
The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

KEEPING CZECHS & SLOVAKS TOGETHER SINCE 1952

52015
ISSUE



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

THE PUBLICATION OF THIS JOURNAL IS SPONSORED BY

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

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

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

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

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

COMMITTEE MEMBERS 

Mr Kočo Damjanovski  |  E: kochod@yahoo.com

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

Mr Jiří Menčík  |  M: 0416 309 219

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

CULTURE EVENTS  |  Mrs Blanka Nováková
E: blanka@beadart.com.au

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

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

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

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

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

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

MEMBERSHIPS, SUBSCRIPTIONS & DONATIONS
For detailed information about club membership, subscription options for our 
magazine and donations, please see page 24.



Beseda říJEN - LISTOPAD - PROSINEC 2015

STRANA 1  |  Obsah, blahopřání
STRANA 2  |  Zpráva výboru Besedy
STRANA 3  |  Pozvánka na Výroční schůzi klubu
STRANA 4-5 |  Co připravujeme / Coming-up events
STRANA 6-7 |  Něco k titulní straně
STRANA 8-11 |  Z dění v klubu
STRANA 12-13 |  Výběr z tisku CZ & SK
STRANA 14 |  Současní čeští spisovatelé
STRANA 15 |  Literatura
STRANA 16 |  Výběr z knihovny klubu / From our library
STRANA 17 |  Výzva - pomník Milady Horákové v Praze
STRANA 18-20 |  Pro naše děti
STRANA 21-23 |  Křížovky
STRANA 24 |  Členská přihláška / Membership info

OBSAH VYDÁNí 

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

BLAHOŽELÁME 
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Katka Calvert (2.10.)
Tomáš Hewett (8.10.)
Hana Vincenc (14.10.)
Jana Gottwald (22.10.)
Matěj Bušek (25.10.)
Zdenka Grundelová (26.10.), 
Roger Juránek (30.10.)

V októbry, novembry a decembry 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.

Alexander Wallner (2.11.)
Marie Zezulková (7.11.)
Dáša Marečková (8.11)
Janko Suchovský (9.11.)
Gabriela Hesek (10.11.)
Martin Švehla (14.11.)
Antonia Vincenc (22.11.)

Daniel Vincenc (1.12.)
Petr Mareček (2.12.)
Bohuna Matušková (8.12.)
Jana Andres (17.12.)
Vratislav Martinek  (22.12.)
Josefa Kocyanová (24.12.)
Eva Hošková (26.12.)
Rita Vodička (27.12.)
Petra Hewett (30.12.) 
Tobiáš Novák (31.12.).
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ZPRáVA VýBORU BESEDY 

Važení přátelé,

 koncem měsíce srpna jsme jako každý rok opékali vetšího čuníka, asi 56 kg, v našem 

klubu Beseda v Queanbeyanu. Počasí nám přálo, a i když bylo vcelku chladno, tak nám 

aspoň svítilo sluníčko k dobré náladě. Účast letos byla obrovská, 79 platících lidí, a když k 

tomu připočteme děti, které měly jídlo zadarmo, tak naše budova byla nacvakaná. Jak jistě 

víte z emailu zaslaném po této akci, byla to nejúspěšnější akce prasete na rožni v dějinách 

našeho klubu.

 Poděkování všem, kteří dobrovolně přiložili ruce k této úspěšné akci, dámám, které 

udělaly zelí na jedničku, všem dámám, které uvařily nadýchané knedlíčky, chlapům, kteří 

připravili a upekli prasátko do růžova a také všem, kteří pomohli po této akci s umýváním 

nádobí, talířů a s úklidem našeho klubu.

 Dále bych chtěl připomenout, že v neděli 15. listopadu ve 14.00 hodin budeme mít 

Valnou hromadu, na které se bude volit nový výbor. Veřím, že se tam sejdeme v hojném 

počtu a že novému výboru přibudou noví členové. Čím více členů ve výboru, tím je lehčí náš 

klub vést.

 Také si zaškrtněte do diáře den 6. prosince, kdy jako každý rok budeme pořádat 

Mikulášskou nadílku pro naše dětičky.

 Jelikož další číslo Besedy vyjde až v lednu příštího roku, tak bych Vám všem chtěl 

popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok a hlavně hodně zdraví.

 Za výbor Besedy 
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Antonín Vincenc
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VýROČNí SCHůZE KLUBU

Program

Zahájení1)

Volba zapisovatele a řídícího schůze po odstoupení výboru2)

Zpráva pokladníka a audit hospodaření Besedy3)

Žádost odstupujícího výboru o udělení absolutoria4)

Volba nového výboru pro rok 2015-20165)

Diskuze a návrhy pro příští období6)

Závěr7)

Veškeré návrhy a nápady na zlepšení klubu Beseda a jeho činnosti jsou vítány a budou 

během schůze prodiskutovány. Pokud se nebudete moci valné hromady zúčastnit, napiště 

nám vaše nápady a poznatky e-mailem na info@beseda.org.au. Děkujeme.

