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

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, A. & Z. Wallner $50, R. Jez $50, E. Kowalski $20, J. Suchovsky 

$50, S. Jezek $40, V. & J. Gottwald $30, J. & J. Andres $50, E. & m. Gartner $50, F. Kovarik 

$20, R. & D. Ceremidas $25, R. & m. Greene $45, P. Kocianova $50, B. Puza $40, J. mikusek 

$ 25



Vážení přátelé, 

 

nepamatuji si tak dlouhou a mrazivou zimu jako tu letošní. Avšak ani takovéto počasí nás „besedníky“ 

neodradilo a neodradí v našich aktivitách. Podíváme-li se zpět na uskutečněné akce, je vidět, že 

jsme opět nezaháleli. 

Proběhla přednáška Radka Jaroše Koruna Himaláje, kde nám horolezec přiblížil drsnou realitu 

ledového království a zdolávání nejvyšších vrcholků světa. Dále se také uskutečnila první část 

Povídání o putování po národních parcích západního USA s krásnými fotografiemi a poutavým 

vyprávěním Blanky a Mirka novákových. Účast byla velmi hojná a doufejme, že si nenecháte ujít 

připravovanou druhou část.

Samozřejmě nemohu opomenout poslední tradiční vepřové hody, které byly opět velmi úspěšné, 

a tak bych tímto rád poděkoval všem, kteří se na letošní přípravě podíleli – a že Vás nebylo málo! 

Od pánů, kteří od časného rána pekli lahodné maso, jehož kůrčička byla dokonale křupavá, až po 

milé a usměvavé dámy v kuchyni a u stolku se zákusky a nápoji. Díky také patří směně u výčepu, 

bez které by vepřové hody nebyly úplné. Jedná se o naši druhou největší akci roku, která je mezi 

naší i australskou komunitou velmi populární. A zvládli jsme ji na výbornou! Děkujeme také 

přispěvatelům, kteří věnovali do opětovně bohaté tomboly lákavé a nápadité ceny, jejichž losování 

bylo plné překvapení a náramně jsme si jej užili.

A co dalšího nás čeká? To se můžete dozvědět na www.beseda.org.au. neváhejte tedy, navštivte náš 

web a přijďte mezi nás – těšíme se na Vás a rádi Vás uvidíme!

na závěr této zprávy bych také rád poděkoval Karolíně za vyučování českého jazyka pro začátečníky 

a pokročilé. Přeji mnoho zdaru a trpělivosti nejen jí, ale i studentům při učení tak nelehkého jazyka, 

jakým čeština zcela jistě je.

Se srdečným pozdravem za Besedu 

Beseda říJEn - PROSInEC 2017

SLOVO PREZIDENTA BESEDy

strana 2

Aleš Zezulka



čLEnSKÁ PřIHLÁŠKA
mEmBER REGISTRATION

Jméno/name: ............................................................... Příjmení/Surname: .....................................................................

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

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

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

 

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

2018
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 break your work week!

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

Jste srdečně zváni na další setkání s Mikulášem, čertem a anděly, Vánoční trhy a také divadelní představení 
našich malých členů! 

neděle 3.12. 2017 od 14:00 hod., klub Beseda

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

ST. NICHOLAS CELEBRATIONS WITH xmAS mARKET 
Sunday 3.12. 2017 from 2:00pm, Club Beseda

MIKULÁŠKÁ nADíLKA S VÁnOčníMI TRHY & DěTSKé DIVADLO

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.

Posezení u ohně s přáteli, opékání buřtů a zpívání převážně českých písniček při kytaře. S sebou: buřty, 
kempovací židle, dřevo na oheň, hudební nástroj (pokud máte) a dobrou náladu.

Sobota 11.11. 2017 od 17:00 hod., molonglo Gorge

Come and enjoy sitting around the camp-fire with friends, grilling “kransky” and singing mostly Czech songs 
accompanied by guitar. Bring your sausages, camping chair, and musical instrument (if you have one).

BONFIRE NIGHT
Saturday 11.11. 2017 from 5:00pm., molonglo Gorge

TáBORáK

Výbor klubu zve nejen členy, ale i všechny čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili tohoto 
setkání. na pořadu jsou zprávy o činnosti v minulém roce, volba nového výboru a návrhy na činnost v příštích 
dvanácti měsících.

