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BLAHOŽELÁME
V apríly, máji a júni 2015 budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia:
Milena Švehla
Daniel Gottwald
Mirek Novák		
Anika Novák		
Lenka Švehlová
Milan Vincenc
J. Ječmínková
Chris Hewett		
Blanka Novák
Marta Krausová
Alena Almassy
Vlastimil Sterner
Tibor Slezák

1. 4
6. 4.
6. 4.
9. 4.
11. 4.
11. 4.
12. 4.
12. 4.
13. 4.
15. 4.
19. 4.
20. 4.
2.5.

Július Andres
Ota Kincl
Diana Bušek
Denisa Švehlová
Martina Bucifal
Neli Gottwald

2.5.
12.5.
14.5.
15.5.
20.5.
21.5.

Dana Juránek
Aleš Zezulka		
Jiří Skočilas		
Zara Russell		
Zora Kašpárková
Olga Kormendy

1.6.
1.6.
4.6.
23.6.
26.6.
26.6.

ŽIVOTNÉ JUBILEUM

V marci oslávila krásne 85. narodeniny
naša členka paní Danuše “Dana” Peska.
Blahoželáme!

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 o oznámenie a pomohli nám doplniť a zpresniť naše záznamy.
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Zpráva výboru Besedy
Važení přátelé,
velmi rychle jsme se přes vánoční svátky přehoupli do roku 2016 a při společném setkání
v lednu jsme v klubu přivítali nový rok. Klub se opět vrátil do plného nasazení a rok jsme zahájili
Multikulturním festivalem. Jako již tradičně, tato akce se neobešla bez skvělé pomoci dobrovolníků
a pomocníků a bez nich by pro nás byl festival jen těžko úspěšný. Děkujeme všem, kteří se na
organizaci podíleli!
Jak jste si jistě všimli, knihovna klubu prochazí revitalizací a za pomoci naší dlouholeté
knihovnice Dáši Marečkové a její nové kolegyně Dominiky Fuskové jsou zařazovány nové knihy. K
tomu jim díky Mirkovi Novákovi navíc napomáhá i aktualizovaná výpočetní technika.
Zároveň bych ještě rád poděkoval Karolíně Pohlové za vedení kurzu českého jazyka a také
manželům Novákovým za provoz a aktualizaci klubových internetových stránek.
Rád bych připomněl, že členské poplatky na rok 2016 byly splatné v březnu 2016 a vyzývám
všechny naše členy, kteří poplatky ještě neuhradili, aby tak udělali co nejdříve. Děkujeme.
Přátelé, jsem velmi hrdý na to, jakým jsme aktivním krajanským spolkem a je pro mě velkým
potěšením být jeho součástí.
Děkujeme vám za podporu a těšíme se v roce 2016 na viděnou v klubu!

Aleš Zezulka
Několik fotografií z multikulturního festivalu 2016
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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

Taneční zábava na oslavu
Dne maminEK
Sobota 30.4.2016 od 16. hod.
Přijďte s námi oslavit maminky a ostatní výjimečné ženy v našich životech
při sklence vína, tancem či poslechem příjemné hudby.
Na tanečním pořádku máme české, slovenské i mezinárodní
hity v rytmu: valčíku, polky, mazurky, waltzu, čardáše, jive,
cha-chi, tanga, macareny, rock n rollu...
Pro maminky/ženy je připraven malý dáreček a bohatá
tombola.
Po tancování bude možnost si zazpívat pár písniček. Hudební
nástroje s sebou.
Jako vstupné přivítáme talířek dobrot (obložený/sýrový talíř, chlebíčky,
pomazánky nebo něco ke kávě...)
Těšíme se na vás.

Ballroom Social Dance to
celebrate Mother’s Day
Saturday 30.4.2016 from 4 pm
You are invited to Beseda’s Ballroom Social Dance to celebrate all the
Mums and other special women in our lives. Come to have a glass of
wine, dance and listen to Czech, Slovak and international hits in
the rhythm of polka, waltz, jive, cha cha, tango, čardáš, mazurka,
macarena, rock n roll…
There are small gifts, abundant tombola and heaps of fun
awaiting for mums.There will be an opportunity to sing a song or
two after dancing. Feel free to bring your musical instrument.
Admission: please bring a plate to share
(platter / dips / cheese and biscuits…)
Thank you. Looking forward to seeing you all.

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 23.4. 2016 od 15:00 hod., klub Beseda
Tajemství starého Egypta
Přednáška o Egyptě vedená v angličtině panem Kamilem Schumannem. Vyprávění o
jeho cestě bude doprovázeno projekcí fotografií. Po přednášce bude možnost dále
pobesedovat a nebo si vybrat knížku z naší rozsáhlé knihovny. Jako obvykle bude k
dispozici kulečník i stolní fotbal. Uvítáme příspěvek ve formě talířku dobrot.

Saturday 23.4. 2016, 3:00 pm, Club Beseda
The Secrets of Ancient Egypt
Lecture in English by Kamil Schumann about the ancient Egypt, narration of his travels
with photographs projection. There will be open discussion after the lecture. Our
library will also be open and for those of playfull nature, table tennis and pool table
will be available. Small food plates are welcome.

Neděle 15.5. 2016 od 15:00 hod., klub Beseda
přednáška “jak zůstat mladý”
Přijďte si poslechnout rady a tipy jak si udržet životní vitalitu a mládí na přednášku
profesora Rostislava Anděla dočasně působícího na Australian National University v
Canbeře a začněte bojovat proti nevyhnutelnému stárnutí.

