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BLAHOPŘÁNÍ
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.

UHRAZENé čLENSKé PŘÍSPěvKy

J. Smith $40, E. venclovský $25, A. Boer $25, B. Novák $25, Z. Kašpárek $20, J. Petrů $35, 

J. Šimeček $100, R. Juranek $20, A. & M. Zezulkovi $50, O. Imbriano $25, P. & M. Svehla $25, 

F. Svehla $50, J. Ječmínek $50, D. Mareček $30, M. & K. Píšovi $100, Matušková $50, 

E. Hosková $20, V. mastera $50, O. Kincl $50, B. & D. Zezulkovi $50, J. & I. Suchánek $50, 

D. Fuskova $45, J.Hindson $25
Děkujeme za vaše příspěvky!

Děkujeme za zaplacení členských příspěvků na rok 2017 stávajícím i novým členům a těšíme 
se na shledanou v klubu.



úvodem této zprávy bych rád vyjádřil poděkování všem členům našeho výboru za vynikající práci v 

průběhu měsíců ledna, února a března pro naši asociaci Beseda.

Dále bych rád shrnul pár posledních akcí pořádaných Besedou: 

Jako každým rokem se oblíbená Mikulášská nadílka velmi povedla a všechny děti se těší na příští, 

nejen mikulášské, setkání v našem klubu.

v lednu nás kulturně potěšili a zcela nadchli Maroš Kramár a Juraj Hrčka s divadelním představením 

„Tajomné variácie“. Kdo přišel, neprohloupil! Hra, jež byla plná nečekaných zvratů, překvapení  

a tajemství, nám odhalila, jak protichůdné mohou být pohledy na lásku. 

v únoru jsme se zúčastnili „poprvé“ po tři dny Multikulturního festivalu, který byl velmi náročný, 

ale zdařilý. I zde patří velké díky všem, kdo nabídli své služby a pomohli při obsluze našeho stánku, 

kde jsme společnými silami propagovali naše rozdělené republiky. Sličné děvy v krojích lákaly 

kolemjdoucí k návštěvě stánku, ve kterém pomocníci-kuchaři ostošest opékali bramboráky, po 

kterých se každý den jen zaprášilo. výčepní měli taktéž napilno a zkušeně točili jedno pivo za 

druhým.  

Dalším úspěchem bylo divadelní představení - pohádka nejen pro děti, ale i pro dospěláky -  

„O šíleně statečném Ivánkovi“. Poděkování patří sboru volyňského ochotnického divadla vodvas, 

jehož členové podstoupili cestu do Austrálie ochotně a dobrovolně za účelem potěšení a pobavení 

nás krajanů.

Táborák na Molonglo Gorge je akce, kterou každý miluje - opékáme párky a klobásy, hrajeme  

a zpíváme, děti mají eldorádo a rodiče si mohou trochu odpočinout. Doporučuji všem!

A jelikož chvály není nikdy dost, opětovně děkuji jménem Besedy všem těm, kdo se podíleli na 

těchto akcích a připravili hodnotné programy pro děti a dospělé. Bez vašeho nadšení a obětavosti 

bychom si my všichni nemohli užít společně strávené pohodové chvíle plné zábavy, radosti  

a legrace.

Zájemcům o dění v Besedě doporučuji zhlédnout naši webovou stránku beseda.org.au, na které 

jsou uvedeny bližší informace o dění v klubu a o právě připravovaných akcích. 

S pozdravem za výbor Besedy

Beseda DUBEN - čERvEN 2017
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Aleš Zezulka

Drazí přátelé,



čLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
mEmBER REGISTRATION

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

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

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

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

 

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

2017
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 

Potrvzení o vaší platbě bude zveřejněno v dalším vydání čtvrtletníku Beseda. Nerozesílá se individuálně. Děkujeme za pochopení.
your payment receipt will be published in the next issue of our quartely Beseda magazine. Receipts are not mailed. Thank you for undestanding.
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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

Druhý ročník bojovky pro děti a všechny dobrodružné povahy se koná v neděli 4. června od 14. hodin. Přijďte 
si s námi užít akční odpoledne. Podrobnější informace vám operativně poskytne velitel před začátkem mise.

Budeme servírovat vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo a také domácí zákusky. Bližší informace k této akci 
poskytneme v dostatečném předstihu.

Neděle 4.6. 2017 od 14:00 hod., velvyslanectví čR

Neděle 27.8. 2017 od 13:00 hod., klub Beseda

The second annual scavenger hunt for children, their families and other adventurous souls will be held on 
Sunday the 4 of June from 2pm. Games are for all young at heart. Details of the mission plan will be delivered 
to you by your leader closer to the date.

Serving on the day roasted pork meat, dumplings, sauerkraut, Czech lager beer on tap and home made 
deserts. Further information will be availbale closer to the date.

INTERNATIONAL CHILDREN’S DAy

PORKFEST

Sunday 4.6. 2017, 2:00 pm, Czech Embassy

Sunday 27.8. 2017 from 1pm., Club Beseda

MEZINÁRODNÍ DEN DěTÍ

vEPŘOvé HODy

Přijďte si užít sobotní odpoledne hraním her jako jsou Carcassonne, Forbidden Desert nebo Spící královny.  
K dispozici budou také jako obvykle kulečník, stolní fotbal i klasické šachy, karty i kostky. vítáni jsou i ti, co 
si chtějí pobesedovat a nebo si vybrat knížku z naší rozsáhlé knihovny. Klub Beseda pro vás otevírá Olga.

HRÁčSKé DOUPě PRO DOSPěLé I DěTI
Sobota 6.5. 2017 od 16:00 hod., klub Beseda

Come to enjoy Saturday afternoon, play pool, table football, try interesting board games such as Carcassonne, 
Forbidden Desert and Sleeping queens or classic cards and dices. you can also chat to other visitors or read 
one of the club’s many library books. The club will be opened for you by Olga.

GAmER’S DEN FOR ADuLTS AND KIDS
Saturday 6.5. 2017, 4:00pm, Club Beseda

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.



strana 5



strana 6

Beseda DUBEN - čERvEN 2017

v letošním roce jsme měli stánek na Národním multikulturním festivalu (NMF) celé 3 dny, od pátku 
do neděle. Byla to pro nás obrovská výzva, ale zároveň i naděje, že se nám podaří prodejem piva  
a smažením bramboráků zajistit provoz klubu Beseda na další rok.

Organizací letošního NMF jsem byla výborem Besedy pověřena skoro okamžitě po skončení NMF 
v loňském roce. Začala jsem okamžitě přemýšlet, jak to udělat, aby se vše obešlo bez zbytečných 
zmatků, aby bylo vše zaplaceno, jak zajistit dostatečný počet pomocníků s přípravou bramboraků  
a samozřejmě dostatenčný počet pomocníků na prodej piva a bramboráků na stánku, odvoz  
a přípravu stánku.

velkým pomocníkem pro mě byl Janko Suchovský, který si vzal na starost veškeré “papírování”, 
placení, účast na povinném školení…nebylo toho málo…… vše opravdu začalo už loňský rok v říjnu.

Nerada bych zapomněla na někoho z vás, kteří jste věnovali svůj volný čas při všech přípravách, 
(bramboráky, prodej na stánku, příprava stánku, skládání stánku a následný úklid).
  
