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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 2018 stávajícím i novým členům a těšíme 
se na shledanou v klubu.

E.Hosková $20, Mr & Mrs Lund $50, T.Krajča $40, J.Ječmínek $50, Z.Kašpárek $30, J &J 

Andres $50, A & Z Wallner $50, J.Simeček $60, M&P Svehla $100, J.Hindson $25, A&M 

Zezulka $100, 



Vážení přátelé a členové výboru,

rád bych Vám touto cestou chtěl poděkovat za Vaši oddanost a zapojení do obsahu naši Besedy 

a popřát Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů, zdraví, štěstí a lásky v novém roce.

V posledních třech měsících proběhlo několik velmi úspěšných akcí - Táborák, Mikuláš a Novoroční 

přípitek se znovuotevřením knihovny...

Rád bych si tímto dovolil poděkovat všem pomocníkům a členům našeho výboru za jejich 

hodnotnou práci věnovanou naší Besedě a zástupcům české a Slovenské republiky v Canbeře  

za úzkou spolupráci.

Doporučujeme sledovat naši webovou stránku www.beseda.org.au pro připravované pravidelné  

i nepravidelné akce. Právě se připravujeme na tradiční Multicultural Festival který se bude konat 

16.-18. února 2018.

Na viděnou při některé z našich akcí!

Beseda LEDEN - BřEZEN 2018

SLOVO PREZIDENTA BESEDy
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Aleš Zezulka
SLOžENÍ NOVéHO VýBORU ASOCIACE BESEDA

Během výroční schůze asociace Beseda konané dne 21.11.2017 byl zvolen nový výbor 
v tomto složení:

Předseda	 	 aleš	Zezulka

MístoPředseda	 Milena	svehla

MístoPředseda	 Blanka	Nováková

JedNateL	 	 Janko	suchovský

PoKLadNíK	 	 olga	Imbriano

UČIteL		 	 Karolína	Pohlová	

PUBLIc	offIcer	 Jiří	skočilas

KNIhovNIce	 	 dominika	fusková

ČLeNové	výBorU	 sasha	Boer,	Milan	Bušek,	Šaňo	Walner

	 	 	 Jiří	Menčík,	eva	hosková,	Jiří	Mikušek,			

	 	 	 Nicola	Jelínková



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 divadelní představení pražského autorského divadla Vosto5.
Bližší informace k vystoupení budou zaslány emailem. Představení bude pouze v českém jazyce.

čtvrtek 15.3. 2018 od 19:00 hod., klub Beseda

you are invited to theatre show by Czech group Vosto5. Details about the show will be emailed at a later time. 
Please note that the show will be in Czech language only!

VOSTO5 - THEATRE    CZECH LANgUAgE ONLy! 

Thursday 15.3. 2018 from 7:00pm, Club Beseda

VOSTO5, OPERACE: LEVý HÁK - DIVADELNÍ VySTOUPENÍ

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.

Výbor klubu zve nejen členy, ale i všechny čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili 
vystoupení této skvělé cimbálové muziky.

16.2. - 19.2. 2018

The Beseda committee invites all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and 
surrounding area to come and exprerience this brilliant Czech folklore band.

SLOVÁCKO MLADŠÍ DULCIMER FOLKLORE BAND
16/2 - 19/2 2018

SLOVÁCKO MLADŠÍ CIMBÁLOVKA V CANBEřE

I letos se bude klub Beseda účastnit Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky, párky a českým 
nealko pivem. Podruhé 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!

NÁRODNÍ muLTIKuLTuRNÍ FESTIVAL 2018
Pátek 16.2. až neděle 18.2. 2018

As in previous years, the Beseda association will be participating in the multicultural festival. Only for the 
second 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!

NATIONAL muLTICuLTuRAL FESTIVAL 2018
Friday 16/2 to Sunday 18/2 2018

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 třetí ročník soutěže O Nejkrásnější 
a nejchutnější velikonoční pečivo, nejkrásnější kraslici a pomlázku.

Neděle 8.4.2018 od 14:00 hod.

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.

EASTER CELEBRATIONS
Sunday 8.4.2018 from 2pm

OSLAVy VELIKONOC
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FRIDAy 16.2.2018

