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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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Pavel Švehla (2.9.)
Alois Mikula (6.9.)
Jarka Slezak (8.9.)
Boya Russell (9.9.)
Vojtěch Clark (12.9.)
Anna Katerina Hewett (28.9.)
Max Greenhajgh (28.9.)

V septembri a októbri tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia :  

Kateřina Calvert (2.10.)
Tomáš Hewett (8.10.)
Hana Vincenc (14.10.)
Jana Gottwaldová (22.10.)
Matěj Bušek (25.10.)
Zdena Grundelová (26.10.)
Roger Juránek (30.10.)

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.

NA TITULNÍ STRANĚ > ČESKÝ KRUMLOV, HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA
Český Krumlov (německy Böhmisch Krumau, popřípadě Krummau) je okresní město v Jihočeském kraji, 22 km 

jihozápadně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o 

významné turistické centrum Jižních Čech.

Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 

1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno 

předměstí Plešivec (jižně od historického jádra). Český Krumlov se stal také dějištěm několika filmů.
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ZPRÁVA VÝBORU KLUBU ZA ČERVENEC A SRPEN

Uplynulé dva měsíce mezi vydáními Besedy byly plné událostí. Byly to hlavně dozvuky 
dvou pracovních sobot, kterými  naše budova nebývale prohlédla , hlavně iniciativou mladé 
generace naší associace. Druhá pracovní sobota byla již jen ve znamení  dokončení zbytku 
prací. Celá akce byla rozsáhlá, mnoho dobrovolníků vyžadovalo i důslednou koordinaci, 
zvláště k přehlednému  skladování mnoha položek, potřebných zejména pro příští akce 
Besedy. Tam byl i slabší článek organizace.
V tomto dvouměsíčním období proběhly dvě živé výborové schůze s pokusem  vytýčení  
formulace dalšího pokračování  funkčního života Besedy. Tato je následně připojena. 
Další hledání cesty pro Besedu.
Jak každý z nás ví, záměr činnosti Besedy byl a je podpora a zesílení vztahů mezi všemi 
členy české a slovenské komunity v Canbeře a okolí. Velkou oporou v uskutečňování tohoto 
předsevzetí je i finanční grant  Ministerstva zahraničních věcí ČR.
V poslední době se v Besedě zvýšila iniciativa a aktivní zapojení mladší generace českých 
a slovenských  krajanů. Tímto se vytvořilo pozitivní prostředí pro plnění potřeb dnešní 
krajanské komunity. Následně, mladí jsou budoucnost organizace a jejich aktivní účast je 
velmi důležitá.
Změna je všeobecně vítána a dnes nutná. Současné potřeby mladší generace vyžadují  
větší otevření organizace novým myšlenkám, rozsáhlé diskuzi, pochopení, spolupráci a 
připravenosti zkoušení nových přístupů.
Změna ze starého k novému v historii lidstva tradičně nikdy nebyla snadná. K naší smůle, 
ze zdravotních důvodů resignoval prezident Besedy. Výbor děkuje Alešovi za dva roky jeho 
úspěšné práce ve funkci  prezidenta Besedy. Povinnosti prezidenta, jako koordinátora  výboru 
jsou složité,  vyžadující  soustavnou spolupráci, komunikaci  a vyjasńování cílů organizace a 
to nejen ve výboru, ale i mezi  všemi členy Besedy.
Je však důležité podívat se na vznik této nové situace jako na iniciativu k silnějšímu spojení 
celé naší komunity. Zvýšené zapojení  a zlepšená vzájemná komunikace přinese dobré 
výsledky  všech budoucích akcí.
Máme Besídku se členy, kteří již vytvořili program činnosti pro příští rok a jsou pracovně 
velmi aktivní. Stavme tedy na této základně a najděme cestu v pokračování pozitivního 
zapojení všech kolem Besedy i s pochopením závazků, daných regulačními pravidly úřadů 
A.C.T. Tyto jsou pro každý spolek povinné.
Pokračujme tedy v hledání  spolupráce, podnětů a návrhů členů i přátel Besedy k zajistění 
lepšího  a citlivějšího přístupu všech k dnešním požadavkům Besedy.

      Za výbor Besedy jednatel  René Jež
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CO PŘIPRAVUJEME
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Srdečně všechny zveme k odpolednímu posezení s cimbálovou muzikou Slovácko mladší z 

Mikulčic a občerstvením.

KDY: 26.10. 2014 ve 15:00 hodin

KDE: Klub Beseda, 18 Shropshire Str., Queanbeyan NSW 2620

Odpoledne s cimbálovkou

Přijďte s námi pouštět draky všech tvarů a barev a užít si tak zábavné odpoledne nejen pro 

děti. Přineste si draka a dobrou náladu.

KDY: 13.9. 2014 ve 14:00 hodin

KDE: Stromlo Forest Park, Uriarra Rd, Stromlo ACT 2611

Besídky Drakiáda 2014

Na setkání budou prodiskutovány podněty a návrhy pro výroční schůzi Besedy. Všichni jste 

srdečně vítáni.

KDY: 20.9. 2014 ve 14:00 hodin

KDE: 145 Poppet Road, Wamboin, NSW 2620

BBQ na farmě u Janka Suchovského - Setkání mladší generace klubu

Výbor klubu zve nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se 

zůčastnili této schůze. Na pořadu budou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového 

výboru a návrhy na činnost v příštích dvanácti měsících. Po schůzi bude nabídnuto  lehké 

občerstvení.

KDY: 19.10. 2014 ve 14:00 hodin

KDE: Klub Beseda, 18 Shropshire Str., Queanbeyan NSW 2620

Výroční schůze klubu Beseda

Srdečně všechny zveme na sportovní hry nejen pro děti plné zábavy.

KDY: 18.10. 2014 ve 14:00 hodin

KDE: Dětské hřiště, Chifley Shops, Chifley, ACT 2606

Besídky Sportovní hry

Bližší informace o plánovaných akcích a dozvíte na naší Facebookové 
či internetové stránce. Pozvánky jsou též rozesílány emailem. Pokud 
je nedostáváte, napište nám na info@beseda.org.au.
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COMING UP EVENTS

We invite everyone to musical afternoon with traditional dulcimer group Slovácko mladší 

from Mikulčice, Czech Republic. Refreshments will be served.

