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BLAHOŽELÁME
V januári, februári a marci 2017 budú oslavovať svoje narodeniny títo naši členovia:
(17.1.)

Jiří Vodička		

(19.2.)

Ján Gottwald

15.3.

Alena Skočilasová (26.1.)

Jiří Menčík		

(22.2.)

Tony Vincenc

17.3.

Miroslav Půža

Kočo Damjanovski (26.2.)

Maya Skočilas

(2.2.)

Vladimír Gottwald 20.3.

Všetkým oslávencom prajeme všetko najlepšie, dobré zdravie a mnoho radosti a spokojnosti
v ďaľšom živote.
Ak sme tu niekoho neuviedli, alebo ak sa niekto v rodine narodil, zosobášil alebo nedajbože zomrel, prosíme
o oznámenie a pomohli nám doplniť a zpresniť naše záznamy.
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 - Výroční schůze klubu 1.11.2016
Další roční období činnosti naší Besedy končí a odstupující výbor předkladá tuto zprávu s výčtem své práce
za funkční období.
Po schválení zprávy o činnosti sdružení požádá výbor o udělení absolutoria přítomnými členy.
S odstoupením současného výboru nově zvolený výbor převezme práci pro příští funkční období.
Výbor Besedy děkuje všem členům, přátelům a organizacím za jejich podporu a úsilí k úspěšnému udržování
styků mezi krajany, všem pomocníkům za jejich manuální pracovní účast ke zvelebování našeho klubu a dále
také těm, kteří se podíleli na organizaci Canberra National Multicultural Festival.
Velice si vážíme finanční pomoci od MZV ČR a oceňujeme společnou práci se zastupitelstvím ČR v Austrálii
pod vedením pana Ing. Martina Pohla a se zastupitelstvím SR pod vedením pana Dr. Igora Bartha.
Děkujeme všem členům za finanční dary, které jsou přímo využívány ke snížení finančních nákladů Besedy.
Na závěr všech díků patří velké ocenění členům výboru pod vedením prezidenta Aleše Zezulky a našeho
pokladníka Janka Suchovského.

slovo prezidenta besedy
Drazí přátelé,
vítám Vás všechny v novém roce a přeji Vám předem Vám v něm vše nejlepší a hlavně hodně zdraví!
Děkuji členům výboru, dobrovolníkům a přátelům Besedy za velmi dobře vykonanou práci pro naši
asociaci v uplynulém roce.
Od loňského listopadu máme nový výbor, který sestává ze čtrnácti členů, a ve kterém jsme přivítali
i více žen do našich řad. Práce výboru nebude nikterak lehká, budeme pokračovat v úspěšných
programech z minulých let a vynasnažíme se zařadit více programů pro naše nejmenší členy.
Prosím, nezapomeňte na zaplacení členských poplatků pro rok 2017. Jsou splatné nejpozději do
1.3.2017. Peníze se používají na běh asociace, k pokrytí nákladů spojených s budovou Besedy
a její údržby. Finanční zpráva je každému členu k nahlédnutí při Výroční schůzi. Bez Vaší finanční
podpory bychom nebyli schopni pro Vás připravovat tolik programů!
Srdečně doporučuji k nahlédnutí naše internetové stránky www.beseda.org.au a Facebook stránku
BesedaCanberra, na kterých jsou uveřejňovány bližší informace o nadcházejících programech.
Dne 17.-19.2.2017 se koná Canberra National Multicultural Festival, prosím, přijďte nás
podpořit a prohloubit české a slovenské kulturní dědictví v Austrálii.
S pozdravem

Aleš Zezulka
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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: .................................................................

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

We need
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

My preferred time is:
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)
I can help with:
Setting up the stall on Friday afternoon
Packing up the stall on Sunday afternoon (from 6pm)

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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CO PŘIPRAVUJEME | COMING UP EVENTS
Pátek 17.2. až neděle 19.2. 2017
národní multikulturní festival 2017

I letos se bude klub Beseda účastnit Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky a českým
pivem. Poprvé ve své historii bude stánek Besedy otevřen celé 3 dny festivalu. Jedná se o hlavní akci roku,
kterou si Beseda vydělává na svůj provoz a tedy i svoji existenci. Přijďte nás podpořit!

Friday 17/2 to Sunday 19/2 2017
national multicultural festival 2017

As in previous years, the Beseda association will be participating in the Multicultural festival. For the first
time, Beseda’s stall will be open all 3 days of the festival. This is the primary source of income for Beseda as
it is a non-profit organisation run only by volunteers. Come to support our club!