Nechci zapomenout ani na sobotní úklid v Besedě po NMF, kdy jsme uklízeli sklad plný nepotřebných 
věcí a vyváželi jsme je na skládku. Jeden sklad je hotový, vše je v popsaných krabicích, ale ještě 
nás čeká úklid skladu druhého. To ale až vydechneme po naročných akcích, které jsme zažili  
v posledních 3 měsících.

A proto děkuji vám všem, kteří jste pomáhali a přispěli tak ke zdárnému průběhu letošního NMF.

Pevně věřím, že se nám ten příští podaří zorganizovat stejně dobře jako ten letošní a užijem si při 
tom i trochu té legrace.

Z DěNÍ v KLUBU

NATIONAL muLTICuLTuRAL FESTIVAL 2017
14. dubna 2017   (Autor: milena Svehla)

více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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Komorné divadelné predstavenie Tajomné variácie priniesli do Canberry Maroš Kramár a Juraj 
Hrčka. Herci si nechali hlavné mesto na koniec svojho turné po Austrálii, predtým navštívili 
Sydney a Melbourne. Bolo mojím potešením sprevádzať hercov a ich mladú a talentovanú 
manažérku Inu v. Oravcovú, spoločne sme navštívili obľúbené miesta “Canberrčanov”. 
vtipkovanie nad raňajkami a popíjanie kávy v Cupping Room, lov suvenírov v Old Bus Depot 
Markets, zdieľanie zážitkov z Tidbinbilla Nature Reserve a mnoho ďalších príjemných chvíľ 
predchádzalo predstaveniu, na ktoré sme sa všetci tešili.

Samotná hra sa odohrávala v priestoroch Besedy, naše javisko poslúžilo svojmu účelu. Hra 
sa skladala z dvoch častí, kde diváci postupne odhaľovali pravdivosť svojich očakávaní. 
Jedinečný zážitok sledovať príbeh o láske, osudovom stretnutí, živote ako takom, zdraví  
a neúprosnom čase. Záver predstavenia prinesie nečakané rozuzlenie vzťahu medzi mladým 
reportérom a spisovateľom oceneným Nobelovou cenou. 
Ďakujeme za predstavenie!

Z DěNÍ v KLUBU

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

DIvADLO vO vEŽI

22. januára 2017   (Autor: Dominika Fusková)

http://maroskramar.sk/predstavenia/tajomne-variacie/
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v březnu 2017 k nám do Austrálie zavítal ochotnický divadelní spolek z volyně - vODvAS. v klubu Beseda své turné po 
Austrálii zahájili a také za pomoci našich členů vyrobili kulisy. vystoupení O šíleně statečném Ivánkovi zahrál vodvas 
v Canbeře, Sydney a v Melbourne.
Návštěvu Austrálie spolku vodvas pěkně sepsal jejich člen Roman Novák:

Beseda DUBEN - čERvEN 2017

Z DěNÍ v KLUBU
vOLyŇSKé DIvADELNÍ STUDIO v AUSTRÁLII
15. března 2017   (Autor: Jiří Skočilas)

volyňský vodvas hrál Ivánka pro krajany v Austrálii
Považuji se za velice šťastného a úspěšného člověka. Za další velice šťastný počin ve svém životě považuji, když jsem 
před dvěma lety vstoupil do amatérského divadelního spolku vodvas volyně. 
Zde se sešla parta vynikajících a úžasných lidiček a já považuji za svůj životní úspěch, že můžu patřit mezi ně. Prostě 
jsem jednou přišel a najednou jsem vodvasák.
Se souborem jsme nacvičili bláznivou pohádku O šíleně statečném Ivánkovi, která měla premiéru  
19. prosince 2015. Poté jsme s poměrně podstatným úspěchem udělali řádově necelé dvě desítky repríz a to všechno 
na úrovni našeho kraje.
Když asi před rokem přišla informace, že by o naše divadlo měli zájem i čeští krajané v Austrálii, tak nikdo tomu nechtěl 
ani věřit a s chutí jsme se tomu všemu jenom zasmáli. Nicméně rok se sešel s rokem a najednou tady bylo datum  
26. února 2017 a na letišti václava Havla v Praze se zimou třepotala partička deseti lidí, kteří čekali na odbavení do 
letadla směr Sydney. Ano, ta partička lidí nebyl nikdo jiný než členové volyňského divadelního sdružení vodvas, kteří 
mířili na své první zahraniční turné. Je veliká škoda, že tři členové souboru se nemohli tohoto turné zúčastnit, neboť jim 
bránili rodinné či pracovní důvody. Nicméně zbytek souboru již seděl v letadle a čekalo se na odlet. A nikdo jsme zatím 
ani netušili, co nás vlastně vůbec všechno čeká.
Můžu-li mluvit sám za sebe, tak jako muž středního věku, pocházející z malé podšumavské vísky Úlehle, 
sedící prvně ve svém životě v letadle a na všechno kouká s mírně otevřenou pusou. vždyť z naší rodiny se 
do světa nejdál dostal můj praděda, který se vypravil pěšky prodat býka až na jarmark do Netolic, ale to bylo 
ještě před válkou.  A já najednou sedím po tolika letech s partou skvělých lidí v letadle a čekám až odletíme  
a letadlo mě přepraví až na druhý konec světa. 
Letu jsem se nebál, ale bál jsem se toho času, který bude trvat po dobu přepravy. Nicméně už jenom to, že člověk sedí 
v jednom z největších dopravních letadel na světě je zážitek a celý let byl víc než perfektní. Skvělý servis, pohodlí  
a luxus. Asi po pěti hodinách letu jsme si jen tak mezipřistáli na dvě hodiny v Dubaji.
A pak už nás čekalo jenom pouhých čtrnáct hodin přímého letu do Sydney. Někdo si zdříml, někdo poklábosil se 
sousedem, nebo koukal na širokou nabídku filmů, či poslechl nějakou nabízenou muziku. Než jsme se však nadáli, tak 
naše letadlo přistálo na ledišti v Sydney.
Bylo velice milé, že když jsme prošli celní a pasovou kontrolou a v pořádku si vyzvedli svá zavazadla, tak ve vestibulu 
nás vítala obrovská cedule s logem našeho souboru vodvas. Tuto ceduli nedržel nikdo jiný, než naši milí a vzácní 
přátelé, hostitelé a průvodci po celou dobu našeho pobytu Alenka a Jiřík Skočilasovi.
Po přátelském a srdečném přijetí jsme vyšli před letišní plochu. Bylo asi 22 hodin místního času, velice příjemných 25 
stupňů a přivítal nás malinký deštík, který nás spíš jenom velice příjemně osvěžil po dlouhém letu. Naši hostitelé se na 
nás příjemně usmáli a sdělili nám, že se pojedeme ubytovat. Jen tak mimochodem nám oznámili: „ Je to jenom kousíček 
a hned tady za rohem.“ Tuto noc jsme si prvně začali uvědomovat australské vzdálenosti a jejich pojem o čase.
Tento malý kousíček a cesta za roh bylo bezmála plných 300 kilometrů. Také jsme si ihned uvědomili, že jsme  
u protinožců. Celou dobu jízdy jsem měl pocit, že jedeme v protisměru a náš miniautobus řídí spolujezdec řidiče a to 
náš Toník. Řidič Jiřík totiž seděl z našeho pohledu na místě spolujezdce, ale vůz prostě řídil on. Ještě pár dní poté jsem 
si na to zvykal. Projelo například auto a já si až později uvědomil, že ho neřídí třeba pes, ale jeho páníček, který řídí vůz 
na opačné straně než u nás. Když jsme pak po našem výjezdu zastavili na prvním odpočívadle, tak jsem si vzpomenul na 
slib, který jsem dal svým kamarádům. Měl jsem zjistit, na jakou stranu se v Austrálii točí voda při splachování záchodu. 
Pln očekávání jsem vběhnul na toalety a spláchnul. Australské záchody jsou ale jinak situované a voda se spláchla 
rovně a střemhlav. Proto jsem šel k umyvadlům, plně je napustil a vytáhnul špunt. voda při výtoku se točila směrem 
doprava. v tu chvíli jsem měl vyhráno a těšil se, že tento objev sdělím svým přátelům, že je to stejné jako u nás. Ale 
zatím nepředbíhejme.
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Při druhé zastávce na benzince jsem vyzval svého hereckého kolegu Honzíka, že si dojdeme koupit první australské pivo, 
abychom ho okoštovali. Náš milý průvodce Jiřík Skočilas se na nás mile usmál a důvěrně nám sdělil, že na australských 
benzínkách mají široký výběr veškerého zboží, ovšem kromě alkoholu včetně piva. Alkohol v Austrálii se totiž prodává 
pouze ve speciálních prodejnách.
No nic, nějaké zásoby alkoholu si každý zatím veze z domova, ono už to nějak 
dopadne. Stálá vzpomínka na naši vlast nám také dodávala sílu a odvahu, 
kterou jsme překonávali během našeho jenom třísetkilometrového kousíčku. 
Australské silnice jsou podobně řešeny jako u nás. Dálnice připomíná naši D1 na 
cestě do Brna. Ostatní silnice připomínají silnice našeho okresního formátu. Asi 
je to řešeno tak, že při jejich vzdálenostech to musí občas drcnout, aby se i řidič 
probral a neusnul za jízdy. A ještě tu noc se nám dostalo obrovské pocty a viděli 
jsme řádově stovky klokanů, kteří jako by nás vítali a buď přebíhali vozovku, nebo 
nám mávali u silnice. Za celý pobyt jsme jich už nikdy neviděli tolik pohromadě 
jako ten první den.
No nic, první ubytování v Austrálii máme za sebou a s radostí a očekáváním jsme připraveni užít si našich 16 dní pobytu. 
Nedá se shrnout, co jsme všechno prožili, co jsme všechno viděli nebo slyšeli. Naši milí přátelé a průvodci se nám 
maximálně věnovali a snažili se nám ukázat skutečně co nejvíc. Nutno podotknout, že během našeho krátkého pobytu, 
jsme s naším pronajatým miniautobusem najeli, v jejich očích, pouhých 3700 kilometrů a to jsme prý v podstatě vůbec 
nic neviděli. ve srovnání s podmínkami u nás, tak kdybychom nasedli někde v Aši a rozjeli se, 
tak by jsme byli kilometrově snad až někde za Moskvou. Jak tedy vidíte, tak v Austrálii je skutečně všechno jen kousíček 
a vlastně hned vedle. 
I přestože nás naši hostitelé ujišťovali, že jsme tam krátce a že nic nestihneme vidět, tak dle mého názoru jsme toho 
viděli opravdu víc než dost. Užili jsme si divočiny, oceánu i velkoměsta. Prošli se australským národním parkem, navštívili 
vesmírnou americkou základnu NASA a na vlastní oči spatřili satelit, který z Austrálie přenášel lidstvu videoposelství  
z prvního přistání člověka na měsíci. Australské přírody jsme si maximálně užili a na vlastní oči spatřili volně žijící 
zvířata, ptáky i hady, pár dní jsme pobyli v pronajatém plážovém domečku na pobřeží Tichého oceánu a navštívili mimo 
jiné i hlavní město Canberra a dvě velkoměsta Melbourne a Sydney. 
v hlavním městě se nám dostalo veliké pocty a byli jsme oficiálně přivítáni na ambasádě naší republiky. Osobně nás 
přijal pan velvyslanec Martin Pohl a velvyslanecký rada Miroslav Píša.
Prostě zážitky, které se běžnému člověku nestávají každý den. Prohlédli jsme si i dvě muzea: Muzeum národních tradic 