WHEN:   26.10. 2014 at 3:00 pm

WHERE:   Klub Beseda, 18 Shropshire Str., Queanbeyan NSW 2620

Afternoon with dulcimer music

Bring your own kite and to enjoy Saturday afternoon with us. Everyone is welcome.

WHEN:   13.9. 2014 at 2:00 pm

WHERE:   Stromlo Forest Park, Uriarra Rd, Stromlo ACT 2611

Besidka’s Kite Flying 2014

We’ll be discussing all suggestions and ideas ahead of the Annual General Meeting

WHEN:   20.9. 2014 at 2:00 pm

WHERE:   Jano’s farm, 145 Poppet Road, Wamboin, NSW 2620

BBQ at Janko Suchovsky Farm - Young Generation Meeting

Come and join us for fun afternoon of sporting games for the whole family.

WHEN:   18.10. 2014 at 2:00 pm

WHERE:   Kid’s Playground at Chifley Shops, Chifley, ACT 2606

Besidka’s Sporting Games

Further information about upcoming events can be found on our 
Facebook page and website. Invitations are also sent to all registered 
people via email. If you wish to receive these invitations, send us 
email to info@beseda.org.au.

We are inviting all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in 

Canberra and surrounding area. We will report on our activities for the past year, 

elect a new committee in accordance with the constitution of the association and 

discuss proposals for the next year’s program. Light refreshment will be served. 

WHEN:  19.10. 2014 at 2:00 pm

WHERE:  Klub Beseda, 18 Shropshire Str., Queanbeyan NSW 2620

Beseda’s Annual General Meeting
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POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHůZI KLUBU

Program

Zahájení1)

Volba zapisovatele a řídícího schůze po odstoupení výboru2)

Zpráva pokladníka a Audit hospodaření Besedy3)

Žádost odstupujícího výboru o udělení absolutoria4)

Volba nového výboru pro rok 2014-20155)

Diskuze a návrhy pro příští období6)

Závěr7)

Veškeré návrhy a nápady na zlepšení klubu Beseda a jeho činnosti jsou vítány a budou 

během schůze prodiskutovány. Pokud se nebudete moci valné hromady zúčastnit, napiště 

nám vaše nápady a poznatky emailem na info@beseda.org.au. Děkujeme.

Registrační formulář - členství v klubu Beseda

Jméno: ............................................................................ Příjmení: ...........................................................................

Adresa: .............................................................................................................................................................................

Email: ............................................................................................. Tel: .........................................................................

Časopis Beseda:         Poštou           Emailem      (Zaškrtněte jednu či obě možnosti)

Výše příspěvku:  ........................................................ Podpis: ..............................................................................

Beseda
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Z DĚNÍ V BESEDĚ

Tradice zimních zabíjaček na českých, moravských i 

slovenských vesnicích a hodů spojených s touto událostí žije 

v našich vzpomínkách. V naší protinožecké lokalitě se nám 

nějak ty měsíce popletly, ale s červenými nosy a mrznoucími 

končetinami přesun na srpen docela sedí. Konečně naše účty 

za topení skutečnou zimu prokazují.

Tradiční akce opékání vepříka na rožni patří, jako stěžejní 

obřad zimy, po roky do rejstříku akcí Besedy. 

Slouží k setkání členů a přátel Besedy u dobrého jídla a pití 

s neméně důležitou funkcí,  nasycení naší hladové pokladny, 

zajištující solvenci našeho klubu. Máme prakticky jen dvě 

příležitosti získat operační kapitál. Je to tato akce a Multicultural 

Festival. Oba podniky potřebují spoustu sebeobětování 

dobrovolníků v přípravě, práce a času. 

Po předběžném plánování data dochází k objednávkám s 

finančními riziky, že nám třeba něco nemusí vyjít. Volba 

velikosti vepříka a odhad návštěvy  je vždy hádanka na pokračování. Značný úkol je zajišťování a příprava 

zelí a knedlíků. Shánění dobrovolníků je diplomatický ůkol. Obstarání nápojů bývá poněkud jednodušší, zato 

podstatně dražší.

Letošní návštěva byla více než 70 hostů, což je značný úspěch při stále se zmenšující krajanské komunitě. 

Všichni přítomní se postarali o velmi příjemnou pohodu během celé akce. Ta byla završena tombolou s 

atraktivními cenami. Jako vždy, víno Petra Nevečeřala z  jeho Petit Vinery bylo nejhledanějšími výhrami 

tomboly. Mnohé díky všem dárcům cen do tomboly. 

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY
22. srpna 2014   (Autor: René Jež)
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Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

Všem návštěvníkům akce děkujeme za úspěšný průběh tohoto nedělního odpoledne a za aktivní podíl na 

průbehu setkání. Zvláštní dík rodinám, které naši akci pravidelně navštěvují.

Ocenění zaslouží Tonda a Janko za práci s obstaráním pašíka, celé přípravě před a během rožnění. Od časného 

ranního kuropění (o páté ráno), po dlouhé hodiny práce, které absolvovali v chladnu časného rána, dovedli 

otáčejícího se vepříka do zlatového stavu. Díky za vydatnou pomoc Lenky Švehlové, Olgy Drienkové a dvojici 

Millie s Dášou na přípravě knedlí, které k masu „zabíjačky“stoprocentně patří. Dále Zlatě, Evě, Slávovi,Šańovi 

a Jirkovi za dva dny práce na přípravě zelí.

Děkujeme všem dámským členům Besedy za pečené zákusky, osádce pracující za podávacím stolem, Terce 

za odborné porcování masa, stejně jako všem dárcům pochutin, včetně umývačů nádobí, kteří se zapojili do 

akce a zasloužili se o pěkné odpoledne.

Věříme, že akce byla příjemným nedělním odpolednem pro všechny a znovu děkujeme za vaši návštěvu této 

akce Besedy.

13. srpna 2014 

Cimbálová muzika Slovácko mladší vznikla v srpnu roku 2000 v 

Mikulčicích. Název “Slovácko mladší” nevznikl náhodou. Chtěli 

bychom být pokračovateli tradic, které v naší obci již od 1. března 

1965 úspěšně rozvíjí legendární cimbálová muzika “Slovácko”, 

vedená primášem Přemyslem Líčeníkem. 