SATuRDAy 17.2.2018

mONDAy 19.2.2018

STAgE 6 - 20:05-20:25

STAgE 7 - 19:50-20:10

DEBACLE RESTAuRANT - 19:30



strana 6



strana 7



strana 8

V roce 2018, ach, ty naše osmičky, bychom si chtěli a měli připomenout celou řadu významných výročí naší 
historie. Na některé z těchto událostí vzpomínáme s pocitem hrdosti, na některé s pachutí hořkosti a na 
některé události bychom vůbec nejraději zapomněli. 
V souvislosti s osmičkovými kulatinami se mi většinou automaticky vybaví události z dvacátého století. Roky 
1918, 1938, 1948 a 1968 mají v našich novodobých dějinách bezesporu zásadní význam. Myslím ovšem, 
že bychom neměli zapomínat na řadu dalších osmičkových událostí, které s různě hlubokým dopadem 
formovaly naši zemi, její suverenitu, její hranice a také naši národní povahu, pokud tedy připustíme, že něco 
takového vůbec existuje. V osmičkovém roce je jistě patřičné si s hrdostí připomenout rok 1348, kdy byla  
v Praze založena Karlova univerzita, čímž se naše metropole zařadila mezi významná centra vzdělanosti a celá 
země do civilizačního okruhu západní Evropy. Také bychom asi neměli úplně pominout, již pozapomenuté 
hrůzy třicetileté války v letech 1618 – 1648, jejíž dopady byly skutečně tragické. Počet obyvatel v českých 
zemích se během této doby snížil o polovinu, intelektuální elity se rozprchly do zahraničí, zanikla naše 
samostatná státnost a téměř vymizel i český jazyk. 
Kdesi jsem se v bludišti internetu dočetl, že velký český filosof vynálezce vlastenec spisovatel sportovec 
(atd.) Jára Cimrman se možná narodil v roce 1868. Roztřesený zápis ve vídeňské matrice je ovšem velmi 
nedobře čitelný, takže to byl možná i rok 1856, 1864, či dokonce rok 1883. Značná nečitelnost zápisu je 
cimrmanology přičítána matrikářově údajné zálibě ve šnapsu. Z tohoto důvodu se oslavám tohoto výročí 
budeme věnovat zřejmě pouze okrajově. Podobnou pozornost budeme asi věnovat i sto desátému výročí 
od založení československého hokejového svazu ustaveného valnou hromadou v pražské restauraci Platýz 
v roce 1908 a devadesáti letům od založení prvního Harley Davidson klubu na světě v roce 1928 v Praze.
Nejhlasitěji si budeme v druhé polovině letošního roku připomínat sto let od vzniku československa. Pro 
mnohé z nás je to země, kde jsme se narodili a pro mnohé z čecho-Slováko-Australanů země, ze které  
z politických důvodů v její totalitní minulosti odešli. Země, která během dvacátého století vznikala a zanikala. 
Země, která položila základy moderní demokratické státnosti hned dvěma státům zároveň. K demokratickým 
principům prvorepublikového československa se hrdě hlásí dnešní česká i Slovenská republika. Určitě se 
budeme letos věnovat i připomenutí významu Mnichovského diktátu v roce 1938 a následné okupace 
československa.  Připomene si letos i další okupaci z roku 1968, která zmařila tehdejší naděje na svobodnější 
a demokratičtější budoucnost země. Pro mnohé z Vás současných čecho-Slováko-Australanů byla srpnová 
okupace životním zlomem a vedla k rozhodnutí odejít z nesvobodné, totalitní země do země, která Vám 
poskytla nový domov a otevřela budoucnost pro Vás a zejména pro Vaše děti. 
Vlády české republiky a Slovenské republiky se dohodly, že sto let od vzniku československa obě země 
oslaví společně a že si spolu připomeneme i další osmičková výročí projektem nazvaným Společné století. 
V rámci tohoto projektu chystají ambasády čR a SR v Canbeře řadu společných kulturních akcí, o kterých Vás 
budeme s dostatečným předstihem informovat na internetových stránkách a facebookovém profilu české 
ambasády. Informace o akcích rádi poskytneme i redakcím všech krajanských novin a časopisů, které jsou v 
Austrálii vydávány. 
Rád bych v této souvislosti upozornil na dvě již připravené významné kulturní akce. Nejprve na turné 
cimbálové muziky Slovácko mladší, která navštíví australský kontinent již v únoru. Muzika vystoupí postupně 
v Perthu, v Melbourne, v Sydney a v Canbeře.  Na internetových stránkách a na facebookovém profilu české 
ambasády jsou přesné údaje k jednotlivým vystoupením. Dále bych rád čtenáře pozval na březnové turné 
kultovního pražského divadla VOSTO5, které krajanům do Austrálie přiveze mystifikační hru Operace: Levý 
hák. Hra se vrací do roku 1938 kdy divákům velmi vtipnou a napínavou formou položí otázku: „Ubránili 
bychom se Hitlerovi?“ a možná probudí i diskusi o Mnichovském diktátu a o naší národní identitě. 
Věřím, že nám rok 2018 nepřinese žádnou událost, o které by si naše děti s rozpačitým výrazem po letech 
četli v učebnicích dějepisu, a naopak doufám, že nám letošní osmička přinese snad i pár důvodů k dobré 
náladě.

