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BLAHOŽELÁME
V júli, auguste a septembri 2015 budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia:
Zlata Wallner (12.7.)
Jarmila Ježková (16.7.)
Marek a Honza Zezulka (19.7.)
Ondřej Bušek (23.7.)
Eva Žemličková (30.7.)
Břeťa Zezulka (7.8.)

Julie Bucifal (8.8.)
Jana Damjanovská (15.8.)
Milan Bušek (16.8.)
Kayen Russel (18.8)
René Jež (30.8.)
Pavel Švehla (2.9.)

Jarka Slezáková (8.9.)
Boya Russel (9.9.)
Vojtěch Clark (12.9.)
Anna Kateřina Hewett (28.9.)
Max Greenhaigh (28.9.)

Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti
v ďaľšom živote.
Ak sme tu niekoho neuviedli, alebo ak sa niekto v rodine narodil, zosobášil alebo nedajbože
zomrel, prosíme členov rodiny alebo priateľov, aby nám to oznámili a pomohli nám doplniť
a zpresniť naše záznamy.
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Zpráva výboru Besedy
Měsíc květen byl bohatý na kulturní akce pořádané Besedou. Devátého května si děti užily
Kouzelnou noc pohádek přímo v klubu Beseda, dokonce i s nočním přespáním. Den poté, to
je desátého května, následovala oslava Dne maminek. Dětská omladina za pomoci rodičů
připravila divadelní představení Červená karkulka. Všem zúčastněným se nedělní ranní
posezení v klubu moc líbilo. Maminky dostaly krásné červené růže a k snědku toho bylo
také požehnaně.
V sobotu odpoledne třináctého června proběhla v klubu akce pod názvem Hráčské doupě pro
dospělé i děti. Vše dopadlo opět na jedničku a více se dozvíte v tomto vydání časopisu Beseda.
Nyní k akcím, které nás teprve čekají. Pátého července oslavíme připomenutí Cyrila
a Metoděje. Vše proběhne pod záštitou Velvyslanectví Slovenské repoubliky a tudíž
se setkáme na půdě slovenské ambasády. Mohu pouze zdůraznit, že na nás čeká slovenská
kapustnica a jiné pochutiny. Bližší podrobnosti opět v tomto vydání časopisu.
A nyní k vysněným Vepřovým hodům. Ty už klepou na dveře, stejně jako jeskyňky
na Smolíčka pacholíčka. Prase, zelí i ty knedle budou. Tímto vyzývám všechny ženy, které
to s knedlíkama umí, aby daly ruce k dílu a nějakou tu šišku uvařily. Strávníků bude určitě
hodně. A to, co se nesní přímo na místě, se s radostí rozprodá domů.
Tak mě napadá, že ty naše vepřové hody současně uzavřou, doufám že úspěsně, i zimní
klubovou sezónu a můžeme se těšit, co nám jaro nadělí.
Za výbor Besedy

Antonín Vincenc
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CO PŘIPRAVUJEME / COMING UP EVENTS
Neděle 30.8. 2015 od 13:00 hod., klub Beseda
tradiční vepřové hody
Budeme servírovat vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo a také domácí zákusky. Letos
budeme pro vás mít na prodej i české a slovenské sušenky.
Vstupné s obědem je $17, děti do 8 let zdarma

Sunday 30.8. 2015, Club Beseda
the ANNUAL PORK FEAST
Serving on the day roasted pork meat, dumplings, sauerkraut, Czech lager beer on
tap and home made deserts. Traditional Czech and Slovak sweets will also be on sale.
Entry fee $17, kids under 8 free

Sobota 19.9. 2015, klub Beseda
“umění pochází z duše”
Workshop pro mladé talenty a všechny nadšené umělce
Máte zájem o výtvarné umění? Vždy vás lákalo plátno a štětce? Pak se přijďte s námi
barevně vydovádět! Bližší informace obdržíte blíže k termínu emailem nebo je najdete
na internetových stránkách klubu.

Saturday 19.9. 2015, Club Beseda
“Art comes from the soul”
Workshop for young talents and all passionate artists
Are you interested in the arts? Always wanted to try paint on the canvas? Come and
join us to create some colourful artwork! More information will be emailed closer to
the date and published on club’s website.

Každou středu od 18:30 hod., klub Beseda
stolní tenis
Každou středu se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi
nás zahrát, posedět a popovídat. Na herní úrovni nezáleží !!

Every Wednesday from 6:30 pm, Club Beseda
table tennis
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!

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.
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možnost objednávky výrobků
z vepřového masa
Nabízíme

možnost

objednávky

tradičních

výrobků

z vepřového masa. Objednávky musí být dodány klubu
nejpozději do 8.8. 2015 formou emailu či osobně.
JITRNICE & JELITA - $15.50/kg (cca 6 ks na 1 kg)
TLAČENKA SVĚTLÁ A TMAVÁ - $17.50/kg (1 ks = cca 4 kg)
Minimální objednané množství u každého z výrobků je 0.5 kg. U všech objednávek je vyžadována záloha ve výši $20.
Objednávky zasílejte a žádosti o bližší informace zasílejte Šaňo Wallnerovi na awallner@grapevine.com.au.
Vaše objenávky budou připraveny k vyzvednutí v den Vepřových hodů, 30.8. 2015 v klubu Beseda.
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.
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K titulní straně
České dědictví UNESCO - Olomouc
28. června 2015 (Autor: Jiří Skočilas)
Dnes stotisícové město, ležící v samém srdci Hané, patří a vždy
patřilo k nejvýznamnějším moravským metropolím, kde si dávala
dostaveníčka dějiny s osobnostmi a věda s pokrokem. Proto také
nedávné získání statutu krajského města bylo jenom logickým
vyústěním historického vývoje města coby kulturního, společenského
a hospodářského centra, jehož dějiny se začaly psát před mnoha
staletími.
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000.
Budování morových sloupů odstartoval Tridentský koncil, který tak dal období baroka jeden z výrazných rysů.
Vzorem byl sloup na Piazza Santa Maria Maggiore v Římě, vztyčený roku 1614. Dobou svého vzniku v letech
1716-1754 patří olomoucký monument až k posledním příkladům této módní vlny. Ale svou výtvarnou
koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a konečně i rozměry a výškou (35 m) se od všech podobných památek
výrazně odlišuje. Sloup se po svém dokončení stal pro obyvatele města zdrojem nesmírné hrdosti, protože
všichni, kdo se na jeho stavbě podíleli, byli občany Olomouce. Jeho vysvěcení 9. září se osobně účastnil
tehdejší první pár monarchie, císařovna Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským.

