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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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Ján Gottwald 15. 3.
Tony Vincenc 17. 3.
Vladimír Gottwald 20. 3.
Milena Švehla 1. 4
Daniel Gottwald 6. 4.

V marci a apríli 2015 budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: 

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. J. Krivanek $30, M.Frost & Petra $50, Matuskova $50, J.Mencik $30, M.Ringer $20, 
E.Wegner $40, D.Peska $60, B.Novak $20, M&K Pisovi $50, E.Hoskova $20, J.Kocyan $20, 
L.Jelinek $80, J&V Simecek $20, J&I Suchanek $50, D.Marecek $50, J&A Plesman $30, A&M 
Zezulka $50 Děkujeme za vaše příspěvky!

Mirek Novák          6. 4.
Anika Novák          9. 4.
Lenka Švehlová      11. 4.
Milan Vincenc      11. 4.
Jaroslava Ječmínková 12. 4.

Chris Hewett  12. 4.
Blanka Novák 13. 4.
Marta Krausová 15. 4.
Alena Almassy 19. 4.
Vlastimil Sterner 20. 4.
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ZPRÁVA VýBORU BESEDy - MULTIKULTURNí FESTIVAL 2015

Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili Multikulturního festivalu. Příprava na tuto akci začíná již pár 
měsíců zpátky. Vždy se musí vyplnit hodně přihlášek a zaplatit veškeré poplatky. Dále se musí zajistit 
jednodenní licence na prodej alkoholických nápojů. 
Nakonec se dostaví  konec ledna a začne tvrdá příprava na celou akci. Brambory nakupujeme již oškrábané. 
Koření, kterým ochucuje naše placky, Šani Wallner rozváží na přesnou dávku a na každý kýbl a těch kýblů 
máme necelých deset. Připravená směs se musí přes noc uskladnit v lednici, aby to udrželo krásnou 
světlůnkou barvu.
S pivem je to mnohem lehčí. Deset soudků Černovaru se přivezlo již v pondělí ke mně do dílny a dali jsme 
všechny sudy do lednice vychladit. Proti dřívějším rokům jsme také měli velkou chladící bednu (esky), do 
které se dalo vložit šest sudů piva. Důvod esky bylo udržet pivo studené, jelikož teplé pivo, i když jde přes 
chlazenou pípu pění a trvá to dosti dlouho, než natočíte pár sklenic. Díky Jirkovi Skočilasovi jsme také měli 
k dispozici dvě pípy.
V pátek odpoledne nám Martin Švehla přistavil jeho stěhovací vůz a vše jsme lehce naložili, jaká to paráda
a kamion byl připraven na odjezd v sobotu ráno.
Na místo našeho stánku jsme přijeli v 5.30 hodin ráno. S pomocí mého přítele Phila, rozeního Australana, šlo 
vše jako na drátku. K prodeji jsme byli připraveni již okolo deváté hodiny ranní, ale placky jsme mohli začít 
prodávat až v deset hodin ráno a pivo čepovat v poledne.
No a pak to začalo. Zpočátku to vypadalo, že naše pozice není ta nejlepší, ale i přes to jsme se nezastavili, 
vše jsme vyprodali  a všech deset soudků Černovaru jsme vytočili. V osm hodin večer jsme jen oznamovali 
„All sold out”. Výdělek z letošního ročníku byl tedy nadmíru uspokojivý a pro chod klubu znamená výraznou 
finanční injekci. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli při této úspěšné akci, a to bez jmenování, jelikož nás bylo 
hodně a také bych mohl někoho vynechat, smutná zkušenost z minulosti.
Také bych chtěl oznámit, že k nám do klubu Beseda 29. března zavítá skupina senátorů z České republiky. 
Věřím, že se sejdeme v hojném počtu.
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Antonín Vincenc, místopředseda
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děkuji tímto za mimořádnou vstřícnost a aktivní spolupráci krajanských organizací při 
přípravě návštěvy delegace Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany 
žijící v zahraničí.  Díky pozitivnímu postoji vedení všech hostitelských krajanských 
organizací se otevírá prostor k setkání nejenom pro členy těchto organizací, ale pro všechny krajany ze všech 
koutů Austrálie i Nového Zélandu. 

Termín příletu senátorů se blíží a rád bych proto tímto dopisem rekapituloval, kdy a kde bude možné senátory potkat:   

25. 3.   WA - 18:00-21:00 hod.,  Maďarský klub
  Hungarian Community Hall, 734 Beaufort Street, Mount Lawley
27. 3.  NSW - 16:30-17:30 hod., Sokol  Sydney
  16  Grattan Crescent, Frenchs Forest
28. 3.  NSW - 15:00-18:30 hod., Československý Country klub
  20 Devonshire Road, Kemps Creek
29. 3.  ACT - 15:00-18:00 hod., krajanský klub Beseda
  18 Shropshire Street, Queanbeyan
31. 3.  VIC - 13:00-15:00 hod., Národní dům, klub Sokol Melbourne
  497 Queensberry Street, North Melbourne
1. 4.  VIC - 17:00-9:30 hod., Galerie Domov v sousedství krajanského klubu Sokol Melbourne
  497 Queensberry Street, North Melbourne

Předpokládám, že členové krajanských organizací budou k setkání na jejich domácí půdě pozváni přímo jejich 
organizacemi. Jsem rád, že mohu tlumočit pozvání těchto organizací i pro členy z jiných krajanských organizací 
a vůbec všechny krajany, kteří mají o setkání zájem.

Na internetových stránkách www.mzv.cz/canberra budeme postupně doplňovat další podrobné informace o 
výše uvedených setkáních a také případné změny. Váš názor, otázku, nebo příspěvek k diskusi můžete zaslat na 
e-mailovou adresu canberra@embassy.mzv.cz.