Sunday 15.5. 2016, 3:00 pm, Club Beseda
lecture “how to stay young”
Come to the club to learn tips and tricks on how to keep your vitality, stay young and
start fighting the inevitable ageing. Lecturer will be professor Ross Andel, visiting at
the Australian National University in Canberra.

Sobota 4.6. 2016 od 14:00 hod., klub Beseda
oslava DNe Dětí - maškarní ples
Přijďte s námi oslavit mezinárodní den dětí formou maškarního bálu jak pro děti tak
dospělé. Na konci odpoledne budou vyhodnoceny nejlepší masky a předány ceny.
Jako již tradičně, prosíme o případný příspěvek ve formě malého občerstvení.
Bližší informace k oslavě budou zaslány blíže k jejímu datumu e-mailem.

Saturday 4.6. 2016, 2:00 pm, Club Beseda
celebrations of children’s day - masked ball

Come to celebrate the international Children’s Day. Best masks will be selected and
prices awarded at the end of the afternoon. Of those who will be attending we kindly
ask to bring a small platter of food to share.
Further information about the celebrations will be sent closer to it’s date via e-mail.

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 - Telč
9. dubna 2016 (Autor: Jiří Skočilas)
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992.
Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá
staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Předně je to původní
královská vodní tvrz z 13. století, založená na křižovatce obchodních cest,
která získala, spolu s historickým jádrem města, svou dnešní podobu díky
přestavbě ze 16. století. Rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází
z dílny architekta B. Maggiho z Arogna. K zámku ještě přiléhá zajímavě
dispozičně řešená zahrada s parkem. Uvnitř zámku jistě každého zaujmou honosné interiéry s jedinečnou výzdobou,
dobovým zařízením a cennými sbírkami. V bývalém purkrabství je dnes muzeum s etnografickými sbírkami a expozicí
o historii města. Kromě zámku patří mezi nejvýznačnější telčské památky také náměstí s unikátním nenarušeným
komplexem historických domů v renesančním a barokním stylu. Podloubí a průčelí těchto domů byla v drtivé většině
stavěna podle jednotného plánu.

Telč leží v jihozápadním cípu Moravy, na půli cesty mezi Prahou a Vídní. Podle pověsti je založení města
spojeno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099. Právě vítěz
se zasadil o založení kaple, později kostela a osady, dnešního Starého Města. Největšího rozmachu doznalo
město za panování Zachariáše z Hradce v 2. polovině 16. století. Počátkem 19. století už hrála Telč významnou
roli v celém jihozápadním regionu Moravy, která ještě vzrostla s příchodem železnice v roce 1898. Zdejší
kulturní i hospodářský život dostal nový náboj, město ožilo, rostlo a získávalo na významu. Zatím poslední
zásadní změna v životě města nastala po roce 1992 (zápis do Seznamu UNESCO), která přinesla zvýšený
zájem a následný příliv turistů.

Pohled na město z ptačí perspektivy

Zámecká zahrada
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K titulní straně
České dědictví UNESCO - Telč ...pokračování
Možná nevíte, že ...
Nejstarší stavební památkou ve městě je 49 m vysoká, pozdně románská Svatodušní věž z 13. století. K ní
patří i malý emporový kostel, přestavěný koncem 15. století v gotickém slohu. Na konci hráze, při rozcestí ulic
Hradecké a 9. května, stojí žulová Boží muka z roku 1480, jedna z nejstarších na Vysočině.
Můžete k prohlídce města využít nabídky “Okružní jízda Telčí”, která je s výkladem o historii a památkách
města, se zastávkou u rozhledny na Oslednicích, spojené s výstupem. Cestovat budete klimatizovaným
mikrobusem pro 9 osob.

Náměstí

Pohled na město přes Ulický rybník

Renesanční a barokní historické domy

PROHLÍDKA města

Prohlídku města začněte na Svatodušní věži, odkud máte město jako na dlani. Odtud uvidíte nejenom
měšťanské domy, ale také obě kašny, Mariánský sloup, kostel sv. Jakuba s 60 metrů vysokou věží nebo
přímo pod sebou areál renesančního zámku. Náměstí opustíte Palackého ulicí kolem Svatodušní věže a
Horní bránou dojdete na hráz Ulického rybníka. U sochy anděla Srážce odbočíte dolů pod hráz ke kostelu
Matky Boží. Špitální ulicí se dostanete na hráz Staroměstského rybníka, projdete kolem bývalého parního
mlýna a úzkou cestičkou kolem rybníka a ulicemi Maškovou, Mládkovou a Svatoanenskou přijdete ke
hřbitovu u sv. Anny se sochou sv. Donáta. Ulice Na Parkáně vás dovede k bývalé židovské synagoze, kde
vaše prohlídka končí.
Procházka na Staré Město vede z náměstí Zachariáše z Hradce, kolem Svatodušní věže k Horní bráně,
kterou tvořily původně dvě průjezdné věže z obou stran hradebního příkopu. Věž vnější se zachovala,
vnitřní byla zbořena v roce 1883 a padací most mezi věžemi nahradil most kamenný. Procházka pokračuje
na hráz Ulického rybníka a odtud na Staré Město.
Procházka kolem Štěpnického rybníka začíná u Dolní brány a vede pěšinou pod zahrádkami kolem rybníka.
Cesta pokračuje kolem hřbitova u sv. Anny, sídlištěm Pod poštou, ulicí na Posvátné, čtvrtí Štěpnice na
Oldřichovo náměstí. Štěpnickou ulicí projdete kolem domů selského baroka na náměstíčko s malou kašnou
a po hrázi rybníka dojdete zpět k Dolní bráně.
Více informací naleznete na internetových stránkách:

www.telc.eu - www.mesto-telc.cz
Zdroj: www.unesco-czech.cz
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z dění v klubu
přivítání nového roku
19. ledna 2016 (Autor: Milena Svehla)

Čísla se změnila, život zůstává stejný!
A snad bude stejně tak dobrý, jako doposud!
Všechno nejlepší!

