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                B E S E D A 

MĚSÍČNÍK  ČESKOSLOVENSKO-AUSTRALSKÉHO  SDRUŽENÍ 

CANBERRA  A  OKOLÍ  INC. 

 

Zpráva výboru za březen - duben 2014 

 

Vážení přátelé, 

 

Dovoluji si poděkovat, za výbor, všem těm kdo se podíleli na práci v Besedě pro naši Besídku 

v rámci „velikonočních hrátek“ pro děti, které jse mimochodem povedly na míru. 

Jak mnozí víte, opustil nás na věky, náš Bob Bohuslav Kalivoda, bylo nám ctí se zůčastnit jeho 

pohřbu v canberské katedrále a říci poslední s bohem. Bob byl zakladetelem klubu Beseda a 

dlouhodobím pokladníkem, děkujeme Bobe. 

Life is the greatest gift that God has given us, 

Death is only a bridge towards eternal life with God. 

Certainly, heaven is rejoycing for another soul has finally reached his true home. 

Prosíme, nezapomeň-te na Mother`s Day, a výstavu obrázků našich nejmenších, celé se to bude 

konat v prostorách Besedy a to dne 4 května ve 14 hodin. Matky budou obdařeny květinou 

s poděkováním, také malé občerstvení se bude podávat na jejich počest. 

Oslavy narozenin TG Masaryka, které se konaly v březnu, probéhly v rodinném kruhu naše 

Besedy. Bylo nám ctí, uvítat mezi námi velvyslance české republiky Ing Martina Pohla a 

velvyslance slovenské republiky Ing Igora Bartho. Děkujeme p.Ing Pohlovi za proslov o TG 

Masarykovi. 

Děkujeme Blance za vedení Besídky, Petře za doučování českého jazyka, Mirkovi za web 

stránku Besedy 

S pozdravem za výbor, Aleš Zezulka 

 

Blahoželáme a smútime 

V máji a júni tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: Tibor Slezák a 

Július Andres (2.5.), Ota Kincl (12.5.), Diana Bušek (14.5), Denisa Švehlová (15.5.), Martina 

Bucifal (20.5.), Neli Gottwald (21.5.), Dana Juránek a Aleš Zezulka (1.6.), Zara Russell (23.6.), 

Zora Kašpárková a Olga Marek (26.6.) 

Dňa 18. 3. 2014 zomrela Jiřina Kočí a dňa 7. 4. 2014 Bob Kalivoda (viac v ďaľšom texte).   

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 
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alebo nedaj-bože zomrel, prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a 

pomohli nám doplniť a zpresniť naše záznamy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Naše oslavy Dňa matiek 

 
V Besede zvykneme poriadať oslavu Dňa matiek tak, aby náš termín nekolidoval s oficiálnym 

datumom Dňa matiek a tak v tomto roku to bude o týždeň skôr, v nedeľu 4. mája. 

Z technických dôvodov sa vydanie tejto Besedy oneskorí o niekoľko dní a tým nie je zaručené, 

že naši krajania budú o tejto akcii včas informovaní. Vvýbor Besedy sa rozhodol  členom 

poslať osobitné pozvánky na e-mailové a poštové adresy. 

Milí přátelé, 

zveme Vás, a hlavně všechny maminky a babičky, na oslavu Dne maminek, kterou pořádáme v 

klubu Beseda tuto neděli 4. května ve 14 hodin.  

Budeme podávat lehké občerstvení a naše maminky se mohou těšit na malé překvapení! 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Srdečně Vás zve 

výbor Besedy 

 

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 4. mája o 14 hod. 

 

usporiadame spoločenské posedenie 

v  klube BESEDA pri príležitosti oslavy 

sviatku Dňa matiek. Budeme podávať 

ľahké občerstvenie a naše mamičky sa 

môžu tešiť na malé prekvapenie ! 

 

 

 

 

 

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 4th  of  May at 2 pm 

 

an afternoon get together in our BESEDA 

club to celebrate Mother’s day. Light 

refreshments will be served and all 

mothers will be presented with a little 

surprise ! 
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Our Mother’s day celebration 

 We will celebrate our Mother’s day on Sunday the 4th of May. Unfortunatly this issue of 

Beseda will be late and our invitation might not reach our mrmbers in time . The committee of 

Beseda decided to send this special invitation to all e-mail and postal addresses.  

Dear friends 

You (and especially mums and grandmas) are invited to Mother’s Day at Beseda, to be held 

this Sunday 4 May at 2pm. 

Light refreshments will be served and all mothers will be presented with a little surprise. 

We look forward to seeing you there. 

