
1 

 

                                            B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

Zpráva výboru za květen a červen 2013 

                                                                                                

Dovolte mi, abych na začátku poděkoval členům výboru za jejich nezištnou a obětavou prácí 

pro naši Besedu. Děkujeme Petře a Blance za vzorné vedení studentů v rámci vyučování 

českého jazyka a školky Besídky. Poděkování patří Dáše za provoz naší knihovny. Velké díky 

Janovi a Renému za opravu vodovodních kohoutků. Díky Tonymu a Šaňovi za práci na 

časopise Beseda. 

 

Jak jistě víte, 5. května odpoledne proběhla oslava Dna matek, potěšením byla návštěva pana 

Pecla s chotí v zastoupení Velvyslanectví ČR. Predseda začal toto pěkné odpoledne menším 

proslovem s poděkováním zúčastněným matkám. Pak nastalo předávání překrásných růží a 

bonbonier. K oslavě také patřilo podávání vína, kávy, piva a chlebíčků z kuchyně Jirky a Dáši a 

sladkostí jako bylyvýborné trubičky, které udělala Marie a oblíbené vanilkové řezy od Zorky, 

děkujeme. Toníkovi & Co. patří poděkování za dodání překrásných růží. Odcházeli jsme 

spokojení, s potěšením dobré nálady. Poděkování patří všem, kdo se zúčastnili akce a také těm, 

kdo to odpoledne připravili.  

Předseda a výbor projednali a schválili nového Internet Service Providera pro naši webovou 

stránku, která stále zůstane pod jménem www.beseda.org.au a bude bez reklam - což nám zatíží 

rozpočet řádově o $ 60 ročně. Mirek nám přislíbil pracovní účast na vedení web stránky 

Besedy. Děkujeme Mirku za tvoji obětavost a těšíme se na další spolupráci. 

Řada našich členů výboru se nachází na dovolené, přejeme všem hezké zážitky a těšíme se na 

brzkou viděnou. Petra zastupuje prezidenta a Tony zastupuje pokladníka. 

 

18. srpna připravujeme naše tradiční vepřové hody - Pig Fest, detaily najdete ve zvláštním 

oznámení. 

 

Zdali pak někdo ví, že na sklonku války v Čechách položili své životy za naši vlast vojáci z 

Austrálie a Nového Zélandu a že se v Praze koná každoročně vzpomínková slavnost ANZAC 

Day ? Podrobnosti najdete v článku od našeho krajana Rogera Juránka. 
                                                                                                                                     Aleš Zezulka 

  

Blahoželáme ... 

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

(12.7.), Marek a  Honza Zezulka (19.7.), 0ndřej Bušek (23.7.), Eva Žemličková (30.7.), Břeťa 

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

Russel (18.8.) a René Jež (30.8.).  

http://www.beseda.org.au/
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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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasa na ražni 

Dodnas sa doma na dedinách zachovali zvyky v zime zabiť prasa a mäso zpracovať rozličnými 

spôsomi, hlavne údením, aby sa dalo dlhšie skladovať. Zima sa volila hlavne pre prácu s näsom 

v studenom období, ale v zime ťažké a masné jedlá aj lepšie chutia. 

Naše tradičné a obľúbené bravčové hody usporiadame v tomto roku 

                                          v nedeľu, 18. augusta o 13.00 hod. 

Prasa bude mať približne 50 kg, deň predtým sa musí nasoliť a okoreniť a pripevniť na ražeň.  

Vlastné pečenie musí začať už o 5 hod. ráno, na dokonalé prepečenie je potrebných aspoň 7 

hodín. Kapustu tiež je treba pripraviť deň dopredu a potom v nedeľu dokončiť. Knedlíky 

pripravia šikovné gazdinky doma a v nedeľu sa budú už len ohrievať. Netečú Vám už sliny ? 

Veľmi oceníme pomoc dobrovoľníčok na prípravu knedlíkov a sladkostí, cenu potrebných 

surovín hradíme.   Veríme, že táto akcia najde široký ohlas a tešíme sa na Vašu účasť. 

 

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 18. augusta o 13. hodine 

 

pripravíme v BESEDE prasa na ražni 

a podávať sa bude s kapustou (se zelím) 

a knedlíkmi. Veríme, že si ako obvykle 

zase dobre pochutnáte. Podávať sa bude 

aj káva alebo čaj so zákuskami. 

 

 

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 the 18th  of August at 1 pm 

 

there will be a pig on a spit served with 

cabbage and dumplings. We hope you will 

enjoy it as on previous occasions. Afterwards 

coffee or tea with home made cakes will be 

served. 
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Vzpomínka na ANZAC DAY  v Praze 

Na vojenském hřbitově v Praze na Olšanech leží 

pochovaní 2 australští a 14 novozélandských 

vojáků, kteří padli v Čechách na konci druhé 

světové války. Za přítomnosti Australské 

obchodní delegace se dne 29. dubna konala u 

památníku padlým vzpomínka v tradici ANZAC-

u. Z projevu, který tam přednesl náš krajan Roger 

Juránek vybíráme : 

 

On the 25th of April, all over Australia, New 

Zealand and in many parts of the world there 

have  been services like this one, a service 

whose original purpose was to commemorate 

those who fell at Gallipoli. There are no 

original ANZACs alive today, but the day has 

become of even greater importance, we are 

told that ANZAC Day is changing, so it is, so it 

must. 