Beseda LEDEN - BřEZEN 2018

SLOVO PANA VELVySLANCE mARTINA POHLA

Ty NAŠE OSMIčKy

Martin Pohl
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Když si vzpomínám na poslední oslavu Mikuláše, tak mi vytane na mysl rozsvícený stromeček, děti vystřihující 
sněhové vločky z papíru, zdobící jablíčka nebo losující v dětské tombole. Dospělí pomáhající dětem, povídající 
si s přáteli či ochutnávající různé dobroty. A to vše podbarvené zvuky vánočních koled.
Novinkou byly tentokrát různobarevné stánky nabízející rukodělné výrobky, voňavé koláče a vánočky, výběr 
českého piva k odnesení domů a dokonce i domácí sulc, za který Otovi Mašinovi patří velký dík!
Odpoledne nám zpestřila skupina malých divadelníků s maminkami, kteří nás potěšili svým pohádkovým 
představením „O Sněžném drakovi“.
Vrcholem byl jako obvykle příchod svatého Mikuláše s celou pohádkovou družinou a roztomilá vystoupení 
dětí, za která dostávaly sladkou odměnu.
Moc rádi jsme přivítali nové rodiny, které si předvánoční oslavu užili s námi a těšíme se na setkávání v 
budoucnu na dalších akcích.
Na závěr chci moc poděkovat všem pomocníkům-dobrovolníkům, kteří při povedené akci přiložili ruce k dílu. 
Bez jejich nezištné, většinou celoroční, práce by žádná z akcí v našem společném česko-slovenském klubu 
vůbec nebyla možná. Pohled na rozzářené oči dětí i tentokrát stál za vynaloženou námahu. 

“Pre naše deti (4r a 2r) to bolo prvé stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom. Snažil som sa ich na to pripraviť 
vyrozprávaním príbehu ako táto tradícia vznikla. Opísal som im vzrušenie a očakávania, ktoré sme ako deti zažívali, 
keď sme v podvečer 5. decembra čistili čižmy, aby sme ich postavili za okno zvyčajne už vymaľované mrazom, to bolo 
ešte predtým ako prišli vákuové dvojité sklá. A tú radosť ráno keď sme v nich našli banán, pár mandariniek, celé burské 
oriešky možno aj nejaké tie sladkosti. Ak bol rok dobrý na známosti, tak možno ananás, raz dokonca aj kokosový orech, z 
toho sme veľa nemali, ale ten vŕtačkový zápas otca s ním stál za to. Zo srdca nám spadol kameň, lebo vždy bola hrozba, 
že tam môže byť palica a zopár kúskov uhlia, ak sme ten rok neposlúchli. Moje deti, tak pozreli na misu ovocia na 
kuchynskom ostrove, potom na mňa a v kútiku ich očí som zazrel náznak nepochopenia môjho očakávania a vzrušenia 
v detstve. Ale aj tak, nevzdal som to a začal som ich učiť riekanku o vianočnej jedličke a trblietaní. 
Keď sme ale prišli na javisko v Besede bol som rád, že z nich aspoň vyšlo Jingle Bells. Bol to pre nich ohromný zážitok. 
Dcéra odvtedy už nechce byť vila, ale anjel. Z čokoládových Mikulášov majú ešte skoro po polovici. Každý druhý deň si 
ulomia kúsok veľkosti mexického päť dolára. Ďakujem tímu za ich čas a námahu, že pripravili túto skvelú akciu. A dúfam, 
že sa v nej bude pokračovať.”  Emil

 As an Australian who had never previously been to a Slavic St Nicholas event, the Beseda St Nicholas afternoon was 
a stack of fun and certainly prompted a lot of questions from our 4yo (Isabella) and 2yo (Jack) such as: “Will the devil 
put all of the naughty children into gaol? Can I eat all of my chocolate now?  Will the devil put uS into gaol?’ of all the 
Beseda events that my husband Emil have attended, I think this one was the best (which is hard to say because they’ve 
all been great!). The food was delicious, the beer as always very tasty (and took me back to my 1995 backpacking days 
across Europe where I discovered Prague!) and everyone was very friendly and happy. I particularly enjoyed the fact 
that the kids had to work for their presents by performing for St Nicholas, something I look forward to at this year’s 
annual event.” Lucy

Z DěNÍ V KLUBU
VZPOMÍNKA NA MIKULÁŠE 2018

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

28. 1. 2018   (Autor: Blanka Nováková)
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Z DěNÍ V KLUBU

LISTOPADOVý TÁBORÁK

10.2. 2018  (Autor: Blanka Nováková)

Na Táborák s krásným datem 11.11.2017 nám přálo štěstí. 

Přestože v jiných částech Canbery odpoledne pršelo,  

v Molonglo gorge bylo krásně a sucho. Ti, co se nenechali odradit počasím, tak si mohli opět užít příjmený 

večer v přírodě. Popovídali jsme s přáteli, popili vínka a piva, pochutnali si na buřtíkách a zazpívali, tentokrát 

dokonce i za doprovodu tahací harmoniky a basové kytary. Co si přát víc?

Už se těšíme na příště.

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

PřIVÍTÁNÍ NOVéHO ROKU & ZNOVUOTEVřENÍ KNIHOVNy

10.2. 2018  (Autor: Jiří Mikušek)

V neděli 4. 2. jsme se v podvečer sešli, abychom společně přivítali  

(i když přeci jen trochu opožděně) nový rok. Ono ne že by se nám 

dříve v lednu nechtělo, ale pozdější únorový termín byl zvolen ze 

dvou, čistě praktických důvodů. První byl ten, že dětem nadcházející 

týden začínala škola, a tak byla větší šance, že se nás sejde více. Ale 

hlavně, po náročném mnohaměsíčním úsilí jsme zrekonstruovali a 

opět otevřeli naši klubovou knihovnu. Obrovskou zásluhu na tom má 

Dominika Fusková, která v klubu spolu s ostatními dobrovolníky strávila nejeden víkend. 