 

Základem našeho repertoáru jsou lidové písně domovského regionu Podluží, rádi zahrajeme také písně z 

dalších oblastí Moravy, Čech, Slovenska či Maďarska. 

 

Hrajeme k tanci i poslechu, v případě zájmu můžeme vystoupit společně s krojovanými tanečními páry, 

připravit komponovaný koncert či uspořádat společné vystoupení s proslulým zpěvákem Jožkou Šmukařem. 

Zajistíme hudební produkci na soukromých i firemních akcích, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 

Z důvodů časově náročných studijních povinností cimbalisty Petra Spěváka, studujícího na Lisztově akademii 

v Budapešti, je tento post v cimbálové muzice zdvojen v podobě Antonína Horehledě, cimbalisty VUS Ondráš. 

Na kontru občas také zaskakuje Robert Chocholoušek.

Více informací najdete na internetovžch stránkách  www.cimbalovamuzikaslovacko.cz.

CIMBÁLOVÁ KAPELA  SLOVÁCKO MLADŠÍ VYSTOUPÍ  
V CANBEŘE, SYDNEY A BRISBANE
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Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

VANDA MIKULA - IN MEMORIAM   ✞ 25. 6. 1922  
18th August 2014 

Vanda Violanta Marija was born in 1922 into a family of 

shopkeepers, who had emigrated to Latvia from Poland some 20 

years before. The intention had been to go to America, but one 

look at the ocean from the German shore convinced the family 

to try their luck without getting their feet wet. My grandmother, 

Marija owned a shop selling sweets, chocolates, and other 

delicacies. Oranges were exotic, sourced from Lebanon and were 

a favourite.  Vanda acquired her sweet tooth from sampling the 

merchandise.  Marija was also active in the black market during 

the war, selling German cigarettes.

In October 1944, as the fortunes of war changed and the Germans 

retreated from Latvia, the family heard an announcement on 

the radio.  The last ship from Riga to Germany was leaving that 

evening, and there was free passage for any who wanted to leave 

Riga.  Vanda, now in her 20s, her mother and her cousin Halina 

took up the offer.  The wall tapestry was stitched up into a sack where valuables were hastily bundled, and 

off they went.

Vanda and her family ended up in the Displaced Persons camp near Augsburg Germany for almost five years.  

They did courses, learnt English, and speculated about which country in the free world they could emigrate 

to.  Vanda did courses in nursing and pharmacy, followed by another in Pitman shorthand.  Having done the 

shorthand course at the English school, Vanda found herself teaching it to the next group of students the 

following semester.  At this time, in early 1949, she caught the eye of a young Czech ex-army reconnaissance 

man who was now teaching English in the camp.  Her students noticed, and would occasionally lock them 

into a room together at lunch times.

Alois (for it was he) told her that he had put his name down for Australia, and she was welcome to go with 

him if she liked. She quickly came to the decision that she would embark on this adventure with him which 

resulted in them marrying five months after they met, in July 1949.  She wore a mid blue dress which had 

been made in the camp, and the reception was held there in the refectory.

A month after their marriage Alois left for Australia by boat. A year later Vanda embarked from Bremerhaven 

in Germany on the S.S. Nelly, and arrived in Melbourne to be met by Sandra Kettner, an old school friend.  

She spent some time in the refugee camp in Bonegilla, Victoria, and then came to Canberra where Alois had 

found lodgings in Ainslie. Their landlord here was a Mr Dynes, who kept goats and horses at the property.  

Vanda occasionally rode Blanco, the white horse down Limestone Avenue, or up towards Mount Majura. Mr 

Dynes had a habit of knocking on Alois and Vanda’s bedroom door at 2 am in the morning to alert them to 

his arrival home. 
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Author: Catherine & Honza Mikula

Alois and Vanda had put their names down for government housing. Due to the eccentricities of Mr Dynes 

as well as the fact that they were now expecting their first child together, Vanda accepted the first house 

they were offered.  They moved to 34 Hakea Crescent, a home which Vanda and Alois occupied for over half 

a century.

Vanda and Alois raised four children there. Having no family here in Canberra they found themselves relying 

very much on their own resources. There were cousins in Sydney and Brisbane, but the rest of the family 

was in the USA, Canada, and Latvia. They did however forge close friendships with the neighbours who had 

children at similar ages to their own, and who had also arrived as refugees from war torn Eastern Europe. 

As the children grew older and she found more time, Vanda started to explore her creative side. She had 

always had a love of flowers and music and it was at this time that she began to take flower arranging 

more seriously. Perhaps it was because of her desire to experiment with the art of floral arranging and her 

willingness to try the unconventional in her arrangements that resulted in her more often being judged 

runner up as opposed to the winner of the trophy offered by the Floral Art Guild at this time. This and the 

fact that her natural frugality would not allow her to purchase the pristine flowers from florists that her 

competitors might. Instead she would, as she put it “beg, borrow and steal” flowers from various friends 

and sources, as well as making use of whatever was to be found in the abundant garden she and Alois had 

created. We children were also roped in and told to look out for bits of driftwood, or palm leaves whenever 

we went to the Coast.  However her unconventional methods and flair were rewarded one year when she 

won the trophy, awarded by the Floral Art Guild, for best floral arrangements across four competitions in the 

same Calendar year. I suppose in tennis terms it would equate to the Grand Slam, or Nicholas Kyrgios the 

Canberran, beating Rafael Nadal this morning at Wimbledon.

Vanda made two trips to the USA and Canada in the 1970s to visit her relatives, including her mother. Her 

trip in 1979 resulted in her mother, my grandmother, coming to Australia for the last three years of her life.  

Alois and Vanda took her in and looked after her.  My grandmother’s eyesight was failing, and this was how 

Vanda got in touch with the Canberra Blind Society.  She assisted there as a volunteer for some time in the 

1980s. Vanda was also a founding member of the Canberra Flower Club, and she managed to combine 

her passions of flower arranging, music, baking and the Blind Society, to create ‘An Evening of Flowers and 

Music’. This was an annual fund raising event for the Blind Society. It is held at different embassies around 

Canberra, and has been running for over 20 years.  She also received the Centenary Medal, awarded by the 

ACT Government for services to the community.

In later years she also kept herself active by going to the University of the Third Age , where she studied 

music and learnt Latin. She also took lessons in Czech from the Czech ambassador’s wife in the mid to late 

1990s.