Horní náměstí v Olomouci

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Možná nevíte, že ...
Jako projev díků za přečkanou morovou epidemii v Olomouci sloužil Mariánský sloup na Dolním náměstí. Ale
jeho staviteli Renderovi se zdál málo honosný, proto přišel s myšlenkou postavit na Horním náměstí sloup
mnohem velkolepější. Olomoucký trojiční sloup je vrcholným dílem hned několika umělců a řemeslnických
mistrů, kterým ale mnoho štěstí nepřinesl. První, kdo zemřel již během stavby, byl Václav Render. Ani jeho
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K titulní straně ...pokračování
České dědictví UNESCO - Olomouc ...pokračování
následovníkům, Františku Thoneckovi, Janu Václavu Rokickému a Augustinu Scholtzovi, nebylo dopřáno
spatřit dokončenou stavbu. Tu dokončil až Rokického syn Jan Ignác.
Pozlacená replika dělové koule připomíná, že sloup byl několikrát zasažen pruskými děly během obléhání
roku 1758. Olomoučtí se vydali v procesí žádat pruského generála, aby jeho vojáci na monument nestříleli.
Generál James Keith jejich přání vyhověl, a tak byl sloup dalších škod ušetřen.

Horní náměstí

Svatý Kopeček u Olomouce

Strop kostela Zvěstování Panny Marie

Svatý Kopeček
Svatý Kopeček a jeho vznik je spojen se jménem olomouckého obchodníka s vínem Jana Andrýska, který dal
na kopci zvaném Svatá hora postavit kapli, vysvěcenou roku 1633. Kaple stojí na pozemku premonstrátského
opatství Klášterní Hradisko s premonstrátskou řeholní komunitou, která zde působila od roku 1151. Klášter
byl na tomto místě založen v roce 1078. V současnosti je poutním místem a slouží jako rekreační místo
Olomoučanů. Od roku 1952 se zde nachází olomoucká zoologická zahrada.
PROHLÍDKA města

Prohlídku města můžete začít na Václavském náměstí prohlídkou Arcidiecézního muzea, Přemyslovského
paláce nebo Dómu sv. Václava. Odtud dojdete na Biskupské náměstí s paláci ze 17. století a Tereziánskou
zbrojnicí. Projdete na náměstí Republiky s kašnou Tritónů, kde sídlí Vlastivědné muzeum a stojí chrám
Panny Marie Sněžné. Z náměstí se vydáte kolem Jezuitského konviktu, kaple sv. Jana Sarkandra a kaple
Božího těla na Žerotínovo náměstí s kostelem sv. Michala. Pokračujete na Dolní náměstí s kašnou Jupitera
a Neptuna nebo mariánským sloupem. Na Horním náměstí s radnicí, orlojem, Sloupem Nejsvětější Trojice,
kašnami Herkula, Caesara a Jupitera nebo kostelem sv. Mořice prohlídka končí.
Více informací naleznete na internetových stránkách:

http://tourism.olomouc.eu - www.svatykopecek.cz - http://www.ceskozemepribehu.cz

Zdroj: www.unesco-czech.cz
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z dění v klubu
kouzelná noc pohádek
9. května 2015 (Autor: Olga Brožová)
Devátého května jsme natěšeně usedli do auta směrem
k Besedě. Plakát Kouzelné noci pohádek sliboval zábavu,

Kouzelná noc

hry, knihy, čtení a jako bonus přespání do druhého dne.
A tak není divu, že jsme se nemohli dočkat, co je v Besedě

pohádek

připravené. „Možná přijde i pohádková bytost,“ říkali jsme. A
vskutku. Celý večer zahájila krásná princezna, která pro děti připravila
čtyři úkoly. Dětí bylo tolik, že byly rozděleny do tří týmů. Ty plnily úkoly s takovým
nadšením a lehkostí, že než jsem se stihla rozkoukat co se děje, děti si už běžely
k princezně pro nový úkol. Jedním z úkolů byl Vrťapkův detektivní případ, v
dalším musely děti přiřadit k názvům pohádek správné obrázky, hledala se
ukradená vlajka a také se vymýšlely příběhy dle předložených obrázků.
Aby pohádkových bytostí nebylo málo, v polovině večera nás navštívila
čarodějnice, která všem předvedla velmi výbušné kouzlo. V krásně
osvětlené

