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Zpráva výboru za září a říjen 2013
Jarní období nám pomalu končí a těšíme se na teplejší dny, které pomalu nadchází. Bohužel,
neopatrnost, neznalost a neomalenost jedinců zapříčinila velké požáry okolo Sydney, hlavně
jsou zasaženy Blue Mountains. V teto oblasti žije mnoho Čechů a Slováků. Uvědomujeme si,
že jejich denní život se tímto mění. Naše Beseda s těmito našinci plně cítí.
Konečně jsme dokončili návrh změn v stanovách Besedy s cílem zjednodušení práce
pokladníka. Na výroční schůzi byla tato změna předložena a schválena. Pokud jste se zúčastnili
výroční schůze, několik kopii těchto nových stanov bylo k dispozici k nahlédnutí.
Výroční schůze Besedy se konala v neděli 20. října ve 14 hod.
Prezident osobně poděkoval všem členům výboru za jejich práci v uplynulém roce. Nově
zvolený výbor uvolnil finanční prostředky na opravu podlahy, opravu toalet a zakoupení
kuchyňského sporáku.
Byl vyplněn a předán uspořádatelům formulář na účast Besedy na Canberra National
Multicultural Festivalu, který se bude konat 8. února 2014 v centre Canberry. Pro naši Besedu
budeme mít spolu jeden velký a malý stánek.
Nezapomenout! V neděli 8. prosince se bude konat Mikulášské posezení s nadílkou pro naše
děti. Všichni jste vítáni.
Po výroční členské schůzi jsme si také připoměli výročí založení samostatné Československé
republiky v roce 1918. Po schůzi se podávalo menší občerstvení obohacené laskominkama.
Výbor a prezident děkuje Petře a Blance za vedení vyučování českého jazyka v budově Besedy.
Poděkování patří také Mirkovi Novákovi za naši www.beseda.org.au web-stránku.
S pozdravem za výbor Besedy Aleš Zezulka

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.), Bohuna Matušková (8.12.), Jana Andres (17.12.), Vratislav Martinek (22.12.), Josefa
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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.

Výroční členská schůze v Besedě
Další Valná Hromada Besedy je za námi. V neděli dne 20.10.2013 jsme se sešli k důležitému
kroku ukončení volebního období výboru 2012-13 a kontrole hospodaření associace Beseda
v naší budově v Queanbeyanu.
Příprava Výroční schůze je vždy důležitým úkolem pro výbor a přípravné práce obyčejně
nejsou vidět.Tentokráte jsme museli přidat navíc návrh změn v Beseda Constitution. Je to
poměrně složitý proces, který vyžadovall skoro celý rok příprav. Bylo jej nutné schválit na
Výroční schůzi k umožnění dalšího schvalovacího procesu. Dnes, již přes 40 roků stará
ustanovení samozřejmě nemohla vědět o elektronických transferech peněz a podobných
novinkách.
Všechny associace v A.C.T. jsou regulovány Úřadem regulatory services a naše činnost je
sledována, včetně finančního hospodaření. Audit financí je jedním z dokladů k předložení
schválení změn podléhá tomuto úřadu.
Děkujeme za účast našim členům a za podporu výboru návštěvou této schůze.
Pro ty, kteří se schůze nemohli zůčastnit, přikládáme Výroční zprávu prezidenta Besedy Aleše
Zezulky.