Čtvrtek 2.3. 2017 od 18:00 hod., klub Beseda
Divadelní představení - O šíleně statečném ivanovi
Do Austrálie přijede sbor ochotníků Volyňského divadelního studia Vodvas na malé turné. V Besedě zahrají
pohádku nejen pro děti. Před představením bude možnost se zůčastnit rodinného workshopu k přípravě
kulis. O detailech k workshopu a vystoupení budeme informovat.

Thursday 2.3.2017, 6:00 pm, Club Beseda
theatre play - About the incredibly brave ivan (in czech only)

Vodvas, amateur theatre studio from Volyne, Czech Republic is coming to Australia for a small tour. They’ll
perform a fairytale for adults and kids. We’ll also be organising a workshop with the group to make the scene.
Further information about the workshop and the performance is to come.

Sobota 18.3.2017 od 16:00 hod., Molonglo Gorge
táborák

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.
Více informací poskytne Milan na info@beseda.org.au.

Saturday 18.3.2017, 4:00 pm, Molonglo Gorge
bonfire

Join us by the bond fire, make “kranskys” and sing songs. Come for the evening or stay overnight. Bring
kranskys, chairs, firewood. For more information, please write to Milan on info@beseda.org.au.

Neděle 2.4.2017 od 14:00 hod.
velikonoce

Prijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Nejen kluci se mohou naučit velikonoční říkanky a
plést pomlázky, budeme zdobit vajíčka a hrát hry. Těšit se také můžete na druhý ročník soutěže O Nejkrásnější
a nejchutnější velikonoční pečivo, nejkrásnější kraslici a pomlázku.

Sunday 2.4.2017 from 2pm
easter

Come and celebrate Easter with traditional Czech and Slovak activities. Not only boys can learn Czech Easter
rhymes and how to make “Pomlázka”. We will also decorate eggs and play games.

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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z dění v klubu
mikulášská nadílka
6. prosince 2016 (Autor: Blanka Nováková)
První prosincová neděle v Besedě už tradičně patří dětem a Vánocům. I letos nás při vstupu
do vánočně vyzdobeného sálu přivítal zvuk českých koled, který příjemně navodil atmosféru
svátků pohody.
Děti si s malou pomocí dospělých ozdobily perníkový svícínek, vyrobily vánoční ozdoby
na stromeček, a také papírového andělíčka či čertíka.
Společně s Nicolou a Blankou jsme si připomněli vánoční melodie o Purpuře na plotně a
Rolničkách a pak přivítali Mikuláše. Ten důstojně vstoupil do sálu i se svou družinou andělů
a čertíkem.
Pak bylo na dětech, aby zazpívaly Mikuláši i jeho doprovodu písničku nebo přednesly
básničku výměnou za balíček plný dobrot.
Odpoledne završila oblíbená tombola s lákavými cenami.
Děkujeme všem účastníkům za vytvoření pohodové předvánoční atmosféry a všem
pomocníkům za možnost uskutečnit tak příjemnou a povedenou akci.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
diplomatický turnaj v rybaření
29. prosince 2016 (Autor: René Jež)
Pohled na rybáře s udicí, sedícím na břehu, obnoví vzpomínku na jejich dávný název
„tiší blázni“. Připravit soutěž rybářů by asi mělo mít obrazně podobu blázince. Navíc s
přídavkem Diplomatická soutěž se už vše vymyká předchozím představám.
Rybaření je samozřejmě uctívaný sport a pokud vznikne něco jako „Diplomatická rybářská
soutěž“, tak to má váhu. Navíc tento rok byl již 28. ročník této soutěže, s letošními přihlášenými
11 zahraničními ambasádami z Canberry.
Česká reprezentace byla zastoupena již kdysi dávno v dobách, kdy se chytalo také v přehradě
Jindabyne. Nyní je soutěž pořádána jen z rekreačního střediska Buckanderra na přehradním
jezeře Eucumbene.
Minulý rok jsme dostali v Besedě zprávu o Diplomatické soutěži prostřednictvím Velvyslanectví ČR. Motivováni
M. Píšou, radou české ambasády, jsme postavili tým 2015 a dosáhli 7. místa v soutěži 15 reprezentačních
skupin. Letos jsme udělali vše pro sestavení silnějšího týmu získáním některých našich přátel rybářů,
pokud to meze stanov soutěže dovolovaly. Pro soutěž na tak velkém jezeře je nutno mít k dispozici čluny
na obsáhnutí vzdálených příhodných míst k lovení pstruhů. Získali jsme 2 čluny pro naši skupinu. Vedení
české reprezentace se ujal Ota Mašín, ekonom českého velvyslanectví v Canbeře. Soutěže se zúčastnilo 11
zahraničních zastupitelství.
Logistika soutěže je náročná. Od formalit přihlášek, poplatků, zajištění ubytování až po připravení člunů a
nářadí, nutného k rybaření. Dnešní vybavení člunů je pro neznalé překvapením. Zcela samozřejmé jsou „deep
sounder“, k průběžnému měření hloubky a tvaru dna. Výskyt ryb s jejich polohou a hloubkou vody je také
zobrazen. Navíc zařízení k přesné hloubce tažení návnady pro ryby je samo o sobě značně sofistikované.
Rychlost i barvy tažené návnady jsou ukrývané tajnosti úspěšného kapitána člunu. To vše ovšem neznamená,
že každá ryba spáchá sebevraždu zhlédnutím návnady. Návnada je dokonce před použitím napouštěna
smradlavými olejíčky a ozdobena
různými lákadly.
Po předchozí přípravě se stala
letošní soutěž, pořádaná 18. až
20. listopadu 2016, pro Českou
reprezentaci

