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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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Tibor Slezák             2.5.
Július Andres  2.5.
Ota Kincl           12.5.
Diana Bušek           14.5.
Denisa Švehlová    15.5.

V máji a júni 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
Skočilasovi $50, M.Puza $25, B.Puza $25 Děkujeme za vaše příspěvky!

Martina Bucifal      20.5.
Neli Gottwald           21.5.
Dana Juránek    1.6.
Aleš Zezulka     1.6.

Jiří Skočilas      4.6.
Zara Russell    23.6.
Zora Kašpárková   26.6.
Olga Kormendy    26.5.
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ZPRÁVA VýBORU BESEDY 

Další dva měsíce činnosti Besedy rychle uběhly. Konsolidace výboru pokračuje směrem  

k mladší skladbě osazení výboru. Mezi jiným, dosažené vynikající výsledky vyhodnocení 

naší činnosti během Canberra Multicultural Festivalu daly optimistický úsměv do tváře 

našeho pokladníka i celého výboru.

Zdá se, že se nyní činnost v Besedě značně zrychlila. Počátkem března jsme přivítali  

v budově Besedy návštěvu Senátní delegace čR vedené Dr. Sobotkou, se kterým jsme se 

již setkali před několika roky na velvyslanectví čR. Tato delegace navštívila několik státních 

parlamentů Australské federace a má v úkolu spolupráci s krajanskými  spolky po celém 

světě. Setkání s krajany jsou důležitou spojkou spolupráce a prohloubením spolupráce  

s vládními orgány čR.

v Besedě jsme opět přivítali velvyslance čR M.Pohla spolu se členy této Senátní krajanské 

komise čR. Detaily a snímky z návštěvy jsou v následujícím článku.

Pro květen připravujeme v Besedě pořad oslavy  Svátku matek s aktivní účastí malých dětí. 

Detaily akce jsou opět  uvedeny v odstavci “Co připravujeme”.

Děkujeme za aktivní organizační a přípravnou práci pro toto setkání rodičů a dětí,  zvláště 

Blance a jejím  pomocníkům, kteří přinášejí pravidelně  novou dynamiku a organizační 

schopnosti do výboru. Její nominace do výboru je žádoucí. Jistě tam bude dále pokračovat  

v  úsilí vytvořit a zvýšit  iniciativu celého výboru.

v plánu je i pokračování přípravy akce, která byla vždy magnetem pro starší členstvo Besedy. 

Je to oblíbené, každoročně populární, opékání vepříka na rožni  v akci Zabíjačka v Besedě. 

Plánujeme ji v hluboké canberské zimě, tedy v srpnu.

K vylepšení formální práce výboru je třeba provést a uvádět odsouhlasení  každé akce 

výborem Besedy v   zápisech ze  schůzí výboru. Beseda, jako schválená organizace zastřešuje 

všechny akce, tedy I Besídky povinným pojištěním, které je kritickým krytím odpovědnosti 

všech organizátorů i ůčastníků každé organizované společné akce. 

Také máme naléhavou prosbu o pomoc pro převzetí funkce pokladníka Besedy. Finanční 

evidence je ve vynikajícím stavu díky důsledné práci našeho pokladníka Besedy. Jano 

odchází z funkce. Prosíme přihlašte se k této důležité pomoci naší Besedě, velmi nutné  

ke zdárnému pokračování našeho spolkového života.

výbor děkuje všem členům za mimořádnou iniciativu  v  oživení členské spolupráce  těchto 

dvou měsíců  a těší se na další společnou účast členstva na všech příštích akcích Besedy.
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si dovoľujú pozvať všetkých krajanov na stretnutie s podpredsedom 
vlády Slovenskej republiky a ministrom zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí p. Miroslavom Lajčákom

Využite možnosť stretnúť sa a porozprávať s členom vlády Slovenskej 
republiky. Počas stretnutia bude tiež podávané drobné občerstvenie 

a vystúpi aj detský folklórny súbor Stonožka zo Sydney. 
 

Tešíme sa na stretnutie.

Igor Bartho
Veľvyslanec

Milan Neklapil
Honorárny konzul

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Canberre
a Honorárny konzul Slovenskej republiky v Sydney

Stretnutie sa uskutoční v utorok 
26. mája 2015 o 18.00 hod.

v priestoroch 
Café Simeon, Lakes Business Park, 10 Lord Street,

Botany, NSW 2019
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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.

Přijďte si užít sobotní odpoledne hraním her jako jsou Carcassonne, Forbidden Desert nebo Spící královny. 

K dispozici budou také jako obvykle kulečník, stolní fotbal i klasické šachy, karty i kostky. vítání jsou i ti, co 

si chtějí pobesedovat a nebo si vybrat knížku z naší rozsáhlé knihovny. Klub Beseda pro vás otevírá Blanka.

HRÁčSKý DOUPě PRO DOSPěLé I DěTI
Sobota 13.6. 2015, od 16:00 hod., klub Beseda

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 

8.5.2015. 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, 10:30 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.

Come to enjoy Saturday afternoon, play pool, table football, try interesting board games such as Carcassonne, 

Forbidden Desert and Sleeping Queens or classic cards and dices. You can also chat to other visitors or read 

one of the club’s many library books. The club will be opened for you by Blanka.

GAMER’S DEN FOR ADULTS AND KIDS
Saturday 13.6. 2015, from 4:00 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

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

theatre show for their parents. Please confirm your interests by 8.5.2015. 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 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, 10:30 am, Club Beseda
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K TITULNí STRANě

české dědictví UNESCO - Kutná Hora
2. května 2015   (Autor: Jiří Skočilas)

Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté 

Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci bylo 

na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v 

roce 1995. Představuje jedinečně dochovanou středověkou 

urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a 

barokních domů. K dalším významným památkám patří také vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný 

dům, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej nebo klášter řádu sv. voršily. Díky patriotismu místních občanů a také 

v důsledku zápisu některých částí města do kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo v uplynulých 

deseti letech opraveno mnoho domů historického jádra, byla zahájena celková rekonstrukce chrámu sv. 

Barbory a komplexní rekonstrukcí prochází i katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci stejně jako areál 

Jezuitské koleje. Můžeme říci, že pro tyto památky, které jsou odkazem našich předků, udělalo město mnohé 

a mnohé ještě hodlá udělat. Cílem je zvelebit i další části města, které budou vkladem příštím generacím.