Beseda
15. listopadu 2015, 14:00 hodin 

ANNUAL GENERAL MEETING

Program

Meeting opening1)

Election of meeting clerk and head of the meeting after resignation of current committee2)

Financial report and club’s management audit presentation3)

Official request by resigning committee for absolutorium approval4)

Election of new committee for year 2015-20165)

Open discussion, suggestions and proposals for next term6)

Conclusion7)

We welcome suggestions and ideas to better our club and all will be discussed during the 

general meeting. You have great opportunity to make a difference! If you cannot attend the 

meeting, send us your proposals or ideas via email to info@beseda.org.au. Thank you.

15th November 2015, 2:00 pm 
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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.

CO PřIPRAVUJEME

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

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

jen kratičký rodinný příspěvek s bratříčkem nebo sestřičkou!

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

kterém se můžete těšit na pestrý program se zábavnými hrátkami 

(hlavně pro nejmenší) s vánoční tématikou! 

Vyrobíme barevné ozdoby na vánoční stromeček, 

svícny z jablek, budeme zdobit vánoční perníčky, 

zaposloucháme se do známých českých koled a 

samozřejmě přijde i Mikuláš s každoroční sladkou 

odměnou pro děti, co nezlobily!

Neděle 6. prosince 2015 ve 14:00 hodin

Pokud se plánujete zúčastnit, potvrďte prosím obratem 

svoji účast na e-mailovou adresu info@beseda.org.au, 

abychom zajistili balíčky a vše ostatní i pro vaše děti!

Zároveň uvítáme příspěvek ve formě malého talířku 

dobrot na obohacení mikulášského odpoledne a 

slavnostní nálady. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ



Beseda říJEN - LISTOPAD - PROSINEC 2015

strana 5

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.

COMING UP EVENTS

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

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

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

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

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

as cutting out paper Christmas tree decorations, making apple 

candle holders, decorating Christmas ginger breads 

and a competition for the longest paper chain! We 

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

Nicholas has promised to join us, too!

Sunday 6th December 2015 at 2:00 pm

If you wish to attend please RSVP to our e-mail address 

info@beseda.org.au to make sure that we have 

presents and supplies for your little ones. 

As always, a contribution with a small plate of goodies 

to share will be appreciated.

IMPORTANT
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K TITULNí STRANě

České dědictví UNESCO - Žďár nad Sázavou, Zelená Hora
26. října 2015   (Autor: Jiří Skočilas)

Na horním toku řeky Sázavy, v samém srdci Českomoravské vysočiny, leží 
v překrásné přírodní scenérii chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy 
město Žďár nad Sázavou. Původní tržní osada založená na staré zemské 
stezce je ve svých počátcích úzce spjata se založením zdejšího kláštera 
řádu cisterciáků v roce 1252. Ovšem teprve roku 1607 bylo městečko 
povýšeno na město. Současný Žďár nad Sázavou je hostitelem hudebních 
koncertů (Concentus Moraviae a České sny -  mezinárodní hudební projekt 
pod záštitou Magdaleny Kožené a Václava Havla). Turistům nabízí díky své 
výhodné poloze celou řadu nejrůznějších druhů aktivního odpočinku s využitím mnoha cykloturistických tras.

Pohled shora na Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého Západ slunce na kostelem

Možná nevíte, že ...

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1994.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen počátkem 18. století. Je jedním z nejlepších projektů 

architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723) a zároveň nejoriginálnějším příkladem takzvané 

barokní gotiky. Kostel obklopuje ambit, který je s centrální stavbou kompozičně propojen. Celkově nevelký 

centrální kostel se vymyká jakémukoliv popisu. Jeho tvary dané komplikovanými průniky šesti kružnic ve 

tvaru pěticípé hvězdy spolu s virtuózní hrou světel a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistota exteriéru, 

to vše je dostatečným důvodem k jeho návštěvě.

Podle legendy se nad tělem Jana Nepomuckého objevila korunka s pěti hvězdičkami, proto také Santini 

zakomponoval do svého projektu pětkovou symboliku. Základem je pěticípý půdorys, pět vchodů, pět 

oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři. 
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K TITULNí STRANě

Prohlídku města můžete začít u Staré radnice, odkud se vydáte nejprve ke kostelu svatého Prokopa a 

Regionálnímu muzeu na Tvrzi. Zdejší expozice jistě stojí za zhlédnutí. Za samostatnou prohlídku lze 

považovat návštěvu zámku a jeho okolí. Okruh začíná prohlídkou poutního kostela sv. Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře a pokračuje k hostinci Taverna, kde zahnete vpravo na most se sochami světců a pokračujete 

dále do zámku. Navštívit tu můžete Muzeum knihy, konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie, expozici 

architekta Santiniho a Galerii Kinských. Ze zámku půjdete k Dolnímu hřbitovu a Pilské nádrži. Do centra 

města se můžete vrátit městskou hromadnou dopravou nebo stejnou cestou, kterou jste přišli.