Vanda’s support and care came from Alois.  Between them they managed together in their own home for as 

long as was possible.  Until March this year she was active, quick witted, and still mobile – and that is how all 

of us will choose to remember Vanda.

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

VANDA MIKULA - IN MEMORIAM   ✞ 25. 6. 1922 continued  
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JAK “VZNIKLI” ČEŠI

Němci, Maďaři, Rusové, Chorvaté, Slovinci. Také arabští a židovští 
obchodníci, italští kominíci, vlašští stavitelé, francouzští sloužící, 
rumunští pastevci. Po každé velké válce pak cizí vojáci, kteří už neměli sílu 
či chuť se vracet domů. Ti všichni a ještě mnozí další přicházeli v průběhu  
staletí do českých zemí. Často tu zakotvili a založili zde rodiny. Brzy 
splynuli s okolím a za dvě tři generace zbylo z jejich původní národnosti  
jen cizokrajné jméno v matrice. A i to si jejich potomci časem počeštili.
 
“Díky pestré historii je české etnikum velmi promísené. Genetický základ dnešních Čechů je opravdu 
rozmanitý. České země bývaly otevřené, a tak zde docházelo ke stykům různých národností mnohem častěji 
než třeba ve Skandinávii,” říká vedoucí Oddělení starších českých dějin Národního muzea Věra Přenosilová. 
Představovat si, že všechny Čechy spojuje krev nějakého dávného stařešiny by bylo pošetilé. “Lidé si někdy 
myslí, že jsou Čechy, protože jsou potomky praotce Čecha. To je ale samozřejmě jen mytologie,” vyvrací 
jeden ze zdrojů českého národního povědomí historik Dušan Třeštík. 

Slované na naše území dorazili ve dvou vlnách - ta první v šestém století, ta druhá na začátku století sedmého. 
Nešlo o nějaký semknutý rodový kmen, ale o pestrou směsici lidí různého původu. Nalezli tu relativně volný 
životní prostor. Keltové zde již minimálně 500 let nebyli, českými hvozdy si prodíraly jen zbytky germánských 
kmenů. Tito Germáni ze brzy rozptýlili mezi nové obyvatelstvo. To bylo poprvé, ale zdaleka ne naposledy kdy 
slovanská krev Čechů obohatila o nějakou zajímavou příměs. 

“Možná by bylo lepší jen říci, že všichni pocházíme od Adama a Evy,” snaží se jednoduše vypořádat se 
složitostí vztahů v české kotlině profesor Josef Žemlička z Historického ústavu AV ČR. Nejtěsnější vztahy 
měli Češi s Němci. “Ve středověku se vlastně slovo Němec příliš neužívalo. Lidé hovořili o Sasech, Bavořích 
nebo třeba o Duryncích. Tyto skupiny se objevovaly na našem území už od raného středověku. Přicházeli za 
obchodem, tvořili doprovod německých kněžen, které se vdávaly za Přemyslovce. Také tu působili němečtí 
kněží. Ti se ujímali poměrně vysokých hodností biskupů, převorů, opatů. To vzbuzovalo nevůli už u Kosmy, 
který se domníval, že tak snad ujídají chléb dobrým domácím lidem,” vysvětluje profesor Žemlička. 

Největší vlna německého obyvatelstva přišla do Čech ve třináctém století. “Nějaký přesný odhad, kolik jich 
tehdy vlastně bylo, není možný. Mohlo jít o desetitisíce lidí,” říká prof. Žemlička. Němci osídlili hlavně nově 
vzniklá města. Do těchto měst však průběžně proudilo i české venkovské obyvatelstvo. Podle historických 
pramenů se zdá, že soužití Čechů a Němců bylo relativně bezkonfliktní. Určitou výjimkou je v tomto případě 
Praha. Například spor o zastoupení jednotlivých národů na pražské univerzitě měl dalekosáhlé důsledky.

Když v šestém století přišli první Slované do české kotliny, žily 
tu zbytky germánských kmenů Langobardů a Markomanů. 
Tito Germáni brzy s novým obyvatelstvem splynuli. Bylo to 
poprvé, ale vůbec ne naposledy, kdy se do slovanské krve 
Čechů dostala nějaká zajímavá příměs.

(Zdroj: České Noviny)
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Doklady o smíšených česko-německých manželstvích jsou poměrně četné. “Ke sňatkům mezi Čechy a 
Němci docházelo v minulosti zcela přirozeně. Před svatbou lidé řešili mnohem spíše otázky ekonomické 
než národnostní. To, zda je někdo Čech, či Němec, začalo hrát roli až v devatenáctém století,” dodává Věra 
Přenosilová z Národního muzea. “V takovýchto smíšených rodinách se pak objevovala česká i německá 
křestní jména. Usuzovat tedy podle jména na národnost většinou nelze. Když čteme v textech ze čtrnáctého 
století o různých Konrádech a Hertlících, tak to ještě nemusí znamenat, že to byli Němci. Mohli také třeba 
přijmout jméno svého kmotra nebo ochránce. A naopak i v německých rodinách se vyskytují jména zcela 
slovanská,” upozorňuje profesor Žemlička.

Češi a Němci chodili do stejných hospod, nakupovali na stejných tržištích, dokonce ani středověké cechy 
nebyly rozdělené podle národností. “Co bývalo často oddělené, to byly kostely a kaple. Ale to je pochopitelné, 
věřící vyhledávali bohoslužbu ve svém jazyce,” říká Josef Žemlička Po třicetileté válce vznikaly na vylidněných 
územích celé německé enklávy. Například Fürstenberkové osídlili své panství kolem Křivoklátu a Nižboru 
svými lidmi z Německa. Údajně i Josef Jungmann, muž, který má nehynoucí zásluhu o vzkříšení českého 
jazyka, pocházel z takové přistěhovalecké rodiny.

