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BLAHOŽELÁME
V júli, auguste a septembri 2016 budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia:
Zlata Wallner (12.7.)
Jarmila Ježková (16.7.)
Marek a Honza Zezulka (19.7.)
Ondřej Bušek (23.7.)
Eva Žemličková (30.7.)
Břeťa Zezulka (7.8.)

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

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

Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti v
ďaľšom živote.
Beseda sa rozrastla o nového člena - 14. mája 2016 o 23:13 sa Hanke a Tonymu
Vincencovi narodil malý Tomášek, vážil 3,5 kg a meral 51 cm. Blahoželáme šťastnej
rodine a Tomáškovi prajeme v jeho živote mnoho radosti, šťastia a úspechov.
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.
V případě zájmu o uveřejnění životního jubilea či jiné významné události v rodině v časopise Beseda, zasílejte
žádosti na e-mailovou adresu info@beseda.org.au. Děkujeme.
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Zpráva výboru Besedy
Vážení přátelé,
z příjemného a rekordně teplého podzimu jsme se velmi rychle přehoupli do mrazivé canberrské zimy. Nezbývá než
oprášit teplé oblečení, zachumlat se a ve zdraví ji přečkat. Těm, kterým se alespoň na chvíli podaří před ní prchnout do
Evropy, přejeme krásnou dovolenou.
Jak jste si mohli povšimnout, v klubu jsme v posledních měsících nezaháleli a pořádali mnoho akcí, přednášek a zábav.
Třetí čtvrtletí roku jsme začali zajímavou přednáškou o Tajemstvích starověkého Egypta vedenou Kamilem Schumannem,
o týden později přišla na řadu taneční zábava v rámci oslav Dne maminek a pak následovala přednáška pana profesora
Rostislava Anděla o tom, jak oddálit a zpomalit stárnutí. Na konci května jsme za pomoci českého velvyslanectví
uspořádali oslavu Mezinárodního dne dětí.
Jen připomínám, že o našich společenských akcích se kromě v časopisu Beseda můžete dozvědět i na našich internetových
stránkách www.beseda.org.au nebo Facebooku www.facebook.com/besedacanberra. Také na těchto místech společně s
internetovou stránkou http://klubbeseda.rajce.idnes.cz můžete zhlédnout fotografie z akcí, které právě proběhly.
Přátelé, přípravy těchto akcí pro vás jsou velmi pracné a časově náročné a bez ochoty a entuziasmu členů klubového
výboru a některých členů klubu by byly jen těžko realizovatelné. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří organizaci
našich společenských akcí věnují svůj drahý čas a dělá mně velkou radost, když vidím jak vaše snaha přináší ovoce!
Dále bych chtěl informovat o peněžním daru od Ministerstva zahraničních věcí České republiky ve výši 90 000,- Kč
(AUD $4 907.00). Za tento dar, který je pro existenci klubu zcela zásadní upřímně děkujeme.
Děkujeme vám za podporu a těšíme se v roce 2016 na viděnou v klubu!

Několik fotografií z dne dětí 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
Dolpňkový 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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Velvyslanectví České republiky
a Veľvyslanectvo Slovenskej
republiky a česko-slovenské
krajanské sdružení Beseda
zvou na

Připomenutí
příchodu

Cyrila a
Metoděje
při českém guláši, pivu a
slovenském víně

Velvyslanectví České republiky
v Canbeře

VEĽVYSLANECTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V CANBERE

Sobota

9.7.2016
14:00 hod.

8 Culgoa Circuit
O’Malley, ACT

Beseda

The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

Roku 863 dorazili na území Velké Moravy
na pozvání knížete Rostislava bratři Cyril a Metoděj.
Cyril a Metoděj do našich zemí přinesli písmo,
upravili jazyk a rozšířili křesťanskou víru.
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Beseda

The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

T R A D I Č NÍ

VEPROVE HODY
2016

13:00 HOD. / NEDĚLE 21.SRPNA 2016
18 SHROPSHIRE STREET, QUEANBEYAN NSW 2620
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TOČENÉ ČESKÉ PIVO A DOMÁCÍ ZÁKUSKY
TĚŠÍME SE NA VÁS !
“You brew a good beer, my dear gentlemen of Rakovnik...”
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nskej CO PŘIPRAVUJEME | COMING UP EVENTS
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Sobota 9.7.2016 od 14:00 hod., Ambasáda ČR
připomenutí příchodu cyrila & Metoděje

seda

Připomenutí příchodu bratrů Cyrila a Metoděje, kteří roku 863 na pozvání knížete Rostislava
dorazili na území Velké Moravy a do našich zemí přinesli písmo, upravili jazyk a rozšířili
křesťanskou víru.

tí

Saturday 9.7.2016, 2:00 pm, Czech Embassy
reminder of arrival of Cyril and Methodius

Reminder of arrival of Cyril and Methodius whom in year 863 came on an invitation from princ
Rostislav to Great Moravia, introduced writting to our lands, adjusted language and spread
christianity.