Úterý 21.11. 2017 od 18:30 hod., klub Beseda

The Beseda committee invites all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra 
and surrounding area. We will report on our activities for the past year, elect a new committee and discuss 
proposals for next year’s program.

ANNuAL GENERAL mEETING
Úterý 21.11. 2017 from 6:30pm., Club Beseda

VýROční SCHůZE KLUBU - VŠICHnI VíTÁnI
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VýROční SCHůZE KLUBU

Program

Zahájení1)

Volba zapisovatele a řídícího schůze po odstoupení výboru2)

Zpráva pokladníka a audit hospodaření Besedy3)

Žádost odstupujícího výboru o udělení absolutoria4)

Volba nového výboru pro rok 2017-20185)

Diskuze a návrhy pro příští období6)

Závěr7)

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

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

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

Beseda
21. listopadu 2017, 18:30 hodin 

ANNuAL GENERAL mEETING

Program

meeting opens1)

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

Financial report and club’s management audit presentation3)

Official request by resigning committee for absolutorium approval4)

Election of new committee for year 2017-20185)

Open discussion, suggestions and proposals for next term6)

Conclusion7)

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

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

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

21st November 2017, 6:30 pm 
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The Czechoslovak-Australian Association of Canberra and Region, Inc.

We cordially invite you to 
an activity-rich pre-Christmas 
afternoon full of fun. Like every 
year, you can expect Christmas-themed activities, traditional carols, and, of course, a visit from 
St Nicholas and his team with angels and possibly a devil, who will have a sweet prize for the 
children in exchange for a short song or little poem.

Participating children will preform a musical play titled "The Snow Dragon."

A new feature on this year's program will be a small Christmas fair featuring handmade wares, 
sweet cakes, and beer on tap. (made by "The golden hands" of Czech and Slovak community 
members)

ENTRY$5 

$10
FEE COVERS THE TREAT BAG FROM 
ST.NICHOLAS & ACTIVITIES

CHILD

 2+CHILDREN IN FAMILY

WITH Christmas Fair          

  & MUSICAL PLAY “Snow Dragon”

St.Nicholas Celebrations

3RD DECEMBER 2017 | 2:00 PM | CLUB BESEDA
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Je to vdacna uloha opisat velmi 

uspesnu akciu v Besede. Pecene prasiatko pripravujeme v Besede uz mnoho rokov a 

kazdym rokom sa nam podari prekonat predosly . Tak tomu bolo i tento krat. Rekordna 

navsteva a rekordny zisk. maso bolo upecene perfektne, kapustu si kazdy chvalil ,vraj 

jedna z najlepsich. S knedlikami sme trochu experimentovali, zakupili sme ich po prvy 

krat v Sydney Country Club, aby sme neobtazovali nasich clenov (I ked vieme ze by 

ochotne navarili.) Doniesli sme 30 bochnikov. Boli prekavapujuco velke, spotrebovali 

sme iba 15 a druhych 15 sme lahko predali. Boli krasne nadychane, 30 kuskov sme 

nakrajali z jedneho bochnika. Verim ze ti ktori si knedliky kupili, si doma na nich 

pochutnali zrovna ako ja. No a capovane pivo, to nemalo ziadnu chybu tiez. Vsetkeho, 

vcetne sladkosti bolo pre kazdeho do syta. 

minuly rok som vam spomenul, ze by sme velmi radi zaistili  spravnu teplotu 

podavaneho jedla, aj tomu poslednemu zakaznikovi.  my sme presvedceni a dufame 

ze aj vy, ze sa nam to toho roku podarilo. 

Beseda říJEn - PROSInEC 017

Z Dění V KLUBU

VEPřOVé HODY 2017

20. září 2017   (Autor: Janko Suchovský)
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Vypozicali sme si z Ceskej Ambasady 3 nerezove vyhrievane misky, k tomu sme 

prikupili 2 electricke panvice. maso sa krajalo do vyhrievanej panvici, takze na pult 

dorazilo vzdy v spravnej teplote. Tri misky na pulte drzali spravnu teplotu kapusty, 

knedlikov a masa.  Taniere boli predhrievane. misky su obzvlast vhodne pre nas. Su 

vyhrievane samostatnymi horakmi, takze nepridavaju k elektricky pretazenej kuchyne. 

