
The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

KEEPING CZECHS & SLOVAKS TOGETHER SINCE 1952

Issue no. 
1/2015



POLICIES
- Views expressed in contributions are not necessarily opinion of the Editing Committee
- Magazine is issued every 2 months
- Classifieds are free of charge for club members and magazine subscribers
- Closing date for all contributions is the last day of the first month

THE PUBLICATION OF THIS JOURNAL IS SPONSORED BY

Beseda The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.
Patroned by the Hon. Margaret Reid OA (Former Senator for Canberra)

VICE PRESIDENT  |  Mr Tony Vincenc  
E: vincenc@grapevine.com.au, M: 0408 628 762

VICE PRESIDENT  |  Mrs Petra Hewett 
E: chrisandpetra@gmail.com

SECRETARY  |  Mrs Boya Russell 
E: boya.russell@act.gov.au

TREASURER  |  Mr Ján Suchovský 
E: jansuch@bigpond.com

COMMITTEE MEMBERS 

Mr Kočo Damjanovski  |  E: kochod@yahoo.com

Mr Aleš Zezulka  |  E:  beseda.a.zezulka@gmail.com

Mr Jiří Menčík  |  M: 0416 309 219

Mr Alexander Wallner  |  E: awallner@grapevine.com.au

BESIDKA - KID’S PROGRAM  |  Mrs Petra Hewett
E: chrisandpetra@gmail.com

CZECH LANGUAGE TEACHER  |  Mrs Karolína Pohlová
E: k.pecharova@hotmail.com

EDITOR  |  Mr Jiří Skočilas 
E: jiri.skocilas@seznam.cz

CLUB’S ADDRESS 
U12/18 Shropshire St
Queanbeyan
NSW 2620

POSTAL ADDRESS
Beseda, The Secretary 
U12/18 Shropshire St 
Queanbeyan
NSW 2620

DONATIONS
BANK DEPOSITS
Name: Beseda
Acc.no.: 008 002 18
BSB: 062 908

CHEQUES
Please make cheques 
payble to Beseda and 
post it to the above 
postal address

MEMBERSHIPS, SUBSCRIPTIONS & DONATIONS
For detailed information about club membership, subscription options for our 
magazine and donations, please see page 3.



Beseda LEDEN - ÚNOR 2015

STRANA 1  |  Obsah, blahopřání, členské poplatky

STRANA 2  |  Zpráva z výboru Besedy

STRANA 3  |  Členská přihláška / Membership info

STRANA 4  |  Co připravujeme

STRANA 5  |  Coming-up events

STRANA 6-7 |  Něco k titulní straně

STRANA 8  |  Z literatury

STRANA 9  |  Výuka českého jazyka

STRANA 10-11 |  Výběr z tisku

STRANA 12-15 |  Besídka - program pro rodiny s dětmi

STRANA 16 |  Slovo má David Gottwald

STRANA 17-19 |  Křížovky

STRANA 20 |  Inzerce

OBSAH VYDÁNÍ 

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

BLAHOŽELÁME 
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Maya Skočilas (17.1.)
Alena Skočilasová  (26.1.)
Miroslav Půža (2. 2.)

V januári a februári 2015 budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: 

Jiří Vodička  (19. 2.)
Jiří Menčík  (22. 2.)
Kočo Damjanovski (26. 2.) 

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.

UHRAZENé ČLENSKé PříSPěVKy

Dr. Dobes $50, Boya Russell $20, K. Damjanovski $20, K. Pohlova $15, V. Onder $20, 
Z. Reichova $30, M. Dobes $30, J. Ruckslosh $20, V. Janota $50, Z. Kasparek $20, 
J. Petru $30, V. Malek $20, O. Kincel $30, A.+Z. Wallner $50

Děkujeme za vaše příspěvky!
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VýBORU BESEDy ZA OBDOBí LISTOPAD-PROSINEC 2014

Výbor Besedy přeje všem členům, jejich rodinám a všem přátelům Besedy hodně zdraví a úspěšný příští  rok.

Uplynulé 2 měsíce byly ve znamení seznamování novějších členů výboru se zvyklostmi  a požadavky 

pravidelných měsíčních schůzí Besedy. První schůze nového výboru byla v listopadu. Změnou dne pořádání 

výborových schůzí  z třetí soboty odpoledne na první úterý v měsíci a začátek v 6. hod. večer  se staly  

vhodnější pro zaměstnané členy výboru a uvolnily soboty pro rodinné povinnosti mladších. Tím se musí také 

vyřešit změny sobotního otvírání budovy a opravit veřejné informace o otevření budovy Besedy.