Češi a Němci žili relativně poklidně spolu. Spolužití s Židy mělo jiný charakter. Ti po staletí měli své místo 
spíše vedle většinové společnosti. Jejich asimilace začíná vlastně až v devatenáctém století. Silná židovská 
komunita s vlastní synagogou byla v Praze už v jedenáctém století. Židé si poměrně rychle získali pevné 
postavení. Už jen proto, že finančně zajišťovali české panovníky. 
“Česká knížata nikdy neměla hotových peněz nazbyt. Židovští finančníci a obchodníci jim byli často 
nápomocni. Ale nemůžeme si představovat, že všichni Židé byli bohatí, to zdaleka ne,” uvádí na pravou 
míru proesor Žemlička. I čeští Židé často čelili násilí, v tom nejhorším případě pak pogromům. Střídavě byli 
vyháněni a pak zase zváni zpět. “Ale to je pro středověké prostředí typické. Navíc do Čech přicházely tyto 
nepokoje většinou zvenčí, když se vlna nevraživosti vůči Židům šířila Evropou,” popisuje Josef Žemlička.

V průběhu let se v českých zemích zabydleli i zástupci jiných národností. “Za Rudolfa II. obsadili velkou část 
tehdejší Prahy Italové. Byla to pestrá společnost umělců všeho druhu - stavitelů, sochařů, malířů a kameníků. 
Pražští měšťané měli s touto kolonií dost problémy, protože Vlachové byli horkokrevní a často jim sváděli 
dcery a ženy. Část těchto lidí odešla, když se dvůr přesunul do Vídně, ale mnoho se jich rozptýlilo po našem 
území. Vždyť některá jejich italská příjmení se u nás dochovala dodnes,” vypráví profesor Žemlička. 
Pátrat po tom, jestli se nějaký takový podnikavý Ital nevyskytuje i ve vašem rodokmenu, může být docela 
dobrodružství. Propracovat se až do rudolfínských dob ale není snadné. Směrem proti proudu času 
hodnověrných prawmenů rychle ubývá. Každý, kdo se začne zajímat o historii svého rodu, má velkou šanci, 
že své předky vystopuje do sedmnáctého století. Po celé devatenácté a část osmnáctého století jsou vedené 
matriky. Dále mohou badatelům pomoci daňové soupisy obyvatel. Nejstarší je Berní rula z roku 1654. Dál už 
je to těžší... Je třeba naslepo hledat tu smlouvu, tu dlužní úpis. Výhodu mají ti, jejichž předek byl třeba mlynář 
nebo rychtář, o potomcích šlechtických rodů ani nemluvě. 

Z DĚNÍ V BESEDĚ ...pokračování

JAK “VZNIKLI” ČEŠI    pokračování
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OZNAČENÍ CZECHIA DRÁŽDÍ, ALE MÁ ZASTÁNCE I NA HRADĚ
24. srpna 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

VÝBĚR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA

Praha – Přes prvotní rozpaky Češi už několik let běžně užívají termín Česko místo dlouhého označení Česká republika. V zemi proto 
sílí hlasy, aby se konečně kodifikovalo i anglické označení Czechia stejně jako německé Tschechien. Je to pohodlnější, navíc mnohé 
jiné země zkrácenou verzi svého názvu užívají běžně. Některé Čechy i cizince ale Czechia dráždí.
Přitom slovo Czechia je ve hře už skoro století: poprvé jej údajně použili novináři v Americe už v roce 1925. Na konci devadesátých 
let se v ČR zformovala iniciativa Česko/Czechia. Může počítat i s významným přímluvcem: Czechia se zamlouvá i prezidentu Miloši 
Zemanovi.
„Jsem rád, že se naši lingvisté přiklonili k tomu, aby například naše výrobky byly označovány Czechia a ne Czech Republic,“ tlumočil 
Právu Zemanovo vyjádření jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Nebylo to ostatně poprvé, co se Zeman za jednoslovný anglický název ČR 
postavil: učinil tak už v říjnu loňského roku, kdy na státní návštěvě Izraele poděkoval prezidentovi Šimonu Peresovi za to, že takový 
termín použil.

POMNÍK VĚDCE NIKOLY TESLY ODHALILI V PRAŽSKÝCH DEJVICÍCH
4. září 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Bronzová socha stylizovaná do podoby elektrického výboje je námětem pomníku, který od čtvrtka v Praze 6 připomíná vynálezy 
vědce Nikoly Tesly. Pomník slavnostně odhalili zástupci místní radnice a magistrátu a vedení radnice v Záhřebu. Autory díla jsou 
akademický sochař Stefan Milkov a architekt Jiří Trojan. Plastika vyšla na více než čtyři milióny korun, část z toho dali sponzoři. 
Bronzový odlitek s nápisem Nikola Tesla 1856 - 1943 stojí v parku pojmenovaném po tomto významném vynálezci. Námět vzešel z 
anonymní soutěže. Dílo bude večer zevnitř prosvícené. 
Základní kámen pomníku byl položen a slavnostně odhalen v listopadu 2006 u příležitosti 150. výročí narození Nikoly Tesly. Plastiku 
chtěla radnice původně do parku umístit už loni na jaře.
Americký fyzik chorvatského původu studoval vlastnosti dvoufázových a vícefázových proudů. Sestrojil a patentoval četné elektrické 
stroje a přístroje, například v roce 1887 elektrický motor na střídavý proud a o čtyři roky později takzvaný Teslův transformátor, 
zdroj vysokého střídavého napětí o vysokém kmitočtu. Zabýval se i bezdrátovou telegrafií. Byla po něm pojmenována jednotka 
magnetické indukce.
V letech 1936 až 1937 Tesla pobýval v tehdejším Československu. Prezident Edvard Beneš mu udělil Řád bílého lva 1. třídy. Získal 
také čestný doktorát věd na Českém vysokém učení technickém.

