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OBSAH VYDÁNÍ 

Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti 
v ďaľšom živote. 

BLAHOŽELÁME 
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Zlata Wallner (12.7.)

Marek a  Honza Zezulka (19.7.)

0ndřej Bušek (23.7.)

Eva Žemličková (30.7.)

Břeťa Zezulka (7.8.)

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

Julie Bucifal (8.8.)

Jana Damjanovská (15.8.)

Milan Bušek (16.8.)

Kayen Russel (18.8.)

René Jež (30.8.). 

Ak sme tu niekoho neuviedli, alebo ak sa niekto v rodine narodil, zosobášil alebo nedajbože 
zomrel, prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a pomohli nám doplniť 
a zpresniť naše záznamy.

Zároveň se zármutkem oznamujeme, že dne 6.5. 2014 zemřel náš dlouholetý 
člen a kamarád Jiří Kočí, dne 13.června 2014 vážená krajanka Saša Nekvapil a 
také dňa 25.6. 2014 zomrela vo veku 92 rokov naša mnohoročná členka Vanda 
Mikulová. Více o životě p. Kočího a pí. Nekvapil se dočtete uvnitř tohoto vydání.

Rodinám a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

NA TITULNÍ STRANĚ > KARLŮV MOST, PRAHA
Možná nevíte, že stavba mostu začala 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut a základní kámen tehdy položil sám císař 
Karel IV. Datum s přesným určením času bylo vybráno s ohledem na konjunkci Slunce se Saturnem, což byl podle 
výnosu papeže i astrologů nejvhodnější okamžik roku. Zkuste si napsat za sebou rok, měsíc, den a čas založení mostu. 
Dostanete pyramidu čísel 135797531 (1357 rok, 9 den, 7 měsíc, 5 hodin a 31 minut).
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ZPRÁVA PREZIDENTA KLUBU
 
Vážení přátelé,

jeden z nejkrásnějších podzimů nám odešel, avšak nahrazen jemným zimním obdobím,  
v celku vše podbarvené neobvyklou zelení pro dobu nadcházející zimy.
Pokud jste si mohli povšimnout na našich nástěnkách a obrázcích našich nejmenších, zde
se nachází škála plných barev odešlého podzimu. Obrázky velikonočních vajíček, nakreslené 
naší nejmladší generací-Besídkou, prokazují svěžest a radost ze života. Pokud máte zájem  
o injekci k životu, pak neváhejte a pozastavte se u nás v Besedě, vzhlédněte k umění našich 
nejmenších, pak pochopíte jakou cenu má Besídka.
Na naší internetové stránce (www.beseda.org.au) se dozvíte, co bylo, co je a co se bude dít  
v naší Besedě. Neváhejte přijít mezi nás, vypněte TV a přijďte se pokochat skutečným 
životem a přátelstvím mezi námi.
 
Za sebe a celý výbor Besedy bych chtěl poděkovat Blance a Mirkovi za jejich práci na  
naší internetové stránce, Petře, Blance a roďičům za úžasné vedení naší Besídky,  Jirkovi 
Menčíkovi za odborné vedení kuchyně, Janku Suchovskému za práci pokladníka, Dáše  
za vzorné vedení naší knihovny, Petře a Karolíně za výuku českého jazyka, Toníkovi za 
nádherné růže ke Dni matek. Velké díky také patří Šanimu Wallnerovi za jeho dlouhodobou 
práci pro časopis Beseda.
 
Upřímně děkujeme Ministerstvu zahraničí ČR za peněžní dar pro Besedu a Besídku,  
velvyslancům Slovenska Dr. Igoru Barthovi a České republiky Ing. Martinu Pohlovi za jejich 
úzkou spolupráci s naší Besedou.

V průběhu dvou posledních měsíců proběhly různé akce Besedy a Besídky a podrobnosti 
o nich se dozvíte v následujících článcích.

Vážení přátelé, pokud jsem někoho zapomněl jmenovat, pak se velmi omlouvám.
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Aleš Zezulka



Dear friends,

We are always in a process of preparing 

new events and it’s impossible to have them 

all finalized before the magazine goes to print. 

Therefore, we would kindly ask you to keep an 

eye on our website beseda.org.au and the freshly 

created Facebook page.

If you rather receive invitations and other 

notifications via email, please write to us at  

info@beseda.org.au.

Thank you for your understanding and we are 

looking forward seeing you at the Club!
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CO PŘIPRAVUJEME
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COMING UP EVENTS

Vážení přátelé,

v klubu připravujeme různé akce 

a zábavné události, které nejsou vždy včas 

finalizovány, aby byly otištěny v časopise.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme pravidelně 

kontrolovat naše internetové stránky beseda.org.

au a také nově Facebook stránku.

Pokud máte zájem o zasílání pozvánek a 

ostatních oznámení na váš email, napište nám na  

info@beseda.org.au.

Děkujeme za pochopení a těšíme se naviděnou v 

klubu!
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Z DĚNÍ V BESEDĚ
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Budova Besedy je naše již více než 14 roků, nepočítaje v to 2 roky 

práce realizace představ klubu před oficiálním otevřením. Slouží 

výborně všem krajanům a akcím Besedy. 

 

Běžná údržba zařízení budovy vyžadovala vždy hodně práce. 

Každá  větší akce začíná spoustou příprav a končí docela náročným 

úklidem. Pomoc dobrovolných účastníků byla vždy po ruce, ale 

řada maličkostí a odkládaných úprav se pozvolna kupila a začala  

vyžadovat pozornost. 

Měli jsme vždy řadu členů, kteří se ochotně do všeho zapojili, 

ale počet se začal ztenčovat jejich stárnutím, přestěhováním  

z Canberry a odchody na věčnost. Těm, kteří věrně sloužili, začínají 

být už naše schody problémem. Mnoho vět bylo prosloveno na 

otázky následnictví a pokračování Besedy. Každoročně  při shánění 

pracovníků pro stánek Besedy na Canberra Multicultural Festivalu však objevujeme, že máme členy i přátele, 

kteří ochotně a dobrovolně pomohou. Patří mezi nás, Besedníky.

Přesvědčili jsme se o tom opět v sobotu 7.6. na uklízecí brigády v budově. Z iniciativy řady rozených mladých 

vůdců teamu povstala v sobotu mladá garda, doplněná několika pamětníky, k nebývalému masovému výkonu 

a završením výbornými výsledky tohoto  úklidového dne.

Povstalo to z iniciativy prezidenta Aleše. Byly obavy i z malé návštěvy. Po předchozích zkušenostech jsme 

si pamatovali, že některé naše akce tak nějak vyšuměly malou účastí dobrovolníků. Každopádně byla nutná 

detailní příprava plánovaného programu pro minimum a maximum účastníků. Stejně důležitý byl také 

předstih oznámení akce, dostatečný k tomu, aby si jednotlivci nebo rodiny naplánovali volný čas. Nápad  

s pořádáním grilování balancoval časný začátek akce, plánované již v 10 hod. ráno. 