Po úvodním slovu, přípitku a slavnostním přestřižení pásky se většina z nás zakoukala do regálů čítající 

jak české, tak slovenské či anglické tituly. Pokud se vám zastesklo po nějaké té české/slovenské knížce, 

tak neváhejte a přijďte se podívat. Knihy jsou rozděleny podle žánru a je opravdu tězké si z nich nevybrat 

alespoň jednu. Nechybí domácí i zahraniční klasika (Neruda, čapek, Hemingway), detektivky (Agatha Christie, 

Dick Francis, Arthur Conan Doyle), cestopisy (toulky po česku, tak i po celém světě), kuchařky (nejen domácí 

zavařeniny, bublaniny a dorty) anebo kutilův koutek (zde bych vypíchnul 

tituly věnující se stavbě srubu, či lyžarského vleku svépomocí).

Klubovou knihovnu můžete navštívit a knihy si vypůjčit při kterékoliv 

akci pořádané v budově klubu.

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



I po téměř 80 letech po demobilizaci a odevzdání sudetského pohraničí nacistickému Německu bez boje vzbuzují tyto otázky vášně a 

rozpoutávají divoké debaty. Bylo možné se v roce 1938 díky československému opevnění a celonárodnímu odhodlání ubránit? Bylo 

možné odrazit útok mnohonásobně silnější armády? Oslabili bychom wehrmacht a zdrželi německý blitzkrieg? Rozhýbali bychom 

spojence, kteří se nás zřekli po Mnichovské dohodě? Nebo bychom zůstali sami a byli krutě zpustošeni, historická města by navždy 

lehla popelem a fatální ztráty životů odhodlaných vojáků a civilistů by se staly odstrašujícím mementem pro celou Evropu? čím více 

otázek, tím více možností pro alternativní dějiny i spiklenecké teorie.

Osudový rok 1938 v československých dějinách zanechal hlubokou stopu. Stále v mnohých z nás přetrvává pocit hořkosti, ponížení a 

ztráty sebevědomí průmyslového tygra střední Evropy, demokratické pevnosti mezi nacistickým Německem a Stalinovým Sovětským 

svazem. Zlomila mnichovská zrada a následná demobilizace a odevzdání Sudet navždy morální páteř českého národa? Nenastává 

čas už konečně „Mnichovský komplex“ překonat? 

Témata roku 1938 jsou dvě: „mnichovská zrada“ a „demobilizace“. Komunistické propagandě se po celou dobu poválečné totality 

hodil výklad Mnichovské dohody jako „zrady západních spojenců“. Morální selhání západu nahradilo přátelství „na věčné časy“, 

které přišlo s Rudou armádou z východu. Není důvod jakkoli zbabělou politiku francouzského a britského appeasementu obhajovat 

a ustupování agresivnímu Hitlerovi ospravedlňovat. V otázce „demobilizace československa“ ale existují jak pozitivní, tak i negativní 

názory na rozhodnutí Benešovy vlády akceptovat výsledek mnichovské konference. 

Relativně pozitivní pohled na „demobilizaci“ nabízí například historik Jan Tesař v důkladné studii nazvané Mnichovský komplex, která 

s řadou stereotypů a tradovaných mýtů o Mnichovu polemizuje. Zmiňovanou studii znal donedávna pouze úzký okruh odborníků. 

Důvodem je skutečnost, že Tesař patřil k nejaktivnějším historikům v disidentském hnutí, byl za své postoje opakovaně vězněn a pak 

v rámci akce Asanace Státní bezpečností vyštván z československa.

Základem Tesařovy interpretace je myšlenka, že v konečném důsledku československo Mnichovskou dohodou vlastně získalo. 

Prezident Beneš byl ochoten část území Německu podstoupit, nakonec však byla po válce republika obnovena v předmnichovských 

hranicích (s výjimkou Podkarpatské Rusi). Problém s německým obyvatelstvem byl jednou pro vždy vyřešen odsunem německého 

obyvatelstva a ztráty obyvatelstva byly v porovnání s ostatními zeměmi poměrně nízké. 

Odlišný pohled nabízí historik Petr Koura: „Mnichov není jen ona událost z přelomu září a října 1938, ale především obrovské trauma 

české společnosti“. Právě Mnichov podle Koury položil základ nepopulárního rysu národní povahy – odevzdaného setrvávání v 

pasivní pozici „o nás bez nás“. Pocit, že o našem osudu se „stejně rozhoduje někde jinde“, byl v pozdějších letech komunistické 

totality mnohokrát posílen. Dodnes se zdá, že společnosti takový postoj spíše vyhovuje, a dokonce přináší i své pohodlí a zdůvodnění 

pasivity a neochoty vzít odpovědnost za sebe do svých rukou: „Rozhodovalo se o nás v Mnichově, pak v Moskvě a teď je to v Bruselu,“ 

halasí hlas lidu v českých hospodách bez domýšlení odlišných souvislostí. Nebylo by tedy naopak pro sebevědomí národa lepší, 

kdyby tehdy vzdor všem okolnostem šel do osamoceného vojenského střetu s mnohonásobně silnějším agresorem? 