 S pozdravem,

Martin Pohl
velvyslanec

DOPIS VELVySLANCE ČR MARTINA POHLA VŠEM KRAJANůM 
A KRAJANSKýM SPOLKůM V AUSTRÁLII A NA NOVéM ZéLANDě

Vážení krajané,
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CO PŘIPRAVUJEME

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

Klub Beseda pro vás otevírá Aleš. Přijďte si pobesedovat, zahrát kulečník nebo stolní fotbal a nebo si vybrat 

knížku z naší rozsáhlé knihovny.  Speciálně pro milovníky šachů pořádáme tuto sobotu přátelský šachový 

turnaj. Všechny úrovně i věkové kategorie jsou vítány. 

Pro šachisty jsou připraveny lahůdky jako např. partička maxi šachů nebo hra na ručně vykládané šachovnici 

přímo z Persie (íránu). Občerstvení zajištěno.

ŠACHOVÁ SOBOTA V BESEDě
Sobota 18.4. 2015, 14:30-17:00 hod., klub Beseda

V klubu nás navštíví delegace Stálé komise Senátu Parlamentu České Republiky pro krajany žijící v zahraničí 

a všichni jste zváni na setkání s nimi, diskuzi a lehké občerstvení. Delegace přijede ve složení MUDr. Přemysl 

Sobotka, PhDr. Tomáš Grulich, , RNDr. Jitka Seitlová a tajemnice Bronislava Vacková

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE SENÁTORY
Neděle 29.3. 2015, 15:00-18:00 hod., klub Beseda

Všichni členové a přátelé klubu, děti malé i velké jsou srdečně zváni na pálení čarodejnic v Namadgi National 

Park. Čeká vás pestrý program včetně opekání buřtů. Přijet můžete jen na večer anebo zůstat přes noc. Více 

informací najdete na přiložené pozvánce. Těšíme se na vás.

PÁLENí ČARODEJNIC
Sobota 21.3. 2015, od 15:00 hod., Mt. Clear Campground

Akce pořádaná Besídkou speciálně pro malé i ty větší školáky s nabitým večerním i nočním programem. Na 

rodiče pak ráno čeká malé divadelní překvapení! Účast vašich dětí, prosíme, potvrďte nejpozději do konce 

dubna. Více informací najdete na přiložené pozvánce.

KOUZELNÁ NOC POHÁDEK ANEB “VíŠ CO SE DěJE V NOCI V BESEDě?”
Sobota 9.5. 2015, od 18:00 hod., klub Beseda

Každou středu se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi nás zahrát, posedět a 

popovídat. Na herní úrovni nezáleží !!

STOLNÍ TENIS
Každou středu, od 18:30 hod., klub Beseda

Srdečně zveme všechny maminky na tradiční oslavu Dne matek, tentokráte s malým divadelním překvapením!

OSLAVA DNE MATEK
Neděle 10.5. 2015, 11:00 hod., klub Beseda
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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.

The club will be opened for you by Ales Zezulka. Come to enjoy Saturday afternoon, play pool, chat to other 

visitors or read one of many club’s library books. For chess players there will be chess tournament played. 

All levels are welcome. Light refreshments will be offered. 

CHESS SATURDAY IN BESEDA
Saturday 18.4. 2015, 2:30-5:00 pm, Club Beseda

The club will be hosting very special guests from the Czech Republic’s Senate. Everyone is invited to come 

and meet the senators. The delegation from the Standing Senate Commission on Compatriots Living Abroad 

will consist of Dr. Přemysl Sobotka, Dr. Tomáš Grulich, Dr. Jitka Seitlová and secretary Bronislava Vacková

AFTERNOON WITH CZECH SENATORS
Sunday 29.3. 2015, 3:00-6:00 pm., Club Beseda

All members and friends of the club, kids young and older are welcome to the traditional “Burning of the 

Witches” in the Namadgi National Park. There will be colourful program for kids as well as “kransky” baking. 

you can either come for the evening only or camp overnight. We are looking forward to seeing you there!

BURNING OF THE WITCHES
Saturday 21.3. 2015, from 3:00 pm, Mt.Clear Campground

Besidka is organising very special night for all kids fulll of adventures and stories. Kids will perfom for their 

parents suprise theatre show. Please confirm your interests by end of April. For more  information, please 

contact Karolina on info@beseda.org.au.

MAGICAL FAIRyTALE NIGHT - “WHAT HAPPENS AT BESEDA AT NIGHT?”
Friday 8.5. 2015, from 6:00 pm, Club Beseda

We play table tennis every Wednesday night. We have three tables to play on and all levels are welcome. 

Join us for a game and brake your work week!

TABLE TENNIS
Every Wednesday, from 6:30 pm, Club Beseda

We invite all mothers to come and celebrate Mother’s Day. We’ll have small suprise theatre show for you! 

MOTHER’S DAY
Sunday 10.5. 2015, 11:00 am, Club Beseda
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K TITULNí STRANě

České dědictví UNESCO - Lednicko-valtický areál
6. března 2015   (Autor: Jiří Skočilas)

Ve 12. století tu rod ze Seefeldu vybudoval mohutný pomezní 

hrad, v jehož podhradí vzniklo město. Předpokládá se, že Valtice 

byly povýšeny na město mezi roky 1192-1227. V příštích stoletích 

změnilo panství několikrát svého majitele. Ale už v roce 1387 

získávají šestinový podíl Lichtensteinové, a tak také začíná dlouhá 

éra jejich působení ve Valticích. Město na počátku 20. století nemělo žádný průmysl, přesto tu nadále rod 

Lichtensteinů sídlil a ve Valticích měl i svou kabinetní kancelář. V roce 1938 přechází panství na Františka 

Josefa z Lichtensteina a je v jeho držení až do roku 1945, kdy mu bylo na základě tzv. Benešových dekretů 

zabaveno a velkostatek převeden pod státní správu.