Beseda Committee 

 

Vzpomínka na Jiřinu Kočí, dlouholetou členku naši Besedy 
 ( 15. 10. 1928  -  18. 3. 2014 ) 

 
Jiřina se narodila 15. října 1928 v Lipníku 

v rodině Tománkových, kde také ztrávila své 

mládí a vychodila základní a střední školu.  

V roce 1947 se vdala za Jiřího Kočího a 

několik let manželé Kočí žili v Teplicích 

v Čechách. Potom se přestěhovali do 

Rožnova, kde Jiřina pracovala jako účetní 

v Tesle a ve svém volném čase se intenzivně 

věnovala sportu – tenisu a lyžování. V roce 

1947 se Kočím narodil syn Jiří a v roce 1955 

syn Víťa. 

V říjnu 1968 emigrovali Kočí do Australie. Po začátcích v Bonegille se přestěhovali do 

Canberry a Jiřina pracovala v Australské 

mincovně a pozdějí v CSIRO v oddělení 

rostlin. 

Po osmdesátce sa Jiřinino zdraví postupně 

zhoršovalo – podstoupila několik operací a 

nakonec podlehla zhoubné chorobě 18. března 

2014.  

Podle jejího přání se konal jen soukromý 

pohřební obřad.  

Čest její památce !                                        Z.W. 
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Bohuslav Kalivoda  -  in memoriam 

( 7. 12. 1926 – 7. 4. 2014 ) 

 
7. dubna zemřel ve věku 87 let náš přítel 

a jeden ze zakládajících členů Besedy 

Bohuslav Kalivoda. Pohřební obřad se 

konal v katedrále St. Christopher, 

Manuka a na hřbitově v Canbeře. 

V dalším uvádíme eulogie Aleše 

Zezulky a Petra Kalivody, které byly 

předneseny v katedrále. Děkujeme za 

jejich souhlas se zveřejněním. 

 

Bob byl mimořádný člověk, čeho se 

chopil, to se mu dařilo, s jeho pílí, 

energií a talentem byl pro nás 

příkladem. 

Byl jeden z prvních zakladatelů naší Česko-Slovensko/Austrálské Asociace Beseda, psal se rok 

1969! Před patnácti lety, s pomocí některých členů Besedy, se podílel na zakoupení objektu, 

dnešního klubu Beseda. 

Byl dobrým obchodníkem, a to se také odrazilo v jeho dlouholeté spolupráci s Besedou jako 

pokladník. 

Byl dobrým kamarádem, rád vypomáhal dobrou radou. 

Jak mnozí zajistě víte, Bob obchodoval s vínem, pivem a kořalkou, vlastnil jeden z větších 

obchodů ve Oaks Estate, Queanbeyan.  Proč to říkám: nikdy jsem Boba neviděl pít nAdmíru, 

nepoužíval vulgární slova a nebyl nikdy nahněvaný, což mně mnohokrát bylo příkladem, vážil 

jsem si ho. 

Obdivoval jsem jeho neuhasitelnou žízeň po vědění, byl přímo encyklopedicky vzdělaný, 

vynikající filatelista. 

Budeš nám chybět Bobe, odešel jsi na druhou stranu, avšak zůstaneš v našich srdcích. 

Děkujeme Ti Bobe, za tvé přátelstvi a za tvojí práci pro Besedu.í 

 LIFE IS THE GREATEST GIFT THAT GOD HAS GIVEN US, DEATH IS ONLY A BRIDGE 

TOWARDS ETERNAL LIFE WITH GOD. CERTAINLY, HEAVEN IS REJOICING FOR 

ANOTHER SOUL HAS FINALLY REACHED HIS TRUE HOME. AMEN 

Thank You Bob 
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My father, Bohuslav Kalivoda, also known as Bob Kalivoda, was born on the 7th December, 1926 in a 

small town named Strážov in a part of Czechoslovakia that is now the Czech Republic. Dad’s parents, 

Jakub and Božena, owned a mixed business that included a grocery store, an inn and a bar. According 

to Dad, he did quite a few chores to help them. One of them was guarding cherries ripening on trees 

that grew on public land next to a road and were apparently a big temptation to other local children. 

Another one of his chores was going out on the street selling the vinegary and spicy water that gherkins 

and cucumbers were fermented in, which people liked so much that they paid money to drink it by the 

cupful. Dad had quite a taste for the water himself. One time he drank all of it before he had a chance to 

sell any of it. Frightened of what his parents would do when he returned home empty handed, he went to 

the local river and filled the barrel on the small handwagon with fresh water and sold that as if it was 

vinegary gherkin water. He told me that there weren’t any complaints because nobody seemed to notice 

that they were drinking pure water.   