knihovně

si

děti

poslechly

pohádku,

a poté bylo na nich navzájem si povědět příběhy, které
samy vymyslely. Některé byly tak zábavné, že sami
čtenáři nebyly schopni příběh dokončit. Jako hřeb
večera vystoupilo trio Blanka, Karolína a Alena. Jejich
úsměvná zpěvohra o Cypriánovi, paní Jitce a panu Mírkovi
s tragickým koncem vzbudila v publiku výbuchy smíchu. Děti
z toho byly tak nadšené, že se poté střídaly
na jevišti a navzájem si vyprávěly vtipy.
Večer se chýlil k závěru a už zbývalo jediné,
na nějakou pohádku se podívat. A volba
padla právě na pohádku „Tři bratři“, z jejíž
jedné části se děti inspirovaly k představení
Červená Karkulka, které předvedly druhý den
u příležitosti oslavy Dne matek. Pohádku děti sledovaly již ze svých
spacáků. Dobrou noc všem z Besedy.
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z dění v klubu
oslava dne matek
10. května 2015 (Autor: Petra Hewett)
Den matek je dnem, kdy děti přicházejí ke svým maminkám
poděkovat za jejich lásku, říci jim, jak si jejich práce
váží a potěšit je. Letos nás, české a slovenské maminky,
naše ratolesti skutečně potěšily a překvapily!
Nedělní kulturní pásmo pro maminky otevřela Alice Jandová několika
písničkami z repertoáru Bambini di Praga. Ostatní děti pod zkušeným
vedením „rejži“ Alenky Skočilasové, předvedly osobité divadelní
představení Červená Karkulka se zpěvy a tanci. Soudě podle pobavených
úsměvů a nekonečných ovací nadšených diváků se příběh se známou
zápletkou a neobvyklým koncem líbil.
Myslím, že za všechny maminky mohu poděkovat všem účinkujícím za skvělý kulturní zážitek a milý
dáreček! Bravo!
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z dění v klubu
Hráčské doupě pro dospělé i děti
13. června 2015 (Autor: Blanka Novak)
Karty šustí, kostky padají a kulečníkové koule o sebe narážejí... Tak vypadalo
naše odpoledne strávené hraním her v Hráčském doupěti v
Besedě. Někteří se naučili stavět města, cesty i louky při hře
Carcassone, další skupinka se pokusila zachránit kosmickou
loď z pouštní planety ve hře Forbidden Dessert. Jiní pohonili
koule po kulečníkovém stole. Nakonec se většina nechala
zasvětit do tradiční hry v kostky Vrhcáby.
Děti si kolem spokojeně hrály a občas si hodily partičku šachů
nebo změřily svoje síly při hře Spot it. Pohodové odpoledne, kdy se lehce zapomene na
starosti všechních dní ve společnosti příjemných lidí, se opět vydařilo. Už se těšíme na další
pokračování.
Děkujeme Besedě za poskytnutí prostoru, návštěvníkům za nadšení při hrách i za přinesené
laskominy a v neposlední řadě za finanční příspěvky na provoz klubu.

Foto: Novákovi

Více fotografií naleznete na http://klubbeseda.rajce.idnes.cz/
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český jazyk a literatura
26. června 2015 (Autor: Karolína Pohlová)
Dokážete správně doplnit í/ý v koncovkách přídavných jmen?
LEP…. SLEP….Š

Naši spíž navštívil lep…. slep….š. Zdali vskutku byl lep…., my nevíme, stvrzuje to jen moje
mladší sestra, která neumí říkat s. Ať byl ale takov…. či dokonce ztepil…., nevidom…. musel
být zcela jistě. Vždyť vybrat si mezi tisíci zrovna naši zpustlou spižírnu je ryz…. a hol….
nesmysl. Letm…. pohled shora dolů by ho zpravil o skutečnosti, že m…. rodiče, sestra a
já jsme zkonzumovali vše už před třem…. týdny. Splést by ho snad mohlo jedině na dně
sklenice menší množství čehosi, co se nechutně lepí, ale nazvat to medem m…. brání stud.
Dále pak v hloub…. polic zbylo několik zvláštních útvarů, které se snad kdysi mohl…. naz….
vat ztvrdl….mi chleb…., dnes však už se stal…. regulérními zkamenělinami. „Zbabral jsi to,
hloup…. tvorečku ,“ volali jsme sborem, když jsme ho v koši zbědovaného několikadenním
hladověním spouštěli oknem do trávy v zahradě. Příště snad zosnuje svůj plán na zteč
spižírny lépe.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, í, ý, ý, í, i, i, i, y, ý, ý, y, y, ý,

V nadpise tohoto příběhu některé z vás mohl zaskočit výraz lepý. Jedná se o přídavné jméno
a kdybychom měli toto básnické slovo nahradit synonymem, pak bychom vybrali výraz
krásný. Ať byl slepýš slepý, nebo lepý, nic to nemění na skutečnosti, že tato dvě přídavná
jména a s nimi i nevidomý, ztepilý, holý, letmý a dále třeba drzý, pravý, veselý patří mezi
přídavná jména tvrdá. U nich se píše měkké í pouze tehdy, když blíže určují podstatná jména
v 1. (5.) pádě čísla množného rodu mužského životného: nevidomí lidé, ztepilí slepýši, drzí
chlapci… Protože tato podmínka není ani u jednoho z diktátových výrazů splněna, je třeba
v jejich zakončení napsat – ý. Tvrdé y se však nepíše u výrazu ryzí, které se – jako slova cizí,
včelí, rybí – řadí k přídavným jménům měkkým. Jakmile zjistíme, že jde o přídavné jméno
měkké, což dobře poznáme podle toho, že v 1. pádě má jen jeden tvar pro všechny rody (ryzí
zlato, ryzí láska, ryzí nesmysl, cizí člověk, cizí žena, cizí dítě), už vůbec nemusíme přemýšlet
o rodě, čísle ani pádě a bez váhání můžete psát –í.
If you are interested in Czech lessons and wish to join our class,
contact Karolina Pohlova on 0478 168 596, k.pecharova@hotmail.com
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VÝBĚR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA
Český generál Petr Pavel nastupuje do velení NATO
25. června 2015

(Zdroj: Novinky.cz)

Bývalý šéf českého generálního štábu, generál Petr Pavel nastupuje do nejvyššího velení Severoatlantické
aliance, kde se jako první zástupce nových členských zemí stane předsedou jejího Vojenského výboru. Pavel
už dříve sdělil, že si do Bruselu vezme několik českých spolupracovníků. Půjde o šest bývalých zaměstnanců
ministerstva obrany, do aliance ale zamíří i skupina vojenských policistů, kteří se budou starat o jeho bezpečnost.
Český generál byl do funkce zvolen už loni na podzim. Česko, které Pavla do druhé nejvyšší alianční funkce nominovalo, hradí
náklady na zabezpečení jemu i jeho týmu. Ročně by to mělo být až 90 miliónů korun. Předseda výboru má k dispozici štáb, který
je obsazován národním i mezinárodním personálem. Mandát v čele vojenského výboru je tříletý a může být prodloužen. Předseda
Vojenského výboru je nejvyšší vojenskou autoritou NATO a hlavním vojenským poradcem generálního tajemníka aliance.

