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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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Alexander Wallner (2.11.)
Marie Zezulková (7.11.)
Dáša Marečková (8.11.)
Janko Suchovsky (9.11.)
Gabriela Hesek (10.11.)
Martin Švehla (14.11.)
Antonia Vincenc (22.11.)
Daniel Vincenc (1.12.)
Petr Mareček (2.12.)

V novembri a decembri tohto roku budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: 

Bohuna Matušková (8.12.)
Jana Andres (17.12.)
Vratislav Martinek  (22.12.)
Josefa Kocyanová (24.12. - 95 rokov ! )
Martin Pohl (24.12.)
Eva Hosková (26.12.)
Rita Vodička (27.12.)
Petra Hewett (30.12.)
Tobiáš Novak (31.12.)

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.
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ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU BESEDA

Výroční schůze klubu proběhla dne 19.10.2014 ve 14:00 hodin.
Přítomní členové klubu byli přivítáni starším místoprezidentem Besedy Tony Vincencem.

Průběh schůze byla zapsán do následujících bodů: 
1. Volba zapisovatele a vedoucího schůze po odstoupení výboru
Zapisovatelem byl zvolen René Jež, vedoucí schůze po odstoupení výboru Zlata Wallnerová.
2. Přečtení zápisu a usnesení minulé Výroční členské schůze z r.2013
Antonín Vincenc předložil Zprávu výboru Besedy o činnosti ve volebním období 2013-14 
a poděkoval všem členům a přátelům Besedy za usilovnou pomoc při všech akcích Besedy. 
Písemná zpráva o činnosti Besedy je přiložena k tomuto zápisu a bude otištěna v časopisu 
beseda.
3. Zpráva výboru Besedy o činnosti ve volebním období 2013-14
Zápis a usnesení z minulé Výroční členské schůze 20.10.2013 byly přečteny a připomínky 
ke splnění úkolu budou diskutovány v rozpravě o činnosti Besedy za minulé funkční období.
4. Zpráva pokladníka, audit našeho hospodaření
Pokladník Janko Suchovský podal zprávu o finančním hospodaření za uplynulý rok, přečetl 
audit našich financí. Zdůvodnil nižší finanční přebytek našeho hospodaření vzhledem 
k vyšším investicím do údržby budovy. Písemná zpráva a audit hospodaření Besedy byly 
předloženy na schůzi ke zhlédnutí přítomnými členy a je k disposici členům na vyžádání od 
pokladníka. Poděkoval také členům a příznivcům Besedy za všechny peněžní dary, vedoucí 
ke snížení nákladů sdružení Beseda.
5. Rozprava o činnosti Besedy v uplynulém funkčním období
Rozsáhlá debata byla k malému využití budovy a k možnostech řešení tohoto problému. 
S tímto se pojí velká náročnost na údržbu a čas s nutnou přítomností alespoň jednoho z 
členů Besedy během sobotních otevření budovy. Toto naprosto nevyhovuje členům z rodin 
s dětmi. Nový výbor musí řešit tento rozpor, nelze spoléhat na několik starších členů pro 
celoroční zajištění provozu budovy.
Je také nutno respektovat potřeby mladých členů, zapojit je do výboru a upravit činnost 
Besedy  odpovídajícím řešením, vhodným zvláště pro rodiny s malými dětmi.                                                                                                                       
Byla zdůrazněna důležitost nejmladší generace pro budoucí činnost Besedy.                                                      
Nutno dokončit změny Stanov Besedy, aby odpovídaly dnešním funkcím naší asociace. 
6. Udělení absolutoria odstupujícímu výboru
Činnost Besedy a práce výboru za uplynulé volební období byly schváleny a výboru bylo 
uděleno absolutorium. Tímto stávající členové výboru odstoupili z funkce.
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ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU BESEDA  ...pokračování

7. Volba nového výboru
Přistoupilo se k volbě členů pro volební období 2014-15. Volbu nového výboru řídila Zlata 
Wallnerová a členy výboru byli řádně zvoleni:
Prezident - René Jež                                                                                                                                             
Starší místoprezident - Antonín Vincenc
Místoprezident - Petra Hewitt
Pokladník & Public Officer - Janko Suchovský
Jednatel - Boya Russell
Členové výboru
Karolina Pohlová, Kočo Damjanowski, Jiří Menčík, Jiří Skočilas, Alex Wallner, Aleš Zezulka
8. Diskuze a připomínky pro příští funkční období
9. Usnesení Výroční členské schůze
Návrh změn v Beseda Constitution, podle směrnic Office ORS A.C.T., Special Resolution 
Rules byl předložen Výroční členské schůzi 19.10.2014. Na žádost prezidenta se hlasovalo 
o změnách v The Beseda Constitution, reg.No. A223 14-1-1972. Přítomní členové (při 
splnění nutného počtu přítomných členů podle Beseda Constitution) schválili navržené 
změny všemi hlasy. “Special Resolution to alter the associations rules” bude předložena ke 
schválení Office ORS. Po schválení vstoupí v platnost.
Výroční schůze schválila pravomoc výboru k rozhodnutí o prodeji části či celé budovy Besedy 
podle situace na trhu a zvážení výhodnosti z hlediska potřeb členů Besedy. Rozhodnutí 
bude provedeno hlasováním výboru, po rozboru expertiz real estate odborníků a přípravě 
reálného budoucího výhledu na aktivitu Besedy s úvahou o všech praktických možnostech 
pokračování činnosti Besedy.
Výbor byl pověřen organizací dokončení oprav příslušenství horního podlaží. 
Výborové schůze budou první úterý v měsíci v 18 hod v Besedě do dalšího rozhodnutí.
Schůze byla ukončena v 16.10hod.