Na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1996. Současnou podobu dala zámku 

novogotická přestavba ve stylu tudorské gotiky z let 1846-1858, jejímž autorem byl Jiří Wingelmüller. Část 

barokního zdiva sice zůstala zachována, ale nový vzhled fasády byl doplněn o řadu přístaveb a nových prvků, 

jako jsou cimbuří, balkóny, arkýře, komíny a věžičky. Romantický novogotický vzhled získaly také interiéry 

s vynikajícími ukázkami bohaté řezbářské výzdoby. Za pozornost stojí vřetenové schodiště v knihovně, 

kazetový strop z lipového dřeva v modrém sále, reliéf stromu života ze slonové kosti či mramorové krby. 

Nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu o rozloze bezmála 300 km2 hraničí na jihu s Rakouskem, 

na západě s oblastí Pálava, na severu a na východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje. Jeho úpravy vycházely 

ze zvyklostí uplatňovaných v anglických parcích. Proto se tu potkává barokní architektura s novogoticky 

upravenou budovou zámku a drobnými stavbami v romantickém stylu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, 

Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a 

Rendes-vous).

Lednicko-Valtický areál Zámek Lednice
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K TITULNí STRANě  ...POKRAČOVÁNí

Hraniční zámeček je postaven na hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolním Rakouskem. Svědčí o 

tom nápis na budově i hraniční potůček, který vytékal z vázy u sochy ležící nymfy. Roku 1676 proběhl 

ve Valticích čarodějnický proces, který na tehdejší poměry dopadl pro obviněné více než dobře. Údajné 

čarodějky nejenže přežily mučení a věznění, ale dokonce byly propuštěny jako nevinné.

Lednicko-valtický areál, jako jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví, je se svými 

historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras považován za nejrozsáhlejší 

člověkem uměle vytvořené území Evropy.

Prohlídku areálu můžete začít například v Lednici procházkou zámeckým parkem. Francouzskou zahradou se dostanete 

do anglického parku, přejdete most a cestička vás dovede k Minaretu, odkud je krásná vyhlídka. Cestou zpět potkáte 

jeskyni “Peklo” a kopii římského akvaduktu. Prohlídka zámku je možná na dvou prohlídkových okruzích a pro děti 

je určena krápníková jeskyně Grotta se skřítky a strašidly. Milovníci exotiky mohou ještě navštívit palmový skleník. 

Poté se přesunete do Valtic. Na náměstí můžete navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo expozice Národního 

zemědělského muzea. Barokní areál zámku nabízí kromě prohlídkové trasy zámku také procházku zámeckým parkem. 

Prohlídku můžete zakončit například v zámeckém sklepení a ochutnat z nabídky Salonu vín České republiky.

Vinařská naučná stezka je cyklotrasou o délce pěti kilometrů, která vás zavede přes zámecký areál do rozsáhlých 

valtických vinic. Odtud pokračuje ke Kolonádě na vyhlídku zvanou Rajstna, na nejvyšším vrchu celého areálu. 

Kolonádu nechal vystavět na počátku 19. století Jan Josef I. z Lichtenštejna a pověřil tím stavitele Josefa Popellacha.

Lednicko-valtický areál autem je klasický rodinný výlet. Jako první můžete navštívit umělé ruiny Janova hradu. Asi 

5 km nazpět přes Lednici Bezručovou alejí zastavíte u Chrámu Tří Grácií. Jedná se o empírovou kolonádu, která 

obklopuje sousoší antických bohyní. Dalším zastavením je Nový dvůr s chovem koní, který je od Tří Grácií nedaleko. 

A posledním místem je zámeček Belvedér, který je vzdálený asi 1 km severně od Valtic.

PROHLÍDKA AREÁLU

Více informací naleznete přímo na internetových stránkách měst Lednice a Valtice
www.lednice.cz - www.valtice.cz - www.lednicko-valticky-areal.cz

České dědictví UNESCO - Lednicko-valtický areál  ...pokračování

Možná nevíte, že ...

Barokní zámek ve Valticích Tři Grácie Janův hrad

Zdroj: www.unesco-czech.cz
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Z DěNí V BESEDě

Antonín (Tony) Urbančík se narodil v Jablonci nad Nisou, kde 
také prožil svoje mládí a vyučil se elektrikářem.
V roce 1968 emigroval do Austrálie, strávil krátký čas v 
Bonegille a odtud, díky českým krajanům, přišel do Canberry. 
Dosáhl uznání své specializace a udělal si elektrikářskou 
licenci. Za několik let se osamostatnil a založil si vlastní 
podnik v Kambah. V roce 1976 se oženil se Sesmani a měli 
syna Anthonyho.
 
Tony byl známý svými ambiciózními a odvážnými zálibami. 
Jeho oblíbeným sportem bylo potápění a s tím souvisí také 
jeho nápad postavit si malou ponorku. Na tomto projektu strávil mnoho času. Když toto plavidlo 
nějak moc nefungovalo a nedalo se  prodat, tak ho bez váhání odvezl na smetiště. Jeho druhou 
oblíbenou zálibou bylo létání. Začal jako plachtař v Coomě, potom si udělal pilotní licenci a koupil 
si letadlo Beechcraft Sierra. Po nějakém čase letadlo prodal a koupil si rozestavěnou fracouzskou 
dvousedadlovku, kterou skládal lepením dřevěných částí po dobu 8 let. Letadlo zalétával na letišti 
v Tumutu a tam s ním také havaroval – zachytil dráty vysokého napětí, letadlo sa rozbilo na  kusy, 
ale Tony měl velké štěstí, vyvázl z toho jenom s jednou boulí na čele.
Na penzi se Tony v roce 2007 odstěhoval s manželkou do svého domu v Nambouru (Queensland), 
tam si koupil další letadlo, Cesnu 150 a pokračoval ve svém oblíbeném létání.

Zemřel po těžké nemoci 16. února 2015. Tony byl dobrý kamarád, byl aktivním členem Besedy a ve 
své profesi vždy klubu rád pomohl. Budeme na něj vzpomínat. Čest jeho památce! 