Sme velmi radi, ze takto, pomerne jednoducho sme vyriesili co nas uz nejaky cas 

trapilo. Ale stale je co vylepsovat. 

Z Dění V KLUBU
VEPřOVé HODY 2017  ...POKRAčOVÁní

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

Omluvame sa za zdrzanie pri servirovani. Ohrievac knedlikov (je velmi stary a 

nespolahlivy), nam vyhodil poistku co sme si vsimli az ked  bolo neskoro. Tiez nam 

zostava na buduci rok vyriesit ako naist dalsie miesta pre stale zvysujuci sa pocet 

navstevnikov. Presto vsetko ze mame z toho bolenie hlavy, mame strasnu radost 

ze prichadzate vo vacsom pocte. Vybor je tiez povdacny vsetkym dobrovolnikom 

za ochotu nezistne pomoct, kde a kedy bolo treba. I ked je delba prace planovana 

velmi podrobne, i tak je nevyhnutne improvizovat  v den akcii. A vtedy su ochotni 

dobrovolnici hodni zlata. Tiez dakujeme mamickam za chutny a bohaty vyber 

napecenych sladkosti. Toto vsetko nam  dodava elan do buduceho Porkfestu.

20. září 2017   (Autor: Janko Suchovský)
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Z Dění V KLUBU

TřI MěSíCE PO nÁRODníCH PARCíCH JIHOZÁPADU USA

“Byla jsem opravdu příjemně překvapená krásami této země plné kontrastů. Mirek byl výborným vypravěčem 

u každého obrázku do posledního historického detailu. Opravdu jsme tam na “Spectacular výletě” byli také 

s nimi.”   Zdraví Vlasta Gottinger

“Moc bych chtěla poděkovat Blance a Mirkovi za příjemné nedělni posezení v Besedě. Vaše prezentace 

nádherných fotografií z vaší cesty po národních parcích USA byla velice zajímavá. Těším se další pokračování.”

milena

“PřIJĎTE SI POSLECHnOUT VYPRÁVění A PROHLéDnOUT FOTKY Z PUTOVÁní RODInY nOVÁKOVýCH  

PO SPOJEnýCH STÁTECH” Tak asi zněla pozvánka na tento večer.

Protože jsme v tu dobu museli odjed do SA vůbec jsem netušil, že bych to mohl zvládnout se této zajímavé 

akce zúčastnit. Měli jsme štěstí a náš příjezd ze SA se malinko uspíšil. V posledních minutách jsem zkontaktoval 

naše syny a jelo se. Tak tak, jsme přijeli na zahájení.

 Můj instinkt se tohoto večera zúčastnit mě nemýlil, protože jak celková presentace s výkladem k tomuto 

promítání, tak i připravené pohoštění bylo přímo nad očekávání.

Rád bych manželům Mirkovi a Blance novákovým poděkoval za tento úžasný večer a budu se těšit na další 

pokračování 15. října opět v Besedě.

Kdoko-li neměl možnost se tohoto promítání zúčastnit, tak jej vřele doporučuji. Je to i pro ty, kterým již český 

jazyk pomalu odeznívá, neboť jeho presentace je v anglickem jazyce.

Ještě jednou díky.   Vladimír Gottwald

17.9. a 15.10. 2017   (Autor: Blanka Nováková)

Dva nedělní podvečery v 17. září a 15. října Beseda otevřela své 

dveře zájemcům o obrazový výlet na druhou stranu zeměkoule. 

Asi 30 účastníků se pohodlně usadilo do křesel, aby se nechali provést tříměsíčním putování po 

národních parcích jihozápadu USA při promítání fotek a poutavým vyprávěním zážitků. Jaké byly 

jejich dojmy si můžete přečíst níže. O přestávce jsme si pochutnali na výborném občerstvení ve 

formě párečků, tlačenky a domácích koláčů s vínem nebo kávičkou. Důležité bylo samozřejmě i 

pobesedování s kamarády.

Děkujeme všem účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry, která provázela oba dva večery.

Dojmy z promítání



Dana was born on march 8, 1931 in Prague. Dana had a happy childhood growing 

up as an only child spending many weekends and holidays bouncing between 

Prague and Divišov.  Her father encouraged her in many good habits that she 

continued for life including: reading and collecting books; her love for dogs; 

(especially German Shepherds); and sports, both watching and participating.

