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Zpráva výboru Besedy
Važení přátelé,
už je to tři měsíce od minulého vydání časopisu, klub prošel výraznými změnami, oslavili jsme
svátky vánoční a přivítali rok 2016. Rád bych vám za všechny členy vedení klubu popřál úspěšný
rok 2016, pevné zdraví a životní pohodu!
15. listopadu proběhla výroční schůze klubu Beseda, kde bylo zvoleno nové vedení a bylo
prodiskutováno velké množství témat. Dále byly odsouhlaseny členské poplatky na rok 2016 a také
v neposlední řadě došlo k odsouhlasení předběžného plánu akcí na tento rok. Rád bych upozornil,
že členské poplatky jsou jako každý rok splatné nejpozději k 1.3. Jak se můžete dočíst na další
straně, nově se skládá z několika částí. Důležité však je, že pokud si přejete dostávat časopis Beseda
v tištěné verzi poštou, je nutné uhradit příspěvek ve výši $20, který je výhradně použit na výrobu a
distribuci časopisu.
Děkujeme vám za podporu a těšíme se v roce 2016 na viděnou v klubu!
Pro úplnost uvádím nové složení vedení klubu Beseda:
Aleš Zezulka - prezident
Antonín Vincenc - viceprezident
Petra Hewett - viceprezident
Ján Suchovský - pokladník
Karolína Pohlová - Tajemnice, výuka češtiny
Jiří Skočilas - editor, Public Officer

Olga Imbriano - člen
Jiří Menčík - člen
Milena Svehla - člen
Blanka Nováková - člen
Milan Bušek - člen
Šaňo Wallner - člen
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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA A PŘÍSPĚVKY
MEMBER REGISTRATION & DONATIONS

členské poplatky

membership fees

Členské poplatky jsou rozděleny do tří částí

Membership fees are divided into three parts

1. část
Základní členský poplatek, který pokrývá roční
členství a také 4 vydání časopisu Beseda pouze v
e-mailové verzi.

Part 1
Basic membership fee which includes 1 year
membership as well as 4 digital (e-mail) issues of
Beseda Magazine.

2. část - Příspěvek $20 na časopis
Dopňkový příspěvek k základnímu členskému
poplatku, za který získáte 4 tištěná vydání časopisu
Beseda zaslaná na vaši adresu.

Part 2 - Magazine contribution - $20
Additional contribution to the basic membership
fee which entitles you to receive 4 printed issues of
the Beseda magazine by mail.

3. část - Dobrovolný příspěvek na chod klubu
Zcela dobrovolný příspěvek a to v libovolné výši na
opravy budovy klubu, společenské akce a drobné
nákupy.

Part 3 - Voluntary donation
A voluntary donation of any amount used for club’s
building repairs, social events and other small
expenses.

Roční členství v klubu Beseda je od 1.1. do 31.12. Členské poplatky jsou vždy splatné nejpozději k 1.3. !
Beseda club’s Membership is from 1.1. to 31.12. Fees are payable no later than 1.3. !

$20.00

Jednotlivec
Single

$25.00

Rodina
Family

$15.00

Student / Důchodce
Student / Pensioner

$20.00

Student / Důchodce rodina
Student / Pensioner family

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

člensKÁ PŘIHLÁŠKA
MEMBER REGISTRATION
The Czechoslovak Australian Association of Canberra and

Jméno/Name:

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

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

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

Poplatek/Příspěvek:

Část/Part $
Část/Part $
Část/Part
$
1. ..........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................

$
Výše příspěvku/Total amount: .........................................
Podpis/Signature: .................................................................
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CO PŘIPRAVUJEME | COMING UP EVENTS

Beseda hledá pomocníky na bramboráky
a točené pivo! Pomůžete?
I letos se bude klub Beseda v sobotu 13. února účastnit Multikulturního Festivalu
se svým stánkem s bramboráky a českým pivem. Jedná se o hlavní akci roku,
kterou si Beseda - nezisková organizace provozovaná pouze dobrovolníky - vydělává na svůj provoz a tedy i
svoji existenci. Ke zdaru akce můžete pomoci i vy. Jak? Pomocí při některé z následujících činností:
Čtvrtek 11.2. od 17. hodin & pátek 12.2. od 17. hodin v budově klubu Beseda v Queanbeyanu
- příprava bramboráků
Sobota 13. 2. na stánku Besedy (Civic) v průběhu celého dne, čas podle vašeho výběru
- pečení bramboráků, vybírání peněz za bramboráky a pivo, točení piva, propagace stánku v okolí
Pondělí 15.2. od 17. hodin v budově klubu Beseda v Queanbeyanu
- umývání a úklid zařízení ze stánku
Přivítáme jakoukoliv pomoc při výše zmíněných pracích. Prosíme, kontaktujte Petru Hewett na emailu
chrisandpetra@gmail.com nebo telefonujte na 0467 622 333. Děkujeme!

