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

BLAHOŽELÁME 

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.

Katka Calvert (2.10.)

Tomáš Hewett (8.10.)

Hana Vincenc (14.10.)

Jana Gottwald (22.10.)

Matěj Bušek (25.10.)

Zdenka Grundelová (26.10.), 

Roger Juránek (30.10.)

Alexander Wallner (2.11.)

V októbry, novembry a decembry 2016 budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia: 

Marie Zezulková (7.11.)

Dáša Marečková (8.11.)

Janko Suchovský (9.11.)

Gabriela Hesek (10.11.)

Martin Švehla (14.11.)

Antonia Vincenc (22.11.)

Daniel Vincenc (1.12.)

Petr Mareček (2.12.)

Bohuna Matušková (8.12.)

Jana Andres (17.12.)

Vratislav Martinek  (22.12.)

Josefa Kocyanová (24.12.)

Eva Hošková (26.12.)

Rita Vodička (27.12.)

Petra Hewett (30.12.) 

Tobiáš Novák (31.12.)



Vážení přátelé,

zatímco zima skončila a začalo astronomické jaro, my „besedníci“ jsme nezaháleli.
Podíváme-li se zpět, kolik akcí bylo provedeno a kolik nás ještě čeká (viz  www.beseda.org.au), tak 
tedy „klobouk dolů“. 

Při posledních Vepřových hodech jsme měli možnost vidět, kolik členů bylo potřeba pro přípravu a 
realizaci této akce - neskutečně mnoho! Jedná se o druhou největší akci roku, která je velmi populární 
nejen mezi našinci, ale i mezi Australany. Beseda je vděčná za každou výpomoc a poděkování patří 
všem, kteří se na této akci podíleli.

Poděkování patří také všem těm, kteří věnovali a neustále věnují svůj soukromý čas pro dobro 
asociace Beseda. Udržování české a slovenské kultury a jazyků v končinách australských je důležitou 
rolí pro zdárné pokračování činnosti a zachování chodu klubu. Díky patří také multikulturní Austrálii, 
jež udržování rozdílných kultur a jazyků umožňuje.

Zajisté jste si mohli povšimnout, že nyní máme v našem mladém představenstvu více žen, než tomu 
bylo dříve. Jejich práce pro klub je vždy obětavá, srdečná a o to více nenahraditelná. Klub zásluhou 
ženské něhy a píle vzkvétá čistotou a pořádkem. Velké díky za to!

Samozřejmě nelze opominout zásluhy mužů, jejichž přičiněním prochází Beseda úpravou vnitřních 
prostor budovy. Byly nainstalovány nové toalety a kuchyňská baterie, schodiště se nachází ve stavu 
rozpracovanosti – vždyť už si obnovu zasloužilo. Výbor také diskutoval možnost pořízení výtahu na 
schodiště, aby byl umožněn bezbariérový přístup i do horního patra. Bohužel z finančních důvodů 
bylo od tohoto záměru upuštěno, zvláště kvůli speciální údržbě, jejíž náklady by klub nebyl schopen 
pokrýt.

Zrenovované schodiště bude zajisté důstojným vstupem i pro zájemce o zapůjčení některé ze 
zajímavých knih z naší knihovny, která obsahuje okolo šesti tisíc svazků různých žánrů. V dnešní 
době, bohužel ovládané televizí, na knihu zapomínáme, což je velká  škoda - kniha dává kompletně 
jinačí představu o samotném ději a vytváří prostor pro představivost, v knize převládá vaše „Já“, 
filmem jste ovládán. A tak nezapomínejte na knihu a na naši knihovnu, kterou pro náruživé čtenáře 
s láskou udržuje naše Dominika.

Na závěr této zprávy bych rád poděkoval českému a slovenskému velvyslanectví v Canbeře za jejich 
spolupráci s naší Besedou a těším se na setkání se všemi „besedníky“ při dalších připravovaných 
akcích.

S pozdravem za Besedu 

P.S. Prosím berte na vědomí, že Svatomartinské posvícení se překládá na příští rok!

Beseda říJEN - PROSINEC 2016
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Aleš Zezulka



čLENSKÁ PřIHLÁŠKA
MEMBER REGISTRATION

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

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

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

Poplatek/Příspěvek: 1. ..........................................................   2. .........................................................   3. .........................................................

 

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

2016
ROK / YEAR

čLENSKÁ PřIHLÁŠKA A PříSPĚVKY
MEMBER REGISTRATION & DONATIONS

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

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and 

čLENSKé POPLATKY
členské poplatky jsou rozděleny do tří částí

1. čÁST

Dolpňkový příspěvek k základnímu členskému 
poplatku, za který získáte 4 tištěná vydání časopisu 
Beseda zaslaná na vaši adresu.

2. čÁST - PříSPĚVEK $20 NA čASOPIS

Zcela dobrovolný příspěvek a to v libovolné výši na 
opravy budovy klubu, společenské akce a drobné 
nákupy.

3. čÁST - DOBROVOLNý PříSPĚVEK NA CHOD KLUBU

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

MEMBERSHIP FEES
Membership fees are divided into three parts

PART 1

Additional contribution to the basic membership 
fee which entitles you to receive 4 printed issues of 
the Beseda magazine by mail.

PART 2 - MAgAZINE CONTRIBUTION - $20

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

PART 3 - VOLUNTARY DONATION

$20.00

$25.00

$15.00

$20.00

Jednotlivec
Single

Rodina
Family

Student / Důchodce
Student / Pensioner

Student / Důchodce rodina
Student / Pensioner family

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. !

část/Part část/Part část/Part$ $ $

$

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

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and 
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DDM has been among the leading ensembles performing various styles of bagpipe (dudy) music of the 
Chod region for more than fifteen years. The long-time endeavor of the Domažlice Bagpipe Band has 
been to perform the original folk music from the region of Chodsko. Various songbooks and 
anthologies collected during the nineteenth century by folk culture revivalists, primarily Jindrich 
Jindrich, serve as sources and inspiration for the band’s arrangements.
Domažlice Bagpipe Band’s repertoire consists of songs about all aspects of the life of the Chod 
people as lived in the past – love songs, naughty, songs, drinking songs and work songs – as well as 
humorous stories from the lives of the Chods called “poudacky” – and instrumental music with solos 
played on various, nearly forgotten, musical instruments.