In her late teenage years Dana actively assisted the ‘underground’ movement 

against the Communists during the Second World War.  As a secretary in a 

munitions factory Dana had access to classified documents which she managed to 

copy and remove them from her work.  Her family were unaware of these activities 

and she closely guarded this secret for fear of reprisals against them especially given her father’s position of responsibility as a 

Criminal Inspector in the Czech Police and her mother being a well respected Business Woman. It was through the real prospect of 

being caught that Dana’s journey to Australia commenced. On a dark night in 1949 Dana was part of a group that was assisted by the 

Partisans out of Czechoslovakia and into Allied occupied germany – a trip that held many dangerous aspects and indeed one of her 

group was fatally shot by the Communists. Dana left with nothing but the clothes she was wearing and the only announcement of 

her departure was a hastily scrawled note to her parents.  Dana never saw her father again and it was some 18 years before she saw 

her mother and 51 years before she returned to Prague and the Czech Republic with michelle.  After some 12 months in a refugee 

camp in Germany Dana landed in Australia ultimately settling in queanbeyan and then Canberra.

In the early 60’s Dana was introduced to milan Peška through mutual friends, romance blossomed and they were married in April 

1964 at St Christopher’s Cathedral.  Their daughter michelle followed in February 1965. Around this time milan took on the role as 

Head Chef to the Governor General and they moved into Bruny Place in Lyons - a residence Dana had until 2008. Dana worked in the 

Public Service and started her career with the Department of Statistics ultimately taking up a role with the Department of Health in 

Woden. A position that was very handy for her as the non-driving Dana could take the short walk to and from Lyons each day.  Dana 

was a supervisor with a reputation for being a strong but fair boss. Dana made many friends during her working life and kept in touch 

with a lot these still.  Dana retired from the Public Service in the early 1990s.

milan very sadly and suddenly passed away in 1977. Dana and michelle were devastated however, with the help and support of 

neighbours, friends and the close-knit Czech community they prospered.  Dana’s love for michelle was unending and she took 

immense pride in her completing year 12 and then progressing through her nursing career and then many years in the pharmaceutical 

industry. The two best friends were apart for the first time however, Michelle would make the trip home to Lyons at every opportunity 

and for many years after her retirement Dana would join michelle on her work trips down the South Coast or into Country NSW. Dana’s 

world was completed when she became the Grand mother of Tamara in October 1999 and from this time on she was best known 

as Baba.  Baba adored Tamara, spending as much time with her as possible and looked forward in anticipation to her milestones as 

she grew up, sharing michelle’s pride. Colin and Brianna entered their lives in 2007 and Baba accepted them into her heart and they 

became a very big part of her family providing Baba with another cherished granddaughter and loved son-in-law who she could also 

spoil.

For the past 9 years Baba had lived in Gordon with michelle, Colin, Brianna and Tamara.  Baba maintained her independence by 

living in the separate downstairs area of the house but joining the 

family most evenings for dinner.  This suited her as she was able 

to have her and the families dogs around her all the time.  Baba 

never forgot her Czech heritage passing many Czech traditions and 

customs on to us. She continued to speak Czech fluently and kept 

in regular contact with family and friends in the Czech Republic 

and around the world. Baba will be sadly missed by us all with 

our house being so much emptier without her. Dana passed away 

suddenly surrounded by her loving family on the 3rd September 

and is survived by her daughter michelle Tulley.

Beseda říJEn - PROSInEC 017

Z Dění V KLUBU
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DAnUSE (DAnA) PEŠKA - In MEMORIAM
20. října 2017  (Autor: michelle Tulley)
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K TITULní STRAně

Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Bojnický hrad
25. září 2017   (Autor: Dominika Fusková)

Bojnický zámok je národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň sídlom 

múzea, patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie zámky v strednej 

Európe, vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Zámok sa týči na úpätí 

Strážovskej vrchoviny na travertínovej kope nad mestečkom Bojnice. Pri 

jeho prehliadke vašu pozornosť zaujme dobový nábytok, zbierka zbraní, 

poľovnícky či rytiersky salón, zlatý strop v Zlatej sieni, sprievodca vás 

zavedie do hradnej kaplnky, prevedie vás jaskyňou ktorá je prepojená s 26 

metrovou studňou zo 4. nádvoria, dozviete sa o slzách posledného hradného pána a návšteva chladných múrov vyústi 

do areálu francúzskeho parku v ktorom sa nachádza 700 ročná lipa. 