ANZAC Day has become a day that belongs to all Australians, we remember not only those 

Australians who lie on the ridges of Gallipoli where ANZAC Day was born, but we remember 

all those who have done their duty for their nation and now lie in war cemeteries in different 

countries of the world and we honour their sacrifice. 

They gave their lives and for that greatest of public gifts receive the highest praise, the 

foremost place in our heritage. Far from forgotten they continue to contribute to the greatness 

of their country. 

No matter how much ANZAC Day may change it is for us to ensure that no one  can ever say 

they died in vain.   
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Cyril a Metoděj, 1150. výročí  

Letos probíhají oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Jak lze jejich misi vidět z 

dnešního pohledu? 

Znamenala mimořádný duchovní impuls pro naši zemi a pro celý region. Byli něco víc než 

jenom „věrozvěstové Slovanů“. Přišli k nám jako osobnosti kultury, jako odborníci na právo a 

státní správu. Svou misí nám dali diplomatickou lekci. Dokázali totiž,  že mezi Východem a 

Západem je dialog možný i v době, kdy kontrasty mezi oběma hrozily přerůst v reálné politické 

napětí a střety. Vytvořili přitom citlivou rovnováhu mezi univerzalitou křesťanství a mezi 

regionálními zvláštnostmi, přičemž nesklouzli do zbytečné uniformity. Valorizovali slovanský 

element jako kulturní fenomén. Vytvořili písmo, které geniálně odrazilo podobu tehdejšího 

mluveného jazyka na našem území. Dávali přitom velký důraz na srozumitelnost („Chci raději 

pět slov pověděti a svým rozumem je říci, aby všichni bratři rozuměli, nežli deset tisíc slov 

nesrozumitelných“, Proglas). 
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Řada z nás se setkala s iniciativami různých zemí připomínajícími letošní výročí. Klíčem pro 

posuzování jejich vhodnosti je pragmatismus: v některých případech se hodil formát V4, jinde 

probíhaly akce bilaterálně se Slovenskem, apod. Existuje zde jeden důležitý rozdíl mezi našimi 

zeměmi. Zatímco na Slovensku je úcta k Cyrilu a Metodějovi vepsána do preambule ústavy 

(…“ve smyslu cyrilometodějského duchovného dědictví a historického odkazu Velké 

Moravy“…), je ústava České republiky na podobný odkaz skoupá a zůstává u obecnějšího 

pojmenování (…“odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a 

duchovní bohatství,…“). I proto je pojetí celé tradice na Slovensku možno vnímat téměř jako 

ústavní, zatímco u nás je oběma věrozvěstům věnována pozornost z politického pohledu. Mají 

však i u nás v kalendáři významné místo: svůj státní svátek a každoroční slavnosti na 

Velehradě a v Mikulčicích. V letošním roce však probíhaly po celý rok různé akce a rozsáhlé 

přípravy (soutěže škol, výstavy, vědecké konference, apod.), a to za podpory všech 

nejvýznamnějších veřejných institucí. 

 Hlavním místem oslav pravoslaví byly Mikulčice (24.-26.5.), kde za účasti patriarchy 

Bartoloměje, kardinála Vlka a arcibiskupa Graubnera, a za přítomnosti zástupců Parlamentu, 

vlády a samosprávy proběhla slavnostní bohoslužba. Kulturní program měl v plánu mj. uvedení 

oratoria o Cyrilu a Metoději (Lubomíra Horňáka ze skupiny Elán), výstava ikon, konferenci na 

Masarykově univerzitě v Brně. Více na: 

www.mikulcice.pravoslavi.cz/index.html.  

Program oslav římskokatolické církve vrcholí 4.-5.7. t.r. v době, kdy se konají „Dny lidí dobré 

vůle na Velehradě“. Podrobný přehled aktivit je v odkazu „kalendář akcí“ na webové adrese 

www.velehrad.eu.    

Jednou z dimenzí, k níž mají oslavy přispět, je i turistika. Projekt evropské poutní stezky je 

připravován s partnery na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Itálii, Polsku, Makedonii a 

Řecku.   

Na letošní oslavy 1150. výročí byl na Velehrad zván společným dopisem prezidenta 

a arcibiskupa papež: přestože Benedikt XVI. připustil účast a dokonce s ní prý i počítal, jeho 

nástupce František se omluvil a rozhodl se za sebe poslat papežského legáta. Z významných 

hostů byl pak oficiálním dopisem ministra zahraničí osloven jediný: generální tajemník Rady 

Evropy, tedy instituce, která svým způsobem pěstuje vědomí evropské kulturní identity 

a mnohotvárnosti. Svou účast zatím nepotvrdil. 