DO ŠKOL NASTUPUJE NEJSILNĚJŠÍ ROČNÍK
1. září 2014 (Zdroj: Novinky.cz)
Tolik prvňáků bylo naposledy koncem devadesátých let. Podle odhadů ministerstva v pondělí poprvé zasedne do školních lavic 115 
tisíc dětí. Do věku povinné školní docházky totiž dospěly děti narozené na vrcholu babyboomu. V roce 2008 se narodilo rekordních 
119 570 dětí a v roce 2009 jen asi o tisícovku méně. Poté už se populační růst zase snížil. Rozdíly v počtech narozených dětí a 
nastupujících školáků jsou způsobeny mj. datem narození v kalendářním roce a také výkyvy v odkladu povinné docházky. Celkem 
bude na základní školy od pondělí docházet 853 tisíc žáků, tedy o téměř 26 tisíc žáků méně než loni. Z toho na prvním stupni bude 
528 tisíc dětí.
Díky silným populačním ročníkům sice ředitelům odpadly obavy o naplnění tříd, protože školy jsou financovány podle počtu dětí, na 
druhou stranu se potýkají s jinými problémy. Třídy jim praskají ve švech a v některých oblastech musely obce hodně improvizovat, 
aby poptávku uspokojily. Ve větších městech, zejména však v prstenci kolem Prahy, už není výjimkou třída obsazená 34 dětmi, což 
je nejvyšší možný počet dětí na třídu, jaký může obec povolit. Učitelé tak mají s výukou spoustu práce a na trend individuálního 
přístupu nezbývá prostor. Nicméně může učitele povzbudit fakt, že jim ministerstvo školství přidá na platech. V září dostanou ředitelé 
stovky miliónů korun na udělování odměn, od ledna se pak zvednou tarifní platy, a to zhruba o 800 korun pro starší učitele a o 300 
korun pro začínající. Přidáno dostanou i nepedagogičtí pracovníci, a to v průměru o pětistovku.

NA KOKOŘÍNSKU SE OBJEVILA VLČÍ RODINKA. PO STO LETECH
17. června 2014 (Zdroj: Novinky.cz)
Fotopasti umístěné v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj zachytily v létě v okolí Doks vlčí rodinu. Podle odborníků 
jde po 100 letech o první doložené rozmnožování těchto šelem na území Čech. Ve středu to uvedl vedoucí Správy CHKO Kokořínsko-
Máchův kraj Ladislav Pořízek. Poprvé zachytila pohyb vlka v CHKO v březnu fotopast umístěná v blízkosti rybníka Břehyně u Doks. 
Pozorování a následně i snímky z fotopasti z července a srpna potvrdily, že se v oblasti vyskytují rodiče s vlčaty. “Nemáme zatím 
přesný údaj, kolik jich je, protože fotopasti, na kterých bylo nastaveno video, vlčata nezachytily, máme jen jednotlivé fotky,” uvedl 
Pořízek. Vlkům se v oblasti daří podle Pořízka díky velkému zalesněnému prostoru bez lidské aktivity a také dostatku potravy, tedy 
hlavně drobné zvěře. “Kromě toho loví daňčí a černou zvěř, ale ne dospělé, zdravé jedince,” dodal vedoucí správy. Vlci by tak lovením 
mladých nebo oslabených kusů mohli přispět k řešení problému s přemnoženými divokými prasaty. “Nikdo se vlků bát nemusí, v 
oblasti Dolní Lužice žije asi stovka vlků a žádné zprávy o napadení člověka nejsou,” uvedl vedoucí správy.
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KOľKO ľUDÍ PRIŠLO KVôLI ZÁKONU O OBČIANSTVE O SLOVENSKÝ PAS?
7. septembra 2014 (Zdroj: Topky.sk)

VÝBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zákon o štátnom občianstve pripravil za vyše štyri roky (od 17.7.2010 do 5.9.2014) o slovenský pas 886 ľudí. Najviac z nich (333) 
stratilo slovenské občianstvo pre prijatie českého. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra SR. O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré 
prijali občianstvo nemecké (177), rakúske (124), britské (76), maďarské (55), americké (21), belgické (19), nórske a holandské (obe po 
17), talianske a írske (obe po 9), švajčiarske (5), francúzske, austrálske a kanadské (všetky po 4), islandské, čínske, poľské a švédske 
(všetky po 2), ukrajinské, ruské, dánske, novozélandské a poľské (všetky po 1).
Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší 
kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého 
občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. 
Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zjemnenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný.

NA OSLAVY SNP PRIŠLI TISÍCE ľUDÍ, FICO HOVORIL AJ O SANKCIÁCH
28. augusta 2014 (Zdroj: Pravda.sk)
V Banskej Bystrici sa v piatok 29.8. konala hlavná časť štvordňových osláv 70. výročia Slovenského národného povstania. Okrem 
slovenského prezidenta Andreja Kisku sa oficiálnych osláv zúčastnil aj český prezident Miloš Zeman. Rusko z poverenia prezidenta 
Vladimíra Putina zastupoval minister obrany Sergej Šojgu. Účasť náhlasilo takmer 40 veľvyslanectiev, čo je doteraz najviac. Vlani ich 
bolo 27. Oslavy trvali od štvrtka do nedele. V sobotu podvečer sa dejisko osláv presunie na banskobystrické Námestie SNP, kde bude 
po koncerte súboru vzdušných síl USA ukážka mobilizácie a odchodu vojakov na front, respektíve na železničnú stanicu. 
Oslavy uzavrela v nedeľu popoludní na železničnej stanici v Banskej Bystrici-Šalkovej ukážka bojov povstaleckého pancierového 
vlaku Štefánik. Pôjde o poslednú dynamickú prezentáciu tohto vlaku, ktorý zrekonštruovali pred piatimi rokmi, pred jeho inštalovaním 
do skanzenu bojovej techniky pri Pamätníku SNP.

PREZIDENT ROZDAL MEDZI DESAť RODÍN AJ SVOJ JÚLOVÝ PLAT
24. augusta 2014 (Zdroj: Pravda.sk)

Prezident Andrej Kiska sa vzdal aj svojho platu za mesiac júl, čistú mzdu opäť rozdelil medzi desať rodín. Každá z nich od Kisku 
dostala 520,91 eur, informuje oficiálna prezidentova webstránka. Adresátov pomoci vybral prezident na základe návrhov neziskových 
organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi – charitatívnych organizácií Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine a 
Dobrý anjel. Takýto postup Kiska uplatňuje každý mesiac, pričom pomoc od neho dostanú rodiny priamo.
Peniaze dostala matka s dvoma ťažko postihnutými dcérkami, rozvedená matka s dvoma synmi a psychicky chorou dospelou dcérou 
či rodina s dvoma nezaopatrenými deťmi, ktorej matke diagnostikovali zhubný nádor a otec je ťažko postihnutý. Prezident pomohol 
aj rodičom troch maloletých detí, ktoré im odobrali do detských domovov, keďže im nedokázali zabezpečiť adekvátne bývanie a 
rodičom štyroch malých detí, z ktorých jedno má od narodenia poruchu sluchu. Desatinu Kiskovej čistej mzdy dostala tiež matka s 
piatimi deťmi, ktorej pätnásťročnému synovi diagnostikovali akútnu lymfoblastickú leukémiu a rozvedená matka s diagnostikovanou 
rakovinou krčka maternice, ktorá sa stará sa o jedno nezaopatrené dieťa. Prezident sa rozhodol finančne podporiť aj rozvedenú 
invalidnú dôchodkyňu, ktorá sa stará o syna svojej najmladšej dcéry, ktorá je ťažko chorá a rodinu s piatimi dcérami, z ktorých 
jedna už od roku 2008 bojuje so zhubným nádorom. Prilepší si aj matka samoživiteľka s dvoma synmi, z ktorých jeden má závažné 
kardiologické ochorenie.