Zpráva prezidenta.
Další roční období činosti Besedy končí. Odstupující výbor předkládá tuto zprávu s výčtem své
práce za funkční období.Po schválení zprávy o činosti sdružení, požádá výbor o udělení
absolutoria přítomnými členy. S odstoupením součastného výboru, nově zvolený výbor
převezme práci pro příští funkční období.
Za pomoc při své práci, výbor Besedy děkuje všem členům, přátelům a organizacím za jejich
podporu a usilí v úspěšném udržování styků mezi krajany. Děkujeme všem pomocníkům za
jejich manuální-pracovní účast ve zvelebování naší asociace Besedy.
Poděkování všem těm kdo se podíleli na stánku Besedy v rámci Canberra National
Multicultural Festivalu, zde jsme si mohli povšimnout, kolik mladých členů a přátel přiložilo
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ruku k dílu, ještě jednou- vřelé díky.
Vřelé poděkování patří všem dámám, za jejich pomoc při zajištování občerstvení, jak již ve
formě sladkostí a taktéž za knedlíky pro vepřové hody.
Velice oceňujeme aktivní pomoc zastupitelství ČR pod vedením p. Kmoníčka a SR pod
vedením pí Ponomarenkové.
Přirozeně naše díky patří i odboru spolupráce s krajany při MZV ČR Praha a za finanční pomoc
pro provoz Besedy a Besídky.
Děkujeme Dagmar Marečkové za ukázkovou knihovnu, dále děkujeme Petře Hewitt a Blance
Novákové za vedení a vyučování studentů českého jazyka v rámci aktivít Besedy.
Mnohokráte díky Mirkovi Novákovi za jeho práci na naší web stránce.
Vřelé díky Tondovi a Šaňovi za jejich práci na časopisu Beseda. Jak všichni víme, tento
časopis je důležitím mezníkem spojením mezi členy a také ukazatelem naší aktivity, proto je
důležité pokračovat v jeho vydávání.
Děkujeme všem členům za pomoc finančnímy dary, které přispěly ke snížení nákladů Besedy.
Na závěr bých chtěl také poděkovat Jankovi Suchovskému za jeho vynikající práci ve
finančních záležitostech našeho združení.

Souhrn činnosti a akcí Besedy za období 2012-3
Výbor se scházel pravidelně každý měsíc, všechny naše akce pořádané v průběhu roku
proběhly bez potíží s návštěvnosti, která byla velmi uspokojící a v některých případech hodně
nad průměrem.
V druhé polovině roku proběhly generální úpravy či rekonstrukce toaletních zařizení
nacházejících se v dolní části budovy. Nyní pracujeme na projektu obnovení podlahových
krytin ve vyšším patře a na schodišti.
Hráči stolního tenisu pravidelně využívají budovu besedy, kde se scházejí každou středu mezi
6. a 9. Hodinou večer.
Větší akce, které navazovaly na tradicí Besedy byly dodržovány a měly svoje místo
v plánování celoročního dění.
Jmenovitě, po minulé výroční schůzi , následovaly tyto akce :
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Říjen Připomínka 28. října na Vevyslanectví ČR,
Prosinec - Mikulášské posezení,
Leden - Maškarní ples pro děti pořádaný Besídkou,
Setkání slovenských krajanů na Zastupitelském úřadě SR s přizváním členů
Besedy,
Únor Účast na Canberra National Multicultural Festivalu,
Březen - Setkání v Besedě k připomínce narozenin T. G. Masaryka a výročí otevření Besedy,
Duben - Rozloučení s velvyslancem H. Kmoníčkem na Zastupitelském úřadě ČR za účasti
výboru Besedy,
Květen - Oslava Dne matek,
Srpen - Vepřové hody.
Děkuji odstupujícímu výboru za pomoc, čas (na úkor svých rodin) a všechnu práci pro Besedu
během našeho funkčního období 2012-2013.
Za výbor Besedy
Aleš Zezulka

Pozvánka na Mikulášské posezení
Pozýváme všechny děti, rodiče a přátele na setkání s Mikulášem a jeho družinou v budově
Besedy
dne 8. 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 to meet St. Nicholas
All kids, parents and friends are invited to meet St Nicholas with his suite in our BESEDA
Club
on the 8th 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
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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 8. decembra o 14 hod.
usporiadame naše tradičné Mikulášske
popoludnie s dárkani pre deti. Uvítame
zpestrenie programu improvizovanými
kultúrnymi vložkami.
Podávať sa bude občerstvenie

BESEDA

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 8th 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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28. říjen 1918 po 95 letech
V říjnu jsme vzpomínali výročí založení Československa v roce 1918. Naši přátelé z redakce
„Na slovíčko“ nám umožnili přetisknout tento výstižný článek, který je cennou připomínkou
těch klíčových událostí.