PROHLíDKA MěSTA

Více informací naleznete na internetových stránkách:
www.kr-vysocina.cz - www.zelena-hora.cz - www.zdarns.cz

České dědictví UNESCO - Žďár nad Sázavou, Zelená Hora  ...pokračování

Interiér kostela sv. J. Nepomuckého Strop kostela sv. J. Nepomuckého Kostel sv. J. Nepomuckého

Zdroj: www.unesco-czech.cz

Jedná se o symboliku pěti ran Kristových, ale také pěti písmen v latinském slově “tacui” (mlčel jsem) a 

především pěti hvězd ve svatozáři mučedníka, které se podle stejné legendy objevily ve Vltavě. V kupoli je 

vypodobněn světcův jazyk, jako atribut nevyzrazení zpovědního tajemství. Stejný motiv najdeme i ve tvaru 

lomených oken, který připomíná meč v pochvě, jinak řečeno, jeho jazyk zůstal skryt v ústech právě jako meč 

v pochvě.

Něco o městě

Město Žďár nad Sázavou s památkou UNESCO - chrámem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a jako 

východisko do nejkrásnější části Českomoravské Vysočiny - je stále více navštěvovaným centrem turistiky. 

Jsou zde velké možnosti rekreačního kulturního vyžití, například každoročně pořádané Slavnosti jeřabin, 

folkový festival Horácký džbánek a místní aktivity výtvarné, hudební, dramatické a literární. Tyto aktivity 

probíhají jak v kulturních zařízeních města, tak v areálu zámku doktora Kinského, kde se nachází Muzeum 

knihy. Muzeum knihy  patří svojí rozlohou mezi největší zařízení tohoto typu na světě.



V neděli 30. srpna 2015 v klubu proběhly tradiční 

vepřové hody a je naším velkým potěšením oznámit, 

že se jednalo o zatím nejúspěšnější konání hodů v 

historii klubu! Přišli jste v rekordním počtu a jídlo i pivo bylo vynikající. Výtěžek z této akce bude 

použit na opravu koupelny v patře klubu a další drobné opravy, které jsou bezprostředně nutné 

před přijezdem Kühnova dětského sboru z ČR v říjnu 2015.

Díky těm, kteří vyplnili klubovou anketu budeme do budoucna o něco moudřejší a věříme, že příští 

hody budou zase o něco lepší. Vaše zpětná vazba a názory jsou pro růst a vylepšení klubu stěžejní. 

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se na organizaci hodů podíleli. Bez vás a vaší chuti pomoci 

nejsou takovéto akce možné. Velmi si vaší pomoci vážíme! V případě, že máte zájem pomoci při 

budoucích akcích Besedy, napište nám a my vás rádi zařadíme do našeho seznamu dobrovolníků.

Pro doplnění připomínáme, že každý člen má právo nahlédnout do finančního hospodaření klubu 

Beseda a to buď na požádání či během valné hromady klubu plánované na listopad 2015.

 

Těšíme se na viděnou s vámi na další klubové akci!
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Z DěNí V KLUBU

VEPřOVé HODY 2015
30. srpna 2015   (Autor: Jiří Skočilas)

VEPROVE HODY

2015
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Z DěNí V KLUBU

V září jsme pro zpestření víkendu připravili pro naše 

malé členy odpolední malování a přestože jsme se 

sešli pouze v malém počtu, náležitě jsme si odpoledne 

užili. Zara s Aničkou namalovaly krásný obrázek  

a dospěláci příjemně poklábosili u kafe. 

Pevně věříme, že se příště sejdeme ve větším počtu  

a uměleckými kresbami dětí trochu oživíme stěny našeho 

klubu! 

MALOVÁNí V BESEDě
9. září 2015   (Autor: Milena Svehla)

21. - 25. 10. 2015
Dendy Cinema
UTS

SYDNEY Presented by IKSIMA Films

WWW.IKSIMAFILMS.COM.AU19. - 22. 11. 2015
Cinema Paradiso
Northbridge

PERTH
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Z DěNí V KLUBU

SVěTOZNÁMý ČESKý SKLÁř MARTIN JANECKý V AUSTRÁLII
28. září 2015   (Autor: Jiří Skočilas)

Český sklářský mistr Martin Janecký přijel na třítýdenní hostování  

v Canberra Glassworks a na Australian National University.