Australia 
Tour 

canberra
28 oct - beseda club

sydney
29 oct - cz/sk school of sydney

29 oct - country club

brisbane
5-6 nov - czechoslovak club

adelaide
9 nov - czechoslovak club

melbourne
12 nov - jarmark festival

hobart
16 nov - tba

launceston
20 nov - penny royal park

13 nov - sokol

30 oct - sokol

proudly 
sponsored by

’16

Domažlice

[bagpipe band]

Embassy of the Czech Republic
in Canberra

Dates of the performaces are subject to change! Please contact individual venues for confirmation closer 
to the proposed date or visit czech embassy website for most up to date schedule (www.mzv.cz/canberra).
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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.

CO PřIPRAVUJEME  |  COMINg UP EVENTS

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

STOLNí TENIS
Každou středu od 18:30 hod., klub Beseda

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!

TABLE TENNIS
Every Wednesday from 6:30 pm, Club Beseda

Jste srdečně zváni na další setkání s Mikulášem, čertem a anděly, na kterém se můžete těšit na pestrý program 
se zábavnými hrátkami (hlavně pro nejmenší) s vánoční tématikou! 

Neděle 4.12.2016 od 14:00 hod., klub Beseda

You are invited to another fun-filled afternoon with St Nicholas, Devil and Angels. get ready for pre-Christmas 
craft activities!

ST. NICHOLAS CELEBRATIONS 2016
Sunday 14.12.2016, 2:00 pm, Club Beseda

MIKULÁŠSKÁ NADíLKA 2016

Posezení u ohně, opékání buřtů a zpívání českých písniček při kytaře. Přijet můžete jen na večer anebo zůstat 
přes noc. S sebou: buřty, kempovací židle, dřevo na oheň (pokud můžete) a hudební nástroj a dobrou náladu 
a ti co přespávají vlastní stan. Více informacé poskytne Milan na info@beseda.org.au.

Vystoupení folklorní dudácké muziky z Domažlic patřící k předním souborům prezentujícím chodskou 
dudáckou hudbu. Vstupné volné a výtěžek ze vstupného bude předán muzikantům k využití pokrytí nákladů 
na pobyt v Austrálii. Možnost zakoupení občerstvení.

TÁBORÁK - PřIVíTÁNí JARA

KONCERT DOMAŽLICKé DUDÁCKé MUZIKY

Sobota 15.10.2016 od 17:30 hod., Honeysuckle Campground, Namadgi NP

Pátek 28.10.2016 od 18:00 hod., klub Beseda

join us by the bond fire, make “kranskys” and sing songs. Come for the evening or stay overnight. Bring 
kraskys, chairs, firewood and camping gear if you’re staying overnight. For more information, please write to 
Milan on info@beseda.org.au.

The band has been among the leading ensembles performing various styles of bagpipe (dudy) music of the 
Chod region for more than fifteen years. Entry is voluntary and all funds acquired will be given to the band 
to cover part of their tour costs. Refreshments will be sold.

BOND FIRE - SPRINg wELCOMINg

DOMAŽLICE BAgPIPE BAND CONCERT

Saturday 15.10.2016, 5:30 pm, Honeysuckle Campground, Namadgi NP

Pátek 28.10.2016, 6:00 pm, Club Beseda

DDM has been among the leading ensembles performing various styles of bagpipe (dudy) music of the 
Chod region for more than fifteen years. The long-time endeavor of the Domažlice Bagpipe Band has 
been to perform the original folk music from the region of Chodsko. Various songbooks and 
anthologies collected during the nineteenth century by folk culture revivalists, primarily Jindrich 
Jindrich, serve as sources and inspiration for the band’s arrangements.
Domažlice Bagpipe Band’s repertoire consists of songs about all aspects of the life of the Chod 
people as lived in the past – love songs, naughty, songs, drinking songs and work songs – as well as 
humorous stories from the lives of the Chods called “poudacky” – and instrumental music with solos 
played on various, nearly forgotten, musical instruments.

Australia 
Tour 

canberra
28 oct - beseda club

sydney
29 oct - cz/sk school of sydney

29 oct - country club

brisbane
5-6 nov - czechoslovak club

adelaide
9 nov - czechoslovak club

melbourne
12 nov - jarmark festival

hobart
16 nov - tba

launceston
20 nov - penny royal park

13 nov - sokol

30 oct - sokol

proudly 
sponsored by

’16

Domažlice

[bagpipe band]

Embassy of the Czech Republic
in Canberra

Dates of the performaces are subject to change! Please contact individual venues for confirmation closer 
to the proposed date or visit czech embassy website for most up to date schedule (www.mzv.cz/canberra).

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.

Queenstown, New Zealand
10-16 October 2016
www.czechffqueenstown.nz

Sydney, Australia
12-16 October 2016
www.iksimafilms.com.au

CZECH & SLOVAK FILM FESTIVALS  
IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND IN 2016

Melbourne, Australia
14-23 September 2016
www.casffa.com.au

Canberra, Australia
7-9 October 2016
www.casffa.com.au

Perth, Australia
20-23 October 2016
www.iksimafilms.com.au
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VýROčNí SCHůZE KLUBU

Program

Zahájení1)

Volba zapisovatele a řídícího schůze po odstoupení výboru2)

Zpráva pokladníka a audit hospodaření Besedy3)

Žádost odstupujícího výboru o udělení absolutoria4)

Volba nového výboru pro rok 2016-20175)

Diskuze a návrhy pro příští období6)

Závěr7)

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

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

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

Beseda
1. listopadu 2016, 18:30 hodin 

ANNUAL GENERAL MEETING

Program

Meeting opens1)

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

Financial report and club’s management audit presentation3)

Official request by resigning committee for absolutorium approval4)

Election of new committee for year 2016-20175)

Open discussion, suggestions and proposals for next term6)

Conclusion7)

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

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

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

1st November 2016, 6:30 pm 
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We need 

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

your 
help

Every year, Beseda, the Czechoslovak 
Community Association, represents the Czechs and Slovaks at Canberra’s 
Multicultural Festival. This festival is the Club’s main fundraising event and for 
the first time Beseda will be present on all 3 days, Friday to Sunday.