Austrálie a Muzeum válečných hrdinů. vstup do muzeí v Austrálii je zdarma, 
ale o to větší zážitek si člověk odnáší. Například po Muzeu válečných hrdinů 
mně šel ještě druhý den mráz po zádech, jak vše bylo úžasně zpracované. 
Další neskutečný a životní zážitek, který si budu hodně dlouho pamatovat.
A teď se konečně dostávám k hlavnímu cíli naší cesty a to, že jsme přijeli 
do Austrálie zahrát divadlo. Naši pohádku O šíleně statečném Ivánkovi jsme 
sehráli celkem čtyřikrát. Hráli jsme v krajanských klubech a sokolovnách v již 
třech výše zmíněných městech. Naše turné bylo velice úspěšné, neboť naše 
pohádka oslovila i naše krajany, kteří tam žijí. Naše kulisy a pomůcky, které 
používáme na našich klasických představeních a které jsme nemohli převést 
do Austrálie, jsme si udělali až na místě. Uspořádal se workshop, na kterém 
nám děti a jejich rodiče pomohli vyrobit a nabarvit naše provizorní loutky 
určené pouze na toto australské turné a tak se vlastně podíleli i na přípravě 
samostatného vystoupení.

Krajané měli o nás veliký zájem a v živých debátách po vystoupení se zajímali o vše. Navazovali se i různé vztahy  
a vyměňovali kontakty. Já osobně předal své číslo dvoum lidem. Jednomu původem ze Strakonic a jednomu, co jezdí za 
známými do Bavorova. Prý až přijedou do čech, tam mi zavolají a půjdeme někam na pivo. A já pevně věřím, že to tak 
skutečně bude. Protože kdo žije v Austrálii, tak si na nic nehraje.
Prožili jsme toho tolik, co se ani nedá popsat a ani nyní na všechny ty zážitky vzpomenout. Každopádně turné bylo 
úspěšné a určitě ještě více utužilo kolektiv v našem souboru.