Zapsal René Jež
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CO PŘIPRAVUJEME

Prosíme děti, aby se letos na setkání s Mikulášem patřičně připravily. Mikuláš odmění ty 

děti, co přednesou básničku, zazpívají písničku, zahrají na hudební nástroj atd.... může to být 

jen kratičký rodinný příspěvek s bratříčkem nebo sestřičkou!

Mikulášská nadílka

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.

Jste srdečně zváni na další setkání s Mikulášem, čertem a anděly na 

kterém se můžete těšit na pestrý program se zábavnými hrátkami 

(hlavně pro nejmenší) s vánoční tématikou! 

Vyrobíme barevné ozdoby na vánoční stromeček, 

svícny z jablek, budeme zdobit vánoční 

perníčky,zaposloucháme se do známých českých 

koled a samozřejmě přijde i Mikuláš s každoroční 

sladkou odměnou pro děti, co nezlobily!

Neděle 7. prosince 2014 ve 14:00 hodin

Pokud se plánujete zůčastnit, potvrďte, prosím, 

obratem svoji účast Petře Hewitt na emailovou adresu 

chrisandpetra@gmail.com, abychom zajistili balíčky a 

vše ostatní i pro vaše děti!

Zároveň uvítáme příspěvek ve formě malého talířku 

dobrot na obohacení mikuláškého odpoledne a 

slavnostní nálady. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ
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COmING UP EVENTS

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.

Please note that St Nicholas will bring presents and sweets but - will reward those children 

who perform a short poem or sing a song or play an instrument for him… it can be only a 

mini-show with a big help of a brother or sister!

St.Nicholas Day
You are invited to another fun-filled afternoon with St Nicholas, 

devil and Angels. Get ready for pre-Christmas craft activities, such 

as cutting out paper Christmas tree decorations, making apple 

candle holders, decorating Christmas ginger breads 

and a competition for the longest paper chain! We 

will listen (and sing) to Christmas songs and carols. St 

Nicholas has promised to join us, too!

Sunday 7th december 2014 at 2:00 pm

if you wish to attend please RSVP to my e-mail address 

chrisandpetra@gmail.com to make sure that we have 

presents and supplies for your little ones. 

As always, a contribution with a small plate of goodies 

to share will be appreciated.

IMPORTANT
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Z DĚNÍ V BESEDĚ

KONCERT SYDNEY SYMPHONIC ORCHESTRA S ČESKÝM DIRIGENTEM
15. října 2014   (Autor: Sláva Ježek)

V červenci jsem měl příležitost navštívit koncert Sydney Symphonic Orchestra v budově Sydney Opera. 

Koncert byl řízen Jakubem Hrůšou, českým dirigentem. Tento mladý muž (31) je  velmi známý po celé Evropě.

Dirigent Jakub Hrůša pracoval již před několika lety s West Australian Symphonic Orchestra v Perthu. Také 

řídil Melbourne Symphonic Orchestra a v roce 2012 navštívil Melbourne s koncerty České Filharmonie.

Na koncertním programu v Sydney byly klasické romantické skladby minulých století a soubor všech 

vystoupení SSO byl nazván „Romantic Masterpieces.“

V navštíveném programu bylo pět Maďarských tanců od skladatele Brahmse, 

orchestrálně upravených Antonínem Dvořákem. K vysvětlení lze jen dodat, že 

Brahms a Dvořák byli dlouholetí přátelé. Proto nebylo překvapením, že skladatel 

Brahms požádal Dvořáka o orchestrální úpravu. V Sydney Hrůša dirigoval Maďarské 

Tance s energií, zajistil folkloristický cit a otevřenost skladeb.

V druhé části koncertu byl sólistou norský čelista Trues Morck ve známém 

a populárním Cello Concerto E-minor, opus 85 od Eduarda Elgara. Hrůša 

jej vedl do silného vyjádření skladby a umělec ukončil Concerto v 

přesvědčujícím finále.