Name: 

E-mail: 

Phone number: 

I am willing to help at MF17 in 2-4 hours shifts with:

     Frying potato pancakes          Pouring tap beer       Sale

     Friday afternoon/evening (from 4 pm till late)
     Saturday afternoon (food from 11 am, beer from noon) 
     Saturday evening/night 

     Sunday afternoon (11 am to 5 pm)

My preferred time is:

     Setting up the stall on Friday afternoon

     Packing up the stall on Sunday afternoon (from 6pm)

I can help with:

Thank you for your offer to help. we will contact you closer to the date to 
reconfirm your availability and provide further details.

!!
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K TITULNí STRANĚ

české dědictví UNESCO - Holašovice
1. října 2016   (Autor: Jiří Skočilas)

Obec je zmiňována od poloviny 13. století. Dispoziční řešení její návsi 

napovídá, že byla založena tzv. na zelené louce jako součást kolonizačních 

snah v jihočeském pohraničí. První polovina 16. století znamenala pro 

místní obyvatele doslova pohromu. Díky moru tehdy vymřelo bezmála 

veškeré původní české obyvatelstvo. Obec ale byla téměř okamžitě osídlena 

německými osadníky. Podruhé do života Holašovic výrazně zasáhla druhá 

světová válka. Snahy místního německého obyvatelstva o připojení obce 

k Německu byly úspěšné. Obec se tak stala součástí říšského území, čímž došlo k nucenému vysídlení české menšiny 

do vnitrozemí. Po válce, v roce 1946, začal odsun, který postihl naprostou většinu holašovických obyvatel německé 

národnosti. Na uprázdněná stavení přišlo české obyvatelstvo z vnitrozemí. V poválečných letech se v obci mnoho 

nestavělo, spíše jen opravovalo a udržovalo. Proto mohl nejprve stát, a později také UNESCO, označit tento komplex 

vesnické architektury za unikátní.   

Pohled na město z ptačí perspektivy Náves

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998.
Vesnice leží asi 16 km západně od českých Budějovic. Na Seznam UNESCO byl zapsán téměř zcela dochovaný 
středověký systém obytných domů a sýpek. Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými 
vjezdy do prostoru návsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na 
většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz. Komplex uvedený v Seznamu čítá 23 
památkově chráněných usedlostí s celkem 120 budovami. Najdeme zde nejen výstavné statky se špýchary, 
stodolami, maštalemi a výměnky, ale také kovárnu, hostinec a kapličku. Usedlosti jsou rozloženy po obvodu 
rozlehlé obdélníkové návsi (210x70 m). K unikátním patří například studny s dřevěnou pístovou pumpou 
nebo Selský dvůr č. p. 6, který je rodinným selským sídlem již od roku 1530.

Holašovice - Areál vesnice
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Prohlídka obce začíná v bývalé škole, dnešním infocentru. Najdete tu zajímavou výstavu o dějinách 

Holašovic. Vlastní prohlídku obce můžete začít kdekoli, ale protože žádná z památkově chráněných budov 

není přístupná veřejnosti, řekněme si alespoň něco o dvoudispozičním řešení většiny zdejších stavení. Do 

každé takové budovy se vstupovalo předsíní, která ji rozdělovala na obytnou a hospodářskou část. Jakousi 

přidanou hodnotou statku býval výměnek, sýpka, chlévy, mlat, stodola a další. Ústřední částí těchto budov 

býval dvůr a stavby v místě do návsi spojovala brána. Před domy uvidíte předzahrádky, vahadla a ručně 

vrtané pístové studny. Uprostřed návsi je kaple z roku 1755 a opodál kříž, vysvěcený roku 1935.

Naučná stezka Brložkem vás zavede do obce Brloh v srdci Blanského lesa. První písemná zmínka o ní 

pochází z roku 1310 a za pozornost tu jistě stojí kostel sv. Šimona a Judy, původně svaté Maří Magdalény, 

založený kolem roku 1340. Nedaleko obce najdete také zříceninu hradu a kláštera Kuklova, laténské 

hradiště Stržíšek a slovanské hradiště U Ondřeje.

Cyklotrasy Blanský les pokrývají rovnoměrně celé území CHKO Blanský les a navazují na síť cyklotras 

Jihočeského kraje. Nové cyklotrasy včetně systému značení odpovídá požadavkům Klubu českých turistů 

a spojují největší atraktivity Blanského lesa. Trasa UNESCO pak spojuje český Krumlov s Holašovicemi po 

třech naučných stezkách, vedoucích Blanským lesem.

PROHLíDKA MĚSTA

Více informací naleznete na internetových stránkách:

www.holasovice.eu - www.czechtourism.com/c/holasovice-unesco/

české dědictví UNESCO - Holašovice  ...pokračování

Zdobené domy Konírna Zdobené průčelí domu

Zdroj: www.unesco-czech.cz

Jak sám název vesnice napovídá, toto místo osídlili Holasici, jinak řečeno, poddaní jistého Holase, od kterého 

bylo později odvozeno také jméno Holašovice. Každoročně se tu předposlední víkend v červenci konají 

“Selské slavnosti”. Tento typický staročeský jarmark přináší především ukázky více než 230 tradičních i 

netradičních řemesel z čech, Moravy a Slovenska s bohatým doprovodným kulturním programem.

Holašovice s necelými 140 obyvateli jsou převážně trvale obydleny, čímž tvoří jedinečné a živé společenství 

v prostředí vesnického sídla tak, jak bylo vytvářeno v druhé polovině 19. století.

Možná nevíte, že ...



Po úspěšné taneční zábavě letos pořádané na oslavu Dne 
maminek se na nás účastníci obraceli s přáním o další 
pokračování. Jarní „květinová“ taneční zábava byla tedy 
naší odpovědí. Květy bylo vidět opravdu všude, na krásně 
nazdobených stolech, šatech některých z dam či jako ozdoba 
ve vlasech a dokonce i za ušima některých tanečníků.