Z DěNÍ v KLUBU
vOLyŇSKé DIvADELNÍ STUDIO v AUSTRÁLII  ...pokračování



Setkání s krajany bylo celkově hodně vstřícné a ohromující. Skutečně ta láska 
k vlasti je u nich úžasná. ve všech krajanských klubech i domácnostech mají 
každou drobnost, co jim připomíná naši vlast. Počínaje vlajkami, soškami 
prezidentů Masaryka a Beneše, obrazy Prahy a všech ostatních připomínek 
na domov.
Setkali jsme se s lidmi, kteří emigrovali po roce 1948, po roce 1968, i s 
novodobými, kteří tam žijí po sametové revoluci v roce 1989. U jedné krajanky, 
vzácné paní vlastičky, která tam žije od roku 1969, jsme přespali jednu noc. 
Další nezapomenutelný zážitek. Strávili jsme velice příjemný večer, kdy jsme 
se dozvěděli spoustu zajímavých informací o tom, jak to mezi krajany chodí a 
jak se vlastně v Austrálii žije. A samozřejmě jsme zpívali české lidové písničky.
Největší bomba ovšem byla, když druhý den po snídani přišla vlastička s nápadem, že budeme zpívat vánoční koledy. 
Tak jsme prožili okamžik, kdy teplota okolo třiceti stupňů, my stáli na její zahradě a do chorálu řvoucích papoušků 

a cikád zpívali Tichou noc, Neseme vám noviny a podobné vánoční písně. Tu 
nejlepší jsme si nechali ovšem až na loučení. Když k onu loučení a poděkování 
došlo, tak paní vlastička hbitě skočila za klávesy a naplno se rozezněla vánoční 
koleda narodil se Kristus pán. Jedno oko nezůstalo suché a člověk byl rázem 
myšlenkami skutečně jako na vánoční pohlednici od Josefa Lady.
Ano, pobyt v Austrálii byl pro mne osobně výjimečný a nezapomenutelný zážitek. 
Je to pro mne zatím absolutní top a zatím jsem v životě nezažil nic krásnějšího. 
Lidé tam žijí tak nějak v poklidu a usmívají se na sebe. Jsou k sobě tak nějak 
vstřícnější a srdečnější. Nějak extrovně neřeší čas, ani již zmíněné vzdálenosti. A 
takový život bych si přál, abychom jednou žili i u nás v čechách. A myslím si, že 

to jednou dokážeme. Už jenom ta skvělá parta úžasných lidiček z našeho souboru. Díky všem členům ta dovolená byla 
prostě bombastická a skutečně nezapomenutelná. 
Nasmáli jsme se možná na dvacet let dopředu. Původně jsme to přičítali tomu, že v Austrálii mají nějaký divný čaj, 
pak jsme to sváděli na vodu. Ale tím to asi nebude. Bude to prostě uvnitř člověka 
a v každém srdíčku. A já prostě nyní všem svým hereckým kolegům, přátelům a 
kamarádům za vše děkuji. Ať se stane v životě cokoliv, tak na tohle turné nikdy v 
životě prostě nezapomenu.
Nedá se popsat všechno, co jsme společně zažili a čemu všemu jsme se nasmáli. 
většinou výbuch smíchu začal ihned po probuzení a trval až do pozdního večera, kdy 
jsme ulehali k velice krátkému spánku. A třeba když jsme někdy uprostřed pobytu 
dělali asi již třicátý pokus za sebou, jakým směrem se vlastně v Austrálii točí odtékající 
voda, to se vůbec nedá popsat. Mimochodem pokusy skončili patem, neboť někdy se 
nám točila směrem doprava, někdy zase směrem doleva. 
Sice přátelům v čechách neodpovím na otázku, jakým směrem se voda točí, ale jen při 
vzpomínce na to, jak jsme to zjišťovali, mě ještě teď bolí bránice od smíchu. A nějaký 
podobný zážitek jsme zažili opravdu každý den.
Ještě jednou patří veliké poděkování našim průvodcům, přátelům a skvělým lidičkám Alence a Jirkovi Skočilasovým, 
jejich úžasné dcerce Maye, která nám moc pomohla a při všech čtyřech představení si zahrála roli trpaslíka Koloděje.
všem krajanům za jejich vstřícnost a srdečné přivítání.
Není divu, že při odletu domů jsme malinko zatlačovali slzičku a bylo nám trochu smutno. Ale tak už to v životě prostě 
chodí. všechno pěkné a krásné jednou skončí a já pevně věřím tomu, že je to proto, aby zase mohlo přijít něco ještě 
krásnějšího. Každopádně vzpomínky na toto turné ovšem navždy zůstanou v mých vzpomínkách.
A na otázku, jaká je vlastně Austrálie, musím odpovědět, že skutečně nevím. Byl jsem tam totiž velice krátce. Každopádně 
je to nádherná země a dovedu si úplně krásně představit, že bych tam prožil klidně celý zbytek svého života.
Již nyní jsem přesvědčený, že jsem tuto zemi neviděl naposledy a že se tam ještě určitě někdy podívám.

Beseda DUBEN - čERvEN 2017

Z DěNÍ v KLUBU
vOLyŇSKé DIvADELNÍ STUDIO v AUSTRÁLII  ...pokračování
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25. BŘEZNA 2017
mOLONGLO GORGE RECREATION RESERVE

FOTOSTŘÍPKy Z TÁBORÁKU

více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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VELIKONOCE
15. března 2017   (Autor: Denisa Zezulka)

Letošní oslavy velikonočních svátků, pořádané naším klubem, připadly na první dubnovou neděli. 
Podívat se přišlo více než osmdesát návštěvníků - malých i velkých, kteří při té příležitosti mohli 
okusit něco z českých tradic a zvyků. Připravena pro ně byla řada aktivit a soutěží - ať už tradiční 
pletení pomlázek, barvení a zdobení velikonočních vajíček mnoha různými způsoby či výroba 
velikonočních ozdob. všichni, a zejména ti nejmenší, se svého úkolu zhostili s vervou a bylo vidět, 
že si nedělní odpoledne náležitě užili. 

Příjemná velikonoční atmosféra byla završena soutěžemi o nejlepší pomlázku (kde na velikosti 
skutečně nezáleželo!), nejhezčí velikonoční vajíčko (přičemž kreativitě se skutečně meze nekladly) 
a nejkrásnějšího a nejchutnějšího beránka (což následně ocenilo i vřelé publikum). Každý výherce 
si odnesl sladkou odměnu (jak jinak:) a pamětní diplom.

Moc děkujeme všem, kteří se na organizaci velikonočních oslav podíleli! velký dík patří i všem 
návštěvníkům, bez nichž by naše oslavy byly nemyslitelné:) Doufáme, že jste si to všichni užili  
a těšíte se s námi na další ročník!

více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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české dědictví UNESCO - Praha
2. dubna 2017   (Autor: Jiří Skočilas)

Osídlení Prahy a jejího okolí bylo kontinuální od raného paleolitu do období 

laténského. S příchodem Keltů tu začínají na konci 2. století před Kristem 

vznikat oppida, která byla středisky osídlení, správy, kultů, výroby, obchodu 

a sloužila jako opevněná útočiště. Existuje názor, že právě keltský kmen 

Bójů dal základ jménu Bohemia. v druhé polovině 6. stol. sem pronikají 

první slovanské kmeny. vznik jména Praha není přesně historicky doložen, 

ale jako nejpravděpodobnější se zdá být název odvozený od slovesa pražiti v souvislosti s výrobou a zpracováním 

železa. Pražební jámy jsou doloženy i na pražském Petříně. více se ví o založení Pražského hradu. To lze s největší 

pravděpodobností klást do druhé poloviny 9. století, kdy sem člen vládnoucí dynastie slovanského rodu Přemyslovců, 

kníže Bořivoj I., nechal přenést své rodové sídlo z Levého Hradce. Tím dal tomuto místu roli sídla panovníka knížecích 

a posléze královských čech. O významu Prahy v 10. století přináší zajímavou zprávu židovsko-arabský obchodník  

a diplomat Ibrahim ibn Jakub, který v roce 965 popisuje město Frága, které je postavené z kamene a na jehož tržišti se 

lze setkat s velkým množstvím kupců a zboží. Současná Praha patří mezi tři nejnavštěvovanější města Evropy.