Stěžejní úkol byl zaslání pozvánek členům v dostatečném předstihu. Vše se nakonec podařilo uskutečnit 

jak plánováno i s těmi pozvánkami, které měly velmi profesionální vzhled. V podstatě došlo k neuvěřitelné 

sešlosti, pracovité a v podstatě velmi mladé. Vysvětlení se nabízí.  V období “pamětníků” došlo totiž  

v mladých rodinách s malými miminy k jejich dorůstání v aktivní děti, jejichž rodiče mají stěžejní zájem na 

jejich zdravém vývoji. Těmto mladým dětem mohou nyní nabídnout výchovné zábavy a přátelský kolektiv 

vrstevníků. Stejně tak dochází i ke kulturnímu splynutí kořenů rodičů a dětí ve společné zábavě  v prostředí, 

které naše budova Besedy po celý rok bezplatně umožňuje.

Zpět k brigádě. Nasazení  všech v práci na údržbě a úklidu bylo na jedničku. Práce bylo kopec, vše jsme po 

léta udržovali jen tak tak. Iniciativa mládí se projevila v řadě změn, praktických i estetických. 

SOBOTNÍ ÚKLIDOVÁ BRIGÁDA
7. června 2014 (Autor: René Jež)
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Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování
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Horní podlaží prokouklo již náhradou starého koberce za dřevěnou plovoucí podlahu, kterou Janko manažersky 

zajistil a ukončil po předchozích dlouhých, měsíce trvajících debatách výboru. To, že vlastnoručně renovoval 

obě toalety v přízemí a sehnal i s dopravou náhradu ledničky v horním podlaží, za to mu patří obdiv a dík 

všech Besedníků.

Za všechnu tu obětavou práci v sobotu, za úklid a pozitivní změny  v budově, za iniciativu a přátelskou 

pohodu vám všem účastníkům brigády výbor moc děkuje a prosíme o zachování vaší přízně i při příštích 

akcích.

13. května 2014 

Triumph of the Heart
Music from the camps

Tak se jmenoval koncert pořádaný Českou republikou a holandským 

králostvím v rámci Canberra International Music Festival.

Večerní koncert začal uvedením menšího proslovu z holandské 

strany, pokračováním proslovu našeho ambasadora p. Ing. Pohla.

Úvod patřil sextetu Uppsala Chamber Soloist a hudbě složené 

Erwinem Schulhoffem. Byl to těžký, ale zároveň nádherný kousek 

hudby, velmi dobře podaný holandským sextetem. 

Dalším pokračováním čarovného večera byla hudba skladatele Pavla Haase. Styl Leoše Janáčka se v jeho 

hudbě nedá popřít, suite for oboe e pianoforte v podání Holanďanů lahodil našim uším, líbezný to kousek 

hudby. Rosy Wertheim dílo, bylo dalším pokračováním hudebních děl, mistrů pocházející z holandské části 

hudebního světa, její “Le tsigane dans la lune” zanechal trochu překvapení, jaká to lahodnost hudby, od 

ženy, která tolik vytrpěla.

Dále jsme mohli slyšet díla, Viktorie Ullman,Leo Smit, Dick Kattenburg, R.E. Heibut a Ilse Weber.

Překrásný to byl večer, večer plný tónů, každý hudební střípek od těchto skladatelů nám utkvěl v srdci.

Vrátím se k Ilse Weber, pracovala v koncentračním táboře Terezín jako nemocniční sestra, kde se starala 

o nemocné děti. Odešla dobrovolně, ruku v ruce s nemocnými dětmi do plynové komory, kde jim zpívala 

Wiegala-ukolébavku. Čest její památce.

Koncert byl zakončen pietní minutou ticha.

(Autor: Aleš Zezulka)



Beseda ČERVENEC - SRPEN 2014

strana 6

DEN MATEK V BESEDĚ
4. května 2014 (Autor: Aleš Zezulka)

Den matek je den kdy vzdáváme poctu našim matkám, slaví 

se po celém světě 13.května.

Sama myšlenka oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 

v USA, Českoslovenko se přidalo až v roce 1923 díky 

propagátorce Alici Masarykové. Beseda oslavila tento 

slavný den 4. května v prostorách našeho klubu.

Prezident klubu Aleš Zezulka, měl proslov s předáním 

krásných růží a bonboniery našim maminkám. 

Zajímavostí jistě je to, že tato oslava má daleko větší historii 

než ta pocházející z USA. Skutečným dokumentem nám 

byla předložena pálená hliněná soška Venuše z Dolních 

Věstonic na Moravě, kde se její stáří datuje 25 až 29 tisíc 

let před n. l. Paleolit! Historicky se proklamuje tato Venuše 

jako “Matka plodnosti”.

Při trošce historie se podávalo občerstvení obohacené  

českým pivem a dobrou kávou.

Po dobrém občerstvení nastala debata všech účastníků, 

však na to je ta naše BESEDA. Opouštěli jsme spokojeně 

prostory klubu s dozníváním slov předsedy:

“Člověk může pracovat od svítání do setmění, ale práce matky 

nekončí nikdy!”

Děkujeme všem za účast a těšíme se příští rok na viděnou.

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování
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NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ
25. května 2014 (Autor: Antonín Vincenc)

V neděli 25. května v odpoledních hodinách jsme se sešli u mše svaté sloužené farářem Henry Adlerem  

v kostele svatého Josefa v O’Connor. 

Ke konci mše jsme také pokřtili našeho malého krajánka Danielka Vincence a měli tudíž co oslavit.  

V přilehlé hale kostela naše milé dámy připravily domácí pochutiny, za což jim patří velké poděkování. 

Pan farář Adler za normálních okolností slouží ve slovenském kostele svatého Cyrila a Metoděje v Sydney a 

proto mu velmi děkujeme za to, že vážil dalekou cestu za námi do Canberry. 

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

30 Vaughan Street, Lidcombe NSW 2141, Australia

Priest - Father Henry Adler, SVD, mobile: 0401 538 574
Secretary - Jan Longauer, mobile: 0416 272 587
Committee - Maria Hupkova , mobile: 0411 549 819

SLOVENSKÝ KATOLÍCKÝ KOSTOL SV. CYRILA A METODA V LIDCOMBE, SYDNEY
SAINTS CYRIL AND METHODIUS SLOVAK CATHOLIC CHURCH IN LIDCOMBE, SYDNEY

WWW.SLOVAKCOMMUNITYSYDNEY.COM



České velvyslanectví společně se Slovenským velvyslanectvím a klubem 

Beseda připravilo setkání Čechů a Slováků k výročí příchodu byzantinských 

věrozvěstů, později prohlášených za svaté, bratrů Cyrila a Metoděje. Byli 

pozváni knížetem Rostislavem hlásat křesťanskou víru na velkomoravském 

území. 