Přivítali jsem mezi sebou tanečního mistra Roberta s partnerkou Vondou. Pod jejich vlídným a 
citlivým vedením jsme se naučili pomalý foxtrot, cha chu a waltz. Mezi výukou jednotlivých tanců 
jsme si odlehčili a zaskotačili při skladbách v rytmu disco. Na oplátku jsem je seznámili s českou 
Mazurkou, která se jim velice líbila a všichni jsme si ji báječně užili.  V našem česko-slovenském 
klubu nesměla chybět ani oblíbená polka, kterou jsme na přání hráli v průběhu večera vícekrát.

Během krátké přestávky se vyskytla příležitost popřát jedné z členek vše nejlepší k narozeninám a 
poté jsme se opět pustili do víru tance na známé české i zahraniční písně jako třeba „Severní vítr, 
Jahody mražený, Báječná ženská, La Bamba či Lambada“.

Děkujeme všem zúčastněným za krásnou náladu, která společný večer provázela.

Beseda říJEN - PROSINEC 2016
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Z DĚNí V KLUBU

JARNí TANEčNí ZÁBAVA
29. září 2016   (Autor: Blanka Nováková)

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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Z DĚNí V KLUBU
GEORGE CHALOUPKA DAY
18. září 2016   (Autor: Sláva Ježek)

Rád bych poděkoval českému Velvyslanectví za akci 

připomínky našeho krajana Jiřího Chaloupky z Darwinu. 

Škoda, že canberrské počasí trochu nevyšlo, ale je nutno 

ocenit přípravu celé akce a skutečné přiblížení dávné 

kultury Austrálie všem přítomným. Toto bývá řídkým 

zvykem mezi ostatními zastupitelskými úřady. 

Účast rangerů, házení bumerangu, hra na didgeridoo, 

neúnavný zpěvák hudebník Johnny Huckle byli 

představiteli té dávné kultury a upřímného zájmu všech 

účastníků.

Já jsem o Chaloupkovi slyšel již v padesátých letech od 

jiného Evropana.

Byl to maďarský občan Dr. Štěpán wurm z Budapešti, který přijel do této části světa studovat 

domorodé jazyky oblasti Papua-New guinea. Jako vynikající linguist mluvil více než osmi 

evropskými jazyky ( píše se také snad o jedenácti). češtinu zvládal zcela plynně.

Později s podporou Australské National University jezdil do severní Austrálie studovat 

jazyky kmenů aboriginů na měsíc i delší období, kdy s nimi také žil.

Po těchto studijních návštěvách vyprávěl o čechovi, který tam žil s domorodci a zúčastňoval 

se objevování kreseb domorodců v dosud neznámých jeskyních. Byl to Jiří Chaloupka, který 

začal kresby katalogovat, fotografovat a později jako zaměstnanec darwinského musea také 

studovat.

Možná jsem byl jeden z prvních krajanů, kteří se o práci J. Chaloupky dozvěděli. Tak jako 

u tisíců obdivovatelů tohoto umění 

i já jsem se také stal zájemcem o toto 

umění. 

Našemu krajanu J. Chaloupkovi 

jsme za jeho zájem a práci 

všichni vděčni.
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Z DĚNí V KLUBU

Proč se těšit na konec října?
1. října 2016   (Autor: Karolína Pohlová)

28. 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.

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

Současní členové DDM:

Více informací na 

WWW.DUDACKA.CZ
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RYTířI NEBES – NEBEŠTí JEZDCI

Hrubá ekonomická rozvaha: 
Celková suma projektu není vypočtena, v částce je zahrnuta celá expozice, včetně výstavy, doprovodné publikace určené 
pro školy, veřejné knihovny, dokumentární film, projekce na výstavišti a další náklady s zpracováním a výrobou výstavy 
i doprovodné publikace . Předpokládaná dotace města Brna, předpokládaná dotace Jihomoravského kraje, požádáme 
též menší města a obce, rodiště letců o drobnou ekonomickou pomoc projektu, dále dotace od Moravského zemského 
muzea Brno, přislíbeno generálním ředitelem MZM panem J.Mitáčkem , sponzorské peníze letiště Brno, přislíbeno od 
předsedy představenstva, pana Jiřího Filipa,  sponzorské peníze od Alta Brno,a.s., projednáváno se stálým sponzorem 
našich projektů, předsedou představenstva ALTA panem Vladimírem Plašilem. Další sponzory musíme získat.

Místo konání: 
Dle zvážení pana primátora města Brna, Petra Vokřála, 
Mezinárodní strojírenský veletrh v září 2017, či jiný významný veletrh na brněnském výstavišti.
 Z hlediska realizace, je však nejvhodnější Mezinárodní strojírenský veletrh v září 2017.

Expozice  a její  exponáty: 
Expozice bude hlavně nastavená na rozsáhlé fotodokumentaci a trojrozměrných předmětech z důvodů významu a 
zajímavosti expozice. Součásti expozice budou originální uniformy velitelů perutí a leteckých es, doplněné jejich 
osobními věcmi, včetně vyznamenání generálů.
Jednáme o zápůjčce letadla -Spitfire  1:1, součásti výstavy by měly být rozhovory s posledními letci z RAF, ale také 
z Německa, jako konfrontace bývalých nepřátel. Výstava i doprovodná publikace, budou obsahovat informace a 
fotodokumentaci o všech pilotech čs. původu, létajících během druhé světové války v Británii, Francii, Sovětském 
svazu, v Slovenském národním povstání.
Expozice by se měla krátce dotknout letectva z předválečného období , odchodů letců, během války do zahraničí, dále 
Francie, cizinecká legie, odchod z Francie, příjezd do Británie, výcvik : Cosford, St. Athan, Shellingford, jednotlivé perutě, 
čs letci v zajetí, výcvik v Kanadě na Bahamských ostrovech, vzpomínkou na padlé letce, účast ve Slovenském národním 
povstání
K expozici bude vydána rozsáhlá publikace obsahující veškerou fotodokumentaci a doprovodný informační text.
Publikace i výstava bude postavena hlavně na fotografické a trojrozměrné expozici. Pro mladou generaci i staršího 
návštěvníka, je to jednoznačně nejuchopitelnější způsob kvalitní informace.