První republiku vyhlásila pětice "mužů 28. října"
Když rakousko-uherský císař Karel I. vydal 16. října 1918 manifest proklamující federalizaci
monarchie, bylo již na záchranu habsburského mocnářství pozdě. O dvanáct dnů později byl
28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát, který s tragickou přestávkou
způsobenou druhou světovou válkou vydržel až do konce roku 1992, kdy se rozpadl na Českou
a Slovenskou republiku. Ještě v lednu 1918 americký prezident Woodrow Wilson přednesl
Kongresu čtrnáct bodů, v nichž byly obsaženy zásady k ukončení první světové války a ve
kterých se hovořilo také o autonomii (ale ne o samostatnosti) pro národy habsburské
monarchie. Rozpad Rakouska-Uherska však započal a nezastavil ho ani ústupek v podobě
nabízené federalizace v říjnu 1918.
Čeští a slovenští politici v té době již vyjednali u vítězných mocností Francie, Velké Británie a
USA uznání Československé národní rady jako budoucí vlády samostatného státu. Prozatímní
exilová vláda v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, ministrem zahraničí Edvardem
Benešem a ministrem vojenství Milanem Rastislavem Štefánikem byla ustavena 26. září 1918 a
18. října v Paříži publikovala tzv.Washingtonskou deklaraci , která v podstatě znamenala
vyhlášení samostatnosti. V textu adresovaném USA odmítla autonomii českého a slovenského
národa ve federalizovaném Rakousko-Uhersku. Ústředním orgánem domácího odboje byl
Národní výbor československý, jehož předsedou byl Karel Kramář. Výbor připravoval převzetí
moci a vytvářel strukturu budoucího státu.
V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti byl jednou z otázek vývoz potravin ze země.
Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením Antonína Švehly, která se
snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou situaci byla
vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v Písku byl rozšířen leták vyhlašující vznik
republiky. Během převratu byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě
téhož dne ale bylo vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a město obsadil
oddíl uherských vojáků. Monarchie však vydržela jen dalších 14 dnů.
Když 27. října 1918 vídeňská vláda vyjádřila ochotu jednat o mírových podmínkách prezidenta
Wilsona, Pražané to pochopili jako kapitulaci monarchie. Vypukly živelné demonstrace, které
28. října 1918 vyvrcholily vyhlášením samostatnosti a v zemi převzal moc Národní výbor,
reprezentovaný pěticí "mužů 28. října" - Čechy Aloisem Rašínem, Františkem Soukupem,
Jiřím Stříbrným, Antonínem Švehlou a Slovákem Vavrem Šrobárem. 28. říjen 1918 v ranních
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hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav,
aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru
Rakousko-Uherskem. Na večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného
státu.Mezitím v Ženevě jednala česká delegace vedená Kramářem s představiteli zahraničního
odboje v čele s Benešem. Jednání skončila 31. října a bylo na nich rozhodnuto, že
Československo bude republikou a Masaryk prezidentem.
Intenzivně se jednalo i na Slovensku - 30. října byla přijata Martinská deklarace, která vyhlásila
právo na nezávislost slovenského národa a zároveň vyjádřila vůli Slováků žít ve společném
státě s Čechy.
V listopadu pak Národní rada uherských Rusínů souhlasila s plánem na připojení Podkarpatské
Rusi k ČSR (definitivně se tak stalo až 10. září 1919).
Vyhlášení republiky bylo programem první schůze revolučního Národního shromáždění v
pražském Thunovském paláci 14. listopadu 1918. Na téže schůzi byl Masaryk zvolen
prezidentem a byla ustavena i vláda vedená Karlem Kramářem. Dva týdny před koncem války
tak vznikla tzv. "první republika", což je dodnes označení pro Československo v období od
roku 1918 až do vzniku mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území
Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím
území se hovořilo česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími
Ukrajiny, romsky nebo též rumunsky.
Za tento článek děkujeme redakci časopisu “Na slovíčko” Associace Čechů v Australii,
Queensland.