Dad was thirteen or fourteen years old when Germany invaded Czechoslovakia. So as a  teenager in an 

occupied country, he did not join any Army. Instead, he was very active holding underground meetings 

with the Boys Scout Movement which being a 

British institution in direct competition with the 

Hitler Youth Movement, was banned in German 

occupied territories. He told me that if the 

Germans had ever discovered that he was an 

organiser of Scout meetings, he would have been 

jailed for sure, or maybe even lined up against a 

wall and shot.  

Dad also learnt how to speak English during the 

war.  There was a shortage of all materials at 

the time and Dad had to send three plastic 

records to a factory where the records were 

melted down and remade into “how to speak 

English lessons”. 

After the war, Dad went into business with his older brother, Ferdinand, manufacturing and selling 

souvenirs for tourists to buy all over Czechoslovakia. The business was very successful. It employed 

twenty-five people when the communist took over a few years later and ordered that committees be 

formed in factories all over the country. In Dad’s factory, the foreman was put in charge of the 

committee of factory workers. He told Dad and his brother that they could stay on as managers as long 

as they did what the committee told them to do. Dad considered the man to be a fool. That was when he 

decided that it was time for him to leave Czechoslovakia. 

Mum told me that Dad and she escaped from Czechoslovakia by arranging to be a part of a convoy of 

timber workers who were allowed to harvest timber in the three kilometre no man’s land before the 

border with Germany. Anybody else who entered that area was shot on sight by border guards. Mum 

said that Dad had a revolver in his pocket. Knowing Dad, I don’t think he would have used it, but you 

never know. Anyway, Mum said that when they left the convoy deep in the forest and started walking 
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towards the German border that Dad walked so fast and made such big steps that she had trouble 

keeping up with him. 

Mum and Dad were married in Germany and they ended up in a refugee camp in Italy where I was born 

during the following year. Dad, who knew how to speak several languages, got a job assisting the 

refugee camp manager with office duties and acting as an interpreter. About the same time as I was 

born, Mum and Dad were given the choice of emigrating to one of two countries, either Chile or 

Australia but they didn’t know which one to choose. So they asked the refugee camp manager, who was 

a former sea captain who had been all over the world, for his opinion, and he said, “If you go to Chile, 

you’ll either be a very rich man or a very poor man for the rest of your life, because there’s nobody in 

between that in Chile. But if you go to Australia, you won’t be really rich, but you won’t be poor either, 

because in Australia nobody’s really rich or really poor.” Mum and Dad still didn’t know where to go, 

so they decided to toss a coin, and, lucky for the whole family, we ended up coming to Australia. And as 

a by the way, I don’t think Mum or Dad ever tossed a coin for anything after that. 

When we arrived in Australia in late 1949, Dad had a contract to work for the Federal Government for 

two years. It was an experience that put him off working for governments for the rest of his life. That 

didn’t mean that he didn’t have good memories of those times. In fact, he made quite a few lifelong 

friends during that time. His first job was as an off-sider or assistant to truck-drivers and various 

tradesmen, such as carpenters and carpet-layers. One of the stories he liked to tell was how a team of 

government carpet layers he worked with had to give a quote of the cost before they were given any 

work to do by their superiors. So, naturally the quote was always a low optimistic one and whenever a 

job ended up costing more than the amount that had been quoted, the foreman would always say,  

“Don’t worry about it, we can charge the extra amount to the cost of the carpet in Parliament House,” 

which apparently was a bottomless pit.  

During the time Dad worked for the government, he and Mum purchased a block of land in Blackall 

Avenue, Queanbeyan, where Dad spent all of the spare hours God gave him building a two bedroom 

house for us. Not long afterwards, about two and a half years after I was born, my sister Margaret was 

born in the old Canberra Hospital, and several years later our sister, Karyn, came along as well.  

Now, I’m not sure in what order the following happened, but I want to give you some idea of how 

industrious and hardworking Dad was and to know that he was a man who rarely wasted any minutes 

during any day. When the house was finished, Dad started working nights selling white goods, door-to-

door, on behalf of a local shop, Harris’s Electrical Store. He also started his own business 

manufacturing Holland blinds in a big shed behind our house. Another task Dad had at the time was 

interpreting for the police whenever there was a domestic dispute between a couple who couldn’t speak 

English. He hated doing that, especially after he purchased a grocery shop specialising in European 

products and the disputing parties were possibly potential customers of his. 

At some time during the mid-fifties Mum and Dad abandoned their plans to build a bigger house on the 

block in Queanbeyan and decided to build a house in Deakin instead. This is the house where Mum and 

Dad lived for the rest of their lives, almost sixty years. Dad built the house without ever having a 

mortgage on it and that was seven years after he had arrived in Australia with one American dollar in 

his pocket. I think that that’s food for thought, these days, when couples have to spend many, many 

years working to pay off their mortgages.     
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During the mid-nineteen sixties, Dad started another shop. This time in the Campbell shopping centre. 