kvalifikovaným

úspěchem. Chytili jsme skoro 2
desítky pstruhů (z toho počtu malé
ryby se pouštěly zpět).
V soutěži jednotlivců jsme získali
první místo a Chattilon Memorial
Cup. V soutěži teamů jsme byli
druzí za Španěly.
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z dění v klubu

Beseda

PEČENÉ PRASIATKO SA OPÄŤ VYDARILO
13. prosince 2016 (Autor: Janko Suchovsky)

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

Pečené prasiatko v Besede, už tradične, je jedna
z najobľúbenejších akcii. Rekordná návšteva tohto roku

TR ADIČNÍ

nás uistila, že to tak bude aj v budúcnosti.

VEPROVE HODY

žeravými uhlíkmi, vonku pred Besedou. Zápasili sme
sa rozhodol že potrebujeme väčšiu kontrolu nad pečením
a postavil nám perfektnú nerezovú plynovú pec, do ktorej

2016

13:00 HOD. / NEDĚLE 21.SRPNA 2016
18 SHROPSHIRE STREET, QUEANBEYAN NSW 2620

sa zmestí celé prasa. Ale aj tak je s prasaťom hodne práce.

ČLE

Deň dopredu sa musí pripraviť, nasoliť a nakoreniť z vonka

E
NSKÁ R

ráno , o 5 hod. prasa ide do pece tak na 7-8 hod. Toho roku,

ST

RA

I

a skrátiť končatiny aby neprekážali pri točení.V nedeľu

PRO

G

i z vnútra, naraziť a zakotviť na žrď, na ktorej sa bude otáčať

SERVÍROVAT BUDEME

$20
$15

PRO

VEPŘO-KNEDLO-ZELO,

M
DE

TUPNÉ S OB
VS
Ě

NEČ

LENY

ČLEN

Y

PU

s vetrom, lebo nám odvieval hodné tepla, išlo to ťažko. Tony

TU

Piekli sme ho pridrátované na oceľovom ráme, nad

VS

Spomínam ako sme pred rokmi začínali s prvým prasaťom.

CE M OŽNÁ

U

TOČENÉ ČESKÉ PIVO A DOMÁCÍ ZÁKUSKY
TĚŠÍME SE NA VÁS !
“You brew a good beer, my dear gentlemen of Rakovnik...”

upečené prasiatko odpadávalo od kosti, čo bolo dôkazom
perfektného upečenia. Myslím že si každý pochutnal. Po Multicultural Festivale, toto je naša najväčšia akcia
v roku. Na úspech tejto akcii bolo treba zapojiť cely Výbor a mnoho dobrovoľníkov. Naservírovali sme 88
porcii na tanieroch a 47 krabičiek, ktoré si hostia brali domov. Naša kuchyňa je príliš malá na pripravu
tolkych jedal. Bola veľmi preťažená . Ako úspešne obslúžiť v budúcnosti rastúcu návštevnosť je výzva pre
Výbor. Výbor, ako vždy sa zamýšľa ako zaistiť nie len kvantitu ale aj kvalitu . Nápady ako napríklad roznášať
taniere k stolom alebo ako udržať teplotu podávaného jedla aspoň na 60 stupňov a iné sú pred Výborom na
zhodnotenie.
V mene Výboru ďakujem všetkým
návštevníkom
tejto

za

akcie,

podporu

dobrovoľníkom

za

uvarenie knedlí, uvarenie kapusty,
mamičkám za sladkosti a na koniec
dobrovoľníkom
riadu,

našťastie

využívať
umývačku.