Pohled na hrad Interiér

Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov. Prvá písomná zmienka 

o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva.Pôvodný drevený hrad bol v 13. storočí 

prestavaný na kamenný, do roku 1321 bol Bojnický zámok majetkom Matúša čáka Trenčianskeho. Po jeho 

smrti vystriedal hrad Bojnice niekoľkých majiteľov. Bojnický hrad bol kráľovským majetkom a tak kráľ ho 

prideľoval do zálohy alebo dedičného vlastníctva oddaným veľmožom. V 15. storočí sa Bojnický zámok stal 

majetkom Mateja Korvína, ktorý ho daroval svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi. Samotný kráľ 

matej rád navštevoval toto sídlo.

Rod Thurzovcov získal hrad v roku 1528, tí hrad prestavali z pôvodného gotického hradu na renesančné 

sídlo. V roku 1643 daroval kráľ Ferdinand III. hrad Bojnice Pavlovi Pálffymu za pomoc v boji proti Turkom. 

Posledný majiteľ hradu Bojnice, Ján Pálffy, prestaval hrad v romantickom štýle do dnešnej podoby podľa 

vzoru francúzskych gotických zámkov v údolí rieky Loire, pretože sa mu páčila mladá francúzska šľachtičná. 

Týmto aktom si chcel získať jej srdce, no hrad so sebou nesie príbeh nenaplnenej lásky. 

Z histórie hradu
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K TITULní STRAně

Hrad je vzdialený od hlavného mesta iba 160km, v tesnej blízkosti sa nachádza ZOO, neďaleko sú 

Bojnické kúpele. Parkovanie je pomerne jednoduché a dostupné. 

PRAKTICKÉ INFORmACE

Více informací naleznete na internetových stránkách:

Oficiální prezentácia hradu Bojnice

http://www.bojnicecastle.sk/

https://slovake.eu/en

Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Bojnický hrad  ...pokračovanie

Hrad v noci nádvoří Jesnkyně pod hradem

Zdroj: www.bojnicecastle.sk

V priestoroch zámku sa konajú rozličné kultúrne a spoločenské podujatia: 

Bojnické strašidlá, Rozprávkový zámok (divadelný festival rozprávkových bytostí), Medzinárodný festival 

duchov a strašidiel, Valentínsky víkend, Rytierske dni, Šľachtické Vianoce a Traja králi, Medzinárodný deň 

detí, Supernoc na zámku (muzikál), Bojnický Svetlonoš na Zámku (halloween), 

Zajímavosti o hradu

A muLTILINGuAL WEBSITE
TO LEARN SLOVAK
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Docela malé uši nejsou k ničemu, kdo má moc malé uši, neslyší skoro nic 
a ani neví, jestli mu jdou náramkové hodinky. Ale moc velké uši nejsou 
také nic příjemného. Sloni mají ohromné uši a neřekli byste, jaké s tím 
mají trápení. 
Když jsou sloni ještě maličcí, mají uši skoro jako vy. Slyší z dálky 
hvízdat vlak a zblízka čmeláka, slyší zpívat ptáky a bubnovat déšť, 
slyší to všechno a nepřipadá jim to nijak zvláštní. A také, co je na tom 
zvláštního? 

Ale sloni rostou, mají uši větší a větší a slyší čím dál víc věcí. Zpočátku 
je to baví a říkají si mezi sebou, slyšels, jak spadla omítka? Kde to 
mohlo být, tady přece žádné zdi nejsou. 
To víte, že maličcí sloni závidí větším slonům, že slyší tolik věcí, a 

těší se, až vyrostou. Ale starší sloni rostou a rostou, začínají mít uši jako malé 
náměstí a slyší tolik věcí, že se to nedá spočítat. 
Jdou třeba dva velicí sloni vysokou trávou, daleko široko se nic nepohne, 
maličkému slonu by se zdálo, že je všude úplné ticho, ale dva velicí sloni 
slyší hluk, slyší všechno možné, slyší kdesi v dálce bouchání dveří a křik na 
chodbě, rány z pušek, volání kamelotů, saxofon a výkřiky a smích a třeskot 
skla a rány na dveře a dvacet sirén, slyší to všechno na své procházce 