Uskutečněním příchodu a činností obou bratrů byl položen základ českého 

a slovenského jazyka a písma pro slovanské kmeny na našem území. Toto 

vedlo ke kulturnímu a národnímu sjednocování kmenů. Připomínka činnosti 

těchto věrozvěstů je součástí uznání jejich vlivu od příchodu až do dnešních dob. Stručný význam příchodu 

obou bratří na Velkou Moravu vyslovil velvyslanec ČR pan Martin Pohl. Dalším zhodnocením významu 

věrozvěstů se připojila i zástupkyně Slovenského velvyslanectví paní Anna Petrášová a prezident Besedy 

Aleš Zezulka.

Návštěva tohoto nedělního setkání, i přes sychravou canberrskou zimu, byla velmi dobrá a všichni si 

pochutnali na svařeném víně a vynikajícím guláši.

Dík všem účastníkům za milé a družné setkání. Průběh odpoledne posloužil přátelskou zábavou k udržování 

pout v krajanské komunitě. Poděkování tedy patří všem jak velvyslanci ČR za organizaci, tak účastníkům 

setkání a spolupracovníkům z Besedy. Setkání tohoto rázu je příjemným příslibem k pokračujícím vztahům 

v krajanské komunitě.

Beseda ČERVENEC - SRPEN 2014

OSLAVA PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE
29.června 2014 (Autor: René Jež)

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

Foto: Miroslav Novák
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JIŘÍ KOČÍ - IN MEMORIAM   ✞ 6.5.2014 
6. května 2014 (Autor: Šaňo Wallner)

6. mája vo veku 92 rokov sa navždy zastavilo Jurove slábnuce srdce, 

prežil Jiřinu, svoju milovanú manželku o necelé dva mesiace. 

Juro Kočí sa narodil 28. januára 1922 v Hustopečích na Valašsku, 

mladosť prežil s rodičmi v Lipníku, kde chodil do strednej školy, 

4 roky do gymnázia a potom prešiel na strojnícku priemyslovkuj so 

zameraním na optiku. Tradícia SOKOLA bola v rodine na vysokom 

stupni a ako mladík si obľúbil gymnastiku a vynikal hlavne v cvikoch 

na náradí. 

Za nemeckej okupácie mal „šťastie“ (neposlali ho do Nemecka), 

bol „totálne nasadený“ v moravskom závode v Lutíne (továreň na 

čerpadlá), kde sa za vojny vyrábaly zbrojárske výrobky.

Po vojne si našiel prácu v Optikotechne v Tepliciach v Čechách, kam za 

ním prišla v roku 1947 jeho manželka Jiřina a v roku 1949 sa im narodil 

syn Jirka. V roku 1951 sa manželia Kočí vrátili na Moravu do Rožnova, 

kde Juro dostal prácu v závode TESLA v konštrukčnom oddelení, kde pracoval na projekte konštrukcie strojov 

na výrobu televíznych obrazoviek. V roku 1955 sa manželom Kočím narodil druhý syn Víťa.  Aj v Rožnove 

pokračoval Juro v športovej činnosti, hlavne v tenise a lyžovaní. 

V roku 1968 sa Kočí rozhodli emigrovať a po začiatkoch v Rakúsku si zvolili 

za cieľ Austráliu. Ako mnohí v tom čase začínali v Bonegille, Juro krátky čas 

pracoval pre malú súkromnú firmu, ale keď získal zamestnanie ako nástrojár 

v strojníckej dielni CSIRO sa rodina usadila v Canberre. Po štyroch rokoch 

prešiel do konštrukčného oddelenia pri hvezdárni na Mt. Stromlo, kde 

pracoval až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1987. Okrem športu 

veľkou Jurovou záľubou bolo fotografovanie a filmovanie, zanechal po 

sebe stovky diapozitívov a desiatky kotúčov 8 mm filmov. Ako dôchodca si 

Juro obľúbil cyklistiku a v trojici s kamarátmi najazdil mnoho kilometrov po 

canberských cyklotrasách. Juro mal rád hudbu a často si pospevoval ľudové, 

hlavne valašské piesne.

Juro Kočí bol mnohoročným členom Besedy, mnoho pomáhal pri prácach okolo našej novej budovy, hlavne 

v čase, keď sa pracovalo na podlahe v hale na prízemí. 

Pribúdajucimi rokmi sa Jurovo zdravie začalo zhoršovať, prekonal dve srdcové príhody, výmenu oboch 

bedrových klbov, implantáciu regulátora tepu a posledné roky sa mu rozmáhala strata pamäti.  Keď sa už 

chorá Jiřina nemohla o neho doma starať, tak zbytok života strávil v domove pre seniorov v Page.  

Zachováme si Juru Kočího v našich spomienkach, česť jeho pamiatke !

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování
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SASHA NEKVAPIL - IN MEMORIAM   ✞ 10.6.2014 
16th June 2014 (Author: Chrissi Webb)

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

The much loved and admired past Czech Winter Olympian Sasha Nekvapil 
died peacefully at the age of 94, in Canberra on June 10, 2014. Born on 
October 5, 1919, in Prague, Sasha was christened Alexandra Maria, 
daughter of Frantisek and Emma (nee Skrivanek) Prihoda. Skiing 
holidays together with her parents, brother Frank, uncles, aunts and 
cousins were a regular feature in the family calendar, although Sasha 
says that she didn’t begin skiing properly until she was 15 when she went 
with friends during school holidays to the Krkonose Mountains.
Sasha began racing at the age of 16 and in her first race placed third in 
the junior division, much to her disappointment as she was sure she 
would win.
When World War II came, the group skied in the smaller 
mountains in the north of Moravia where the championships 
were held. Due to restrictions on travel by train and no petrol, 
opportunities to ski during the war were limited. In 1945, Sasha 
married Karel Nekvapil, son of a restaurant and nightclub /cafe 
proprietor.
Karel was a keen skier and he was keen for her to race, so he 
supported her during her ski racing career.
After the war, the first international ski race was held in 
Zermatt, Switzerland, in 1946. A Czechoslovakian team was 
sent and Sasha was with them. She placed second in two races. 
Following that she competed with the Czechoslovakian team 
in 1947 and 1948. Until the 1948 Winter Olympic Games in 
St Anton, Sasha had never received formal ski tuition. Then a week before the competition, Toni Mart from St Anton 
was appointed as the team trainer.
Life changed for the Nekvapils following the political upheaval known as the ‘’Putsch’’ in Czechoslovakia in 1948. As 
a result of the communist takeover, many people emigrated. Some walked out over the border, which was difficult and 
dangerous, but many succeeded. After many failed attempts to leave Czechoslovakia during the winter of 1948, it was 
planned that Sasha should defect after her ski races in Grindelwald in Switzerland with the Czechoslovakian women’s 
team. When the racers were returning home, they boarded a train in Zurich, Switzerland, but Sasha left the train and 
remained in that country. A couple of friends knew of her intentions and threw her luggage off the train, out of view of 
the team manager, while Sasha also stayed out of sight.
For two months Sasha stayed with a friend in Zurich while she was trying to get Karel and brother Frank to join her. In 
the meantime Karel and Frank skied out of Czechoslovakia on cross-country skis and made their way to Vienna, Austria, 
where a contact gave them fake passports and papers.
From there they made their way to St Anton and Arlberg, where the two men joined Tony Sponar and operated a 
portable ski lift powered by an old army jeep belonging to Frank Prihoda, in nearby St Christoph.
Sasha joined the men there because she couldn’t get visas for them into Switzerland. At the end of winter, the lift 
was packed up and Karel and Sasha headed to Belgium where they spent two years waiting to emigrate somewhere. 
Australia was the first to offer them a place in which to live.