Chrám svaté Barbory Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

vlašský dvůr býval dočasným sídlem českých králů. Bronzová deska z roku 1595, pocházející z původní staré 

kutnohorské radnice říká: “Kdokoliv z radních osob za řízením vstoupíš do radnice, svrhni  přede dveřmi se 

sebe všecku osobní vášeň, hněv, násilí, zášť, přátelství, pochlebenství, podrob osobu i péči svou obci. Neboť 

jak spravedliv nebo nespravedliv budeš k jiným, rovněž očekávati a podstoupiti musíš soud boží.” červené 

světlo v kostele sv. Jana Nepomuckého lze považovat za ojedinělý jev, pozorovatelný jen v květnu a červnu. 

Tehdy sluneční paprsky procházejí vitráží okna a osvětlují obraz sv. Jana Nepomuckého, který tak vypadá, 

Možná nevíte, že ...
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K TITULNí STRANě  ...Pokračování

Prohlídku města můžete začít u chrámu sv. Barbory a nedaleké Kaple Božího těla, z jejíž terasy je nezapomenutelný 

pohled na panorama města. Odtud po kutnohorském „Karlově mostě“, lemovaném sousošími a komplexem Jezuitské 

koleje, až dojdeme ke kamenné kašně, která byla součástí městského vodovodu už roku 1495. Nedaleko kašny minete 

kostel sv. Jana Nepomuckého a dojdete na václavské náměstí ke Kamennému domu s expozicí měšťanského života 

17. - 19. století. Odtud pokračujete do vlašského dvora, který dříve sloužil jako sídlo panovníka a razily se zde pražské 

groše. Z vlašského dvora půjdete Ruthardskou uličkou k Hrádku do expozice českého muzea stříbra, kde může vaše 

prohlídka skončit.

Procházka po Kutné Hoře chrámů, kostelů a paláců nabízí jedinečnou možnost seznámit se s ukázkami nejrůznějších 

stavebních slohů v proměnách času. Navštívit můžete chrám Svaté Barbory, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie  

v Sedlci a barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Nezapomenutelným zážitkem pro vás bude expozice vlašského 

dvora nebo Hrádku.

Procházka po Kutné Hoře horníků a mincířů vám ukáže fenomén všudypřítomného urbanismu města. Přiblíží výzdobu 

exteriérů a interiérů domů, chrámů a muzejních expozic nebo uspořádání okolní krajiny. Odvaly na Kaňku, expozice 

českého muzea stříbra v Hrádku se stříbrným dolem, či expozice kutnohorského mincovnictví ve vlašském dvoře, je 

toho dokladem.

Procházka po Kutné Hoře měšťanů a patriciů je výletem do historie měšťanských domů, způsobu života tehdejší 

měšťanské společnosti, ale také jedinečnou ukázkou výrobků, předmětů denní potřeby, řemeslné zručnosti a módy 

té doby. Mapuje jejich vzestup i pád v kontextu současného života města. Je názornou ukázkou z časů největšího 

rozmachu a prosperity města.

PROHLíDKA MěSTA

více informací naleznete na internetových stránkách:
www.kutna-hora.net - www.kutnahora.cz - www.czechtourism.com/t/kutna-hora

české dědictví UNESCO - Kutná Hora  ...pokračování

vlašský dvůr Kostel sv. Jakuba Interiér Kostnice

Zdroj: www.unesco-czech.cz

jako by krvácel. Kostnice vděčí za svůj dnešní vzhled architektu J. Santinimu a za podobu interiéru Františku 

Rintovi. Že vám jeho jméno nic neříká? Není divu, když vstoupil do dějin jen jednou, a to tím, ze je autorem 

neobvyklé výzdoby sestávající výhradně z lidských kostí.

Bývalé královské město spjaté s dolováním stříbra a ražbou mincí, pokladnice českých králů s dominantami 

dvou katedrál nabízí svým návštěvníkům také nevšední současnost.
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NAšI čLENOvé

V pondelok 30. marca sa v obradnej sieni 
Norwood Parku konala v kruhu rodiny a blízkych 
priateľov rozlúčka s Jiřím vodičkom, ktorý 
zomrel v pozoruhodnom veku 96 rokov. Život  
a rozlúčku s Jířím predniesol v eulogiíi jeho syn 
Peter. Na smútočnom obrade zaznela vltava 
od B. Smetanu, Ave Maria od F. Schuberta, Kde 
domov můj od F. Skroupa a čtvero ročních dob 
od A. Vivaldiho.
Jíří vodička bol jedným zo zakladajúcich členov 
Besedy, bol  veľmi aktívny v našej organizácii 
a po mnoho rokov bol jej prezidentom.  
v týchto ťažkých chvíľach vyslovujeme rodine, 
hlavne jeho manželke Rite, synom a vnukom 
našu úprimnú sústrasť a na Jířího si v našich 
mysliach zachováme svetlú spomienku.

JIří GEORGE vODIčKA - IN MEMORIAM
19. 2. 1919  -  20. 3. 2015   (Autor: Alexander Wallner)

česť jeho pamiatke !
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“we are gathered here today to honour and celebrate the life of my father George vodicka, known also to 

our friends and family as Jiri Vodicka, Dad, Grandad, Kookie, Dook Dook...

Dad was born in Teplice, in northern Bohemia, in 1919, a part of the brand new country of Czechoslovakia, 

son of Vaclav and Ottilie, brother to Marush. Dad was educated in Czech and retained a strong national 

feeling for the Czech people for the remainder of his life. 

Even early in his life he enjoyed competitive sport especially if it was fast and somewhat dangerous. He was 

champion skier, played ice hockey, rode motorbikes, and raced cars. Later on we often travelled to Bathurst 

for the car races. He was also a keen athlete and carried the Olympic torch in both 1936 through Teplice, and 

in Canberra, in 2000, in the lead up to the Sydney Olympics. 

The Second World War and the Communist Revolution in 1948 taught him about the importance of democracy, 

freedom of speech and human rights, and ultimately meant that he had to escape from Czechoslovakia, 

across the border, through the woods, taking trains via Berlin and West Germany, eventually to Salzburg in 

Austria.