Obě schůze se převážně zabývaly přípravou akce “Příchod sv. Mikuláše“ v neděli odpoledne, 7. prosince. 

Zajištění obsazení postav Mikulášova doprovodu s programem a občerstvením návštěvníkům vyžaduje vždy 

větší přípravy.

V listopadu se objevila v předložené finanční zprávě  výboru  vyšší položka nákladů hospodaření Besedy. 

Pokladník nás seznámil  s detaily položky. Rozhodnutí o práci na novém pokrytí podlahy  horního podlaží 

byly již schváleny  před Výroční členskou schůzí. Byla to neodkladná investice, protože stav koberce se 

stával také zdravotním rizikem. Amatérská výměna koberce nepřipadala v úvahu pro jeho značný rozměr, 

neodbornost členů a velmi riskantní práci.

Začátkem prosince byla organizována povinná schůze účastníků National Multicultural Festivalu v budově 

ACT Governmentu. Seznámili jsme se s požadavky celé akce. Losování o umístění stánků proběhne v lednu. 

Začali jsme také s detailní přípravou organizace účasti Besedy na Festivalu.

Prosíme všechny členy a přátele Besedy o pomoc v našem stánku při přípravě bramboráků a prodeji piva. 

Festival je naše nutná akce k zajištování finančních fondů  Besedy.

Prosincová schůze výboru měla v programu zlepšení komunikace ve výboru a členstvem. Tento úkol nebyl 

splněn pro omluvu stěžejního člena výboru a byl přesunut na příští schůzi. 

Na této schůzi jsme byli seznámeni s detaily výuky lekcí češtiny, probíhajících již delší dobu pod hlavičkou 

Besedy. V současné době jsou řízeny a vyučovány naší novou členkou výboru  s odborným profesionálním 

vzděláním, Karolínou Pohlovou. Oceňujeme její nasazení a organizační úsilí. Karolína také nabídla možnosti 

připojení do kurzů pro další zájemce. Prosíme o rozšíření a doporučení  této informace všem známým a 

zájemcům o češtinu. 

Prosincová výborová schůze jestě ověřila stav příprav Mikuláše. 

V  neděli 7.12. jsme byli svědky výborně připraveného programu, organizovaného mladou generací maminek. 

Potěšila mimořádná návštěva a početné malé a nejmenší publikum s účastí v programu odpoledne. Všem 

moc děkujeme. Popis a snímky z Mikuláše následují  v samostatném článku.

Výbor Besedy děkuje všem za pomoc při činnosti našeho krajanského spolku, všech dobrovolných pracovních 

výkonech v Besedě během roku 2014 a těšíme se na pokračování přátelských vztahů a spolupráce v roce 

2015.

           Za výbor Besedy R. Jež
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Náš prezident René Jež dne 13.1.2015 na svou funkci prezidenta a zároveň člena výboru z osobních a 

zdravotních důvodů rezignoval s okamžitou platností a dočasným vedením klubu byl pověřen viceprezident 

Tony Vincenc. Renému tímto děkujeme za jeho práci a přejeme pevné zdraví !

OZNÁMENÍ
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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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CO PřIPRAVUJEME

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

Již tradičně se klub Beseda zúčastní 
National Multicultural Festival a bude 
mít svůj stánek s tradičními pochutinami 
a samozřejmě i báječným českým pivem. 
Nenechte si tuto událost ujít a přijďte nás 
určitě do našeho stánku navštívit !

14. ÚNORA 2015

Pokud máte zájem nám ve stánku pomoci, obraťte se prosím 
na sekretářku klubu Boyu Russell, boya.russell@act.gov.au. 
Boya zpracovává časový harmonogram pro služby ve stánku. 
Děkujeme za ochotu!

infoRMAce PRo DoBRoVolníKy

Těšíme se na viděnou !
Více informací o festivalu najdete na interenetových stránkách http://goo.gl/zfelce 
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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.

Traditionally, the Club Beseda will be taking 
part in the upcoming National Multicultural 
Festival. In our marquee we’ll again offer 
Czech & Slovak food and wonderful Czech 
beer. This is the biggest event of the year so 
don’t miss out and come visit us !