Na Valašsku pohřbili Ludvíka Vaculíka – muže, který se nebál říkat pravdu
13. června 2015 (Zdroj: Novinky.cz)
V Brumově-Bylnici na Zlínsku byl v sobotu pohřben přední český spisovatel a publicista Ludvík Vaculík. Do
valašského městečka se za ním přijely rozloučit stovky lidí. Kromě rodiny, známých a přátel nechyběla mezi
smutečními hosty i řada spisovatelů včetně Pavla Kohouta či Ivana Klímy. Ludvík Vaculík zemřel minulou sobotu
ve věku 88 let v Dobřichovicích u Prahy v kruhu své rodiny. Ve své rodné obci byl pohřben na vlastní přání.
Rozloučit se s ním přišli kromě nejbližší rodiny také jeho přátelé, ale i kolegové či literární příznivci. Ludvík Vaculík patřil díky své
prozaické tvorbě mezi přední poválečné české spisovatele. Lidé ho však znají spíše pro jeho politické angažmá za komunistického
režimu, zejména jako autora legendární výzvy 2000 slov z června 1968 nebo jako vedoucího pozdější samizdatové edice Petlice.

Kuřáci už si v hospodě nezapálí, shodla se vláda
3. června 2015

(Zdroj: Novinky.cz)
Vláda na svém středečním zasedání přijala návrh zásadní novely, která změní poměry v českých restauracích.
Od příštího roku by měl ve všech stravovacích zařízeních platit zákaz kouření. Návrh na úplný zákaz kouření v
hospodách, restauracích i barech předložil vládě ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Zákaz se má
týkat i elektronických cigaret a bylinných výrobků ke kouření. Platit má například i na koncertech, tanečních
zábavách, v kinech, sportovních halách nebo školách. Cigarety a alkoholické nápoje by se nesměly prodávat v automatu. Pokud
zákon začne platit, bude za kouření v restauraci a podobných zařízeních hrozit provozovateli pokuta až 50 tisíc korun, dotyčnému
kuřákovi až 5000 korun.

Baťova Electra se vrací: Přistála na letišti Točná v Praze
28. května 2015

(Zdroj: Novinky.cz)
Restaurovaný Lockheed Model 10 Electra, který koncem třicátých let používal Jan Antonín Baťa, přistál ve čtvrtek
na letišti Točná v Praze. Ukončil osm dní trvající dlouhý let z Kanady přes Grónsko, Island a Skotsko. Poslední
etapa tisíce kilometrů dlouhého letu, který absolvovali piloti Milan Vacík, Nikola Lukačovič, Ivo Lukačovič a
Jan Štindl a mechanici Jaroslav Anýž a Václav Bejček, vedla z německého Siegerlandu, který leží západně od
Frankfurtu nad Mohanem. Stroj s výrobním číslem 1091 reprezentuje nejen nástup moderních celokovových letadel se zatahovacím
podvozkem ve třicátých letech, ale má mimořádný význam pro tuzemskou historii. Jde o jednu ze dvou L-10A Electer, které zakoupila
firma Baťa kvůli rychlému spojení s filiálkami. Před vyhlášením protektorátu 15. března 1939 s ní odletěl z vlasti ředitel britské
pobočky Baťova koncernu Jan Tuša se šéfpilotem Janem Šerhantem.

Češi se bojí islámského fundamentalismu, teroristů i přílivu uprchlíků
16. června 2015

(Zdroj: Novinky.cz)
Islámský fundamentalismus, mezinárodní organizovaný zločin, terorismus a příliv uprchlíků jsou podle mínění
většiny lidí největším nebezpečím pro Českou republiku. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM. Největší
nebezpečnost lidé přisuzují islámskému fundamentalismu. Za rizikový jej označilo 82 procent dotázaných.
Mezinárodní organizovaný zločin a terorismus považuje za velmi nebezpečné shodně 78 procent respondentů.
Podle 71 procent obyvatel ČR je velkým rizikem příliv uprchlíků. O jeden procentní bod méně vnímají lidé jako nebezpečí hrozbu
šíření zbraní hromadného ničení.
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VÝBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Slovensko odovzdá predsedníctvo V4 Českej republike
29. júna 2015

(Zdroj: SME.sk)
Slovensko počas svojho predsedníctva vo Visegrádskej štvorke (V4) zorganizovalo 140 podujatí na politickej
a expertnej úrovni. Okrem troch prezidentských a premiérskych summitov krajiny pokračovali v rozvoji
parlamentnej spolupráce a rezortní ministri zo štyroch krajín sa stretli 21-krát. Ročné predsedníctvo vo V4
odovzdáva Slovensko 1. júla Českej republike. Podľa Lajčáka boli rokovania úspešné, keďže Kórejská republika
a Švajčiarsko sa stali donormi Medzinárodného vyšehradského fondu. Balkánski partneri sa podľa vzoru V4 zaviazali k posilneniu
regionálnej spolupráce a zriadeniu Západobalkánskeho fondu so sídlom v Tirane. Krajiny V4 takisto posilnili koordináciu voči Ukrajine
a spustili projekt odovzdávania transformačných skúseností krajín V4 v kľúčových oblastiach, ako je decentralizácia, energetika,
budovanie občianskej spoločnosti, či podpora podnikania.