Beseda is looking for volunteers to help with the Czech
beer and potato pancakes! Can you help?
As in previous years, the Beseda association will be participating in the Multicultural festival on the 13 of
February. We will be selling potato pancakes and Czech beer. This is the primary source of income for Beseda
as it is a non-profit organisation run only by volunteers. This means that, to keep Beseda alive, we need your
help. If you can, please come and help with any of the following:
Thursday 11.2. from 5pm & Friday 12.2. from 5pm in the Beseda Building in Queanbeyan
- Making potato pancake mixture
Saturday 13.2. at the Beseda stall (in Civic) help out whenever you can during the course of the day with:
- Baking potato pancakes, serving beer on tap, collecting money for beer and potato pancakes, promoting
the stall in the surrounding area
Monday 15.2. from 5pm in the Beseda building
- Cleaning and storing the equipment used in the stall
We will welcome any form of help. For details please contact Petra Hewett via email chrisandpetra@gmail.
com or call 0467 622 333. Many thanks!
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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Sobota 30.1. 2016 od 17:00 hod., klub Beseda
Přivítání Nového roku
Přiďte s námi přivítat Nový rok se sklenkou vína. Vítáni jsou všichni, co se
chtějí potkat a pobesedovat, nebo si třeba vybrat knížku z rozsáhlé knihovny.
K dispozici bude jako obvykle kulečník, šachy i stolní fotbal. Uvítáme příspěvek ve
formě talířku dobrot.

Saturday 30.1. 2016, 5:00 pm, Club Beseda
Welcoming of the New Year
Come celebrate the coming of the New Year with a glass of wine. Everyone is welcome
for a friendly chat with other visitors and/or to read/lend one of the club’s many library
books. You can also have a friendly game of snooker or table football. Please bring a
plate to share.

Neděle 19.3. 2016 od 14:00 hod., klub Beseda
OSLAVA VELIKONOC V KLUBU
Přijďte mezi nás oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Nejen kluci se mohou
naučit plést pomlázky, budeme zdobit vajíčka, hrát hry. Rádi bychom uspořádali malou
výstavku tradičních kraslic. Budeme rádi pokud se přijdete pochlubit s těmi vašemi.

Sunday 19.3. 2016, 2:00 pm, Club Beseda
EASTER CELEBRATIONS IN THE CLUB
Come to the club to celebrate Easter and its traditions. You will be able to learn how
to make easter whips, decorate eggs. We also would like you to bring your easter egg
collection for our small exhibition.

Sobota 16.4. 2016 od 17:00 hod., klub Beseda
hráčské doupě pro dospělé i děti
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.

Saturday 16.4. 2016, 5:00 pm, Club Beseda
gamer’s den for adults and kids

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.

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!
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 - Zámek Litomyšl
19. ledna 2016 (Autor: Jiří Skočilas)
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1999.
Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem
arkádového zámku italského typu. Přes úpravy interiéru, především na
konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance,
včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé
hospodářské budovy a zámecká zahrada. Zápisem tohoto komplexu na
seznam UNESCO mu byl přiznán i jeho světově výjimečný význam. Ve své
unikátně dochované celistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné
architektury. Je skvělým dokladem středoevropské šlechtické residence z období renesance, která si uchovala svou
jedinečnost i po následných přeměnách ve stylu nových uměleckých směrů.

Osídlení na území dnešní Litomyšle rostlo spolu s rostoucím významem zdejší obchodní stezky. Důležitým
mezníkem v rozvoji města byl příchod premonstrátů ve 12. století, kteří v místech dnešního zámku založili
klášter. Ale pohnuté doby náboženských válek 15. století si na něm vybraly svou daň. Po odchodu řádu
byl klášter přeměněn na panské sílo. Dnes je zámek nejvýznamnější památkou renesance v Česku a město
samo oblíbeným cílem turistů, kterých sem každoročně přijíždějí tisíce. Díky dynamickému rozvoji moderní
architektury a infrastruktury nejrůznějších služeb v posledních letech vzniklo kvalitní zázemí pro aktivní
využití volného času. Nabídka tradičních i netradičních kulturních akcí a vysoký standard konferenčních
prostor sem přivádějí stále více návštěvníků.