našu

za
už

umývanie
môžeme

mechanizovanú

Ďakujem

celému

Výboru za nezištné darovanie času
a skúseností. Akcia bola aj finančne
veľmi úspešná.
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K titulní straně
České dědictví UNESCO - Kroměříž
20. ledna 2017 (Autor: Jiří Skočilas)
Stejně jako většina velkých měst, tak byla i Kroměříž založena jako tržní
osada na křižovatce obchodních cest. V době církevní kolonizace se stala v
první čtvrtině 12. století majetkem olomouckých biskupů. Rostoucí ves byla
v druhé polovině 13. století povýšena na město. Na přelomu středověku a
novověku bylo město několikrát poničeno náboženskými válkami (husité,
Švédové), ale dočkalo se velkorysé obnovy. Mezníkem v historii města se
stal rok 1848, kdy sem byl přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie. Nastává období, kdy pokrok ruku
v ruce s vlastním úsilím jejích obyvatel vynesl Kroměříž k nejvyšším metám duchovní kultury a umění. Dnes jsou tyto
Hanácké Atény vyhledávaným cílem turistů také díky historickým zahradám a Arcibiskupskému zámku, jež byly zapsány
do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Město je každoročním dějištěm i pořadatelem
hudebních festivalů, výstav, konferencí, kongresů a sympozií.

Arcibiskupský zámek a zahrady

Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsány v roce 1998.
Vznik a vývoj zámku je nerozlučně spjat s historií olomouckého biskupství, arcibiskupství a poddanské obce
olomouckých biskupů. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původního dobového
zařízení. Za povšimnutí stojí Trůnní, Sněmovní a Manský sál, Lovecká síň, Carský salon, stará knihovna a letní
byt. Obrazárna uchovává díla předních evropských malířů 15.-18. století (Tizian, Lucas Cranach st., Hans von
Aachen, Paolo Veronese či Jan Breughel st.). Takzvaná Podzámecká zahrada byla původně jakousi zásobní
zelinářskou a květinovou zahradou. V průběhu 17. století byla přeměněna na barokní zahradu a stala se
jakýmsi plynulým pokračováním zámku. Devatenácté století proměnilo tuto zahradu na stylový krajinářský
park o rozloze 64 hektarů. Geometricky pravidelná je Květná zahrada s uměle navršenými jahodovými
kopečky, čtvercovým i kulatým bludištěm a stěnami stříhaných stromů a keřů. Za pozornost stojí Lví kašna a
kašna Tritonů.

Pohled na město z ptačí perspektivy

Zámecké zahrady
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K titulní straně
České dědictví UNESCO - Kroměříž ...pokračování
Možná nevíte, že ...
Olomoučtí biskupové razili vlastní mince a kardinál Dietrichstein k tomuto účelu zřídil nedaleko zámku
novou mincovnu. Od roku 1614 se tu nejprve razily groše, tolary a dukáty a v 70. letech 17. století tu byla
vyrobena i první zlatá medaile. Od té doby zde spatřilo světlo světa mnoho dalších portrétních, intronizačních,
odpustkových a příležitostních medailí. Všechny zdejší ražby byly v průběhu staletí shromaždovány a jsou
dnes k vidění v expozici kroměřížského zámku. Po vatikánské se jedná o druhou největší sbírku na světě.

Zámek se zahradou

Pohled ze zámeckého podloubí

Nádvoří

PROHLÍDKA města

Prohlídku města můžete zahájit v informačním centru na Velkém náměstí, odkud se vydáte k Arcibiskupskému
zámku. Kromě prohlídkových okruhů můžete navštívit obrazárnu nebo zámeckou věž s vyhlídkou. Ze
zámku projdete kolem Arcibiskupských vinných sklepů do zámeckých zahrad. Procházka parkem nebo
projížďka na lodičkách jen umocní vaše zážitky. Po krátké zastávce v Biskupské mincovně se vydáte do
Květné zahrady, kde vás čeká unikátní barokní zahradní architektura s barevnými květinovými ornamenty
a Kolonáda se sochami z antické historie. Odtud se můžete vrátit zpět do centra na Velké náměstí.
Arcibiskupský zámek patří k nejvýznamnějším památkám města. V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní
památkou a v roce 1998 zapsán na seznam UNESCO. Historie zámku je úzce spjata s olomouckými biskupy
a arcibiskupy, kteří ho využívali jako letního sídla. Unikátním prostorem zámku je pak Sněmovní sál, kde se
roku 1848 konal ústavodárný říšský sněm rakouských národů.
Podzámecká zahrada bývala původně zahradou plnou ovoce, zeleniny a květin. Díky přestavbě na okrasnou
zahradu se stala jedinečným krajinářským parkem o rozloze 64 hektarů. Rybníky, vodoteče, romantické
stavby, vzácné stromy i koutek živé přírody vytvářejí pohodu, dnes tolik potřebnou.
Květná zahrada vznikla v důsledku obnovy města, zničeného třicetiletou válkou. Libosad, italská zahrada
postavená italskými architekty za hradbami města pro potěchu všech, má rozlohu 16 hektarů. Najdete tu
mimo jiné cesty ve vysokých špalírech, galerii antických soch nebo Čestný dvůr, uzavřený ze stran velkými
skleníky s tropickou a subtropickou flórou.
Více informací naleznete na internetových stránkách:

www.kromeriz.eu - www.czechtourism.com/t/kromeriz/
Zdroj: www.unesco-czech.cz
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VÝBĚR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA
Krátké kalhoty i mše. Lidé si budou připomínat Václava Havla
18. prosince 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
Před pěti lety, 18. prosince 2011, zemřel ve věku 75 let Václav Havel, bývalý český prezident a jeden ze
stěžejních symbolů vývoje Československa po listopadu 1989 a první dekády samostatné České republiky. Lidé
si budou jeho památku připomínat na několika místech Prahy. V deset hodin započne na Jungmannově náměstí
akce Svíčka pro Václava Havla, při níž mohou lidé přijít zapálit symbolickou svíčku k instalaci srdce Václava Havla od sochaře Kurta
Gebauera na piazzetu Národního divadla. Během odpoledne se pak mohou účastníci těšit na přednesy Havlových děl, projekce,
hudbu nebo vyprávění historek lidí, kteří se s bývalým českým prezidentem znali osobně. Pořadatelé plánují zakončit akci pochodem
„Srdce na Hrad“. Ve stejný čas bude za Václava Havla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka zádušní mši svatou.

Největší nález keramiky z doby bronzové na Moravě
14. ledna 2017 (Zdroj: Novinky.cz)
Archeologové jásají. U Kobylnic na Brněnsku objevili zatím největší soubor keramických nádob z doby bronzové
na Moravě. Při záchranném výzkumu na místě, kde vznikne závlahová nádrž, archeologové objevili jámu, v níž
bylo naskládáno zhruba 90 šálků, talířů, mís a moždířů, vyrobených před více než 3000 lety. Mnohé z nich se
dochovaly ve velmi dobrém stavu, protože byly uloženy v rozměrných amforách o objemu několika desítek litrů, řekl Právu vedoucí
výzkumu Petr Kos. Až po odvezení ornice a obnažení podloží se ukázalo, že tato lokalita byla zřejmě osídlena již od doby kamenné.
Celkem se v ní našly pozůstatky po zhruba 900 objektech.

Z Božího Daru bylo odesláno 382 kg vánoční pošty, více než loni
24. prosince 2016 (Zdroj: Novinky.cz)
Speciální ruční vánoční razítko letos na Božím Daru dostalo 84 200 dopisů, což je zhruba 382 kilogramů pošty.
Loni to bylo o téměř 2000 dopisů a devět kilogramů méně. Razítkování Ježíškovy pošty začalo 1. prosince a
skončilo v pátek. Nejvzdálenější dopisy a pohlednice byly odeslány do Mexika, Brazílie, Kazachstánu, Kanady, na
Nový Zéland nebo do Číny, informoval Marek Smitka z božídarského infocentra. Tradičně největší porce zásilek na Boží Dar dorazila
kolem 16. prosince. Příležitostné razítko má tradici od roku 1994. Kromě toho je infocentrum na Božím Daru partnerem České pošty
a vedle tradiční Ježíškovy pošty zajišťuje i běžné poštovní služby.

Češi se chtějí starat o rodiče či prarodiče. Mají ale obavy, zda to zvládnou
22. ledna 2017

(Zdroj: Novinky.cz)
Většina Čechů počítá s tím, že se, až to bude nutné, o své rodiče či prarodiče postará. Dvě třetiny lidí ale současně
přiznávají, že se období, kdy k tomu dojde a jejich rodinní příslušníci přestanou být duševně a tělesně soběstační,
obávají. Péče o nejstarší členy rodiny je totiž nejen finančně, ale i časově velmi náročná. Rodiny pro tyto případy

ale velké finanční rezervy nemají, a pokud by péči chtěl poskytovat některý člen rodiny sám, musel by opustit zaměstnání, což by se
zpětně promítlo do jeho důchodu. Navíc příspěvek na péči od státu mu příjem ze zaměstnání nenahradí. „Ochota pomáhat starším
rodinným příslušníkům je u Čechů poměrně velmi silná, ale naráží na realitu života,“ řekl Právu finanční poradce František Macháček.

