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BLAHOPŘÁNÍ

UHRAZENé ČLENSKé PŘÍSPěVKy
Jménem klubu Beseda bych chtěla poděkovat níže uvedeným členům, za zaplacení členských 
příspěvků a velkorysých darů na rok 2018.  Velice si vážíme vaší podpory a těšíme se na viděnou na 
akcích Besedy. Váš pokladník Olga

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, Novákovi $25, D.Mareček $30, M.Frost $50, Geckova rodina $25, J&I Suchánek $50, 

D.Fusková $20, Dobeš rodiny $70, V.Mastera $50, F.Svehla $50, J.Mikušek $25, R.Jež $50, 

O.Imbriano $25, S.Ježek $40, B.Matušková $50, V&J Gottwaldovi $30

U příležitosti nedávného ukončení činnosti Toníka Vincence ve výboru československo-
australské asociace Beseda mu současný výbor vyjadřuje velké poděkování za dlohodobou 
činnost pro asociaci.  Během své dlouholeté práce ve výboru pan Vincenc věnoval Besedě 

nezměřitelné množství osobního času, energie a materiální pomoci a v neposlední řadě 
i nemalé finanční prostředky. Zasloužil se i nemalou měrou o nákup, zařízení a splácení 

současné budovy asociace.

Za klub Beseda a jménem české a slovenské komunity, děkujeme!!

PODěKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU ČINNOST TONÍKOVI VINCENCOVI

Pokud vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2018 jste zaplatili, prosím neváhejte mne 
kontaktovat na olga.imbriano@gmail.com.      



Vážení přátelé,

náklady na společenské akce, provoz klubu a jeho časopis jsou hrazeny z příspěvků jednotlivců, dotací, 
darů a také z členských poplatků. Platící členové mají možnost dostávat časopis Beseda v digitální podobě 
emailem či v tištěné podobě poštou. Při procházení našich záznamů bohužel zjišťujeme, že řada našich členů 
nezaplatila členský poplatek pro rok 2018. Velmi prosíme tyto členy o uhrazení příspěvků co nejdříve. 

Jak si všimnete z obsahu tohoto čísla našeho časopisu, v posledních měsících klub uspořádal hned několik 
akcí. Myslím, že všechny se zdárně povedly a rád bych tímto poděkoval všem členům výboru Besedy a 
především dobrovolníkům, kteří se na pořádání těchto akcí podíleli a věnovali nám svůj volný čas. Děkuji 
vám všem za podporu Besedy a tím i šíření dobrého jména České a Slovenské republiky!

Společenské akce Besedy, ale také našich ambasád vždy s předstihem zveřejňujeme na facebookové stránce 
Besedy, jejich internetových stránkách a zároveň rozesíláme e-mailem všem členům na které máme uvedenou 
e-mailovou adresu. V případě, že e-mailové zprávy od nás nedostáváte, napiště nám na info@beseda.org.au.

S pozdravem 

Facebook:  www.facebook.com/BesedaCanberra
Web:  www.beseda.org.au

Beseda DUBEN - ČERVEN 2018
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Aleš Zezulka

FOTOSTŘÍPKy - CIMBÁLOVKA SLOVÁCKO MLADšÍ 

Několik fotografií z návštěvy cimbálové skupiny Slovácko mladší v únoru 2018. Skupina navštívila naše 
krajany v Perthu, Melbourne, Sydney. V Canbeře zahráli na Multikulturním festivalu 2018. Těšíme se na příště!

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

SLOVO PREZIDENTA BESEDy



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

Připomenutí příchodu Cyrila a Metoděje před 1155 lety.

Pátek 1.7. 2018 od 17:30 hod., Velvyslanectví ČR, O’Malley

Reminder of the arrival of Cyril and methodius 1155 years ago.
CyRIL AND mETHODIuS

Friday 1.7. 2018 from 5:30pm, Czech Embassy, O’malley

Roku 863 dorazili na území Velké Moravy na pozvání knížete Rostislava 

bratři Cyril a Metoděj. Do našich zemí přinesli písmo, upravili jazyk a 

rozšířili křesťanskou víru.