There he reunited with Mum, and married her in the beautiful Mirabel gardens. Since then Mum has looked 

after Dad for more than 60 years. But as refugees, Dad and Mum had to decide what next? Hence  to a new 

life in Australia in 1950 aboard the Anna Saleen via Fremantle and Northam in Western Australia to Canberra.

In time, I was born in 1957 and my brother, Michael, in 1958.  An early memory of my father is returning 

from a trip around the world, via Pan Am, bags full of new and unusual toys. Another memory is the only 

time I saw my father tipsy, following the Soviet invasion of Czechoslovakia in 1968. He subsequently spent 

weeks and months demonstrating in front of the Russian embassy! I sometimes wonder what his ASIO and 

KGB files look like...He was also one of the founders of the Beseda Czechoslovak and Australian Association. 

Ultimately, he was very pleased when vaclav Havel finally led Czechoslovakia to national independence, 

democracy and freedom. 

Although interestingly several trips to the Czech Republic after the Velvet Revolution, led him to also 

appreciate Australia more and more. He and Mum travelled to many places throughout Australia and I well 

remember great family road trips to north Queensland and the Great Barrier Reef. We also travelled to 

Europe as a family including places that my father has visited before the War such as Yugoslavia before it 

tragically imploded in the 1980s.

In his later years he very much enjoyed his grandchildren Matthew, Alessandra, Nick, Sarah, James and Eloise. 

Despite increasing frailty over the last few years he remained very interested in politics, democracy, human 

rights, history, economics, and most especially, his extended family, from an initial 2 new Australians to now 

20 or more Australians including Louisa and Jenny and their families...”

NAšI čLENOvé  ...Pokračování

JIří GEORGE vODIčKA - IN MEMORIAM   ...pokračování

Eulogy by  Peter Vodicka 

“Dad, Rest in Peace!”
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čESKý JAZyK A LITERATURA
30. dubna 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

vraťte se do školních lavic a vyzkoušejte si, zda byste obstáli v diktátu. Učitelem českého jazyka 

a autorem diktátu je Zdeněk Svěrák. Známkování je podobně přísné jako ve škole – jedna chyba 

znamená o stupeň horší známku. v diktátu můžete udělat maximálně 37 chyb. 

SPRÁvNé řEšENí

čárka před slovem přišli, záchranných, zraněná, jakési, poraněných, obětaví, záchranáři, čárka, objevila, čárka, skleslí, čárka, 
mýlili, není čárka, ošetřovatelích, dojmy, draví, lesnímu, káně, rousné, poraněné, není čárka, Soví, čárka, bývá, výry, kalousy, 
zvykem, rys, ostrovid, čárka, vydra, říční, zvyklá, čárka, ni, nemyslitelný.

Lidé, kteří mají rádi přírodu... přišli s vynikajícím nápadem. Zřídili síť záchra...ých stanic pro 

zraně...á zvířata. Stanice plní úlohu jakés... polikliniky. Některá z poraně...ých zvířat však 

obětav… záchra...áři do volné přírody už vrátit nemohou... a tak se ob...vila myšlenka založit 

zařízení, pro která se ujal název parazoo. Kdybyste si mysleli... že obyvatelé takové parazoo 

se při naší návštěvě chovali jako sklesl… pacienti... moc byste se m...lil.... Krkavec má na kleci 

nápis „Pozor, klovu!“... a také havran, vrána a kavka se občas zobákem oženou i po svých 

ošetřovatel...ch. Smutné dojm... vyvolávají někteří drav... ptáci. Jestřábovi ...esnímu chybí 

křídlo a ...áně ...ousné má po střetu s autem dokonce poraně...é křídlo... i nohu. Sov... skupinka 

se ovšem tváří vážně... jak to b...vá mezi v...ry a vzácnými kalous… zv...kem. Z kočkovitých 

šelem je tu zastoupen ...ys ...strovid. Zato opravdovým miláčkem všech příchozích je Bublina... 

krotká ...ydra ...íční, která je od mládí tak zv...klá na péči chovatelů... že by pro n... byl pobyt 

na svobodě nem...slitelný. 

DIKTÁT
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SOUčASNí čEšTí SPISOvATELé
1. března 2015 (Autor: Karolína Pohlová)

Spisovatelka
Narozena 1980
Brno, česká Republika

v listopadu 1989 navštěvovali první stupeň 

základní školy nebo chodili do školky. Dnes 

patří ke špičkovým umělcům ve svém oboru. 

Kateřina Tučková, kunsthistorička, která 

se stala spisovatelkou. Vydala dva romány  

a hned se zařadila mezi nejtalentovanější české 

spisovatelky.

První knihou, kterou Kateřina Tučková vydala 

je román vyhnání Gerty Schnirch. Román  

o jednom osudu zlomeném dějinami, o vině 

čechů a Němců, o tom, zda je možné odpustit 

a porozumět…Za tento román obdržela Kateřina 

Tučková cenu Magnesia Litera 2010 – Knižní 

klub Cena čtenářů a byla nominována na Cenu 

Josefa škvoreckého, Magnesii Literu za prózu a Cenu Jiřího Ortena. Úspěch její první knihy nebyl ojedinělý, 

což potvrdila svou druhou knihou Žítkovské bohyně. Román získal cenu Josefa škvoreckého a stal se jedním 

z nejprodávanějších titulů roku 2012.

Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta Schnirch, matka několikaměsíční dcerky, je jen s osobními věcmi „odsunuta“ 
společně s ostatními brněnskými Němci směrem na vídeň. vyčerpávající pochod skončí v Pohořelicích, kde 
mnoho vyhnanců podlehne epidemii tyfu a úplavice.Gerta a některé další německé ženy se zachrání při 
nucených pracích na jižní Moravě, kde setrvávají i po ukončení transportů. Po znovuzískání československého 
občanství se Gerta vrací do Brna, v němž prožívá další bouřlivé události druhé poloviny dvacátého století. Kromě 
bolestných  otázek viny, odplaty a odpuštění mezi čechy a Němci, jež tento působivý román klade, se stáváme 
svědky složitého vztahu matky a dcery, který je deformován nejen omezeným prostředím,  v němž se jako české 
Němky vystrnaděné na okraj společnosti směly pohybovat, ale také vzájemným nepochopením dvou generací, 
obtížnou komunikací a nemožností zprostředkovat osobní zkušenost. 
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vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. všude je daleko. říká se, že právě proto 
si tam některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace  
na generaci řadu století. říkali jim bohyně, protože dokázaly bohovat - prosit Boha o pomoc. A jeho zásahům  
i trošku dopomoci… říkalo se o nich, že vidí do budoucnosti. Proč tedy nezachránily tu svou? Dora Idesová patří 
k posledním z rodu žítkovských bohyní. Jejich umění se však nenaučila, vystudovala etnografii a rozhodla se 
napsat o nich rozsáhlou vědeckou studii. Na konci devadesátých let objeví v pardubickém archivu ministerstva 
vnitra operativní svazek StB vedený na vnitřního nepřítele – její tetu, bohyni Surmenu. Dora rozplétá osudy 
žítkovských žen a s překvapením zjišťuje, že ačkoli se sama bohyní nestala, je i ona nedílnou součástí tajemné 
tradice…

Kateřina Tučková

vyhnání Gerty Schnirch

Žítkovské bohyně

OBě KNIHy JSOU K ZAPůJčENí v KNIHOvNě v KLUBU BESEDA !!
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ODBORy UNIvERZITy KARLOvy DRŽí KROK SE SvěTEM, NEJLéPE SI vEDE GEOGRAFIE
29. dubna 2015 (Zdroj: iDnes.cz)

výBěR Z TISKU - čESKÁ REPUBLIKA

Patnáct oborů Univerzity Karlovy zařadila britská společnost Quacquarelli Symonds do prestižního mezinárodního 
žebříčku. Devět z nich proniklo do nejlepší dvoustovky. Nejlépe se umístil obor Geografie vyučovaný  
na přírodovědecké fakultě, který se stejně jako loni umístil v první stovce. Do elitního dvoustého místa se 
kromě geografie dostaly i obory Anglický jazyk a literatura, Historie, Lingvistika, Filozofie, Matematika, Farmacie  

a farmakologie, Moderní jazyky a Ekonomie a ekonometrie. Téměř ve všech oborech se Univerzita Karlova posunula do vyšší skupiny 
nebo obhájila loňské umístění. v letošním roce bylo poprvé zveřejněno 400 nejlepších institucí v oboru Počítačové vědy. Nejstarší 
česká univerzita se v tomto oboru umístila na společném 201. až 250. místě, oproti loňskému roku došlo ke zlepšení. Celosvětový 
oborový žebříček zveřejnila společnost Quacquarelli Symonds již popáté. Srovnání výsledků podle oborů má přesnější vypovídací 
hodnotu než zprůměrované umístění celé vysoké školy.

v 18 K ODvODU. vLÁDA SCHvÁLILA NOvELU BRANNéHO ZÁKONA, TýKAT SE MÁ I ŽEN
9. dubna 2015 (Zdroj: iDnes.cz)

vláda schválila návrh novely, která armádě umožní začít s odvody. Nově by se týkaly i žen. Normu nyní dostanou 
k prostudování zákonodárci. Změna by umožnila vyslat aktivní zálohy na zahraničí misi, neznamená však 
obnovení základní vojenské služby. „Pravidelné odvody osmnáctiletých umožní armádě získat objektivní přehled  
o zdravotním stavu populace a ochotě lidí podílet se v případě ohrožení na obraně země. Chceme také posílit 

roli aktivních záloh,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Od novely si armáda slibuje, že bude mít v případě napadení 
česka rychlou možnost povolat zálohy. Novela se nebude týkat lidí, kterým bylo 18 před nabytím její účinnosti a dosud nebyli 
odvedeni. Účinnost zákona je navrhována od ledna 2016. První lidé k odvodům by měli jít o rok později.

v MLADé BOLESLAvI OTEvřELI LETECKé MUZEUM, LÁKÁ NA vůBEC PRvNí čESKÁ LETADLA
12. dubna 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Symbolicky přesně v Den letectví a kosmonautiky bylo v neděli odpoledne v Mladé Boleslavi otevřeno letecké 
muzeum s mnoha historickými i moderními stroji a také pro návštěvníky hodně atraktivními simulátory. Muzeum 
nese jméno Metoděje vlacha, technika a konstruktéra, který se na počátku 20. století proslavil jako první český 
letec létající v letadle své vlastní konstrukce. Budova byla dokončena už vloni a získala od architektů a odborníků 

titul Stavba roku 2014. Nyní v ní je možné prohlédnout si celkem 25 letadel, z toho 21 funkčních originálů i replik historických strojů, 
mezi nimi i létající repliku dřevěného letadla Metoděje vlacha z roku 1912. šlo o první české letadlo poháněné automobilovým 
motorem.

OSLAvy 70. výROčí KONCE 2. SvěTOvé vÁLKy v PLZNI
6. května 2015 (Zdroj: Plzen2015.cz)

Jubilejní oslavy 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou a konce  2. světové války byly v Plzni velkolepé!  
Návštěvníci měli na výběr pestrý kulturní program, tematické výstavy a především setkání s válečnými 
veterány. Celé město se ponořilo do atmosféry roku 1945, nabídlo prezentaci dobových military kempů  
a kulturního programu ve stylu žánrů populárních na konci války.  Nechyběl jedinečný  Convoy of Liberty s více 

než 300 vozidly a  prezentace stávající i historické vojenské techniky Armády čR. U příležitosti oslav byl odhalen pomník generála 
Pattona a oslavy vyvrcholí 6. května vzpomínkovým aktem u památníku „Díky, Ameriko!“ 

MILIARDOvÁ REKONSTRUKCE NÁRODNíHO MUZEA MÁ OD ÚOHS ZELENOU
8. dubna 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Miliardová rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze (NM) může začít. Firma Strabag se 
neodvolala proti svému vyloučení z tendru. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 
o zamítnutí námitek firmy je pravomocné. Přestalo platit i předběžné opatření, které bránilo muzeu uzavřít 
s vítězem smlouvu. Budova je zavřená už od roku 2011. Spory o výběr stavební firmy rekonstrukci zdržely, 

nejzazší termín znovuotevření muzea je rok 2018. “Jsme rádi, že po dlouhých měsících bylo pravomocně ukončeno výběrové řízení 
a muzeum se může konečně začít opravovat. My v tomto momentě dojednáváme smlouvu s vítězným sdružením, podepsána by měla 
být kolem 15. dubna. Plánujeme, že 20. dubna odpoledne slavnostně předáme budovu stavbě a bude se moci začít rekonstruovat,” 
řekl ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Pevně doufá, že termín, který je ve smlouvě zakotvený, tedy 42 měsíců od předání 
stavby, bude dodržen.