Představitelé ostatních zemí budou vítání jako poutníci. Oficiálně zváni nebyli, neboť 

sestavovat cyrilometodějský seznam zemí není jednoduché (historické hranice neodpovídají 

nově vzniklým státním celkům a dnešní politické poměry v některých zemích sestavení 

seznamu příliš neusnadňují. A připočteme-li k tomu napětí mezi různými církvemi působícími 

v tomto teritoriu, mohlo by jít o složité cvičení s nejasným vyzněním).  

Letošní výročí nabízelo příležitost setkání patriarchů Bartoloměje, Kyrila a hlavy 

římskokatolické církve. Tradice úcty k Cyrilu a Metoději totiž přímo vybízí pokusit se o tento 

summit, který by přinesl průlom do vztahů mezi moskevským, konstantinopolským a římským 

elementem křesťanství. Přestože pozvání byla předána a potřebné kroky proběhly, z různých 

důvodů k němu nakonec nedošlo. 

http://www.mikulcice.pravoslavi.cz/index.html
http://www.velehrad.eu/
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 Postihnout dimenzi duchovní, kulturní a politickou není smyslem tohoto textu. Bylo by 

například zajímavé studovat nejen dobové aspekty mise Cyrila a Metoda, ale i význam, který jí 

byl přikládán v pozdějších staletích. Na toto téma proběhla ostatně na Univerzitě Karlově 

vědecká konference - informace lze najít na webu. Jako obecnější pramen si dovolujeme zaslat 

publikaci (příloha), kterou školám nabídlo Ministerstvo školství a která je případně ke stažení 

na www.noviny-robinson.cz/. Řadu dalších lze najít na adrese www.velehrad.eu. 

                                                                                                              Z materiálu  Velvyslanectví  ČR      

Údržba budovy Besedy 

Tak, jak nám přibývají roky, tak stárne 

i budova Besedy. Začíná vyžadovat 

trochu více péče o opravy či náhradu 

letitého vybavení, které už nevypadá 

tak nově jako před lety. 

Objevujeme také některé staré 

nedostatky návrhu budovy a jejího 

vnitřního zařízení. Ku příkladu 

nemůžeme zastavit vodu pro dámská 

zařízení na přízemí a v prvním patře, 

pokud nezastavíme hlavní uzávěr vody 

pro všechny nájemníky objektu. 

Po rocích tápání jsme se rozhodli provést úplné a nezávislé zavírání vodních stoupaček. 

Přiložený snímek, jak odhalit taje vodovodu, ukazuje kopání kolem starého potrubí ještě 

staršími členy Besedy. Tajemství potrubí se však skrylo ještě hlouběji pod betonem. Řešení 

bude muset zahrnovat 2 uzavírací kohouty přímo na stoupacích větvích vodovodu v budově, 

protože jejich vnější poloha je velká neznámá. 

Další podstatná práce je výměna záchodových mís s příslušným zařízením a vylepšit stav 

obložení stěn a podlahových dlaždiček. Toto je již poněkud větší rozsah prací, ale stále 

v rozsahu údržbářských znalostí našich členů. 

Prosíme, pokud najdete chvíli  pro 

pomoc s těmito pracemi, je to vždy 

první sobota v měsíci (od 2.30-5.00 

pm), která je nominována pro tyto 

údržbářské práce.  Připojte se ke 

skrovnému davu pracujících členů. 

Je to zábava, naučíte se řadu prací 

vhodných i pro údržbu vašeho 

obydlí a pomůžete nám všem 

s Besedou. Díky.   
                                                     R.J.                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       

 

 

http://www.velehrad.eu/
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Cena Václava Havla za lidská práva 

Dne 25. března 2013 byla za přítomnosti 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí 

Karla Schwarzenberga podepsána v Černínském paláci dohoda mezi Parlamentním 

shromážděním Rady Evropy, Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 o vzniku 

mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva. 

Parlamentní shromáždění Rady Evropy je statutárním orgánem této nejstarší evropské 

mezivládní lidskoprávní organizace, jejímž hlavním posláním je zajištění respektování lidských 

práv, ochrany demokracie a právního státu v Evropě. Je tvořeno zástupci národních parlamentů 

47 zemí Evropy, kteří reprezentují 800 milionů občanů evropského kontinentu. 

Dle dosažené dohody bude Cena Václava Havla udílena Parlamentním shromážděním v 

partnerství s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 každoročně za mimořádný přínos 

jednotlivce či nevládní instituce v oblasti ochrany lidských práv. Nominace kandidátů na Cenu 

Václava Havla musí být doručeny generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění do 30. 