Canberra 7/2011, Foto: Jiří Skočilas



In 1950, Sasha and Karel landed in Melbourne where her brother Frank was already living and they were based at his 
residence for eight years. Six months after their arrival, Sasha and her husband found themselves caretakers of the 
Australian Postal Institute club lodge at Mount Buller, Victoria, where they also had a ski school called the Arlberg Ski 
School.Sasha accepted a ski instructor’s position at the chalet at Charlotte Pass in the winter of 1952 while for the next 

two or three winters, Karel ran the Arlberg Ski School and a cafe. Sasha 
instructed at the chalet for seven winters.
When Sponar, her friend and head instructor at the Charlotte Pass Ski 
School, became ill during her second year, she took over the running of the 
ski school.
During the winters, Sasha and Karel’s son Michael stayed with friends in 
Melbourne. When Michael was bigger, he went to boarding school.
In 1959, Sasha and Karel built a ski lodge at the new ski resort of Thredbo. 
Called Sasha’s Lodge, it was designed by Viennese Otto Ernegg and built 

by Hungarians Bela Raczko and Steve Scelocski. Sasha and her husband operated the ski lodge for 12 years, after which 
they sold it and built apartments next door.
With a talent for style, Sasha opened a fashionable ski wear boutique in the apartment building in 1971. Sasha’s love 
of skiing continued.
When the lodge was sold, she was able resume recreational skiing and loved participating 
in seniors’ ski racing both in Australia and overseas, especially in the company of her 
brother Frank who represented Australia at the Winter Olympics in 1956.
Sasha’s race times often put much younger women to shame. She and Karel were very 
supportive of children’s ski racing and organised a race every year for the Thredbo 
children. Sasha was a founding member of the Thredbo Ski Racing Club, which was 
established in 1976.
In 1980 Sasha and Karel moved to a farm on the Alpine Way and Sasha ran a little 
shop called the Snow Crystal in Jindabyne. Following Karel’s death in 1992, after a 
long illness, Sasha moved to Canberra where her son Michael, lived. There she adapted 
herself to a new life, took up new interests and made new friends. Sasha returned to 
Thredbo for a two-week ski holiday every year. She stayed with her brother Frank who 
has been a Thredbo resident since 1974.
At the age of 92, when conditions were good, Sasha was still making first tracks on 
Merits ski trails and skiing for a couple of hours before the crowds arrived. More than 
280 people, many from interstate and the Snowy Mountains, farewelled Sasha at a funeral service at the Chapel of The 
Christian Community, in Hackett on June 16.
She is survived by her brother Frank, son Michael, daughter-in-law Cheryl , grandchildren and great grandchildren.
Known as ‘’the Angel of Thredbo’’, Sasha Nekvapil touched many people with her enthusiasm and love of the mountains 
and life. Her important contribution to Australian skiing, including Australian women’s ski fashion, will long be 
remembered.
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SASHA NEKVAPIL - IN MEMORIAM   ✞ 10.6.2014  continued

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

To be free, to be able to stand up and leave everything behind - without looking back. To say Yes.”
Dag Hammarskjold
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16. června 2014 (Autor: Jiří Skočilas)

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

Josef Chromý se narodil v Československu. V řemesle následoval svěho otce a ve věku devatenácti let dokončil 

studium na Státní škole masného průmyslu v Praze. Z vlasti odešel v roce 1950 a v první emigrační vlně se dostal 

přes Rakousko do Austrálie. Usadil se na Tasmánii, kde se stal jedním z nejúspěšnějších podnikatelů. Začínal jako 

drobný podnikatel, provozoval výrobnu masa a uzenin a dva obchody, kde své výrobky prodával. Zanedlouho se 

stal J. Chromý největším tasmánským soukromým zaměstnavatelem. Vlastnil farmy, obchody, jatka, továrny na 

uzeniny a distribuční centra, jeho hovězí a skopové se vyváželo do 22 zemí světa.

Na holé půdě také vybudoval největší tasmánské vinařství Tamar Ridge a nyní vlastní vinice s názvem Josef 

Chromy Wines. Ty čestně nesou symbol České republiky-českého lva, a tak reprezentují Českou republiku i na 

druhé straně zeměkoule.

KRAJAN JOSEF CHROMÝ BYL OCENĚN CENOU GRATIAS AGIT 2014

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek udělil v Černínském paláci 

6. června 2014 cenu Gratias Agit 2014 celkem patnácti osobnostem 

včetně podnikatele Josefa Chromého z Tasmánie. 

Cenu Gratias Agit zřídilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v roce 1997 

a ministr ji každoročně uděluje za příkladné aktivity v nevládní 

sféře, zaměřené na propagaci České republiky. Laureáty jsou 

čeští krajané, kteří žijí v zahraničí a šíří věhlas své rodné 

země, ale také přátelé ČR a význačné osobnosti, které 

nezištně podporují přátelské vztahy mezi svými zeměmi 

a naší vlastí. Jsou mezi nimi bohemisté, překladatelé, 

vědci, podnikatelé, výtvarníci, hudebníci, spisovatelé, 

pedagogičtí pracovníci nebo sportovci.

KRÁTCE ZE ŽIVOTA PANA CHROMÉHO

Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
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VÝUKA ČESKéHO JAZYKA
21. června 2014 (Autor: Karolína Pohlová)

Milí čtenáři,

jmenuji se Karolína Pohlová a do Canberry jsem 

společně se svojí rodinou přijela v lednu tohoto 

roku. Po několika týdnech od našeho příjezdu 

mne Petra Hewett požádala o pomoc při výuce 

češtiny, kterou tehdy vedla. Byla jsem velmi 

mile překvapena, jak dobře mnozí studenti 

český jazyk ovládají. Zásluhy patří především 

Petře a jim samotným. Dnes již kurzy vedu sama 

a studenti si při studiu krásného, ale těžkého 

českého jazyka vedou stále skvěle. A co vy? 