Při své veřejné prezentaci ve čtvrtek 10.9.2015 svým umem 

upoutal všechny diváky, kteří se večer sešli na půdě Canberra 

Glassworks v Kingstonu. Během devadesáti minut p. Janecký 

vytvořil detailně propracovanou koňskou hlavu, aniž by 

ke všeobecnému údivu postupoval podle předlohy či 

náčrtu. I přes nesporný talent a světovou proslulost je 

p. Janecký skromný mladý muž, jehož zapálení a radost  

z tvoření jsou velmi nakažlivé. Další divácky velmi 

úspěšnou prezentaci v Canberra Glassworks předvedl  

v sobotu 12.9.2015, při níž stvořil torzo mužské postavy.  

Dále byl uměleckým hostem ve sklářské dílně na Australian 

National University.

Foto: J.Skočilas Facebook stránka M. Janeckého: FACEBOOK.COM/MARTIN.JANECKY

Krátká biografie: Martin Janecký začal pracovat se sklem v dílně svého otce, když mu bylo 
13 let. Narodil se v České republice, kde studoval sklářské umělecké řemeslo. K tradici 

českých sklářů se stále hrdě hlásí. V posledních letech žije a pracuje v USA. V jednom z 
rozhovorů, které poskytl při svém pobytu v centru českého sklářství v Novém Boru, říká: 
“Jsem řemeslem odchovaný. Věnuji se tomu a nestydím se za to, že dělám rukama. Na 
věci přicházím tím, že pořád pravuji. Když jsem zavřený na Aljašce, tak pořád dělám. A tak 
se to nějak nabaluje. Nechodím do lesa objímat stromy, abych na něco přišel. To by mi 
nefungovalo.”
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Z DěNí V KLUBU

ČESKé LOUTKOVé DIVADLO BODI JAROMěř VYSTOUPILO V BESEDě
15. října 2015   (Autor: Jiří Skočilas)

V rámci svého australského turné se u nás v klubu zastavili manželé 
Libuška a Roman Bauerovi zahrát tři loutková představení pro 
děti i dospělé. Bauerovi vedou v Jaroměři loutkové divadlo, které 
je druhou nejstarší stálou scénou loutkového divadla u nás. Bylo 
postaveno v roce 1928 a hraje pouze klasické marionetové divadlo.
Na domovské scéně s marionetami na nitích, které jsou 50cm 
vysoké, na zájezdech pak klasické rodinné divadlo s 25cm vysokými marionetami na drátě, 
které si sami vyrábí.
Hlavní filozofií manželů Bauerových je uchování tradice klasického rodinného loutkového 
divadla tak, jak se hrávalo kdysi.
Na prvním představení zaměřeném především na dětské publikum nám Bauerovi zahráli 
dvě pohádky. První byla podle klasické předlohy pohádka O Zubejdě Solimánské a druhá 
Kašpárek a princezna, která je autorskou pohádkou Libušky.
Druhé představení Faust bylo zaměřené pro celou rodinu. Toto představení si připravil   
a volně upravil podle starých předloh Roman.
Obě představení měla velký úspěch a všichni diváci se velmi dobře pobavili. Po představení 
jsme servírovali večeři v podobě párků, jitrnic a dušeného zelí a další dobroty.
Ještě jednou děkujeme manželům Bauerovým, že vážili cestu do Canberry a za jejich ochotu 
u nás v klubu vystoupit.
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LIDé SE ROZLOUČILI S HERCEM LUBOMíREM LIPSKýM
2. října 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

VýBěR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA

V pražském Divadle ABC se v pátek odpoledne konalo poslední rozloučení s filmovou a divadelní legendou, 
hercem Lubomírem Lipským, který zemřel 2. října ve věku 92 let. Už téměř dvě hodiny před polednem se divadlo, 
kde Lipský účinkoval víc než 50 let, otevřelo veřejnosti. Lipský ztvárnil více než 200 divadelních rolí a asi stovku 
filmových. Často se objevoval také v televizi. Mezi jeho nejznámější snímky patří například Čtyři vraždy stačí, 

drahoušku, Šest medvědů s Cibulkou, Ať žijí duchové, Saturnin. Skvělý byl i v ženských rolích. V paměti diváků asi navždy zůstane 
zapsána jeho role ve slavné komedii Charleyova teta. Lubomír Lipský zemřel ve věku 92 let v pátek 2. října 2015.

ČTRNÁCTILETý ČECH ZVíTěZIL V PRESTIŽNí FOTOGRAFICKé SOUTěŽI
1. října 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Čtrnáctiletý Ondřej Pelánek zvítězil v prestižní mezinárodní fotografické soutěži Wildlife Photographer of the 
Year v kategorii mladých fotografů do 18 let. Porotu zaujal snímkem bojujících ptáků jespáků, který pořídil v 
Norsku. Výsledky zveřejnilo pořádající londýnské Přírodovědné muzeum. Ondřej Pelánek patří spolu se svým 
otcem Martinem mezi kmenové fotografy České společnosti ornitologické. Oceněný záběr pořídil na poloostrově 

Varanger v severním Norsku. Jsou na něm dva soupeřící samci jespáka bojovného. „Vítězný snímek jsem zachytil téměř o půlnoci, když 
už cestou a polárním dnem znavený táta spal,” přiblížil okolnosti pořízení záběru Pelánek. Mezinárodní soutěž Wildlife Photographer 
of the Year hodnotí odborná porota ve dvou věkových kategoriích. Na vítěze mladší 18 let čeká kromě ocenění také finanční odměna 
ve výši tisíc liber.