Závěrečná hudební část večera byla Brahmsova Symphony č.4, 

E-minor, op. 95, která byla velmi dobře připravena. Hrůša podpořil 

dlouhé melodické hudební fráze, každá část byla plně vyvinuta a 

hudebníci SSO plně tlumočili interpretaci jeho skladby.

Po koncertu jsem hovořil se členy SSO a všichni chválili Hrůšovu 

hudební znalost, jeho energii v přípravě, zkouškách a představení. Hrůša 

je dirigent, kterého by měli čeští krajané v Austrálii vzít na vědomí a 

nenechat si ujít jeho příští uměleckou návštěvu na tomto kontinentě.

JAKUB HRŮŠA  (*1981 v Brně)
Jeden z nejvýraznějších představitelů české dirigentské kultury, kterého zařadil 
renomovaný časopis Gramophone mezi deset mladých světových dirigentů, 
kteří mají před sebou hvězdnou budoucnost.

Sláva Ježek se může pyšnit rodinným zastoupením v Sydney Symphonic 

Orchestra. Jeho dcera, syn a snacha jsou v orchestru houslisté. Navíc i jeho 

dvouletá vnučka již také začíná hrát na housle.

POZNÁmKA REdAKCE
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Z DĚNÍ V BESEDĚ

V minulých dnech do Canberry 
přijela skupina mladých 
folklorních muzikantů z ČR.  
Jejich název “Slovácko Mladší” 
vystihuje náplň a charakter 
zájmů této skupiny. Nabízejí 
lidové písně a moravský folklor z 
oblasti podél řeky Moravy mezi 
Hodonínem a Břeclaví. Je to 
krásný kraj na jihu Moravy plný 
báječných lidí a vinic.
Skupina se hlásí k vesnici 
Mikulčice, která stojí nad 
zbytky a vykopávkami sídliště 
staré Velké Moravy, opředené 
pověstmi o knížeti Svatoplukovi 
a jeho synech, zrodu slovanské 
kultury v českých zemích a 
spojení se Slovenskou Nitrou. 
Památky v podobě základů kostelů a obydlí Slovanů sídelního města Velké Moravy kolem 
7.století jsem několikrát navštívil.
Moje spojení s touto oblastí, vesnickými hody, kácením Májky a četnými návštěvami vinných 
sklepů vlastně zavinila moje manželka, narozená v Lužicích, tedy ve vesnici skoro spojené s 
Mikulčicemi, kde jsme měli dokonce vinohrad “Na Šancích”.
Cimbálová muzika s houslemi, klarinetem, basou a samozřejmě cimbálem hraje podlužácké 
písničky. Dovede ale podat stejně písně zpod Beskyd, slovenské, i řadu místních, včetně 
oficiálních hymen.
Skupina 6 mladých muzikantů nastoupila v neděli na jeviště naší Besedy, pouze den po 
jejich příletu. Naše obavy, že budou unavení z dlouhého letu do Austrálie se nenaplnily. 
Předvedli nám více než 3 hodinový hráčský výkon, završený ještě půlnočními písničkami na 
barbeque u Janka na farmě. 

31. října 2014   (Autor: René Jež)

Cimbálovka Slovácko Mladší v Austrálii
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Z DĚNÍ V BESEDĚ

Skupina se také zúčastnila úterní připomínky výročí 28.října 1918, vzniku Československa, v 
prostorách Velvyslanectví ČR v Canbeře. Přítomna byla většina členů diplomatického sboru, 
hostů ze Sydney a krajanů, včetně členů Besedy. Setkání otevřely oficiální proslovy doyen 
diplomatického sboru v Canbeře a hlavní zhodnocení pamětního výročí velvyslancem ČR 
martinem Pohlem. 
“Slovácko Mladší” vyhrávalo více než  4 hodiny s typickou láskou k vyznání tradic svého 
domova a kraje. Po mrazivém večeru se zbytek návštěvníků a kapela přesunuly do místností 
velvyslanectví a pohoda zpěvu a “muzicírování” pokračovala další hodiny. 
Skupina v dalších dnech také vystoupila v Mocca Child Care v Manuce, Mawson Primary 
School a v krajanských klubech v Sydney a brisbane..
Věříme, že se jim cestování po Austrálii líbilo a děkujeme za jejich návštěvu v Besedě. 

Cimbálovka 
Slovácko Mladší v Austrálii
...pokračování
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Z LITERATURY

S dětmi je vždycky trápení, narodí 

se například malá rosnička, tatínek s 

maminkou ji chtějí mít slušně oblečenou, 

jdou jí tedy do konfekce koupit hezký 

montgomerák, ale víte, že se to té 

malé nezdá, chtěla by modrý kabátek 

s kdovíjakým zapínáním a tatínek říká, 

měj rozum, všechny rosničky nosí zelené 

montgomeráky, a malá křičí, co mi tohle 

povídáte, na obloze ani mráčku, budu 

chodit jako blázen, matka ale řekne, mlč, 

tohle vždycky uneseš, dá se do deště a co 

potom, je třeba myslet na zadní kolečka, 

a tak se tedy montgomerák koupí, ale 

malá je od toho dne hubatá, chodívá ven, 

jenom když má pršet, je to k nevydržení, 

otec říká, seď doma, bude lít jako z konve, 

ale ta malá hubatá rosnička povídá, tak 

nač ten montgomerák vlastně mám, a jde 

si klidně ven, jde si klidně na procházku, a 

kdo ji vidí, ten si říká, vypadá to, že bude 

pršet, ta malá rosnička jde už zase na 

procházku.