června a musí být spolupodepsány pěti osobami. Výběrový panel se skládá z předsedy 

Parlamentního shromáždění, či osoby jím pověřené, a dalších šesti nezávislých osob, které jsou 

uznávanými morálními autoritami v oblasti lidských práv. Jsou nominováni na dva roky s 

možností dvojího obnovení mandátu. Tři z nich nominuje Parlamentní shromáždění a tři 

Knihovna a Nadace. Panel na svém srpnovém zasedání, které se bude vždy konat v Praze, 

vybere jména tří finalistů, které předloží ke schválení byru Parlamentního shromáždění. V 

předvečer prvního dne říjnového zasedání Parlamentního shromáždění Panel zvolí absolutní 

většinou hlasujících vítěze Ceny Václava Havla. Ten bude poté slavnostně vyhlášen v průběhu 

prvního dne říjnového zasedání Parlamentního shromáždění ve Štrasburku. Knihovna poté 

uspořádá v Praze mezinárodní konferenci za účasti vítěze Ceny Václava Havla. 

Cena Václava Havla bude tvořena trofejí, diplomem za významný přínos v boji za lidská práva 

a finanční částkou 60.000 EUR, na níž se budou podílet Parlamentní shromáždění, Knihovna, 

Nadace a vláda ČR. 

Všechny relevantní podrobnosti jsou k dispozici v anglickém a francouzském jazyce také na 

internetových stránkách Rady Evropy: 

 http://assembly.coe.int/vaclav-havel-human-rights-prize/ 

                                                                                                             
Informace z Velvyslanectví ČR 

Náš deň matiek 

V našom klube zvykneme organizovať 

slávnosť Dňa matiek mimo oficiálneho 

datumu, aby sme umožnili krajanom 

oslavy v rodinách, v tomto roku nám to 

vyšlo na  nedeľu 5. mája. 

Z Veľvyslanectva ČR prišiel madzi nás 

p. rada Radim Pecl s manželkou pani 

Lenkou.  

http://www.mzv.cz/canberra/cz/info_zpravy_udalosti/cena_vaclava_havla_za_lidska_prava.html
http://assembly.coe.int/vaclav-havel-human-rights-prize/
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V krátkom príhovore Aleš Z. vyzdvihol význam a tradíciu Dňa matiek a potom sa prítomným 

matkám, babičkám a budúcim matkám rozdávali krásne červené ruže s malou bonboniérou. Za 

tie ruže musíme zvlášť poďakovať Tonymu V. ktorý ich volil miesto finančnej platby za 

vykonanú prácu. Ruže vydržali v krásnom stave 3 týždne ! Príjemné  posedenie a debata 

s manželmi Peclovými bolo spestrené slanými chuťovkami Dáši a Jirka a vanilkovými rezmi 

a trubičkami Zorky a Marie. 

Bolo to veľmi príjemné popoľudnie, ďakujeme návštevníkom a organizátorom akcie.  
                                                                                                                                              Výbor 

 

Český a slovenský filmový festival v Melbourne 

Ve dnech 5.-9.6.2013 proběhl v Melbourne inaugurační ročník Českého a slovenského 

filmového festivalu. Oficiálnímu zahájení 6.6.2013 filmem Ve stínu, kam dorazilo na 250 

filmových fanoušků, předcházel retro večer s filmy Jiřího Trnky a slovenským filmem nové 

vlny „Slnko v sieti.“ 

Organizátoři měli zajištěné reprezentativní kinosály v centru města. Na programu figurovaly 

filmy se širokým záběrem: dokument „Soukromý vesmír“, dětský film „Modrý tygr“, starší 

snímky „Pelíšky“ a „Občanský průkaz“, z nejnovějších např. „Dům“, „Alois Nebel“, či 

„Poupata.“ 

Ohlas sklidily spoty CzechTourismu propagující Českou republiku a Karlovy Vary. 

Občerstvení před i po filmových představeních zahrnovalo české pivo Budvar a koktejly 

míchané z tradičních likérů českých značek. 

Na festivalovém zahájení i na závěrečném večeru byla přítomna vicekonzulka K Sydney Šárka 

Ponroy Vamberová. Poděkovala za podporu sponzorům a dobrovolníkům, kteří se na přípravě 

festivalu podíleli a zvláště vyzdvihla přínos umělecké ředitelky festivalu Cerise Howard, jíž se 

podařilo sestavit zajímavou ukázku české kinematografie pro australské publikum. Dva české 

filmy („Císařův slavík“ a „Alois Nebel“) se dostaly do Top 10 filmového žebříčku v 

melbournských novinách The Age. 

Celkově lze festival hodnotit jako jednoznačný úspěch. Organizátoři odvedli profesionální 

práci a návštěvnost i odezva od publika jsou povzbuzením do dalších ročníků. Zájem vzbudila i 

doprovodná výstava o životě a díle Jiřího Trnky. Konzulát bude festival nadále podporovat a 

doufá, že příští ročník se podaří rozšířit i do Sydney. 

http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/cesky_a_slovensky_filmovy_festival_v.html
http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/cesky_a_slovensky_filmovy_festival_v.html
http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/cesky_a_slovensky_filmovy_festival_v.html
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K Sydney chce touto cestou vyjádřit poděkování za podporu a za spolupráci Českým centrům, 

Národnímu filmovému archivu, Českému filmovému centru a CzechTourismu. 