CZECH DESIGN WEEK ROZZÁří CENTRUM PRAHY
16. října 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Již příští týden začíná Czech Design Week, který přinese design nejen na výstavy do tří budov, ale také 
přímo do ulic Prahy. Prodejní přehlídka domácího designu zahrnuje i sólo výstavu českého výtvarníka Pasty 
Onera. „Hlavním těžištěm Czech Design Weeku bude od 9. do 15. listopadu dům U Minuty na Staroměstském 
náměstí, kde bude vystavovat a zároveň i prodávat pět desítek českých designérů – jednotlivců, studentů, škol, 

nezávislých studií – a také několik tradičních českých výrobců, kteří jsou s tuzemským designem pevně spjati. Součástí programu jsou 
i samostatné instalace v ulicích města, jako například na piazzetě Národního divadla, které se stalo partnerem přehlídky, popřípadě 
Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a další lokality,” informoval Tomáš Holý.

ZEMřEL AUTOR STÁTNíHO ZNAKU ČESKé REPUBLIKY JIří LOUDA
2. září 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

V Olomouci v úterý 1. září 2015 zemřel autor státního znaku České republiky Jiří Louda. Významnému českému 
heraldikovi a veteránovi druhé světové války bylo 94 let. Na sociální síti Facebook to uvedl ministr obrany Martin 
Stropnický. Louda byl jedním z nejuznávanějších evropských znalců erbů a vlajek. Za svůj život vytvořil zhruba 
dvě stovky symbolů měst a obcí a vedle českého státního znaku také prezidentskou vlajku. Pocházel z rodiny 

profesora kreslení v Kutné Hoře. Za vrchol své tvorby po stránce vlastenecké považoval Louda prezidentskou vlajku. Mimo Českou 
republiku si nejvíce vážil prestižní ceny The Julian Bickersteth Memorial Medal, kterou dostal jako druhý cizinec v historii ve Velké 
Británii za knihu o heraldice nejvýznamnějších evropských panovnických rodů.

HISTORICKý PARNí VůZ JOSEFA BOŽKA JE PO 200 LETECH OPěT PROBUZEN K ŽIVOTU
16. září 2015 (Zdroj: Novinky.cz)

Národní technické muzeum v Praze připomnělo návštěvníkům dvousetleté výročí existence parního vozu, který 
vymyslel Josef Božek. Repliku v pohybu tak mohli o víkendu návštěvníci obdivovat v Národním technickém 
muzeu v Praze v rámci výstavy Parní stroje v českých zemích. Třídenní program připravený ve spolupráci s 
Českým vysokým učením v Praze byl určený pro rodiče s dětmi, ale i zájemce o historii parních strojů a dějiny 

automobilové dopravy. Nechyběla ani replika Božkova parovozu, na které se návštěvníci mohli svézt. Český vynálezce a mechanik 
pražské polytechniky Josef Božek představil první parou poháněný vůz na našem území 24. září 1815 v Královské oboře, dnešní 
Stromovce.

CZ
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LETO 2015 BOLO NAJTEPLEJŠIE V HISTóRII VäČŠINY STANíC
4. septembra 2015 (Zdroj: SME.sk)

VýBěR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tohtoročné leto bolo na väčšine meteorologických staníc Slovenska najteplejším v histórii ich prevádzky. 
Najvyššie hodnoty priemernej teploty v lete 2015 dosiahli takmer 23 stupňov Celzia a na stanici v Žihárci 
(okr. Šaľa) to bolo ešte o niečo viac (23,6 °C). Kladné odchýlky teploty vzduchu od normálu dosiahli väčšinou 
tri až štyri stupne, pričom už hodnoty s kladnou odchýlkou jeden stupeň sú nadnormálne. Ako vo svojej 

správe uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), príznačným pre tohtoročné leto bol extrémne vysoký počet dní, keď 
maximálna denná teplota dosiahla 35 stupňov Celzia a viac. Na najexponovanejších miestach bolo takýchto dní vyše 20, čo sa v 
histórii meteorologických meraní stalo na Slovensku prvýkrát. To platí aj o počte dní, keď minimálna teplota neklesla pod 20 stupňov.

PREVRATNÁ LIEČBA CUKROVKY ZACHRÁNI ŽIVOTY
23. októbra 2015 (Zdroj: SME.sk)

Cukrovkárom svitla nová nádej. Po rokoch výskumu sa dočkali lieku, ktorý výrazne znižuje úmrtnosť a riziko 
ochorení spojených s cukrovkou. Jeho účinky vo štvrtok v Bratislave predstavili diabetológovia spolu s 
kardiológmi. Doteraz používané lieky síce znižovali hladinu cukru v krvi, ale nedokázali zmierniť choroby, ktoré 
sprevádzajú diabetes. „Nový liek bol primárne určený na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi, čo sa podarilo. 