ANTONíN URBANČíK - IM MEMORIAM
(19.3. 1944 - 16.2. 2015)    (Autor: Alexander Wallner)
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Z LITERATURY

Mravenečníci byli v dávných dobách nešťastná zvířata. Jsme 
mravenečníci, říkali si, měli bychon jíst mravence, ale jak na 
ně? Stávalo se, že celá rodina mravenečníků číhala dva měsíce 
na jednoho malého mravence, ale mravenci nejsou tak hloupí, 
aby lezli mravenečníkům pod nos, a tak se mravenečníkům 
vedlo bídně a byli leda pro smích. Když takový malý pštros 
potkal malého mravenečníka, volal na něho: Ty jeden hloupý mravenečníku, a vyplazoval na něho 
jazyk. Malé mravenečníky to mrzelo, také vyplazovali jazyky na pštrosy, ale to bylo tak všechno. 
Až jednoho malého mravenečníka napadlo, že když nic jiného, bylo by dobře mít aspoň pořádný 
jazyk, aby to vyplazování k něčemu vypadalo, a tak šel, poprosil maminku o dvě koruny šedesát a 
koupil si dlouhou mucholapku. To bude stát za to, říkal si, a když potkal za městem pštrosa, vyplázl 
na něho nový dlouhý jazyk a pštros se styděl vypláznout svůj maličký jazyk a malý mravenečník byl 
celý pryč, že to takhle dopadlo, a jak byl celý pryč, nechal jazyk venku a běžel domů. Kde máš nový 
jazyk, ptala se maminka, už ať ho máš v puse, nemáme na vyhazování. A malý mravenečník se ťukl 
do čela a začal soukat nový jazyk do pusy, a když s tím byl asi tak za půl hodiny hotov, viděl, že na 
konci je nalepeno plno věcí, uschlé listí, špačky od cigaret a čtyřicet šest mravenců. Je to možné? 
Tolik mravenců, divila se maminka, to ani nesníme. Co sníme, sníme, ostatní se mohou zavařit, 
řekl malý mravenečník a maminka šla a koupila zavařovací láhve a patnáct nových mucholapek 
a od té doby se měli skvěle. Ale dlouho se to neutajilo a všichni mravenečníci lovili mravence na 
vyplazené mucholapky, seděli doma, poslouchali zábavnou hudbu, jazyky měli bůhvíkde, bylo to 
pohodlné a znamenalo to úplný obrat v životě mravenečníků. Teď si už žádný pštros nedovolil 
vysmívat se mravenečníkům, naopak, mravenečníci prosluli jako inteligentní zvířata, která moc 
dobře vědí co a jak. A malému mravenečníku byl postaven pomník z pískovce, který představuje 
malého mravenečníka v krátkých kalhotkách, jak vyplazuje jazyk na pštrosa, a ve výroční den se 
před pomníkem scházejí všichni mravenečníci a vyplazují jazyky na pštrosy, ale jen tak symbolicky, 
protože pštrosi nejsou na pomníku vidět. To tak, aby se pštrosům ještě stavěly pomníky.

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, vynikl 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)

MRAVENEČNíK
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ČESKý JAZyK A LITERATURA
27. února 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

Otestujte si své znalosti psaní i/y a používání koncovek

SPRÁVNé ŘEŠENí Dýňoví, svítili, Foglarovy,ožily, byla, oddělena, byly, neměli, podpořily, šla, velikáni, byli,
 vyrváni, nakládaní, sledi, chutnali.

SPRÁVNé ŘEŠENí

S, z, z, s, z, s, s, z, z, s, z, s, s, s, s, z.

Dýňov... strašáci svítil... v ulicích. Foglarov... Rychlé šípy ožil... na scéně Stavovského divadla. 

Obě pole byl... od sebe oddělen... bílým pruhem. Problémy byl... pouze s těmi dovozci, kteří 

neměl... certifikát. Přátelé přírody finančně podpořil... i osobnosti jako Jan Hřebejk, Vlasta 

Chramostová a mnozí další. Děvčata šl... do kina. Staletí velikán... byl... vyrván... z kořenů. 

Nakládan... sled... nám velmi chutnal....

1. Správně je jak  Staletí “velikáni byli vyrváni z kořenů”, tak Staleté “velikány byly vyrvány z kořenů”.

2. Správně je jak “Nakládaní sledi nám velmi chutnali”, tak “Nakládané sledě nám velmi chutnaly”.

... a pro ty, kdo chybovali jen v sedmé a osmé větě.

Psaní s/z v mnoha českých slovíčkách může být poměrně obtížným úkolem. Jaké z nich vybrat? 
Píšeme zde s? Nebo z? Jak tomu doopravdy je? Naučím se někdy všechny výjimky? Procvičte si 
psaní s/z v našem novém pravopisném cvičení. 16 úloh zvládnete jistě vyplnit během pár chvil.

_kvělá _práva, _těžovali nám práci, _bil dohromady ptačí budku, v_hlížel k němu s obdivem, 

všechno nám _líbila, kluci _lezli ze stromu, _měnil všechna rozhodnutí, cesta se _užovala, _

hlédli dolů z rozhledny, letadlo v_létlo, _tyděla se a zčervenala, vyučování _končilo, jablíčko 

se _kutálelo ze stolu, _motat plachty, měl _mazané oblečení.

CVIČENí Č.1

CVIČENí Č.2
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OSOBNOSTI ČESKé KULTURy
1. března 2015 (Autor: Karolína Pohlová)

Zdeněk Svěrák
Herec, režisér, scénárista, spisovatel, 
textař, zpěvák, dramatik a humorista

Narozen 28.3. 1936

Praha, Československo

Kdyby se narodil jako Brit, byl by již zřejmě ověnčen titulem Sir. To by se však nemohl věnovat tomu 

nejmilejšímu – českému jazyku a práci se slovem. Nejdříve češtinu učil, pak působil v rozhlase, psal scénáře 

k filmům, povídky, pohádky a spolu s legendárním Jaroslavem Uhlířem zlidovělé písně. Pan Zdeněk Svěrák je 

také zakladatelem nadace Paraple na pomoc vozíčkářům.