Sešli jsme se v klubu Beseda, abychom přivítali nový rok a zavzpomínali na vše co jsme prožili v
roce minulém.
Účast byla hojná a příchod nového roku jsme oslavili jak se patří. Pochutnali jsme si na dobrotách,
které připravily naše hospodyňky a samozřejmě nechybělo i dobré pití.
Příjemné odpoledne jsme zakončili přípitkem, aby nám všem nový rok přinesl pohodu, zdraví a byl
pro všechny ještě úspěšnější než ten loňský.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
tradiční oslavy velikonoc
19. března 2016 (Autor: Kamila Lanagan)
Letošní velikonoční setkání krajanů, krajanek a „krajaňátek“ proběhlo v neděli
20. března a jak jinak než oprášením prastarých tradic. Okrojovaní pánové se s
vervou vrhli do pletení pomlázek (zjevně motivováni vidinou šlehání přítomných
žen a dívek, aby byly po celý rok zdravé:), zatímco dámy pečlivě barvily a zdobily
kraslice a děti se vesele zapojily do obou aktivit.
Dalším z tradičních velikonočních symbolů je beránek, takže na besední
velikonoční tabuli nechybělo pečivo ve tvaru beránků od několika zručných
pekařek. Dokonce byla vyhlášena soutěž o nejchutnějšího beránka, nejkrásnější
kraslici a nejpovedenější pomlázku.
Šťastní výherci byli mile překvapeni slavnostním vyhlášením a cenami v podobě
čokoládových vajíček a světe div se – diplomů – které většina zúčastnivších se
krajanů nedostala od dob docházky do základní školy. Chválíme kreativní členky a
členy výboru za výborný nápad a vůbec za bravurní organizaci celých velikonočních
radovánek v Besedě a moc se těšíme na další ročník.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
strana 9

Beseda

DUBEN - červen 2016

80
28.3.1936

z dění v klubu
PŘIPOMÍNKOVÝ VEČER NA PANA ZDEŇKA SVĚRÁKA
28. března 2016 (Autor: René Jež)

Zdeněk Svěrák ve své knížce „Po strništi bos“ ukazuje schopnost přiblížit se každému malému kluku útlého věku.
Rozhodně vzácná vlastnost. Jeho charakterní role ve filmech i na jevišti divadla jsou mimořádně oblíbené.
V úvodu této knížky zcela mile uvádí: „Tyhle první řádky jsou tu, abych se rozepsal. Když dlouho nepíšu, jsem jako
nepromazaný stroj na věty a divím se, s jakou námahou do nich sháním správná slova, jak to skřípe, když je neobratně
slepuju a jak mi to pak při čtení nechutná“. Přesně můj pocit nyní.
Velikonoční setkání v Besedě, připravené k připomínce již jeho kmetovských narozenin, přilákalo příznivce tohoto
umělce. Skutečně v hojném počtu naplněním horní místnosti budovy Besedy. Věková skladba návštěvy, mladí. Kontrast
oslavám prezidenta ČSR, T.G.Masaryka, kdy se zvyšoval počet názorů, že to dnes mladým nic neříká. Taková jsou fakta,
i když se někomu budou zdát překvapující. Jedno je jisté, že hodnoty a přístup postupných generací se liší. Markantně.
Schůzka byla sestavena tak, aby po krátkém úvodu a promítnutí filmové veselohry přibližující šedesátá léta v Česku,
zůstal čas na zpěv při kytarách. Převážná část textů písniček byla z tvorby Svěráka, Uhlíře a spolupracovníků Divadla
Járy Cimrmana v Praze.
Meditovat nad názory vztahu mladé generace ke Svěrákově tvorbě je zbytečné. Podstatný podíl na oblibě bude mít
vytvoření fiktivní osoby Járy Cimrmana, který vlastně i jako neexistující jedinec byl veřejností navrhován do seznamu
„Významných osobností ČR“.
Divadlo Járy Cimrmana v Praze je převážně vyprodáno. Přes úmrtí Ladislava Smoljaka, Svěrákova partnera, divadelníci
tvrdí, že budou hrát tak dlouho, jak je to bude bavit. Potom to zavřou.
Jedno je jisté, že charakterní postavy, které Svěrák vytváří, mají vliv na postoj mladých k tomuto umělci a vytváří
prokazatelně vzájemná pouta diváků či čtenářů.
Díky za ten večer v Besedě patří všem přítomným, režisérům Blance a Milanovi, dárcům občerstvení a všem zpívajícím s
kytarami. Končím Svěrákovým: „Ptám se sám sebe, co to vlastně dělám, když píšu povídku. Jako bych našel pecku a dělal
kolem ní třešeň. Nebo švestku. Podle toho co seberu. Jádro každého příběhu jsem našel na cestě. Byl to třeba zážitek, s
nímž se mi třeba někdo svěřil, nebo jen věta zaslechnutá od vedlejšího stolu v restauraci. Moje práce spočívá v tom, že
si představuju, co bylo před tím a co potom a hledám v mateřštině slova, která dovedou vrátit dávno snědenému ovoci
dužinu a šťávu. Kéž by vám to chutnalo.“