It was a great success both financially and socially. I know that Mum and Dad was well liked by the 

local people because even these days, some fifty years later, I still bump into old customers from 

Campbell, from time to time, who invariably tell me that they have very fond memories of the time that 

Mum and Dad owned that shop. 

In the early nineteen seventies, Dad started another business bottling wine from wooden casks into two 

litre flagons that were distributed to shops and other outlets throughout the ACT and surrounding 

districts of New South Wales. Over the years that business evolved into a retail outlet and Dad finally 

retired when we sold the business in 1997, when he was 70 years old. 

Besides being in business, Dad had a parallel life as an artist and a painter. During his life he had at 

least half a dozen art exhibitions, including one in Qantas House in London which was very successful, 

and a retrospective exhibition in the High Court Building several years ago. The current monthly 

edition of the Newsletter of the Queanbeyan Art Society, a society of which Dad was a Life Member, 

describes him as “one of Queanbeyan and region’s best artists”. He also entered many art competitions 

all over Australia and won quite a few prizes, and for five or six years he judged the art competition at 

the Royal Canberra Show. Dad always had a dream to take his art much further than he did, but, alas 

that was not to be.   

 For Dad, retirement didn’t mean taking it easy by sitting and lolling around the house doing nothing or 

watching TV. Amongst many other things, he spent his time painting pictures, tending to his vineyard at 

Ingelara and making wine, being an active member of Queanbeyan West Rotary, being treasurer of 

Beseda, which is a social and cultural club for Czechs, Slovaks and their friends, attending to his stamp 

collection and he even found time to do the weekly shopping with Mum and doing some housework for 

the first time in his life. I remember him saying, one or two years after he retired, that he was so busy 

nowadays that he wouldn’t have had time to go to work anyway. 

Although Dad was, in many ways, European to the marrow of his bones, he did what he could to 

integrate and  be a fair dinkum Ozzie. I think that was why he liked to be called Bob, not Robert, but 

plain old Bob, which to him was a genuinely Ozzie name. Before he settled on being known as Bob in 

Australia, he was known by other names. People who worked with him in the government or did 

business with him in Queanbeyan in the early days during the nineteen fifties always called him Boris. 

Friends who came to our house at that time and heard Mum call him Boža, which is short for Bohuslav, 

called him Boža as well. After Dad settled on being known as Bob, he was always very proud of being 

known by that name. Becoming a member of Rotary was another way of being a fair dinkum Ozzie. He 

also loved the comraderie amongst the Rotary members and their charitable activities fitted in with 

Dad’s desire to give something back to the community that had given him so much.  

When Dad escaped from the communist regime in Czechoslovakia, he was stripped of his citizenship 

and became a stateless person. Some years ago, after the communist regime fell, the Czech Ambassador 

offered to arrange to have Dad’s Czech citizen reinstated, but Dad declined the offer. He felt that he 

owed his full loyalty to Australia, the country that had helped him when he needed help. Dad also  

believed that actions speak louder than words, and having his Czech citizenship reinstated was only 

words, and, in his case, words much too late at that. But that didn’t mean that the country of his youth 

and where he was born wasn’t one of the most important things in his life. He loved the Czech Republic 

of his boyhood and youth, and he loved Australia as the place where he had achieved so much. 
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Dad died of old age and a broken heart for Mum. When Mum was alive, she was always worried about 

what would happen to Dad if she was the first to pass away, and she was right, Dad genuinely felt that 

his life was over when Mum passed away in November last year.         

 

Ztráta Kalivodových 

Zpráva o úmrtí a pohřbu Bohouše Kalivody přinesla vzpomínky na jeho pomoc a dlouholetou 

práci ve výboru Besedy. Odešel přítel a kamarád, kterého lze těžko nahradit. 

Účast rodiny Kalivodů na založení a budování Besedy bude vždy mimořádnou kapitolou ve 

vytváření funkčního krajanského sdružení v Canbeře. Osobní zodpovědnost a pracovitost byla 

znakem Bohouše. Jeho široký okruh příbuzných a známých navíc nabídl řadu dalších 

obětavých přátel Besedy. 

Před několika měsíci odešla navždy jeho manželka Traudi Kalivodová, stálá pomoc všem, kdo 

ji znal. Veselá a obětavá. Nyní následoval Bohouš. 

Věk byl na jejich straně, dovolil dlouhý aktivní 

život a pomoc  všem v jejich okolí. 

Kalivodovi přišli do Austrálie v padesátých letech, 

začínali v Queanbeyanu, tedy skoro předměstím 

Canberry. Začali podnikat, založili obchod 

s potravinami a delikatesami, později i vínem, který 

se soustavně zvětšoval pílí obou manželů. V tom 

období si stavěli dům a narodil se jim syn a dvě 

dcery. Vznikal také jejich dům v Canberra- Deakin, 

kde dožili jejich odchodu do odpočinku. 