Velvyslanectví České republiky
v Canbeře

VEĽVYSLANECTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V CANBERE

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

1155 let od příchodu

PÁTEK 1. 7. 2018
17:30 HOD.
8 CULGOA CCT, O’MALLEY

CYRIL 
METODĚJ

& CyRIL & METODěJ

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.

Přijďte s námi oslavit mezinárodní den dětí a protáhnout svá těla. Bližší informace budou zaslány e-mailem.

Neděle 3.6. 2018 od 14:00 hod.

Come to celebrate the International children’s day and to stretch a bit. more information is to come via e-mail.
CHILDREN’S DAy - SPORTS AFTERNOON

Sunday 3.6. 2018 from 2:00pm

DEN DěTÍ - SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Jste srdečně zváni na video-promítání manželů Gottwaldových z třítýdenní cesty po Indii 
- od královských paláců v Dillí přes posvátnou řeku Gangu až do Radžastánu a ještě mnohem víc...
Před a po promítání bude k návštěvníkům k dispozici nově zrekonstruovaná knihovna.

PROmÍTÁNÍ Z CESTy PO INDII
Sobota 12.5. 2018 od 17:00 hod.

you are cordially invited to a video presentation on the three-week trip of Jana and Vlad Gottwald through 
India - from the Kings’ palaces of Delhi along the sacred river of Ganges all the way to Rajasthan and much 
more... Library will be open before and after the event.

VIDEO PRESENTATION ON INDIA
Saturday 12.5. 2018 from 5:00pm

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

Sobota 8.9. 2018 od 14:00 hod., klub Beseda

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.

PORKFEST
Saturday 8.9. 2018 from 2pm., Club Beseda

VEPŘOVé HODy
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Roku 863 dorazili na území Velké Moravy na pozvání knížete Rostislava 

bratři Cyril a Metoděj. Do našich zemí přinesli písmo, upravili jazyk a 

rozšířili křesťanskou víru.

Velvyslanectví České republiky
v Canbeře

VEĽVYSLANECTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V CANBERE

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

1155 let od příchodu

PÁTEK 1. 7. 2018
17:30 HOD.
8 CULGOA CCT, O’MALLEY

CYRIL 
METODĚJ
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Z DěNÍ V KLUBU

FOOD & DANCE SPECTACuLAR
20.4. 2018  (Autor: Blanka Novak, Olga Imbriano)

I letos se klub Beseda zúčastnil po tři dny Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky, 

grilovanými párky a českým (tentokrát nealko) pivem. Přestože byl výdělek negativně ovlivněn omezení 

licencí na prodej alkoholu, i tak výsledek stál za to!

BIG THANKS TO ALL VOLuNTEERS who’ve helped during the 3-day weekend at multicultural Festival - 

Beseda’s main fund raising event. 

OBROVSKé DÍKy PATŘÍ VšEM DOBROVOLNÍKŮM, kteří pomohli s přípravami a prodejem na stánku. 

Získané finanční prostředky budou jako vždy použity na provoz Besedy v dalším roce a zajištění 

různorodých akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.

The Beseda stall did well! As always we’re going to use the raised funds to keep Beseda running and to 

organize various events for the Czecho-Slovak-Australian community. Hope to see you in the Beseda.
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Na velkoplošné projekci jsme mohli sledovat velice vyrovnanou první třetinu, která ovšem byla chudá na góly 

– nepadl ani jeden. Zato v té druhé jich padlo až až. Přesněji v rozmezí 27 sekund hned dva. A oba bohužel 

do jiné branky, než jsme si přáli. I když se po této studené sprše naši borci snažili jak mohli, nepomohl jim 

ani obrovský tlak během přesilovek. Během závěrečné hry bez brankáře poté inkasovali do třetice a bylo 

vymalováno.

Olympijští atleti z Ruska tedy postoupili do finále kde narazili na překvapení turnaje – Německo. Tento zápas 

byl pote třešničkou na dortu celému turnaji. V infarktovém závěru chybělo Němcům šestnáct sekund od 

zisku zlaté medaile, ale Rusové během neskutečného tlaku v oslabení vyrovnali. Za Rusko poté v desáté 

minuté prodloužení rozhodl v přesilové hře Kaprizov. 