Podyjím se budou prohánět divocí koně
9. ledna 2017

(Zdroj: Novinky.cz)
Po loukách Národního parku Podyjí na Znojemsku se bude již od jara prohánět stádo divokých koní. Půjde o
zástupce plemene exmoorský pony z Velké Británie. Jde o nejbližší příbuzné původních divokých koní, jejichž
domovem byly stepní oblasti v okolí řeky Dyje naposledy před zhruba 2000 lety. V ČR se již ochranářům

podařilo vrátit do přírody divoké koně v někdejším vojenském prostoru Milovice ve středních Čechách. „Kromě Milovic a Podyjí s
dalším vypouštěním divokých koní už nepočítáme. Najít pro ně vhodná místa je totiž poměrně obtížné,“ řekla Právu Markéta Dušková
z ochranářské organizace Beleco. Projekt předpokládá, že v březnu nechá přepravit na Znojemsko 11 koní. Spásat budou asi 70
hektarů na dvou místech, a to na někdejší vojenské střelnici u Mašovic a na nedalekém vřesovišti u Havraníků. Stádo bude rozděleno
do dvou skupin. V každé bude hřebec.

strana 12

Beseda

leden - březen 2017
SK

VÝBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Pripomíname si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
20. januára 2017

(Zdroj: SME.sk)
Pri príležitosti oslobodenia najväčšieho koncentračného tábora v Auschwitzi Červenou armádou v roku 1945
si v piatok pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo
tento deň po šesťdesiatich rokoch za pamätný. “Slovenská republika pristupuje s plnou vážnosťou ku všetkým

iniciatívam, ktorých cieľom je trvalo si pripomínať hrôzy druhej svetovej vojny a osobitne utrpenie miliónov obetí holokaustu,” uviedol
odbor. Slovensko podľa rezortu diplomacie aktívne participuje na práci Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie si holokaustu, ktorá
sa zaoberá aj vzdelávaním a výskumom. “Minulý rok vznikla stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi, ktorá sa nachádza priamo v
priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Počas niekoľkomesačného sprístupnenia expozíciu navštívilo viac ako
11 400 návštevníkov, z čoho prevažnú časť tvorili žiaci a študenti,” dodalo ministerstvo diplomacie.

Štát chce po rokoch pripraviť novú environmentálnu stratégiu
28. januára 2017

(Zdroj: SME.sk)
Top prioritou envirorezortu na tento rok bude príprava novej environmentálnej stratégie. “Chceme pripraviť
novú a modernú stratégiu, aby sa vízia, ako chrániť životné prostredie na Slovensku, nerátala na jedno volebné
obdobie,” povedal minister László Sólymos (Most-Híd). Chce, aby ochrana životného prostredia dostala jasný

smer aj do budúcnosti. “Dali sme si smelý plán, že to tento rok spravíme, skúsime to aj dodržať,” skonštatoval Sólymos. Slovensko by
tak po takmer 25 rokoch mohlo dostať novú Stratégiu environmentálnej politiky, tá súčasná totiž platí už od roku 1993.

Britská kráľovná vyznamenala nášho konzula na Novom Zélande
12. januára 2017

(Zdroj: SME.sk)
Honorárny konzul Slovenska v novozélandskom Aucklande Peter Kiely dostal od britskej kráľovnej Alžbety II.
vyznamenanie novozélandského Rádu za zásluhy. Udelila mu ho v rámci novoročného oceňovania významných
osobností na Novom Zélande, kde je hlavou štátu práve britská kráľovná. Informoval o tom hovorca rezortu

diplomacie Peter Stano. Kiely je honorárnym konzulom Slovenska v Aucklande od roku 2000 a patrí medzi najaktívnejších a najlepšie
hodnotených honorárnych konzulov SR v celosvetovom meradle. Kiely dostal štátne vyznamenanie za prácu v oblasti práva a za
služby, ktoré svojou činnosťou preukázal Novému Zélandu v oblasti Tichomoria.