Beseda KvěTEN - čERvEN 2015

strana 13

NOvé PRACOvISKO NA SLOvENSKU MÁ SKÚMAť vESMíR AJ ASTROBIOLóGIU
26. apríla 2015 (Zdroj: SME.sk)

výBěR Z TISKU - SLOvENSKÁ REPUBLIKA

v centre s názvom AstroBio by mali byť podmienky aj pre špičkových vedcov pôsobiacich v zahraničí. Skúmať 
budú extrémofilné organizmy, či DNA. Na Slovensku by mohlo do konca roku vzniknúť nové špičkové pracovisko, 
ktoré sa bude zameriavať na astrobiologický a vesmírny výskum. vybudovať ho chce Slovenská organizácia pre 
vesmírne aktivity (SOSA). Pracovať v ňom budú vedci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. “Chceme vytvoriť 

podmienky pre slovenských vedcov, aj pre špičkových vedcov, ktorí pôsobia v zahraničí. Chceme vybudovať podmienky podobné 
špičkovým európskym pracoviskám, aby sa mali naše mozgy kde realizovať,” uviedol predseda SOSA Jakub Kapuš. Pracovisko sa 
bude volať AstroBio Centrum a na začiatku by tam malo pôsobiť od 20 do 30 ľudí. Sídliť by mohlo v blízkosti Bratislavy.

PROBLéMy S PRAšNýM OvZDUšíM MALO vLANI 10 MIEST NA SLOvENSKU
18. apríla 2015 (Zdroj: SME.sk)

Najprašnejšie ovzdušie bolo opäť vo veľkej Ide pri Košiciach, kde minulý rok zaznamenali až 97 smogových dní.
Aj v minulom roku bolo na mnohých miestach Slovenska v ovzduší nadmerné množstvo prachových častíc. 
Ukazujú to predbežné údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). TASR ich poskytlo Ministerstvo 
životného prostredia (MŽP) SR. Kvalita ovzdušia sa z pohľadu nadmernej prašnosti medziročne nezmenila.  

Z celkovo 32 miest, kde sa prašnosť monitorovala, bolo až 30 takých, kde boli prekračované limitné hodnoty koncentrácie prachových 
častíc PM10. Na desiatich miestach bolo smogových dní viac, ako povoľuje norma, ktorá ich pripúšťa maximálne 35. Rovnaká situácia 
bola v roku 2013. Najprašnejšie ovzdušie bolo opäť vo veľkej Ide pri Košiciach. SHMÚ tu zaznamenal podľa predbežných údajov 
vlani až 97 smogových dní.

KOšICE SA UCHÁDZAJÚ O ZÁPIS DO UNESCO
25. apríla 2015 (Zdroj: SME.sk)

v návrhu 13 lokalít, ktoré chce Slovensko zapísať do svetového dedičstva UNESCO, sú aj Košice. Konkrétne 
šošovkovitý tvar centra mesta, ktorý vytvára v centre ostrovček významných dominánt. vyplýva to z aktualizovanej 
koncepcie ochrany pamiatkového fondu zoznamu, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Metropola východu sa 
touto myšlienkou zaoberá už druhé desaťročie. „O zápise Košíc do UNESCA sa začalo uvažovať v druhej polovici 

90. rokov, prvé kroky podnikal primátor Rudolf Schuster. Na začiatku bola idea zapísať celé historické centrum Košíc, ale zistili sme, 
že celé územie až také unikátne nie je. A hlavne by to bolo veľmi náročné z pohľadu vysokých nákladov na udržiavanie a úpravy 
celého centra.” spomína František Knapík, bývalý primátor Košíc.

SLOvENSKO NECHCE POMÁHAť UTEčENCOM
5. mája 2015 (Zdroj: SME.sk)

Slovensko nechce prijímať utečencov. vláda je proti ich rozdeľovaniu do krajín únie. Slovensko nebude súhlasiť 
s prerozdeľovaním utečencov medzi členské štáty Európskej únie. vláda nemá v pláne ani uvoľnenie azylových 
procedúr. „Odmietame záväzné utečenecké kvóty,“ tlmočil názor ministra vnútra Roberta Kaliňáka jeho hovorca 
Ivan Netík. Kabinet ich považuje za veľké bezpečnostné aj ekonomické riziko. Európskym partnerom vytkol 

opatrenia, ktoré po rozšírení únie zaviedli v snahe o ochranu trhu a bezpečnosti voči novým členom. „Niektoré západné krajiny chceli 
limitovať prílev pracovnej sily z východoeurópskych štátov EÚ, ale nemajú problém dávať povinné kvóty na desaťtisíce migrantov,“ 
povedal Netík. Riešenie utečeneckej krízy, pre ktorú sa dostali do sporu členovia únie, vidí vláda v posilnení ochrany hraníc a ešte 
prísnejšom uplatňovaní kritérií Schengenu. 

ARMÁDU POSILNIA STOvKy NOvýCH ľUDí
5. mája 2015 (Zdroj: SME.sk)

Ministerstvo obrany postupne dopĺňa voľné miesta. Súvis s konfliktom na Ukrajine to vraj nemá. Do slovenskej 
armády mieria stovky nových vojakov. Od vlaňajška prijala už tisícku nových profesionálov a ďalších štyristo  
k nim má pribudnúť v najbližších mesiacoch. „Dôvodom je prirodzená obmena personálu v súvislosti s odchodom 
profesionálnych vojakov,“ vysvetľuje prírastok tlačové oddelenie ministerstva obrany. Podľa informácií SME to 

však nemusí byť jediný dôvod nových posíl. Obsadzovanie voľných tabuľkových miest by malo súvisieť aj s konfliktom na Ukrajine.
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Z LITERATURY