Miloš Macourek byl český dramatik a básník. Byl 

autorem řady knih pro děti s fantastickými náměty 

a především scenáristou populárních českých 

filmových komedií, např. Pane, vy jste vdova! nebo 

Čtyři vraždy stačí, drahoušku a seriálů Arabela nebo 

večerníčky s Machem a Šebestovou.

Za svůj život prošel řadou zaměstnání. V letech 1953 

až 1960 byl lektorem pro dějiny umění ve škole ROH, 

pak další tři roky dramaturgem Filmového studia 

Barrandov.

Živočichopis (1962) 

Toto dílo patří k raným prózám Miloše Macourka. 

Ale už zde, na malé ploše bajek, resp. anekdot ze 

světa zvířat, vynikne autorův originální smysl pro 

nesmysl neboli nonsens, zvláštní humor, schopnost 

pohrát si bez zábran s jazykem a najít poezii a vtip 

i v často nepoetickém světě. Mini příběhy o bourci, 

mravenečníkovi, kudlance nábožné, brejlovci a 

dalších zástupcích zvířecí říše neztratily ani po více 

než čtyřiceti letech nic ze svého kouzla a přinesou 

příjemné rozptýlení čtenářům bez rozdílu pohlaví 

a věku.

Miloš Macourek (*2.12.1926 - ✞ 30.9.2002)

ROSNIČKA
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ZEMAN VYZNAMENAL PADLé VOJÁKY Z AFGHÁNISTÁNU, ALE I BÍLOU A RENČE
28. října 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

VÝBĚR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA

Praha – Prezident Miloš Zeman v úterý večer při příležitosti oslav 96. výročí vzniku samostatného Československa 
ocenil 33 vybraných významných osobností státním vyznamenáním. Nejvyšší ocenění Řád Bílého lva propůjčil 
například slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, vyznamenal také české vojáky padlé v Afghánistánu, ale i 
zpěvačku Lucii Bílou nebo režiséra Filipa Renče.

Prezident udělil celkem čtyři Řády Bílého lva, čtyři Řády T. G. Masaryka, šest Medailí Za hrdinství a 19 Medailí Za zásluhy. Svůj projev 
Zeman pojal jako průvodce příběhy vyznamenaných, jejichž společným jmenovatelem je statečnost. Držel se chronologické linie, 
nejprve se věnoval období začátku 2. světové války, když ocenil statečnost Winstona Churchilla a sira Nicholase Wintona. Další 
osobnosti, které se chystal vyznamenat, již neuvedl jménem, ale zastavil se u jednotlivých ér od války, přes dobu vpádu vojsk 
Varšavské smlouvy a následné normalizace a dostal se až k letošním obětem mezi českými vojáky v Afghánistánu.

ŽIVOT V ČESKU SE OD ROKU 1989 PRODLOUŽIL O NĚKOLIK LET
4. září 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Život v Česku se za poslední čtvrtstoletí výrazně prodloužil. Od listopadu 1989 se protáhl u mužů zhruba o 
sedm let a u žen o šest. Češi mají šanci dožít se více než 75 let a Češky více než 81 let. Podíl seniorů a seniorek 
postupně roste. V zemi jich nyní žije už více než dětí. Stárnutí společnosti je nejvýznamnější demografickou 
změnou, která po listopadu nastala. V roce 1989 žilo v Česku 1,29 miliónu lidí nad 65 let. Po čtvrtstoletí jich bylo 

1,83 miliónu. Nyní tak tvoří přes 17 procent obyvatel, zatímco před sametovou revolucí to bylo necelých 13 procent. Za stárnutím 
populace je nejen jiný životní styl, čistější životní prostředí a moderní medicína, ale také stále méně narozených dětí.