vysokou trávou, kde se široko daleko nic nepohne, chtěli by si něco povídat ti dva sloni, ale nemohou, 
nerozumí vlastnímu slovu a myslí si, tohle přece nelze snášet, a běží si koupit vatu do uší, ale kde vzít tolik 
vaty do obrovských uší, slonů je hodně a vaty málo, to by se na světě nemohlo vyrábět nic než vata do uší, 
a sloni čím jsou starší, tím jsou zuřivější, nepřál bych vám potkat starého zuřivého slona, poznáte ho z dálky, 
běží vysokou trávou, protože si myslí, že tomu uteče, ale pozná, že je to marné, a troubí svým chobotem, dělá 
velký rámus svým zdviženým chobotem, aby přehlušil aspoň na chvíli to, co už nemůže poslouchat. Tehdy si 
velicí sloni přejí být malými slony, což malí sloni nikdy nepochopí. 

Beseda říJEn  - PROSInEC 2017

Z LITERATuRy

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

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

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

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

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

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

Miloš Macourek (*2.12.1926 - ✞ 30.9.2002)

SLON
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SOUčASní čEŠTí SPISOVATELé
2. listopadu 2017   (Autor: Karolína Pohlová)

Spisovatelka

Narozena 10/1966

česká Republika

Alena Ježková (1966) je nejoceňovanější česká spisovatelka v žánru populárně naučných 

knih o historii pro děti i dospělé. Je jednou z mála spisovatelek, které pronikly do seznamu 

doporučené četby na školách. Píše o českých dějinách, ale podává je jinak než třeba Alois 

Jirásek. Umí o historii vyprávět srozumitelně, aby chápali i ti nejmenší. Její literární tvorba se 

vyznačuje takřka básnickým čtivým jazykem. Za geniální dětské knihy považuje díla Roalda 

Dahla nebo Astrid Lindgrenové. 

Do povědomí čtenářů se dostala knihou Praha babka měst následována řadou dalších 

publikací např. Staré pověsti české a moravské, Karel  IV. , Strážci pražských ulic, 77 pražských 

legend, 55 českých legend z hradů, zámků a měst, Příběhy českých knížata králů, Dobrý svět, 

Baba Jaga, kostlivá noha a mnoho dalších. 

Alena Ježková

PRAHOU KRÁčí LEV

Kniha Prahou kráčí lev vám dokáže, že i dětskýma očima lze poznávat historické 

krásy Prahy. Poetický příběh, ve kterém kluk David a jeden neobyčejný pražský 

holub  hledají ztraceného Žlutého lva. čeká je přitom spousta dobrodružství 

a zvláštních setkání - s rytířem Bruncvíkem, zákeřným kocourem, kamennou 

Mořskou panenkou, denním strašidlem či rabínem Lovem. Zbude jim čas i na 

to, aby ochutnali vodnickou zmrzlinu, zaskákali si na kočičích hlavách, zacinkali 

písničku na zvony a povozili se parníkem po Vltavě. Víte, jak se hraje holubí hra 

na klobouky? Jak se skáče na kočičích hlavách? Jak se kreslí na vodu? A kolik je v 

Praze lvů? Jestli ne, pak je třeba začít číst.

Kniha získala ocenění:

• nejkrásnější kniha 2008 v kategorii dětská kniha

• nominace v kategorii dětská kniha Magnesia Litera 2008

• 2.cena nejčtenější kniha 2008 – SUK-Ćteme všichni

• 3.cena v anketě knihovníků SUK-čteme všichni

Ilustrace Michaela Kukovičová
Nakladatelství Práh 2008
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U Vltavy bylo krásně. Po řece pluly malé loďky s vlaječkami, rozvážné rybářské pramice i parníky plné výletníků, které 

za sebou nechávaly dvojitou brázdu zpěněné vody. Vlnka za vlnkou vesele ubíhaly a mihotaly se ve slunci jako malá 

zrcátka. nízko nad řekou v hejnech kroužili rackové. Po racčím nadávali, protože jim zrovna nikdo neházel kousky housky, 

které tak rádi chytají do zobáků přímo ze vzduchu.