 

Posadil jsem se na poněkud ...trouchnivělý pařez a …hlédl ...hůru k vysoké borovici. …e svého stanoviska 

nemíním ...levit ani o píď. … budoucí nevěstou nebyla rozumná řeč, nedokázala se … ženichem ...hodnout ani 

na seznamu svatebčanů. My provedli špinavou práci, jiní ...hrábli peníze. Celkem …hledná drobná dívenka, 

kterou jsme považovali za studentku ... jiné školy, si nesměle ...jednala klid a pak se představila jako naše 

nová učitelka. Ozvala se melodie …. mého mobilu, již jsem si sama …komponovala. Chtěl jsem začít jíst 

zdravě, ale …kazila mi to dle mého názoru …kreslená informace, že bych se měl ...dát i svých denních pěti 

kousků …našich chmelnic. Přestože se na jejich farmě …cela prací …edřel, ještě mu ji …těžovali. Domovnice 

… vedlejšího vchodu mě ráno potěšila …právou, že bytová …práva už ...provoznila internetové připojení 

celého našeho bloku. 

DOPLňTE VHODNé PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY. S, Z A VZ. 

ztrouchnivělý - změna stavu, 
vzhlédl - směr vzhůru,
vzhůru - směr vzhůru,
ze stanoviska - předložka ve 2. pádě (z koho, čeho),
slevit - směr dolů (v přeneseném slova smyslu),
s nevěstou - předložka v 7. pádě (s kým, čím),
s ženichem - předložka v 7. pádě (s kým, čím),
shrábli - směr z povrchu pryč,

z chmelnic - předložka ve 2. pádě (z koho, čeho),
zcela - ustálené pravidlo,
zedřel - výsledek činnosti,
ztěžovali - změna stavu (dělat těžkým),
z vedlejšího vchodu - předložka ve 2. pádě (z koho, čeho),
zprávou - ustálené pravidlo,
správa - ustálené pravidlo,
zprovoznila - výsledek činnosti SPRÁVNé ŘEŠENÍ

Naši pilní studentiVyzkoušejte si své znalosti v krátkém cvičení. 

If you are interested in Czech lessons and wish to join our class, 

contact Karolina Pohlova on 0478 168 596, k.pecharova@hotmail.com
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ČEŠTÍ VOJÁCI BY MOHLI V AFGHÁNISTÁNU POKRAČOVAT I V PŘÍŠTÍM ROCE
22. června 2014 (Zdroj: CT24.cz)

VÝBĚR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA

Praha – Velitel sil ISAF v Afghánistánu Joseph Dunford projevil přání, aby čeští vojáci v zemi zůstali po ukončení bojových operací 
NATO. O působení zahraničních vojáků v zemi s ním jednal náčelník generálního štábu Petr Pavel. Nová mise ponese název Resolute 
Support a generál Pavel sdělil, že je česká armáda připravena se jí zúčastnit - v zemi by mělo působit nejvýše 300 vojáků. Vláda a 
parlament však teprve budou schvalovat mandát pro účast v zahraničních operacích pro roky 2015 a 2016. Náčelník generálního 
štábu návštěvu využil také k setkání s českými vojáky.
Podle prohlášení generálního štábu Dunford ocenil činnost a profesionalitu Čechů v Afghánistánu, a to ať “jde o vzdušný poradní 
tým, ochranu jednotek nebo zdravotníky”. “Tlumočil jsem naši žádost, aby v tomto důležitém bodě, kdy ukončíme bojovou misi v 
Afghánistánu, a bude naším úkolem pomoci udržet afghánské bezpečnostní síly, poskytovali Češi dál své unikátní kapacity,” řekl 
velitel ISAF. Generál Pavel předpokládá, že Češi budou působit v rámci americké vojenské nemocnice, při výcviku afghánských 
vzdušných sil a při ostraze základny Bagrám. Stále ale není podepsána bezpečnostní dohoda, která teprve rozhodne o podobě 
působení vojsk v příštím roce. Tu teprve USA plánují podepsat s příštím afghánským prezidentem.

ZÍSKAT POVOLENÍ K PRÁCI V ČR BUDE PRO CIZINCE JEDNODUŠŠÍ
20. června 2014 (Zdroj: Businessinfo.cz)

Většina občanů třetích zemí už nebude muset žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na dvou místech. Bude jim stačit 
duální pobytové povolení, tzv. zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra. Zavádí ji novela zákona o pobytu cizinců a 
zákona o zaměstnanosti, která nabyde účinnosti 24.6.2014.
Pokud se cizinec rozhodne pracovat v České republice, bude muset požádat, stejně jako dosud, o vydání povolení, tedy zaměstnanecké 
karty, na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Výjimku budou tvořit případy, kdy se takový člověk už zdržuje na základě povolení k 
dlouhodobému pobytu nebo víza k pobytu na 90 dnů na území ČR. Tehdy by měly jeho kroky zamířit na Ministerstvo vnitra. Dále 
budou muset zaměstnavatel a nový pracovník uzavřít pracovněprávní vztah (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti) nebo 
smlouvu o smlouvě budoucí a předložit tyto doklady společně se žádostí o vydání karty.
Ministerstvo vnitra bude o vydání karet rozhodovat ve standardním správním řízení, v jehož rámci se bude moci žadatel, v případě 
nesouhlasu s rozhodnutím, odvolat. Pokud správní orgán vydání karty schválí, získá cizinec vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 
převzetí zaměstnanecké karty, na jehož základě může přijet do ČR pracovat.
Aby cizinec zaměstnaneckou kartu nakonec získal, bude muset mimo jiné prokázat, že je odborně způsobilý k výkonu konkrétní 
profese. Tedy že má odpovídající vzdělání a nejpozději do tří pracovních dnů po příjezdu do ČR poskytnout biometrické údaje, 
které Ministerstvo vnitra do karty zanese. Poté žadatel dostane potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty a od 
tohoto dne může v ČR pracovat. Platnost zaměstnanecké karty se bude odvíjet od doby, na kterou zaměstnavatel uzavře s cizincem 
smlouvu, nejdéle však na dva roky.