Bohouš byl nadaným umělcem, člen Svazu umělců 

a výtvarníků v Sydney a dva jeho obrazy jsou 

v Národní Galerii v Praze. Byl také dlouholetým 

členem Rotary klubu. 

Zůčastnil se s krajany  protestu před ruským velvyslanectvím v srpnu  1968 v Canbeře. Tam 

také vznikla myšlenka založit krajanské sdružení Beseda.  Po založení se stal členem výboru 

Besedy pro kulturu a později pokladníkem. 

Jeho stěžejní zásluhou v Besedě je převedení rozpočtu sdružení do úspor, které později 

umožnily zakoupení budovy Besedy. Jeho neuvěřitelná poctivost a šetrnost  i v nejmenších 

detailech hospodaření, kdy jsme museli podepisovat všechny jeho finanční výkazy, byla 

zkušeností pro každého z nás. 

Vzpomínka na Bohouše a Traudi bude vždy spojena s absolutní integritou jejích personalit 

k úkolům a sdružení, kterému sloužil desítky let. 

Bohouši a Traudi - nezapomeneme.                                                                                           R.J. 
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Tradiční březnové setkání v Besedě 

Od počátku založení naší associace v sedmdesátých 

letech patří začátek března  připomínce narozenin  

prvního prezidenta Československa, Tomáše 

G.Masaryka. Pro generaci krajanů, přišlých 

v padesátých letech minulého století, byla osoba 

TGM ztělesněním zásad a ideologie odporu proti 

komunizmu.  

Tato setkání členů byla stěžejní krajanskou akcí Besedy zcela zásadního významu. Tradice 

pokračovala i po příchodu  nové vlny krajanů po roce 1968 s důrazem na důležitost  osoby 

TGM.  

V současné době  jsme do programu připojili 

také připomenutí data oficiálního  otevření 

naší budovy Besedy  v Queanbeyanu v březnu 

roku 2000.    

Letos jsme navíc rozšířili náš program ještě o 

setkání a poděkování členům a přátelům 

Besedy, kteří pomáhali v našem stánku během 

Canberra Multicultural Festivalu. Těmto jsme 

dlužili ocenění a poděkování po  řadu 

předchozích  roků  za všechnu tu vynikající 

dobrovolnou  práci.  Získání peněz na Festivalu pro krytí ročních nákladů provozu budovy je 

podstatným požadavkem života Besedy. 

Skloubení  těchto tří celků a pokus  

snížit formálnost tohoto březnového 

setkání členů a přátel Besedy, 

převážně jen anglický mluvících, 

přineslo jediné řešení. Celý pořad 

schůzky musel být mluven anglicky, 

tedy povinně pro všechny. Navodit 

uvolněnost a přirozené chování 

každého a celého prostředí za těchto 

podmínek byl navíc pro nás 

nezvyklý úkol.  

Dnešní  situace, s úplně nejmladší generací členů Besedy, přicházející v posledních 20ti letech, 

je o to komplikovanější, že původní tradice Besedy jsou konfrontovány současným pohledem 

na život. Přizpůsobování stran je složitější, dynamika přístupu u nynější generace je podstatně 

jiná. 

Na setkání jsme přivítali návštěvu obou, nedávno nově nastoupených diplomatů, velvyslance  

České republiky  Ing.Martina Pohla  a velvyslanece  Slovenské republiky  Dr.Igora Bartho. 

Oba se s námi již setkali krátce po jejich jmenování  a příjezdu do Austrálie. 
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Na tomto setkání nám český velvyslanec  pomohl přiblížit pohled současné české mladší 

generace na její vztah k prvnímu prezidentu ČR. V krátkém podání uvedl i jeho osobní 

zkušenost z hlediska školního přístupu a výuky o osobě TGM v České republice. 

 

Počet účastníků na setkání byl mimořádný, naplánovaný program dobře splněn a společenská 

zábava výborná.  Občas  naši přednášející použili také tlumočnici k věrnějšímu  porozumění 

naší české angličtiny pro přítomné hosty. Pomoc  Boye  byla zcela suverenní. Vřelé díky. 

 

Pohoštění přítomných zajistil Jirka, jako vždy s přehledem a hojností zásob. Věnované 

zákusky, připravené členkami Besedy , jako vždy mimořádně chutné, zmizely nepředvídanou 

rychlostí. Trochu jsme přehlédli dodávku  jídel vhodných pro přítomné nejmladší návštěvníky. 

Úkol je, pamatovat si to pro příští schůzky.   
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Co na závěr dodat.  Jen díky všem návštěvníkům  za vytvoření milého prostředí. 