Slovenská republika mala v roku 2014 najviac obyvateľov v histórii
28. júna 2015

(Zdroj: SME.sk)
K 31. decembru 2014 mala Slovenská republika 5 421 349 obyvateľov, čo je najvyšší počet obyvateľov v histórii.
Z celkového počtu bolo viac žien, tie zastupujú 51,3 percenta obyvateľstva. Vyplýva to z údajov Štatistického
úradu (ŠÚ) SR za rok 2014. Predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová na pondelkovej tlačovej konferencii
informovala, že na Slovensku sa v minulom roku narodilo 55 033 živých detí, čo je o 210 viac ako v roku
2013. Naopak, znížil sa počet úmrtí, v minulom roku zomrelo 51.346 obyvateľov krajiny, teda o 743 osôb menej ako v roku 2013.
V dôsledku zvýšenia pôrodnosti a poklesu úmrtnosti sa v roku 2014 zvýšil prirodzený prírastok obyvateľstva na hodnotu 3687, čo
v porovnaní s rokom 2013 znamená zvýšenie o 953 osôb.

Zomrel herec Ladislav Chudík
29. júna 2015

(Zdroj: SME.sk)
Vo veku 91 rokov zomrel významný slovenský umelec a herec Ladislav Chudík. Jeho najznámejšou rolou
bola postava primára Sovu v seriáli Nemocnica na okraji mesta. Herec a dlhoročný člen Činohry Slovenského
národného divadla Ladislav Chudík popoludní zomrel vo veku 91 rokov. Informovala o tom RTVS na svojom
profile na Facebooku, pre TASR to potvrdila hovorkyňa Slovenského národné divadla Izabela Pažítková. O
poslednej rozlúčke s legendárnym hercom budú verejnosť informovať v najbližších dňoch. Divadelný a filmový herec, recitátor a
pedagóg Ladislav Chudík stvárnil v divadle aj vo filme veľké množstvo postáv.

Slovák z Dolnej Marikovej sám s plachetnicou preplával svet
26. júna 2015

(Zdroj: SME.sk)
Slovák Ivan Gašparík, rodák z Dolnej Marikovej, si splnil svoj chlapčenský sen. Na lodi, ktorú si sám postavil, sa
plavil okolo sveta. Pred pár rokmi zvykli chlapci čítať romány Jula Verna a túžili plaviť sa po mori. Ivan Gašparík,
chlapec z Dolnej Marikovej, si tento sen splnil. Bude mať 72 rokov a môže sa pochváliť, že na lodi, ktorú si sám
postavil, sa plavil okolo sveta. V roku 1981 dal v práci výpoveď a začal si stavať plachetnicu. „Plány som už
mal hotové, loď som si nakreslil sám. Za tie roky, čo som pracoval pri plavbe, som mal na to čas. V osemdesiatom siedmom bola
hotová. Plachtil som s ňou najprv na Baltickom mori, okolo Dánska, Švédska, Fínska,“ rozpráva Gašparík. Plachtiť teda začal ako muž
v najlepších rokoch, pred päťdesiatkou. „Vždy so mnou šiel nejaký môj známy.

Nevesty starnú, muži sa ženia až po tridsiatke
10. júna 2015

(Zdroj: SME.sk)
Odkladanie sobáša do vyššieho veku spôsobuje neskorá sebestačnosť, migrácia a nedostatok financií.
Do tridsiatky je slobodných až 78 percent žien a priemerná nevesta má po prvýkrát v histórii Slovenska viac
než tridsať rokov. Manželstvo a materstvo nastupujú až neskôr, prípravná fáza trvá dlhšie než v minulosti. To,
že vek neviest sa zvyšuje, si všimla aj pracovníčka svadobného salónu Ľudmila Krempaská. „Dvadsiatničky sem
chodia každým rokom menej. Možno je to aj preto, že si nemôžu dovoliť investovať do šiat,“ povedala. „Starnúcim nevestám“ dokonca
prispôsobili ponuku v predajni. Extravagantné strihy a výstredné sukne ustúpili jednoduchým elegantným šatám. Krempaskú najviac
mrzí, že museli do ponuky zaradiť aj „nudné nohavicové kostýmy“.
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současní čeští spisovatelé
20. června 2015 (Autor: Karolína Pohlová)

Galina Miklíková

Pavel Šrut

Fejetonista, překladatel, autor knih pro děti
Narozen 1940
Praha, Česká Republika

Ilustrátorka, výtvarnice anim. filmů
Narozena 1970
Ostrava, Česká Republika

Děti už spí a já si čtu dál……
Komu se nikdy neztratila ponožka, tomu se ztratí dneska. Kdo si
myslí, že za to může pračka, pes, nepořádná manželka či manžel, nebo
dokonce jejich děti, ten je na velkém omylu. Za to, že vám z páru ponožek
zůstávají občas jen licháče, můžeme my – Lichožrouti! Jsme záhadní
tvorové, pojídající lidské ponožky. Nikdy nebereme celý pár, vždycky jenom jednu
a děláme tak z páru licháče. Podle toho jsme dostali jméno. Stvořila nás autorská a
ilustrátorská dvojice Pavel Šrut a Galina Miklíková a díky nim tak vznikl napínavý,
vtipný, hrůzostrašný a dobrodružný příběh jedné lichožroutí rodinky, starého
mládence pana Vavřince a malého nešiky Hihlíka.
ukázka z knihy

Profesor se otočil do sálu, otevřel své dílo a začal číst. “Po staletí tento tvor - ne člověk a ne zvíře - lidstvo
provází a sužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natožpak popsán. Kdo je ten tajemný společník a
škůdce člověka? LICHOŽROUT! To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout,
který...” “Chceme je vidět! Chceme je vidět!” přerušili ho skandováním a dupotem netrpělivě vědci. “Ano, ano,
dočkáte se,” utišil je profesor. “Jak mých lichožroutů, tak vydání mého díla. Budu tedy raději hovořit spatra.”
S povzdechem zaklapl desky knihy. “První lichožrout, s nímž jsem se osobně setkal, se jmenoval Tulamor.”
(Nato se ozval potlesk několika badatelů, kteří přiletěli až z Irska.) “Tulamor junior,” upřesnil profesor. “Jeho
otec Tulamor senior, zvaný Padre alias Velký šéf, býval mafiánským bossem a své ponožkové impérium měl
na půdě mé vily.”
Za knihu Lichožrouti získali oba autoři cenu Magnesia Litera
a v roce 2011 byla tato kniha vyhlášena Knihou desetiletí.
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Z LITERATURY
Miloš Macourek (*2.12.1926 - ✞ 30.9.2002)
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.

