BESEDA
MĚSÍČNÍK ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO SDRUŽENÍ
CANBERRA A OKOLÍ INC.

Zpráva prezidenta.
Vážení přátelé,
Zimní období odchází a jarní přichází.
Vítáme zpět, naše členy výboru z jejich řadných dovolených a zároveň děkujeme Petře a
Tondovi za vzorný záskok vedení Besedy v průběhu této doby.
Poděkování patrí výboru a prátelům, za jejich pracovní iniciativu v naši asociaci Beseda.
Mnozí z vás si mohli povšimnout, zrekonstruovaných toalet.
Zde patří poděkování výboru Besedy, za uvolnění peněžních prostředků na opravu rekonstrukci těchto objektů.
Poděkování Renému, Jankovi a Alešovi patří, za jejich abnormální pracovní iniciativu a čas v
uskutečnění této rekonstrukce. Well done!
Další rekonstrukce horního patra budovy se plánuje v dalších týdnech!
Pokud někdo máte zájem a čas se připojit k tomuto dílu, prosím zavolej-te na 0407268403.
Dne 18/8/2013 se uskutečnili prasečí hody a podle zminek našich hodujících, se jídlo zdařilo.
Málo kdo si uvědomí, kolik lidí, práce a času se dotoho díla musí vložit, než se talíř s jídlem
oběví na stole.
Poděkování patrí všem,
děvčatům- za knedlíky a sladkosti, výboru- za vzorný průbeh a přípravu, chlapcům- za upečení
prasete, a všem pomocnikům- za účast a uskutečnění prasečích hodů.
Ještě jednou, vřelé díky za vaši práci a čas.
Dne 20. Října ve 14,00 hod se bude konat „Valná hromada“ kde nám odstoupí starý výbor
Besedy a bude volen nový výbor Besedy. Prosíme všechny platné členy Besedy za jejich účast.
S pozdravem za výbor Besedy Aleš Zezulka

Blahoželáme ...
V septembri a októbri budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Pavel Švehla (2.9.),
Alois Mikula (6.9.), Boya Russel (9.9.), Vojtěch Clark (12.9.), Anna Kateřina Hewett a Max
Greenhalgh (28.9.), Katka Calvert (2.10.), Tomáš Hewett (8.10.), Hanka Vincenc (14.10.),
Jiřka Kočí (15.10.), Jana Gottwald (22.10.), Matěj Bušek (25.10.), Zdenka Grundel (26.10.)
a Roger Juránek (30.10.).
Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti v
ďaľšom živote. Ak sme tu niekoho neuviedli, alebo ak sa niekto v rodine narodil, zosobášil
alebo nedaj-bože zomrel,prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a
pomohli nám doplniť a zpresniť naše záznamy.
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Pozvání na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat
v neděli 20.října 2013, ve 2 hodiny odpoledne
v budově Besedy v Queanbeyan.
Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce,
volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících.
Výbor zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí,
aby se zůčastnili této schůze.
Závěrem bude lehké občerstvení.
28.srpna 2013

Aleš Zezulka
za výbor Besedy

Invitation to the

ANNUAL GENERAL MEETING
on
Sunday, 20. October 2013, at 2 p.m.
at Beseda in Queanbeyan.

The meeting agenda:
Report on our activities for the past year,
Election of a new committee in accordance with the constitution of the
proposals for the next year’s program.
Light refreshment will be served.
28. August 2013
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Vepřové hody zima 2013.
Tradiční akce opékání vepříka na rožni je naše zimní pohoštění členů a přátel Besedy. Patří
po roky do oblíbených akcí Besedy. Oživuje tradice zimních zabíjaček na českých, moravských
i slovenských vesnicích a hodů, spojených s touto události u těch starších pamětníků.
V naší protinožecké lokalitě se zimní měsíce trochu popletly, ale na červené nosy a mrznoucí
končetiny v Canbeře ten srpen docela sedí. Konečně i současný účet za topení tady tu zimu
prokazuje.