Pohled na město z Petřínské rozhledny Staroměstské náměstí

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992.
Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů 
zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého 
Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, vyšehradu i jejich jednotlivé 
památky. Rozsáhle založené Nové Město v návaznosti na pozdější přestavby v nových stavebních slozích 
svědčí o umělecko-společenském a kulturním vlivu Prahy od středověku do současnosti.

Praha - historické centrum
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vydejte se na prohlídku města Královskou cestou, kterou musel projet budoucí král ke korunovaci. 

Procházka nám zabere, pokud se nebudeme zdržovat prohlídkami interiérů, asi dvě hodiny. 

vyjdeme z centra města od Prašné brány do Celetné ulice. Míjíme Dům u černé matky Boží, 

renesanční Menhartovský palác, Carreto-Millesimovský palác, faru a dům U Tří králů, kde v mládí 

bydlel Franz Kafka. Přicházíme na Staroměstské náměstí s torzem radnice, kde je orloj z roku 1410. 

Kolem domu U Minuty projdeme na Malé náměstí s kašnou a dále do Karlovy ulice s původními 

středověkými domy. Nejrozsáhlejším areálem je Klementinum, vpravo před Karlovým mostem, na 

který vstoupíme Staroměstskou mosteckou a opustíme ho na druhé straně věží Malostranskou. 

Mosteckou ulicí přijdeme na Malostranské náměstí s chrámem sv. Mikuláše z 18. století. Odtud 

pokračuje naše prohlídka Nerudovou (původně Ostruhovou) ulicí. Zde nás upoutá množství 

domovních znamení v průčelích domů. Ulice končí a my se vydáme vpravo, kudy dojdeme na 

vyhlídku u Pražského hradu, kde Královská cesta končí.

PROHLÍDKA MěSTA

Více informací naleznete na internetových stránkách:

www.praha.eu - Portál hlavního města Prahy

české dědictví UNESCO - Praha  ...pokračování

Noční Praha Chrám sv. Víta Prašná brána

Zdroj: www.unesco-czech.cz

Karlův most se původně jmenoval Kamenný, a to až do roku 1870, kdy byl teprve pojmenován po svém 

zakladateli. Na jeho místě stál od poloviny 12. století do poloviny 14. století románský most Juditin, který 

3. února 1342 zničila povodeň. Po katastrofě byl v oblasti Juditina mostu používán 15 let provizorní most 

dřevěný. Stavba nového mostu začala 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut a základní kámen tehdy položil 

sám císař Karel Iv. Datum s přesným určením času bylo vybráno s ohledem na konjunkci Slunce se Saturnem, 

což byl podle výnosu papeže i astrologů nejvhodnější okamžik roku. Zkuste si napsat za sebou rok, měsíc, 

den a čas založení mostu. Dostanete pyramidu čísel 135797531 (1357 rok, 9 den, 7 měsíc, 5 hodin a 31 

minut).

Možná nevíte, že ...
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PRvNÍ CESTU ZIKMUNDA A HANZELKy PŘIPOMNěLA PO 70 LETECH JÍZDA vETERÁNů
22. dubna 2017  (Zdroj: Novinky.cz)

výBěR Z TISKU - čESKÁ REPUBLIKA

Jízda veteránů v sobotu připomněla 70 let od chvíle, kdy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund nasedli do Tatry 87  

a vyrazili do Afriky. Jízda začala ráno v Opletalově ulici v Praze a pokračovala k Národnímu technickému muzeu. 

v poledne se účastníci akce vydali na cestu do Zlína. Cesta legendárního modelu tatrovky bude poté pokračovat 

i dál do francouzského města Marseille a bude přesně kopírovat tehdejší trasu H+Z. Jízdy se účastní organizátor cestovatelského 

festivalu Neznámá země Petr Horký. Festival začal ve Zlíně 19. dubna a potrvá do 30. dubna, letos se koná již 21. ročník. Horký 

pojede s ředitelem festivalu Miroslavem Náplavou právě vozem Tatra 87, řídit bude majitel vozu Michal Popov.

OBčANSTvÍ ZA ODMěNU? HLAvNě SPORTOvCůM A věDCůM
5. dubna 2017  (Zdroj: Novinky.cz)

Získat státní občanství není jednoduché a zájemci musí splnit náročné podmínky včetně jazykového testu, 

zkoušky z českých reálií nebo nutnosti alespoň tři roky v tuzemsku platit daně. Ministerstvo vnitra ale uděluje také 

několik občanství takzvaně za odměnu, tedy výměnou za významný přínos pro českou republiku. výjimku z jinak 

velmi přísných pravidel získalo v uplynulých dvou letech vždy zhruba 20 lidí. většinu z nich přitom tvoří špičkoví vědci a akademičtí 

pracovníci, případně vrcholoví sportovci se šancí na start v české reprezentaci. vyplývá to z údajů uveřejněných ministerstvem vnitra 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Úřad může ze zákona udělit státní občanství české republiky podle speciálního 

paragrafu v případech, kdy by takový krok znamenal významný přínos pro stát v oblasti vědy, vzdělávání, kultury a sportu. Případně 

pokud by to vyžadovaly mezinárodní závazky republiky, humanitární účely nebo jiné státní zájmy.

ZEMŘEL KARDINÁL MILOSLAv vLK
18. března 2017  (Zdroj: Novinky.cz)

Kardinál Miloslav vlk, který v posledních měsících trpěl rakovinou, zemřel v sobotu věku 84 let. Na twitteru  

o tom informoval kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka. Papež František poslal kardinálu Dukovi 

soustrastný telegram k úmrtí kardinála vlka. vyjadřuje obdiv vlkovi i za jeho činnost v době perzekuce církve. 

Německá agentura DPA zdůrazňuje, že vlk se zasazoval o smíření mezi čechy a Němci a že v roce 1999 obdržel německý velký kříž 

za zásluhy. všímá si, že vlk byl i v silně ateistické české republice všestranně respektovanou osobností. 

SENÁTOŘI SCHvÁLILI TýDEN vOLNA PRO OTCE PO NAROZENÍ DÍTěTE
19. dubna 2017  (Zdroj: Novinky.cz)

Týden volna pro novopečené tatínky ve středu dopoledne schválil Senát. Součástí novely je i zlepšení podmínek 

pro osiřelé děti, aby získaly sirotčí důchod, a vyšší nemocenská pro dobrovolné hasiče a záchranáře, kteří se zraní 

při zásahu. Nyní již jenom zbývá, aby novelu podepsal prezident Miloš Zeman. Novelu zákona o nemocenském 

pojištění ve středu projednával Senát. Nárok na sedm dní placeného volna mají mít jen plátci zdravotního pojištění a mohou je 

čerpat v období šestinedělí.  Právě k týdnu volna pro novopečené tatínky měla největší výhrady opozice.

čESKÁ LÍPA SLAvÍ ÚSPěCH v CELOEvROPSKé SOUTěŽI STROMů
21. března 2017  (Zdroj: Novinky.cz)

Osm set let stará lípa z Lipky na Chrudimsku získala 3. místo v celoevropské soutěži Evropský strom roku 2017. 

výsledky v úterý zveřejnili pořadatelé soutěže z Environmental Partnership Association. českou lípu předběhly 

jen dva duby z Polska a Walesu. O titul soutěžily stromy ze 16 evropských zemí a celkový počet hlasů přesáhl 125 

tisíc. Celoevropská soutěž vznikla v roce 2011 na základě české ankety Strom roku, kterou dlouhodobě pořádá Nadace Partnerství. 