Fotografie jsou na facebooku konzulátu. 

                                                                                                        Z Bulletinu Konzulátu ČR v Sydney 

 

 

Elektronická BESEDA 

Elektronickú  BESEDU už rozosielame 58 krajanom na ich e-mail adresy, je to vyše polovina 

z celkového počtu BESIED posielaných na súkromné adresy. Počet elektrnicky posielaných 

Besied by sme chceli ďalej zvyšovať, ale musíme tiež kontrolovať, do akej miery je toto 

rozosielanie úspešné.  

Jedna naša členka sa ohlásila, že elektronickú BESEDU nedostáva. Zistili sme, že sme nemali 

jej presnú e-mail adresu. Najmenšia zmena v adrese spôsobí, že e-mailová zásielka je 

nedoručiteľná. Môže sa tiež stať, že adresát svoju e-mail adresu pravidelne nekontroluje, alebo 

používa aj inú adresu a BESEDA potom trčí u servera, ale na jeho počítač sa nedostane. Zistili 

sme to v jednom prípade, ale možno takých prípadov je viac, postihnutí krajania sa ale neozvali 

a my o nich nevieme.  

Na zlepšenie zpätnej väzby pri elektronickom rozosielaní tohoto vydania budeme žiadať 

každého príjemcu, aby kliknutím myšou v okienku na obrazovke potvrdil, že elektronická 

BESEDA sa objavila na jeho počítači. My budume potom môcť porovnať soznam odoslaných 

BESIED s potvrdeniami o prijatí.  

Vydávanie a rozosielanie BESEDY si vyžaduje mnoho práce a úsilia dobrovoľníkov 

a očakávame že potvrdením príjmu nám umožníte zkvalitniť našu činnosť.  

                                                                                                                                              Výbor 

Členské príspevky 

Náš pokladník je na dovolenke, ale i bez neho potvrdzujeme príjem členských príspevkov od 

posledného vydania BESERDY : 

E. Gartner,   J. & J. Andres  $ 50 a V. Chadim  $ 20,  ďakujeme.. 

 

Cena zlata 

Nebude sa tu písať o investičných hodnotách vzácmneho kovu, ale o ocenení  športových 

úspechov nášho veterána „ľahkého“ atléta, vrhača gulí, diskov, oštepov a kladív, Jirka 

Menčíka.  

22. februára tohto roku oslávil Jirko Menčík svoje osmdesiatiny a tým sa dostal do novej 

vekovej kategórie atlétov – veteránov, M80 a s tým sú spojené znížené hmotnosti vrhaných 

objektov.   
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Hmotnosť  v kg             štandardná              pre M50       pre M60    pre M70     pre M80    

Guľa                                  7.25                       6.00               5.00          4.00           3.00 

Disk                                   2.00                       1.50               1.00          1.00           1.00 

Oštep                                 0.80                       0.70               0.60          0.50           0.40  

Kladivo                             7.00                       6.00               5.00          4.00           3.00 

Ťažké klsdivo                  15.88                     11.34               9.08          7.26           5.45    

 

Jirko Menčík je napriek svojmu veku stále vynikajúci vrhač o čom svedčí rada jeho uznaných 

austrálskych rekordov  ktoré vytvoril postupom času v jednotlivých vekových skupinách 

Guľa                      M50    13.25 m     6. 2. 1986 

                              M50    13.58 m    20. 2. 1986 

                              M50    13.99 m      8. 1. 1987 

                              M60    14.30 m    26. 3. 1994 

                              M80    10.71 m    23. 2. 2013 

                              M80    10.73 m    14. 3. 2013 

Kladivo                 M60    47.00 m    13. 1. 1994 

                              M60    47.08 m    12. 2. 1994 

                              M60    48.90 m      3. 3. 1994 

                              M60    49.44 m    23. 3. 1994 

Ťažké kladivo       M80    16.71 m      7. 3. 2013  

Okrem individuálnych vrhačských disciplín Jirko súťaží aj vo vrhačskom päťboji v ktoirom sa 

bodujú výkony so všetkými piatimi náradiami a hneď ako sa dostal do skupiny M80 vo február 

tohto rokusa mu podarilo vytvoriť austrálsky rekord, ktorý ešte nebol atletickou asociáciou 

uznaný. 

 V austrálskom časopise atlétov – veteránov o posledných Jirkových úspechoch píšu : 

But the big story oí the day was the outstanding series  of records  (one Australian and five ACT) set by 
George Mencik and Jayne Hardy. Both recently moved into a new age-group - George into M80 and Jayne 

into W50 - and they celebrated in style. 