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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rozhovor se zdeŇkem svěřákem
jdu na sever, jdu na jih
Přečtěte si rozhovor s tímto mimořádným člověkem, který pro vás připravil publicista Pavel Sršeň.
Zdeněk Svěrák - scénárista, divadelní a filmový herec, autor povídek a písňových textů, „cimrmanolog“
Jste mužem mnoha řemesel. Kým jste ve svém nitru především?
V dotaznících uvádím, že jsem herec a scenárista. Mohl bych připsat ještě textař, nebo teď, když mi vyšla druhá kniha
povídek, i spisovatel. Ale nejradši jsem v divadle. Kolikrát si říkám, jestli je to vůbec práce, jestli to není spíš za odměnu. Proti
samotářskému psaní je hraní kolektivní záležitost a to jsem měl vždycky rád. Navíc na jevišti hned víte, jestli se dílo daří.
Ozve se smích, diváci zatleskají a my jdeme domů s jistotou, že jsme jim připravili krásný večer. U psaní nikdy nevím, jestli se
mi stránka povedla. Ani filmování nemá to kouzlo jako divadlo. Mluvíte často do skla a nikdo se nesmí smát.
A co práce na písničkách?
Když píšu text, není to ještě kolektivní práce, ale jakmile přijde Jaroslav Uhlíř, aby složil hudbu, a děti, aby to zazpívaly, už
jsme parta. Textařství je zajímavé řemeslo. Je to těšení na to, co udělá se slovy hudba. A většinou je povznese. Když máte
štěstí na dobrého skladatele. A to štěstí mě potkalo.
Pro divadlo i pro film jste psal často ve dvojici.
Když jsme psali s Ladislavem Smoljakem, byli jsme jeden druhému také publikem. Pro komediální autory je práce v tandemu
požehnáním. Mým prvním partnerem byl Jiří Šebánek. Spolu jsme vymýšleli a psali rozhlasovou Vinárnu U Pavouka. Pod
několika televizními inscenacemi je podepsána i dvojice Čepelka – Svěrák. Ale povídka, to je niternější text. Není určena
publiku, je to něco jako dopis jednomu čtenáři. A ten musím psát sám.
Kdo bývá vaším prvním kritikem?
Moje žena. To je první posluchač scénářů i povídek. A dost nesmlouvavý. Nejhorší kritika je, když při mém čtení usne.
Stalo se to?
Jenom jednou, podruhé si to nedovolila. (smích)
Může mít člověk ve vašem věku duši a srdce dítěte?
Může! Přistihuji se, že zapomínám na svůj věk, zapomínám na to, že bych měl být moudřejší, protože jsem toho už hodně
zažil. Tělo stárne, ale zůstaly mi dětské oči a pomáhají mi psát o světě jako o něčem překvapujícím a nevídaném. Jako kdyby
mně bylo osm, deset let, kdy jsem už trochu rozumu pobral, ale přesto se stále setkávám s novými věcmi a zkoumám, jestli
jsou dobré či nikoli.
Jste staromilec?
Mám slabost pro kulturu první republiky. Pro Vančuru, Poláčka, oba Čapky, pro Osvobozené divadlo. Za srdce mě bere i
tehdejší pop-music. A nejsem v Divadle Járy Cimrmana sám, koho tato hudba oslovuje. V takzvaných tanečních písních
té doby jsou ukryty melodické i textové poklady. Mám rád také předválečné filmy i s jejich naivitou a vysokými hlásky
deklamujících hereček. Mými hereckými miláčky jsou vedle Voskovce a Wericha Jindřich Plachta, Oldřich Nový, František
Filipovský, Saša Rašilov, František Smolík, Bohuš Záhorský, Karel Höger, Růžena Šlemrová, Nataša Gollová. Zaseli mi do srdce
semínka svého umu a charakteru a já je podvědomě v něčem i napodobuju. Plachtovy dobrácké postavy se na mně určitě
podepsaly. Prácheňský v Záskoku je vyloženě inspirovaný postavou herce s velkým H, kterého v Hostinci U Kamenného stolu
hrál Jiří Plachý.
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rozhovor se zdeŇkem svěřákem ...pokračování
jdu na sever, jdu na jih
Stále si ukládáte „do šuplíku“ fráze a situace, které zažijete mezi lidmi v běžném životě, abyste je později použil v
další tvorbě?
Ano. Mám notýsek, ale nepíšu do něho často. Dost si pamatuju. A pokud mám zrovna rozepsanou povídku, hned to do ní jde.
Funguji v takové době jako trychtýř nebo jako magnet, na který se zachytává všechno, co se pro vznikající text hodí.
Neznám většího mistra v psaní krásných filmových, lehce erotických a zároveň poetických scén…
Asi to bude tím, že tyto scény jsou nejen milostné, ale i komické. Mám takové situace rád. V mé poslední knize je jen jedna
povídka, kde se nevyskytuje žena a žádná milostnost. Vždycky se mi do toho připletou.
Co vás vnitřně žene k tvorbě?
Asi touha, aby se zrodilo něco, co tu ještě nebylo. Když píšu a nejde mi to, ptám se sám sebe, proč se vlastně tak mučím. Pak
ale přijde ta správná chvíle, kdy se dostanu do jakéhosi polotranzu, kdy nevnímám čas, kdy se dialogy píšou samy. A to je
ten okamžik, za který celá ta námaha stojí, kdy si řeknu, že jsem porodil vtip, příběh, pointu, že jsem něco pojmenoval těmi
pravými slovy.
Sledujete při premiérách svých filmů rekce diváků?
Netroufám si koukat po lidech v sále, ale zvukově jsem na číhané. Když se blíží legrace, jsem zvědavý, jestli jsme ji dobře
připravili, jestli to bouchne. Pokud sedím vedle svého syna Honzy, režiséra, a vtip vyjde, stiskne mi třeba koleno na znamení:
„Tak vidíš…“ Je to pak velká radost, neboť autor komedie usiluje o smích. Pokud napíše scénář špatně, dá divákovi málo
informací a k detonaci smíchu nedojde, pak ho to pochopitelně mrzí.
Prožíváte tedy uspokojení nad dokončeným dílem?
Jistě. A chválím se. Říkám si: „Tak vidíš, žes to dotáhnul do konce.“ Dotáhnout věci do konce, to je to, oč tu běží.
Svěrákův inteligentní a laskavý humor, tvorba pro dospělé i pro děti ispirují a doufejme budou inspirovat ještě dlouho.
nejznámnější filmy z tvorby zdeňka svěráka:
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HISTORIE
ANZAC DAY
10. dubna 2016

