!
Novinkou je založení školy na výuku českého jazyka, která je v plném běhu - už vyučujeme
šest studentů v prostorách Besedy pod vedením Petry. Kdo má zájem se přidat, dejte nám
prosím vědět.
Naše sekretářka Veronika se nám odstěhovala na krátkou dobu do zámoří. Budeš nám chybět,
ale zároveň se tešíme na brzké shledání. Děkujeme Ti, Veroniko za Tvůj čas a práci pro
Besedu.
Nezapoměnte prosím na naše setkání na výročí otevření budovy Besedy a narozeni prvniho
prezidenta TG Masaryka, které se bude konat v neděli 10. března ve 14 hod. v našem klubu.
Bude se podávat malé občerstvení a české pivo.
S pozdravem za výbor Besedy
Aleš Zezulka

Díky našim pracovníkům Festivalu 2013
Výbor Besedy srdečně děkuje všem pracovníkům kteří se zůčastnili na přípravě a práci ve
stánku Besedy během Festivalu 2013, za jejich obětavé zapojení a sdílené utrpení v horku dne
a námaze se zajištěním všech potřebných prací.
Děkujeme moc, byli jsme úspěšní.

1

BESEDA

LEDEN - ÚNOR 2013

Prezidentské volby v České republice
V lednu a únoru tohoto roku proběhly volby příštího prezidenta České republiky. Volen byl
po prvé přímo občany ČR. Došlo k tomu rozhodnutím obou komor parlamentu ČR, tedy
poslanců sněmovny a senátu.
Čeští prezidenti, po rozdělení Československa, byli vždy voleni na společném shromáždění
obou komor parlamentu ČR pouze členy parlamentu. Po poměrně klidnějších volbách
prezidenta Havla k jeho dvěma pětiletým obdobím, pro další období byl zvolen prezident
Václav Klaus, jehož volba do 2. pětiletého období byla poznamenána nepěkným politikařením
mezi hlavními stranami české politiky. Toto vedlo k výše uvedené změně volby prezidenta ČR.
V podstatě oba prezidenti stáli na vzájemně odlišných polohách ideologického přístupu. Havel
byl populární odpůrce komunistického systému a později příznivec Evropské Unie, zatím co
V. Klaus byl vyhraněným odpůrcem “europeismu”. V prvních polistopadových vládách byl
ministrem financí a také předsedou vlády. Patřil k původcům kuponové privatizace českého
průmyslu. Byl spoluzakladatelem pravicové
Občansko-demokratické strany.
V březnu 2013 končí prezident Klaus jeho
druhé pětileté období ve funkci. Letošní volba
nástupce na Hrad proběhla dvoukolově. Jelikož
v prvém kole nikdo z řady kandidátů na
prezidenta nepřesáhl 50% hlasů voličů, došlo
tedy ke druhému kolu voleb, kde se utkali již
jen 2 kandidáti, volení nejvyšším počtem
voličů. Byli to Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg.
Volebná komise v Canbeře

M. Zeman patřil dříve k Sociálním
demokratům, nějakou dobu byl předsedou
vlády ČR. Před několika roky vystoupil z této
strany a založil stranu SPOZ (Strana Práv
Občanů Zemanovci), která v minulých
volbách do parlamentu neuspěla.

.

Alena Skočilasová pri urně

K. Schwarzenberg je spoluzakladatelem a
předsedou strany Top 09, pravicově
orientované. Je příslušníkem staré české
šlechty, nyní je ve funkci ministra zahraničí
ČR.

Tito dva kandidáti na prezidenta ČR postoupili do druhého kola voleb s velmi malým
procentním rozdílem. Volební agitace kandidátů pomohla rozdělit české voliče opět na opačné
konce navíc s velkými emocemi a sympatiemi. Vítězem se stal Miloš Zeman, který se stane v
březnu českým prezidentem.
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Volby
zde
v
Canbeře
zajistilo
Velvyslanectví
ČR. Volební komisi
předsedal přímo velvyslanec ČR Dr. H.
Kmoníček s dalšími třemi členy, včetně
jednoho z místní krajanské komunity.
Příprava, průběh a vlastní volby probíhaly
za přísně stanovených a dodržovaných
nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
a Českého statistického úřadu. Vybavení
místnosti i postupy byly detailně
rozpracovány. V každém kole se volilo 2
dny a výsledky odesílány až po půlnoci
druhého dne.