George was born in Brno, Czechoslovakia  on 22 February 1933 and came to Austrália as a young man. He 
holds the M75 records for both Shot and Discus and in 1994 set an ACT record in the Shot for M60, which was 

also an Australian record. In his first event on 23 February, the Shot Put, George sent the 3 kg ball 10.71 
metres, breaking the old Australian record by an amazing 52 centimetres. The performance has been sent to 

the National AMA Statistician for ratification. Of course this was also a new ACT record. His discus went 

27.43 metres, a new ACT best by a huge 6.22 metres. 

Najaktívnejšou športovou činnosťou Jirka však nie je ľahká atletika, ale stolný tenis, hráva ho 

pravidelne 3 x týždenne, nedosahuje síce australské tituly, ale v BESEDE porazí každého, aj 

tých mladých.  

Prajeme Jirkovi ešte mnoho rokov úspešného športovania. 

                                                                                                                                               Š:W: 
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 Menová reforma 1953 – Krádež storočia 

Teraz v júni tomu je 6O rokov, čo v Československu vláda previedla výmenu peňazí, ktorá bola 

nespravodlivá a pri ktorej veľká väčšina obyvateľstva prišla o svoje celoživotné úspry. Dnešní 

sedemdesiatníci  si snáď nepamätajú na detaily tejto akcie, ale určite si pamätajú na hnev 

a roztrpčenie v rodinách. 

V novinách SME vyšiel článok Krádež storočia s analýzou situácie v čase tejto akcie, z článku 

vyberáme : 

O menovej reforme sa šepkalo mesiace vopred, pár dní pred štartom sa už nedalo takmer nič 

kúpiť, no komunistická vláda presviedčala ľudí, že je všetko v poriadku. Bývalý 
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československý prezident Antonín Zápotockv sa okrem iného zapísal do dejín aj dvomi 

prejavmi. 

Prvý, ktorý predniesol ešte ako predseda vlády pred Vianocami 1952, dodnes zabáva: „Ježiško 

vyrástol, zostarol, narástli  mu fúzy, a stáva sa z neho dedo Mráz. Nechodí už nahý a otrhaný, je 

pekne oblečený v baranici a v kožuchu." 

V druhom, ktorý predniesol už ako prezident 30. mája 1953, prehlásil :  „Naša mena je pevná a 

menová reforma nebude, všetko sú to fámy, ktoré šíria triedni nepriatelia." 

O tom, že toto prehlásenie prezidenta nebolo prijemné ani pre vtedajšiu moc, svedčí aj jeho 

neskorší osud. Ako nedávno zistil český denník MF Dnes, rozhlasový záznam pravdepodobne 

skartovali, aby si strana „nekomplikovala pohľad na nedávnu československú minulosť a 

neupozorňovala ďalšie generácie na vtedajšie zámerné protirečenie Antonína Zápotockého". 

Komplikáciou totiž bolo, že menová reforma skutočne za krátky čas prišla. V čase, keď 

prezident, ktorý na hospodárske disproporcie sám veľakrát upozorňoval, prednášal svoj prejav, 

boli už vo vojenských skladoch pripravené nové platidlá, ktoré sa od 1. júna vymieňali za staré 

prevažne vo veľmi nevýhodnom pomere. 

Okrem veľkých finančných strát pre obyvateľstvo reforma niektorým z nich (najmä 

nespokojným robotníkom v Plzni) priniesla aj dlhoročné tresty či vysťahovanie. Ale ako 

hovoril „táta dělníků" Zápotocký: „Máme všetky dôvody na to, aby sme ukázali silnú ruku." 

Silná ruka štátu sa však mala prejaviť skôr po vojne, keď prebehla prvá menová reforma, ktorej 

cieľom bolo menovo znovu zjednotiť Slovensko s Čechami a Moravou a zadržať nadbytočné 

obeživo, ktoré sa začalo 

kumulovať už počas prvej 

republiky a ešte viac v čase vojny. 

V rukách obyvateľstva totiž bolo 

veľa peňazí, za ktoré však nebolo 

veľmi čo kúpiť. 

Ľudia svoje našetrené peniaze 

(nemecká okupačná moc 

napríklad v Protektoráte Čechy a 

Morava nominálne mzdy 

zvyšovala, ale prídely tovarov sa 

stále zmenšovali) vkladali do 

bánk, kde sa postupne 

nazhromaždili veľké sumy. 