14TH FEBRUARY 2015

if you are interested in helping us out in the tent, please, contact 
our Secretary Mrs Boya Russell, boya.russell@act.gov.au. 
Boya is in charge of work schedulle for the festival. Thank you 
for yor help!

infoRMATion foR VolunTeeRS

See you all there !
Detailed information about the festival can be found on http://goo.gl/zfelce 
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K TITULNí STRANě

České dědictví UNESCO - Vila Tugendhat
6. ledna 2015   (Autor: Jiří Skočilas)

Vila Tugendhat v Brně je ojedinělým funkcionalistickým dílem 
německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který 
vypracoval v roce 1928 na zakázku manželů Grety a Fritze 
Tugendhatových návrh stavby. Postavena byla v letech 1929-
1930 v Brně-Černých Polích. V roce 1938 manželé Tugendhatovi 
emigrovali do švýcarského St. Gallen. Během války byl dům 
zabaven gestapem a při osvobozování Brna byl poničen. Provedené opravy a nevhodné úpravy se 
architektonické podstaty stavby naštěstí nedotkly. Vila prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2010-2012. 
Dnes je přístupná veřejnosti jako muzeum. V roce 2001 byla vila Tugendhat zapsána do seznamu světového 
dědictví UNESCO.

Projektováním domu byl pověřen jeden z nejvýznamnějších 

evropských architektů té doby Ludwig Mies van der Rohe. 

Architekt rozvrhl vilu do tří pater, přesto že z pohledu z ulice vila 

působí jako přízemní jednopodlažní budova. Horní patro obsahuje 

přijímací halu, oddělené ložnice manželů Tugendhatových (se 

sociálním zařízením), dva dětské pokoje a pokoj vychovatelky 

(druhé sociální zařízení) a rozlehlou terasu. K hornímu patru 

přiléhá také byt správce a garáž pro dvě auta. Konstrukci vily 

tvoří ocelový skelet, železobetonové stropy a cihelné zdivo. 

Terasy a schodiště mají travertinové obklady. Nosné ocelové 

pilíře architekt nijak neskrýval, jen je v obytné části nechal obalit 

chromovanými krytkami.

Prostřední patro sloužilo jako obytná a reprezentativní část. 

Obsahuje volný prostor náznakově dělený závěsy, jednou 

dřevěnou půlkruhovou stěnou (oddělující jídelní prostor) 

a jednou onyxovou stěnou (oddělující pracovní prostor od 

obývacího). Onyxová stěna má tu jedinečnou vlastnost, že pod 

určitým úhlem propouští sluneční paprsky a mění se tak její 

barva; její pořízení bylo velice nákladné - stála 200 000 korun. 

Součástí patra je i skleněnou stěnou oddělená zimní zahrada, 

která měla své vlastní mikroklima. Celá přední strana pokoje 

je prosklená sedmi velkými tabulemi velmi průzračného skla o 

rozměrech 5 x 3,5 metru a síle 1 cm. Dvě z těchto tabulí bylo 

možno posouvat elektromotory, případně je celé zasunout pod 

podlahu a otevřít tak pokoj do zahrady.
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K TITULNí STRANě  ...POKRAČOVÁNí

Spodní patro, které je v současné době přístupné v rámci rozšířeného okruhu, bylo vyhrazeno služebnictvu a 

technickému zázemí (strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna pro elektrické spouštění oken, prádelna, 

fotokomora, místnost pro kožichy). Vytápění prostředního patra bylo na tehdejší dobu pokrokové - na rozdíl 

od horního a spodního patra, kde byly normální radiátory, se prostřední patro vytápělo horkým vzduchem. 

Horký vzduch bylo možno, ve k tomu zvlášť vyhrazené místnosti ve spodním technickém patře, nejdříve 

smísit s čerstvým vzduchem z ulice (přiváděným průduchem z technické terasy) nebo v létě s chladným 

vzduchem z chladící místnosti, kde byl ochlazován vodou polévanými mořskými kameny. Smíšený vzduch 

byl poté zbaven nečistot v olejovém filtru, následně “provoněn” ve filtru z cedrových hoblin a pak vháněn 

do obytného patra průduchy v podlaze a ve stěnách.

Ve spodním patře jsou také vystaveny fotografie Fritze Tugendhata dokumentující stavbu a zařízení 

domu. Právě jeho záliba ve fotografování je důležitým zdrojem původního vzhledu domu, podle kterého 

rekonstrukce probíhala.