Tiež sa ukázalo, že významne znižuje počet vysoko rizikových pacientov, potrebu ich hospitalizácie, znižuje výskyt infarktu miokardu 
a cievnej mozgovej príhody,“ povedal prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti lekár Emil Martinka. Ide o liek s účinnou 
látkou empagliflozín, ktorý je vhodný pre dospelých pacientov s cukrovkou druhého typu.

NA SLOVENSKU BUDE PôSOBIť STYČNý INTEGRAČNý TíM NATO
28. októbra 2015 (Zdroj: SME.sk)

Vláda odsúhlasila pôsobenie styčného integračného tímu NATO (NATO Force Integration Units - NFIU) na 
Slovensku. Jeho vytvorenie schválili ministri obrany členských krajín NATO 8. októbra. Integračný tím bude 
sídliť v kasárňach v bratislavských Vajnoroch. Pôsobiť tam bude 41 osôb, z toho 21 príslušníkov Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky. Zvyšní vojaci budú z ostatných členských krajín NATO, uvádza sa v materiáli, ktorý 

schválila vláda. Okrem vlády musí súhlasiť s pôsobením cudzích vojakov na našom území aj parlament. Z dôvodu možnosti zapojenia 
sa aj iných členských štátov NATO do NFIU a z hľadiska zachovania flexibility pri prípadných zmenách zahraničnej účasti neurčuje 
materiál explicitne jednotlivé štáty, ktorých príslušníci budú v NFIU pôsobiť. V súčasnosti o pozície v NFIU na území Slovenskej 
republiky prejavili záujem Česká republika, Spojené štáty americké, Spolková republika Nemecko, Maďarsko, Poľská republika, 
Turecká republika a Rumunsko, uvádza sa v materiáli.

PÁPEŽ MENOVAL SLOVENSKéHO KňAZA ZA SVOJHO CEREMONIÁRA
2. októbra 2015 (Zdroj: SME.sk)

Svätý Otec František vymenoval za pápežského ceremoniára kňaza Banskobystrickej diecézy Jána Dubinu. 
Úlohou pápežských ceremoniárov je asistovať Svätému Otcovi počas posvätných slávení a tiež aj kardinálom pri 
významných príležitostiach. Každému kardinálovi po ustanovení v konzistóriu je pridelený jeden ceremoniár, 
ktorý mu asistuje počas slávení v meste Rím. Pápežskí ceremoniári majú tiež za úlohu, pod vedením maestra 

pápežských liturgických slávení, pripravovať a viesť v Ríme všetky slávenia, ktoré sa konajú v mene pápeža. Počas Sede vacante 
pápežskí ceremoniári asistujú na generálnych kongregáciách kardinálov a vstupujú do konkláve, aby plnili im zverené úlohy.

SLANINA, AZBEST, TABAK. VšETKO JEDNO?
28. októbra 2015 (Zdroj: SME.sk)

Nemilé prekvapenie pre milovníkov klobás, údeného mäsa a zabíjačiek. Mäsové výrobky vrátane údenín sa 
ocitli v zozname karcinogénov. Šunka, slanina, alebo aj párky sa tak dostali na rovnakú úroveň ako tabak či 
azbest. Zaradila ich tam Svetová zdravotnícka organizácia, podľa ktorej zvyšujú riziko rakoviny. Do skupiny 
“ľahších karcinogénov” prihodila aj červené mäso. Onkológ však upozorňuje, že súvislosť medzi jedením týchto 

potravín a chorobou nie je priamočiara. Rozhodujúce je podľa neho predovšetkým množstvo, ktoré človek zje. Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO) sa pri zmenách odvoláva na zistenia Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktorá je jej súčasťou. Mäsové 
výrobky môžu podľa nej spôsobovať rakovinu tráviaceho traktu, predovšetkým hrubého čreva.

SK
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SOUČASNí ČEŠTí SPISOVATELé
20. října 2015 (Autor: Karolína Pohlová)

Spisovatel

Narozen 1966

Česká Republika

Evžen Boček, narozený 1966, vystudoval univerzity v Ústí nad Labem a v Brně. Nejprve pracoval 

jako učitel na základní škole, dnes je zaměstnán v Národním památkovém ústavu. Román Poslední 

aristokratka je jeho oficiální prvotinou, která byla oceněna cenou Miloslava Švandrlíka za 

nejhumornější knihu roku 2012.

“Jmenuji se Marie Kostková z Kostky. V rodové historii jsem v pořadí třetí. Marii I. pochovali v roce 1450 do 

rodinné hrobky, aniž se přesvědčili, že je dostatečně mrtvá. Když o pár let později hrobku otevřeli, seděla na 

schodech. Od té doby jsme pohřbíváni v zatlučených rakvích.