Naši hokejisté sehráli utkaní o bronz proti favorizované Kanadě. Bohužel se jim nepodařilo zopakovat úspěch 

ze základní skupiny a po rozpačitém výkonu podlehli javorovým listům 4:6.

V Debacle jsme si tedy nakonec připíjeli na smutek. Ale nevadí, vždyť další hokej nás čeká už v květnu, kdy 

startuje mistrovství světa v Dánsku. Sledujte facebookové stránky Besedy, ať se k nám můžete přidat příště 

a můžeme si poradně zařvat: “Hoši, do toho!”

Českým ledním hokejistům se letos po dvanácti letech podařilo 

postoupit do semifinále olympijského turnaje. Využili jsme teto 

příležitosti a sešli se ke sledovaní tohoto důležitého zápasu v námi 

velice známém prostředí – hospodě Debacle v Braddonu.

Beseda DUBEN - ČERVEN 2018

Z DěNÍ V KLUBU

OLyMPIJSKý HOKEJ: ČESKO VS. RUSKO
22.3. 2018  (Autor: Jiří Mikušek)
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“Výborné profesionální představení pražského autorského divadla Vosto5 přivádělo diváky k 
hlubokému zamyšlení jak by mohlo být vše jinak. Mohli jsme vidět vynikající herecké výkony 
a každý kdo na představení přišel se dobře bavil. Děkujeme Vosto5 za báječných několik dní a 
těšíme se na další divadelní setkání.”                Za Besedu, Aleš Zezulka                                                                                                                 

Léčba celonárodního komplexu z mnichovské zrady, osudového 
mezníku československých dějin, skrze aktivní imaginaci diváka.

Nová autorská inscenace se věnuje hromadné léčbě tzv. Mnichovského komplexu, jímž v 
naší zemi trpí více než 10 milionů obyvatel. Divadlo Vosto5 nemá ambici divadelně ztvárnit historicky 
věrnou rekonstrukci událostí pohnutého období Mnichovské zrady, ale naopak chce diváky formou 
aktivní imaginace vtáhnout do „snu o československém hrdinství“ a léčit tento komplex. Volně na 
motivy knihy Jana Drnka Žáby v mlíku.

Beseda DUBEN - ČERVEN 2018

OPERACE: LEVý HÁK 15.3.2018
BESEDA KLuB

mNICHOVSKÁ POHODA
NEKOmPROmISNÍ HISTORICKÁ PSyCHOTERAPIE
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Z DěNÍ V KLUBU

OSLAVy VELIKONOC

8.4. 2018  (Autor: Zuzka Majtanová)

Oslavy velikonočních svátků československo-australského sdružení proběhly letos 8. dubna tradičně 

v klubu Beseda, který návštěvníky uvítal jarní výzdobou, folklorní hudbou a veselou náladou. Hlavním 

lákadlem velikonočního odpoledne bylo seznámení s českými tradicemi a zvyky. Návštěvníci si mohli 

vyzkoušet různé techniky barvení vajíček nebo pletení pomlázek. A ač se většina hostů příkladně 

účastnila, nejšikovnější byly přece jen děti a my jsme měli radost z toho, že je československé velikonoční 

tradice opravdu baví. Součástí oslav byla soutěž o nejkrásnější a nejchutnější velikonoční pečivo, a tak 

jsme mohli hodnotit tradiční beránky, mazance a velikonoční dorty. Všechny chutnaly skvěle! Vrcholem 

odpoledne bylo vyhlášení vítězů nejen soutěže o nejlepší pečivo, ale také o nekrásnější kraslici a 

nejlepší pomlázku. Odpoledne provoněné poctivou tlačenkou i kapkou slivovice bylo ideální k družným 

rozhovorům starých známých i k navázání 

nových přátelství. Jako nováčka mezi 

členy klubu Beseda mě ještě pořád mile 

překvapuje bezprostřednost a přátelský 

přístup celé československé komunity, 

a tak moc děkuji všem organizátorům i 

návštěvníkům za krásné odpoledne! 