Aleš se svým hlasem

V Canbeře bylo zapsáno 19 voličů, dodatečně přišli 4 občané s volebním průkazem,
oprávňujícím k zápisu do prvního kola voleb, kde volilo 10 voličů. V druhem kole voleb volilo
14 občanů. Výsledky hlasování lze přečíst na web-stránkách Čs. statistického úřadu.
Krajanský spolek Beseda doporučuje účast na všech příštích volbách. Timto je možno se
zajímat, podílet se a ovlivnit vývoj v ČR.
Informace o postupu a zápisu do volebních seznamů ČR jsou uvedeny na webových stránkách
Konzulátu ČR Sydney.
R.J

Marcové stretnutie v Besede
Začiatkom marca zvykneme organizovať v našej Besede posedenie so zameraním na viaceré
motívy,

bude to v nedeľu 10. marca o 14.00 hod.
Je to 13 – té výročie oficiálneho otvorenia nášho klubu tu v Qyeanbeyane, starší krajania si
spomínajú na narodeniny prvého prezidenta bývalej Československej republiky T.G. Masaryka.
Tí ozaj starší si ho ešte pamätajú s briadkou, či z fotografii v sedle na koni v Topoľčiankách.
Na začiatku marca ( 8. marca ) sa slávi Medzionárodný deň žien, v ČSR to volali MDŽ, aj to je
dôvod na prípitok a v neposlednom rade to bude blízko narodenín nášho Tonyho ( 17. 3. ) a tiež
meniny Patrikov a Jozefov, ak by sa medzi nami nejakí našli (ďalší prípitok !).
Na tú nedeľu si teda nerobte iný program a príďte medzi nás na malý „pokec“. Budeme veľmi
radi ak gazdinky alebo gazdovia, ktorí radi pečú, prídu aj s tanierom nejakých dobrôt. Čapovať
sa bude káva a čaj.
Ś.W.
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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 !
V nedeľu 10. marca o 14. hod.
usporiadame posedenie v Besede pri
príležitosti 13 výročia otvorenia nášho
klubu a spomienky na narodeniny
prvého prezidenta bývalej ČSR TG
Masaryka. Podávať sa bude ľahké
občerstvenie.
V piatok 15. marca o 19:30 hod.
Koncert skladieb Leoša Janáčka v St.
Philip’s Anglican Church v O’Connor,
na rohu Macpherson a Moorhouse St.

LEDEN - ÚNOR 2013

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 !
Sunday 10th of March at 2 pm
We
organize
a
function
to
th
commemorate the 13 aniversary of the
opening of our Beseda Club and the
birthday of the first prezident of the
former Czechoslovak Republic TG
Masaryk. Light refreshments will be
served
Friday 15th of March at 7:30 pm
An evening of works by Leoš Janáček
at St. Philip’s Anglican Church, Cnr
Macpherson and Moorhouse St.
O’Connor.

Blahoželáme
V marci a apríli budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Ján Gottwald (15.3.),
Antonín Vincenc (17.3,), Vladimír Gottwald (20.3.), Milena Švehla (1.4.), Daniel Gottwald a
Mirek Novák (6.4.), Anika Novák (9.4.), Lenka Švehlová a Milan Vincenc (11.4.), Chris
Hewett a Jaroslava Ječmínková (12.4.), Blanka Novák (13.4.), Marta Krausová (15.4.), Alena
Almassy (19.4.), Vlastimil Sterner (20.4.) a Tony Urbančík (25.4.).
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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CAMRA, Inc
Canberra Academy of Music and Related Arts
PATRON: Tobias Cole

www.camra.asn.au
DIRECTOR: Colin Forbes

Presents

CAMRA presents an evening of works by the
great Czech composer Leoš Janáček.
Program includes the song cycle The Diary of One Who Disappeared for
tenor, alto and piano – the piano suite On an Overgrown Path and the
Piano Sonata.
Piano: Colin Forbes, tenor: Kent McIntosh, mezzo-soprano: Maartje
Sevenster
at St Philip’s Anglican Church
Cnr Macpherson and Moorhouse Sts, O’Connor

Friday 15 March 2013
at 7.30 pm
Tickets:

$35 / $30

Refreshments available from Food@St Philips
Book online at camra.asn.au or phone 0406 375 051
Among the most famous of Czech composers, Leoš Janáček wrote wonderful emotional,
evocative, metaphorical music. CAMRA is presenting an evening of his most popular works
for piano and voice with Kent McIntosh, tenor, from the Australian Opera Company, Maartje
Sevenster, mezzo-soprano, and Colin Forbes on piano. Come and experience “On an
Overgrown Path”, “The Diary of One Who Disappeared” and The Sonata in E flat minor.
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Canberra Multicultural Festival 2013
Dnes už je za námi všechno to napětí z organizace a zajištění festivalového dne. Je to hluboký
oddech a uspokojení, že jsme to zvládli. Hřejivý je pocit citelného příspěvku do pokladny
Besedy.
Děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům v přípravě a hlavně za práci v mučivém horku 350 C.
S nádavkem přímého slunce a rozpálených ploten jsou naši pracující všichni hrdinové. Jsme
rádi, že i naše dvě oběti počasí se daly dohromady bez následků.Jsou tady i další jako Tonda,
Aleš a Janko, kteří od časného rána do hluboce popůlnočního nakládání zařízení stánku
předvedli nevídaný výkon.
Jako každoročně začaly přípravy již v srpnu
minulého roku. Nekonečná řada povinností,
od přihlášek, plateb za stánek (který byl skoro
1400 dol.), přes různé schůze, zajištování
licencí na jídlo a prodej piva, se zdály
nekonečné a končily až těsně přede dnem
Festivalu.
Známé a každý festival se opakující 2 dny
příprav směsí pro bramboráky pod taktovkou
Šani a nová komplexní příprava surovin pro
palačinky nyní organizovaná Jankem. Hrůza z
ohlašovaných zostřených předpisů pro přípravu jídel vyvolávala panické předzvěsti, které staří
patriarchové, absolventi mnoha předchozích festivalů, nakonec označili prostým „to tady bylo
a projdeme tím“. Je pravda, měli jsme kliku, že nám prošla nevyvěšená cedule povolení prodeje
jídla. Řada zmatků ze strany pořadatele přinesla problémy Alešovi a Markovi s dopravou sudů
piva do neoznačených stánku. To by byla
hrůza nenajít pivo druhý den na místě !
Jako obvykle začala sobota s dovozem
zařízení stánku. Ranní parta řízená Tondou
za účasti Phila, Petra a majitelů vozidel,
tedy Janka a Martina. Martinovo stěhovací
auto bylo neuvěřitelnou pomocí a dnes
vlastně
víme,
pokud
potřebujeme
stěhováka, kam se obrátit.
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V ohlášených 11 hod. začal prodej. A také
začaly pracovní směny pro naše
dobrovolníky. Ještě nikdy se nám
nepodařilo dát tak zázračnou partu.
Celkem 41 členů a přátel Besedy (plus
pokud někdo by unikl vzpomínkám)
s briliantními
mladými
děvčaty,
prodávající žetony v davu. Diky Petro za
organizaci, Diano a vůbec všechna
děvčata, byly jste hvězdy.
Celkový počet návštěvníků Festivalu se
blížil skoro čtvrt milionu. Bylo to
velikánské. V porovnání s minulým rokem
ale došlo k pocitu, že ochota utrácet byla nižší než minulý rok. České pivo jsme vyprodali v 8
večer a potom přišel rychý pokles zájmu o vše a v 10 bylo obchodně mrtvo. Něco ze surovin
nám zbylo, což prodáme mezi členy, tedy nadnormativní zásoby nezůstanou. Osádka poslední
směny a ti, kteří tam byli celý den byli pěkně
unaveni. Odvoz se protáhl hluboko za půlnoc.
Hřejivým pocitem je, že jsme vydělali podobnou
částku jako loni, což byl pro Besedu náš rekordní
zisk. Při zvýšených nákladech za vše, co jsme
museli platit je to výborné a dík patří všem co
Besedě pomohli.
Vřelé díky, výbor Besedy
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Maškarní karneval 2013
19. ledna 2013
Již druhý novoroční karneval v Besedě se i tentokrát po všech stránkách povedl. Při tanci,
hrách i soutěžích se, myslím, bavili děti i dospělí. A přestože se uskutečnil ne dlouho po
Miluláši a Silvestru, účast byla hojná.