Zatlučená je i rakev Marie II., která při jednom z pokusů o výrobu kamene mudrců vynalezla zřejmě dynamit. 

Do rakve zatloukli pouze část jejího šatníku a paruku, protože tělo zmizelo spolu s věží, kde měla laboratoř. 

Obě jsou naše strašidla. Ani jedna se nedožila dvaceti.”
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Evžen Boček 

PO DOMLUVě VÁM KNIHU RÁDA ZAPůJČíM ( KAROLíNA POHLOVÁ 0478 168 596 )

UKáZKA Z KNIHY

POSLEDNí ARISTOKRATKA 
Kniha, která vás pobaví a rozesměje (tedy pokud nejste Cher nebo Helenka Vondráčková).

František Antonín hrabě Kostka z Kostky je potomek šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu 

komunistického režimu se s americkou manželkou Vivien a dcerou Marií (III.) vrací do Čech, aby převzal 

rodové sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodina i personál: zpátečnického kastelána, hypochondrického 

zahradníka a kuchařku, která si ráda cvakne a občas to přežene.

Chudobný navrátilec, krkolomně navazující na slavný rodokmen, emigrantství, místní zemitost, zámek jako 

konkurenceschopná atrakce, kníže Schwarzenberg, zpěvačka Cher a Helenka Vondráčková, to jsou motivy, 

z nichž autor, profesí kastelán, upředl sérii panoptikálně komických situací. V deníku Marie III., posledního 

potomka rodu, nenajdete sex, násilí, vraždy ani hluboké myšlenky. Má jedinou ambici: pobavit čtenáře! 



Pštros má dlouhé nohy, a když je zle, utíká. Utíká rychle, umí 

moc dobře utíkat, ale může  se stát, že neštěstí má nohy 

ještě delší než pštros. Jsou různá neštěstí. Jedno může 

mít příliš krátké nohy, druhé může mít štíhlé, dlouhé nohy  

a takovému pak neuteče ani pštros. Když pštros vidí, že 

neštěstí neuteče, rozhlédne se kolem, najde hromádku písku, 

běží k ní a schová si hlavu. Ale písku je na světě hodně, písku 

je na světě skoro jako písku a tak může lehce 

dojít k veliké nepříjemnosti, protože pštros 

si nemusí vždycky vzpomenout, kam hlavu schoval. Takového pštrosa snadno poznáte, toulá se 

bezhlavě krajem, nemůže jíst a nemůže spát, kope do hromádek písku, ale není mu to nic platné, 

protože nehledá s rozumem a systematicky. A jeho hlava se usmívá v hromádce písku, usmívá se  

a říká si, tak přece jsem tomu neštěstí unikla, přece jsem nad ním vyzrála, jsem chytrá hlava, moudrá 

hlava. Ale netuší, co se děje venku pod hvězdnou oblohou, netuší, co dělá pštros bloudící krajem, 

nešťastný pštros, který neštěstí přece jenom neunikl.
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Z LITERATURY

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)

PšTROS
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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

“Pane Krbec, nejsme na začarovaném hradě?!” ptá se kocour Kokeš, když spolu dorazí na opuštěný hrad Kulíkov. řádí tu totiž duch 
bývalého hradního pána Ruprecht. Má rád špínu, prach a pavučiny, svého sídla se nehodlá vzdát a neustále vymýšlí drobné lumpárny. 
Pan Krbec má ale pro strach uděláno a jako kulíkovský kastelán nestrpí na hradě žádný nepořádek. Statečně mu při tom pomáhají 
jeho zvířecí kamarádi Kokeš, učená sova Kukula a kavka Kocanda. Kdo zvítězí?

O ZVířÁTKÁCH PANA KRBCE
Autor:   Stanislav Havelka, ilustroval: Vladimír Renčín 
Žánr:  Pro děti a mládež, pohádky 
Vydáno: 1966
Ev.č.:  D495 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)

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.

Autor - komunista, ktorý okusil chuť moci, keď bol na jej výslní, ale aj keď ho práve ona šliapala, pátra po základných príčinách 
obludných udalostí, preniká do ich tajov a odhaľuje nám jej skryté mechanizmy a zákonitosti. Autor netragedizuje, nenarieka, ani 
nenadáva, len rozpráva určité momenty a zážitky, nádeje a sklamania. 

ČRTY SPOZA MREŽí
Autor:   Matej Bel 
Žánr:  Beletria 
Vydáno: 1969
Ev.č.:  952 (Pod tímto číslem najdete v knihovně)

Ing. Aleš Benda (nar. 1944), vedoucí zahraniční rubriky Mladého světa. Jako novinář procestoval Evropu, byl v Asii, v Africe, v obou 
Amerikách a taky v Austrálii. Navštívil tento vzdálený kontinent dvakrát. Poprvé ještě jako redaktor Mladé fronty v roce 1969, podruhé 
v roce 1980. Projel Austrálii křížem krážem, poznal se tam s řadou zajímavých lidí. Pobýval ve velkých australských městech i v buši, 
kde se dokonce pokoušel hledat zlato. 