Návštěvnické okruhy
Připraveny jsou dvě trasy po obytných prostorách i technickém zázemí domu, lze zakoupit vstupenku také pouze do 
zahrady. I. – standardní, šedesátiminutový okruh po tzv. ložnicovém patře a hlavním obytném prostoru, přípravně, 
kuchyni a zahradě je jako II. – technický, devadesátiminutový okruhu rozšířen o strojovnu vzduchotechniky; kotelnu; 
strojovnu pro elektrické spouštění oken; prádelnu; fotokomoru; trezor na kožichy. 
Vzdělávací programy
jsou zaměřeny na školní skupiny a zahrnují tematické komentované prohlídky doplněné tvůrčími etudami nebo 
diskusí s aktivizačními prvky (např. program pro MŠ a ZŠ s názvem Architektura vily Tugendhat – „Méně je více“)
Výstavy, přednášky a další akce
Např. výstava Slavné brněnské vily představila „malé“ dějiny architektury minulého století nejen v moravské metropoli, 
ale i v širších územních souvislostech. Program Hvězdy ve vile Tugendhat zase nabídl ve spolupráci s Brněnskou 
hvězdárnou sledování hvězd ze zahrady a teras vily. Ve vile přednášeli světoznámá česká architektka a designerka Eva 
Jiřičná či Christopher Long, profesor dějin architektury a designu na Texaské universitě v Austinu, a jiní, navštěvují ji 
významné osobnosti včetně stále se vracejících členů rodiny Tugendhatovy apod.

CO VILA NABÍZÍ

Více informací naleznete přímo na internetových stránkách Vily Tugendhat - www.tugendhat.eu

České dědictví UNESCO - Vila Tugendhat  ...pokračování
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Z LITERATURY

Jaro je jaro, na jaře 
je všechno nové, 
všechno svítí novými 
barvami, a pan Mandril 
si koupí nové šaty a 
jde s papouškem na 
procházku, jdou do 
parku a papoušek povídá, máte nové šaty, 
ani nevíte, jak vám sluší, a pan Mandril je 
polichocen a říká, je tak krásně, můžeme 
se posadit, nemyslíte, a tak si sednou na 
lavičku, ale lavička je čerstvě natřena, 
lavička je natřena na červeno a pan 
Mandril má zčistajasna červené kalhoty, 
papouškovi to nemůže vadit, cožpak 
papoušek, ten je celý červený, ale chudák 
Mandril má po náladě, říká, co teď, ale 
papoušek to bere na lehkou váhu, mám 
doma nějakou vodičku na čistění, za chvíli 
budou šaty jako nové, počkejte chvíli, 
a odletí a Mandril čeká, čeká v parku na 
papouška, ale papoušek nikde, jaro je 
pryč, léto taky, listy padají ze stromů a po 
papouškovi ani památky, nejspíš se někde 
zapovídal, myslí si Mandril a má zlost, 
není to maličkost, je prosinec a Mandril 
má modrý nos, má modrý nos a červené 
kalhoty, teď už nestojí za to chodit domů, 
říká si, počkám tady do února, a tak čeká 
do února a jde rovnou na maškarní ples. 

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)

MANDRIL
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ČESKý JAZyK A LITERATURA
31. prosince 2015 (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.c; 2.a; 3.f; 4.b; 5.a

1. Se kterou dvojicí je spojeno Osvobozené 

divadlo?

a) Jiří Grossmann – Miloslav Šimek

b) Jiří Suchý – Jiří Šlitr

c) Jiří Voskovec – Jan Werich

2. Ve kterém z těchto děl se objevuje postava 

doktora Galéna?

a) Bílá nemoc

b) Krakatit

c) Věc Makropulos

3.Který z těchto spisovatelů nenapsal ani jednu 

knihu pro děti či mládež?

a) Josef Čapek

b) Karel Poláček

c) Vítězslav Nezval

d) Vladislav Vančura

e) Václav Havel

f) Žádný, každý napsal alespoň jednu knihu pro     

   děti či mládež

4. Píši vám, Karino, a nevím, zda jste živa, zda nejste 

nyní tam, kde se už netoužívá, zda zatím neskončil 

váš nebezpečný věk. Jste mrtva? Poproste tedy svůj 

náhrobek, aby se nadlehčil…

Kdo je autorem těchto veršů?

a) František Gellner

b) Jiří Orten     

c) Jiří Wolker

 

5. Tento básník, prozaik a dramatik se narodil v roce 

1929 v Brně. Nyní žije ve Francii a své knihy vydává 

pouze ve francouzštině. Je autorem románů Žert a 

Nesnesitelná lehkost bytí. O kterém z těchto autorů 

je řeč?