Společnost byla v hodnocení demobilizace rozpolcena od samého začátku: „Ze dvou katastrof, které jsme měli na vybranou, volil jste 

tu, k níž došlo. Já bych volil tu druhou – válku. V tom jsem se s Vámi neshodoval. Ale proto nepozbyl jsem úcty k Vašim schopnostem 

a vlastnostem…“, napsal 7. listopadu 1938 dr. Ladislav Rašín v omluvném dopise prezidentu Benešovi, kterého tento poslanec za 

Národní sjednocení dříve obvinil ze zbabělosti.

Byla tedy alespoň teoretická možnost se ubránit? Přesné údaje o síle obou armád jsou dodnes předmětem spekulací. Podle studií 

historika Zdeňka Kárníka mohlo československo nasadit 42 divizí, v nich 16 rot a 34 čet lehkých tanků, obrněné vlaky, dělostřelectvo, 

12 baterií těžkých minometů a 55 bojových letek. Proti tomu bylo v možnostech Němců podle publicisty Karla Pacnera nasadit 

47 až 48 divizí, čtyři rakouské divize a dalších sedm rezervních divizí. Ovšem výzbroj wehrmachtu byla lepší. Mohlo vyjet 1 800 

tanků, pravda, ne tak moderních, jako bylo 340 našich, podpořených ještě 70 tančíky. Ale 2 400 německých letadel bylo mnohem 

výkonnějších než 1 500 československých zastaralých. Podle názoru některých vojenských historiků byli však naši piloti lépe 

vycvičeni. Zbývá ještě přeceňované opevnění na hranicích. Nebylo zdaleka dokončené a dozbrojené a také neprošlo nikdy žádnou

Měli jsme se po Mnichovu bránit, stali bychom se hrdým národem, šlo tenkrát vůbec vyhrát? Tyto otázky si položilo kultovní pražské 

Divadlo VOSTO5 při inscenaci představení Operace: Levý hák. Tato mystifikační hra se pokusí vtipnou a napínavou formou vyléčit 

české diváky na svém australském turné z Mnichovského traumatu, kterým trpí česká společnost již 80 let.

Beseda LEDEN - BřEZEN 2018

ZAMyŠLěNÍ DIVADLA VOSTO5
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„zkouškou bojem“. Dokončenější úseky se daly snadno obejít místy, kde se s výstavbou ani nezačalo, anebo doslova teprve tvrdnul 

základový beton. A nezanedbatelný byl také zdrcující mezinárodní tlak, kdy hrozilo, že československo bude označeno za iniciátora 

války ve střední Evropě. 

Historici se dnes většinou shodují, že bychom neměli šanci se wehrmachtu 

ubránit. Názory se liší ve spekulacích o dopadech hypotetického nerovného 

střetu,  délce jeho trvání a počtech obětí. Historik Jan Němeček k tomu dodává: 

„Někteří říkají, že Mnichov a naše kapitulace v nás vytvořily jakési trauma. Já 

ale přemýšlel, jak bychom nazvali trauma, které by v nás vzniklo, kdyby se 

republika bránila? Kdyby armáda byla rozdrcena a my utrpěli ztráty nejen 

vojenské, ale i na civilním obyvatelstvu... Jaké trauma bychom řešili nyní? 

Trauma z porážky? Polsko je větší, jak to, že se Poláci dokázali bránit jen dva 

týdny? Myslím, že válka by se pouze odložila, protože Němci by jistě utrpěli 

ztráty, ale nic by se nezměnilo na tom, že bychom byli okupováni.“ 

Odlišný pohled na dopady z největší pravděpodobnosti prohraného střetu 

nabízí historik Eduard Stehlík: „Mluvil jsem s mnoha důstojníky a dodnes při té 

vzpomínce pláčou. Cítí na sobě cejch zbabělců. Takové řešení, před jaké byli postaveni, je vůbec nenapadlo. Kapitulovat! To pro ně 

byla urážka. Sdílím s nimi názor, že to byla otázka národní hrdosti, armáda není na přehlídky, ale na obranu země. Navíc naši vojáci 

měli zkušenosti, podstatná část jejích důstojníků byla z legií, a zejména ruští legionáři se naučili bojovat s přesilou. Možná že kdyby 

rozhodující politici viděli, že do pár měsíců bude i zbývající po-kapitulační torzo státu ztracené, uvažovali by jinak. Jistě, s největší 

pravděpodobností bychom tu válku prohráli. Ale se ctí. Poláci do toho šli a dodnes mají své hrdiny a bojové vzpomínky. Wehrmacht 

ještě nebyl připraven na válku, prošel si několika reorganizacemi, začleňoval rakouské divize, sami němečtí generálové říkali: Ano, 

ovládneme svět, ale až později. Opakuji – prohráli bychom, ale Hitlera by to stálo hodně. A nám ta kapitulace vynesla pověst národa, 

který nestřílí a raději stáhne ocas.“

Edvard Beneš nakonec svou diplomatickou válku vyhrál.  Mnichovská dohoda byla anulována a díky tomu a houževnatému úsilí 

českého odboje v Protektorátu, atentátu na Reinharda Heydricha a také díky hrdinství našich vojáků ve spojeneckých armádách 

západní i východní fronty bylo československo obnoveno v předválečných hranicích (až na již zmiňovanou ztrátu Podkarpatské Rusi). 