Lípa z Lipky dosáhla na 3. místo s téměř 15 tisíci hlasy a patřila k nejstarším stromům v soutěži.

CZ
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v ROKU 2015 UDELILO SLOvENSKO 309 OBčIANSTIEv
22. apríla 2017 (Zdroj: SmE.sk)

výBěR Z TISKU - SLOvENSKÁ REPUBLIKA

Slovensko v roku 2015 udelilo 309 občianstiev, z toho 66 percent bolo udelených občanom krajín mimo EÚ. 

Najúspešnejšími uchádzačmi o slovenské občianstvo boli občania Ukrajiny (23,6 percent všetkých udelených 

občianstiev), nasledovali česká republika (22,7 percenta) a Spojené štáty (desať percent). Naopak, Slováci boli 

3. najúspešnejší uchádzači o občianstvo v Maďarsku. výsledky Eurostatu agentúre SITA poskytla Zuzana Harvanová zo Zastúpenia 

Európskej komisie na Slovensku. v roku 2015 získalo občianstvo niektorého štátu Európskej únie približne 840 000 ľudí, čo 

predstavuje pokles v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Z celkového počtu občianstiev EÚ bolo pritom 87 percent udelených 

občanom z krajín mimo EÚ.

PÁPEŽ FRANTIŠEK DOSTAL OD SLOvÁKOv DAR, BIBLICKý KOMENTÁR KU KNIHE ŽALMOv
12. apríla 2017 (Zdroj: SmE.sk)

Pápež František dostal zo Slovenska nevšedný dar. Slovenský biblický komentár ku starozákonnej Knihe žalmov.

Odovzdal mu ho dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity miloš Lichner, ktorý je rovnako ako Svätý Otec, 

jezuita. Ako povedal Lichner pre agentúru SITA, žalmy sú najobľúbenejšou biblickou knihou. „Žalmy spájajú 

Židov, katolíkov i protestantov,“ zdôraznil Lichner. Komentár je výsledok dlhodobej práce tímu slovenských odborníkov v biblických 

vedách. „Ide o nový preklad Knihy žalmov z gréčtiny a hebrejčiny,“ povedal Lichner s tým, že dielo obsahuje patristický, ale aj 

rabínsky komentár k žalmom. Biblisti sa venovali v obsažnom diele, ktoré má 800 strán, prvým 25 žalmom. Ďalších 25 chcú vydať 

do konca roka.

BAROKOvý KAŠTIEľ v BERNOLÁKOvE PO KOMPLExNEJ REKONŠTRUKCII OPäť SPRÍSTUPNIA
7. apríla 2017 (Zdroj: SmE.sk)

Po takmer trojročnej rekonštrukcii slávnostne otvorili jedno z najvýznamnejších barokových diel na Slovensku - 

kaštieľ v Bernolákove. Svoje narodeniny tu oslavovala Mária Terézia a navštívil ho aj americký prezident Theodore 

Roosevelt. Zámerom jeho komplexnej obnovy bolo prinavrátiť mu kultúrno-spoločenský význam a jeho genius 

loci. Areál kaštieľa bol v minulosti centrom kultúrneho i politického života. Stretávali sa tu významné osobnosti a nechýbali tu ani 

slávnosti. Dlhé roky však kaštieľ chátral, až kým sa v roku 2014 nezačalo s jeho obnovou.

SLOvENSKO SA CHCE STAť TRvALýM čLENOM EURóPSKEHO LABORATóRIA 
MOLEKULÁRNEJ BIOLóGIE
20. apríla 2017 (Zdroj: SmE.sk)

Ministerstvo školstva predložilo na pripomienkové konanie návrh na pristúpenie Slovenska k Dohode o zriadení 

Európskeho laboratória molekulárnej biológie. Medzi hlavné dôvody pristúpiť k dohode patrí možnosť využívať 

unikátnu infraštruktúru jednotlivých centier. ministerstvo školstva o tom informovalo v predkladacej správe k 

návrhu na portáli Slov-Lex. Európske laboratórium molekulárnej biológie patrí medzi svetových lídrov vedy a výskumu v oblasti 

prírodných vied. Slovenská republika sa stala takzvaným perspektívnym členom v júni 2014. Perspektívne členstvo je dočasné a 

maximálne trvá tri roky. Keďže čas perspektívneho členstva Slovensku vypršal, ministerstvo školstva požiadalo 31. októbra 2016 o 

trvalé členstvo.

ZOMREL SOCHÁR TEODOR BANÍK, BLÍZKy PRIATEľ ALExANDRA DUBčEKA
12. apríla 2017 (Zdroj: SmE.sk)

Po ťažkej chorobe na zlyhanie srdca zomrel v stredu vo veku 87 rokov známy slovenský sochár a blízky priateľ 

Alexandra Dubčeka Teodor Baník. Teodor Baník sa narodil 28. novembra 1929 v Bratislave. v rokoch 1949-1954 

študoval na vysokej škole výtvarných umení (vŠvU) v Bratislave na oddelení figurálneho sochárstva u prof. 

Alexandra Trizuljaka, prof. Jozefa Kostku. Jeho sochárske dielo je zamerané na komornú a pamätníkovú tvorbu a na výtvarné riešenie 

v architektúre. Pôsobil prevažne v Bratislave. Základom sochárskej tvorby Teodora Baníka je reflektovanie námetových zdrojov 

moderného realistického sochárstva. v Baníkovej tvorbe bola samozrejmosťou citovosť, ba aj sentiment. v modernej slovenskej 

keramikárskej tvorbe rozvíjal možnosti figurálnej tvorby. Bol považovaný za blízkeho priateľa Alexandra Dubčeka a jeho rodiny.