Človek v ohrození nesie do Grécka utečencom teplé oblečenie
28. augusta 2016 (Zdroj: SME.sk)
Nezisková organizácia Človek v ohrození poskytne utečencom na gréckom ostrove Lesbos ďalšiu nepotravinovú
materiálnu pomoc. Zo zdrojov organizácie použili približne osem tisíc eur na kúpu viac ako 500 teplých vetroviek
a 1 500 párov ponožiek pre utečencov. Agentúru SITA o tom informovala mediálna koordinátorka Človeka v
ohrození Jana Fedáková, ktorá spolu s projektovou koordinátorkou Človeka v ohrození Monikou Svetlíkovou ostane v gréckych
utečeneckých táboroch do utorka 31. januára. Pomoc je reakciou na mrazivé počasie, ktorému sa nevyhlo ani Grécko. Človek v
ohrození pôsobí na gréckom ostrove Lesbos od februára minulého roka.

V podpore cyklodopravy chce ministerstvo pokračovať
28. januára 2017

(Zdroj: SME.sk)
Kampane na podporu cyklodopravy “Do školy na bicykli” a “Do práce na bicykli” sú podľa ministerstva dopravy
úspešné. Rezort v nich chce preto podľa hovorkyne Karolíny Duckej pokračovať aj v roku 2017. Napríklad len v
rámci prvého ročníka kampane “Do školy na bicykli 2016” sa podľa ministerstva podarilo motivovať 135 škôl a

vyše 27.458 žiakov v pravidelnom dochádzaní do školy na bicykli. “Výsledky kampane sú pre nás zaväzujúce, ich závery sú pozitívne.
Dostali sme spätnú väzbu, že deti chcú zdravo žiť a šetriť životné prostredie. Súčasne sa vzdelávajú aj v oblasti detskej dopravnej
výchovy,” opísal minister Árpád Érsek.
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z dění v klubu
fotostřípky
vepřové hody - 28.8.2016

táborák - 15.10.2016

domažlická dudácká muzika - 28.10.2016

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

lenochod
Lenochod je líný chodit, vozí se všude taxíkem, ale
kde na to brát, taxík je drahá věc a tak se lenochod
rozhodne, že uspořádá přednášku, vstupenky po
třech korunách, a neřekli byste, jaký je o ně
zájem, slyšet mluvit lenochoda, to se hned
tak nepoštěstí, sál je nabit, že by jablko
nepropadlo, a lenochod visí před tabulí
na věšáku hlavou dolů, drží v ruce křídu a
říká, na světě je všechno obráceně, račte
si všimnout, dosavadní stav je nepřirozený,
a celá posluchárna šeptá, to je zajímavé,
něco na tom je, na světě je opravdu divný pořádek, jenom jablko se dá do smíchu, směje se, až je
celé červené, a když je celé červené, spadne se stromu, rovnou na lavici a říká, mělo bych spadnout
do nebe, ale víte, že se mi nechce, a lenochod se velice rozčilí a křičí, jablko má nedostatečnou,
tenhle ročník bude opakovat, ale jablko si z toho nic nedělá, nevídáno, říká si, propadnu a opravdu
propadne, protože se lidé pomalu rozcházejí.
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“Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.”

z literatury
naše knihovna

Klub Beseda se může pochlubit rozsáhlou knihovnou čítající přes 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.

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
bídníci
Autor: 		
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Viktor Hugo
Společenský román
1862
_____ (Pod tímto číslem najdete v knihovně)

K romantickému příběhu o bývalém galejníkovi, který zbohatne a pomáhá svým přátelům, se vracejí nové a nové generace čtenářů,
kteří spolu s Hugovými hrdiny prožívají jeden z nejkrásnějších příběhů o utrpení a lásce, jaký kdy byl napsán. Sledujme tedy po
letech znovu dobrodružství Jeana Valjeana a jeho věčného stínu Javerta.

pohádky boženy němcové
Autor:
Žánr:		
Vydáno:
Ev.č.:		

Božena Němcová
Pro děti a mládež
1845
D167 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)

Krásná knížka největší české pohádkářky Boženy Němcové přináší devatenáct známých i méně známých vyprávění. Vedle klasických
pohádek, jako jsou Princ Bajaja, O princezně se zlatou hvězdou na čele, Chytrá horákyně, O kocouru, kohoutu a kose či O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku, se představují báchorky, jako např. Šternberk, O labuti, Vodní paní, O černé princezně, Alabastrová ručička a
další. Vyprávěcí umění Boženy Němcové se rozprostřelo v plné šíři – v nové podobě umocněné ilustračním doprovodem Václava
Kabáta.

julia
Autor: 		Martin Rázus
Žánr:		
Román
Vydáno:
1930
Ev.č.:		
960 (Pod tímto číslem najdete v dětské knihovně)
Historický román, ktorý popisuje zápas breznianskych mešťanov s ľupčianskym panstvom.