ZEMŘEL PROFESOR PILKA, PORODIL PRVNÍ DÍTĚ ZE ZKUMAVKY V ČSSR
27. října 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Ve věku 81 let zemřel průkopník umělého oplodnění profesor Ladislav Pilka. Jeho skon potvrdil ředitel 
zlínské kliniky reprodukční medicíny David Rumpík, kterého Pilka učil a spolupracoval s ním. Ladislav Pilka se 
proslavil tím, že v roce 1982 umožnil v Brně se svým týmem narození prvního dítěte ze zkumavky v tehdejším 
Československu i celém komunistickém bloku. ”Naše první děti ze zkumavky vznikaly doslova na koleně. V 

Československu tehdy nebyl dostupný žádný materiál, speciální stříkačky jsem sehnal na Slovensku ve Staré Turé a naše sestřičky je 
musely dopilovat, abychom dosáhli potřebné špičatosti. Hadičky jsem sehnal od vojáků a speciální komůrku, kde se spojuje vajíčko 
se spermií, vyrobil kolega v týmu,” vzpomínal před dvěma lety profesor Pilka na podmínky práce v brněnské porodnici na Obilním 
trhu. Spolu s dalšími embryology dosáhl světového prvenství zavedením metody GITF, což je přenos pohlavních buněk do vejcovodu.

SOBOTKA S HAMÁČKEM ODHALÍ V KONGRESU USA HAVLOVU BUSTU
4. listopadu 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Vyvrcholením stovky českých zahraničních vzpomínkových akcí k 25. výročí pádu železné opony bude 
ceremoniál v americkém Kapitolu: 19. listopadu premiér Bohuslav Sobotka a šéf Sněmovny Jan Hamáček (oba 
ČSSD) tu odhalí bustu Václava Havla.
Potvrdil to v pondělí na tiskové konferenci v Praze šéf diplomacie Lubomír Zaorálek s tím, že Havel bude po Lájosi 

Kossuthovi, Winstonu Churchillovi a Raoulu Wallenbergovi teprve čtvrtým cizincem, kterému se dostane takové pocty. Na konferenci 
o Havlově odkazu promluví exministryně zahraničí Madeleine Albrightová a ze záznamu exprezident Georg W. Bush. Při pořádání 
série akcí česká diplomacie spolupracuje se zastupitelskými úřady dalších států, zejména SR, Polska a Maďarska. Na kulturních 
programech se podílejí přední české soubory a významní umělci včetně České filharmonie či zpěvačka Marta Kubišová. Například 
ve Vídni se uskuteční přehlídka českého filmu, v Oxfordu bude předána veřejnosti Havlova lavička, Varšavu čeká konference o 
Hrabalovi, v Sydney se sejdou čtenáři se spisovatelem Jáchymem Topolem, výstavu Rok 1989 očima fotografů uvidí Káhira.

MYSTICKÝ CHRÁM MŮŽE SKRÝVAT OBJEV STOLETÍ - OSTATKY ANEŽKY ČESKé
24. října 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Dlouhých sedm století zůstává nezodpovězená otázka, kde byla pohřbena Anežka Česká. Novou naději na 
objevení ostatků nejmladší dcery krále Přemysla Otakara I. přináší archeolog Leo Vrzal. Už před čtyřmi lety 
zahájil měření a výzkum v chrámu v Panenském Týnci a tvrdí, že podklady o možném umístění hrobu svaté 
Anežky právě tady, jsou dostatečně přesvědčivé. Pátrání po ostatcích sv. Anežky má za sebou dlouhou cestu. 

Zhruba před pěti lety svitla naděje restaurátorům při měření v pražském kostele sv. Haštala, když radarový průzkum potvrdil možný 
nález předpokládané schrány s ostatky Anežky Přemyslovny. Místo jejího posledního odpočinku tam ale nebylo. Nejnovější indicie 
ukazují jinam - na mystický gotický chrám v Panenském Týnci na Lounsku, který vznikl zhruba před sedmi sty lety a nikdy nebyl 
dostavěn. Chrám se skládá z 21 metrů dlouhého kněžiště a 20 metrů vysokých nedokončených stěn. A právě uprostřed kněžiště by 
mohl být hrob legendami opředené světice.
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OECD: NAJLEPŠIE SA ŽIJE V AUSTRÁLII, NA SLOVENSKU ťAŽKO
8. októbra 2014 (Zdroj: Topky.sk)

VÝBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Austrálsky štát Canberra je najlepším miestom pre život. Vyplýva to zo štúdie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá svoje zistenia zverejnila v utorok. Organizácia porovnávala údaje v deviatich 
oblastiach vrátane príjmov, zamestnanosti, bezpečnosti, zdravia či životného prostredia v 362 regiónov v 34 
členských krajinách sveta.

Najlepšie z nich vyšla Austrália, ktorá má v prvej desiatke až päť regiónov. Na vrchole hodnotenia sa ocitli aj nórske regióny či 
americké štáty New Hampshire a Minnesota. Na popredných miestach skončili aj kanadské či švédske regióny. Na opačnom póle 
sa usadilo desať mexických regiónov, no taktiež regióny Turecka, Maďarska, Poľska či Slovenska. OECD hodnotilo štyri slovenské 
regióny. Kým Canberra dosahovala vo vybraných parametroch hodnoty na úrovni 10, Bratislava v oblasti bývania iba 1,6, v oblasti 
životného prostredia 1,9, zdravia 3,1 a príjmov 4.