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich 

fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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Z DěNÍ V KLUBU
OTA KINCL – 12/5/1940 – 19/01/2018
DEVOTION, COMPASSION, FORBEARANCE  - EULOGy By MO MALEK

To begin, I would like to say thank you.
Thank you to all Oto’s friends and acquaintances, thank you for your love, kindness and friendship. I 
know it weighs heavily on his family that they cannot be here with us today and they wished to 
express their heartfelt thanks for the wonderful friends
who so enriched the life of their beloved brother and uncle.
Oto is survived by his younger brothers mirek and Jenda, his nephews Radek and 
Lubosh and his grandnieces Barunka and Maruška who he doted on. I’ve tried to 
provide some details of Oto’s early life that many of you will be unaware of. It is 
true to say he was born and grew up in difficult times and saw and lived through a 
lot. He had his highs and his lows but when he visited the Czech Republic and walked 
the hills of his childhood with his brother he was still able to recall with fondness events 
and friends from his childhood.Still Oto was only truly happy when he came to Australia and found his soul mate in Connie. Those who met him 
recognised his gift of cheerfulness and kindness. Oto was born during World War 2 on the 12th of may 1940 in Horzice Podkrkonosi in Bohemia in an 
apartment in a block of flats where his mother Květoslava and his father Otakar lived. Times were difficult and Oto did not have an easy childhood. 
His mother would walk to remote villages for milk, always careful to avoid the German Patrols. At 5 years old Oto watched the guerrilla preparations 
from his apartment window as barricades were put up below him. The Germans were headquartered just 20km from the city, which like Prague, had 
declared itself a free city and then called upon partisans to resist the Germans. These were dangerous times and the situation very tense for the 
inhabitants of the city. The Germans received orders to take the city and the eventual occupation was paid for with brave Czech lives. All this Oto 
witnessed as a boy. As indeed he did the arrival of Russian tanks in the town square. After the war things were still difficult, his family struggled and 
food was scarce. Oto’s father eventually found work with the Town Hall and the family’s prospects improved. His father however was a traditionalist 
and even though his mother had the same academic qualifications, and prospects for a well paid and rewarding job, he insisted she stay at home.

Oto’s father was also very sociable, perhaps a little too sociable. Even as a child, Oto had to make do for himself. He worked resetting ten pins at 
the bowling alley and then loading and unloading goods for the railway. Even at 12 years old he was practical and industrious and if he wanted 
something he would work for it and save up. When he wanted a derailleur bike he saved up and then built it from parts. It was around this time his 
brother mirek was born, and shortly afterwards the family moved to a house (which is still standing) some 300 metres from their old apartment. The 
family took in a lodger, a decorated war veteran who had lost his left arm in the Battle of Dukla under General Svoboda. His name was Antonin marel 
and he did not wish to live as an invalid but to be a productive member of society and to lead a normal life. He completed his studies and became 
an inspector for the 25 Cotton Factories in the area. During this time Oto was at high school and would spend most of his time with his Grandparents 
Frank and Anna Brykner (his mother’s parents). His Grandfather had been a school headmaster and life long teacher and he imparted all that he 
considered wise to Oto as well as his love of books and poetry.  Oto loved his time studying, he lived a student’s life and took odd jobs to help pay 
his way; repairing houses, helping with the fruit harvest, and still loading and unloading goods for the railway. It may seem a hard life for someone so 
young, but it also taught him a lot. He enjoyed those years and the friendships he made. Even years later all the old school friends would get together 
and he would plan his trips accordingly. On his second last trip, one of his fellows took him on a private tour of the Czech Parliament and presented 
him with a Book of Czech history normally only given to foreign ambassadors and visiting dignitaries. He cherished the friendships he made as a 
student, as he did his family and especially his mother and his grandparents. He cherished the friendships he made as a student, as he did his family 
and especially his mother and his grandparents. In 1955 when Oto was 15 his father died of heart failure running to catch a train. He simply sat down 
after the effort and passed away. He never returned home.
Things again became difficult for the family both financially and also as his mother became ill. Oto was studying the manufacture of paper and paper 
milling. On weekends he would try and get home to visit his mother. He was also working hard to help her and the family. He did this for 4 years till 
he graduated and then he was called up for military service. His mother went back to work and mirek went to kindergarten. Naturally in that time, a 
widow living in a house with a single man set tongues wagging and so his mother and Antonin marel travelled the 200km to where Oto was stationed, 
and after some discussions and deliberations the marriage was agreed. When he returned from the Army, Oto started work at one of the Prague