Mouchy mají plno práce, začínají brzy ráno a končí pozdě večer, 

létají přes den kolem mucholapky a večer kolem žárovky, 

první letí tatínek moucha a za ním malé mouchy, tatínek 

moucha dělá krásné kruhy, ale malým mouchám to 

jde všelijak, kazí to a tatínek moucha volá, znovu, 

ještě jednou od začátku, nemůžete létat takhle 

lajdácky, co by z vás bylo, ale jedna malá moucha 

nespokojeně bzučí, tohle mě nebaví, takhle 

jsem si život nepředstavovala, toužím po něčem 

velikém, ale tatínek se tváří nechápavě, maminka se 

tváří nechápavě a sestřičky mouchy také, co bys chtěla, říkají, co ti to vlezlo do hlavy, ale malá 

moucha se s nimi rozloučí a letí pryč a považte, má štěstí, dostane se do expedice, která cestuje 

do vesmíru, a tak malá moucha cestuje s nimi, létá kolem zeměkoule, létá kolem dokola v krásných 

velikých kruzích, zatímco tatínek s malými mouchami létají v malých kruzích kolem žárovky a malé, 

utrmácené mouchy nemohou v noci spát, lezou po okenních tabulkách, dívají se do noci a říkají si, 

jestlipak ji uvidíme, tu naši sestřičku, tu naši hvězdu, kterápak to asi je, to je otázka, ale není to tak 

jednoduché, hvězd je na obloze jako much.

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)

MOUCHA
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NAšE KNIHOvNA

Z LITERATURY

Klub Beseda se může pochlubit rozsáhlou knihovnou čítající přes 5 000 knih. Najdete zde široký výběr 
českých, slovenských i anglických knih, vHS videí, CD i DvD pro dospělé i děti.
Na internetových stránkách Besedy (www.beseda.org.au) je pod menu Library pro vás připraven seznam 
knih k nahlédnutí. Knihovna se nachází v prvním patře a knihy či filmy si můžete zapůjčit při kterékoliv akci 
pořádané v budově klubu.

vyBíRÁME PRO vÁS Z NAší KNIHOvNy / FEATURED BOOKS FROM OUR LIBRARy

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna knižka plná rozprávok. Každá sa tlačila dopredu, každá chcela byť v knižke prvá. Len 
obsah stál pokojne posledný. Načo by sa predbiehal, beztak v sebe obsahuje všetky rozprávky.

ROZPRÁVKY OD VýMYSLU SVETA
Autor:   Jozef Pavlovič
Žánr:  Literatura pre děti a mládež, rozprávky od 9 rokov
Vydáno: 1985
Ev.č.:  D435

Jan Amos Komenský

OUR LIBRARY
Beseda club has an extensive library with over 5000 of Czech, Slovak and English books, VHS videos, CDs 
and DVDs for adults and children. You can see the list of the books on the Beseda web site (www.beseda.org.
au) under menu item Library.  There are close to 800 English books listed under the English library heading. 
Library is located on the first floor. Books can be borrowed during any event in the Beseda club.

The Muddle-headed Wombat has entertained thousands of Australian children for many years, as a feature of the A.B.C. 
Children’s Session. Many of these former “Argonauts” are now grown up, with children of their own now listening to 
“The Session”. The publication of “wombat” in book form will delight present Argonauts and many now too old for the 
Club, as well as other readers interested, simply, in a well told story, for its own sake.

THE MUDDLE-HEADED wOMBAT
Author:  Ruth Park (Illustrated by Noela Young)
Genre:  Children’s
Published: 1962
Ev.č.:  E86

vítejte na Slovácku! Příběhy, které k nám promlouvaly z televizních obrazovek, máte nyní možnost přečíst si také v 
knižní podobě. Nechejte na sebe působit osobitý humor a náladu starého Slovácka, kdy každý věděl o druhém vše, i 
když to mnohdy nechtěl připustit. A kdybyste si nevěděli rady s některými slovíčky, na konci knížky je malý slovácký 
slovníček.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna knižka plná rozprávok. Každá sa tlačila dopredu, každá chcela byť v knižke prvá. Len 
obsah stál pokojne posledný. Načo by sa predbiehal, beztak v sebe obsahuje všetky rozprávky.

čLOvíčKOvA DOBRODRUŽSTví A NOvé OBJEvy
Autor:   Pavel Teisinger
Žánr:  Pro děti a mládež, příběhy
Vydáno: 2008
Ev.č.:  D470

SLOvÁCKO SA SÚDí AJ NESÚDí
Autor:   Zdeněk Galuška
Žánr:  Literatura česká, humor
Vydáno: 1981
Ev.č.:  465

“Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. 
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.”
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VÍKEND NA JURTÁCH
30. března 2015 (Autor: Adéla Saifrtová)

Z DěNí v KLUBU

Jurtová senzace aneb jak najít klid v duši v akci farmáře Mika

Je páteční podvečer a já se společně s novým kamarádem a jeho dětmi pomalu blížíme k městečku Goulburn, 

necelé 2 hodinky ze Sydney. Děti už dávno spí, ale my jsme celí nedočkaví, až z nekonečné dálnice sjedeme 

na vedlejší cestu, která nás dovede o 20km dál, k cíli naší výpravy. Cestu nám zpříjemňuje pohodová hudba  

a jasná obloha. Těsně před cílem nás vítají dvě vychytralé lišky. Konečne vidíme velkou ceduli hlásící, že 

jsme tady – The yurt Farm. 

Jen co projedeme jednoduše řešenou branou, ocitáme se v pohádkově naladěném prostředí. Barevné 

nápisy, šipky a ukazatele nás postupně vedou až k jurtové vesničce, kde už na nás nedočkavě čeká skupina 

dalších českých a slovenských kamarádů milujících kouzla australské přírody. Seznamování probíhá rychle  

v mihotavém světle táboráku a brzy jsme zapojení do zpěvu nejen táborových písní. Nálada je ohromná,  

 tak není divu, že ke spánku se ukládáme až dlouho po půlnoci.

Ráno nás slunko probouzí dříve než v pošmurném městě, ale nikomu to nevadí. Děti jsou již dávno zapojené 

do objevování ohromné dílny, tlukot kladívek se ozývá do daleka. Ale to už se k nám řítí starý oprýskaný 

Zetor a v něm náš průvodce, bavič a mentor, Mike Shepherd, majitel farmy a organizátor pobytů pro rodiny 

s dětmi, jehož heslem je „návrat k základům“. v jurtové vesničce nenajdeme elektřinu, ba ani postel. vše je 

zařízeno prostě, ale prakticky.