Dříve psal scénáře k filmům Jiřího Menzela VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ (1985), NA SAMOTě U LESA 

(1976), Oldřicha Lipského JÁCHyME, HOĎ HO DO STROJE (1974), MAREČKU, PODEJTE MI PERO! (1976) a 

Ladislava Smoljaka KULOVý BLESK (1978) a VRCHNí PRCHNI (1980). Některé scénáře tvořil společně se 

Smoljakem a stali se i díky založení Divadla Járy Cimrmana (1976) známou dvojicí. Cimrmanovskou tématiku 

převedli také na filmové plátno v JÁRA CIMRMAN LEŽíCí, SPíCí (1983), ROZPUŠTěNý A VyPUŠTěNý (1984) 

či autobiografické NEJISTé SEZÓNě (1987). Díky scénáristickému umění otce a režisérskému nadání syna 

mohly vzniknou úspěšné „Svěrákovské filmy“ jako OBECNÁ ŠKOLA (1991), KOLJA (1996), TMAVOMODRý 

SVěT (2001) či složitě vznikající VRATNé LÁHVE (2007). Nejen pro dětské diváky napsal scénáře svérázných 

pohádek TŘI VETERÁNI (1983),  LOTRANDO A ZUBEJDA (1997) a TŘI BRATŘI (2014). Ve většině zmíněných 

filmů si také zahrál.
Svěrák prokázal, že mu sedí nejen komediální poloha, ale také charakterní herectví ve filmech CO JE VÁM, 

DOKTORE? (1984) a JAKO JED (1985). Českého lva má doma za scénář ke Koljovi. Sošku za hlavní mužský 

herecký výkon si však kvůli skvělému Polívkovi v Zapomenutém Světle neodnesl. Největším úspěchem se 

stalo udělení Oscara filmu Kolja v kategorii nejlepší cizojazyčný film.

Zdeněk Svěrák celý život pracoval tak, že ho při psaní scénářů honily termíny. Ve svých 70 letech si však již 

užívá časového prostoru pro tvůrčí činnost, jako je například snaha o zkompletování knihy 10 povídek. Stále 

je však herecky velmi aktivní ve vyprodávaném DJC, které nabízí ke zhlédnutí již 14 her a patnáctá je prý na 

cestě.

A na závěr jedna z myšlenek Zdeňka Svěráka: 

Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši“.
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SLOVENŠTí PREMIANTI PLNí ČESKé FAKULTy
9. února 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

VýBěR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA

Do Česka jezdí studovat desetitisíce Slováků. Studie vzdělávací společnosti Scio ukázala, že většinou jde o 
slovenské premianty. Platí zde pro ně podmínky bezplatného studia stejně jako pro české občany, čímž proti 
ostatním cizincům ušetří i statisíce korun ročně. Slováci mají tradičně mezi ostatními cizinci nejvyšší zastoupení. 
Loni bylo na českých vysokých školách 23 434 slovenských studentů, což je třikrát víc než před deseti lety. 

Naopak na Slovensku působily jen čtyři stovky Čechů, což je podle národnosti řadilo až na třetí místo za Řeky a Nory. Díky vzájemné 
dohodě mezi oběma zeměmi mají Slováci v ČR výhodu v tom, že skládat zkoušky mohou ve svém mateřském jazyce. Ostatní cizinci, 
nechtějí-li platit vysoké školné za výuku v angličtině, musí studovat v češtině. Celkové zastoupení Slováků na českých školách činí 
6,36 procenta. A podle průzkumů se jedná o ty z nejlepších absolventů slovenských středních škol.

ČESKÁ KOLA POMOHOU PŘI ZÁCHRANě AFRICKýCH SLONů
9. února 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Dvě stovky různých druhů jízdních kol vyrazily ve středu v kamiónu z Ostravy do Afriky. Kola darovaná od lidí 
z celého Česka jsou určena hlavně pro strážce přírodních rezervací a národních parků v Kamerunu, Čadu a 
Středoafrické republice. Část zásilky zamíří také k africkým dětem do center podporujících ekologickou výchovu. 
Na místě by kola měla být zhruba v polovině března. Médiím to sdělil Roman Posolda z obecně prospěšné 

společnosti Kola pro Afriku, která už tři roky organizuje hlavně dodávku bicyklů pro děti v Gambii, aby se mohly dostat do škol. Teď 
se však Kola pro Afriku spojila se společností Save Elephants, kterou založil šestadvacetiletý třinecký rodák Arthur F. Sniegon, aby 
zachránil africké slony.

VýCVIKOVé LETCE V AFGHÁNISTÁNU VELí POPRVé MíSTO AMERIČANů ČECH
16. února 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Velitelem smíšené výcvikové letky v Afghánistánu byl v sobotu jmenován major Miroslav Šajban. Pro české 
vojáky jde o významný moment v naší vojenské historii, neboť doposud letce veleli Američané. O změně na 
velitelském postu v pondělí informovala mluvčí generálního štábu Jana Růžičková. Major Šajban velení převzal 
na ceremoniálu na mezinárodním letišti v Kábulu. Česká armáda to chápe jako ocenění práce českých letců 

po osmi letech jejich působení v Afghánistánu a také jako projev důvěry. Šajban bude koordinovat činnost českých, amerických, 
chorvatských, afghánských a maďarských příslušníků letky. „Vážím si lidí, kteří mi dali důvěru a ustanovili mne do pozice velitele 
438. letky. Vím, že naše společná práce nebude snadná, ale věřím, že ve spolupráci s chorvatskými a maďarskými kolegy budeme 
schopni problémy vyřešit,” řekl.