V prvej povojnovej reforme v októbri 1945 sa napokon ako nová menová jednotka zaviedla 

koruna československá. Nové peniaze sa vytlačili vo Veľkej Británii ešte počas vojny, takže 

na nich ani nie je dátum. Nevedelo sa, kedy sa vojna skončí a pustia sa do obehu.  Každá 

fyzické osoba (právnické osoby a podniky mali iný režim) si mohla bývalé slovenské a 

protektorátne koruny zameniť za nové Kčs v pomere jedna k jednej. Avšak len do výšky 500 

korún. Ostatné bankovky (mince ostali v platnosti) či štátne dlhopisy a poistky vo výške asi 

300 miliárd museli byť uložené na viazané vklady. Tieto vklady neboli úročené a ľudia si z 

nich mohli vyberať peniaze len veľmi obmedzene, zo sociálnych dôvodov, napríklad na 

pomník zomretému manželovi, na internát študujúceho dieťaťa či pri narodení. Z takto 

zmrazených peňazí Slováci od konca vojny do reformy v 1953 vyčerpali len osem percent. 

Česi v tom vedeli lepšie chodiť, vyčerpali približne dvadsať percent. Ale skutočnosť, že sa 

peniaze mohli vydávať napríklad aj na miestnych poštách, kde sa ľudia dobre poznali. 

bankovka vytlačená za vojny vo V. Británii 
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Pomocou nich sa dali platiť aj majetkové dane, to všetko spôsobilo, že sa viazané peniaze do 

obehu zase vracali. 

Na jeseň roku 1947 bolo v obehu už  66 miliárd korún a analýzy Národnej banky hovorili, že 

krajina stojí pred novou reformou. Hospodárska situácia sa zhoršovala, rast miezd neodpovedal 

rastu produktivity práce, zvyšovali sa náklady na armádu a stavali sa nadmerné investície 

(priehrady, východoslovenský hutný kombinát HUKO, jeho vystavba sa musela na začiatku 

1953 zastaviť).   

Finančná kríza sa pred obyvateľstvom zastierala. Československá vláda na konci roku 1952 

požiadala Sovietsky zväz o pomoc pri utajenej tlači nových peňazí, kým obyvateľstvo 

presviedčali o opaku okrem Zápotockého aj agitačné skupiny. 

Už začiatkom roku 1953 bolo vidieť, že sa niečo deje. Začal platiť zákaz uvoľňovania peňazí 

z viazaných vkladov a bol obmedzený lacnejší nákup tovarov na prídelové lístky. V 

posledných májových dňoch vypukla nákupná horúčka, lebo ľudia sa chceli zbaviť peňazí. 

26. mája bol pozastavený predaj akéhokoľvek voľne predajného tovaru (tovar, ktorý sa 

dovtedy mohol kupovať aj bez pridelových lístkov, ale za podstatne vyššie ceny) v 

maloobchodných predajniach. Prezident Novotný neskôr spomínal, že o príprave reformy sa 

rozprávali „nezodpovedné manželky" 

niektorých vysokých straníckych 

a štátnych funkcionárov. 

Výmena peňazí prebiehala od 1. do 4. 

júna 1953. Každý človek, ktorý 

nezamestnával iné osoby, si mohol 

bez straty hodnoty vymeniť len 300 

korún v pomere päť ku jednej, dostal 

teda 60 nových korún. Všetka 

hotovosť nad 300 korún sa však už 

menila v desaťnásobne horšom 

pomere 50:1, čo znamená že tieto jeho 

peniaze stratili až 90 percent hodnoty. 

O niečo lepšie to bolo pri vkladoch v bankách. Vklady do hodnoty 5000 starých korún, čo 

približne zodpovedalo priemernej mzde, sa menili bez straty hodnoty v pomere päť ku jednej. 

Vyššie vklady však mali nevýhodnejší kurz: menili sa so stratou, odstupňovanou podľa výšky 

vkladu, pri sumách nad 50-tisíc to bolo dokonca 30:1, teda s 83-percentnou stratou. Horšie 

dopadli už len tí, ktorí si založili novú vkladnú knižku v druhej polovici mája a ktorí dostali 

jednu novú korunu za päťdesiat starých. V tých časoch päťtisíc korún malo hodnotu jedného 

obleku alebo plat učiteľa. Baník mal sedemtisíc, ak mal baník odložený čo len jeden plat, štát 

ho okradol. Politickí funkcionári, ktorí vedeli o pripravovanej reforme využili situáciu 

a zriadili si vkladné knižky na doručiteľa a na ne si rozdelili peniaze z viazaných vkladov po 

päťtisíc korún, takýchto knižiek mohli mať desiatky aj stovky.  

To všetko vyvolalo pocit veľkej krivdy a všeobecnú nenávisť k vedeniu štátu. V takejto 

atmosfére sa šírili fámy o tom, ako si polepšili napríklad komunistickí funkcionári a 

príslušníci bezpečnostných zložiek. Obavy z opakovania reformy sa periodicky vracali ešte aj 

v nasledujúcich desaťročiach. 

Jedným z motívov konfiškačnej časti reformy bola aj snaha o zmenu sociálnej štruktúry. 

Názorom vtedajšieho vedenia štátu bolo, že mŕtve peniaze v bankách sú ešte aj päť rokov po 

bankovka platná po menovej reforme 
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víťaznom februári stále v rukách reakčnej časti obyvateľstva, bývalých továrnikov, 

živnostníkov a kulakov. Prežívajúci či skôr dožívajúci živnostníci na reformu skutočne 

doplatili. Ukradli im z rúk hotovosť, ktorú potrebovali na každodennú prevádzku živnosti. 