Mike naloží nadšené děti a některé dospělé na valník a už se šineme prašnou cestou k hlavnímu obydlí 

a pracovišti. Mike je neskutečně vitální pětasedmdesátník plný energie a elánu. Nejdříve děti seznámí  

s dalšími obyvateli farmy, vysvětlí, jak farma funguje a co vše se na ní pěstuje či chová. Pak dětem oznámí 

jejich první úkol – Usmažit si palačinky! To je snadné, ne? Ale nebyl by to Mike, aby se z jednoduchého 

nestalo složitější, byť mnohem zábavnější. Děti si musí nasbírat vajíčka, umlít mouku, nadojit mléko a vše 

správně uvařit. Při tom všem se dozvídají spousty zajímavých informací o zvířatech, rostlinách a vůbec chodu 

celé farmy. Palačinky se povedly a chutnají úplně všem! Teď děti čeká jízda na ponících a pak hurá zpátky 

do dílny.

WWW.YURTFARM.COM.AU
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Po obědě se s částí výpravy vydáváme prozkoumat místní Grand Canyon, kde je umístěna jedna z mnoha 

„Flying Fox“ - závěsných lanovek. Nadšení jsou úplně všichni a já se nestačím divit, jakou rychlostí se řítím 

dolů, ještě že tu je písek! Přistání je tedy hladké. 

večeři nám vaří paní farmářka a je opravdu vynikající, až se všem dělají boule za ušima! Po večeři nás opět baví 

Mike, tentokrát s harmonikou a veselými hrami, jako jsou například hudební sochy, pak nás ještě s kytarou 

naučí své dvě písně a loučí se národní „waltzing Matyldou“. My se samozřejmě ještě nechystáme spát, ale 

opět usedáme za radostného zpěvu rodiny Nováků z Canberry k táborovému ohni. Pějeme a povídáme, 

dokud nám síly stačí.

Druhý den čekají na děti další zábavné aktivity, mezi první patří obrovská překážková dráha převážně udělaná 

ze starých pneumatik, spadlých stromů a lan. Poté se přemisťujeme k malému rybníčku, kde se děti budou 

učit lovit ryby. Pruty si dělají samy. Jako svačinku si navíc na ohni upečou tradiční Australský chléb „Damper“ 

podávaný s máslem a javorovým sirupem.

Odpoledne už tráví každý podle svého, je velké horko, takže malá jezírka u vesničky jsou cílem jak dětí, tak 

dospělých. Děti si s oblibou hrají i v blátě na břehu nebo plují na kánoích mezi vzrostlými rákosy. 

Pak už nastává postupné loučení. Rodiny z Canberry mají volno i v pondělí, a tak zůstávají, ale Sydňáci musí 

upalovat domů. My odjíždíme až k večeru, nemůžeme vynechat poslední opečení buřtíků a jedinečnou vůni 

táboráku. Dálnice je téměř volná, cesta nám netrvá ani dvě hodiny... Už se těšíme na příští rok na farmě!

VÍKEND NA JURTÁCH  ...pokračování

Z DěNí v KLUBU

Foto: Novákovi více fotografií naleznete na http://klubbeseda.rajce.idnes.cz/
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Přestože si filipojakubskou noc už jen málokdo spojuje  
s magickými rituály na zažehnání zlých sil a neúrody, z přátelského 
sletu krajanů kolem ohnivé hranice v Namadgi National Park se 
přece jen vyklubalo něco magického a čarodějného.
Kouzelná atmosféra, k dokreslení které značnou měrou přispěly 
úžasně nápadité čarodějnické masky dětí i dospělých, se šířila vůkol spolu s ohněm stravujícím figurínu 
čarodějnice. Kromě působivé velké čarodějnice, která mimochodem výborně hořela, vhazovaly děti  
do plápolající vatry také vlastnoručně vyrobené čarodějničky. Kreativitě se žádné meze nekladly, a tak na 
hranici vzplály mimo klasických čarodějnic také čarodějnice upíří či á la zombie.
Oheň je fascinující živel, jenž má nejen očistnou sílu, ale hlavně se na něm krásně opékají buřty a ještě 
krásněji se kolem něj zpívá, tančí, hraje na kytaru a také rokuje. Toho všeho se do sytosti nabažili přítomní 
příznivci Besedy a jejích společenských akcí.
K radosti všech malých i velkých jsme vzkřísili oslavy této pověstné nejmagičtější noci v roce i zde v daleké 
Austrálii a strávili šťastné chvíle pospolu při čarodějném rejdění. Doufejme tedy, že se z této ojedinělé akce 
stane tradice.

PÁLENí čARODEJNIC - 21.3. 2015, Namadgi National 
30. března 2015 (Autor: Kamila Lanagan)

Z DěNí v KLUBU

Foto: Novákovi více fotografií naleznete na http://klubbeseda.rajce.idnes.cz/
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DELEGACE STÁLé KOMISE SENÁTU PARLAMENTU čESKé REPUBLIKy NAvšTívILA AUSTRÁLII
18. dubna 2015 (Autor: velvyslanectví čR v Canbeře)

Z DěNí v KLUBU

ve dnech 24. března až 2. dubna pobývala v Austrálii delegace Stálé komise Senátu Parlamentu české 

republiky ve složení: 1. místopředseda Senátu Parlamentu a člen uvedené komise senátor MUDr. Přemysl 

Sobotka, předseda komise senátor PhDr. Tomáš Grulich, místopředsedkyně komise senátorka RNDr. Jitka 

Seitlová a tajemnice komise paní Bronislava vacková. Delegaci po celou dobu návštěvy v Austrálii doprovázel 

velvyslanec čR v Austrálii Ing. Martin Pohl.

Delegace absolvovala v Perthu, v Canbeře, v Sydney a v Melbourne celou sérii přijetí a setkání jak 

s představiteli krajanské diaspory (v Austrálii žije v současné době cca 35 tisíc českých občanů, včetně 

krátkodobých návštěvníků), tak u zákonodárců jednotlivých států Austrálie i Australského společenství, čímž 

byly splněny hlavní cíle návštěvy.