Pohled na zámek s ptačí perspektivy

Zámecké arkády

Možná nevíte, že ...
Bedřich Smetana, slavný hudební skladatel, se narodil přímo na zámku, v rodině sládků, jako 11. dítě a
první syn. Není tedy divu, že otec nechal ze samé radosti vyvalit na zámecké nádvoří sudy piva, aby i chasa
mohla vychutnat radost šťastného otce. Svůj život spojila s městem také Magdalena Dobromila Rettigová,
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K titulní straně
České dědictví UNESCO - Žďár nad Sázavou, Zelená Hora ...pokračování
která byla uznávanou kuchařkou i spisovatelkou a představitelkou rodícího se ženského emancipačního
hnutí na přelomu 18. a 19. století. Blíže ke hvězdám přivedl lidstvo další zdejší rodák Zdeněk Kopal. Tento
český astronom 20. století, kromě toho, že zkoumal tzv. těsné dvojhvězdy, byl autorem map, podle kterých
“turisté” z programu Apollo brázdili Měsíc. Na místě rodného domu Zdeňka Kopala dnes stojí plastika jeho
oblíbené těsné dvojhvězdy.

Zámecké divadlo z roku 1797

Město Litomyšl

Salet ve francouzské zahradě

Festival Smetanova Litomyšl
Jedná se o mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, který je po Pražském jaru druhým nejstarším
hudebním festivalem v České republice a zároveň patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby
u nás. Festival se koná každoročně v období cca 25 dní na přelomu června a července.
Bližší informace najdete na internetových stránkách festivalu: http://festival.smetanovalitomysl.cz/
PROHLÍDKA města

Prohlídka města začíná v podloubí renesančního domu U Rytířů a během ní uvidíte například barokní a
klasicistní domy na Smetanově náměstí, pěší zónu u řeky Loučné, kostel Nalezení svatého Kříže, Klášterní
zahrady, kostel Povýšení sv. Kříže, kostelík Rozeslání sv. Apoštolů nebo strašidelnou Váchalovu uličku.
Samostatnou prohlídku si zaslouží areál zámku s několika prohlídkovými okruhy, expozice soch Olbrama
Zoubka nebo Rodný byt Bedřicha Smetany.
Samostatné putování po stopách slavných, kteří v Litomyšli žili, si můžete udělat díky bronzovým deskám
instalovaných na mnoha budovách. Mezi nejznámější patří hudební skladatel Bedřich Smetana, spisovatelé
Alois Jirásek, Božena Němcová či Teréza Nováková, astronom Zdeněk Kopal, přírodovědec Jan Evangelista
Purkyně či kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová.
Více informací naleznete na internetových stránkách:

www.pardubickykraj.cz - www.zamek-litomysl.cz

Zdroj: www.unesco-czech.cz
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z dění v klubu
MIKULáš 2015
15. prosince 2015

(Autor: Dominika Fuskova)

Tohto roku nám Mikuláš pripadol na víkendový deň, preto sme si túto krásnu
tradíciu opäť spoločne pripomenuli aj v krajine, kde v decembri nosíme
sandále. Veď sladkosti v detských čižmičkách nemôžu chýbať!
Najprv deti rozniesli zabalené medovníky vybraným členom klubu. Očividne deťom robilo radosť
sladkosti nielen prijímať, ale aj rozdávať a potešiť tak druhých.
Pripravené neboli len balíčky, ale aj stoly s aktivitami. Kto mal záujem, mohol sa venovať výrobe
jabĺčkového svietnika, zhotoveniu a vyfarbeniu vlastného tradičného kapra a zdobeniu medovníčkov.
Keď nadišiel čas, prišiel medzi deti Mikuláš so svojimi pomocníkmi, prekrasnymi anjelmi a
dvojgeneračnými pekelníkmi, preverujucimi poslušnost u našich najmenších. Deti sa na Mikuláša
dobre pripravili a niektoré z nich si preverili jeho um a postreh hádankou. Iné mu predviedli hru na
hudobný nástroj, zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku.
Niektoré deti sa báli čertov. Mikuláš s anjelmi sa preto vybrali za dobrými deťmi do publika. Tí, čo
mali pre neho nejaký veršík, neobišli naprázdno. Veď štedrosť tohto svätého muža je dobre známa
aj inde vo svete.
Pre ostatných bola na záver pripravená tombola. Počas celého podujatia sa podávalo chutné
občerstvenie - párky, koláče, vianočné pečivo a čerstvé ovocie od našich milých členov, ktorým
veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa na ďalší rok a príležitosti stretnúť sa v Besede.