ODCHOD ZDRAVOTNÍKOV ŠTÁT RIEŠIť NEBUDE
26. augusta 2014 (Zdroj: Pravda.sk)

Sťahovanie slovenských zdravotníkov do Rakúska, o ktorom písala Pravda, je podľa štátu prirodzeným výsledkom voľného trhu 
práce. Vlastné zlyhanie si nepripúšťa. Naši lekári a sestry vraj majú dostatočné mzdy a okrem toho množstvo benefitov. Otázkou, 
ako si kvalitných ľudí udržať, sa rezort zdravotníctva nijako špeciálne nezaoberá. Len pred niekoľkými dňami rakúsky veľvyslanec 
na Slovensku Markus Wuketich povedal, že naši zamestnanci sú pilierom rakúskeho zdravotníctva. „Približne 25-tisíc z nich robí v 
našom zdravotníctve. Popravde, bez Slovákov by sa dostal tento segment do problémov,“ vyhlásil pre teraz.sk.
Ministerstvo zdravotníctva to komentuje jednoducho – každý má možnosť voľby. „Ak si absolvent nevie nájsť po ukončení štúdií 
prácu u nás za jemu primeraných podmienok, odchádza hľadať uplatnenie inde,“ hovorí riaditeľka komunikačného odboru rezortu 
Zuzana Čižmáriková s tým, že motiváciou zdravotníkov nie je plat, ako sa ľudia často domnievajú. V Rakúsku však zarábajú dvoj- až 
trojnásobok. To všetko dostanú zdravotníci aj u nás, oponuje ministerstvo. „Majú možnosť rôznych nefinančných benefitov. Môžu 
si flexibilne rozvrhnúť pracovný čas, súbežne vykonávať súkromnú prax alebo dostať platené voľno na vzdelávanie,“ objasňuje 
Čižmáriková. Takisto nesúhlasí s tým, že by si naši zdravotníci museli brať množstvo nadčasov a počas služieb boli unavení a nervózni. 
„V priemere odpracujú vrátane všetkých typov pohotovostí a služieb zhruba toľko ako iní pracovníci v národnom hospodárstve,“ 
vraví Čižmáriková.
Szalay dodáva, že migrácie zdravotníkov sa netreba báť. „Sú to prirodzené pohyby po otvorení hraníc. Myslím si, že aj na Slovensko 
bude prichádzať čoraz viac Ukrajincov. Miesta, ktoré ostanú voľné, niekto bude musieť obsadiť.“
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VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA
18. srpna 2014 (Autor: Karolína Pohlová)

 

O včelách se říká, že jsou p..lné. Mnohé lidi oslňuje přep..ch. Zajíc má horní p..sk rozpůlený. P..javice se 

dříve užívaly v lidovém léčitelství. Malé děti mají rády p..škoty. Na špatné cestě člověk snadno klop..tne. 

Děti dováděly na  p..sku a všelijak se p..tvořily. Povaha některých lidí je nevyzp..tatelná.  Někteří lidé po 

úspěchu zp..chnou. Plzeňské p..vo je známé na celém světě. P..š na čistý pap..r. Čas příchodu označují 

v továrně p..chací hodiny. Chlapec se na nás zp..tavě podíval. P..tlačení se přísně trestá. P..lová zrnka se 

přilepí na bliznu a tak dochází k op..lení. P..chavka je chutná houba, ale jen dokud je mladá a tvrdá. Voříšek 

štěkal, jako když z p..stole střílí. 

CVIČENÍ Č. 1 - DOPLň I/Y

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

If you are interested 

in Czech lessons and 

wish to join our class, 

contact Karolina Pohlova 

on 0478 168 596

k.pecharova@hotmail.com

Pilné, přepych, pysk, pijavice, piškoty, klopýtne, písku, pitvořily, nevyzpytatelná, zpychnou, pivo, piš,
 papír, píchací, zpytavě, pytlačení, pylová, opylení, pýchavka, pistole

Procvičování vyjmenovaných slov

Dnes bychom neměli říkat zápalkám s..rky, protože se k jejich výrobě již s..ra nepoužívá. Na výletě jsme 

byli společně se s..novcem. Nemohli jsme se nas..tit krásného pohledu na krajinu. 

Květiny bez vody us..chaly velmi rychle. Pos láme vám s..rové ryby. Zvuk byl zes..len na maximum. 

Na s..lnici jsme potkali pana S..koru. S..lva si roztrhla nové s..lonové punčochy. Moře mělo ocelově s..navou 

barvu. V kuchyni všechno s..čelo a bublalo. S..likon se vyrábí v chemických továrnách. Mirek dobře bránil 

u s..tě. Máš ráda pečivo se sladkým s..páním? Chlubili se svými s..láckými výkony navzájem. S..sli a hraboši 

škodí na polích.