PLZEňSKÁ PRÁVA MAJí PO ČTyŘECH LETECH OPěT AKREDITACI DOKTORSKéHO PROGRAMU
18. února 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni získala po čtyřech letech znovu akreditaci pro doktorský 
studijní program. Rozhodla o tom Akreditační komise. Fakulta měla v minulosti problémy s nejasnostmi kolem 
přijímání studentů i akreditacemi některých studijních programů. Komise podmínila udělení akreditace programu 
Občanské právo omezeným počtem studentů. Do programu by mělo být přijato do deseti studentů. Později by 

měla škola rovněž doložit témata disertačních prací a jména školitelů. Děkan Jan Pauly podle ČTK konstatoval, že fakulta se opět 
stává plnohodnotnou. O akreditaci doktorského programu škola přišla v listopadu 2011. Od roku 2013 má škola opět i akreditaci 
magisterského studia, do něhož rok před tím nemohla přijímat studenty.

KLíČ KE SPOKOJENéMU MANŽELSTVí? HOSPODA JEDNOU TýDNě
28. února 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Jak častý sex vede ke spokojenému manželství, to už řešil lecjaký průzkum. Ale kolikrát týdně by se měl manžel 
pouštět do hospody, tím se ještě nikdo nezabýval. Až teď Plzeňský Prazdroj. A výsledek? Ideálem je jedno 
posezení u piva týdně. „Alespoň podle 57 procent oslovených žen,“ sdělila mluvčí pivovaru Kateřina Krásová. 
„Pětaosmdesát procent manželek si myslí, že zakazovat svému muži jít s kamarády na pivo může partnerskému 

vztahu dokonce uškodit. Osmašedesát partnerek ze sta totiž oceňuje, když má muž vlastní koníčky a přátele, kterým věnuje přiměřený 
čas,“ podotkla Krásová a dodala: „Podle průzkumu tak není problémem mužovo chození na pivo, stěžejní roli hraje spíše pravidelnost, 
s jakou za pivními radovánkami odchází,“ upozornila Krásová. Skoro třetina respondentek by tolerovala i dvě sedánky za týden, pak 
už kladných odpovědí valem ubývá. Více než tři návštěvy hospody týdně by strpěla jen dvě procenta dotázaných, naopak pouhá 
čtyři procenta dam svým partnerům „putyku“ nechtějí dopřát vůbec. Ono to ale s návštěvami nejrůznějších pohostinství nebude tak 
žhavé. Skoro třetina dotázaných žen uvedla, že jejich partneři popíjí s kamarády maximálně dvakrát měsíčně.
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SLOVÁCI, KTORí PRIŠLI O OBČIANSTVO, NEMAJÚ VEľKý ZÁUJEM O JEHO VRÁTENIE
3. marca 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

VýBěR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Bývalí slovenskí občania sa so žiadosťami o vrátenie občianstva na úrady príliš nehrnú. Od 1. februára im 
nariadenie ministerstva vnútra umožňuje požiadať o vrátenie občianstva. Za február evidujú 12 žiadostí, 
uviedol hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Žiadosti sa môžu podávať na okresných úradoch v krajských 
mestách a tiež na našich zastupiteľských úradoch v cudzine. Päť žiadostí zatiaľ dostal Okresný úrad Bratislava, 

po jednej žiadosti majú v Žiline, Prešove a Košiciach. Tri žiadosti prijali na Zastupiteľskom úrade SR v Prahe a jedna žiadosť prišla 
na Zastupiteľský úrad SR v Budapešti. Od začiatku februára platí nariadenie ministerstva vnútra, ktoré umožňuje vracať štátne 
občianstvo tým, ktorí oň prišli pre zákon z roku 2010. Ten prijala prvá vláda Roberta Fica ako reakciu na maďarský zákon o dvojakom 
občianstve. Tvrdosť normy z roku 2010 má vyriešiť novela, ktorú má rezort vnútra pripravenú. Minister vnútra Robert Kaliňák však 
nechcel na jej prijatie čakať a na konci minulého roka prišiel s vlastným riešením. Občianstva budú spätne udeľovať na základe 
výnimky – keď je udelenie občianstva v záujme Slovenska. 

ZAČAL SA SPOLOČNý VýCVIK JEDNOTIEK SR A USA V LEŠTI
5. marca 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

Špeciálne sily Slovenska a Spojených štátov amerických spoločne cvičia v Centre výcviku Lešť. Ako informovala 
hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Balleková, na cvičení sa zúčastňuje 103 príslušníkov americkej 
10. skupiny špeciálnych síl a 56 príslušníkov žilinského 5. pluku špeciálneho určenia. Pri spoločnom výcviku 
jednotiek sa využívajú aj štyri vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Cieľom je precvičenie spoločných operačných a 

taktických postupov jednotiek pri boji proti terorizmu, pašovaniu nebezpečného materiálu cez hranice Európskej únie a odovzdanie 
prípadne získaného materiálu jednotke Radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) na preskúmanie a prevoz na bezpečné 
miesto. Spoločné cvičenie špeciálnych síl Slovenska a Spojených štátov potrvá do 13. marca.