EUROVOLBY VYHRÁLO HNUTÍ ANO S MÍRNÝM NÁSKOKEM PŘED TOP 09
25. května 2014 (Zdroj: iDnes.cz)
Volby do Evropského parlamentu v Česku vyhrálo hnutí ANO. Hlas mu dalo 16,13 procent voličů. Druhá TOP 09 získala 15,95 a ČSSD 
14,17 procent. Do europarlamentu prošli i komunisté, ODS, lidovci a Svobodní. Vítězné ANO získalo v eurovolbách čtyři mandáty 
stejně jako ČSSD a TOP 09. KSČM a KDU-ČSL mají po třech mandátech, ODS dva a Svobodní jeden.
Lídr kandidátky hnutí ANO Pavel Telička poznamenal, že výsledek značně ovlivnil nezájem českých voličů. Volební účast totiž dosáhla 
jen 18,12 procent, v celé Evropě volit přišlo 43,11 procenta voličů.
Z pohledu počtu hlasů je absolutním vítězem Jiří Pospíšil, který kandidoval za TOP 09. Hlas mu totiž dalo 77 724 lidí, což je nejvíc 
ze všech nových europoslanců. Díky preferenčním hlasům se dostal do europarlamentu i komunista Miloslav Ransdorf, který byl 
původně na čtvrtém místě kandidátky. Komunisté nakonec získali tři mandáty. Do europarlamentu se naopak nedostal dlouholetý 
europoslanec Richard Falbr z ČSSD.

V PRAZE ODHALILI PAMÁTNÍK VÁLEČNÝM LETCŮM
17. června 2014 (Zdroj: Novinky.cz)
Na pražském Klárově byl v úterý vpodvečer slavnostně odhalen památník československým válečným letcům z druhé světové války. 
Ceremoniálu se zúčastnil i vnuk válečného britského premiéra Winstona Churchilla. Sochu v podobě okřídleného lva Česku darovala 
jako poděkování za hrdinství pilotů britská komunita žijící v České republice. Památník za účasti několika veteránů a stovek lidí 
odhalil Nicholas Soames, vnuk válečného britského premiéra Winstona Churchilla. 
Dvoumetrový okřídlený lev je umístěn na betonovém podstavci pokrytém českou žulou. Kruhový podstavec při pohledu shora 
vypadá jako znak českého vojenského letectva. Oplátování a nýtování na jeho boku má napodobovat plášť letadla. Na výrobu sochy 
podle návrhu britského sochaře Colina Spoffortha sehnali peníze Britové žijící v Česku. Na slavnostní odhalení dorazily desítky 
hostů, mezi nimi například předseda Sněmovny Jan Hamáček, ministr obrany Martin Stropnický nebo zástupci britské ambasády, 
armády a Prahy 1. Ceremoniálu přihlížely i stovky lidí, mezi kterými bylo mnoho Britů.
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V PORADÍ ŠTVRTÝM PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY SA STAL ANDREJ KISKA
15. júna 2014 (Zdroj: Webnoviny.sk)

VÝBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Po tom, ako po 11:45 zložil sľub na slávnostnej schôdzi Národnej rady SR v bratislavskej Redute, v kresle hlavy štátu nahradil desať 
rokov úradujúceho Ivana Gašparoviča. Zvolený prezident SR Andrej Kiska zložil sľub predpísaný Ústavou SR do rúk predsedníčky 
Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej. Následne vystúpil s približne dvadsaťminútovým inauguračným prejavom, v ktorom hovoril o 
svojej predstave výkonu prezidentského úradu.
Po prehliadke a pozdrave nastúpených jednotiek Ozbrojených síl SR na Mostovej ulici pri Redute sa prezident pešo presunul cez 
Hviezdoslavovo námestie na ekumenickú pobožnosť Te Deum v Dóme sv. Martina. Peší presun do katedrály Kiska využil na krátke 
rozhovory s občanmi. Kiskov program pokračoval v záhrade paláca, kde vo veľkom stane podával obed ľuďom bez domova, seniorom 
využívajúcim opatrovateľské služby a mladým ľuďom, ktorí vyrastali v detských domovoch. Podvečer Andrej Kiska položil veniec k 
pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony na hrade Devín.
Deň inaugurácie prezidenta ukončila slávnostná recepcia, na ktorú boli podľa protokolu pozvaní predseda parlamentu, premiér, 
poslanci Národnej rady SR a Európskeho parlamentu, členovia vlády, predstavitelia ústavných inštitúcií a cirkví, diplomatický zbor 
či rektori vysokých škôl.

SLOVENSKO HVIEZDI V AUSTRÁLII: GENIÁLNA REKLAMA NA NAŠU KRAJINU VÁS PREKVAPÍ!
24. júna 2014 (Zdroj: Topky.sk)
Občas sa Slovensko v zahraničí prezentuje pozitívne, občas negatívne, no všetci sa zhodnú v tom, že málokedy. Tentoraz sa nikto 
ani nemusel snažiť. Jedna z austrálskych spoločností ponúkajúca internetové pripojenie (iiNet) si vybrala našu malú stredoeurópsku 
krajinu do svojej reklamnej kampane. Ako o Slovákoch hovoria u protinožcov?
To, čo podľa autorov reklamy Slovensko vystihuje, sú hrady, ježkovia a typický bača v kroji. Potom sa vo videu objaví štatistika 
o rýchlosti internetového pripojenia, ktoré je na Slovensku výrazne vyššie ako v Austrálii. Spoločnosť, ktorá reklamu vytvorila, 
samozrejme ponúka rýchlejší internet pre všetkých.
Aj na opačnej pologuli tak už budú ľudia vedieť aspoň čo-to o slovenskej krajine. Najlepšiu reklamu sme dostali paradoxne zadarmo 
a nečakane. Video zde: http://youtu.be/ImExPhBePgE

PRÁCU ZÍSKA VIAC MLADÝCH, AKO SA ČAKALO
22. júna 2014 (Zdroj: Pravda.sk)

Dve tisícky mladých ľudí by sa už v najbližších mesiacoch mali rozlúčiť s úradmi práce. Rezort hospodárstva vybral najlepšie projekty, 
s ktorými sa firmy prihlásili v rámci troch výziev o dotáciu. Podmienkou bolo zamestnanie aspoň jedného človeka do 29 rokov. 
Podniky prekvapili, pretože chcú zamestnať skoro trojnásobok ľudí, ako sa pôvodne očakávalo. Najviac miest pre mladých sa vytvorí 
v Prešovskom a Žilinskom kraji.
Spolu 225 miliónov eur na tvorbu nových pracovných miest a rozvoj malých a stredných podnikov získal rezort hospodárstva 
pred dvoma rokmi. Vláda tieto peniaze presunula z fondov, pri ktorých hrozilo ich nevyčerpanie. Ministerstvo si od nich sľubovalo 
zamestnanie aspoň 1 200 ľudí. Vyhlásilo preto tri výzvy, do ktorých sa firmy sídliace mimo Bratislavského kraja mohli zapojiť. 
Na Slovensku je bez práce takmer 115-tisíc mladých ľudí do 29 rokov, čo je asi tretina všetkých nezamestnaných. Miera evidovanej 
nezamestnanosti je v súčasnosti 12,8 percenta, teda asi 345-tisíc osôb. Rezort práce informoval, že sa tieto čísla pomaly darí znižovať.