good soldier svejk and his fortunes in the world war
Author:
Genre:		
Published:
Inv.no.:		

Jaroslav Hašek
Satira
1922
____

The novel deals with broader anti-war themes: essentially a series of absurdly comic episodes, it explores the pointlessness and
futility of conflict in general and of military discipline, Austrian military discipline in particular. The reader is left unclear, however,
as to whether Švejk is genuinely incompetent, or acting quite deliberately with dumb insolence.
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současní čeští spisovatelé
29. ledna 2017 (Autor: Karolína Pohlová)

Patrik Hartl
Spisovatel
Narozen 1976
Česká Republika
Patrik Hartl je kmenovým autorem a režisérem pražského divadla Studio DVA. Vystudoval filmovou a televizní
režii na pražské FAMU. V divadle režíroval řadu divácky velmi úspěšných inscenací (Otevřené manželství,
Caveman, Absolvent, Půldruhé hodiny zpoždění, Madame Melville). Jeho vlastní divadelní hry Hovory o štěstí
mezi čtyřma očima (2004), Klára a Bára (2006), Soukromý skandál (2011), Hlava v písku (2013), Hvězda
(2013), Vysavač (2015) a 4 sestry (2016) se staly hity. Ve filmu debutoval komedií Taková normální rodinka
(2008). Jeho literární prvotinou byla kniha PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA a KAREL (2012), která se díky velkému
zájmu čtenářů dočkala mnoha dotisků. Následující román MALÝ PRAŽSKÝ EROTIKON se stal bestsellerem
roku 2014. Nejnovější knihou je dvojromán OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ (2016).

Malý pražský erotikon
Tento příběh je určený i těm, kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví.
Na Babě stojí nad strání s výhledem na Prahu dvě sousedící řadovky, ve kterých
bydlí rodiny, jejichž členové prožívají pod povrchem zdánlivě všedních dní
nečekaně osudové milostné příběhy. Honza cítí pokušení, ale protože si nechce
komplikovat život, snaží se mu odolat. Marta, přestože je vdaná, občas neodolá, a
Zbyněk se ani odolávat nepokouší. Táňa miluje tajně, Petra má zábrany, Tomáš je
až příliš velký romantik, Cyril trochu zvrhlík a Adéla se miluje častěji, než všichni
předchozí dohromady, aby se necítila sama.
MALÝ PRAŽSKÝ EROTIKON je zábavným obrazem jejich intimního života, který líčí jejich touhy, okamžiky
radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk důchodový.
O knize napsali:
“Fascinující román, který nám Hartl předložil, se bezesporu zařadil nejen mezi bestsellery současné. Ale ještě o nich i o jejich autorovi
uslyšíme hodně i v budoucnu. Hartlovy romány v sobě mají něco víc. Nutí člověka nejen k přemýšlení a vzpomínání, ale vtáhnou
čtenáře doslova a do písmene do svého děje svou sounáležitostí s ním.”
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český jazyk a literatura
28. ledna 2017 (Autor: Karolína Pohlová)
diktát zdeŇka svěráka
Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s gramatikou, má nyní šanci. Ve Svěrákově diktátu lze udělat
maximálně 30 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně.

Právě jsme dorazil... do vápencového území ...eského
...rasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves ...oněprusy.
Nedaleko se tyčí kopec Kob...la, zatímco nám se
zalíbilo návrší ...latý ...ůň. A v jeho hloub... se ukrývá
nejro...áhlejší jesky...í komplex v Čechách, ...oněpruské
...eskyně. Když byl... v roce 1950 ob...veny, našl...
se tu četné zkame...ělé kosti pravěkých zvířat. K
těm největším patřil... tygři šavlozub... i jesky...í
medvědi, ale mezi nejvzácnější ob...vy patřil...
koster...í pozůstatky sob... a tuří. Velké překvapení
poskytl novější nález ...rezivělých plechových
plátů a nářadí na místě, které se dnes naz...vá
...incovna. Tady v druhé polovině 15. století
neznám... penězokaz... razil... falešné husitské
haléře se znakem ...eského lva.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Českého, krasu, Koněprusy, Kobyla, Zlatý, kůň, hloubi, nejrozsáhlejší, jeskynní, Koněpruské, jeskyně, byly, objeveny, našly,
zkamenělé, patřili, šavlozubí, jeskynní, objevy, patřily, kosterní, sobí, nálezy, zrezivělých, nazývá, Mincovna, neznámí,
penězokazi, razili, českého.

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
Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity?
Dešťové kapky
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Colour Happy

Kid’s colouring competition

Bring, email or post your coloured image by 1.3.2017

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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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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