a) Milan Kundera      

b) Arnošt Lustig      

c) Pavel Kohout

1.  Houfy špačků se sletěl… na zralé třešně.  (i, y)

2. Soutěž v cyklistice vyhráli …stravští jezdci.  (o, O)

3. Vyprávěl o m… svým kamarádům.  (mě, mně)

4. Vojenská …práva sídlí v této krajní budově.  (s, z)

5. Děvčata vyšíval… ubrusy.  (i, y, a)

6. Na slunci se drahokam… krásně třpytily.  (i, y)

7. Na hráz… rostly mohutné duby.  (i, y)

8. Petr si …mazal kalhoty.  (s, z)

9. Postavte tu vázu s květinam… na stolek u okna.  (i, y)

10. Nejvíce se mi líbí opera …raniboři v Čechách.  (B, b)

DOPLŇ CHyBěJíCí PíSMENO

SPRÁVNé řEŠENí

1.y, 2.o, 3.mně, 4.s, 5.a, 6.y, 7.i, 8.z, 9.i, 10.B.
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PřED TřEMI LETy ZEMřEL HAVEL, LIDé SI HO PřIPOMENOU KRÁTKýMI KALHOTAMI
18. prosince 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

VýBěR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA

Třetí výročí úmrtí bývalého českého prezidenta Václava Havla si dnes připomínají jeho příznivci. Nejrozšířenější 
asi bude akce s krátkými kalhotami, která připomíná Havlovo vystoupení na vojenské přehlídce s povytaženými 
nohavicemi. V kostele sv. Anny, z nějž Havel se svou ženou Dagmar budovali společenské centrum Pražská 
křižovatka, bude v 18:00 kardinál Dominik Duka sloužit za Havla zádušní mši.

V sídle Knihovny Václava Havla v Ostrovní ulici večer vystoupí Divadlo na tahu, které v režii Andreje Kroba uvede jeho méně známou 
„vaňkovku“, hru Protest z roku 1978. A v Mlýnské kavárně na Kampě se večer sejdou Havlovi přátelé nad jeho texty či oblíbenou 
hudbou, hlavně však vzpomínkou na významnou osobnost českých i evropských dějin. V divadle Alfred ve dvoře začne v 16:00 
Čtení z Havla - přijít může každý, kdo si chce úryvkem z některého z Havlova textu připomenout jeho osobnost a myšlenky. V Praze 6 
mohou lidé přijít do Wuchterlovy ulice zapálit svíčku a pokusit se znovu vytvořit symbol srdce, jímž prezident doplňoval svůj podpis.

ČEŠI PÁTRAJí PO PřEDCíCH. RODOKMEN PřIJDE I NA DESETITISíCE
12. prosince 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Stále více Čechů se v poslední době věnuje pátrání po svých předcích a příbuzných a sestavování rodokmenu. 
Náročné hledání v matrikách, kronikách a dalších archívech ale řada lidí sama nezvládá a objednává si sestavení 
rodokmenu u profesionálů. Není to však levná záležitost. Základní rodokmen stojí od šesti tisíc výše. Hodina 
hledání v archívech přijde nejméně na 280 korun. Náročná práce v archívech, pátrání v cizině však můžou cenu 

poznání své minulosti a rodu vyhnat i do desítek tisíc. „Ano, Češi ve stále větším počtu případů hledají svoje kořeny, vzdálené 
příbuzné, rodinné vazby,“ potvrzují archiváři a správci matrik.

CHIRURG POMAHAČ By RÁD DěLAL REKONSTRUKCE CELéHO TěLA
10. prosince 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Světově proslulý český plastický a rekonstrukční chirurg Bohdan Pomahač, který 16 let žije a pracuje v USA v 
Bostonu a jako první tam před lety provedl úspěšnou transplantaci celého obličeje, přiletěl na několik dní do 
ČR. řekl, že by rád byl, kromě transplantací obličeje či rukou, schopen rekonstruovat i další části těla, například 
nohy či břišní stěnu. „Chtěli bychom rekonstruovat celé lidské tělo, ač by chyběla kterákoliv jeho část. Je to ale 

nesmírně náročné. Úspěšné operace se naštěstí dějí každý týden a na spoustě pacientů. Více unikátní operace však provádíme jen 
několikrát do roka. Letos jsme transplantovali další dva obličeje a oboustranně horní končetiny u jednoho pacienta,“ uvedl doktor 
Pomahač. Díky tomu řada lidí dostala druhou šanci na důstojný život, který jim byl v důsledku ztráty nebo silného zohavení obličeje 
značně znepříjemněn.