SLOVENSKO SKRÁŠľOVALI TISÍCE DOBROVOľNÍKOV
15. júna 2014 (Zdroj: Pravda.sk)

Vďaka dobrovoľníkom sú mnohé ihriská krajšie, príroda čistejšia s steny bez grafitov. Tisíce ľudí na Slovensku si v piatok a sobotu 
obliekli rovnaké tričká s nápisom Postavme naše mesto na nohy!
V projekte Naše mesto sa zapojili približne do 500 prospešných aktivít, asi 240 z nich sa konalo v Bratislave. Dobrovoľníci čistili 
nelegálne skládky, natierali školské lavice či ploty, pomáhali s úpravou ihrísk a záhrad škôlok, škôl a ústavov či pomáhali v útulkoch 
pre zvieratá. Desiatky vriec odpadu, pneumatiky a dokonca televízor vytiahli z Malého Dunaja, po ktorom sa plavili na kanoe.  
V Galante vzali seniorov z domova dôchodcov na prechádzku a klientov z domova sociálnych služieb na výlet na ranč, zatiaľ čo ďalší 
skrášľovali priestory, kde žijú. Dobrovoľníci vyčistili aj starý židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi a pracovali na viacerých hradoch. 
Pomohli upratať aj okolie Skalnatého plesa.
Viac než 6600 ľudí, ktorí chceli niečo urobiť pre mesto, v ktorom žijú, pomáhalo aj v Pezinku, Trnave, Šali, Galante, Seredi, Nových 
Zámkoch, Partizánskom, Prievidzi, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Liptovskom Hrádku, Košiciach a v Žiline, priblížila PR manažérka 
nadácie Pontis Petra Nagyová. Nadácia podujatie organizuje so skupinou firiem Engage, ktoré sa zaviazali k dobrovoľníctvu svojich 
zamestnancov, do projektu sa zapája aj verejnosť. „Mnohým sa za deň či dva podarí toľko, čo by neziskovky a ľudia z nich niekedy 
nezvládli ani za rok,“ povedala Nagyová.
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ZPRÁVA Z BESÍDKY
Červenec - srpen 2014 (Autor: Blanka Nováková & Petra Hewett)

Milé děti a přátelé Besídky,

podzim pomalu končí a zima se hlásí a my vzpomínáme na podzimní prázdniny, kdy Besídka strávila několik 

dní na farmě u Goulburnu. Užili jsme si tam spoustu legrace: přespávali jsme v kulatých chatkách - jurtách, 

podojili kravičku, povozili se na poníkovi, poseděli u táborového ohně... Určitě rádi pojedeme zase příště (viz 

článek).

Připravili jsme pro vás křížovku, pro mladší z vás obrázek Sněhuláka a pro ty větší Podzimní obrázek. Vaše 

výtvory pošlete nebo přineste do Besedy, kde je vystavíme a za každý obrázek dostanete malou sladkou 

odměnu. Přejeme veselé luštění, spojování čísel a vybarvování!
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Jméno: 

Věk: 
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TÝDEN V JURTÁCH ANEB ZPĚT K ZÁKLADŮM
Duben 2014 (Autor: Alena Skočilasová)

Koho by to kdy napadlo, že se dájí v Austrálii strávit velikonoční prázdniny na jurtách . 

Původního plánu vzít Besídku na “Farm Stay” se ujmula Blanka a přišla s výborným návrhem vyjet na 

mongolské jurty, kde byla možnost zorganizovat půldenní naučný program pro děti. 

Hned po příjezdu nám bylo jasné, že dětem se bude třídenní pobyt velice líbit, jelikož se mohly neomezeně 

pohybovat po několika hektarech neoplocené travnaté plochy, po které byly do nedohledna postavené 

různé přírodní prolézačky, houpačky a schovávačky. Když neměly děti zrovna chuť se houpat na stromech 

a šplhat po lanech, byla přímo u našich jurt  dílnička, kde se mohly kreativně projevit zatloukáním hřebíků, 

pilováním nebo dloubáním do dřevěných planěk. 

A aby zábavných aktivit nebylo málo, majitel farmy Mike každé ráno přijel s traktorem Zetorem, u kterého 

měl valník, kam jsme všichni bez ohledu na věk a fyzickou zdatnost naskákali a vyrazili na dobrodružnou 

výpravu. 

První den jsme se naučili jak se dojí krávy a mleli jsme si mouku z obilí, krmili jsme selátka a sbírali vajíčka. 

Když jsme měli všechny potřebné ingredience, upekli jsme si na ohni palačinky. Samozřejmě dětem moc 

chutnaly, protože na čerstvém vzduchu rychle vyhládne. Také nechyběla jízda na poníkovi, svolávání ovcí a 

spousta zábavných her, kterými Mike prokládal přednášky o farmaření.

Druhý den jsme byli na valníku odvezeni na opičí dráhu daleko do východní části farmy, která byla za léta 

vystavěna z použitých pneumatik. Děti soutěžily, běhaly a hrály baseball, a když už jsme všechny překážky 

překonali a došli zpět k valníku, naučili jsme se vyrábět rybářský prut a předstírat rybaření. Děti v rámci 

zachování australských tradic opekly na klacku jednoduché těsto – Damper.

Samozřejmě každý večer jsme opékali buřty a zpívali z našich vyrobených zpěvníčků české táborové písně 

a pozorovali hvězdy.

Poslední večer jsem se rozloučili v bývalém dřevěném ovčíně, kde jsme u jednoduchých lavic výborně 

povečeřeli a roztřásli prkenné stěny zpěvem a tancem.

  

Špinaví, uzení a trošičku unavení čerstvým vzduchem jsme se vraceli plni zážitků zpět do Canberry. 

 Už se zase těšíme, až si to příští rok zopakujeme. Přidejte se!
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VÍCE FOTOGRAFIÍ NAJDETE ONLINE:  W W W . K L U B B E S E D A . R A J C E . I D N E S . C Z
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD - OSLAVA 260. VÝROČÍ NAROZENÍ K. O’MALLEYHO
21. června 2014 (Autor: Blanka Nováková)

DALŠÍ FOTOGRAFIE NAJDETE ONLINE:  W W W . K L U B B E S E D A . R A J C E . I D N E S . C Z

Rozzářené oči dětí, světélka ve tmě a vůně svařáku, to vše mě napadne, když si vzpomenu 

na sobotní večer.

O půl šesté jsme se sešli před ambasádou České republiky a kdo chtěl, mohl nést lampión. A ne tak ledajaký: 

luxusní se žárovkou i baterkami a dokonce s vysunovací tyčkou! 