(Autor: Aleš Zezulka)

25. dubna roku 1915 se na pobřeží Turecka u Gallipoli spolu s britskými a francouzskými vojáky vylodili i Australané a
Novozélanďané. U Gallipoli byla svedena významná bitva, ve které invazní jednotky utrpěly obrovské ztráty. Nasazení
a neohroženost Australanů a Novozélanďanů, jejich vysoké ztráty a zásluha o konečné vítězství v 1. světové válce daly
vzniknout tradici, která doposud stmeluje občany obou zemí.
Na počátku 20. století měla Austrálie necelých pět miliónů obyvatel, z nichž se do armády přihlásilo 330.000 dobrovolníků,
aby bojovali po boku britské armády. Spolu s dobrovolníky z Nového Zélandu se vyznamenali neobyčejnou odvahou a
později pod vedením generála Birdwooda vytvořili ANZAC, neboli Australian and New Zealand Army Corps. Z 330 tisíc
Australanů bylo 60 tisíc zabito a 166 tisíc zraněno. Osm tisíc jich padlo u tureckého Gallipoli a dalších zhruba 30 tisíc
ve Francii u Villers Bretonneux a Mont St. Quentin. Jsou tam pohřbeni a Francouzi mají Australany od těch dob opravdu
rádi.
Veteránům bitev byla udělena nejvyšší francouzská vyznamenání. Dobré jméno získali příslušníci ANZACu i v druhé
světové válce. Byli nasazeni na všech bojištích v Evropě, v severní Africe, v Tichomoří i v jihovýchodní Asii. Tentokrát
byly ztráty Australanů a Novozélanďanů podstatně nižší - 21 000 padlých a 58 000 zraněných. Austrálie a Nový Zéland
dozrály v plnoprávné národy s vlastní identitou. Oprostily se od koloniální mentality. Získaly národní hrdost a ve
Vietnamu už bojovaly jako plnoprávní členové ANZUSU, regionální obdoby severoatlantického NATO. V Austrálii přitom
není vojenská služba povinná. Na profesionální službu v armádě se hlásí dobrovolníci obou pohlaví a v ozbrojených
silách je čeká tvrdý výcvik. Pokud se rozhodnou vojenskou kariéru předčasně ukončit, obvykle se velmi dobře uplatní v
civilním životě díky zkušenostem, které získali v armádě.
Oslavy Anzac Day ztratily na popularitě v 70. letech, poznamenaných konfliktem ve Vietnamu. Avšak od druhé poloviny
80. let je zájem obyvatelstva o tuto tradici rok od roku větší. Australané na své padlé nezapomínají. Oslav na uctění
památky padlých se účastní stále více a více občanů, a to nejen zralého věku, ale i mladých rodin s dětmi. Zřejmě si
uvědomují, že projevit trochu úcty a vděčnosti předkům, kteří přinesli velkou osobní oběť v boji za svobodu, je národní
povinností. Bývalí australští vojáci mají svaz nazývaný Returned Servicemen League - Liga válečných veteránů, která
se stará o to, aby bývalí vojáci nebo jejich rodiny nestrádali. Členem ligy se může stát australský občan, který kdysi
bojoval třeba i v japonské, německé, ruské nebo československé armádě. Mají klubovní budovy v každém městečku a
ve velkých městech v každé čtvrti.
What is the significance of the Red Poppies
In 1918 an American YMCA worker who was the first to
wear a Poppy "In Keeping the Faith", began the tradition of
wearing a Poppy on Armistice (now Remembrance) Day as a
tribute to the War Dead. The colour of the Poppy symbolizes
the shedding of the Soldiers' Blood.