Věříme, že se všichni  opět sejdeme ve stánku Besedy na příštím Festivalu 2015 i na 

následujícím březnovém setkání v Besedě. 
                                                                                                                                                     R.J. Foto M.N. a A.V. 

ZAPLATENÉ ČLENSKÉ NA ROK 2014  

(pre časopis máj - jún) 

 

Naše záznamy ukazujú, že od 20. februára 2014 si nasledovní členovia zaplatili členské 

príspevky . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade že niekto zaplatil a nie je hore uvedený, ohláste sa, uverejníme vás v budúcom 

vydaní. Prosíme členov, ktorí ešte nezaplatili členský príspevok na tento rok, aby tak urobili čo 

najskôor. Vopred ďakujeme. 
                                                                                                                                        Pokladník 

 

Beseda hledá ledničku, 

tedy my jsme žádnou nikam „nezašantročili“, ale obě ledničky horního poschodí najednou odmítly 

spolupracovat s veřejností. 

Před rozhodnutím o nákladné náhradě má výbor zdvořilý dotaz ke členům Besedy, zda v některé 

domácnosti (nebo garáži) nepřekáží stará, pracující lednička (obsah asi 150 litrů nebo více). Pokud se jí 

chcete zbavit, spojte se s některým členem výboru, kontakty jsou uvedeny v časopisu Beseda. 

Tento dar by byl velmi cenný, protože uvažovaná náhrada starého koberce v horním podlaží naší 

budovy bude  vyžadovat  značné náklady. 

J. & J. Andres            $50.00 

K. & J. Damianovski   $20.00 

K. Jelinek                  $75.00 

R. Jež                          $50.00 

J. Ježek                       $10.00 

O. Kincl                      $50.00 

E. Kowalski                $20.00 

 

C. Letford                    $20.00 

P. & D. Mareček         $20.00 

B. Matušková             $50.00 

J. Menčik                     $20.00 

M. & K.  Pisa         $20.00 

A. Plesman                $30.00 
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Velikonoční hrátky 
6. dubna 2014 

První odpoledne plné aktivit pro děti s velikonoční tématikou se hezky vydařilo. Účast 
19-ti dětí je velký úspěch. Moooooooc všem pomocníkům, kteří připravili aktivity i těm, 
co nám pomohli na místě. Bez nich by celá akce nebyla vůbec možná. Taky děkujeme 
Besedě na propůjčení sálu a hlavně za sponzorování materiálu na aktivity a cen pro 
děti.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdřív si děti vyrobily košíček z papíru, na který si pak přivazovali stužky získané při 
aktivitách. Do košíčku si dali ozdobený perníček a obarvené vajíčko. 
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Byla jsem mile překvapená, jak jsou všechny naše dětičky kreativně nadané! Musím 
pochválit malého George, který byl jako jeden z nejmenších dětí u zdobení opravdu 
strašně moc šikovný!! Všechny perníčky byly opravdu výstavní a všem se tato aktivita 
podle soustředících se výrazů, velice líbila. Vážné výrazy při samotném zdobení 

následoval veliký obdiv jejich práce a 
děti se svým výtvorem také hned 
odměnili. To bylo najednou energie na 
další činnosti :).” Petra Š. 

 

"S jídlem roste chuť" byla další dětská atrakce, která se zaměřila na další dětský, 
tentokrát chuťový smysl. Děti si vyzkoušely své chuťové pohárky, jak reagují se 
sladkým, hořkým či kyselým. Jako vždy nejpopulárnější byla čokoláda, nejhůř limetka! 
Děti se pak vrhly na perníčky....” Danda 

 
Pomocnice v pilné práci 
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…děti si vyzkoušely svou šikovnost při sbírání kytiček pomocí kolíčků na prádlo, třídění 
tvarů z papíru po slepu a dávání zápalek do krabičky jen jednou rukou. 

„Dětem se moc activity ze zápalkami libily. Bylo to 

zajímavé pozorovat rozdílne typy přístupu k 

vyřešení nezvyklého problému.Rozdělování 

různých tvarů z papíru bylo pro děti velice zábavné 

a zajímavé. Všechny děti se po provedení úkolu 

cítili velice úspěšné.”  Boya 

 

Paměť si potrápili zapamatováním 10-ti 
věcí. 
 

 

...barvily se vajíčka a malovaly obrázky vajíček na výstavu chystanou Besedou na 
květnový Den maminek: 
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Výtvory dětí:                                               velvyslanec Martin Pohl s Mirkem nám 
                                                                 ukázali, jak se pletou pomlázky 

 

Terezka potěšila děti modelováním z balónků.           A velký úspěch slavily Lego ceny,  

                                                                                     které si děti musely „ulovit"       

 

 
Komentáře dětí : 

Áda řekl, “že vše včera bylo úžasné, nejlepší ale malování perníčků a pak, že se mohly 
sníst. O testovani jídla řekl, že to bylo dobré, ale citron byl moc kyselý!” 