Nejdřív společné foto a vyrazili jsme. Sledovali jsme kolečka a 

tyčky svítící ve tmě, které nám ukazovaly, kudy jít. Cestou jsme 

hledali vtipné zprávy tajemného pana O’Malley, které nám 

pomáhaly v orientaci. Např. „Pan O’Malley měl levou nohu kratší a 

proto zatáčel při chůzi mírně doleva. Na křižovatce proto zabočte 

vlevo.“ Poslední světýlka nás zavedla do zahrady ambasády, kde na nás čekala nejen krásně nasvícená 

zahrada, ale i velký pavouk! Naštěstí nenaháněl jen hrůzu, ale i hlídal sladký poklad pro naše nejmenší.

Zbytek večera do pozdních hodin jsme strávili povídáním při opečených buřtech a svařeném 

vínu. Nejen děti, ale i někteří dospělí si pochvalovali nealkoholickou verzi svařáku.

Moc děkujeme všem, kdo se na provedení akce zasloužili: v první řadě manželům Pohlovým za skvělou 

(několikadenní) přípravu vtipné akce, Nantke za lampióny, české ambasádě za propůjčení zahrady, Jirkovi 

Skočilasovi za mistrovsky provedenou pozvánku, Petře Š. za rozeslání pozvánek a Mirkovi N. za výborné 

fotky. Máme radost z velké účasti a taky z nových i staro-nových tváří. Doufám, že se 

zase brzy sejdeme na další povedené akci.
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Jméno: 

Věk: 
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Jméno: 
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Jméno: 
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Illustrated by David Gottwald/ DuffcoCartoons
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Czech to Oz
Czech to Oz is a comic book based on a true story about Vladimir Gottwald and his family migrating from 

Czechoslovakia (now Czech Republic) to Australia in 1980.

The story is written and illustrated by David Gottwald who takes you on a first hand journey of his parents 

big decision to leave everything behind in Czechoslovakia and travel to Australia.

Going back to his childhood memories, David Gottwald recounts in his illustrated book the experience of 

coming to Australia with his family. The story follows the hardship of his parents settling down in a new 

country and his father’s struggle to find a full time job.

The true story is based on the first ten years of the family’s life in Australia and how David’s father, Vladimir 

Gottwald faced hard labour jobs and challenging life obstacles until he finally found his dream job as a coin 

designer and sculptor with the Royal Australian Mint in Canberra in 1990.

David’s fondness of his time growing up in Melbourne in the eighties with his family is captured in Czech to 

Oz. The real life events of an ordinary family going up against all odds and overcoming adversity is retold in 

a humorous and captivating way through colourful illustrations.

Vladimir Gottwald working on a bust of Bert Newton. Melbourne, 1983

Written & Illustrated 
by David Gottwald

Photo taken in 1988

Impact Comics
16 Garema Place, Canberra, ACT 2601
Tel: 02 6248 7335
www.impactcomics.com.au

CURRENTLY SOLD AT:
Dee’s Books & Comics
1/34-42 Cohen St, Belconnen, ACT 2617
Tel: 02 6253 2277
www.deescomics.com.au
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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Složitost: LEHKÁ Složitost: STŘEDNÍ Složitost: TĚŽKÁ

SUDOKU

Sartre: Máš-li za přítele...... DOKONČENÍ  V OSMISMĚRCE

AMOKY
APOSTROFA
ASTER
ASTMA
ATEST
ESTRUS
FéTOR
FIRMY
FONTÁNA
HAVÍŘ
IDEÁLY
JUTOVNÍK
KEFÍR
KRAJE
KRIZE
KVÁDR
LIBRETO
LIŠTA
LOKTY
MASTI
MÍSTO
MOTTO
NAŽKA
NEVOJÁK
OČAŘI
OKALY
OKROČ
OMÁMENOSTI
OPÁLY
OŘVAT
OSMÁK
PAŠERÁK
PELERÍNA
PLÁST
PLÁŠŤ
POETA
PTÁČE

RAŠOV
REFORMÁTOR
REKORDY
RIGOL
ROKLE
ROLÁK
ROUSAT
ROZKRÁJET
SÁČEK
SÁČKO
SFéRA
SILVESTR
SKÝVA
SLOGANY
SPORY
SPOŘENÍ
STÍŽNOST
STOKLAS
STOUPAVOST
TALÁR
TAMTO
TESAŘ
TITUL
TOTIŽ
TRNKY
TRSÁTKO
ÚLOHA
VERŠE
VZRYV
ZAMÍCHAT
ZÁMRZ
ZAVÁZAT
ZÁZRAKY
ZDALEKA
ZEZDOLA
ŽETON

OSMISMĚRKA
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INZERCE - SOUKROMÁ A KOMERČNÍ SDĚLENÍ

V případě zájmu o umístění inzerátu zdarma na této stránce, kontaktujte editora časopisu.
Inzerát musí obsahovat stučný popis nabízené či požadované věci, jméno a kontaktní údaje. 
Inzerát nesmí přesáhnout dělku 50 slov.

Prodám dvě dětské cestovní postýlky, jedna značky Esprit. Obě ve velmi dobrém stavu, použity pouze několikrát. Jedna 
z postýlek má i přebalovací podložku. Dále prodám dětskou židly na krmení (high chair) Ikea.
Cena všech věcí dohodou. Jirka Skočilas, 0421 648 462, Woden, ACT

Inzeráty zasílejte na info@beseda.org.au
Uzávěrka je vždy 14 dní před vydáním nového čísla

Koupím použité i nové vybavení do domácí posilovny. Zároveň hledám použitý veslovací trenažér (rowing machine) v 
dobrém stavu. Canberra a blízké okolí. Petra Šléglová, 0424 466 971, Kaleen, ACT

: : PROSTOR PRO VÁŠ INZERÁT  : :

: : PROSTOR PRO VÁŠ INZERÁT  : :

: : PROSTOR PRO VÁŠ INZERÁT  : :

: : PROSTOR PRO VÁŠ INZERÁT  : :

: : PROSTOR PRO VÁŠ INZERÁT  : :

: : PROSTOR PRO VÁŠ INZERÁT  : :

: : PROSTOR PRO VÁŠ INZERÁT  : :

: : PROSTOR PRO VÁŠ INZERÁT  : :



- All types of domestic glass and glazing
- All glass types cut to size and replaced
- Laminated, toughened safety glass
- Double glazed units
- Windows in timber and aluminum
- Mirrors
- Table tops
- Splashbacks
- Shower screens

MICk VECERkA
Mobile: 0408 991 579
Tel/Fax: 02 6297 1502
Email: mick@glass4you.com.au

If you wish to advertise in our magazine, please 
contact the Treasurer or send us email to 

info@beseda.org.au
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