Více fotografií najdete v naší galerii: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz/Mikulas_6.12.2015/
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z dění v klubu
táborák v namadgi parku - dojmy
Orroral Valley Campground - 21.11.2015

Zuzana s rodinou

Za naši rodinu, která se akce českého táboráku v Austrálii účastnila poprvé, musím říct, že
jsme byli nadšeni vším - přírodou, táborákem, perfektní náladou všech účastníků a především
i hudebním doprovodem. Prostě lepší než doma. Také děkujeme všem organizátorům za
přípravu, protože všechno klaplo a kromě hezkého koupání v říčce a táboráku první den
jsme si užili i společný zajímavý výlet druhý den, co se líbil dospělým i dětem. Ještě jednou
děkujeme.
Saša a PETR

Byli jsme poprvé na táboráku pořádaném Besedou a byli jsme velmi nadšeni. Nejen krásná
příroda, a spousta klokanů (i wombatů) na cestě zpátky, ale i super atmosféra. Zajímaví lidé,
uvolněné konverzace, výborné buřty a spousta českých písniček, které nás chytily za srdce.
Kluci hráli výborně, určitě přijedeme zas, možná i s kytarou a stanem.

Více fotografií najdete v naší galerii: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz/Taborak_Bonfire_night_21.11.2015/
strana 9

Beseda

LEDEN - Březen 2016
CZ

VÝBĚR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA
UNESCO: Františkovy Lázně mají šanci
18. ledna 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
Na seznam evropských lázeňských měst, která budou nadále usilovat o zápis na prestižní seznam památek
UNESCO, se mohou vedle jasných nominací Karlových Varů a Mariánských Lázní dostat nakonec i Františkovy
Lázně. Naopak Luhačovice na Zlínsku mají ze seznamu původně šestnácti evropských lázní definitivně
vypadnout. Vyplynulo to ze závěrů jednání řídicí skupiny připravující zápis lázní na seznam UNESCO, který v
závěru minulého týdne posuzoval výsledky analýzy prováděný pracovní skupinou v jednotlivých lázeňských městech. Na seznamu
lázní, které nemají se splněním všech kritérií pro zápis na seznam UNESCO problémy, jsou kromě Karlových Varů a Mariánských Lázní
také německý Baden-Baden, anglické lázně Bath, Spa v Belgii, francouzské Vichy a italské Montecatini Terme.

Lidé si připomněli výročí smrti Jana Palacha
17. ledna 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
Lidé si v neděli připomněli smrt Jana Palacha zapálením svíček v jeho rodném domě ve Všetatech. U fontány
před Národním muzeem, kde se student v roce 1969 upálil, se jich pak večer sešlo několik desítek. Výročí
Palachova činu od soboty připomíná i pomník u Rudolfina. Student filozofické fakulty Jan Palach se necelý
půlrok po okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy 16. ledna 1969 na Václavském náměstí polil
hořlavinou a zapálil. Svým činem chtěl vyburcovat veřejnost, která po původním srpnovém vzepětí začala propadat do letargie a
smířlivosti s nastupujícím vývojem. “Zažehli jsme v sobotu u rodného domu Jana Palacha ve Všetatech ‘světlo naděje’. Můžete si od
nás připálit svíčky a spolu s námi uctít jeho památku,” řekl na úvod pietního aktu Petr Marek z pořádající iniciativy Bezkomunistů.cz.
Zazněla také slova dopisu, který Palach zanechal na místě, kde se zapálil, a státní hymna.