Spoluautoři a spolupracovníci na výstavě : 
Statutární město Brno , Moravské zemské muzeum zastoupené ředitelem panem J. Mitáčkem , archiv města Brna 
zastoupený ředitelem panem Blažkem, UDV Policie čR,  Muzeum policie čR, československá obec legionářská, 
zastoupena Tomášem Jamborem, Univerzita obrany pan  František Hanzlík, potomci účastníků bojů a řada dalších .

Na klub Beseda se obrátil pan Jan Kratochvil s prosbou o  spolupráci, 

případně zapůjčení fotografii, korespondence, osobních předmětů, 

uniforem a dalšího letců a pozemního perzonálu za druhé světové 

války i před válkou.
Autoři projektu :

Jan a Sabina Kratochvilovi , Jaroslav Popelka, 
Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20 stol . a Ústav K 2001, z.ú.

Spolupořadatel: Moravské zemské muzeum 

KONTAKT:
Jan Kratochvil Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20.století 
Štefánikova 22 
Brno 602 00, česká republika 
E-mail:  muzeumexil@gmail.com
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VýJIMEčNý, KRÁSNý čLOVĚK, ZNĚLO PřI VZPOMíNÁNí NA VĚRU čÁSLAVSKOU
12. září 2016  (Zdroj: Novinky.cz)

VýBĚR Z TISKU - čESKÁ REPUBLIKA

Sportovci i politici se v pondělí v Národním divadle rozloučili se sedminásobnou olympijskou vítězkou Věrou 

čáslavskou, která zemřela po těžké nemoci 30. srpna. Na katedrále svatého Víta předtím mimořádně zazněly 

zvony. Ve Zlaté kapličce nešlo o státní pohřeb, proto na místě nebyly ostatky ani čestná stráž. Pohřeb v rodinném 

kruhu měla čáslavská ve čtvrtek v šumperském krematoriu. Rozloučení s čáslavskou začalo v 9.58, kdy se z velké jižní věže katedrály 

svatého Víta ozval smutečním tónem zvon Jan Křtitel, který má zádušní úlohu. O dvě minuty později se k němu přidaly zvony Josef, 

Dominik a Václav. Setkání v Národním divadle nazvané Vzpomínání na Věru čáslavskou se konalo bez účasti veřejnosti a moderoval 

jej Marek Eben. Program začal baletní poctou doprovázenou úryvky z rozhlasového vysílání z olympiád, později došlo i na ukázku 

z druhého jednání divadelního představení Jak se Husákovi zdálo, že je Věra čáslavská, které sama gymnastka všem doporučovala.

ZÁHADA VĚSTONICKé VENUŠE BUDE PRý ROZLOUSKNUTA DO KONCE LETOŠNíHO ROKU
10. září 2016  (Zdroj: Novinky.cz)

Vědci na speciálním mikrotomografu oskenovali slavnou sošku Věstonická venuše, kterou před 29 000 lety, 

tedy za časů lovců mamutů, vytvořil v oblasti současných Dolních Věstonic na Břeclavsku neznámý umělec. Z 

tisíců snímků se nyní pokoušejí zjistit, z čeho ji vyrobil. Výsledek bádání by mohl být známý do konce tohoto 

roku. Soška obtloustlé ženy, která mohla sloužit jako kultovní předmět, bude patrně ze spraše a drobných úlomků kostí. Vědci jsou 

detailností snímků překvapeni. Zjistili například, že uvnitř hliněné sošky je řada neznámých příměsí, budou ale teprve zjišťovat, o co 

se jedná. Příměsi se koncentrují do oblasti hlavy a nohou. Proč tomu tak je, zatím vědci nevědí.

čESKO AKTIVNĚ PROTI ISLÁMSKéMU STÁTU. DO IRÁKU VYŠLE LéKAřE I SESTRY
14. září 2016  (Zdroj: Novinky.cz)

česká republika se zapojí aktivně do akcí globální koalice pro boj s Islámským státem. Jak zjistilo Právo, ještě 

letos by měli do Iráku odjet čeští zdravotníci a příští rok by je měli následovat vojenští specialisté, kteří budou 

na místě cvičit tamní vojáky. Navrhují to ministři obrany Martin Stropnický (ANO) a zahraničí Lubomír Zaorálek 

(čSSD). Pokud vláda jejich návrh odsouhlasí, budou ho muset schválit ještě obě komory parlamentu. „Působení je v souladu s 

mezinárodním právem, neboť bude realizováno na základě oficiálního pozvání irácké vlády,“ zdůrazňují ministři v materiálu, který 

předkládají vládě s tím, že akce se uskuteční na základě dohody s Irákem a USA.

NA KOLE JEZDí PĚTINA čECHů, KAŽDý SEDMý PRAVIDELNĚ BĚHÁ
20. září 2016  (Zdroj: Novinky.cz)

Mnoho čechů se snaží udržovat si fyzickou kondici a psychickou pohodu sportem. Více než pětina, přesněji 

22 procent, ve volných chvílích vyrazí na kolo, běhání se věnuje každý sedmý člověk. Jak ale vyplynulo z další 

části projektu česká rodina Nadace Kooperativy, nejoblíbenějšími pohybovými aktivitami jsou turistika a chůze. 

Pravidelně se jim věnuje 26 procent z dotázaných. Oblíbené jsou i procházky se psem – vyráží na ně devět procent respondentů. 

Podobně je na tom fitness: cvičí osm procent lidí. Celkem 27 procent dotázaných uvedlo, že na procházku s dětmi vyrazí několikrát 

týdně, a 26 procent rodičů tvrdilo, že na procházku s dětmi si najdou čas skoro každý den.