Paper mills and quickly made a name for himself so that he was promoted and sent to Prague as a manager and in 1961 His brother Jenda was born. 
It was while working in Prague that he met a young woman born in Australia and with only rudimentary Czech. They eventually stepped out together. 
It was through his relationship with her and her family that when the Russians invaded in September 68, that he was able to escape to Australia. This 
was in march 1969 in the 6 months before the borders were closed and normal travel became impossible. This is how he found his way to Canberra.
He had had a hard time of it in the years before and after he left. In 1967 he developed type 1 Diabetes. It was not unknown in the family and his 
mother suspected it was his tendency to push himself as hard as he did that lead to it developing in him. Oto started manually labouring when 
he arrived and studied English with very good results before completing college. He then applied his studies in his later employment working for 

the Department of Works in the 1970s which then became the Department of Housing 
and Construction. There he worked for  many years as a Draughtsman and Technical 
Specification Writer. Oto was devoted to his mother and long before skype or cheap 
international phone calls were available, they would write to each other weekly. Oto was 
overjoyed when his mother came to visit and also when he took Connie to visit Europe 
and his home. His family still fondly remember her teaching them to bake bread on a fire 
and how she cared for Oto and raised him up at a low point in his life.
Oto made many friends his easy going nature and willingness to take people as he found 
them made him popular amongst his colleagues. Even though he was a stickler for how 
things were done. Something that carried over into every aspect of his life. He always 
thought things should be done properly and especially so when dealing with other 
people.
My first memory of Oto was in 1976 
when he was installing built in 

cupboards in the bedrooms of the house in Chifley. He was living by himself but I think that he had 
already met Connie a few years before, when Ingrid, who owned the delicatessen in the Farmers 
Market had introduced them. Connie had a remarkable influence on Oto. They both, had had to deal 
with many hardships in their lives and their devotion to each other was inspiring. She was one of the 
few people able to tell him what to do that he would actually listen to. When Connie became ill Oto 
ministered to her with all his love, dedication and patience.
Oto had a huge fondness for the outdoors and nature and a great love of travelling to the far flung 
corners of Australia, even getting special permits to visit aboriginal reserves in the far North. Connie 
shared that love and the two of them had some of their best times together travelling to remote and 
beautiful parts of Australia. They also made many firm friends in the 4WD club and also on their 
travels. Even when Connie was sick, Oto modified a portable oxygen pump so that she could still travel 
with him in their beloved 4WD Landcruiser FJ60 FlexDream. Oto loved that car so much he once said he wanted to be buried with it. We couldn’t quite 

manage that but we did make him a Lego model of his much loved truck for him and Connie to take with 
them. I think they were at their happiest out in the desert under the stars sharing each other’s company. Oto 
would make albums of their trips showing the places they’d been and people they met along the way. On 
their last trip they travelled up to Winton and saw the digs and spoke to the volunteers working on fossil 
recovery. They told me they would have liked to have joined them were they able to. Their other love was 
visiting the Burrawang coastal club which had banded together to buy the land between Guerrilla and 
Tomakin Bay and establish a nature reserve with low impact cabins. There like minded people could stay 
and enjoy the wildlife and fauna. Burrawang held a very special place in both Oto and Connie’s hearts.  
Before he retired, Oto and Connie would often be seen sharing their lunch outside the office in the old 
Sirius building or at one of the cafés in Woden. Copenhagen was always a favourite. Though in recent 
years Oto favoured the Coffee Club. It is the enduring memory of most everyone who knew him that we 
still expect to run into him in the Plaza and see his smiling face inviting us to a coffee and a chat. Oto was 
a good and kind man, devoted to his family and friends. He was always ready to lend a hand or just listen 
to other people’s worries and concerns without judging. I will always remember him for his devotion 
compassion and tolerance for others. He trod lightly in the world and always tried to smooth the path 
of his fellow travellers. One of his favourite sayings was that we should all do the most least harm to 
ourselves, to each other and to the world around us.
It is a measure of Oto, that while we miss his presence terribly we find solace in the immeasurable joy he 
brought us and how much knowing him enriched our own lives.
~ fin ~
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Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Dóm svätej Alžbety
8.4. 2018   (Autor: Dominika Fusková)

Dóm sv. Alžbety je ústredná dominanta a symbolom mesta Košíce, je 

najväčším a pre mnohých najkrajším kostolom na Slovensku. Zároveň ide 

o najvýchodnejšiu gotickú katedrálu na svete. Kostol má dlhú a bohatú 

históriu, budovali ho v 14. - 16. storočí, a už v stredoveku sa stal významným 

pútnickým miestom. 