David s Modropírkem stáli na břehu a pozorovali tu krásu.

„Chceš, svezeme se? Z komínu velkého parníku, to je panečku pokoukáníčko…!“

„Ááále, to není ono,“ řekl David otráveně. Odloudal se k lavičce, sedl si a hlavu opřel do dlaní. „Kdybychom tak měli 

vlastní lodičku…! To bychom mohli plout, kam by se nám chtělo. Třeba až pod Karlův most. Možná se tam Žlutý lev 

schovává pod některým obloukem…

Holubovi se zježila pírka na hlavě, jak zapřemýšlel. A pak na to přišel.

na druhém konci lavičky ležely noviny. nějaký pán si je tu ráno četl a pak je na lavičce zapomněl.

„U kočičího drápu, kluku, nic tě nenapadá?“ zamrkal holub a křídlem ukázal na noviny.

David se plácl do čela: „Jůůůůů, to je nápad! A mám udělat obyčejnou lodičku, nebo rovnou parník…?“

„Parrrník, parrrník!“ vrkal Modropírko radostně. „A já budu kapitán!“

„Já budu taky kapitán!“ volal David a už skládal noviny.

nejdřív je roztřepal do velikého obdélníku. Pak obdélník přehnul na jednu, potom na druhou stranu, pak do špičky přes 

sebe a naopak, pak ještě všelijak a za chviličku tu byl parádní parník se dvěma komíny. Zbylo i na dvě kapitánské čepice, 

protože tenhle parník měl kapitány hned dva.

čepice si nasadili a parník spustili na mělčinu. Sotva se lodi chopily drobné vlnky, David skočil na palubu a po něm i 

Modropírko. Brzy už je unášel vltavský proud.

Beseda říJEn  - PROSInEC 2017

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  - ALEnA JEŽKOVÁ   ...POKRAčOVÁní

UKÁZKA Z KnIHY PRAHOU KRÁčí LEV

MOřSKÁ PAnEnKA
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čESKý JAZYK A LITERATURA
1. listopadu 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

Vyzkoušejte si, jak je na tom s gramatikou. V tomto diktátu lze udělat mnoho chyb. Jako hodnocení 

dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně.

SPRÁVné řEŠEní

Mikuláš,vědci, Bermudského, zkoumají,bystrým, Mikulášovy, analyzují,sousedovi, mísí,rozechvělý,triku, 

čapkových,pejskovy,mikulášského,dřívějších,byly.

Podobně jako v_dci bádají nad záhadou _ermudského trojúhelníku, tak děti 

v určitém věku _koumají záhadu mikulášského fenoménu. Zapínají mozky 

na plné obrátky a b_strým zrakem pozorují _ikulášov_ boty (stejné, jako má 

soused), anal_zují Mikulášův hlas (stejný jako má soused), okukují prsten na 

Mikulášově ruce (stejný, jako má soused) a žasnou nad Mikulášovou štědrostí, 

která vůbec neodpovídá sousedov_.

V dětské hlavě se m_sí poetické propadnutí vousáčovu kouzlu s rozumovou 

touhou po poznání. Když se rozechvěl_ badatel záhy dobere k odhalení tr_

ku, projevuje stejnou radost,   s jakou v jedné z _apkových pohádek odhalil 

Jenda, že „Mikuláš má chlupaté pejskov_ tlapky a ten druhý anděl má 

tlapičky jako kočka.“

Domnívám se, že ono postupné odhalování Mikuláše je nedílnou 

součástí dětské radosti z _ikulášského večera. V nynější době děti 

odhalují trik dříve než v dobách dřív_jších. Jestliže před lety byl_ 

ochotné brát Mikuláše vážně i někteří žáci pátých tříd, pak v současnosti 

se už většina žáků nižších tříd dívá na Mikuláše jako na tvora v převleku.

SVěRÁKůV DIKTÁT

DěTI A _IKULÁŠ
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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

OBRáZKOVÉ SuDOKu

Doplň obrázky tak, aby se v žádném řádku ani 
sloupci ýádný obrázek neopakoval dvakrát.



strana 19

Beseda říJEn  - PROSInEC 2017

Super Maze
Show the Superhero the way through this maze!



Super Maze Beseda DUBEn - čERVEn 2017

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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