TEMELíN OPěT ZíSKAL PRESTIŽNí EKOLOGICKý CERTIFIKÁT EMS
4. prosince 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Jaderná elektrárna Temelín postupuje při ochraně životního prostředí v souladu s mezinárodními normami. 
Takový je závěr ekologického auditu, který tento týden dokončila v jihočeské elektrárně mezinárodní auditorská 
společnost Det Norske Veritas. Prestižní ekologický certifikát EMS si tak Temelín udržuje už deset let. „S vývojem 
technologií se zpřísňují i jednotlivé normy. Co na certifikát stačilo před deseti lety, je pouze částí toho, co je 

nezbytné splnit nyní,“ zdůraznil vedoucí týmu z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas Vlastimil Pejčoch.
V Temelíně se tentokrát auditoři zaměřili na ochranu životního prostředí v oblasti vodního hospodářství. Jedním z míst, o které měli 
největší zájem, byla chemická úpravna vody. „Nedávno elektrárna přešla na nový způsob chemické úpravy vody, který je k životnímu 
prostředí ještě šetrnější,“ ocenil přístup vedení elektrárny Pejčoch s tím, že auditorský tým je v Temelíně zvyklý na vysoký standard, 
který může být vzorem i pro jiná průmyslová odvětví. Na jihu Čech patří mezi deset firem, které požadavky mezinárodní ekologické 
normy splňují.

NA VELKé JAVOřINě OSLAVILy KONEC ROKU TISíCE ČECHů A SLOVÁKů
31. prosince 2014 (Zdroj: Novinky.cz)

Několik tisíc Čechů a Slováků ve středu tradičně oslavilo konec roku na Velké Javořině v Bílých Karpatech. 
Návštěvníky z obou stran hranice neodradilo ani mrazivé počasí s teplotou kolem minus deseti stupňů Celsia. 
Myšlenka setkávání Čechů a Slováků na hraniční hoře vznikla v roce 1992 jako symbolické vyjádření nesouhlasu 
s rozdělením země. Společný Silvestr Čechů a Slováků je také vzpomínkou na autora myšlenky a zakladatele 

akce, někdejšího ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, který v roce 1995 zahynul ve Vysokých Tatrách. Oba národy se na 
místě potkávají také na letních slavnostech bratrství.
I dnes si lidé připomínali někdejší společný stát, tradicí je zapalování vatry u mohyly. řada lidí přitom chodí na Javořinu opakovaně. 
“Jsme zde potřetí, příroda je nádherná, když je zasněženo, je to nádherné. Je jedinečné, že se lidé tak setkávají, to by mělo být,” řekla 
žena ze slovenské Skalice.
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PREZIDENT KISKA VyZNAMENAL DESAť OSOBNOSTí
13. januára 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

VýBěR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Desať ďalších slovenských osobností sa po utorku môže hrdiť najvyššími štátnymi vyznamenaniami. Z rúk 
prezidenta Andreja Kisku si ich slávnostne prevzali v Rytierskej sále Bratislavského hradu. Medzi ocenenými je 
napríklad predvlani zosnulý historik a bývalý pracovník Kancelárie prezidenta SR Milan Zemko. Prezident mu 
in memoriam prepožičal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy a vyznamenanie. Štúrov rad II. triedy si z rúk prezidenta 

prevzal súdny psychiater a pedagóg Jozef Kafka, ďalej dizajnér, sochár, dopravný konštruktér a spoluautor slovenského „lietajúceho 
automobilu“ Štefan Klein a tiež sociologička Helena Woleková. Radom III. triedy bol vyznamenaný vedec, výskumník, pedagóg 
a novozvolený predseda SAV Pavol Šajgalík. Pribinov kríž I. triedy udelila hlava štátu baletnej umelkyni a pedagogičke Auguste 
Herényiovej-Starostovej, rovnaké vyznamenanie II. triedy si z Hradu odniesol filmový kritik, historik, prekladateľ a publicista Pavel 
Branko, hudobník a skladateľ Marián Varga a prozaik, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský. Medailou prezidenta Slovenskej 
republiky bol vyznamenaný skladateľ, koncertný organista, dirigent a pedagóg Ján Valach.