Anika řekla: “Mě se to moc líbilo, protože tam byly takový hezký activity. Klidně bych 
to dělala častěji. Líbily se mi mini-marshmalowny na zdobení perníčků, ty mi moc 
chutnají.”  

Tobiáš: “Nejvíc se mi líbily ty ceny (Lego) a perníčky – že je můžem sníst.” 

Tomík se na konci ptal: „Kdy uděláte další akci s lego cenami?“ 
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Petra H.: “Andulka byla nadšená z ochutnávek jídla a Tomovi se líbilo, že jsme byli 
všichni známí zase spolu... A já? Mně se nejvíc líbilo, že se zavázanýma očima děti 
ochutnaly hrušku a od té doby ji mají rády, díky Danielo!” 

Zvláštní poděkování patří za aktivity pro děti: Petře Š. za napečení perníčků a 
připravení zdobení, Petře H. za barvení, zdobení a malování vajíček, Daniele za 
„Hádání chutí po slepu“, Aleně za „Sbírání kytiček do košíčku, Boye za „Třídění tvarů 
po slepu a zápalky do krabičky“, Terezce za modelování z balónků a velvyslani 
Martinovi Pohlovi s manželkou Karolínou za "Pamatování 10-ti věcí" a proutky a pletení 
pomlázky. 

Děkujeme všem zúčastněným za nadšení při Velikonočních hrátkách a vytvoření 
výborné atmosféry. 

Příště na viděnou se těší Blanka a pomocníci 

 

92. diplomaticko-australský víkend rekreačního tenisu 
 

Opět po půl roce se ve dnech 5. a 6. dubna t.r. v Canbeře konal již 92. diplomaticko-australský 

víkend rekreačního tenisu. Tradiční turnajový víkend před 46-ti lety založil portugalský attaché 

na konzulátě v Canbeře a od té doby se mezi diplomaty a Australany soutěží pravidelně dvakrát 

ročně na jaře a na podzim. Dnes téměř devadesátiletý Portugalec zakladatel, který je několikrát 

zapsán jako vítěz na putovních trofejích 

v letech 1968 – 1976, se nikdy 

nezapomene zastavit podívat na své 

pokračovatele.  

 

Během víkendu se zásadně nehrají 

dvouhry. Sobota bývá určena smíšeným 

čtyřhrám a neděle pánským a dámským 

čtyřhrám, a to vždy ve dvou kategoriích – 

středně pokročilí tenisté (intermediate) a 

pokro- 

čilí tenisté (advanced). Do sobotních  

smíšených čtyřher bylo o uplynulém 

víkendu přihlášeno 110 hráčů a hráček, 

ale počasí tenistům a tenistkám nepřálo. 

V důsledku deště byl sobotní program tur- 

naje zrušen řídící komisí ráno v 9 hodin. Český tým dával najevo své rozhořčení o předčasném 

rozhodnutí o zrušení programu celého dne a byl připraven hrát i za nepříznivých povětrnostních 

podmínek. 

 

Naopak neděle 6. dubna byla v Canbeře slunečná a náramně se vydařila nejen celkově, ale 

zejména hráčům českého velvyslanectví. Ti se na turnaj dlouhodobě připravovali pod vedením 

nehrajícího kapitána Ing. Martina Pohla, českého velvyslance. Nic neponechali náhodě a 

rovněž v turnajových dnech v sobotu i v neděli se hodinu před začátkem ostrých bojů 

český tým před vypuknutím turnaje 
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rozehrávali. Na první fotografii jsou čeští 

reprezentanti zvěčněni po sobotní ranní rozehrávce 

v jednotných reprezentačních tričkách Made by Jiří 

Skočilas. 

 

Nedělních bojů se na patnácti dvorcích různých 

ambasád a rezidencí zúčastnilo celkem 120 hráčů a 

hráček. Češi nebyli zastoupeni pouze 

v pokročilých ženách. Ve středně pokročilých 

ženách se svými partnerkami bojovaly Karolína 

Pohlová a Kamila Píšová, v pokročilých mužích 

hrál Mirek Píša a ve středně pokročilých mužích  

 

 

hráli Jiří Skočilas, Michal Černý a krajan 

Jan Kozák. Finálová utkání se hrála na 

švédské rezidenci, kde se podával společný 

oběd a kde proběhl slavnostní závěrečný 

ceremoniál, ze kterého jsou další připojené 

fotografie. Po celou dobu turnaje panovala 

příjemná sportovně-společenská nálada. 