Česko se může dočkat dvou pand, pražská zoo má už v plánu výběh
14. ledna 2016

(Zdroj: Novinky.cz)
Už delší dobu se šušká, že Česko se může začít těšit na nádherné a vzácné černobílé medvědy. Že do Zoo Praha
přijde pár pand, už naznačil ministr financí Andrej Babiš (ANO) na Twitteru i primátorka Prahy Adriana Krnáčová
(ANO). Zoo Praha nyní Právu prozradila své plány. Domov pro pandy vytvoří v současném výběhu ledních
medvědů. Jen stavba spolkne 200 miliónů korun. Pandy mohou přicestovat i dříve než za pět let. Sbližování
ekonomických i politických vztahů Česka s Čínou, zavedení přímého leteckého spojení mezi Prahou a Pekingem nebo třeba natáčení
animovaného seriálu Panda a Krteček bude velmi pravděpodobně korunováno tradičním čínským darem párem pand velkých.

Otužileckého závodu se v Praze účastnilo rekordních 339 plavců
26. prosince 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
Slunečné počasí s teplotou kolem devíti stupňů Celsia přilákalo v sobotu na 69. ročník memoriálu Alfreda
Nikodéma v centru Prahy rekordních 339 plavců. V hlavním závodě na 750 metrů zvítězil olympionik a držitel
českého rekordu v přeplavání kanálu La Manche Rostislav Vítek. Druhá skončila loňská vítězka Lenka Štěrbová.
I když panovaly teploty netypické pro prosinec, teplota vody ve Vltavě dosahovala 6,9 stupně. “Teplota vody
je stejná jako vloni, počasí je ale teplejší, svítí sluníčko. To je příjemnější, ale o to horší je vlézt do vody,” řekl po vítězném závodu
Vítek. Závodníkům podle něj nynější počasí příliš nevyhovuje, protože voda je výrazně studenější než vzduch. Nejstarším plavcem
letošního ročníku byla pětaosmdesátiletá Božena Černá a nejmladšími účastníky čtrnáctiletá Barbora Vobořilová z pořádajícího 1.
plaveckého klubu otužilců Praha a stejně starý Vojislav Štěrba z Pardubic.

K pochodu za Václava Havla Srdce na Hrad se připojilo 600 lidí
18. prosince 2016

(Zdroj: Novinky.cz)
Stovky lidí se v pátek v Praze zúčastnily pochodu Srdce na Hrad ke čtvrtému výročí úmrtí bývalého prezidenta
Václava Havla. Lidé nesli z Václavského náměstí ručně vyrobené obří srdce na Pražský hrad, kde podle
organizátorů „srdce” v současnosti chybí. U sochy svatého Václava se vpodvečer sešlo podle odhadu policie
kolem 300 lidí, při pochodu se pak jejich počet rozrostl na 600. Akce se zúčastnil mimo jiné také vědec Ivan
Havel, bratr zesnulého prezidenta, nebo spisovatel Petr Placák, který za komunistické totality působil v literárním, ale i hudebním
undergroundu. V horní části Václavského náměstí, kde pochod začínal, zapalovali lidé svíčky, na chodníku z nich sestavili srdce.
Mnozí měli povytažené kalhoty jako připomínku Havlova vystoupení na vojenské přehlídce krátce po jeho zvolení do čela státu v
revolučních dnech roku 1989. Lidé si také připomínali sametovou revoluci zvoněním klíči.
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VÝBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Voliť chce vyše tisíc občanov SR s trvalým pobytom v zahraničí
18. januára 2016

(Zdroj: SME.sk)
Voľba poštou je v parlamentných voľbách možná už po štvrtý raz. Hlasovať zo zahraničia chce v nadchádzajúcich
parlamentných voľbách viac Slovákov žijúcich v zahraničí ako v minulosti. Ministerstvo vnútra (MV) SR eviduje 1
173 voličov s trvalým pobytom v zahraničí, ktorí požiadali o hlasovanie poštou.
Tento počet žiadostí sa môže ešte mierne zvýšiť, ak niektorí voliči pošlú MV SR dodatočne vyžiadané dokumenty
potrebné na hlasovanie poštou, ako je napríklad kópia cestovného dokladu. Žiadosti o hlasovanie poštou zo zahraničia museli prísť
písomne - poštou, alebo elektronicky e-mailom do polnoci v piatok 15. januára.

Hejce pochovali Slovákov pred desiatimi rokmi
18. januára 2016

(Zdroj: SME.sk)
V utorok, približne o pol ôsmej večer, uplynie presne desať rokov od momentu, v ktorom sa stala najväčšia
letecká katastrofa v doterajších dejinách samostatného Slovenska. Jej príbeh sa dnes už notoricky spája s tvárou
nadporučíka Martina Farkaša. Pád vojenského lietadla An-24 prežil ako jediný zo 43 vojakov.
Všetci sa vracali zo zahraničnej misie v Kosove. Od pristátia na košickom letisku ich delilo posledných asi
desať minút. Spojenie s lietadlom sa prerušilo v čase, keď bol stroj asi tri kilometre od slovenských hraníc. Jeho trosky našli medzi
maďarskými obcami Hejce a Telkibánya. Narazilo do vrchu Borsó.