TELEVíZNy VEČERNíČEK JUBILUJE HNEď DVAKRÁT
18. januára 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

Presne pred polstoročím, v januári 1965, začalo bratislavské štúdio vtedajšej Československej televízie 
vysielať rozprávky pre deti “na dobrú noc”. Spočiatku však zďaleka nie každý deň ani v rovnakom čase, tvorili 
iba výplň ostatného programu. Formát známy pod názvom Večerníček, s pravidelným každodenným aj časovo 
vymedzeným vysielaním, odštartoval o desať rokov neskôr. Deduško Večerníček, ktorý dodnes rozprávku 

deťom večer čo večer neúnavne ohlasuje, má síce v rodnom liste v dátume narodenia zapísaný až rok 1977. Ako nadčasový symbol 
tohto televízneho fenoménu si však môže už teraz dopriať hneď dvojnásobné oslavy. Úplne prvá pôvodná rozprávka zo slovenskej 
animovanej televíznej tvorby, odvysielaná ešte v čiernobielej ére, mala názov Ako si mačky kúpili televízor. Podľa literárnej predlohy 
spisovateľky Jaroslavy Blažkovej ju zrežíroval Ján Chlebík a narozprával Július Pántik.

BRUSEL DAL SLOVENSKU 335 MILIóNOV EUR NA VEREJNÚ SPRÁVU A SÚDy
7. januára 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

Na lepšie služby verejnej správy a efektívnejšie súdy dal Brusel Slovensku 335 miliónov eur. Európska komisia 
schválila Operačný program Efektívna verejná správa. Projekty môžu predkladať štátne aj neštátne subjekty, 
teda profesijné združenia či mimovládky. „Program má jediného prijímateľa a tým je občan, ktorý bude 
postupne vnímať zlepšenie fungovania vo všetkých oblastiach verejnej správy, ako na úrovni štátnej, tak aj 

samosprávy,“ povedal na tlačovej besede minister vnútra Robert Kaliňák. Operačný program je podľa neho akási nadstavba pre 
reformu verejnej správy ESO z dielne rezortu vnútra. Do súdnictva pôjde z operačného programu 40 miliónov eur. Minúť sa majú 
na zlepšenie fungovania súdov či na projekty pre obete trestných činov. Operačný program vypracovalo ministerstvo vnútra, je 
súčasťou programovacieho obdobia na roky 2014 až 2020. Prerozdelenie financií nepôjde cez agentúru, riadiť ho bude rezort. Od 
septembra vznikla na ministerstve vnútra sekcia európskych programov. Tím 150 ľudí sa v nej stará o tri operačné programy. Prvé 
výzvy na predkladanie projektov chcú zverejniť začiatkom budúceho roka.

ZA MESIAC ZBRAŇOVEJ AMNESTIE ODOVZDALI 360 ZBRANí
15. januára 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

Za prvý mesiac zbraňovej amnestie občania odovzdali 360 nelegálne držaných zbraní a 5 835 kusov streliva. 
„Cieľom v poradí tretej zbraňovej amnestie je znížiť počet nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj riziko, 
že sa nimi bude páchať trestná činnosť,“ uviedla Marta Fabianová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra. 
Amnestia sa začala 1. decembra 2014 a potrvá do 31. mája tohto roku. Ľudia môžu beztrestne odovzdať svoje 

nelegálne držané zbrane a náboje na ktoromkoľvek policajnom útvare.

KISKA: ŠTÁT By MAL Byť NA STRANE SLUŠNýCH A PRACOVITýCH ĽUDí
1. januára 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

Štát má stáť na strane slušných a pracovitých ľudí. Vo svojom novoročnom prejave to vyhlásil prezident Andrej 
Kiska. Väčšina ľudí na Slovensku si podľa prezidenta tiež želá štát, ktorý bude sociálne vnímavý, avšak nie 
prostredníctvom hesiel, ale priamo ku konkrétnym ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. „Som tiež presvedčený, že 
väčšina z nás dobre rozumie, že potrebujeme nielen štát, ktorý stojí na strane ľudí, ale ktorý aj dobre funguje,“ 

povedal Kiska. Podľa neho to znamená, že dokáže rýchlo reagovať a flexibilne povzbudzovať užitočné projekty a dobré myšlienky, 
ktoré krajinu posunú ďalej.
Podľa prezidenta Slováci dokázali, že môžu byť kreatívni a vynaliezaví aj za nepriaznivých spoločenských, politických a historických 
okolností. Ľudia u nás pritom podľa neho dokážu zniesť veľa námahy a odriekania, keď vedia, že to má zmysel.
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ZPRÁVA Z BESÍDKY
Leden - únor 2015 (Autor: Petra Hewett)

Po příchodu důstojného Mikuláše s rozpustilým čertíkem a usměvavými andílky jsme všichni oslavili Vánoce 

a příchod roku 2015. Pomohly jste, děti, maminkám a tatínkům zdobit vánoční stromeček? A péct vánoční 

cukroví nebo sladkou Pavlovu? Doufáme, že jste nezlobily a Ježíšek nebo Santa vás proto odměnil spoustou 

dárečků!