československo bylo přiřazeno na stranu vítězů 2. světové války  i přes to, že bylo celou válkou součást Třetí říše a navíc  důležitou 

a výkonnou továrnou německého válečného průmyslu. 

S Mnichovským traumatem je tedy načase se konečně vyrovnat. Odrazovým můstkem se může stát zásadní studie Jana Tesaře, 

která rozbíjí nejčastější stereotypy a mýty. A ke snaze potřebného posunu by čechům měl také pomoci časový odstup a řada děl 

reflektující toto traumatické období. Nejnovější je film Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově, který Tesařovu studii reflektuje. 

Vyšly také zajímavé knižní historické fikce. Ve sci-fi románu Josefa Nesvatby O šťastnějším československu, z roku 2002, Beneš 

zabránil Mnichovu, vyjednal neutralitu a vyhnul se tím následné válce. Odvážní čeští pokrývači pak ve Vídni zabrání vítězství fašistů 

a oslabí tak Hitlera. Oldřich Knitl zase napsal v roce 2004 dokumentární fikci, v níž plukovník Emanuel Moravec zatkne prezidenta 

Beneše a armáda zavelí k boji. češi po dlouhém boji nakonec prohrají, ale národ to zcela změní – už nekrade a nezávidí. Nejrozsáhlejší 

je mystifikace žáby v mlíku Jana Drnka z roku 2007 a jediná končí porážkou wehrmachtu. 

Právě žáby v mlíku byly knižní předlohou pro mystifikační inscenaci pražského divadla VOSTO5, nazvanou Operace: Levý hák. 

Představení se stává doslova terapií Mnichovského komplexu, kde se na základě léčby jednoho pacienta trpícího pocity méněcennosti, 

průměrného čecha s nadhledem a humorem dosáhne vyléčení celého sálu diváků. V rámci „divadelní terapie“ se diváci přenesou do 

štábu velitelství čs. armády, která se rozhodla postavit nacistické převaze. Sledování horečného vedení nerovného boje se silnějším 

soupeřem je adrenalinovým zážitkem, který se nakonec díky shodě neuvěřitelných náhod otáčí v český prospěch! Jak je možné 

překonat mnohonásobně silnějšího nepřítele a podaří se malému českému štábu armádních generálů vyhrát předem prohraný 

boj? Pomůže představení divadla VOSTO5 vyléčit Mnichovský komplex? Zdá se, že obojí je možné. Divadlo VOSTO5 zahraje své 

představení postupně v Perthu, v Melbourne, v Canbeře, v Sydney a v Brisbane v průběhu března 2018 ve výročním roce 80 let od 

mnichova.

Beseda LEDEN - BřEZEN 2018

ZAMyŠLěNÍ DIVADLA VOSTO5
uBRÁNILI ByCHOV SE HITLEROVI?  ...pokračování
20.1. 2018  (Autor: Petr Prokop)

www.vosto5.cz
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Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Banská Štiavnica
8.2. 2018   (Autor: Dominika Fusková)

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších 

miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici 

dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spolu 

s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Trať mládeže Nový zámok

Do Banskej Štiavnice vedie Trať mládeže, ktorá bola vybudovaná po vojne. železničnej brigády sa zúčastnilo 
neuveriteľných 48 763 mladých ľudí. Drvivá väčšina pochádzala z vtedajšieho československa, no našli sa aj takí, 
ktorí prišli z Albánska, Alžírska, Anglicka, Francúzska, Bulharska, Indie, Maďarska, Poľska, Nórska, Rakúska či Ukrajiny. 
Študenti za rok a pol vybudovali 20 kilometrov železničnej trate, viac ako kilometer dlhý tunel, dva mosty, tri viadukty, 
železničné stanice v Kozelníku, Banskej Belej a v Banskej Štiavnici a zastávku v Banskom Studenci. Neprípustupný 
horský terén a veľmi nepriaznivé počasie, takmer denne sprevádzalo mladých nadšencov, ktorý pracovali zadarmo. 
Najnáročnejšou stavbou bol most cez reiku Hron dlhý 1,6 kilometra. Pozostával z troch polí a jeho celková konštrukcia 
má hmotnosť masívnych 270 ton.

Starý zámok sa nachádza západne od Trojičného námestia, ktorému dominuje stĺp vynikajúci svojou baldachýnovou 
architektúrou, na vrchole dominuje súsošie Najsvätejšej Trojice a na podstavci ho obklopuje sedem svätcov, ochrancov 
pred morom a patrónov baníkov. Dnes zámok slúži Slovenskému banskému múzeu. Počas letnej sezóny sa v zámku 
konajú divadelné predstavenia a kultúrne programy. 
Na kopci nad Banskou Štiavnicou stojí od roku 1571 Nový zámok, nazývaný podľa kopca Frauenberg aj Dievčenský 
alebo Panenský hrad. Postavili ho ako protitureckú pevnosť v tvare hranolovej veže so štyrmi nárožnými baštami. Dnes 
sú v ňom umiestnené expozície Slovenského banského múzea, ktoré dokumentujú obdobie protitureckých bojov na 
Slovensku. Kammerhof alebo ak chcete Komorský dvor je najväčším stavebným komplexom na území historického 
mesta. Bol vybudovaný v polovici 16. storočia prestavbou viacerých meštianskych domov.