PTAKOPYSK
Dřív míval ptakopysk docela pěknou pusu, míval pusu jako
kočka a jedl, co mu chutnalo, například melouny, ale
jednou se mu nechtělo meloun platit, vzal si ho v
obchodě jen tak, vzal si ho v obchodě bez
placení, a když vyšel ven, řekl si, tak to

bychom

měli. Ale zelinář není slepý, utíká

za ním,

ptakopysk raz dva, skočí do

taxíku,

v taxíku jede kachna, jede

právě z opery, kde

zpívala na jevišti, ptakopysk sedne vedle ní, dá si meloun do aktovky a řekne, tak to bychom měli.
Ale podívá se náhodou dozadu a vidí, že je zle, za nimi jede taxík a v něm zelinář, ptakopysk tedy
řekne kachně, dovolíte, vymění s ní pusu za zobák, vyleze klidně z taxíku, zelinář řekne, pardón,
to bude nějaký omyl, ptakopysk řekne, ale prosím, jde domů a myslí si, tak to bychom měli. Přijde
domů, chce se pustit do melounu, ale ouha, zobákem se meloun nedá jíst, zobákem se jedí žížaly
a ty ptakopysk nerad, nemůže je ani vidět, dělá se mu z nich nanic, ale neumře přece hlady, a tak
sedí nad talířem a hrabe se v žížalách, co se dá dělat, každá legrace něco stojí.
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Jan Amos Komenský

“Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.”

z literatury
naše knihovna

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.

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.

vybíráme pro vás z naší knihovny / featured books from our library
staré pověsti české
Autor: 		
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Alois Jirásek, ilustroval: Věnceslav Černý
Literatura česká - povídky
1935
K22

Knížka od samotného prvního vydání v roce 1894 patří do zlatého fondu české literatury a její znalost patří k základnímu vzdělání.
Jirásek tu sebral a beletristicky zpracoval nejznámější české pověsti. Je jich třicet pět a dočteme se mezi nimi např. o praotci Čechovi,
Krokovi a jeho dcerách, Přemyslovi i Libušiných proroctvích nebo o staré Praze...

už vím proč I.
Autor:
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Helena a Eduard Škodovi, ilustroval: Vojtěch Kubašta
Naučná literatura
1979
D452

Z této knížky se dozvíte nejen o historii, vzniku a výrobě sýrů, chleba, uzenin, mrazených výrobků, ale také o látce na šaty, mýdle,
skle a porcelánu, zrodu knih a knihovniček, pochopíte leccos z tajů elektřiny a televizního přenosu a jiných, neméně zajímavých věcí.

hájnikova žena
Autor: 		
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Pavol Országh Hviezdoslav
Slovenská klasika, poézia
1979
K3158

Nehynúci tragický príbeh lásky so šťastným koncom od velikána slovenskej literatúry. Skladba Hájnikova žena sleduje osudy hlavných
hrdinov. Pokojný život hájnika Miška Čajku a jeho mladej ženy Hanky naruší zhýralý šľachtic Artuš Villáni. Hanka ho v obrane svojej
cti zabije. A tu sa začína ich tragédia, ktorá sa však napokon zavŕši šťastným koncom. Výber z Hviezdoslavovej lyriky obsahuje básne,
ktoré sú stále aktuálne a dodnes dokážu rozozvučať dušu vnímavého čitateľa.

The Good Soldier Švejk and his Fortunes in the World War
Author:
Genre:		
Published:
Inv.no.:		

Jaroslav Hašek
Satirical, dark comedy
1981
E176

A unabridged translation by Cecil Parrot with the original illustrations by Josef Lada. The inspiration for such works as Joseph
Heller’s Catch-22, Jaroslav Hašek’s black satire The Good Soldier Švejk is translated with an introduction by Cecil Parrott in Penguin
Classics. Good-natured and garrulous, Švejk becomes the Austro-Hungarian army’s most loyal Czech soldier when he is called up
on the outbreak of the First World War - although his bumbling attempts to get to the front serve only to prevent him from reaching
it. Playing cards, getting drunk and becoming a general nuisance, the resourceful Švejk uses all his natural cunning and genial
subterfuge to deal with the doctors, police, clergy and officers who chivvy him towards battle.
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naši členové
alois mikula - In memoriam
6. září 1919 – 11. května 2015

(Autor: Honza Mikula)