The Poppy, originally

associated only with Remembrance Day, became very popular
in Wreaths used on ANZAC Day in Australia. The first use of using Poppies was on ANZAC Day 1940 in Palestine, Poppy like
flowers grew in ambudence and at that Dawn Service each Australian Soldier dropped a flower as they filed past the Stone of
Remembrance. In Australia today, Families place Red Poppies besides the Names of Relatives on the merorial's Roll of Honour.
Thus began the tradition in Australia of wearing Poppies on Remembrance Day and ANZAC Day as a tribute to "Keeping the Faith"
for the War Dead.
Article by ex Warrant Officer Class One Roger Juranek
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Lanovka na Petřín se opět rozjela po sedmi měsících oprav
8. dubna 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
Lanovka na pražský Petřín se v pátek po rozsáhlé rekonstrukci opět rozjela. Mimo provoz byla sedm měsíců,
během nichž dopravní podnik například vyměňoval most u stanice Nebozízek. Při opravě pomáhal druhý
největší jeřáb v České republice. Petřínská lanová dráha se dočkala především nového prefabrikovaného
železobetonového mostu ve stanici Nebozízek. Původní most na lanové dráze se totiž vlivem špatného podloží
pohyboval směrem ke stanici Újezd a mírně se nakláněl směrem ke Smíchovu. Po výstavbě nové mostní konstrukce a nástupiště
na Nebozízku byly položeny kolejnice, následovaly elektroinstalační práce. Nástupiště i most získaly nové osvětlení, přístupové
schody a zábradlí, zastávka Nebozízek novou vstupní bránu. Prostor mezi jednotlivými mostními díly byl vyplněn kompozitem s
protiskluzovou úpravou.

Zemřel designér Bořek Šípek
13. ledna 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
Ve věku 66 let zemřel světoznámý český výtvarník, architekt a designér Bořek Šípek. Informovala o tom ČTK
s odkazem na rodinu. Osobnosti Šípkovo úmrtí označují za velkou ztrátu pro českou kulturu. Šípek působil
deset let během funkčních období Václava Havla jako hlavní architekt na Pražském hradě. Podílel se na obnově
interiérů. Vytvořil například lustry nebo sklenice. Často pracoval právě se sklem, navrhoval i nábytek. Jedním z
jeho výrazných počinů v poslední době byly Lavičky Václava Havla, které jsou instalovány po celém světě. V Tančícím domě v Praze
je od loňského podzimu k vidění výstava, na níž jsou dvě stovky jeho sklářských a designérských děl.

Na šlahačku vyrazili s rekordně dlouhou „žilou”
28. března 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
S rekordní 66,6 metru dlouhou pomlázkou, zvanou „žila“, vyrazili v pondělí na velikonoční obchůzku členové
Folklórního souboru Krúžek Němčičky. Pomlázku vyrobili v sobotu a jejich dílo si vysloužilo zápis mezi české
rekordy a kuriozity. Pro členy souboru už v pořadí sedmým. Na upletení bylo pomlázky potřeba šest hodin a 14
lidí. Kde nakonec rekordní pomlázka skončí, není zatím jisté. „Původně jsme ji chtěli vydražit. Ještě ale vznikl
názor, že by to byla škoda a měla by se pověsit do kulturního domu. Zájem o ni mají i z Muzea rekordů v Pelhřimově. Převoz by byl
ale asi náročný a drahý,“ uvedl pořadatel Jiří Stávek. V Němčičkách skončila mše zhruba v 10:15 a žilu poté zvenčí protáhli oknem
do blízkého domu.

K oslavám výročí Karla IV. se na Hradě vystaví korunovační klenoty
26. prosince 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
V rámci oslav 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. se vystaví i korunovační klenoty. Lidé si v květnu
budou moci ve Vladislavském sále zdarma prohlédnout Svatováclavskou korunu i její doplňky. V pátek to uvedl
mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. “Kvůli velkému zájmu veřejnosti o vystavení kanonického souboru
českých korunovačních klenotů budou v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. tyto klenoty mimořádně
vystaveny 15 dní tradičním způsobem a zdarma ve Vladislavském sále, a to v termínu od 15. do 29. května 2016,” uvedl. Kvůli tomu
nebude originál Svatováclavské koruny součástí expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně.

Česko je skokanem roku v boji proti korupci
27. ledna 2016

(Zdroj: Novinky.cz)
Protikorupční tažení, které v Česku zažehly minulé vlády, dnes nese své ovoce. Právo má exkluzívně k dispozici
čerstvé výsledky celosvětového průzkumu vnímání korupce. Česko nečekaně poskočilo o rekordních šestnáct
příček v žebříčku: z 53. místa na 37. Index ve středu oficiálně zveřejní mezinárodní sekretariát nevládní
organizace Transparency International, podle které se ČR stala největším „skokanem roku“. „Potvrdilo se, že
dlouhodobé úsilí a tlak na omezování korupčních příležitostí a postih korupce přináší výsledky. Pokračující trend zlepšování jsme
předvídali, ale takhle razantní zlepšení nikoliv,“ uvedl programový ředitel české pobočky Transparency International Radim Bureš.
V loňském indexu si ČR polepšila o čtyři místa. Mezi evropskými zeměmi se Česko letos posunulo z 25. místa na 22. Významně
předběhlo například Maďarsko a sousední Slovensko, obě země jsou na pětadvacátém místě.
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Na národný zoznam sa môžu dostať unikáty ľudovej kultúry
29. marca 2016