Nočný pohľad Pohľad z vtáčej perspektívy

Monumentálny gotický chrám má kapacitou vyše 5 000 ľudí s plochou interiéru 1 200 m². Vonkajšia dĺžka dómu je 
60 m, šírka 36 m, výška severnej veže 59 m, hlavnej lode 24 m a bočných lodí 12 m. Výstavba sa realizovala pod 
kráľovským dozorom v niekoľkých etapách, datované od roku 1380. Niektoré pramene uvádzajú, že výstavba dodnes 
nie je ukončená. Kostol sv. Alžbety bol pôvodne projektovaný ako päťloďová bazilika. Pod ťarchou živelných pohrôm a 
vojen získal inú výslednú podobu a stal sa päťloďovým dómom s krížnou loďou.
Napriek úpravám po požiaroch a zemetrasení v 19. storočí si stavba zachovala množstvo pôvodných gotických prvkov 
a hodnotných umeleckých výtvorov. Kráľovské schodisko vnútri Dómu je jedno z piatich dvojitých, točitých, gotických 
schodísk v Európe.
Miesto kultu Kristovej krvi. V stredoveku v kostole postavenom na tom istom mieste, nepozorný kňaz vylial červené 
víno. Stalo sa to po Premenení, čiže išlo už o Svätú Krv. Takto vytvorený obrazec pripomínal Ukrižovaného. Na miesto 
zázraku prichádzali tisíce pútnikov a prítomnosť Kristovej Krvi uznal i pápež Bonifác IX. v roku 1402.
Sväté omše v latinčine sa konajú každú nedeľu o 9:00. Zbor spieva zakaždým iné barokové i renesančné piesne.  
V mysli sa takto môžete posunúť o pár storočí dozadu. 

História katedrály

ZAuJÍmAVOSTI

Celokovový oltár je údajne jediný v Európe. Bočný oltár svätého Kríža, bol posvätený v roku 1931 na pamiatku obetí 1. 
svetovej vojny údajne odliali zo zbraní, ktoré boli v tejto vojne použité. 
Zaujímavý je stredoveký chrlič vody, ktorý má podobu staviteľovej manželky, ktorý ju takto potrestal za nadmerné pitie 
vína.
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Lokalizácia:  Košický kraj, Košice, Staré Město, Slovensko

GPS:   N48°43’13”″E21°15’29”

PRAKTICKÉ INFORmACE

Více informací naleznete na internetových stránkách:

Oficiální prezentácia města Košice

https://www.kosice.sk/

https://slovake.eu/en

Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Dóm svätej Alžbety  ...pokračovanie

Pohľad z vtáčej perspektívy Strop Interier

Zdroj: www.slovakia.travel

V interiéri kostola si osobitnú pozornosť samozrejme zaslúži hlavný oltár sv. Alžbety, postavený v rokoch 1474 až 1477. 
Jeho súčasťou je najväčší európsky súbor 48 gotických tabuľových malieb. Na sochárskej a maliarskej výzdobe oltára 
je badateľný vplyv holandskej školy. Z liturgických predmetov sú najvzácnejšie práce zlatníckeho majstra J. Szilassyho 
z 18. storočia, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou.