Sobota

9.7.2016
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Come to enjoy Saturday afternoon, play games, try interesting board games such as Dropple,
Qwirkle. You’ll be able to learn legendary classic card game of Marias with one of experienced
players present on the day.
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Neděle 21.8. 2016 od 13:00 hod., klub Beseda
tradiční vepřové hody 2016

Y

D

O

H

6 již tradičně budeme servírovat vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo a domácí zákusky.
Jako
01
se na vás!
2Těšíme

Beseda
E

A 20
ĚDEM
PNSW 26 NÉ S OBSunday
R
S N

V

The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

O

R

0

1

.
21

6

AN
EY

S

E

Y

LEN

OČ
K Czech lager beer on tap and home made sweets. See you there!
to
enjoy
some
PR
K
Á
M
US
R

N

N

R
ST
ava bratři Cyril Da. /Metoděj.
RE
I
HO OPSH
ich zemí přinesli
00 8 SHR písmo,
:
13 1
řili křesťanskou víru.

Y
LEN

EČ

ON

PR

ČLE

2
P
E B
E
ĚL UEAN
území Velké
Moravy
D
V
E ET, Q

21.8. 2016, 1:00 pm, Club Beseda
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$2 annual pig feast 2016
5
Traditionaly
we will be serving roasted pork meat, dumplings and sauerkraut. You’ll be also able
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Saturday 23.7. 2016, 2:00 pm, Club Beseda
gamer’s den for adults and kids

14:00 hod.
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Prijďte si zasoutěžit ve stolních hrách, jako je například Dropple, Qwirkle, šachy, mariáš atd.
Máte-li doma své oblíbené hry, přineste je s sebou! Pro dospělé je též připravena Trivia o ceny!
Na místě bude přítomen také zkušený hráč mariáše, který případné zájemce do této legendární
hry zasvětí!Těšíme se na vás!
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Sobota 23.7. 2016 od 14:00 hod., klub Beseda
hráčské doupě pro dospělé a děti
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Sobota 3.9. 2016 od 17:00 hod., klub Beseda
Jarní taneční zábava
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Přijďte s námi oslavit příchod nového ročního období. Načerpejte energii a svěží náladu tancem
či poslechem známých hitů při sklence dobrého vína. Na tanečním pořádku máme české,
slovenské i mezinárodní skladby. Jaro je cítit ve vzduchu – nenechte si ujít jedinečnou příležitost
rg
a
de
nejlepší jarní oslavy letošního roku!
y
m

Saturday 3.9. 2016, 5:00 pm, Club Beseda
Spring Dance Social

Join us in celebrating and welcoming the new season and its warmth. Gain new energy and
boost your mood while listening to familiar music, dancing and enjoying a glass of wine. You
will recognise songs from our play-list including Czech, Slovak and international music and can
also brush up on your dancing moves. Spring is in the air – would you really miss the greatest
spring party of the year?

Každou středu od 18:30 hod., klub Beseda
stolní tenis

Každou středu se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi nás zahrát,
posedět a popovídat. Na herní úrovni nezáleží !!

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

We play table tennis every Wednesday night. We have three tables to play on and all levels are
welcome. Join us for a game and brake your work week!

Bližší informace o plánovaných akcích se dozvíte na naší Facebookové či internetové stránce www.beseda.
org.au. Pozvánky jsou též rozesílány e-mailem. Pokud je nedostáváte, napište nám na info@beseda.org.au.
Further information about upcoming events can be found on our Facebook page and website www.beseda.
org.au. 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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poděkování
úklidová brigáda v besedě 18.6.2016
20. června 2016 (Autor: Milena Svehla)
V úvodu bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli a pomohli nám uklidit horní patro budovy. V plánu jsme
měli uklízet i sál a kuchyň dole, ale protože se nás sešlo žalostně málo (9, z toho 5 lidiček z výboru), na úklid
další části Besedy jsme již neměli čas a síly.
V současné době jsou uklizné obě ložnice, dětský koutek, všechny toalety, koupelna, prádelna a malý sklad
za kuchyní. Za úklid horní kuchyňky bych speciálně ráda poděkovala Saše a Petrovi, protože ti odvedli
neuvěřitelnou práci. Mytím a tříděním nádobí strávili skoro 5 hodin!
Olga, Dominika a Blanka přebraly, uklidily a přestěhovaly všechny hračky do dětské knihovny. Nová místnost
pro děti vypadá úžasně! Určitě se dětem bude líbit. Na místě, kde bývaly hračky, si teď můžete v útulném
koutku příjemně posedět.
Sklad s kroji dostala na starost Petra s Alenou a našly tam neuvěřitelné “poklady”. Sklad je uklizen a je
snadné najít to, co právě potřebujete.
Při uklízení se také hodně vyřazovalo. Aleš odvezl první hromadu věcí na skládku a ještě jedna ho čeká.
Úklidová sobota nebyla jen o úklidu. Aleš nám uvařil dobrou kávu, Blanka upekla banana cake a v polední
pauze jsme si pochutnali na párcích! A aby bylo i trochu legrace, rozdávaly se diplomy a Fidorkové medaile!
Poslední se uklízela kancelář. Je uklizena tak, že ji příště můžeme opět použít pro naše výborové schůze.
Beseda vypadá zase trošku lépe, ale určitě ještě potřebuje pár ochotných rukou, které by pomohly uklidit
další část. Stačí pár hodin vašeho času a Beseda bude zase jako nová.
Ještě jednou za celý výbor Besedy děkuji všem, kteří přišli a pomohli. Pevně věřím, že se nás příště sejde víc.