ZAUJÍMAVOSTI A čO TREBA VIDIEť

Trať mládeže

Zámky
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Lokalizácia:  Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS:   N48°27’31’’ E18°53’35’’

PRAKTICKÉ INFORmACE

Více informací naleznete na internetových stránkách:

Oficiální prezentácia Banskej Štiavnice

http://slovakia.travel/banska-stiavnica

https://slovake.eu/en

Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Banská Štiavnica  ...pokračovanie

Starý zámok Kalvária Tajchy

Zdroj: www.slovakia.travel

Botanická záhrada v ktorej sa nachádza mimoriadne obľúbená sekvoja mamutia, glanzenberg Ide o štôlňu, ktorá 
prechádza priamo popod mesto. Ústie štôlne sa nachádza pri pamätníku padlým v 2. sv. vojne na Kammerhofskej ulici. 
Najstaršia písomná zmienka o štôlni je z roku 1560. Mala významnú úlohu v počiatkoch ťažby zlatostrieborných rúd. 
Tajchy sú ľuďmi vytvorené jazerá harmonicky vrastené do strmých hôr. Tieto umelé vodné nádrže vyriešili problém 
s odčerpávaním spodných vôd pri ťažbe, dovtedy vodu asi 2000 ľudí a rovnaký počet koní. Dnes ich zostalo 24 a dá 
sa vnich plávať. Jediný antikvariát v Slovenskej republike, ktorý je členom prestížneho medzinárodného združenia 
antikvariátov ILAB, spĺňa vysoké kritéria odbornosti a etické pravidlá obchodovania. 

Botanická záhrada

A muLTILINGuAL WEBSITE
TO LEARN SLOVAK
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Ve škole se děti učí malovat kočky, housenky, mrtvé listy, 
bělásky, hrušky, slimáky, střevlíky, ale na chameleóny se 
stále zapomíná. Příčina tkví v domněnce, že malovat 
chameleóna je příliš obtížné. Avšak - jaký omyl. žádné 

zvíře se nemaluje tak snadno jako právě chameleón. 
Nemusíte vůbec přemýšlet, kterou pastelkou ho budete 

malovat. Vezmete kteroukoliv, vždycky to bude správné. 
Může se stát, že chameleón přijde a bude si stěžovat: Dovolte, 

proč mě malujete modře, jsem přece žlutý. řeknete: Promiňte, 
to je přece váš včerejší portrét. Můžete to říci docela klidně, nic 

neriskujete, chameleón nemůže nosit v hlavě, jak vypadal včera, a tak 
se bude raději snažit převést řeč na jiné téma. 
Jsme-li trochu pilní, můžeme malovat portréty chameleónů do zásoby. 
Budeme ale předvídaví: co když se chameleón usadí na kostkovaném 
ubruse? Malujeme tedy i kostkované chameleóny, nemůžeme na tom 

prodělat. 
Vydělat ovšem také ne. Chameleóni si neradi kupují své podobizny. Je to pochopitelné: nemohou 
se poznat. Je to nepříjemné i v jiném ohledu. Když se například potkají dva známí chameleóni, 
málokdy se k sobě hlásí. Nevidí se. I když je někde mnoho chameleónů pohromadě, zdá se, že tam 
nejsou. Odtud ta domněnka, že je chameleón velmi vzácné zvíře. Ale je to zvíře jako každé jiné a 
patří do osnov stejně jako slimáci, kočky, housenky a střevlíci. Je zajímavé, že nádherně oranžoví, 
zelení a růžoví chameleóni jsou po smrti všichni stejní. Naloženi v lihu, mají nenápadnou šedou 
barvu.
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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)

CHAmELEóN
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SOUčASNÍ 
čEŠTÍ SPISOVATELé

Jiří Černý Jana Jůzlová Jiří Fixl

9.2. 2018   
(Autor: Karolína Pohlová)

Spisovatel
Narozen 1940

Hradec Králové, čR

Spisovatelka
Narozen 1974

Liberec, čR

Ilustrátor
Narozen 1950

Praha, čR

Jiří černý je autor populárně naučných publikací pro děti. 

Jana Jůzlová vystudovala historii na FF UK a v současné době pracuje jako redaktorka. Vedle 

cestování a barvitého líčení cestovatelských zážitků se věnuje psaní fantasy. Je držitelkou 

Ceny Karla čapka.

Jiří Fixl se věnuje především ilustraci pro děti a mládež, ale okruh jeho činnosti zahrnuje i 

výtvarné řešení školních učebnic a  práci pro architekturu. Ilustracemi nejraději doprovází 

knížky veselé a fantastické, kde je prostor pro uplatnění humorné nadsázky.