PůL MILIóNU CIZINCů ZA DESET LET
21. září 2016  (Zdroj: Novinky.cz)

Do české republiky se v letech 2005–2015 přistěhovalo v několika vlnách přes 540 tisíc imigrantů. Nejvíce 

z nich přišlo v době vstupu čR do Evropské unie a v období hospodářského rozmachu. Dosud nepřekonaným 

vrcholem je v tomto ohledu rok 2007. Vyplývá to z analýzy „Stěhování se týká všech“ Jiřího Frelicha z českého 

statistického úřadu. Opačným směrem, tj. z čR do ciziny, se v letech 2005–2015 úředně vystěhovalo 206 tis. osob. Půl miliónu lidí 

je zhruba pět procent z celkové populace. Pro otázku, zda je migrace pro česko výhodná, jako je nákladná, je rozhodující složení lidí, 

kteří do země přicházejí a chtějí zde žít a pracovat. Mezi zahraničními imigranty dominují Ukrajinci a Slováci. Od roku 2005 se do čR 

přistěhovalo přes 149 tis. Ukrajinců a 78 tis. Slováků, uvádí analýza čSÚ. Třetí a čtvrtou nejčetnější skupinu tvořili Vietnamci (47 tis.) 

a Rusové (44 tis.).

CZ
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SLOVENSKO POSKYTNE 550 ŠTIPENDIí MIgRANTOM
26. septembra 2016 (Zdroj: SME.sk)

VýBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Filozofia organizátorov summitu o migrantoch bola založená na princípe dobrovoľnosti. Summit o migrantoch 

organizovaný prezidentom USA Barackom Obamom bol úspešný. Povedal to v New Yorku minister zahraničných 

vecí SR Miroslav Lajčák, ktorý v mene slovenskej vlády uzavrel okrem iného záväzok poskytnúť vládne štipendium 

vyše 500 ľuďom, ktorí museli utiecť zo svojej vlasti. “Ďalší konkrétny výsledok je, že sa zdvojnásobí počet ľudí, ktorým v takej alebo 

inej forme bude umožnený prístup do iných krajín. Rovnako tak milión ľudí dostane prístup k vzdelaniu a ďalší milión ľudí dostane 

prístup na trh práce. čiže, toto sú konkrétne výstupy z dnešného summitu. Považujem za veľký úspech, že Slovensko bolo pozvané,” 

skonštatoval minister zahraničných vecí.

SAgAN DOSTAL TITUL VEľVYSLANEC ZNAčKY DOBRý NÁPAD SLOVENSKO
26. septembra 2016 (Zdroj: SME.sk)

Majster sveta a Európy v cestnej cyklistike Peter Sagan je prvým nositeľom čestného titulu Veľvyslanec značky 

Dobrý nápad Slovensko (good Idea Slovakia). V stredu večer si ho prevzal od ministra zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v priestoroch Národnej Banky Slovenska (NBS). Viceguvernér NBS 

Ján Tóth pripomenul úspechy a predstavil Petra Sagana ako zázračného chlapca zo skromnej žilinskej rodiny, ktorý má veľký vplyv 

nielen na deti a pre mnohých je vzorom. Vraj aj preto sa NBS umiestnila na prvom mieste medzi firmami v projekte Do práce na 

bicykli.

MESTO TRENčíN ODOBRALO STALINOVI čESTNé OBčIANSTVO
28. septembra 2016 (Zdroj: SME.sk)

Krajské mesto Trenčín odobralo niekdajšiemu sovietskemu vodcovi Josifovi Stalinovi čestné občianstvo mesta. 

Rozhodlo o tom v stredu večer zastupiteľstvo, informovala hovorkyňa magistrátu Erika Ságová. Návrh predložil 

primátor Trenčína, bývalý šéf komerčnej televízie Joj a verejnoprávnej Slovenskej televízie Richard Rybníček.

Stalin vzhľadom na skutočnosti o jeho osobnosti a činoch, ktoré vyšli najavo po udelení čestného občianstva, nie je podľa primátora 

zmieňovanej pocty hoden. čestné občianstvo mesta sovietskemu diktátorovi Stalinovi udelil po druhej svetovej vojne v roku 1947 

vtedajší mestský národný výbor ako prejav vďaky za zásluhy v oslobodzovacom boji proti nemeckému násiliu.

SLOVÁCI SÚ HRDí NA SNP, UKAZUJE PRIESKUM AgENTÚRY FOCUS
28. augusta 2016 (Zdroj: SME.sk)

Výrazná väčšina obyvateľov Slovenska (82 percent) je presvedčená, že Slovenské národné povstanie (SNP) bolo 

udalosťou, na ktorú by sme mali byť hrdí. Štyria z desiatich opýtaných si myslia, že na SNP by sme mali byť určite 

hrdí (42 percent) a približne rovnaký počet respondentov si myslí, že na SNP by sme mali byť skôr hrdí (40 

percent). Opačný postoj k SNP zaujala približne desatina opýtaných (10 percent), pričom s názorom, že na SNP by sme skôr nemali 

byť hrdí, sa stotožnilo sedem percent opýtaných a názor, že na SNP by sme určite nemali byť hrdí, zdieľajú tri percentá respondentov.

VZDELANIE AJ ŠANCE NA DOBRé ZAMESTNANIE DEDíME PO RODIčOCH
14. septembra 2016 (Zdroj: SME.sk)

Najnovšie údaje publikácie Education at a glance, v ktorej OECD každoročne porovnáva vzdelávanie v členských 

krajinách, ukazujú vysokú pravdepodobnosť, že aj ďalšia generácia v slovenskej rodine skončí s nižším vzdelaním. 

Deti po svojich rodičoch kopírujú úroveň vzdelania a s ním aj šance na uplatnenie na pracovnom trhu a v živote. 

Slovensko pritom patrí medzi krajiny OECD, kde je tento trend najvýraznejší. Ak na Slovensku rodičia neskončia strednú školu s 

maturitou, až 42 percent ich detí dosiahne rovnaké vzdelanie. Z tých, ktoré študovali ďalej, získali vysokoškolský titul iba tri percentá.

Priemerne v krajinách OECD kopíruje najnižšie vzdelanie svojich rodičov len 27 percent detí.