Prosíme všechny,
aby NEODKLÁDALI
do Besedy
své přebytečné věci!
Výbor musí na nevyžádané dary
vynaložit spoustu úsilí, věci
přetřídit a Besedu pak stojí peníze
se věcí zbavit a zaplatit poplatek za
skládku!
Pokud chcete něco do Besedy
věnovat, prosíme, domluvte se
předem, jestli je o dané věci zájem.
Děkujeme za pochopení.
Výbor Besedy

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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K titulní straně
České dědictví UNESCO - Třebíč
23. června 2016 (Autor: Jiří Skočilas)
Počátky města se datují od přelomu 11. a 12. století, kdy zde moravská
knížata založila benediktinský klášter. Díky své poloze na březích řeky
Jihlavy (která tvoří přirozenou osu města) a štědrosti zakladatelů se stalo
toto místo významným střediskem náboženského života a vzdělanosti.
Přestože byla Třebíč v minulém století průměrným okresním městem,
je dnes se čtyřiceti tisíci obyvateli významným centrem celého regionu.
Vedle silného ekonomického zázemí a kvalitních služeb nabízí dnes
město pestrou paletu možností aktivního odpočinku v malebném prostředí podhůří Vysočiny. Putování za unikátními
památkami Třebíče, které mají své důležité místo v kulturních dějinách českého národa, vás přivede do města moderního,
pohostinného a malebného zároveň.
Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003.
Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii, ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek
byl objekt více jak 200 let užíván výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv.
Prokopovi a opět využívána církví. K nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní, více než 700 let
starou výdřevou stropu. Současnou podobu interiéru baziliky vytvořil Kamil Hilbert v letech 1924-1935.
Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská
čtvrť je němým svědectvím soužití Židů a křesťanů. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120
obytných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí - radnice, školy, rabinátu a chudobince.
Zadní synagoga navíc nabízí ve své expozici dobové informace o historii židovské čtvrti. Přední synagoga
dnes slouží jako modlitebna Československé církve husitské. Původní židovský hřbitov byl v 17. století
přemístěn na severní svah kopce Hrádek, kde je dnes k vidění kolem 3 000 kamenných náhrobků, z nichž
nejstarší pochází z roku 1631. Součástí hřbitova je také obřadní síň z roku 1903 s unikátně dochovaným
interiérem, kde se dodnes mohou provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic.

Pohled na město z ptačí perspektivy

Zámecká zahrada
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K titulní straně
České dědictví UNESCO - Třebíč ...pokračování
Možná nevíte, že ...
... když se k Třebíči blížila Žižkova vojska, opat kláštera nařídil, aby se veškeré cennosti řádu pečlivě zabalily
do režného plátna a ukryly v labyrintu chodeb pod klášterem. Žižka ale jenom párkrát vystřelil a pokračoval
s oddílem dál na východní Moravu a do Uher. I když protentokrát vyvázl třebíčský klášter bez úhony, nechal
opat většinu pokladu ukrytou v podzemí. Po jeho smrti prý upadlo místo úkrytu v zapomnění, a tak poklad
čeká dodnes na svého objevitele.
Hned po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam
UNESCO.

Židovský hřbitov

Strop Baziliky sv. Prokopa

Náměstí v Třebíči

PROHLÍDKA města

Prohlídku města začneme na městské věži ve výšce 35 metrů, odkud budeme mít dobrý výhled na město.
Odtud se vydáme Hasskovou ulicí na Karlovo náměstí, kolem Malovaného domu a sousoší slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje projdeme průchodem po lávce do židovské čtvrti. Kromě křivolakých uliček
navštívíme i Zadní synagogu, v jejíž expozici je přesný model židovské čtvrti jak vypadala v roce 1850.
Pokračujeme v prohlídce výstupem na Hrádek, kde je od mohyly Jana Žižky dobrý výhled na město. Při
další cestě navštívíme židovský hřbitov a přijdeme k bývalému benediktýnskému klášteru z roku 1101,
dnes zámku. Součástí areálu zámku je bazilika sv. Prokopa a Muzeum Vysočiny, kde můžeme prohlídku
města zakončit.
K mlýnům na řece Jihlavě vede nenáročná trasa vhodná pro rodiny s dětmi. Z centra města vyrazíme po
červené značce proti proudu řeky Jihlavy. Projdeme kolem Říčních lázní do Poušova a dále k Palečkovu
mlýnu v Sokolí, kde je jezdecká vinárna s občerstvením a možností jízdy na koních. Vrátit se můžeme
stejnou cestou, nebo z nádraží v Krahulově dojet do Třebíče vlakem.
Z Třebíče na kole se můžeme vydat do jeho okolí relativně nenáročným terénem. Z mnoha možností
vám můžeme doporučit návštěvu přírodních rezervací Ptáčovský kopeček a Kobylinec nedaleko Trnavy.
Zdatnější cyklisté si mohou trasu prodloužit až do Budišova, kde stojí za pozornost zdejší renesanční zámek
s rozsáhlým parkem.
Více informací naleznete na internetových stránkách:

www.trebic.cz - www.visittrebic.eu
Zdroj: www.unesco-czech.cz
strana 9

Beseda

červenEC - září 2016

z dění v klubu
Taneční zábava na oslavu Dne maminEK - ohlasy
22. června 2016 (Autor: Blanka Nováková)
V dubnu jsme se sešli na taneční zábavě v rámci oslav Dne matek a akce měla úspěch veliký. Přišlo
mnoho lidí a taneční parket nezůstal ani na chvíli prázdný. Zde jsou některé z obdržených ohlasů.
Již nyní se těšíme na viděnou na Jarní taneční zábavě dne 3.9.2016.
“Ráda jsem přijala pozvání na sobotní taneční zábavu ke Dni maminek, kterou pořádala Beseda. Bylo to velice
příjemné odpoledne. Předseda výboru popřál každé mamince, babičce či slečně a předal jim krásnou růži a
čokoládu. Bylo příjemné, tak daleko od České republiky, poslouchat známé české a slovenské písničky a zároveň
si při nich zatancovat a připomenout si taneční kroky. Přišli i profesionální tanečníci a předvedli nám krásný
tanec waltz. Bylo připravené výborné občerstvení a v přestávce mezi tancem jsme mohli vyhrát zajímavou cenu v
tombole. Atmosféra celého odpoledne byla úžasná. Děkuji a budu určitě na tuto zábavu vzpomínat, až se vrátím
do Čech.”
Olga Procházková
“Včera v Besedě jsme zažili úplně jinou oslavu dne maminek. Když jsme vešli do dveří klubu, vypadalo to jako
scéna z filmu.... stoly s bílými ubrusy a svíčkami, jemné světlo a dívky v krásných šatech! Aleš nám řekl něco o
historii dne maminek a pak každá dáma dostala krásnou červenou růži a čokoladové bonbóny. Ale “highlight”
večera bylo tancování, které organizovala Blanka! Před každým tancem nám řekla jeho název a někdy ukázala
kroky... za to jsem byla vděčná protože nejsem žádná Ginger Rogersová!”
Natasha
Výborná atmosféra, skvělé prostředí, veselá česká muzika, která probudila vzpomínky a při které lidé ztratili
zábrany a spontánně se pustili do tance. Prosíme opakovat, a to častěji než jednou za rok. Doporučujeme
zařadit krátkou výuku a ukázky klasických tanců a přispět tak k rozvoji celkové společenské gramotnosti členů
československého klubu. Těšíme se na shledanou
Saša a Petr
“It was amazing - very well organized and I loved the dancing and everyone enjoying themselves”
Petra
Taneční den maminek nám připoměl naše mladí! Dávno to je, co jsme tancovali v malých podnicích na venkovně
blízko Sheppartonu, kde jsme se s manželem poznali. I v Melbourne na Šumavě jsme často byli na zábavě. Už to
musí být skoro 30 let, co jsme naposledy tancovali mazurku. Richarda jsem si vzala, protože to byl muž, kterého
jsem nikdy nemusela přemlouvat, aby vstal a šel tancovat. Žádné výmluvy, že pije kafe atd. Moc nas zajímala
přednáška Aleše o tom, jak se začal slavit den matek (anebo žen?). Byl to moc pěkný večer. Děkujeme výboru
Besedy za takovou pěknou zábavu.
Mařenka G.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
den dětí 2016
23. června 2016

(Autor: Petra Hewett)

Mezinárodní den dětí je dnem, kdy se pro děti
po celém světě konají různé zábavné akce, hry a
sportovní turnaje. Letos ani Beseda nezůstala pozadu a uspořádala pro děti zábavnou bojovou
hru, na niž budeme vzpomínat nejen my, obyvatelé Země, ale i zákeřní mimozemšťani!
Děti se pranic nebály a po absolvování vojenského výcviku, střílení z nerfguns,
házení granátem, přechodu po laně či trénování první pomoci, se v
týmech směle vydaly na dobrodružnou pouť v O’Malley. Po vyznačené
stezce plnily záludné úkoly a se zapálením luštily zapeklité kvízy, aby
tak přelstily nenasytné mimozemšťany a zachránily lidstvo!
Všem týmům se zdařilo - všichni se vrátili živi a zdrávi do cíle! Absolutním
vítězem klání se stalo družstvo Vikings ve složení: Pavel, Petra, Nami a Petr. Vikings
správně odpověděli na všechny otázky a našli všech pět předmětů k záchraně lidstva sandály (žabky), gumovou rukavici, šálu, deštník a sluneční brýle.
Vítězům blahopřejeme a děkujeme
za záchranu lidstva a našeho klubu!

Krásný obrázek z lanové stanice

Těšíme se na viděnou u příštích hrátek

nám zaslala Peyton Greenhalgh.
Děkujeme!!

s mimozemšťany.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
Proč se již v červnu těšit na říjen?
10. června 2016 (Autor: Karolína Pohlová)
Koncem října nás v rámci svého australského turné navštíví Domažlická
dudácká muzika. Muzika, která rozdává radost a veselí a její koncerty
zanechávají u publika pozitivní dojmy ještě po mnoho dalších let.
Proto se již nyní těšte na říjnové vystoupení Domažlické dudácké muziky v
Besedě. Nenechte si ujít jedinečný zážitek poznat chodské dudy, unikátní lidové rytmické nástroje,
zatancovat si a uslyšet tuto hudbu živě.

DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
DDM – tedy Domažlickou dudáckou muziku založil v roce 1994 tehdy patnáctiletý Josef Kuneš a toto hudební
uskupení se během své více než dvacetileté existence stalo jedním z předních souborů prezentujících
chodskou dudáckou hudbu v různých stupních úpravy.
Většina jejích současných členů jsou profesionální hudebníci, kteří vystudovali na konzervatořích a vysokých
hudebních školách, v současné době působí jako pedagogové a výkonní umělci. Zpěváci Domažlické dudácké
muziky se stali v roce 2007 Laureáty na festivalu ve Strážnici za výjimečnou interpretaci chodské lidové
písně.
Za dobu své existence navštívila DDM více než polovinu evropských zemí a absolvovala několik úspěšných
mimoevropských turné po USA a Japonsku. Dlouhodobou snahou Domažlické dudácké muziky je interpretace
původní lidové hudby z oblasti Chodska. Jako prameny, z nichž kapela při tvorbě čerpá, i jako inspirace pro
úpravy písní, obvykle slouží různé zpěvníky a sborníky sebrané písmáky v průběhu 19. století, především
pak zpěvníky Jindřicha Jindřicha.
Repertoár Domažlické dudácké muziky obsahuje skladby ze všech oblastí života tehdejšího chodského lidu
– písně milostné, darebné, hospodské, robotní, nechybí ani humorná vyprávění ze života Chodů, takzvané
„poudačky“. Zpestřením jsou pak instrumentální skladby se sólovou hrou na různé, téměř zapomenuté
nástroje.

Současní členové DDM:
Josef Kuneš – umělecký vedoucí, dudy, zpěv
Kamil Jindřich – zpěv, dudy, vozembouch,
jiné lidové nástroje a kontrabas
Martina Pincová – zpěv
Josef Stočes – Es klarinet, B klarinet
Tomáš Kůgel – B klarinet
Josef Petržík – housle, zpěv
Více informací na

www.dudacka.cz
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české a slovenské stopy v austrálii
george chaloupka OAM (1932-2011)
Na počest pana G. Chaloupky připravuje české velvyslanectví v Canbeře na 18.
září 2016 akci Den George Chaloupky. Zde se můžete dočíst něco málo o jeho
životě, práci a vášni k aboriginským skalním malbám.
George Chaloupka je mezinárodně známá a uznávaná autorita v oblasti skalního umění. Narozen roku 1932
v Československu, emigroval do Austrálie v roce 1950 a usadil se o šest let později v Darwinu. Během své
práce vládního hydrologa měl příležitost vidět všechny části Top End, mezi nimi i úžasné galerie skalních
maleb v Arnhem Land. Sám jako umělec si okamžitě uvědomil obrovský kulturní význam tohoto ve skalách
uchovaného umění, a proto ve svém volném čase začal katalogizoval a dokumentovat jak oblasti výskytu
skalního umění, tak i samotné malby. V roce 1973 je pak jmenován terénním antropologem a kurátorem pro
skalní umění pro Muzeum umění a vědy v Northern Territory. Nyní strávil více než třicet let objevováním,
katalogizací, tříděním a popisem tisíců míst s výskytem skalních maleb.
Díky svému hlubokému přátelství s původními obyvateli těchto oblastí, kteří ho motivovali a pomáhali mu
s náročným úkolem kulturního porozumění, shromáždil Chaloupka velké množství záznamů o etnografii
místního života. Jeho práce byla zásadní pro první a úspěšné aboriginské vykopávky a následné vybudování
Národního parku Kakadu.
Chaloupkova akademická práce byla velmi plodná, což mu vysloužilo široké oceňování. Byl zakládajícím
prezidentem Australské výzkumné asociace pro skalní umění, byl externím asistentem na katedře prehistorie
ve Výzkumné škole pacifických studií na Australské národní univerzitě v Canbeře. V roce 1983 získal
Churchillovo stipendium, což mu umožnilo provést srovnávací studii důležitosti skalních maleb v různých
částech světa. Je také členem International Council of Monuments and Sites Australského aboriginského
institutu, Ostrovních studií Torres Strait a dalších vážených institucí.
Jeho životní práce byla studiem nespočetných novinových i časopiseckých článků a tří dokumentárních
filmů. V roce 1990 byl George Chaloupka oceněn Order of Australia Medal za služby aboriginalskému umění
a kultuře.

From the book “My new home Austrálie můj nový domov”
by Jan Kratochvil a Sabina Kratochvilová, 2006

Journey in Time
The World’s Longest Continuing Art Tradition : the 50,000 Year Story
of the Australian Aboriginal Rock Art of Arnhem Land
by George Chaloupka
Descriptions and illustrations of rock images of the Arnhem Land Plateau; rock
paintings; rock engravings; pigments, brushes and techniques; language groups and
clans; Aboriginal view of rock images; chronology of the Arnhem Land Plateau rock
images; 50,000 years ago to the present day images; beeswax designs; x-ray art;
sorcery paintings; decorated hands; rubbish paintings, casual art; earth art; stone
arrangements.
Shop at www.magnt.net.au
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Nejkrásnější snímky z letních olympiád jsou k vidění v Hustopečích
20. června 2016 (Zdroj: Idnes.cz)
Čekání na olympiádu v Riu si můžete zkrátit a zpestřit návštěvou výstavy nejsilnějších fotografií z předchozích
letních her. Každý týden se přesune do jiného města. Autory snímků jsou fotoreportéři skupiny MAFRA. Od pátku
17. června jsou velkoformátové snímky k vidění na Dukelském náměstí v Hustopečích na Břeclavsku. Výstavu
tu slavnostně zahájili starostka města Hana Potměšilová, předseda představenstva společnosti Agrotec Martin Rada a marketingový
ředitel Agrotec Martin Novák. Po týdnu se expozice přestěhuje do Kroměříže. Výstava oživuje vzpomínky na poslední tři letní
olympiády - Atény 2004, Peking 2008 a Londýn 2012.