Můj otec hrál kriket v Indii, když vypukla válka. Ačkoli byl pravděpodobně jen hráčem „do počtu“,
mám pocit, že by z něho byl slušný zahajovací pálkař. Šel by na hřiště bez starostí, splnil, co se žádá,
aniž by očekával nějaké ocenění za svůj výkon. Když se dozvěděl o válce, řekl svému nadřízenému, že
narukuje. Když to jeho nadřízený slyšel, řekl, “Kdybych byl mladší, udělal bych to samé!”
Alois se narodil v roce 1919 v obci Tupesy, jako šesté dítě a třetí syn z osmi dětí, rok poté, co vzniklo
Československo. Jeho otec pracoval jako občasný zedník a někdy pracoval na železnici. Když Alois
skončil základní školu, jen on a jeden další chlapec z vesnice dostali možnost chodit na Měšťanskou
školu do Uherského Hradiště. Chodili spolu pěšky 5 km každý den za slunce, v dešti nebo ve sněhu.
Protože se mu ve škole dařilo, využil Alois příležitosti pokračovat ve vzdělávání. Byl přijat do Baťovy
Podnikatelské školy pro mladé muže ve Zlíně a úspěšně absolvoval dvouleté obchodní studium spolu
s angličtinou a francouzštinou. Baťova obuvnická společnost ho poslal nejdříve do Belgie. Protože
nevycházel s nadřízeným, požádal o přeložení a byl vyslán do Indie. Procestoval Indii a Cejlon. Dohlížel
na zásilky obuvi a organizoval prodej. Když se naučil mluvit anglicky, musel se v Indii setkat s rodilými
Angličany, od kterých se naučil kriket.
Alois nastoupil do 3. indické motorizované brigády, výcvik absolvoval na Cejlonu a byl poslán do
Káhiry jako jediný zástupce Československa v této indické brigádě. Po základním výcviku se indická
motorizovaná brigáda intenzivně zapojila do severoafrického tažení. Bojovala proti Italům a proti
Rommelovu Afrika Korpsu. Alois byl v Tobruku po celou dobu obléhání jako pěšák. Zde se setkal
s vojáky z Austrálie. Měl pocit, že na australské povaze je něco speciálního - odvaha a chování
protinožců, které potkal v Tobruku, na něj velmi zapůsobily. Pomyslel si, že by se mohl jednoho dne
podívat do Austrálie.
Začátkem roku 1944 byl Alois převeden k svobodným českým silám v Anglii. Přidělili ho k
československé obrněné brigádě, aby se přeškolil na navigátora a radistu na tancích Cromwell. Tato
obrněná průzkumná brigáda se vylodila ve Francii na konci srpna 1944 a byl jí přidělen úkol zastavit
20.000 Němců v Dunkerque.
V říjnu 1944 se Česká brigáda stala terčem těžkého útoku. Alois právě spal ve stodole, když na dvůr
dopadaly granáty a všude vybuchovaly. Pak slyšel někoho vykřiknout “Josef Paclík je zraněný!” Alois
vyrazil ven ze stodoly a hledal svého kamaráda. Vpředu, v nejzazším rohu dvora došlo k explozi
následované světlem velkým jako dvoumetrová svíce. Potom Alois viděl vybuchovat obyčejné granáty
a okamžitě se vrhl na zem. Jak přežil příštích pár minut, nikdo neví. Vždycky se díval na nejbližší explozi a skočil do díry, která po ní zůstala. Jeden
granát přistál na jeho chodidle, když ležel na zemi. Naštěstí výbuch z tohoto granátu směřoval nahoru a ne do stran a Alois unikl zcela bez úhony,
ačkoli jeho kalhoty a spodní část jeho pláště byly zcela roztrhány explozí. Alois se dostal ke svému kamarádovi Josefu Paclíkovi, který byl v bezvědomí
a jeho zimní kabát byl prosáklý krví. S pomocí ostatních ho dostali do stodoly. Byl převezen do nemocnice, ale o několik dní později zemřel.
Po zbytek války byly České jednotky dislokovány v okolí Dunkerque. Alois se vrátil do Československa v polovině roku 1945. Do demobilizace v roce
1946 vyučoval důstojnické kadety angličtinu. Po válce působil v jazykové škole v Praze, kde učil angličtinu. Po komunistickém převratu v roce 1948
byl zpočátku klidný, ale brzy si uvědomil, že veteráni, kteří bojovali se západními spojenci, byli podezíraní a stali se terčem persekucí, takže věděl,
že musí z Československa utéct.
V červnu 1948 mu ředitel jeho školy řekl, že si s ním chce promluvit v jeho kanceláři a Alois začal jednat. Zkontaktoval jednoho ze svých kamarádů z
armády, kteří byli zapojeni do pašování na černém trhu. Tento kamarád odešel z černého trhu, podnikání předal svému synovci. Alois s ním cestoval
do Plzně a poté do vesnice na hranici se západním Německem. Nabídli mu zde ubytování na noc, ale odmítl s tím, že v případě, že by přišla policie,
měli by problémy. Spal tu noc na kostelním hřbitově až do 2 hodin ráno, když uslyšel převaděče otevřít zrezivělé kostelní brány. Převaděč mu řekl, že
pohraniční stráže v tuto dobu spí, nebo hlídají lesní stezky a mají za to, že se nikdo neodváží překročit hranice přes otevřené pole. Poté co přešli 2 km
přes pole, mu převaděč řekl, “teď jsi v Německu, pokračuj na západ, dokud neuvidíš cestu, tam si sedni a počkej, dokud tě nenajde západoněmecká
pohraniční hlídka.”
Přesně to se stalo a Alois byl převezen do uprchlického tábora poblíž Augsburgu. V únoru 1949 se setkal s lotyšskou dívkou, která byla v táboře se
svojí rodinou. Učila těsnopis on učil angličtinu. Jejich studenti si všimli, že jsou si vzájemně sympatičtí a v obědových pauzách je zamykali v učebně.
V tuto dobu se v táboře ukázali nějací Australané a hledali potenciální emigranty. Alois neváhal a zapsal se pro emigraci do Austrálie. Řekl svojí dívce
Vandě, že se přihlásil do Austrálie a ona může jít s ním, pokud chce. Vzali se. Alois přijel do Austrálie v říjnu 1949 a Vanda v polovině následujícího
roku.
Po dvou letech povinné službě pro vládu v parcích a zahradách si Alois zajistil místo u statistického úřadu. Jeho specializací byly příjmy a výdaje
farem, a když v roce 1984 odcházel do důchodu, poznamenal, že musel být nahrazen třemi lidmi a počítačem. V této době si Alois koupil nemovitost
Captains Flat. Pamatuji si, že jsem tam strávil mnoho víkendů sázením borovic, vypalováním křovisek a budováním oplocení a různými jinými
aktivitami.
Po odchodu do důchodu Alois zjistil, že potřebuje nějaký koníček, aby se zabavil. Absolvoval osmitýdenní kurs výroby vitráží. Začal s jednoduchými
plochými vzory, ale brzy zjistil, jak vyrábět trojrozměrné výrobky. Z jeho dílny vycházely kryty na svíčky - nejprve šestiboké, později oblé následované
stínítky pro lampy všeho druhu. Dostal pověření dodávat svatební dary, ale nikdy ve své tvorbě neviděl business. Vzpomínám si, jak jsem nacházel ve
starožitnostech stínítka na lampy a levně jsem je kupoval, aby je mohl použít jako základ pro svá vitrážová stínítka.
Alois také restauroval vitrážová okna v různých vesnických kostelích v okolí Canberry. Kostely v Canberre, Captains Flat, Hoskinstown, a na spoustě
dalších míst v okrese jsou svědectvím jeho značných schopností v práci s barvami, návrhy a sklem.
V roce 2008 se Alois s Vandou rozhodli přestěhovat po více než půl století v 34. Hakea Crescent. Alois řekl, že se musí přestěhovat blíže ke kostelu,
„aby ho uhlídali před vandaly“. Alois byl hlavní oporou a pečovatelem Vandy během několika posledních let jejího života a poté, co loni zemřela, žil
nezávisle ve svém vlastním domě. Byl hrdý na úspěchy svých dětí a početné rodiny a vždy rád přijímal návštěvy.
Přežil válku, několikrát unikl smrti o vlásek a vždy považoval za štěstí, že zde pořád může být. Zvraty jeho života vyžadovaly akci a on se vždy chopil
výzvy, která se před ním objevila. Od raných začátků v podobě dlouhých cest do školy, aby si zlepšil vzdělání, přes opuštění domova kvůli práci,
válečné zkušenosti, nutnosti opustit rodnou zem a přestěhování se do Austrálie, Alois prokázal vynalézavost a odolnost a schopnost přizpůsobit se
změně. Od přírody byl optimista a velká rozhodnutí, kterým čelil, jeho odhodlání jen posílila. Znamenalo to, že se dokáže vypořádat s tím, co mu
život postaví do cesty a navíc dokáže situaci zvrátit tak, aby mu umožnila nejen přežít, ale také prospívat. Kolem našeho otce Aloise byla hluboká
spokojenost, která ukazovala někoho, kdo byl spokojený se svými volbami a tiše si užíval toho, jak se jeho život odvíjel.
25. června 2014 odešla Vanda na věčnost, a teď, když ji následoval Alois, říkáme smutně, ale s láskou „Sbohem Aloisi a Vando!“
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Omalovánka
Propoj popořadě všechna čísla a dokonči obrázek prasátka