SK
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Velryba je veliká ryba, dá se na ní 

leccos ukázat, co se na malé rybě 

ztratí, a tak se ředitel rybí školy 

rozhodne požádat velrybu 

o povolení k prohlídce, aby 

měly malé rybičky představu, 

jak vypadají játra a žaludek, a velryba 

proti tomu nic nenamítá, má daleko 

k tomu, aby vzdělání podceňovala, 

a malé rybičky jsou celé pryč, 

říkají doma, zítra jdeme na exkurzi 

velrybě do žaludku, a maminky jim kladou na srdce, aby se chovaly slušně, jde s 

nimi paní učitelka, co by si pomyslela, a ráno celá škola čeká velrybě před pusou a přesně v osm 

hodin otevře velryba ústa a učitelka vykládá rybičkám, to nad vámi je horní patro, všimněte si, jak 

je krásně červené, a teď půjdeme dál, tohle je krk, ničeho se nedotýkejte, a její hlas se rozléhá 

ve velikých prostorách a rybičky se rozhlížejí kolem, a když přijdou do žaludku, šeptají si, tady 

skončil můj tatínek a můj dědeček taky a bratránek František a tetička Anežka a všechny jsou jako 

u vyjevení a myslí si, možná, že tady skončíme taky, až vyrosteme, ale to bude ještě nějakou dobu 

trvat, do té doby se toho musíme ještě mnoho naučit. 

Z LITERATURY

Miloš Macourek byl český dramatik a básník. Byl 
autorem řady knih pro děti s fantastickými náměty  
a především scenáristou populárních českých filmových 
komedií, např. Pane, vy jste vdova! nebo Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku a seriálů Arabela nebo večerníčky  
s Machem a Šebestovou.
Za svůj život prošel řadou zaměstnání. V letech 1953 až 
1960 byl lektorem pro dějiny umění ve škole ROH, pak 
další tři roky dramaturgem Filmového studia Barrandov.

Živočichopis (1962) - Toto dílo patří k raným prózám Miloše Macourka. Ale už zde, na malé ploše bajek, 

resp. anekdot ze světa zvířat, vynikl autorův originální smysl pro nesmysl neboli nonsens, zvláštní humor, 

schopnost pohrát si bez zábran s jazykem a najít poezii a vtip i v často nepoetickém světě. Mini příběhy  

o bourci, mravenečníkovi, kudlance nábožné, brejlovci a dalších zástupcích zvířecí říše neztratily ani po více 

než čtyřiceti letech nic ze svého kouzla a přinesou příjemné rozptýlení čtenářům bez rozdílu pohlaví a věku.

Miloš Macourek (*2.12.1926 - ✞ 30.9.2002)

VELRYBA
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NAŠE KNIHOVNA

Z LITERATURY

Klub Beseda se může pochlubit rozsáhlou knihovnou čítající přes 6 000 knih. Najdete zde široký výběr českých, slovenských i 
anglických knih, VHS videí, CD i DVD pro dospělé i děti. Na internetových stránkách Besedy (www.beseda.org.au) je pod menu Library 
pro vás připraven seznam knih k nahlédnutí. Knihovna se nachází v prvním patře a knihy či filmy si můžete zapůjčit při kterékoliv akci 
pořádané v budově klubu.

VYBíRÁME PRO VÁS Z NAŠí KNIHOVNY / FEATURED BOOKS FROM OUR LIBRARY

Líčí autenticky existenci českých chartistů i ostatní české intelektuální společnosti v letech, kdy nikdo nedoufal v konec totalitního 
režimu. Ve zpodobení každodenního života disidentů dominuje autorova činnost kolem samizdatové edice Petlice, společenský život 
jako způsob disidentské ochrany před ztrátou normálního rozměru lidského života a rozmanité způsoby obrany před průběžným 
pronásledováním STB. Kniha je jedinečným dokumentem období a zároveň i ojedinělým literárním dílem, plným moudrosti a humoru.

čESKý SNÁř
Autor:   Ludvík Vaculík
Žánr:  Literatura naučná, Biografie a memoáry
Vydáno: 1926
Ev.č.:  1238 (Pod tímto číslem najdete v knihovně)

Jan Amos Komenský

OUR LIBRARY
Beseda club has an extensive library with over 5000 of Czech, Slovak and English books, VHS videos, CDs and DVDs for adults and 
children. You can see the list of the books on the Beseda web site (www.beseda.org.au) under menu item Library.  There are close to 
800 English books listed under the English library heading. 
Library is located on the first floor. Books can be borrowed during any event in the Beseda club.

Pražské pověsti se vztahují vždy ke konkrétnímu místu, ulici, domu či kostelu.

PRAŽSKé POVĚSTI
Autor:   Popelka Biliánová
Žánr:  Beletrie pro dospělé čtenáře a mládež 
Vydáno: 1995
Ev.č.:  3028 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)

Kniha obsahuje päť príbehov z dávnej minulosti o udatných bojovníkoch, ktorí aj za cenu svojich vlastných životov bránili svoju 
domovinu.

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. 

METAMORPHOSIS AND OTHER STORIES
Author:  Franz Kafka
Genre:  Fiction
Published: 1915
Inv.no.:  E126

POVESTI Z DáVNYCH VEKOV
Autor:   Ján Štíavnický
Žánr:  Pro děti a mládež, Pověsti
Vydáno: 1985
Ev.č.:  3788 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)

“Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. 
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.”
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SOUčASNí čEŠTí SPISOVATELé
1. října 2016 (Autor: Karolína Pohlová)

Spisovatel

Narozen 1967

česká Republika

Jiří Hájíček se narodil a žije v českých Budějovicích. Debutoval sbírkou povídek Snídaně na refýži (1998), 
v roce 2001 vyšla jeho novela o hledačích vltavínů Zloději zelených koní. Je autorem románu Dobrodruzi 
hlavního proudu (2002).
Na povídkovou tvorbu navázal roku 2004 souborem dvanácti kratších próz Dřevěný nůž. Za román Selský 
baroko (2005) získal cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu. Jeho dosud poslední román Rybí krev (2012) 
byl oceněn Magnesií Literou 2013 jako Kniha roku.
Jiří Hájíček patří k realistickému proudu v současné české literatuře. Ve svých prózách čerpá především z 
prostředí jihočeského venkova a malého města. 