Český zahraniční časopis Nový Polygon
Beseda obdržela pěkný osobní dopis od M.Čechové, dříve také redaktorky Hlasu Domova,
s nabídkou odběru Nového Polygonu. Výtisk 2. letošního čísla byl přiložen.
Jedná se o profesionální, pěknou publikaci velikosti A5. je tištěna v ČR a zasílána do všech
zemí, kde jsou zájemci. V Austrálii zastupuje Nový Polygon M.Čechová.
Obsah magazinu je od politiky po osobní a cestovatelské články. Má velmi aktuální obsah a lze
jej doporučit všem ke čtení. Nový Polygon je dvouměsíčník, předplatné na celý rok je $ 69. Lze
jej předplatit i příbuzným i přátelům v Čechách nebo na Slovensku pouze za $ 35 (rozdíl je
v poštovném).
Kdo by měl zájem, spojte se přímo s M.Čechovou, tel. 07 4939 7624 nebo e-mail:
marcela@cech.com.au .
R.J
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K problematice odsunu sudetských Němců.
Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Chamberlain navrhl, aby
po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z Československa a Polska, aby se
vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická
konzervativní strana přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR
o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde
nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun přednést spojencům a dosáhnout jejich
souhlasu. Jinými slovy, bez britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je
samozřejmé, že Československo nemohlo Němce vyhostit, poněvadž je museli přijmout
spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.
Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a
ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za
něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se
dostalo uznání za jeho humánní provedení.Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda
měla předložit USA, Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší
nároky na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat proti vlastním
zájmům.
Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno smlouvou
mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the
Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952,
as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in
the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.
Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým státům ani
jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci
jako reparace nebo jako následek války. Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci
neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou
projednávány německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho
příslušníci, neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z
jejich činů nebo opomenutím mezi 5. červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května
1955. Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na
území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho občanů jako splátka na
reparace za škody způsobené Němci. Československé nároky za škody způsobené Němci
vysoko přesahují zmíněný německý majetek. Německo nikdy nezaplatilo Československu
jakoukoliv náhradu a je dlužníkem České republiky, nikoliv naopak.
Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) expert mezinárodního práva u federální vlády USA.
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http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
Vážení spoluobčané,v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši
Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto
dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a
1939.Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám
Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho
pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky
odsunuti.Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové
války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou
"čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou
nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové
odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci,
kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání
odkazu našeho prvního prezident a Československé republiky T. G. Masaryka a
spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že
mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny
případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.
Váš dr. EDVARD BENEŠ
Praha, květen 1947
Za tento článek děkujeme redakci „Na slovíčko“,
časopisu Associace Čechů v Australii, Queensland

Nový austrálsky rekord v Besede
O ľahko-atletickej činnosti a úspechoch Jirka Menčíka sme písali v predminulom (Júl – August
2013) vydaní nášho časopisu, teraz máme ďaľšiu radostnú zprávu.
Náš „ľahký“ atlét Jirko Menčík vytvoril 4. októbra t.r. nový austrálský rekord vo vrhu ťažkým
kladivom v kategórii M80 (osemdesiat ročných) výkonom 16.92 m, čím prekonal svoj
predchádzajúci rekord 16.71 m zo 7. marca. t.r.
Vrh ťažkým kladivom je pomerne mladá disciplína v ľahkej atletike a pre kategóriu M80 ťažké
kladivo váži 5.45 kg.
V kategórii M80 vytvoril Jirko už 14. marca t.r. austrálské rekordy vo vrhu guľou 10.73 m a vo
vrhačskom päťboji.
Blahoželáme Jirkovi k jeho športovým úspechom a prajeme mu ďaľšie zlaté medaile do vitríny.
Š.W.
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Vzpomínka na M. Horníčka
10. listopadu bude 95. výročí narození Miroslava Horníčka, vynikajícího spisovatele, dratika,
herce, klauna a režiséra. Uvádíme několik jeho vtipných a trefných výroků
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Hlavolam
Dokonči písmeno „N“ použitím čísiel 1
až 7 (číísla 1 a 7 sú už použité) tak, aby
tri čísla v každom ramene pismena „N“
dávali rovnaký súčet.
Sú dve možné riešenia tohoto hlavolamu.

BESEDA

Puzzle
Complete the letter „N“ using the numbers
1 to 7 (1 and 7 are already marked) so that
the three numbers on each arm of the figure
add up to the same total.
There are two answers to this puzzle.

Vybrané z knihy „Keep your brain healthy for life“
(vo vydaní Reader‘ Digest)

Toto číslo vyšlo 4. novembra 2013
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Slovo má David Gottwal
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