(Zdroj: SME.sk)

Ministerstvo kultúry (MK) SR totiž vyhlásilo výzvu na predloženie nominácií na zápis do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Verejnosť môže svoje návrhy posielať do 2. mája poštou
na adresu: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08
Bratislava, na webstránke ministerstva kultúry http://www.culture.gov.sk o tom informuje referát styku s médiami
MK SR. V Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je od roku 2010 zapísaných 11 prvkov. Zápis
prvkov do národného zoznamu je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Slovenská technická univerzita je v top 500 elitných univerzít
23. marca 2016

(Zdroj: SME.sk)
Do prvej päťstovky elitných svetových univerzít sa dostala Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave.
V dnes zverejnenom rebríčku QS World University Rankings sa umiestnila na pozícii 401-450 v kategórii
Počítačové vedy a informačné technológie. TASR o tom informovala manažérka STU pre komunikáciu Andrea
Settey Hajdúchová. Rebríček QS World University Rankings patrí do tzv. Veľkej trojky najstarších svetových
rebríčkov univerzít: QS World University Rankings, ARWU- Šanghajský rebríček, Times Higher Education World.

Premnožené medvede: Mesto Vysoké Tatry vyhlásilo mimoriadnu situáciu
10. januára 2016 (Zdroj: SME.sk)
Krízový štáb mesta Vysoké Tatry vyhlásil dnes mimoriadnu situáciu. Dôvodom je neúnosná situácia zvýšeného
výskytu medveďa hnedého priamo v osadách mesta, ktorá trvá od konca zimy a v jarných mesiacoch sa stupňuje.
Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš na dnešnej mimoriadnej tlačovej konferencii zdôraznil, že je potrebné
výskyt medveďov znížiť. Tohto roku už máme päť podaní, že sa dobýjali do obydlí, a v dvoch prípadoch napadli
aj psov v rodinných domoch. Mrzí nás, že sa pohybujú aj v oblasti základných škôl a materských škôl,“ povedal Mokoš. V rámci
monitoringu bolo zistené, že medvede navštevujú nielen kontajnery s komunálnym odpadom, ale pridružili sa aj nové prejavy
správania medveďov. Tie sa za posledných päť týždňov vyskytli vo Vyšných Hágoch, Novom Smokovci, Starom Smokovci, Dolnom
Smokovci, Tatranskej Kotline a Tatranskej Lomnici.

SNM prezentovalo víťazný návrh na komplexnú revitalizáciu Krásnej Hôrky
17. marca 2016

(Zdroj: SME.sk)

Slovenské národné múzeum dnes podpísalo zmluvu s víťazom výberového konania Ministerstva kultúry SR
na projekt komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky Hradu Krásna Hôrka, architektom Petrom
Kucharovičom. Hrad Krásna Hôrka, ktorý v roku 2012 zdevastoval požiar, prechádza časovo aj finančne
náročným procesom obnovy. „Bolo zničených okolo 350 predmetov a v dnešnom stave polovica sa už dá použiť
a vystaviť,“ poznamenal Viktor Jasaň. Podpisom zmluvy SNM s víťazom výberového konania na projekt komplexnej revitalizácie
národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka Petrom Kucharovičom sa začala posledná etapa obnovy vzácnej pamiatky našich
dejín. Zmluva umožní začiatok prác na projektovej dokumentácii.

Univerzita Komenského dala prestížny titul lekárovi, ktorý zachránil tisíce
22. marca 2016

(Zdroj: SME.sk)
Vďaka jeho objavom je dnes možné zachrániť na celom svete množstvo detí, ktoré by v minulosti neprežili.
Profesor Juriy W. Wladimiroff dostal prestížny titulDoctor honoris Causa. Profesor Juriy W. Wladimiroff dokáže
odhaliť chyby srdca ešte predtým, než sa malý človiečik narodí. Aj preto pomohol na svet deťom, ktoré by
inak čakal krutý osud. Dnes si od Univerzity Komenského prevzal prestížny titul Doctor honoris causa. Profesor
Wladimiroff pôsobí posledných osem rokov na Univerzite v Cambridge. Jeho domovskou univerzitou je holandská Erasmus
University Rotterdam. Počas celého života sa profesionálne venuje starostlivosti o matku a dieťa so zameraním na výskum ultrazvuku
v prenatálnej diagnostike a experimentálnej medicíne.
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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.

hlemýŽĎ
Kdekdo si myslí, že hlemýžď je líná kůže a kdesi
cosi, ale není to pravda, byly doby, kdy hlemýžď
běhal jako veverka a málokdo ho dohonil. Ale
jednou si pozval návštěvu, protože mu
bylo smutno, protože nechtěl být pořád
sám ve svém domku za městem, pozval si tři
klokany a moc se na ně těšil, velice mu záleželo
na tom, aby to byl pěkný večer. Připravil malou
hostinu a domácí biograf, koupil víno a nový, bílý
ubrus, klokani měli přijít v půl osmé a tak hlemýžď
přichystal ubrousky, nalil červené víno do skleniček a čekal, ale
po klokanech ani vidu ani slechu, a tu ho napadlo, že ho klokani hledají bůhvíkde, tu toho
nešťastného hlemýždě napadlo, že jim nedal adresu a že si to hosté mohou vykládat jako
hloupý žert. A tak se vydal na cestu, vydal se hledat klokany a leze opatrně, aby nic nerozlil,
leze pomalu, pomalounku, aby nerozlil víno po novém, bílém ubruse, protože červené víno,
jak známo, špatně pouští.
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“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
Povídky malostranské
Autor: 		
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Jan Neruda
Próza – Beletrie / Povídky
1984
21 (Pod tímto číslem najdete v knihovně)