Sklárna v Anníně po sedmdesáti letech obnovila provoz a vábí turisty
21. června 2016 (Zdroj: Idnes.cz)
Nahlédnout do práce sklářů a zároveň si sami nějaký výrobek vytvořit teď mohou návštěvníci sklárny v
šumavském Anníně. Po téměř sedmdesáti letech se tu totiž znovu rozběhla sklářská prvovýroba. Navázat na
přerušenou tradici v šumavské obci pomáhá sklář Jiří Kozel z jihočeského Vimperka. Majitel sklárny doufá, že
obnovení provozu v Anníně by mohlo být pro téměř zapomenuté odvětví na Šumavě důležitým impulzem. „Šumava byla vždycky
sklářskou velmocí. Výrobky odsud byly známé po celém světě. To všechno bylo po válce pryč. Věřím, že znovuzavedení výroby u nás
by mohlo odstartovat návrat sklářství na Šumavu,“ řekl Švrčula.

V Lounech vyrobili obří bicykl, dostal se mezi české rekordy
17. června 2016 (Zdroj: Idnes.cz)
Největší kovové jízdní kolo v České republice mají v Lounech. Je vysoké téměř 14 metrů a dlouhé 27,7 metru.
V pátek bicykl přeměřila agentura Dobrý den z Pelhřimova, která zaznamenává české rekordy a kuriozity, a
uznala ho jako největší model u nás. Obří model bicyklu s desetimetrovými koly je k vidění v ulici 5. května u
sídla společnosti Seko Aerospace. Kolo stojí za plotem, který značně převyšuje. Firma ho postavila u příležitosti oslav čtvrt století
své existence. Není to první kuriozita v jejím areálu. K nebi se tam na sloupu tyčí také opravdový stíhací bombardér MIG - 23 BN a
proudový letoun Jakovlev Jak - 42.

Úspěch českých vědců: objevili látky proti viru zika i encefalitidě
16. června 2016

(Zdroj: Idnes.cz)
Vědci z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR a brněnského Výzkumného ústavu
veterinárního lékařství objevili skupinu látek s vysokým účinkem proti viru klíšťové encefalitidy a viru zika.
Jde o první popsané látky, které jsou proti viru zika účinné. Tým vědců spolupracuje s pracovníky Ústavu

organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze, kteří objevené molekuly upravují do podoby proléčiv. Informovala o
tom referentka publicity českobudějovického biologického centra Daniela Procházková. Podle vedoucího laboratoře arbovirologie
českobudějovicko-brněnského týmu Daniela Růžka ještě několik let potrvá, než se z látky podaří vytvořit lék, který bude k dostání
na trhu.

Tibetský duchovní vůdce dalajláma přijede v říjnu do Prahy
22. června 2016

(Zdroj: Idnes.cz)
Tibetský duchovní vůdce dalajláma přijede v říjnu do Prahy. Vystoupí na konferenci Forum 2000, kterou založil
Václav Havel, a na veřejné přednášce. Na svém webu to ve středu oznámili organizátoři akce. Naposledy byl
dalajláma v ČR v roce 2013, celkem v Česku tedy bude pojedenácté. Dalajláma, nositel Nobelovy ceny míru za

rok 1989, se konference účastnil naposledy v roce 2013. Muž, který se počítal mezi Havlovy osobní přátele, si tehdy návštěvníky
získal svou vřelostí a humorem. Na zesnulého Havla také v úvodu svého vystoupení několikrát zavzpomínal.
Od první návštěvy v roce 1990 dalajláma ČR dosud navštívil desetkrát, mimo jiné i krátce před Havlovou smrtí.
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VÝBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Slovensko zdvojnásobí finančné prostriedky na humanitárnu pomoc
23. máj 2016

(Zdroj: SME.sk)
Prezident Kiska ocenil aj prácu lekárky a humanitárnej pracovníčky, ktorú zastrelili v Južnom Sudáne. Slovenský
prezident Andrej Kiska na prvom v tureckom Istanbule potvrdil, že Slovensko bude od budúceho roka dávať
viac finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc. “Pred niekoľkými dňami sme prijali rozhodnutie, že od

budúceho roka zdvojnásobíme finančné prostriedky na humanitárnu pomoc,” povedal. Zároveň zdôraznil, že v živote neexistuje
ušľachtilejšia a významnejšia vec, ako pomáhať druhým. Vo svojom prejave ocenil prácu slovenskej lekárky a humanitárnej
pracovníčky, ktorú zastrelili minulý týždeň v Južnom Sudáne.