EURóPSKE GRANTY PôJDU NA ZÁCHRANU 13 PAMIATOK
24. októbra 2014 (Zdroj: Pravda.sk)

Peniaze z európskych grantov prispejú k záchrane ďalších pamiatok na Slovensku. Zmluvy na projekty 
obnovy a záchrany nášho kultúrneho dedičstva, ktoré získali podporu z Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP), sa podpíšu začiatkom novembra, informovala o tom sekcia bilaterálnych 
finančných nástrojov Úradu vlády. Peniaze na obnovu získa 13 projektov. Z údajov zverejnených stránke 

eeagrants.sk, v časti kultúrne dedičstvo vyplýva, že podporu z grantov EHP a Nórska získajú: Dóm svätej Alžbety v Košiciach, hrad 
Devín v Bratislave, neologická synagóga v Žiline, zámok v Holíči, Dominikánsky kostol v Košiciach, Bardejov – židovské suburbium, 
Karpatské drevené cerkvi, kaštieľ v Seredi, Rosenfeldov palác v Žiline, Hrad Modrý Kameň, zrúcanina hradu Parič v Trebišove, 
Štiavnické Bane – bašta mestského opevnenia a Budatínsky hrad v Žiline.

BAťOVO MENO SÚD NEOČISTIL. ZRUŠIL VERDIKT, KTORÝ ANULOVAL TREST Z ROKU 1947
31. októbra 2014 (Zdroj: Pravda.sk)

Bratislavský krajský súd zrušil verdikt, ktorým súd prvého stupňa vlani anuloval trest dlhoročného väzenia a 
prepadnutia majetku, ktorý v roku 1947 uložil československý súd podnikateľovi Janovi Antonínovi Baťovi. 
Minuloročné rozhodnutie súdu otvorilo Baťovým príbuzným cestu k podaniu žiadosti o vyplatenie náhrady 
za majetok, ktorý obuvníkovi znárodnili. Tento návrh síce slovenské ministerstvo financií tento rok odmietlo  

s odôvodnením, že štvorica žiadateľov nepredložila požadované dokumenty, Baťovci sa však chystali podať novú žiadosť.
Pod Baťov koncern patrilo na Slovensku mnoho podnikov. Podnikateľ tu vybudoval priemyselné centrá Partizánske, Svit, Nové 
Zámky a Bošany. Súčasťou Baťovho impéria bol aj Bojnický zámok. Baťov vnuk John Nash odhadol, že hodnota Baťovho majetku na 
Slovensku dosiahla niekoľko miliárd eur. Krajský súd v Bratislave okrem anulácie minuloročného verdiktu nižšieho súdu nepovolil 
ani obnovenie trestného konania voči Baťovi.

CENU SR ZA KRAJINU 2014 ZÍSKALA LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
15. októbra 2014 (Zdroj: Pravda.sk)

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014 získala obec Liptovská Teplička. Na svojej internetovej stránke o tom 
informovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), ktoré cenu udeľuje. Obec ocenenie získala za obnovu 
a zachovávanie historických krajinných štruktúr, konkrétne terasových políčok ako charakteristických čŕt krajiny 
v horských prírodných podmienkach. V rámci ocenenia bude Liptovská Teplička reprezentovať Slovensko v 

medzinárodnej súťaži Cena Rady Európy za krajinu 2015.

VÝROČIE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA SLOVÁKOV VEľMI NEZAUJÍMA
28. októbra 2014 (Zdroj: Pravda.sk)

Už tradične si Slováci pripomenuli výročie vzniku samostatného Československa bez väčšej pozornosti 
verejnosti. Založenie spoločného štátu Čechov a Slovákov si však uctil prezident Andrej Kiska, ktorý 28. október 
1918 označil za jedno z najvýznamnejších dátumov v moderných dejinách Slovenska. V Česku je tento deň na 
rozdiel od Slovenska štátnym sviatkom. „Bol to prvý štátny útvar, v ktorom sa Slováci konštituovali ako moderný 

európsky národ a spolu s českým národom sa postavili za princípy parlamentnej demokracie s vysokou úrovňou občianskych práv,“ 
uviedol Kiska vo svojom vyhlásení. Spoločný štát znamenal pre Slovákov podľa Kisku prínos v oblasti vzdelávania, kultúry a politiky, 
ako aj pri budovaní a rozvoji parlamentnej demokracie. „Pripomínať si 28. október považujem za dôležité tak z hľadiska našej 
minulosti, ako aj z hľadiska demokratickej prítomnosti a budúcnosti, o ktorú sa musíme aj dnes usilovať,“ zdôraznil Kiska.
Ešte dopoludnia Kiska položil v Bratislave kyticu k pamätníku spoluzakladateľa Československa Milana Rastislava Štefánika a  
k pamätníku československej štátnosti, kde tiež stojí socha prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka.
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
31. října 2014 (Autor: Karolína Pohlová)

If you are interested in Czech lessons and wish to join our class, 
contact Karolina Pohlova on 0478 168 596, k.pecharova@hotmail.com

Přijali by vás na střední školu? Zkuste si test z literatury!