O vrátenie pasu požiadalo 120 ľudí, späť ho má 55 žiadateľov
10. januára 2016

(Zdroj: SME.sk)
O slovenský pas môžu prísť ľudia na základe zákona o štátnom občianstve. O vrátenie slovenského štátneho
občianstva požiadalo za necelý rok platnosti výnimky 120 bývalých občanov Slovenska. Slovenský pas už získalo
späť 55 žiadateľov. Potvrdil to tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. O vrátenie slovenského občianstva žiadalo
na slovenských úradoch 81 ľudí, na zastupiteľstvách v zahraničí 39. Žiadosti prišli z Česka, Maďarska, Švajčiarska,
Talianska, Francúzska, Veľkej Británie, ale aj z Izraela, USA či z Austrálie. Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas pre súčasný zákon o
občianstve, môžu žiadať občianstvo naspäť od februára minulého roka. Vtedy totiž nadobudlo účinnosť nariadenie ministerstva
vnútra o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov.

Dnes si pripomíname 160 rokov od úmrtia Ľudovíta Štúra
22. decembra 2016 (Zdroj: SME.sk)
V sobotu 28. októbra 2015 uplynulo 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, a to bol aj rozhodujúci fakt, že
minulý rok bol našimi oficiálnymi štátnymi orgánmi i národnými kultúrnymi inštitúciami vyhlásený za Rok
Ľudovíta Štúra. V utorok uplynie 160 rokov od jeho úmrtia po tragickej udalosti.
O nešťastnom zranení Ľudovíta Štúra v modranskom chotári v sobotu 22. decembra 1855 počas zimnej
vychádzky a malej predvianočnej poľovačky na zajace máme presné informácie. Napriek tomu vzniklo niekoľko konšpiračných teórií,
medzi nimi aj úvaha o možnej samovražde. Naposledy v knihe súčasného maďarského historika Józsefa Demmela Ľudovít Štúr - Zrod
moderného slovenského národa v 19. storočí (2015).

Rádiá budú od januára hrať povinne viac slovenskej hudby
31. decembra 2016 (Zdroj: SME.sk)
V rádiách na Slovensku sa od apríla 2016 povinne bude hrať viac slovenskej hudby. Vyplýva to z novely zákona
o vysielaní a retransmisii, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára.
Ministerstvo kultúry zákonom zavádza povinné kvóty pre vysielanie slovenskej hudby v rádiách. Rozhlasoví
vysielatelia s licenciou, teda súkromné rádiá, budú musieť v roku 2016 vyhradiť slovenskej hudbe najmenej
20 % a od roku 2017 najmenej 25 % času z vysielania hudby. Verejnoprávny Slovenský rozhlas má v roku 2016 hrať najmenej 30
% a od roku 2017 35 % slovenskej hudby. Ide o podiely za každý mesiac a SRo ich “bude musieť dosiahnuť v každej rozhlasovej
programovej službe osobitne”. Z podielu odvysielaných slovenských hudobných diel má byť najmenej jedna pätina nových. Počítať
sa budú iba tie slovenské piesne, ktoré zaznejú od 6:00 do 24:00.
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současní čeští spisovatelé
20. prosince 2015 (Autor: Karolína Pohlová)

Ondřej Horák
Spisovatel
Narozen 1975
Česká Republika
Ondřej Horák se rozhodl, že napíše knihu, která umí klást otázky. Protože je Ondřej Horák lektor,
který spolupracuje s dětmi a o umění se s nimi baví, vytěžil svou zkušenost a knihu Proč obrazy
nepotřebují názvy sestavil z jejich otázek. Aby se dětem lépe louskala, nakreslil ji Jiří Franta,
ilustrátor a současný umělec.