A muLTILINGuAL WEBSITE
TO LEARN SLOVAK

Dóm sv. Alžbety možno navštíviť v rámci bohoslužieb alebo turistických prehliadok mesta, ktoré zabezpečuje 
Návštevnícke centrum Košice. Mesto Košice je druhým najväčším mestom na Slovensku a pre návštevníkov ponúka v 
blízkom okolí mnoho aktivít a atrakcií.
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10.4. 2018  (Zdroj: Wikipedie a další servery)

Československé legie je označení používané pro jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za 
první světové války a ruské občanské války.
Legie tvořili čeští a slovenští krajané žijící v zahraničí a bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se po zajetí armádami Dohody 
rozhodli dobrovolně vstoupit do řad legií. Tím porušili vojenskou přísahu českému králi a rakousko-uherskému císaři a jasně 
deklarovali svůj cíl vybudovat samostatný stát Čechů a Slováků. Jejich zásluhou vznikla v roce 1918 Československá republika.
Název československé legie vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné označení revoluční dobrovolná vojska (později 
zahraniční čs. vojska). Základ těchto vojsk začal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, českých krajanů, kteří se hlásili do carské 
armády v Rusku a Cizinecké legie ve Francii. Čeští krajané v Rusku, z Varšavy, jejího okolí a z území Volyně, vytvořili jednotku zvanou 
„Česká družina“ (nejednalo se pouze o Čechy a Slováky, ti však měli velkou převahu). Krajané ve Francii byli v rámci francouzské 
Cizinecké legie začleněni do samostatné roty, pro kterou se vžilo označení „rota Nazdar“. Počet českých a slovenských dobrovolníků 
se postupně navyšoval. Od roku 1917 se tvořily legie také v Itálii.
Koncem války měly jednotky československých zahraničních vojsk celkem přes 140 000 dobrovolníků (dobrovolců, bratrů – oficiální 
označení příslušníka vojska). Celkem padlo 5 152 československých legionářů, z toho 4 112 v Rusku, 630 ve Francii a 410 v Itálii. Z 
celkového počtu padlých Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří ve Velké válce bojovali, tvořili padlí legionáři 4 %.