SPRÁVNé ŘEŠENÍ

1.a;2.c;3.c;4.c;5.c;6.b;7.c;8.b;9.a;10.b.

1.Autorem předlohy k filmu Postřižiny je:
a)bohumil Hrabal
b)Ota Pavel
c)Zdeněk Svěrák

2.Uveďte, kdo napsal hru Lucerna:
a)Václav Havel
b)Josef Kajetán Tyl
c)Alois Jirásek

3.Audience, Vernisáž, Protest jsou jednoaktovky s 
výraznými dokumentárními a autentickými rysy.
Jejich autorem je:
a)milan Uhde
b)Josef Topol
c)Václav Havel

4.Který z těchto románů nenapsal Josef  Škvorecký
a)Zbabělci
b)Tankový prapor
c)Sekyra

5.Jediným českým spisovatelem, který se stal 
nositelem Nobelovy ceny za literaturu je básník…
a)František Halas
b)František Hrubín
c)Jaroslav Seifert

6.Která hra nepatří do dílny dvojice Jan Werich-Jiří 
Voskovec?
a)Osel a stín
b)Husaři
c)Rub a líc

7.Název divadla, jehož zakladateli jsou Jiří Suchý a 
Jiří Šlitr, je:
a)Ypsilonka
b)Divadlo na Zábradlí
c)Semafor

8.Mého to koně krok. K městu jsem nocí jel a přišel 
k pahorku, na němž byl tichý stán dávno již obdržel  
přestrašný lesů pán, poprvé Viléma bledou jsem 
lebku zřel. Autorem textu je:
a)Karel Jaromír Erben
b)Karel Hynek Mácha
c)Josef Kajetán Tyl

9.Autorem románu Bestiář je:
a)Bára Nesvadbová
b)Halina Pawlowská
c)michal Viewegh

10.Vyberte dílo,které je z uvedených nejmladší:
a)Vrať se do hrobu
b)Odcházení
c)Báječná léta pod psa

Pan Karel bydlel na …ižkově ….áměstí v …lomouci. Jednou se rozhodl cestovat po ….eské republice. Nejdříve 

se vydal do Prahy. Z …lavního nádraží šel rovnou na …áclavské náměstí a potom na nejbližší zastávku 

metra. Navštívil …ražský hrad, ale líbil se mu i …ěkanát …edagogické …akulty …arlovy …niverzity. Večer si 

zašel do vinárny U …elené …áby a potom do …árodního divadla, kde zrovna hráli …rodanou …evěstu. Strávil 

v Praze celou dovolenou, a tak další místa v …echách už nenavštívil.

PROCVIČTE SI PSANÍ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN



Beseda LISTOPAd - PROSINEC 2014

strana 13

ZPRÁVA Z bESÍdKY
Listopad - prosinec 2014 (Autor: Jiří Skočilas)

Milé děti, rodiče a přátelé Besídky,

v září se úspěšně poprvé uskutečnila Drakiáda a dá se téměř s jitotou říci, že bude pravidelnou součástí 

ročního programu Besídky. Krátkou zprávu a několik fotografií najdete na straně č.14.

Nyní nám již konečně začalo sluníčko krásně hřát a velmi rychle se nám blíží čas vánoční! Je tedy třeba si 

připomenout české vánoční tradice a zvyky. Stručný přehled těchto zvyků jsme pro vás připravili v tomto 

čísle. Zároveň otiskujeme klasickou vánoční písničku “Rolničky”.

Nezapomeňte se s vašimi dětmi přijít pozdravit s Mikulášem, anděly a samozřejmě i s čertem v neděli 7.12.

na Mikuláškou nadílku v našem klubu. Více informací k akci najdete na straně č.4. 

Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2015!

Vybarvi obrázek
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KDYŽ JE POČASÍ NA DRAKA
Září 2014 (Autor: Karolína Pohlová)

Hurá! Drakiáda, jdeme pouštět draky!!

Vyrazit si s dětmi na pouštění draků, zvláště když fouká, není nic obtížného. Stačí si vzít jen draka, děti, něco 

na zahřátí a najít vhodné místo, kde draci, děti i rodiče budou mít rozlet i rozhled. Pro první ročník Drakiády 

jsme zvolili skvělý Stromlo Forest Park, který se ukázal být k pouštění draků přímo ideální.To zejména proto, 

že ačkoliv v celé Canbeře vládlo úplné bezvětří, Stromo poskytlo alespoň mírný vánek.

Na první ročník Drakiády přišla spousta dětí i dospělých s různými typy draků. Během pouštění složitých 

i jednoduchých konstrukčních kousků jsme si ověřili, že draci se dělí do dvou kategorii - létaví a okrasní. 