Při jednáních s představiteli australských parlamentů delegace děkovala Austrálii za otevřenost, se kterou 

přijímala exulanty z bývalého československa již od konce 40. let minulého století a zdůrazňovala, že česká 

republika má zájem na udržení kontaktů s krajany žijícími v zahraničí, protože je považuje za své přirozené 

vyslance. Také byly diskutovány otázky legální i nelegální migrace. Návštěva rovněž deklarovala zájem české 

republiky na uzavření smlouvy o pracovních dovolených, která umožní mladým lidem z obou zemí cestovat 

a legální prací kompenzovat alespoň částečně náklady na cestování.

Při setkáních s představiteli krajanských organizací, kterých se uskutečnilo celkem šest (po dvou v Sydney 

a v Melbourne a po jednom v Perthu a Canbeře), ale i při setkáních s českými pedagogy, studenty a žáky, se 

diskuze týkala zejména možností zlepšení vztahu státu k českým občanům, kteří se rozhodli žít v zahraničí. 

Delegace deklarovala jednoznačný zájem čR na udržení kontaktů nejenom s českými občany, kteří odešli  

z bývalého československa během totalitní doby z politických důvodů, ale i s českými občany, kteří odešli 

z české republiky v posledních letech. Diskuze se týkala rovněž velmi praktických problémů, které vytvářejí 

bariéry mezi českým státem a občany žijícími v zahraničí.

Návštěva senátní delegace v Austrálii jednoznačně přispěla k pocitu krajanů žijících na tomto nejmenším 

kontinentě, že nejsou zapomenuti a napomohla k upevnění jejich vztahu k čR. velkým přínosem byla  

i artikulace konkrétních existujících bariér, které mezi jednotlivcem, občanem čR žijícím v Austrálii, a českou 

republikou stojí. Některé z těchto bariér již byly překonány – viz změna zákona o státním občanství, ale 

některé výrazné bariéry stále trvají - apel na změnu zákona o cestovních dokladech je silný.
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Klub Beseda připravil šachový přátelský turnaj k sobotnímu odpoledni pod vedením Aleše, kde se 

sešlo okolo deseti hráčů. Hrály se nejen šachy ale také karty, kulečník a stolní fotbal. 

Hráči si mohli vybrat z mnoha typů šachovnic, například i šachovnice z Persie a maxi šachy. Ptáte 

se kdo vyhrál? vyhráli všichni zůčastnění, neboť legrace bylo nadmíru a to, že jsme se rozcházeli  

po osmé večer znamenalo, že spokojenosti bylo dosti.

 

Nejmladším hráčem byl Tobiáš, který se držel velmi statečně a hrdě bojoval se starší garniturou 

hráčů. Tobiášův souhrn dne: “Bylo to dobrý. Hrál jsem šachy s Alešem a Mirkem. vyhrál jsem kulečník 

nad mamčou a Kamilou. Pak jsme hráli karty “Kočku a Prší”. vyhráli jsme s Alešem stolní fotbal proti 

taťkovi a dalšímu strejdovi. Nakonec jsem byl docela unavený a ospalý.”  Tobiáš, 8 let.

Mirkův souhrn dne: “Přežil jsem jen tak,tak! ...zavařené mozkové závity! Přijdu příště, rozhopádně! 

...už se těším.”

 

Blanky souhrn dne: “Tak pohodové odpoledne ve společnosti příjemných lidí jsem už dlouho 

nezažila! vůbec jsem nečekala, že odcházet budeme až po více než pěti hodinách!”

Alešův souhrn dne: “Nečekal jsem, že přijde tolik hráčů! Naučil jsem se novou karetní hru, Kočku, 

je to jednoduchá ale přitom úžasná hra! Děkuji Besedě a všem účastníkům za nádherně prožité 

odpoledne! Těším se na další odpolední setkání plné her!”

Na úspěšné odpoledne navazuje “Hráčské doupě pro dospělé i děti”, které se bude konat dne 

13.6.2015 od 16:00 hodin. Podrobnosti na str. 4 v sekci “Co připravujeme”.

šACHOvÁ SOBOTA v BESEDě
18. dubna 2015 (Autor: Aleš Zezulka)

Z DěNí v KLUBU

Foto: Novákovi více fotografií naleznete na http://klubbeseda.rajce.idnes.cz/
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Omalovánka

Červená Karkulka
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Omalovánka

OD:

M
amince z lásky

DEN MATEK 2015
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                                D                  A                G                A

 1.  Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát,

                               D                A               G               D

     tak si chvilku hraje rád, hraje rád, hraje rád,

                                             A              G               A

     postaví se na zadní, na zadní, na zadní,

                             D                      A                G           D

     jenom, bobře, nespadni, jenom nespadni.

                 A

 R1:  Prosím vás, buďte tak dobří, dělejte to jako ti bobři,

               D                               A     D                             A

      raději hned po dobrém následujte za bobrem.

 2.  Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát,

     dobré jídlo jídá rád, jídá rád, jídá rád,

     pije mléko, glo-glo-glo, glo-glo-glo, glo-glo-glo,

     aby mu to pomohlo, dělá glo-glo-glo.

 

 R1:  Prosím vás... atd.

 3.  Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát,

     tak si uši myje rád, myje rád, myje rád,

     vyčistí si pravý zub, levý zub, dupy-dup,

     a už spinká jako dub, spinká jako dub.

 R2:  Prosím vás, buďte tak hodní, dělejte to jak bobři vodní,

      stejně Jana jako Jan pochodujte do hajan.

 4.=1.

 R1:

Když jde malý 
bobr spát

Petr Skoumal

Omalovánka

M
amince z lásky
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Illustrated by David Gottwald/ DuffcoCartoons

Složitost: LEHKÁ Složitost: TěŽKÁ Složitost: ĎÁBELSKy TěŽKÁ

SUDOKU
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KříŽOvKA KLASICKÁ
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KříŽOvKA KLASICKÁ
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členské poplatky klubu Beseda jsou rozděleny 
do dvou částí. První částí je základní členský 
poplatek, který pokrývá roční členství a také 6 
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$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 
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Členské poplatky jsou vždy splatné k 1.3. !  //  Membership fees are payable by 1.3. !

(Zaškrtněte jednu či obě možnosti)
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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

Hoši, 

do to
ho!