Na rozehřátí hrajeme „Škatulata, batulata, hýbejte se z místa na místo...“
(zleva Andulka, Blanka, Anika, Tobiášek, Petra, Tomík a Tonička)
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Skákalo se v pytlích (Hanka s Danielem a Andulka)
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Rozdělení na dva týmy – modrý a oranžový se na rychlost podával míč.

Hada jsme vytvořili při písničce “Jede, jede, mašinka”.

Následovala taneční soutěž „Ptačí tanec“ (děkujeme Chrisovi za zorganizování)

Tanečníci
10
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...a gangman style

Trefovalo se míčky do hladové žáby

Poslední závod družstev – překážková dráha dvojic s nudlí

\
Oslavili jsme tu i 5. narozeniny Adámka
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Předávání dobře zasloužených sladkých odměn

A na závěr spolu děti nakreslily obrázek mimozemšťana.
Za povedené odpoledne bychom chtěli především poděkovat klubu Beseda za
propůjčení sálu a sponzorování cen, Petře Hewet hlavně za zorganizování celé akce,
výběr písní, nakoupení cen a uvádění. Chrisovi Hewet za obsluhu zvukotechniky a za
zorganizování taneční soutěže.
A všem zúčastněným za nadšení při hrách a soutěžích. Příště na viděnou se těší
Blanka N. (více fotografií najdete na www.beseda.org.au)
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Stretnutie Slovákov v Canberre
Veľvyslanectvo
Slovenskej
republiky
zorganizovalo na sobotu
26.
januára tradičné
stretnutie krajanov. Prišli
hostia z „neďalekej“
Sydney, z Melbourne, z
Queenslandu, Adelaidy aj
z Tasmánie. Špecialitou
dňa bola ako obyčajne
výborná
kapustnica,
podával sa guláš, pečené
klobásy
a typické
slovenské pochúťky ako
bryndzové
halušky,
pagáče, makové pupáky
a koláče
z domácich
kuchýň
hostí.
Aj
nápojový lístok ponúkal
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slovenské špeciality ako pivo
Topvar
a Zlatý
bažant,
malokarpatské vína a aj „tvrdé“
slivovicu
a borovičku.
Slávnostný príhovor mala
veľvyslankyňa
pani
E.
Ponomarenkovová
a potom
nasledoval kultúrny program
krojovaných skupín, ľudové
spevy, hudba a tance detí
a mládeže.
Bolo to veľmi pekné a úspešné
podujatie i počasie mu prialo,
členovia Besedy, ktorí sa na
akcii
zúčastnili
ďakujú
Veľvyslanectvu
SR
za
pozvanie a pekné popoludnie.
Š.W.

Členské príspevky na rok 2013

Membership fees for 2013

Členské príspevky by mali byť
zaplatené do 31. marca

The Membership fees are due to
be paid by the 31st of March

Do 25. 2. 13 sme dostali príspevky od týchto
členov

Until the 25. 2. 13 we received fees from
the following members

$
M. Brennan
P. Herel
J. Ječmínek
R. Jež
S. & A. Ježek
Z. Kašpárek
J. Kocyan
J. Křivánek
P. & D. Mareček
B. Matušková
J. Menčík
M. & B. Novák
D. Pešková
J. Petrů
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15.10.20.40.40.20.20.15.30.50.20.20.30.15.-

$
F. Příhoda
B. Půža
M. Půža
M. Ringer
Z. Schindlerová
M. Schmied
¨J. & V. Šimeček
E. Škerlíková
J. Suchovský
J. Trefný
A. & Z. Wallner
E. Wegner
D. York
A. & M. Zezulka

50.25.25.20.10.60.20.30.20.25.50.50.20.30.-
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Slovo má David Gottwald
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Niekoľko hlavolamov
1.- Ktoré číslo nepatrí do skupiny

2.- Ktoré číslo doplní túto
postupnosť
3.- Ktoré číslo nepatrí do tejto
skupiny

4.- Aké číslo je X

A few puzzles
1417
1533
1605

1722
1812
1902

3 8 18 38 ?

49 91 37
112 133 154
3 6 10 15 X 28

1.Which number doesn’t
conform with the others

2.- Which number completes
this sequence

3.- Which is the odd number
out

4.- What is X

Vybraté z knihy „Almost impossible number puzzles“

Toto číslo vyšlo 28. februára 2013
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