CVIČENÍ Č. 2 - DOPLň I/Y

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Sirky, síra, synovcem, nasytit, usychaly, posíláme, syrové, zesílen, silnici, Sýkoru, Sylva, silonové,
 sinavou, syčelo, silikon, sítě, sypáním, siláckými, sysli

B F
být

bydlit
obyvatel

byt
příbytek
nábytek
dobytek
zbytek
obyčej
bystrý
bylina
kobyla

býk
babyka
Bydžov

Přibyslav
Zbyněk

fyzika

L
slyšet
mlýn

blýskat se
polykat
plynout
plýtvat
vzlykat

lysý
lýko
lýtko
lyže

pelyněk
plyš

plytký
vlys

Volyně

M
my
mýt

myslet
mýlit se

hmyz
myš

hlemýžď
mýtit

zamykat
smýkat

dmýchat
chmýří

nachomýtnout 
se

mýto
mykat
mys

Litomyšl

P
pýcha
pytel
pysk

netopýr
slepýš

pyl
kopyto

klopýtat
třpytit se
zpytovat

pykat
pýr

pýřit se
čepýřit se

pyj

S
syn
sytý
sýr

syrový
sychravý
usychat
sýkora
sýček
sysel
syčet
sypat

V
vy

vysoký
výt

výskat
zvykat
žvýkat
vydra

výr
vyžle
povyk
výheň
cavyky

vyza
kavyl

slova s 
předponou 

vy-/vý

Z
brzy
jazyk

nazývat (se)

V
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ZPRÁVA Z BESÍDKY
Září - říjen 2014 (Autor: Blanka Nováková & Petra Hewett)

Milé děti, rodiče a přátelé Besídky,

zima uběhla a jaro se hlásí ke slovu. Někteří z nás si zimu zkrátili a odletěli se ohřát do letních Čech. Věříme, 

že jste si minulé dva měsíce krásně užili ať letně, tak zimně. Jako vzpomínku na podzim jsme pro vás připravili 

Drakiádu (viz. strana 3, bližší informace budou zveřejněny na Facebookové stránce a rozeslány emailem).

Vydání této části Besedy tedy věnujeme drakům. Můžete si spojit čísla, vybarvit draka nebo jej dokonce 

poskládat.

spoj tužkou čísla 

     a obrázek vybarvi
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ČESKÝ TÁBOR ŠUMAVA
Srpen 2014 (Autor: Alena Skočilasová)

Drazí milovníci kempování, táboráků a českého jazyka. Dostala se nám do ruky první zpráva o konání dalšího 

ročníku Českého tábora Šumava, který pořádá česká komunita v čele s Vlastou Šustek na farmě zvané Peksa 

Park v Belgrave South, Melbourne, Victoria.

Letošní termín tábora Šumava v Melbourne byl vyhlášen od 4. 1. 2015 – 10. 1. 2015. Momentálně nejsou k 

dispozici přihlášky a bližší informace dostaneme až v listopadu, ale zatím předběžně pro zájemce bude cena 

za dítě 280,-AUD a 260,-AUD za druhé dítě. Pokud přijedete na tábor jako doprovod poplatek činní 180,-

AUD. Ubytování je ve stanech na louce u hlavní budovy, kde je jídelna, klubovna a sociální zařízení. Program 

tábora je bohatý a kromě dopolední výuky českého jazyka pro děti, nechybí výlety do okolí, návštěva bazénu, 

maškarní a večerní posezení u táboráku. Celodenní stravování na táboře je zajištěno organizátory tábora.

 

Pokud máte dotazy, kontaktujte přímo Czech Summer Camp Šumava, paní Vlastu SUSTEK na 0408 088 167.

Několik fotografií z letošního ročníku
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                                                                   G                                      Emi

    Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou,

                                                                             C                                      G

   jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

                                                                                        Emi                           C

   Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne

                                                                                     D7              G

   a třpytí můj sen.

   

Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí,

   tam marně budeš mi psát,

   sám v dřevěný boudě sen o zlatý hroudě

   já nechám si tisíckrát zdát.

                                                                                                   G7     C

Refrén: Severní vítr je krutý,

                                                                            G                            D7

   počítej, lásko má, s tím,

                                                                        G                   G7            C

   k nohám Ti dám zlaté pruty

                                                                                          G         D7     G

   nebo se vůbec nevrátím.

Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem,

   už slyším je výt blíž a blíž.

   Už mají mou stopu, už větří, že kopu

   svůj hrob a zatloukám kříž.

   

Zde leží ten blázen, co chtěl dům a bazén

   a opustil svou krásnou tvář.

   Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek

   a nad hrobem polární zář.

Refrén

TÁBOROVÁ PÍSNIČKA

Severní vítr  (Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř)

1

2

3

4

5
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vybarvi, rozstříhej na čtverečky ....

... a soutěz s kamarády kdo obrázek složí nejrychleji



vybarvi, rozstříhej na čtverečky ....
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Illustrated by David Gottwald/ DuffcoCartoons
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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Složitost: LEHKÁ Složitost: TĚŽKÁ Složitost: ĎÁBELSKY TĚŽKÁ

SUDOKU

Tajenku osmisměrky tvoří latinské přísloví

AKÁTY
APORT
AREÁL
BEATA
BIDETY
BLBOST
BRATR
CELER
CENÍK
CIKÁNI
CIMRA
ČERNOŠKA
DIALYT
DVOJVERŠÍ
ERYTROCYTY
ESKYMO
ESTRUS
FÁTUM
FOYER
HLÍNA
HLOŽÍ
CHAMTIVEC
CHůVKA
INCEST
INVESTOR
KEKSY
KLECE
KONCEPCE
KRÁPĚ
KRYSY
KŘÍŽE
KVALT
LAKOVÁNÍ
LÁVRA
MAKARÓN
MANÉŽE
MARTA
MECENÁŠI

MORES
NADŠENEC
NÁSTIN
NEMATODA
NEMRAVNOST
OBRYS
ODPAL
OPATROVAT
OPERY
ORTEL
OSTUDA
PAJDA
PARTIE
PEJŘÍ
POPRACH
POVĚRA
PRAMEN
PRIMA
PŘEMYSL
SAMCI
SARIN
SBORY
SOFIA
SRDCE
STESK
STISK
STRES
STROP
STŘELIVO
ŠIDÍTKO
ŠNAPS
ŠTIKOVEC
TUNEL
TVRZENÍ
ÚDOLÍ
VANDLE
VÉSKA
VÝPAR
VZPOR

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. 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  : :

Relaxační a kondiční masáže vhodný pro všechny, kdo trpí nedostatkem aktivního pohybu nebo namáhají pouze určitou 
část těla. Slouží k celkovému uvolnění a mají příznivé protistresové a povzbuzující účinky. Masáž celého těla 90min 
(záda, šíje, dolní a horní končetiny): $85. Jana Vašková, 0458141083, janca.vaskova@seznam.cz, adresa: 19 Marcus 
Clarke Street, Canberra



- 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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