SK
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v úterý 22. listopadu jsme se společně s její 
rodinou - manželem Pepou, dcerou Evie, zetěm 
Craigem, vnuky Lachlanem, Alexandrou, Alannou, 
pravnučkou Elsie a přáteli loučili s vlastou.
Životní pouť vlasty shrnul ve své eulogii její 
manžel Pepa a přednesl ji její zeť Craig. vlasta se 
narodila v Neratovicích, kde prožila svoje dětství 
a mládí. Jako 18letá dívka se setkala v horské 
oblasti Harachově s mladým poručíkem, který tam 
sloužil jako hlídka na česko-polských hranicích. 
Bylo to setkání, které je zavázalo na celý život. 
Za rok se konaly zásnuby a plánovala se svatba v Neratovickém kostele. K tomu ale nedošlo – 
komunistické vedení po únoru 1948 obvinilo jejího snoubence Pepu z protistátní činnosti, uvěznili 
ho a Pepa čekal na soudní proces.
vlasta v té době žila u rodičů v Neratovicích, pro činnost jejího snoubence ztratila svoje zaměstnání 
a náplní jejího mladého života se staly pravidelné návštěvy snoubence ve vězení, kam mu přinášela 
jídlo a naději. Za 10 měsíců byl Pepa odsouzený na 16 let nucené práce v Jáchymovských uranových 
dolech a bylo známé, že kdo tam jednou dojde, tak se živý odtud už nevrátí. Pepovi se však spolu  
s dalšími dvěma trestanci podařilo pomocí spolužáka ve strážní službě z tábora uniknout. Na druhý 
den nastala honba na utečence, jednoho chytili, ale Pepa s kamarádem se ukryli u jeho strýce 
na vesnici. Pepovi se podařilo poslat vlastě dopis prostřednictvím souseda vlastiných rodičů,  
ve kterém ji prosil, aby mu poslala jeho vojenskou uniformu, kterou měl doma ve skříni. Navzdory 
velkému nebezpečí, které bylo s touto akcí spojené, vlastě se podařilo uniformu propašovat a Pepa 
se tak mohl nenápadně vrátit vlakem do své rodné vsi. ve vlaku bylo mnoho policejných hlídek  
a bez uniformy by byli Pepu určitě odhalili.
vlastiny rodiče nechtěli, aby vlasta následovala Pepu do zahraničí, ale ona se k němu přesto 
přidala a tak jejich společná cesta začala ve 4 hodiny ráno, jejich první pokus dostat se autobusem  
k hranicím se nevydařil, řidič od nich nepřijal už vyřazené rakouské šilinky a vlasta vycítila, že to 
může být nebezpečné a proto oba rychle opustili autobus. Dále pokračovali pěšky a vlasta navrhla, 
aby nešli po cestě, ale lesem a udělali dobře, protože později na cestě z dálky viděli policejní 
hlídku, která by je byla zadržela.
Blízko hranice našli útulek u známých, kteří je nechali přenocovat a podařilo se jim také získat pravé 
šilinky. Přechod přes hranice se vydařil a potom následovala 150 km dlouhá cesta do vídně přes 
ruskou okupační zónu, což byla také nebezpečná cesta – v autobuse bylo mnoho ruských vojáků. 
ve vídni se dostali na americké velení (ti poznali už Pepův případ), ale ti jim nedoporučili zůstat ve 
vídni, kde bylo mnoho ruských špionů, pomohli jim dostat se do americké zóny do Lince, kde žili 3 
měsíce a kde také uzavřeli sňatek (na svatbě byli jenom oni dva – sami).

(17. 10. 1928 – 13. 11. 2016)
vZPOMÍNKA NA vLASTU ŠIMEčKOvOU
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vlastina a Pepova další cesta byla do Itálie a potom z Neapole do Sydney na americké lodi SS Stuart, 
kde se spřátelili s vícerými čechy. vlasta pracovala na lodi v kuchyni. Ze Sydney je vlakem přemístili 
do Bathurstu, kde žili ve stanech 3 měsíce. Poté byli přeloženi zpět do Sydney, kde vykonávali 
různé domácí práce a nakonec oba pracovali v kuchyních hostelů, kde bývali. v roce 1954 vlasta 
otěhotněla a tak opět byli oba přeložení do hostelu pro rodiny do Bunnerongu, kde získali mnoho 
přátel. vlasta a Pepa byli velmi pracovití a brzy se jim podařilo – jako prvním z migrantů – koupit si 
dům v Maroubra.  
Po narození Evie se vlasta vrátila k práci v kuchyni, byla velmi dobrou matkou a kuchařkou a často 
hostila přátele. Když si koupili auto – Fairlane – začali pravidelně jezdit na dovolené do Talbinga na 
pstruhy. vlasta s Pepou si velmi oblíbili hornatou krajinu a rozhodli se usadit v Canbeře, kde si Pepa 
v roce 1974 postavil dům v Chapmanu – chtěl být blízko řekám a Sněžným horám. 
Dcera Evie pracovala na univerzitě, kde se seznámila s Craigem, vzali se a v roce 1981 se jim narodil 
syn Lachlan, v roce 1985 Alexandra a o rok později Alanna. K rodině ještě přibyla v 2015 pravnučka 
Elsie, dcera Lachlana a Emmy. Návštěva Elsie pokaždé vyvolala úsměv na vlastině tváři.
vlasta celý svůj život věnovala rodině, její pečlivost a dobré rady pomáhaly navádět nové generace 
na správnou cestu a její odměnou byla z jejich strany láska a uznání.
 
Rodina a přátelé vlasty si zachovají na ni nehynoucí vzpomínku jako na nejlepší družku v životě, 
vynikající matku, oblíbenou babičku a nezištnou přítelkyni. čest její památce! 

NAŠI čLENOvé

(17. 10. 1928 – 13. 11. 2016)
vZPOMÍNKA NA vLASTU ŠIMEčKOvOU   ...pokračování



Pavouk je hned tady a hned zas tam, cestuje po světě, 

a když někam přijde, postaví velikou síť a pořádá 

představení, odpoledne pro malé mouchy a večer pro velké, 

všechna představení jsou zdarma, diváků je jako much, 

dívají se na pavouka, který se houpá vysoko na provaze, 

jen tak bez držení, a mouchy se diví a říkají si, to jsme 

ještě neviděly, to bychom chtěly umět, a pavouk 

na ně volá, jen se nebojte, můžete 

to zkusit, když spadnete, spadnete 

do sítě, a malá zelená moucha, která se nebojí, 

vyleze nahoru, ale opravdu to není jen tak 

jednoduché, ať dělá co dělá, nakonec spadne 

do sítě a nemůže ven a pavouk se směje, jak se 

ta zelená moucha motá v síti, směje se velice, směje se dlouho a všechny mouchy jsou netrpělivé 

a volají, tak co je, proč se nepokračuje, a pavouk se přestane smát a řekne, lituji, pokračovat se 

nebude, rozejděte se, dostal jsem totiž chuť na malou přesnídávku, a mouchy se rozcházejí a říkají 

si, to je nějaký divný pavouk, viďte, ale co mohou dělat, představení je přece zdarma.
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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)

PAVOuK
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SOUčASNÍ čEŠTÍ SPISOvATELé
2. dubna 2017   (Autor: Karolína Pohlová)

Spisovatelka

Narozena 1957

česká Republika

v různých fázích své kariéry herečka, uklízečka, balička, pošťačka, domovnice, máma, spisovatelka, dramatička, 

scénáristka a cyklistka. Je nejmladší ze tří dětí spisovatele Pavla Kohouta.

Po absolvování základní školy studovala na dvouleté ekonomické škole, brzy ale přestoupila na Akademické 

gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze, kde v roce 1976 maturovala. Po maturitě podepsala Chartu 77 a další 

studium jí nebylo umožněno, proto se vzdělávala soukromě. Po krátkém prvním manželství se v roce 1985 

podruhé provdala za Ing. Jiřího Boučka, se kterým se přestěhovala do osady Záhrabská (vráž u Berouna), kde 

žijí dodnes. Mají tři syny, dva adoptované, Dominika a Mariána, a jednoho vlastního, vincka (*1991).

Prózy Indiánský běh, Křepelice, Když milujete muže, Krákorám jsou jednotlivě zastoupeny v antologiích české 

literatury v USA, velké Británii, Dánsku, Polsku, Srbsku, Koreji atd., časopisecky byly publikovány v mnoha 

dalších zemích.

Napsala také scénář k celovečernímu filmu Smradi, který měl premiéru v roce 2002 a byl nominován na 

českého lva v sedmi kategoriích, jedna z nominací byla také za scénář. Děj je inspirován životním příběhem 

manželů Boučkových a adopcí dvou romských dětí.