Zomrel bývalý hlavný architekt Bratislavy Štefan Šlachta
27. máj 2016

(Zdroj: SME.sk)
Osobnosť slovenskej architektúry, profesor Štefan Šlachta, zomrel vo veku 76 rokov. Architekt skonal vo štvrtok
26. mája po dlhej a ťažkej chorobe. Posledná rozlúčka s ním sa uskutoční 2. júna o 11:45 v bratislavskom
Krematóriu, agentúru SITA o tom informoval Spolok architektov Slovenska (SAS). Architekt profesor Štefan

Šlachta sa narodil 6. decembra 1939 v Ružomberku. Po ukončení štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave pôsobil ako asistent u profesora Vladimíra Karfíka, jednej z najväčších osobností československej architektúry
20. storočia.

Slovenskí colníci vyhrali medzinárodnú súťaž, majú najlepšie psy
12. jún 2016

(Zdroj: SME.sk)
Slovenská finančná správa má najlepšie psy. Na medzinárodnej súťaži v Českej republike vyhrali slovenskí psovodi
a spomedzi 40 psovodov ôsmich krajín sa umiestnili naši dvaja colníci na prvom a treťom mieste. Slovenskí
psovodi tak zaznamenali podľa Tehlárovej ďalší úspech. Po tom, ako nedávno na 40. ročníku Majstrovstiev

Zboru väzenskej a justičnej stráže vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok a výbušnín vyhral náš colník, jeho ďalší dvaja
kolegovia sa umiestnili na súťaži v susednej Českej republike.

V roku 2014 získalo slovenské občianstvo 234 osôb
14. jún 2016

(Zdroj: SME.sk)
Slovenské občianstvo v roku 2014 získalo 234 osôb. Prijímateľmi boli Ukrajinci (26,5 %), Vietnamci (20,9 %)
a občania Českej republiky (15,8 %). Z 234 udelených slovenských občianstiev bolo 24 percent udelených
osobám z iného členského štátu EÚ a 76 percent občanom pochádzajúcim z krajín mimo EÚ. Česká republika

udelila celkovo 5 059 občianstiev, z toho deväť percent občanom Slovenska. Po Ukrajincoch a Rusoch tak v ČR tvoríme tretiu
najpočetnejšiu skupinu príjemcov. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu EÚ - Eurostatu.

Obrovský úspech našej bikini fitnessky: Dominika je majsterkou sveta!
22. jún 2016

(Zdroj: SME.sk)
Súperkám nedala šancu. O obrovský úspech sa postarala na majstrovstvách sveta v naturálnej kulturistike a
fitness federácie INBA v Budapešti Dominika Gajdošová (28) z Nitry. Svoje konkurentky doslova zmietla a získala
nielen titul šampiónky, ale odniesla si aj cenu absolútnej víťazky. V maďarskom hlavnom meste sa predstavilo

400 mužov a žien z 28 krajín sveta. Pre Dominiku to bol debut na takomto podujatí, ktorý hneď okorenila obrovským úspechom. V
Budapešti sa predstavila v kategórii Fitness bikini nad 168 cm, kde bolo 14 súťažiacich. Hoci sa tomuto športu venuje Dominika iba
necelé dva roky, stihla si vybojovať už aj titul majsterky Európy.
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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.

kudlanka nábožná
Je ráno, znáte to, sluníčko svítí, bude hezky, vypadá
to na koupání, mouchy mají výbornou náladu a
housenky taky, je krásný den a modré mušky si hrají
s balónem, kropenaté housenky se procházejí, vlní
se po větvi, vyprávějí si, co budou dělat odpoledne,
ale podívejme se, někdo neskotačí, někdo sedí a myslí na vážné
věci, je to kudlanka nábožná, která se modlí, ani se nepohne,
je duchem docela jinde, je duchem u ducha svatého a
potichu s ním rozmlouvá o hmyzu, o malých kropenatých
housenkách, které nemyslí na své spasení, ale na samé
hlouposti, na koupaliště, výlet a limonádu, zatímco se kudlanka modlí za jejich
spasení, za spasení malých mušek s průsvitnými křidélky, jaké jsou k dostání jen v
lepších obchodních domech, kam kudlanka nechodí
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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
jako z lásky - příběh z 87. policejního revíru
Autor: 		
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Ed McBain
Detektivky
1996
2698 (Pod tímto číslem najdete v knihovně)

Jako z lásky je román amerického spisovatele Eda McBaina z roku 1962. Pochází ze série o fiktivním detektivním okrsku – známý
jako 87. revír – ve vymyšleném městě Isola. Má zajímavou strukturu, odehrává se zde více případů (kromě dále popsaných i krátký
zátah na výrobce heroinu), navíc je čtenář stále znejišťován a odváděna jeho pozornost. Zpočátku vše nasvědčuje tomu, že se jedná
o sebevraždu milenců, ale detektivům Carellovi a Hawesovi jejich řemeslo velí na první zdání nespoléhat.

ukradený ježíšek
Autor: 	Vladimír Škutina, ilustroval Štěpán Zavřel
Žánr:		
Pro děti a mládež - pohádky
Vydáno:
1988
Ev.č.:		
D9 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)
Moderní vánoční pohádka

tiché búrky
Autor: 		
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Klára Jarunková
Pro děti a mládež
1988
D410 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)