proč obrazy nepotřebují názvy
Jednou o víkendu Ema a Mikuláš díky prarodičům zjistí, že slovem „galerie“
se neoznačují pouze soudobé chrámy konzumu, nýbrž i přívětivé instituce
připravené na vrozenou dětskou chuť se ptát, pátrat, přemýšlet.
Kolik je na světě originálů, co všechno změnil černý čtverec a proč by
někdo kradl pisoár? Na takové a mnohé další otázky nabízí odpověď
tato hravá kniha o moderním umění. Publikace poprvé představuje
nejvýznamnější období historie výtvarného umění snadno pochopitelnou
a zábavnou formou, která zaujme jak děti, tak jejich rodiče. Malí i velcí
čtenáři se mohou dozvědět, jaký je rozdíl mezi galerií a muzeem nebo co
je to aukce a depozitář. V knize naleznou navíc napínavý detektivní příběh
v komiksové podobě a obrazový rejstřík slavných umělců a jejich děl.
řekli o knize

Tahle knížka ukazuje svět, o kterém určitě víte, ale bojíte se do něho vstoupit, protože si myslíte, že je
poblázněný……..a on skutečně je.
Tomáš Vaněk – umělec a rektor Akademie výtvarných umění

Konečně! Autoři přichystali dětem do ruky knížku, která jim parádně ukáže, že umění je skutečně dobrodružství.
A možná, že by si ji mohli přečíst i někteří dospělí…
Krištof Kintera – vizuální umělec
Po domluvě vám knihu ráda zapůjčím ( Karolína Pohlová 0478 168 596 )
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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.

brejlovec
Když se takový malý brejlovec narodí, to je nějakého divení,
že má brýle. Nač má mít tak maličký brejlovec brýle, ptá
se kdekdo. V tak útlém věku? Ale v přírodě je to moc
dobře zařízeno, to byste se teprve divili. Úplně maličký
brejlovec samozřejmě žádné brýle nepotřebuje, to dá
rozum. Vidí, to je pravda, ale neví, co vidí. Na to je ještě
příliš malý, aby věděl, co vidí. A tak - řekněme si to
upřímně - nevidí vlastně nic a brýle mu k ničemu
nejsou. Ale cožpak zůstane pořád maličký? Roste
a kazí si oči, kazí si je tím spíš, že má brýle, ačkoliv
je vůbec nepotřebuje. A tak když už začíná tušit, co
kolem sebe vidí, když přijde do toho nebezpečného
věku, kdy něco vidí, má naštěstí zkažené oči, nevidí vůbec nic
a po čase začne brýle potřebovat. A vidíte - jako by je našel. Je rád, že je
má, nemusí je kupovat, nemusí nikam chodit a čekat v čekárně očního lékaře. A tak si
staří brejlovci hezky sedí s brýlemi na nose, čtou si noviny, čtou je za dlouhých zimních večerů
chudáčkům malým brejlovcům, kteří nic nevidí a nedovedou si nic představit, ale poslouchají a
těší se, jaké to bude hezké, až budou staří a budou taky něco vidět. Jenom někdy se některý malý
brejlovec zeptá starého brejlovce, proč si musí brejlovci nejprve pokazit oči, aby něco viděli, ale
starý brejlovec mu řekne: Jen nepovídej, v přírodě je to moc dobře zařízeno, to by ses teprve divil.
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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
Besídka bývalých žáků zvláštní školy
Autor: 		
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Miroslav Šimek, Jiří Grossman, Jiří Krampol
Literatura česká - Humor
1990
1962 (Pod tímto číslem najdete v knihovně)

Kniha obsahuje povídky našich předních komiků Miloslava Šimka, Jiřího Grossmanna a Jiřího Krampola. Dělí se na dvě části. V první
části jsou povídky, které napsal v kavárně Slavie Miloslav Šimek s již zesnulým Jiřím Grossmannem. V druhé polovině publikace se
setkáváme s humornými příběhy Miloslava Šimka a Jiřího Krampola. Všichni tři herci působili resp. působí v divadle Semafor, kde
uvedli hry „Besídka žáků zvláštní školy“ resp. „Besídka bývalých žáků zvláštní školy“, podle nichž byla napsána tato kniha.

fimfárum
Autor:
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Jan Werich, Illustroval Jiří Trnka
Pro děti a mládež - pohádky
1960
D348 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)

Fimfárum je sbírka pohádek Jana Wericha, obsahující například pohádky Rozum a štěstí, Lakomá Barka, Fimfárum, Jak vyhynuli obři
na Šumavě atd. Kniha je určena nejen pro děti, protože i dospělí v ní najdou jakési Werichovo moudro a jeho osobitý styl humoru.