Jiří Hájíček

RYBí KREV
Román, odehrávající se na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého 
století, je baladickým příběhem jihočeské vesnice, jež bojuje za záchranu své 
existence.
Hlavní hrdinka a zároveň i vypravěčka příběhu Hana je 40letou ženou, která 
se po dlouhém pobytu v zahraničí vrací na návštěvu do rodné krajiny jižních 
čech. Hana si znovu vybavuje vzrušující události, v jejichž centru se ocitla 
a které nakonec před 15 roky vyústily v její odchod do ciziny. Vše se začalo 
odehrávat v době, kdy došlo ke katastrofě v atomové elektrárně v černobylu. 
Tehdy komunistické vedení země nařídilo, že podobný gigant bude vybudován 
nedaleko Budějovic a v důsledku ochranného pásma kolem této stavby budou 
některé vesnice v regionu zatopeny a zlikvidovány. Jednou z nich je i ta, ve 
které Hana společně s nerozlučnými kamarádkami Annou a Olinou vyrůstala, 
prožila zde své dětství a první nevydařenou lásku. První zprávy o nebezpečí, jež 
obci hrozí, dostává Hana během studia na pedagogické fakultě. Tyto informace se stále stupňují, teprve po 
sametové revoluci svitne alespoň zlomek naděje, že osadu bude možné přece jen zachránit. Hana se staví do 
čela hnutí, které bojuje za její další existenci, postupně však dochází až k tragickému zjištění, že je v tomto 
nerovném zápase až příliš osamocena...

O knize napsali: 
“Hájíček opět napsal knihu, která má kromě nesporných literárních kvalit v sobě i nevyumělkovanou pravdu o lidech, odpuštění a o 
jejich věčné touze dobrat se kořenů, ať už jsou jakkoli zpuchřelé.” (Klára Kubíčková, MF Dnes)

“Každopádně je to Hájíčkova dosud nejlepší kniha. Titul napsaný samozřejmě a na vážné téma: rekviem za krajinu, z níž musel odejít 
člověk.”  (Radim Kopáč, Týdeník Rozhlas)
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čESKý JAZYK A LITERATURA
1. října 2016 (Autor: Karolína Pohlová)

If you are interested in Czech lessons and wish to join our class, 
contact Karolina Pohlova on 0478 168 596, k.pecharova@hotmail.com

Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s češtinou, má nyní šanci. Ve Svěrákově diktátu lze udělat 

maximálně 28 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až 

nedostatečně.

SPRÁVNé řEŠENí

Rozhodli, zpestří, z, českých, nejznámějším, zdáli, byly, výjimečné, prozíravý, Otec, říšských, cenných, zalitovaly, originály, 
nástěnné, malby, Nanebevzetí, Panny, zasáhly, ryzím, hledali, dopřáli, z, nejvyšší, poutavý, takový

Eva, Petra a Jan se rozhodl..., že si ...pestří dovolenou 

výletem na některý ... ...eských hradů. I když Karlštejn 

patří v čechách k nejznám...jším, krása jeho hradeb 

a věží každého turistu už zdál... překvapí. Smysl a 

poslání hradu byl... odedávna v...j...mečné. Proz...rav... 

...tec vlasti ho určil pro ochranu ...íšských korunovačních 

klenotů a ce...ých listin v dobách válek. Dívky 

shodně zalitoval..., že vystavené klenoty jsou jen 

kopie, ale průvodce je uklidnil, že originál... vypadají 

navlas stejně. Nástě...é malb... v kostele ...anebevzetí 

...anny Marie zasáhl... všechny návštěvníky svým r...

zím středověkým rukopisem. Kdybyste hledal... 

bezesporu nebeský strop, stačí zaklonit hlavu. 

Když si naši přátelé dopřál... pohled ... věže do 

krajiny, byl nejvy...í čas poděkovat průvodci 

za poutav... výklad a moudrému císaři za to, 

že nám odkázal takov... skvost.

DIKTÁT ZDEŇKA SVĚRÁKA
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SIGNIFICANCE OF REMEMBRANCE DAY
(also known as Armistice Day)

The Armistice which ended the First World War was signed on the 11th of November 1918 

and came into effect at 11am that day.   During the previous four years nearly 10,000,000 

million combatants from all over the World had died.   Armistice Day was observed until 

1946, when the British and Australian Governments changed the name of the occasion to 

Remembrance Day.   The tradition was initiated by King George V, that people throughout 

the British Empire observe two minutes silence at 11am on the 11th of November in 

commemoration of the War Dead.

The Commonwealth War Cemetery at Olšany, Prague was constructed post 1990 by the 

Czechoslovak Government to plans provided by the British Imperial War Graves Commission. 

The cemetery contains 256 Commonwealth Burials and eight Polish War Graves.   The 

remains were brought into the Commonwealth War Cemetery from 73 smaller cemeteries 

scattered all over the Czech Republic.

 The British Embassy in Prague each year on the 11th November conducts the Remembrance 

Day Ceremony with invitations to all Veterans, the Czech and British Society, Attaches and 

Heads of Missions in the Czech Republic.

Article written by ex warrant Officer, Class One, Roger B Juranek
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Nakladatelství: ALBATROS

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

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

Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?

HáDANKA

řeka
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Full name and age

Colour Happy
Kid’s colouring competition
Bring, email or post your coloured image by 1.11.2016
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KříŽOVKA KLASICKÁ
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- All types of domestic glass and glazing
- All glass types cut to size and replaced
- Laminated, toughened safety glass
- Double glazed units
- Windows in timber and aluminum
- Mirrors
- Table tops
- Splashbacks
- Shower screens

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

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

Online TV1 stojí v čele vysílání české a slovenské 
televize přes internet. Nabízíme široký výběr kanálů  
a přístup do našeho archivu, který v současné době 

obsahuje více než 26,000 titulů včetně více než 
5,000 filmů, 1,000 pohádek a mnoho sportovních 

akcí a dokumentů. 

Co můžete sledovat přes Online TV1?
Můžete si užít živé vysílání nebo záznamy živých 
streamů ČT1, ČT2, ČT 4, ČT 24, Markíza, STV1 a 

STV2, Eurosport, Nova, Nova Sport, JOJ, Prima CS 
Film, Doma, JOJ Plus a mnoho dalšího.

WWW.ONLINETV1.NET

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

Sweety Imports
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