Jarunková má schopnosť dívať sa očami mladého človeka na problémy každodenného života. V knižke Tiché búrky sú to problémy, s
ktorými sa stretajú po matkinej smrti štyria súrodenci Bobroveckí. Osudy jednej rodiny podáva autorka prostredníctvom rozprávača
- Martina, šestnásťročného študenta priemyslovky. Detskí a mladiství hrdinovia okolo neho sa vedia preniesť ponad mnohé životné
ťažkosti a v ich prekonávaní nachádzajú čaro a krásu. Svet detí i dospelých je vykreslený realisticky vierohodne a štylisticky
presvedčivo, so zmyslom pre jazykové ozvláštňovanie a nenásilný, prirodzený humor.

metamorphosis and other stories
Author:
Genre:		
Published:
Inv.no.:		

Franz Kafka
Fiction
1915
E126

Kafka’s masterpiece of unease and black humour, Metamorphosis, the story of an ordinary man transformed into an insect, is brought
together in this collection with the rest of his works that he thought worthy of publication. It includes Meditation, a collection of his
earlier studies; The Judgement, written in a single night of frenzied creativity; The Stoker, the first chapter of a novel set in America;
and a fascinating occasional piece, The Aeroplanes at Brescia, Kafka’s eyewitness account of an air display in 1909. Together, these
stories reveal the breadth of his literary vision and the extraordinary imaginative depth of his thought.
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současní čeští spisovatelé
11. června 2015 (Autor: Karolína Pohlová)

Petr Morkes
Spisovatel
Narozen 1975
Česká Republika
Petr Morkes je český ilustrátor, spisovatel a komiksový kreslíř.
Narodil se 14. prosince 1973 v Hradci Králové. V roce 2000 absolvoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze
a následně pokračoval studiem na katedře animované tvorby pražské FAMU. Je autorem postavičky psího
detektiva komisaře Vrťapky, který je hlavním hrdinou jeho knih a detektivních komiksů.
Od roku 2000 kontinuálně spolupracuje s knižními nakladatelstvími a předními reklamními agenturami a od
roku 2004 je kmenovým ilustrátorem několika dětských časopisů.
Je osobitým autorem knih pro děti, který má schopnost vyprávět příběhy plné humoru, nadsázky a hravosti.
Jeho postavy a příběhy jsou dobrodružné, ale také mile poťouchlé, což oceňují nejen děti, ale také dospělí.
Petr Morkes pracuje a žije se svou rodinou a psem Čendou v Praze.

Psí detektiv – komisař Vrťapka
Komisař Vrťapka je populární kreslená postavička psího detektiva, který je
ústředním hrdinou zábavně vzdělávacích komiksů a dětských knih Petra
Morkese. Při svém pátrání nevyužívá jen rychlost a sílu, ale především
svůj ostrovtip a bystrou hlavu, což učí i své detektivní kamarády. Jeho
případy jsou napěchované parodickou nadsázkou. Jeho komentáře jsou
plné slovních hříček. Vtipné a dobrodružné příběhy vtáhnou dětského
čtenáře do zábavného světa neohrožených hrdinů a
pozoruhodných detektivních případů.
Na tvorbě detektivních úkolů a hádanek se
podílela také textařka Pavla Etrychová. V
knižní edici Komisař Vrťapka byly v
nakladatelství Mladá fronta postupně
vydány knihy Komisař Vrťapka – Sebrané spisy 1, Sebrané spisy 2, Sebrané
spisy 3 a beletristická kniha Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti.
Čerstvou novinkou a druhou beletristickou knihou v řadě je detektivka pro děti:
Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce. Díky velké oblibě a přízni
dětských čtenářů se tituly s komisařem Vrťapkou staly na českém knižním trhu
bestsellery a získaly také významná ocenění.

Více na internetových stránkách www.vrtapka.cz
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český jazyk a literatura
12. června 2016 (Autor: Karolína Pohlová)
diktát zdeŇka svěráka
Jak jste na tom s češtinou? Nyní máte opět šanci si vyzkoušet své znalosti českého jazyka ve
Svěrákově diktátu. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně. Hodně zdaru!!!!

Ten, kdo v letošním extrém….ě horkém létě navštívil
některý zámek nebo hrad, rozhodně neprohloupil.
Silné kame…né zdi histor…ckých budov nabízejí tur…
stov… aspoň na chvíl… mil… chlad. Jedete-li autem,
rozsviťte světla, nebo přijdete o ce…ný bod. My jsme
letos podnikl… rodi…ný výlet na jeden ze …tředočeských
hradů v …osázav…. Mému bratrovi udělala radost
v…zva na hradní bráně: Potřebujeme šikovné
kluky, kteří by spravil… plot, a jednu kuchařku. Má
na takové práce v…jimečný talent, a tak se přihlásil.
Na nádvoří nás překvapil… drav… ptáci. M…ě se
na hradě nejvíc líbil… sk…ci koní, které v…sel…
na chodbách. Také nás upoutala nev…dařená
podobizna Jiřího z Poděbrad od neznámého
malíře. Tatínek řekl, že kdyby byl Jiříkem, dal
by neznámého malíře popravit.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Extrémně, kamenné, historických, turistovi, chvíli, milý, cenný, podnikli, rodinný, středočeských, Posázaví, výzva, spravili,
výjimečný, překvapili, draví, mně, líbily, skici, visely, nevydařená

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
Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky znamená.
Zápalka

strana 20

Beseda

červenEC - září 2016

Colour Happy

Kid’s colouring competition

Bring, email or post your coloured image by 31.8.2016

Full name and age
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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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