Pokud očekáváte toužebně náš tradiční lednový karneval pro děti, nebojte se, určitě se uskuteční, tentokrát je 

ale odložen do zimních měsíců. Místo karnevalových hrátek se některé odvážné maminky a děti z canberrské 

komunity zúčastnily dobrodružného pobytu na dětském táboře Šumava u Melbourne. Na bližší podrobnosti 

se můžete těšit v příštím čísle časopisu. Také v blízké době plánujeme uspořádat víkendový výlet pod stany, 

informace budou rozeslány e-mailem.

Přejeme vám všechno nejlepší do roku 2015 a pěkný zbytek školních prázdnin, plný sluníčka a skvělých 

zážitků!

      Vaše Besídka

Vybarvi obrázek
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MIKULÁŠ 2014
Prosinec 2014 (Autor: Karolína Pohlová)

Mikuláš, anděl a čert. Tato obávaná a zároveň milovaná skupinka, která každoročně navštíví skoro každé dítě 

v České a Slovenské republice, zavítala i tentokráte do tak vzdálené země jako je Austrálie.

Každoroční Mikulášova návštěva v Besedě patří po léta k populárním setkáním starších s nejmladšími. 

Letošní čekání na příchod sv. Mikuláše a jeho pekelné i nebeské pomocníky si děti mohly zpříjemnit výrobou 

papírových ozdob, svícnů z jablíček a zdobením perníčků.

Po přivítání návštěvníků Reném, prezidentem Besedy, jsme si společně zazpívali písničku „Rolničky, rolničky“ 

a již po zaznění poslední sloky bylo slyšet pekelné řinčení řetězů oznamující příchod Mikuláše v doprovodu 

dvou andělů.

Po nezbytné skupinové fotce se děti začaly připravovat na svá vystoupení pro Mikuláše. Nejen Mikuláš byl 

ohromen dětskými pěveckými a jinými hudebními výkony. Tleskali jsme jim všichni.

Dětská vystoupení pro Mikuláše byla opravdu vrcholem podařeného odpoledne. Závěr akce patřil opět 

tradiční tombole. 

Děkujeme všem za připravené dobroty, dárky pro děti i ceny do tomboly. Velký dík patří všem organizátorům, 

dobrovolným pomocníkům i neúnavným členům výboru Besedy. 

Těšíme se na všechny na dalších akcích.

Více fotografií naleznete zde:

http://goo.gl/Tb3KdV

foto: novákovi
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     C7    G7  C7   F                          C7                                  F

1. Mám malý stan, mně na nohy táhne snad ze všech stran.

   F7        Bb                                       Bbmi

   Jen mi řekněte, jak dostanu své dlouhé nohy do stanu,

         F                                                  C7        Cdim      C7

   až chladem třást se přestanu, já ze stanu nevstanu.

2. Stan malý mám a nohy tak dlouhé, ach, kam je dám?

   Tak se zmítám z rohu do rohu a hledám vhodnou polohu,

               F                                     Gmi    C7      F

   snad uznáte, že nemohu mít nohu v batohu.

     E7   A                                             E7

R. ó, prochladlý jsem na kvadrát, takhle už se nedá spát,

                                                              A           C7

   když se vkrádá na má záda mráz, zíma a chlad.

3. Mám malý stan, mně na nohy táhne snad ze všech stran,

   a tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve vatě,

            F                                   Gmi  C7  F

   kde neničíte jehličí a kam vítr nefičí.

TÁBOROVÁ PíSNíČKA

Mám malý stan
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Illustrated by David Gottwald/ DuffcoCartoons



Beseda LEDEN - ÚNOR 2015

strana 17

Složitost: LEHKÁ Složitost: TěŽKÁ Složitost: ďÁBELSKy TěŽKÁ

SUDOKU
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KříŽOVKA KLASICKÁ
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KříŽOVKA KLASICKÁ
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Bjarni H. Thorssonautor

režie
Eduard Kudláč

show
one man

www.s
howtat

a.cz
roman

 pomaj
bo

FOTO: MARTIN FRIDNER

2. 2. 2015 ve 20:30 hod.
GT’S HOTEL, 64 Devonshire St, Surry Hills NSW 2010

PRODEJ VSTUPENEK
U VCHODU



- 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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