 

 

 

Celkové výsledky: 

 
Ladies Doubles – Intermediate 

Finále:  

Karolína Pohlová + Alison Chua (Indonésie) vers. Kamila Píšová + Anita Peterson (Švédsko) 6:3 

Karolína 1. místo (zlatá medaile), Kamila 2. místo (stříbrná medaile) 

 

Men’s Doubles – Advanced 

Semifinále: 

Miroslav Píša + Patrick Mooney (Austr.) vers. HE Reha Keskintepe (Turecko) + Ken Iijima (Japonsko) 

4:6   Miroslav  3. místo  (bronzová medaile) 

 

 Men‘s Doubles - Intermediate 
Čtvrtfinálová skupina 1: 

Michal Černý + Roger Hooper (Australie) – 2 vítězství a 1 porážka, t.j. 2. místo ve skupině 
Čtvrtfinálová skupina 3: 
Jiří Skočilas + Robert Mercieca (Austrálie) – 2 vitězství a 1 porážka, t.j. 2. místo ve skupině 

Michal a Jiří 4. a 5. místo.  

Krajanskou obec ACT v této skupině rovněž reprezentoval Jan Kozák. 

 

Příští diplomaticko-australský víkend rekreačního tenisu se uskuteční ve dnech 1. - 2. 11. 2014. 

 
                                                                                                                   Informace z Velvyslanectví ČR v Canbeře   

 

Karolína s partnerkou při převzetí vítězné trofeje 

finalistky intermediate (středně pokročilé) 
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Výhodný byznys? Investujte místo do zlata třeba do hmyzu 

V Česku se začíná rozmáhat netradiční způsob úroční peněz. Kromě zlata či akcií lidé investují 

do zvířat. Tuzemští chovatelé se v poslední době soustředí hlavně na drobné druhy. Některý 

hmyz například vynáší víc než závodní koně. Úměra je přímá - menší zvíře rovná se menší 

riziko ztrát. A chov koní či psů je pak na rozdíl od obecného přesvědčení často téměř ztrátová 

záležitost. 
Někteří investoři se rozhodli 

vydělávat prodejem samotných 

zvířat. Populární je třeba 

množení vzácných druhů 

motýlů. Motýlí farmy pak 

dodávají exempláře chovatelům 

do celého světa. Tisíce Čechů 

také vydělávají na akvaristice - 

do zahraničí se každoročně 

prodají rybičky za více než 2 

miliardy korun. V pražském 

hotelu Intercontinental se zase roz- 

hodli ušetřit na výrobě vlastního  medu.  

Na střeše hotelu personál chová asi 60 tisíc včel, které vyrobí za sezonu asi 150 kilo medu. 

Výcviku zvířat musí člověk často podřídit celý život 

Stovky chovatelů ročně se pokoušejí přivydělat si odchovem štěňat. Jenže v praxi pak naivním 

investorům padají všechny iluze. "Když si spočítáte - než se fena uchovní, musí se dejme tomu 

dva, tři roky krmit. Aby štěňata měla nějakou hodnotu, musí i fena mít hodnotu - to znamená 

zkoušky, výstavy, tréninky, všechno to stojí strašné peníze. A když štěňata prodáte, tak jste 

rádi, že jste na nule," vysvětluje chovatelka německých ovčáků Renáta Machová Angelovová. 

Profesionálnímu chovu a výcviku psů tak musí člověk podřídit celý svůj život. Navíc nikdy 

nemá stoprocentní jistotu, že se mu investice vátí. A podobné je to i u koní. Jejich chov a 

výcvik s sebou nese taková rizika, že se do koupě vrcholových čtyřnohých sportovců v 

současnosti pouštějí jen ti, kteří mají dost jiných příjmů. 

Jak to dělají jinde? 

Ve Francii existuje společnost, která investice do dobytka zprostředkovává. Výnos je proti 

bankovním účtům dvojnásobný a podle majitelů firmy i jistý, protože jíst se bude vždycky. 

Systém je jednoduchý - investor dá k dispozici peníze a chovatel si vybere vhodnou krávu pro 

své stádo. O výnos z mléka se dělí s majitelem. Tomu se navíc neviditelné stádo přirozenou 

cestou rozrůstá. Pokud ve čtyřiceti koupí dvacet krav, v důchodu jich může mít až dvojnásobek. 

Do projektu už se zapojilo kolem osmi set chovatelů a tisíce soukromých investorů. 

                                                                                                  Š.W. 6.42014 z Internetu ČTK/imago strock&people 

 

plást ve včelím úle 
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                                                                                   Slovo má David Gottwald 
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                                                                                                 Toto číslo vyšlo 2. mája 2014   
        