hlava XXII (Catch 22)
Autor: 		
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Joseph Heller
Literatura světová - Romány válečné
1961
3645 (Pod tímto číslem najdete v knihovně)

Hellerův nejznámější a nejlepší román, autor vychází z vlastních zkušeností – román je svým způsobem absurdní, ale realistický.
Hlavní postavou je poručík letectva Yossarian, který je trochu klaun a trochu blázen (svým způsobem obdoba Haškova Švejka). Dílo
nemá jednotnou koncepci, jedná se prostě o vylíčení mnoha absurdních situací. Název díla je odvozen podle vojenského paragrafu
XXII, který říká, že voják může požádat o propuštění z armády, je-li blázen, ale zároveň říká, že uvědomuje-li si, že je blázen, nemůže
být bláznem. J. Heller se na tento román pokusil navázat, ale další díl zdaleka nedosahuje kvalit prvního. – Zfilmoval Mike Nichols
(1970)

ABORIGINAL STORIES OF AUSTRALIA
Author:
Genre:		
Published:
Inv.no.:		

A.W. Reed, Illustrated by Roger Hart
Mythology
1980/88
E673

This is a collection of authentic Aboriginal myths and legends that retain, as much as can be possible, the full impacts and strengths
of their original traditional tellings.
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český jazyk a literatura
(Autor: Karolína Pohlová)
5. ledna 2016
Dokážete správně doplnit í/ý
Vážení čtenáři, zkuste si ověřit vaše znalosti psaní i/y v jednoduchém cvičení pro žáky 5. ročníku
základní školy.

Tatínek s mam…nkou Hihl…ka miloval…, ale rádi
pomáhal… i všem ciz…m l…chožroutům. Pořádali
sb…rky ponožek pro l…chožrouty-bezdomovce.
Dozvěděli se, jak zle jsou na tom l…chožrouti v
Afr…ce. Domorodci tam chodí buď úplně bos…
nebo naboso v páskov…ch sandálech. Tudíž
tamní l…chožrouti trp… hladem! Od té chv…
le nem…sleli Hihlíkovi rodiče na nic jiného. S
Hihlíkem se rozloučili a vkradli se do kam…
onu, který m…řil s potravinam… do Afr…ky. Jako
první pomoc hladov…m přátelům vezli dva p…
tle ponožek různých vel…kostí. Jak pomůžou
dál, to se uv…dí. A Hihlík zůstal s dědečkem.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
maminkou, Hihlíka, milovali, pomáhali, cizím, lichožroutům, sbírky, lichožrouty, lichožrouti, Africe, bosí, páskových, lichožrouti,
trpí, chvíle, nemysleli, kamionu, mířil, potravinami, Afriky, hladovým, pytle, velikostí, uvidí

Ukázka z knihy Lichožrouti, autor Pavel Šrut
http://www.lichozrouti.cz/

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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Otazníky detektiva Štiky jsou dílem výtvarníka
Jiřího Kalouska a scenáristy Jiřího Lapáčka,
v letech 1971 až 1986 vycházely v dětském
čtrnáctideníku Ohníček.
Nakladatelství: ALBATROS

http://www.albatrosmedia.cz/otazniky-detektiva-stiky.html

hádankA
vlk, koza a zelí

Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce hlávku zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu
má přivázanou malou loď. Už chce nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opouští.
Totiž, do té lodičky se všechno naráz nevejde. A když tu nechá vlka samotného, vlk sní kozu. Když tu nechá
kozu, ta sní zelí. Jak dostane vlka, kozu i zelí na druhout stranu? Do loďky se mu vejde jen jedna věc. A na
žádném z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí.
Koza tam. Nic zpět. Vlk tam. Koza zpět. Zelí tam. Nic zpět. Koza tam.
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Tancuj, tancuj, vykrúcaj!
slovenská lidová

C
G
Tancuj, tancuj vykrúcaj, vykrúcaj
C
len mi piecku nezrúcaj,nezrúcaj
G
dobrá piecka na zimu, na zimu
C
nemá každý perinu, perinu.
C
G
Trá-la-la-la, trá-la-la-la
C
la-la-la-la la-la-la la-la-la
G
Trá-la-la-la trá-la-la-la
C
la-la-la-la la-la-la-la
Stojí vojak na varte,na varte
v roztrhanom kabáte, kabáte
od večera do rána, do rána
rosa na nho padala, padala.
Trálalala .............
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osmismerky
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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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.
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