The Makropoulos Secret is a play which explores the theme of immortality by looking at a woman who may have used an elixir of life.

THE MAKROPOULOS SECRET
Author:  Karel Čapek
Genre:  Satirical, dark comedy
Published: 1925
Inv.no.:  E387

NEZNÁMOU AUSTRÁLIí
Autor:   Aleš Benda
Žánr:  Naučná literatura, cestopisy a místopisy
Vydáno: 1985
Ev.č.:  7 (Pod tímto číslem najdete v knihovně)

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

POMNíK MILADY HORÁKOVé V PRAZE
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí PSČR

65 let po vynesení rozsudku trestu smrti 
se JUDr. Milada Horáková, oběť nejznámější 

československé justiční vraždy, dočká svého 
pomníku. Bude odhalen v Praze 16. listopadu 

tohoto roku. Pomník je symbolickým ztvárněním 
morálních hodnot a odvahy Milady Horákové bojovat 

za národní identitu proti nacismu i komunismu.  Postaven 
bude na dohled od Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR, v parčíku na konci Sněmovní ulice, kde bude doslova 
„dohlížet“ na naše zákonodárce. 

Sedmičlenná odborná komise posoudila třiadvacet návrhů 
v řádně konané architektonicko-výtvarné soutěži, která se uskutečnila díky iniciativě 
Nadačního fondu Stránský, za podpory Městské části Praha 1 a pod záštitou ministra kultury 
Mgr. Daniela Hermana, jehož silné podpoře se projekt i nadále těší. Vítězný návrh akad. 
sochaře Josefa Faltuse zobrazuje řečnický pult, za kterým stála Milada Horáková u soudu, 
s mikrofonem. Na něm sedí skřivánek. „Ten ptáček je Milada Horáková. Změnila se v něj a 
odlétá za svobodou. Je to silně symbolické,“ popisuje Josef Faltus podobu pomníku. Pult 
stojí na desce, na níž jsou slova Milady Horákové, které napsala ve svém posledním dopise 
před popravou: „Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, 
miluji tento lid, budujte blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám 
to…“  Tato slova budou přeložena do čtyř světových jazyků. Symbolika pomníku je velmi 
působivá až dramatická, oslovuje téměř každého.  

Pro úhradu nákladů na realizaci pomníku zřídil Nadační fond 
Stránský speciální transparentní účet 8123455001/5500.  Výši 
prostředků na kontě a připsání svého vkladu si může každý 
zkontrolovat na www.nfstransky.cz. A nyní to podstatné: nejen, že 
bude každý dárce věčně evidován jako dárce historického pomníku, 
ale pokud se přihlásí i písemně na adrese Nadační fond Stránský, 
Národní 11, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na adrese recepce@
mjs.narodni.cz, získá originální certifikát potvrzující jeho podíl na 
výstavbě pomníku.

Podpora tohoto unikátního projektu nabízí unikátní možnost zapojit se do současného dění 
v České republice.  
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Halloween  TrickandTreat

OD:
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OTAZNíKY DETEKTIVA ŠTIKY

Zdroj: Časopis Ohníček
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Dokresli obrázky OD:
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Složitost: LEHKÁ Složitost: TěŽKÁ Složitost: ĎÁBELSKY TěŽKÁ

SUDOKU

Vitamín C se účinně podílí na vývoji a udržení opěrných tkání (kosti, chrupavky, vazivo).
Nedostatek způsobuje ... (tajenka - 18 nevyškrtaných písmen), dochází ke krvácení do sliznic a kůže, snižuje se odolnost 
proti infekci a zvýšené fyzické a psychické únavě.

OSMISMěRKA
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KříŽOVKA KLASICKÁ
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KříŽOVKA KLASICKÁ
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ČLENSKÁ PřIHLÁŠKA
MEMBER REGISTRATION

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

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

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

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

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

2016
ROK / YEAR

Č L E N S K Á  P ř I H L Á Š K A  A  P ř í S P ě V K Y

M E M B E R  R E G I S T R AT I O N  &  D O N AT I O N S

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

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

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

$15.00

$20.00

$10.00

$15.00

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

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

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

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.



- All types of domestic glass and glazing
- All glass types cut to size and replaced
- Laminated, toughened safety glass
- Double glazed units
- Windows in timber and aluminum
- Mirrors
- Table tops
- Splashbacks
- Shower screens

MICk VECERkA
Mobile: 0408 991 579
Tel/Fax: 02 6297 1502
Email: mick@glass4you.com.au

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

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

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 
 

Sweety Imports
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Merry Christmas
and Happy New Year