Setkání členů a přátel Besedy u dobrého jídla a pití pomáhá také s neméně důležitou funkcí,
nasycením naší věčně hladové pokladny k zajištění solvence našeho klubu. Máme prakticky jen
dvě příležitosti získat operační kapitál pro Besedu. Je to tato akce a Canberra Multicultural
Festival. Oba podniky potřebují spoustu práce členů a dobrovolníků k přípravě a úspěšné
realizaci akcí.
Po rozhodnutí data uspořádání Hodů nastane zajištování materiálních nutností s finančními
risiky, kde něco nemusí vyjít. Volba velikosti vepříka, tentokráte celých 60kg a odhad
navštěvy je vždy napětím na pokračování pro celý výbor Besedy. Díky zkušenostem Tondy,
mnohé věci jsou již rutinou. Zajišťování dalších náležitostí, zelí, knedlíků a zákusků je vždy
značný úkol. Obstarání nápojů už bývá podstatně jednodušší.
Jsme nesmírně vděční našim milým dámám a děvčatům za neuvěřitelnou pomoc přípravou
zákusků
a
dodávkou
dostatečného
množství
knedlíků.
Diky všem dobrovolníkům jsme to zvládli a vše nakonec vyšlo docela dobře.
Návštěva 72 platících hostů byl velký úspěch s ohledem na zmenšující se počet krajanů.
Tentokráte jsme měli celý sál plně obsazen. Všem díky za účast.
Na obědě jsme přivítali Velvyslankyni Slovenska s manželem, kteří se s námi vlastně
rozloučili před jejich odchodem zpět na Slovensko. Velice jsme si vážili jejich pomoci Besedě
a účasti na našich akcích. Všichni jim přejeme hodně úspěchů v budoucím životě.
České zástupce prořídlého obsazení velvyslanectví jsme tentokráte museli omluvit pro
onemocnění. Přejeme rychlé uzdravení.
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Závěrem odpoledne bylo vydraženo několik přebytečných věcí, skladovaných bez užitku
v Besedě. Následovala bohatá tombola, která vyvrcholila výhrou láhve slivovice, neuvěřitelnou
„klikou“ do stejné rodiny jako minulý rok.
Pokladník Besedy děkuje za výkony při prodeji lístků a podporu našich financí bohatými
nákupy losovacích lístků přítomnými účastníky.
Všem návštěvníkům děkujeme za úspěšný průběh tohoto nedělního odpoledne a věříme, že se
sejdeme zase příští rok v tak hojném počtu.
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Nelze se nezmínit a tím i poděkovat Tondovi za obstarání pašika a celou přípravu před a
během rožnění, od časného ranního kuropění, po dlouhé hodiny práce, které absolvovali
s Jankem v ranním mrazu. Nabídli vepříka ve zlatovém stavu snad nejlepšího v současné
paměti.
Děkujeme dámským členům Besedy za pečené zákusky a osádce pracující za podávacím
stolem, Terce a Lacovi za porcování masa, všem dárcům pochutin a vůbec všem, včetně
umývačů nádobí, kteří se zapojili a zasloužili o pěkné odpoledne.
Všem návštěvníkům děkujeme za úspěšný průběh tohoto nedělního odpoledne a věříme, že
příští rok se zase sejdeme v tak hojném počtu.
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Nabídka k účasti na kurzu češtiny.
Jak většina našich členů je obeznámena, probíhá výuka češtiny pro několik zájemců,
scházejících se jednou týdně večer v Besedě.
Přiložený snímek Petry, která oznámuje stálou možnost připojit se do této skupiny.
Prosíme zájemce o účast, spojte se s Petrou nebo členy výboru ke zprostředkování styku.

Údržba v Besedě.
Návštěvníci akce „Vepř na rožni“ si patrně povšimli vylepšení toilet v přízemí budovy. Toilety, tedy
záchody po česku, nás strašily rozpadem svého zařízení a celkovým stavem vůbec už dlouhou dobu.
Nyní změnily vzhled novými kachličkami a vším dalším příslušenstvím. Podobný ůkol nás ještě čeká
na horním podlaží.
Všemu předcházela agonie stálého mluvení, slibů a žádných činů. Náhle prohlásil Janko: „V pondělí
začínáme.“ Moje námitky, že Aleš je stále ještě v Česku a kachličky nedokončíme do prasečích hodů
byla smazána tím“zítra začínáme“.
Velcí světoví vůdci se rozhodují tímto způsobem. Jasný plán, odhodlání a osobní ůčast vyřešila
problém. Autor plánu s jedním „postávačem a přicmrdovačem“ a později s malířem vyřešil hravě oba
záchody praktickou zkušeností, prací a použitím geniální metody „žaves“.
Příklad pro nás všechny, že odhodlání a osobní zapojení překonává překážky a je lekcí pro nás
diskutéry.
Díky Jano za organizaci, práci a iniciativu v této akci a Aleši za konečnou práci na dokončení tohoto
palčivého, dlouho odkládaného úkolu.
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Slovo má David Gottwald
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Čeští občané nabytím cizího státního občanství po 1. lednu
2014 neztratí státní občanství ČR.
25.07.2013 / 03:05
V návaznosti na publikaci nového zákona o státním občanství ve Sbírce zákonů, zveřejňujeme
základní informaci Ministerstva vnitra ohledně hlavních změn, které v oblasti státoobčanské
agendy nový zákon, účinný od 1. ledna 2014, přináší.
Zásadní změnu představuje ustanovení, na jehož základě čeští občané, kteří budou mít
zájem o nabytí cizího státního občanství na základě žádosti, neztratí po 1. lednu 2014
státní občanství ČR. Dotazy k dané problematice nad rámec zveřejněné informace (viz.
příloha)doporučujeme tazatelům adresovat Oddělení státního občanství a matrik odboru
všeobecné správy Ministerstva vnitra, jež je gestorem státoobčanské agendy.
Pozbývání státního občanství ČR 75 KB PDF (Acrobat dokument) 25.7.2013
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Toto číslo vyšlo 3. septembra 2013
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