Zaujímavé je však aj to, že reforma sa dotkla napríklad aj dôstojníkov armády, ktorí boli 

oporou nového režimu. Kým pred reformou dostávali toľko prídelových lístkov na nákup 

lacnejších potravín, že ich pravdepodobne ani nemohli spotrebovať, po reforme a zjednotení 

cien si dosť pohoršili. 

K najviac postihnutým skupinám obyvateľov patrili napríklad ľudia, ktorí si celý život platili 

životné poistenie alebo tí, krátko pred reformou predali nehnuteľnosť, a z predaja im zostali 

tisíce korún, ktoré po výmene stratili deväťdesiat percent hodnoty.  

Je pochopiteľné, že tí, ktorí stratili, na to dlho nezabudli. Niektorí z nich sa proti krádeži 

dokonca veľmi hlasno ozvali práve v čase výmeny peňazí. Najznámejšou a najväčšou 

takouto akciou bola demonštrácia v Plzni, známa aj ako plzenské povstanie. 

Jakub Šlouf zo štátneho oblastného archívu v Prahe opisuje, v akom prostredí sa odohralo: 

„Nedostatočne informované obyvateľstvo čelilo už v priebehu mája stresujúcej situácii 

nákupnej horúčky a uzavretých obchodov. V pondelok prvého júna 1953 tak vstupovalo do 

prvého dňa reformy v situácii, keď prázdne a uzavreté obchody priamo evokovali 

nadchádzajúce nebezpečenstvo hladu." 

Do povstania sa zapojilo asi 20-tisíc ľudí, ktorí za necelý deň ovládli značnú časť mesta, až 

vzburu večer potlačili okrem ZNB tiež jednotky Ľudových milícií či pohraničnej stráže. 

Spolu bolo zranených 250 ľudí, v štrnástich procesoch odsúdili 331 osôb, mnohých 

prepustili z práce či dokonca vysťahovali. 

Pre komunistickú moc, ktorá svoju legitimitu odvodzovala od robotníckej triedy, bolo 

veľmi nepríjemné, že medzi demonštrantmi boli najmä robotníci z plzenskej škodovky. 

Jakub Šlouf upozorňuje, že za lojalitu robotníkov režim v zásade toleroval občasné 

drobnejšie štrajky, ktoré sa zaobišli bez výraznejších represií. „Preto tiež plzenské stranícke 

špičky spočiatku považovali demonštrácie z 1. júna za nepríjemný, ale legitímny protest 

robotníckej triedy." 

Za reakčný puč ich začali považovať až po napadnutí niektorých administratívnych budov. Z 

ideologických dôvodov však straníci tvrdili, že robotníkov k trestnej činnosti zviedli. Využili 

v tejto súvislosti tiež skutočnosť, že v dôsledku pofebruárovej sociálnej mobility pracoval v 

továrňach nezanedbateľný počet niekdajších súkromných živnostníkov, bývalých úradníkov a 

príslušníkov dalších nerobotníckych profesií.  

Medzi obyvateľstvom vládol veľký hnev, rozhorčenie a nespopkojnosť, bolo mnoho 

samovrážd, rabovali sa úrady a robili sa útoky na komunistických funkcionárov. Vyše šesťsto 

ľudí skončilo v uránových baniach ako trest za rozvracanie republiky. 

                                                                                              Z článku SME z 31.5.2013 vybral Š.W.                      

Největší moudrostí je pevná vůle. 

Dvě věci :    Dvě věci budují mužovo štěstí, 

                     dvě věci ke zdaru cestu Ti klestí, 

                     každá z nich vítězství dobrá je půle :                                                            Vybral S.J 

                     jedna je odvaha, druhá je vůle.             „Půjde to“ Breviář šťastného člověka, J. Solar 1938 
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                                                                                           Slovo má David Gottwald 
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Rozlúštenie minulého hlavolamu     Solution of the last puzzle 

4    3    1    2 

1    4    2    3 

3    2    4    1 

2    1    3    4 

 

Nový hlavolam  Postupnosť čísiel     New puzzle Number Sequence 

 
Aké číslo má nahradiť otáznik v týchto                    What number should replace the question 

Postupnostiach ?                                                        mark in these sequences ? 

 

1         3,   10,   ?,   27,   54,   61,   122,   129 

2         6,   17,   ?,   149,   446,   1337 

3         4,   8,   6,   12,   10,   20,   ?,   36,   34 

4         6,   23,   40,   57,   ?,   91,   108,   125 

5         5,   7,   11,   17,   ?,   35,   47,   61,   77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Toto číslo vyšlo 3. júla 2013 



 

JÚL – AUGUST  2013                                                                                                   BESEDA 

 17 

 

 
 