NÓRI POMôŽU ZACHRÁNIť KLENOTy SLOVENSKA
27. februára 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

Každý rok prejde bránou areálu Nitrianskeho hradu niekoľko tisíc turistov, ktorí neobídu hradnú katedrálu, 
gotickú priekopu alebo záhrady. Chýba im tu však možnosť posedieť si pri káve alebo pri dobrom jedle. Do konca 
budúcoročného apríla by sa to malo zmeniť. Z nórskych grantov dostala táto pamiatka dôležitú finančnú injekciu 
vo výške 697 814 eur. „Za tieto peniaze vybudujeme turistickú infraštruktúru na hrade i v podhradí. V súčasnosti 

sa návštevníci monumentálnej pamiatky nemajú kde občerstviť a oddýchnuť si,“ povedal Martin Štofko, ekonóm Biskupského úradu 
v Nitre, ktorý je majiteľom hradu. Pri Diecéznom múzeu je síce kaviareň, tá je však malá a vzhľadom na narastajúci počet turistov 
pôsobí len provizórne. „Počítame s rozhľadňou, parkoviskom, reštauračným a sociálnym zariadením. Po zrekonštruovaní budú pre 
turistov sprístupnené aj hradné pivnice. Budú mať charakter niekdajších typických vínnych pivníc,” dodal Štofko. Súčasťou obnovy a 
rekonštrukcie bude aj sprístupnenie hradného vchodu od parku. Takúto zmenu návštevníci vítajú.

HRDýCH SLOVÁKOV Z NÁS ROBí HISTÓRIA A ŠPORTOVCI
4. marca 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

Slováci ukázali, že ešte majú národnú hrdosť. Až 88 percent opýtaných uviedlo, že sú hrdí na svoje slovenské 
korene. Vyzdvihli pritom našu históriu, športovcov a umenie, naopak, skritizovali sociálny systém a ekonomické 
výsledky krajiny. Výskum s názvom “Ozajstný Slovák a zdroje národnej hrdosti” robil Sociologický ústav SAV v 
spolupráci s agentúrou Focus. Zúčastnilo sa na ňom 1 156 ľudí. Za veľmi hrdých sa považuje tretina Slovákov, 

za pomerne hrdých polovica. „Triezvo uvažujúci ľudia nemusia vidieť dôvod, prečo by sa mali búchať do pŕs a vyhlasovať, že sú 
najhrdší na svete. Preto označili neutrálnejšiu možnosť,“ vysvetľuje Vladimír Krivý zo Sociologického ústavu SAV, ktorý na výskume 
spolupracoval. Zaujímavosťou je, že ľudia s lepším sociálnym postavením pociťujú omnoho väčšiu hrdosť na svoj slovenský pôvod 
ako ostatní. „Čím je človek úspešnejší a čím väčšieho uznania sa mu v krajine dostane, tým má tendenciu byť hrdší na to, že je Slovák.

SLOVENSKO MÁ 14. NAJSLOBODNEJŠIU TLAČ NA SVETE
12. februára 2015 (Zdroj: Pravda.sk)

Slovensko je na 14. mieste v rebríčku indexu slobody tlače na svete. Vyplýva to z hodnotenia, ktoré každoročne 
zostavuje pôvodne francúzska, v súčasnosti už medzinárodná nezisková organizácia Reportéri bez hraníc 
(Reporters sans frontieres, Reporters Without Borders). Slovenská republika oproti predošlému roku poskočila o 
šesť miest a dosiahla index slobody tlače 11,66. Tesne pred nami, na 13. mieste, je Česká republika s indexom 

slobody tlače 11,62. Svetový rebríček hodnotí slobodu tlače za uplynulý rok v 180 krajinách sveta. Na prvých troch miestach sa v 
hodnotení slobody tlače vo svete (World Press Freedom Index 2015) umiestnili: Fínsko, ktoré je na 1. mieste s indexom 7,52, druhé 
je Nórsko s indexom 7,75 a tretie Dánsko s indexom 8,24. V prvej desiatke ďalej sú krajiny (v poradí od 4. po 10. miesto): Holandsko, 
Švédsko, Nový Zéland, Rakúsko, Kanada, Jamajka a Estónsko. Napríklad susedné Poľsko skončilo na 18. mieste a Maďarsko na 65. 
mieste.
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ZPRÁVA Z BESÍDKY
Březen - duben 2015 (Autorky: Petra Hewett, Blanka Nováková)

Milé děti a rodičové,

jak jistě víte, školní rok je již v plném proudu! A to znamená zpátky do školních lavic a zpátky za svými 

kamarády… Určitě na vás čeká spousta učení, ale i legrace! 

Besídka nezůstane pozadu. Můžete se těšit na nová dobrodružství při pálení čarodejnic a na Kouzelnou 

noc pohádek. Také se blíží Velikonoce a s tím spojené velikonoční hodování a hledání zatoulaných vajíček. 

Pozvánky na akce Besídky najdete přiložené v tomto čísle časopisu, nezapomeňte si je poznamenat do svých 

diářů či ipadů! Pro úplnost otiskujeme něco málo o velikonočních tradicích a pálení čarodejnic.

Dále vám s radostí oznamujeme, že byl v Besedě pro vaše děti nově zřízen dětský hrací a převlékací koutek. 

Při klubových akcích jsou dětem k dispozici různé hry, puzzle, panenky, plyšáci, princeznovský zámek, autíčka 

s garáží i kreslící magnetická tabule. Díky nim se vaše děti můžou zabavit, zatímco vy budete moci v klidu 

“besedovat”. Jenom vás prosíme, abyste před odchodem pomohli svým dětem hračky uklidit. Děkujeme 

předem. Při vaší příští návštěvě se také nezapomeňte zastavit v dětské části naší knihovny v prvním patře, 

kde si můžete vypůjčit některou z knížek nebo časopisů buď na čtení v klubu nebo u vás doma.

Těšíme se na vás i na vaše ratolesti na některé z dalších akcí klubu.

Vaše Besídka
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Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si 
jejich počátky mnohé společnosti vykládají různě.

VELIKONOCE - Původ a tradice

Ve většině zemí západní Evropy a v USA se praktikuje schovávání sladkostí a drobností na zahradě, kde je 
děti hledají. Ve Finsku chodí koledovat děti převlečené za čarodějnice, v Norsku se o svátcích vžila tématika 
vražd, takže televize vysílají detektivky a v novinách vycházejí články, v nichž čtenáři hledají pachatele.
V některých zemích, jako jsou například Filipíny, jsou Velikonoce spjaté s krvavými průvody. Ve státech 
Střední a Jižní Ameriky se konají rozsáhlá procesí za mohutné účasti věřících. V Rusku se slaví Velikonoce se 
zpožděním, protože se pravoslavná církev drží starého juliánského kalendáře.

Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a jiné se 
uchovaly dodnes. V české tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc pondělí po Božím 
hodu velikonočním, které se označuje jako Červené pondělí. Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či 
žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat vodou. Dívky obvykle hochy obdarovávají 
zdobenými vajíčky. Toto pojetí má podle psychoanalytiků jednoznačný sexuální podtext.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto roční období se lidé snažili 
odpradávna přenést různými způsoby i do svých domovů, například v podobě obilí zasazeného v miskách a 
talířích. Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v Česku stále velmi oblíbené, podle průzkumu společnosti Univeler 
se ukázalo, že velikonoční tradice dodržuje jen třetina (33 %) lidí. Naopak 35 % dotázaných uvedlo, že se 
jim velikonoční zvyky líbí, ale mrzí je, že se už příliš nedodržují. Naproti tomu 4 % lidí velikonoční tradice 
odmítá a tedy je ani nedodržují.

Pomlázka je svazek různého počtu vrbových 
proutků spletených tradičním způsobem a 
ozdobených barevnými pentlemi. Slovo pomlázka 
vzniklo pravděpodobně od slova pomlazovat a šlehání 
dívek má symbolizovat předání svěžesti mladých jarních prutů.

Tradice

Velikonoce v zahraničí



strana 16

Beseda BŘEZEN - DUBEN 2015

Omalovánka



strana 17

Beseda BŘEZEN - DUBEN 2015

Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních 
dnů patří k velmi populárním lidovým 
zvykům. Ona magická filipojakubská noc  
(z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, 
kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než 
kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, 
kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly 
nalézt  různě poschovávané, zakopané a před lidmi 
ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před 
silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí, 
svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta 
čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci také říká "noc čarodějnic". Čarodějnice se před 
sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Při reji byla volena 
královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo pozpátku. Jídla 
vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně 
jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a 
vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.

PÁLENí ČARODEJNIC - Původ a historie

Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat 
zlomeniny, si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky 
- vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i 
barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy k užitečným vědeckým 
objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek 
působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala 
kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve 
středověku stala obětí "honu na čarodějnice". Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce 
miliony) nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně. Postupem doby se z výročních ohňů 
stalo "pálení čarodějnic". Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se 
vesničané chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten 
den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak 
již bylo uvedeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství 
před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.

Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat 
pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze 
spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami. Existovala řada praktik, 
které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce 
nebo opuštěném místě.
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DěTSKý TÁBOR ŠUMAVA 2015
12. ledna 2015 (Autorka: Blanka Nováková)

Každoročně začátkem ledna probíhá na krásném místě u Melbourne dětský tábor Šumava. Tábor pořádá 

speciálně pro děti česko-slovenské komunity paní Vlasta Šustek.

Již po několikáté se na tento tábor vydala i výprava z Canberry. Skládala se ze čtyř maminek a devíti dětí z 

canberrské Besídky. Užili jsme si typického táborového týdne - budíček, rozcvička, společná jídelna...

Dopoledne byla na programu výuka českého jazyka, pak různé hry a odpoledne výlety po okolí. Vystoupali 

jsme 1000 schodů, projeli se na jezeře na šlapadlech, vykoupali se v bazénu...

Vrcholem týdne byl karneval, kde děti předvedly vlastní divadelní stvárnění pohádky o drakovi. Skupina 

rodičů a vedoucích pod názvem “Šuměnky” přispěly svou troškou do programu originálním folklórním 

vystoupením s tancem a zpěvem.

Informace o historii “Šumavy” - Peksa Parku:

http://historickecrty.blogspot.com.au/2011/05/letovisko-sumava.html

Facebookové stránky Peksa Parku
httPs://www.Facebook.com/sumavamelbourne

Více fotografiiínajdete na: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz/Tabor_Sumava_leden_2015/

V případě zájmu o tábor Šumava, jeho organizaci, náplni či termínu v roce 2016, kontaktujte paní Vlastu 

Šustek na mobilním čísle 0408 088 167.

Foto: Novákovi



strana 20

Beseda BŘEZEN - DUBEN 2015

                                                        C
My jsme žáci třetí bé, 

                                            G
bereme však na sebe 

                                           C
podobu zajíce, žirafy či krabice. 

To je pěkná směsice. 
 

          C
Můžem bejt i rohože, 

                         G
a to všechno protože, 

                                  C
vlastníme nakrátko utržené sluchátko. 

Taky jedno zvířatko. 

PíSNIČKy Z POHÁDEK A FILMů

Není nutno (z pohádky Tři veteráni)

                                      A                                                                            Hmi
1. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,

                                      E7                                                                         A E
   hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

2. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí,
   nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí.

                                                       F#mi    A                     F#mi      A
*: Nemít prachy - nevadí, nemít srdce - vadí,

                                                   F#mi      A                  F#mi     D  E
   zažít krachy - nevadí, zažít nudu - to vadí.

3.=1.

4.=1.

Mach a Šebestová
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Illustrated by David Gottwald/ DuffcoCartoons
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Složitost: LEHKÁ Složitost: TěŽKÁ Složitost: ĎÁBELSKy TěŽKÁ

SUDOKU
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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
MEMBER REGISTRATION

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

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

E-mail: ............................................................................................... Tel: ...........................................................................

Časopis / Magazine:              Tištěná verze/Printed              E-mailem/By email      

Výše příspěvku/Total amount: .........................................  Podpis/Signature: .................................................................
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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 a 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 28.2.2015 ! // Membership fees are payable by 28.2.2015 !

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

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.



- 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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WWW.BESEDA.ORG.AU