Tereza Boučková

BOŽÍ A JINÁ MUKA
Fejetony o lásce ke kolu, k níž se autorka vysloveně nerada, těžce a v podivném 

dobrovolném donucení v průběhu let dopracovala, a o jiných vášních  

a někdy i mukách. Taky o úplně obyčejných, smutných i veselých věcech života,  

o manželství, šťastných mužích, nešťastných volbách, blbých politicích, krásných 

knihách, dojemných filmech. A třeba i o Romanovi a jeho rychlostním rekordu. 

Fejetony o lidech, které byly opět napsány s největší láskou, a taktéž otištěny 

v letech 2004–2009 v Hospodářských novinách, Pražském deníku, MF DNES  

a Právu. Některé nebyly otištěny nikdy, protože je Tereza Boučková napsala až 

pro tuto knížku. S láskou, jak jinak!

Přehled ostatní knih Terezy Boučkové naleznete na internetových stránkách:

www.kosmas.cz/autor/44/tereza-bouckova/#knihy



Rozhodli jsme se, že letní dovolenou strávíme tentokrát u nás doma. Proč se táhnout široko daleko, když pořádně 

neznáme ani svou vlast? Jeden týden jsme proto byli na Kutnohorsku, jeden v  Beskydech.

Doufala jsem, že se v těch dnech budeme i trochu poflakovat, ale nakonec z toho (pro mě) byly každodenní cyklistické 

rekordy v počtu ujetých kilometrů a spousta nečekaných dojmů.

Když jsme brázdili silničky kolem Kutné Hory (s šíleným přejezdem Železných hor), kde zrovna zemědělci sklízeli obilí, 

poučil mě muž, že se touláme chudým krajem.

Nevím, z kterého století ta informace pocházela, ale jen ji řekl, projel kolem nás první obří supermoderní a superdrahý 

traktor John Deere. A pak už kolem svištěly jen takové úžasné traktory a traktor Zetor, který vypadal jak Deerovo 

nedonošené mimino, jsme viděli jen jeden….Tak chudým krajem jsme projížděli!

Beskydy byly, pokud vím, taky odjakživa drsný a chudý horský region. Tam mělo naše brázdění na kole ještě jiné grády, 

protože jsme se ubytovali v horské chatě Skalka (961m) a kromě jednoho výletu po hřebeni jsme vždy sjížděli do údolí, 

pak šplhali na protilehlý nejvyšší bod a zase zpátky dolů a večer nahoru do Skalky, a to byl děs, i když nám dal šéf 

chalupy, pan Plinta, vždycky hodně najíst. Po večeři jsem se trochu vzpamatovala a dokázala dojít do postele, což byl 

nakonec nejtěžší výkon každého dne.

Projezdili jsme hvězdicovitě místa kolem Jablunkova (někdy jsme cyklostezku ztratili a jeli a tlačili a chvílemi nosili kola 

na zádech po turistické modré a to bylo fakt výživné)!, byli jsme v Hrčavě, nejvýchodnější obci naší republiky (týden 

předtím jsme stáli v číhošti na geografickém středu), prozkoumali místní kopce a údolí…

A viděli honosné domy (většinou dvou i třípatrové), obrovské pěstěné zahrady s téměř golfovým trávníkem, zemědělské 

usedlosti s perfektní technikou anebo naopak úplně bez techniky, zato s krásnými dřevěnými stojany – kvrdlačkami na 

sušení sena, zrekonstruované horské chalupy, upravené chaty, penziony s bazény.

Jak dobře se nám žije. Jak málo to víme.
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NAšE KNIHOVNA

Z LITERATuRy

Z důvodu právě probíhající velké reorganizace je naše knihovna do odvolání uzavřena. 

Omlouváme se případným zájemcům o zapůjčení knih. Knihy je možné vrátit i zapůjčit po domluvě 

s naší knihovnící Dominikou. 

Jan Amos Komenský

OuR LIBRARy
Beseda’s library is currently closed until further notice due to large re-organisation currently taking 

place. We apologise for the inconvenience. If you wish to return books or hire one, you can do so by 

appointment only with our librarian Dominika.

“Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. 
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.”

SOUčASNÍ čEŠTÍ SPISOvATELé

TEREZA BOUčKOvÁ   ...POKRAčOvÁNÍ

JAKO v RÁJI - ukázka z knihy Boží a jiná muka
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čESKý JAZyK A LITERATURA
12. dubna 2017 (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 pravopisem, má nyní šanci. v testu lze udělat maximálně 60 

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

SPRÁvNé ŘEŠENÍ

František s Josefem byli dobrými přáteli. Jednou se rozhodli, že spolu vyrazí na výlet. Josef jako destinaci zvolil jižní čechy. 

František chvíli přemýšlel, ale nakonec svolil. Cesta byla neobvyklá, potkali slepýše s dvěma mláďaty. Když šli přes pole, 

minuli velké otepi slámy. Po nějaké době se zastavili v dřevěné restauraci U Jednorožce. Obsluhovaly zde dvě žvýkající 

ženy, které byly velmi bystré. Uvařily hostům oběd a během odpoledne jim přinesly několik piv. Když se František s Josefem 

vypotáceli ven, ocitli se u visutého mostu. Bylo sychravo, což jim situaci ztěžovalo. František vykročil jako první, Josef si 

nahlas stěžoval, ale brzy Františka následoval. Most hrdinně překročili, oba už ale zívali únavou. Došli k hotelu U červeného 

kůzlete, objednali si pokoj s dvěma postelemi. Popřáli si dobrou noc a brzičko usnuli. 
František s Josefem b...l... dobrým... přátel.... 

Jednou se rozhodl..., že spolu v...raz... na v...let. Josef jako dest...

naci zvol...l ...ižní ...echy. František chvíli přem...šlel, ale nakonec 

...volil. Cesta b...la neobv...klá, potkal... slep...še s dvěm... mláďat.... 

Když šl... přes pole, minul... velké otep... slám.... Po nějaké době se 

zastav...l... v dřevě...é restauraci ... ...ednorožce. Obsluhoval... zde 

dvě žv...kající ženy, které byl... velmi b...stré. Uvařil... hostům ob...d 

a během odpoledne jim přinesl... několik p...v. Když se František 

s Josefem v...potácel... ven, ocitl... se u v...sutého mostu. Bylo s...

chravo, což jim s...tuaci ...těžovalo. František v...kročil jako první, 

Josef si nahlas ...těžoval, ale brz... Františka následoval. 

Most hrdi...ě překročil..., oba už ale z...val... únavou. Došl... 

k hotelu U ...erveného kůzlete, ob...dnal... si pokoj s dvěm... 

postelem.... Popřál... si dobrou noc a brz...čko usnul.... 

PRAvOPISNé CvIčENÍ
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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

vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce hlávku zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu 
má přivázanou malou loď. Už chce nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opouští. Důvodem zhoršení 
nálady je, že se do té lodičky všechno naráz nevejde. A když tu nechá vlka samotného, vlk sní kozu. Když tu 
nechá kozu, ta sní zelí. Jak dostane vlka, kozu i zelí na druhou stranu? Do loďky se mu vejde jen jedna věc. A na žádném 
z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí.

HÁDANKA

Koza tam. Nic zpět. vlk tam. Koza zpět. Zelí tam. Nic zpět. Koza tam.
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Full name and age

Colour me Happy
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OSMISMěRKy
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OSMISMěRKy



Beseda DUBEN - čERvEN 2017

KŘÍŽOvKA KLASICKÁ
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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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