SVěTOVÍ čEŠI
Příběhy osobností, které proslavily naši zemi

Věčnou otázku – jak zaujmout děti pro historii, jak minulé děje učinit 

přitažlivějšími a pochopitelnějšími, jak uvést do praxe heslo historia 

magistra vitae – se pokusila zodpovědět trojice autorů, dva autoři 

textu a ilustrátor. Zároveň se rozhodli vyjít vstříc dnes tak často 

opakované výzvě k zapojení dějepisné výuky do programu výchovy 

k občanství. Nenabídli jen sedmadvacet životních příběhů „lidí, 

kteří něčím vynikli“, hodných napodobení a následování. Ústředním 

poselstvím celé knihy je totiž skutečnost, že tyto slavné osobnosti 

můžeme prohlásit za „naše“. čtenáři se s nimi tedy snáze ztotožní 

a snad si i propojí přečtené s tím, co už znají, se jménem ulice v 

rodném městě, s pamětní deskou nebo značkou automobilu.

Autoři: Jiří černý, Jana Jůzlová
Ilustrace:  Jiří Fixl
Nakladatelství mladá frontra 2015
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Autoři zvolili pro malé a mladé čtenáře velmi vstřícnou formu knihy: kombinaci výkladového textu, 

který není zatěžkán nadbytečnými fakty a jde spíš po podstatě věci a komiksu výtvarníka Jiřího 

Fixla.

Ten dokresluje řečené v charakteristických 

detailech a v neposlední řadě pomáhá 

čtenářům vytvořit si představu o 

popisovaných jevech. Bleskosvod Prokopa 

Diviše nebo tramvaj Františka Křižíka přece 

jen vypadaly poněkud odlišně než současné 

verze jejich vynálezů.

Je pozitivní, že autoři do knihy zařadili kromě 

všeobecně známých, uznávaných a často citovaných reprezentantů českého národa ve světě, jako 

jsou vědci Jan Evangelista Purkyně, Jaroslav Heyrovský a Otto Wichterle, vynálezce František Křižík 

nebo podnikatel Tomáš Baťa, také ty, kteří neprávem stojí poněkud v jejich stínu a často na ně 

nepamatují ani školní osnovy.

řeč je zejména o ženách: třeba o surrealistické malířce Toyen, skladatelce a dirigentce Vítězslavě 

Kaprálové nebo automobilové závodnici Elišce Junkové-Khásové.
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NAŠE KNIHOVNA

Z LITERATuRy

Knihovna je po velké a náročné reorganizaci opět otevřena!!!! 
Knihy je možné vrátit i zapůjčit po domluvě s naší knihovnící Dominikou 

(fuskova.dominika@gmail.com).

Jan Amos Komenský

OuR LIBRARy

Beseda’s library is after large & difficult re-organisation open again!!! 
If you wish to hire or return books, you can do so by appointment only with our librarian Dominika.

(fuskova.dominika@gmail.com)

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

SOUčASNÍ čEŠTÍ SPISOVATELé      ...POKRAčOVÁNÍ

O KNIZE “SVěTOVÍ čEŠI”

ilustrace z knihy Světoví češi | foto: Mladá fronta 



   ...POKRAčOVÁNÍ
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čESKý JAZyK A LITERATURA
9.2. 2018 (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

Procvičte si své znalosti pravopisu v tomto středně těžkém pravopisném cvičení. 

SPRÁVNé řEŠENÍ

O br_ké vstávání nikdo ze třídy nestojí. Jenom náš p_vodem ašský spolužák 

Bartolom_j Měch k němu zřejm_  chová podvědom_   jistou náklo_ost, kterou 

m_  nechápeme. Ostatně všichni a_tí žáci snad vstávají na směny, aby vždy 

měli jednoho superma_a, který bude tajem_  postávat před školou de_ě už po 

sedmé. Avšak do slu_ého na školní v_let lodí se vstává samo. Sešl_  jsme se celá 

třída pro změnu již v šest na proskle_é palub_  motorové lodi jménem Prom_

na. B_lo nás přesně dvacet osm. Ra_í paprsky jem prosv_coval_  oke_í tabule 

a b_ly nám odm_nou za tu strašlivou hodinu. Rumě_ý pan učitel dorazil se 

_ požděním a s omluvou, že si doma zapom_l stru_ý nástroj a musel se pro 

něj vrátit. říkal to sm_rem ke m_, jako by čekal, že mu hodím záchra_ý pás. 

Já jsem se však tvářil skrom_, abych dal jasně na srozum_nou, že se m_ 

to netýká. M_ nikdo neřekl, že je mou povi_ostí postarat se o hudbu. 

Přes všechny potíže jsme však přece v_plul_  a záhy jsme se ocitl_  na 

volné řece._ hora z palub_  se do širého okol_   l_nul_  sm_lé písně 

táborov_ch ohňů i z obdob_  ra_ého středověku.  

PRAVOPIS

ŠKOLNÍ VýLET

Brzké, původem, Bartoměj, zřejmě, podvědomě, náklonnost, my, ašští, supermana, tajemně, denně, slunného, výlet, sešli, 

prosklené, palubě, Proměna, bylo, ranní, jemně, prosvěcovaly, okenní, byly, odměnou, ruměný, zpožděním, zapomněl, strunný, 

směrem, mně, záchranný, skromně, srozuměnou, mě, mně, povinností, vypluli, ocitli, shora, paluby, okolí, linuly, smělé, 

táborových, období, raného.
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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 žádný obrázek neopakoval dvakrát.
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HARD
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High Five Sudoku
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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
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