OD:
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C
V řadě za sebou, tři čuníci jdou
		

Ami

ťápají se v blátě cestou necestou
Dmi			G7
Kufry nemají, cestu neznají
Dmi		

G7

Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají

Refrén: Uiiiiii ui uiiiii, ui ui ui ui, uiiii ..

Jaromír Nohavica

Auta jezdí tam a náklaďáky sem
Tři čuníci jdou jdou rovnou za nosem
Žito chroupají, ušima bimbají
Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají

Levá pravá teď, přední zadní už,
tři čuníci jdou, jdou, jako jeden muž
Lidé zírají, důvod neznají
Proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají

Když kopýtka pálí, když jim dojde dech
sednou ku studánce na vysoký břeh
ušima bimbají, kopýtka máchají
Chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají

Když se spustí déšť, roztrhne se mrak,
k sobě přitisknou se čumák na čumák
Blesky blýskají, kapky pleskají
Oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají

Za tu spoustu let co je světem svět
Přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
V řade za sebou, hele támhle jdou
Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselou.
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sudoku
Složitost: LEHKÁ

Složitost: TĚŽKÁ

Složitost: ĎÁBELSKY TĚŽKÁ
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA A PŘÍSPĚVKY
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.

$15.00 Jednotlivec

Single
$20.00 Rodina
Family
$10.00 Student/Důchodce
Student/Pensioner
$15.00 Student/Důchodce rodina
Student/Pensioner Family

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.

PLATEBNÍ ÚDAJE // PAYMENT DETAILS
BANK DEPOSITS
CHEQUES 		
			

Name: Beseda Acc.no.: 008 002 18 BSB: 062 908
Please make cheques payble to Beseda and post it to
Beseda, The Secretary U12/18 Shropshire St, Queanbeyan, NSW 2620

Členské poplatky jsou vždy splatné k 1.3. ! // Membership fees are payable by 1.3. !

člensKÁ PŘIHLÁŠKA
MEMBER REGISTRATION
The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

Jméno/Name:

............................................................... Příjmení/Surname: .....................................................................

Adresa/Address: ..................................................................................................................................................................
E-mail:

............................................................................................... Tel: ...........................................................................

Časopis / Magazine:

Tištěná verze/Printed

Výše příspěvku/Total amount:

E-mailem/By email

.........................................

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

Podpis/Signature: .................................................................
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Online TV1 stojí v čele vysílání české a slovenské
televize přes internet. Nabízíme široký výběr kanálů
a přístup do našeho archivu, který v současné době
obsahuje více než 26,000 titulů včetně více než
5,000 filmů, 1,000 pohádek a mnoho sportovních
akcí a dokumentů.
Co můžete sledovat přes Online TV1?
Můžete si užít živé vysílání nebo záznamy živých
streamů ČT1, ČT2, ČT 4, ČT 24, Markíza, STV1 a
STV2, Eurosport, Nova, Nova Sport, JOJ, Prima CS
Film, Doma, JOJ Plus a mnoho dalšího.

WWW.ONLINETV1.NET

If you wish to advertise in our magazine, please
contact the Treasurer or send us email to
info@beseda.org.au

- 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

Sweety Imports
Prinasame vam rozne druhy a chute oblubenych oplatok a dalsich sladkosti - HORALKY,
TATRANKY, KAVENKY, oplatky MILA, MATA, ANITA, VESNA, ATTACK, klasicke okruhle PISKOTY,
COKOLADOVE a VAJECNE VENCEKY, PERNIKY, BANANY V COKOLADE a ine.
Objednavky posielame zo Sydney do celej Australie. Zoznam produktov v ponuke a balenia
najdete tiez na nasej web stranke. Tesime sa na vase objednavky!
www.sweetyimports.com | info@sweetyimports.com | 0416 122 404

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

WWW.BE S E DA.ORG .AU