Sbírka povídek Povídky malostranské je vrcholné prozaické dílo Jana Nerudy a jedno z nejvýznamnějších literárních děl české
literatury vůbec. Třináct povídek a novel, které původně samostatně vycházely v různých časopisech (Květy, Národní listy, Podřipan,
Lumír), autor sestavil a prvně společně vydal v roce 1877. Náměty k povídkám autor čerpal ze vzpomínek na léta svého dětství a
dospívání strávená životem na Malé Straně. Čtenáři se v nich mohou vžít do věrného obrazu každodenního života měšťanů i prostých
obyvatel města v polovině 19. století. Jeho postavy jsou vždy pečlivě a podrobně charakterizovány. Velký význam zaujímá i přesný
místopis, kde se děje povídek odehrávají.

Chobotnice z Čertovky
Autor:
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Ota Hofman
Pro děti a mládež - pohádky
1987
D90 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)

Vtipné vyprávění o dvou dětech z Prahy, které si z neznámé hmoty vymodelují dvě malé chobotničky. „Modrej“ a „Zelená“,jak je
pojmenovaly, mají zvláštní schopnosti, kterými své dětské stvořitele pobaví, ale často jim i pořádně zkomplikují život. Když lehce
stěhují nábytek, tak je to legrace, ale když začnou půlit televize nebo slízávat písmenka při čtení, to už je horší.

Zelená kniha rozprávok
Autor: 		Ľubomír Feldek
Žánr:		
Pro děti a mládež - pohádky
Vydáno:
1983
Ev.č.:		
D434 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)
Moderné autorské rozprávky s prevahou rodinných motívov sú doplnené fascinujúcimi ilustráciami Albína Brunovského.
Autor Zelenej knihy rozprávok predsa veľmi názorne ukazuje, že svet okolo nás je dobrý aj preto, lebo je plný rozprávkového
materiálu, plný vecí, javov a ľudí, ktorí nás presviedčajú, že život je krásne dobrodružstvo so šťastným koncom. To, čo je dobré a
zaujímavé, víťazí v ňom nad zlým.

Lovers & Murderers
Author:
Genre:		
Published:
Inv.no.:		

Vladimír Páral, Translator: Craig Cravens
Fiction
2001
E790

A black comedy on the human condition, this book presents Vladimír Páral’s darkly comic vision of life in an apartment building that
is owned by a chemical factory. The downtrodden residents struggle and scheme to move into better apartments using sex, violence,
and deceit to get what they want. In the process, it becomes apparent that they are no better and may be worse than those that they
have pushed aside. This novel brilliantly asserts that ideologies may change, but human nature never does.

strana 17

Beseda

DUBEN - červen 2016

český jazyk a literatura
(Autor: Karolína Pohlová)
5. dubna 2016
diktát zdeŇka svěráka
Vyzkoušejte si, zda byste ještě obstáli ve školním diktátu. Máte ještě na to, abyste prošli bez
zaškobrtnutí nebo už vaše znalosti mateřštiny zrezivěly? Známkování je podobně přísné jako ve
škole - jedna chyba znamená o stupeň horší známku.

Píšeme, sotva jste odjel…, abychom Vám znovu poděkoval…
za ten skvěl… nápad darovat nám dětské kolo po …ašem
Davídkovi. Honzík se hned ráno rozhodl, že se stane
cyklistou, a kdo to jako učitel jízdy odnesl, byl náš děda.
Musel s ním běhat po návs… od hospody U …ípy, kterou
znáte, až k lípě a zpět. Po několika r…skantních jízdách už
samozřejm… nemohl popadnout dech a s…pal, ať kluk
zabrzdí a sleze. Honzík však nechal dědu daleko za
sebou a k údivu všech …ihočechů, kteří tu obracel…
seno, šlapal dál. Svou první samostatnou jízdu na b…c…
klu ukončil nárazem do vrat ze s…nilých, nedbale …
bitých prken. A představte si, co řekl panu Málkovi,
který se divil, kdo se mu to vlámal do stodoly:
„Umíš jezdit na kole?“ …koprnělý Málek řekl,
že umí, a na to náš novopečený velocipedista
odpověděl: „Já taky.“ Předchozí řádky jsou ryz…
pravda, nic není v…myšleno!
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Odjeli, poděkovali, skvělý, Vašem, návsi, Pípy, riskantních, samozřejmě, sípal, Jihočechů, obraceli, bicyklu, shnilých, sbitých,
Zkoprnělý, ryzí, vymyšleno

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
lekníny

Na rybníku naroste za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za tři dny 4 lekníny, za čtyři dny už tam
narostlo 8 leknínů, za 5 dnů 16 leknínů. Za 30 dnů zaroste úplně celý rybník. Za kolik dní zaroste přesně
polovina rybníku?
Přesně polovina zaroste za 29 dní. Proč? Každý následující den je na rybníku dvojnásobné množství leknínů
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osmisměrky
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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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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