Okrasného draka dostal do vzduchu jen mimořádně rychlý rodič, kdežto draka létavého dostaly do vzduchu 

i malé děti a umožnily tak svým rodičům prodiskutovat aktuální společenské dění nad grilovanými párky.

Děkujeme za organizaci  velmi příjemné akce, ze které se vrátily ve zdraví všechny děti  a téměř všichni draci.

Již teď se těšíme na druhý ročník Drakiády!!

P.S.: Větry příště zajišťuje rodina Pohlova Několik fotografií z letošního ročníku

Foto: Novákovi
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Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? 

Kašpárek maličký nebo děda Mráz?

Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? 

Maminčiny písničky, vánoce a sníh.

Sláva, už je sníh, jedem na saních, 

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.

Kouká na syna, uši napíná... 

Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? 

Kašpárek maličký nebo děda Mráz?

Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? 

Maminčiny písničky, vánoce a sníh.

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!

Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:

Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? 

Kašpárek maličký nebo děda Mráz?

Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? 

Maminčiny písničky, vánoce a sníh.

VÁNOČNÍ PÍSNIČKA

Rolničky
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VÁNOČNÍ ZVYKY & TRADICE
14. listopadu 2014 (Autor: Blanka Nováková)

Zlaté prasátko
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad každý vybaví malou holčičku v jedném známé 
reklamě a její: “Ne, ne nemusím, já už ho vidím ... “. Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte 
celý Štědrý den se postit, tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a 
dobrou úrodu na celý příští rok. Zřejmě proto, že zajišťování úrody už nebývá nejvyšší prioritou 
našich domácností, tak se také málokomu podaří zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně 
či stropu místnosti.
 
Štědrovečerní magie
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte 
zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři 
počet strávníků můsí být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř 
se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý 
příští rok. A také se nesmí zapomenout, že se od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do 
skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten se už “příštích Vánoc nedožije”.

Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko napříč, tedy kolmo na stopku. Kdo ve svém 
jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho 
čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky 
jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, 
velkého jablka. Podobnou informaci jako jablka podle tradice ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve 
čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok.

Lití olova
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova. Nad plamenem či na 
kamnech se roztaví kousek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, 
do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm 
snaží rozeznat tvář či monogram toho, kdo je jim určen. Výsledný tvar olova je také možné číst jako 
odpověď na předem položenou otázku.

Skořápkové lodičky
Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik 
vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka  - 
nejsnáze  pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do větší 
nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho 
svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá 
na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma.

Štěstíčka
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí, zdraví, bohatství, svatba, dítě atd.) 
a ty se vloží do nádobky. Stolovníci pak po večeři losují. Převládají samozřejmě pozitivní hesla, 
negativním doporučuji se vyhnout. Použité heslo se vrací do nádobky zpět, aby další losující si 
mohl vytáhnout svou budoucnost z plné škály osudu.
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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
mEmbER REGISTRATION

Jméno/Name: ............................................................... Příjmení/Surname: .....................................................................

Adresa/Address:  ..................................................................................................................................................................

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

Časopis / Magazine:              Tištěná verze/Printed              Emailem/By email      

Výše příspěvku/Total amount: .........................................  Podpis/Signature: .................................................................

2015
ROK / YEAR

Č L E N S K Á  P Ř I H L Á Š K A  A  P Ř Í S P Ě V K Y

m E m b E R  R E G I S T R AT I O N  &  d O N AT I O N S

Členské poplatky klubu Beseda jsou rozděleny 
do dvou částí. První částí je základní členský 
poplatek, který pokrývá roční členství a také 6 
tištěných vydání časopisu Beseda. 
Druhou částí je zcela dobrovolný příspěvek a 
to v libovolné výši na opravy budovy klubu, 
produkci a distribuci časopisu.

membership fees are divided into two parts. 
First part is basic membership fee which 
includes 1 year membership as well as 6 
printed issues of beseda magazine.
Second part is voluntary donation of any 
amount used for club’s building repairs and 
production & distribution of the magazine.

Jednotlivec
Single
Rodina
Family
Student/Důchodce
Student/Pensioner 
Student/Důchodce rodina
Student/Pensioner Family

$15.00

$20.00

$10.00

$15.00

PLATEBNÍ ÚDAJE // PAYMENT DETAILS
bANK dEPOSITS Name: beseda  Acc.no.: 008 002 18  bSb: 062 908
CHEQUES   Please make cheques payble to beseda and post it to 
   beseda, The Secretary U12/18 Shropshire St, Queanbeyan, NSW 2620

Členské poplatky jsou splatné nejpozději do 29.2.2015 ! // Membership fees are payable by 29.2.2015 !

(Zaškrtněte jednu či obě možnosti)
(Tick one or both options)

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ



Beseda LISTOPAd - PROSINEC 2014

strana 20

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 délku 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 židli 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 vhodné 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, w, 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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& Happy New Year

MerryChristmas