Po bitvě u Zborova (2. července 1917), ve které se československé legie vyznamenaly v boji proti rakousko-uherské armádě, zrušila 
ruská vláda na naléhání předsedy Československé národní rady profesora T. G. Masaryka, který od 15. května 1917 legie v Rusku 
organizoval, omezení při vytváření československých jednotek a postupně vznikly další jednotky, které 9. října 1917 vytvořily 
československý sbor v Rusku. Koncem roku 1917 bylo v Rusku 38 500 dobrovolníků v legiích (ve dvou divizích o osmi pěších a dvou 
jízdních plucích, po Zborovu počínajíc 4. Prokopa Velikého na doplnění 1. divize a 5. plukem pražským T. G. Masaryka, již ve druhé 
divizi) a přes 60 tisíc v zajateckých táborech ve spolcích, které Masaryk organizoval jako rezervu legií (základ 3. divize). Stávajícím 
velením ruské armády byl Masaryk považován za jejich nejvyššího velitele.
Po Říjnové revoluci, ve které se vlády v Rusku chopili bolševici, rozhodlo vojenské vedení států Dohody, že začne legie přesouvat na 
západní frontu.[8]
V listopadu 1917 obsadila část 1. divize (2. pluk Krále Jiřího z Poděbrad) prakticky bez boje k potlačení bolševických nepokojů 
Kyjev, byla však odvolána, podle tehdejší instrukce Masarykovy „nevměšovat se do vnitřních ruských sporů“. Při bojích před 
Kresčatikem však zahynul poručík Hrdina. Jako přítel všeho moderního založil Masaryk v legiích leteckou školu, z níž se po válce 
vyvinula Masarykova letecká liga. Letadla většinou nenesla bomby ani kulomety, měla jen ruční zbraně a byla používána při přesunu 
a boji zejména k průzkumným účelům. I tak přispěla při sibiřské anabázi československých legionářů k záchraně několika mostů 
(ty bolševiky vyhozené do povětří musely oddíly československých ženistů s přispěním i amerických specialistů rychle postavit 
znovu) a zejména až na jediný k záchraně čtyřicítky bajkalských železničních tunelů na transsibiřské magistrále (to, že bolševici 
podminovávají tunel č. 39, sice letadlo zjistilo, ale nemělo prostředky je od díla zkázy odehnat – zničený a zasypaný tunel zdržel 
postup druhé části legií do Vladivostoku o 14 dní). Masaryk „opustil“ svoje legionáře na Rusi v den svých 68. narozenin 7. března 
1918 (odjezdem vlakem z Moskvy na transsibiřskou magistrálu), když předtím zajistil, aby se vojsko ještě neexistujícího státu stalo 
součástí francouzské armády. Velitelem druhé divize jmenoval ruského generála Petra N. Podhájeckého. Vydal se na strastiplnou 
cestu přes Sibiř lazaretním vlakem a stal se kvartýrmajstrem čs. legionářů na magistrále až do Vladivostoku.
Poté se Němci začali tlačit na Ukrajinu a Petljurovy pluky před nimi začaly ustupovat a prosily československé legionáře o pomoc. 
Protože mír s bolševiky ještě nebyl uzavřen, došlo mezi Němci a legionáři ke krvavým bojům u Doče, kde se vyznamenali pozdější 
českoslovenští generálové Kadlec a Červinka, kapitán Jungr a zejména pozdější generál Stanislav Čeček, který v bitvě u Bachmače 
Němce porazil a donutil je uzavřít s legionáři příměří, pro volný průjezd československých ešalonů (vojenských vlaků) bachmačským 
železničním uzlem. V boji o Doč se vyznamenala rovněž kulometná hanácká rota Colt z „Olomouckého“ 6. pluku. Bolševici, zejména 
velmi mladí a v boji nezkušení chlapci, leckdy dokonce stříleli omylem do vlastních řad. K československým dvěma obrněným 
vlakům přidali proti Němcům jeden broněvik (obrněný vlak). Jen tak bylo možno poškodit most přes řeku Desnu a zabránit tak 
Němcům ve vstupu do bachmačského železničního uzlu, kde v klidu projížděly československé ešalony na Sibiřskou magistrálu k 
Čeljabinsku a Penze.
3. března 1918 uzavřely v Brestu Litevském Ústřední mocnosti s bolševiky Brestlitevský mír. V něm se Sověti mimo jiné zavázali 
nestrpět na svém území vojenské oddíly nepřátelské ústředním mocnostem, což se týkalo i Československých legiií. Legie opustily 
Ukrajinu, jelikož ukrajinská vláda povolila ze strachu před bolševiky obsadit své území německou armádou, avšak už v této době 
obsadil Ukrajinu bolševický velitel Muravjev. Legie se měly přes Archangelsk a Murmansk přepravit do Francie, odkud nakonec odpluly 
jen dva transporty (celkem okolo 2000 mužů po čtyřměsíčním čekání, mrznutí a hladovění, první transport vedený Ing. Otakarem 
Husákem odplul 15. října 1917) - přístavy zamrzly, nebyly lodě a na severu chyběly zásoby. Panovaly obavy, aby legie nepotkal osud 
Srbských legií, které byly odzbrojeny a zajaty, internovány do Kazaně a osvobozeny teprve s příchodem československých legionářů 
na Volhu. Ještě T. G. Masaryk změnil plán na odsun vojsk po magistrále a kolem světa na bojiště do Francie. Dánské jednotky se 
probojovaly na Krym, odkud se jim podařilo úspěšně odplout. Penzenská dohoda uzavřená mezi bolševiky a národní radou 26. 3. 
1918 zaručovala Legiím zásobování, průjezd Sibiří do Vladivostoku a odvoz do Francie; výměnou za to Legie souhlasily s předáním 
všech těžkých zbraní a většiny kulometů a pušek, Legie také musely souhlasit s agitací čs. bolševiků pro vstup mužů z Legií do Rudé 
armády. Bolševici si totiž už od začátku roku 1918 uvědomovali, že jsou bezmocní vůči nárokům Německa. Ruskou armádu bolševici 
rozložili v roce 1917, bolševiků bylo málo a rudé gardy měly pár tisíc členů, v celém Rusku nebylo kromě 40 000 čs. legionářů 
významnější síly. Proto byli bolševici donuceni vyklidit Ukrajinu, uzavřít nevýhodný Brest-Litevský mír a proto také začali intenzívně 
agitovat v zajateckých táborech, aby do Rudé armády dostali dostatek vojáků. Rusové totiž do Rudé armády nevstupovali, a pokud 
ano, vyfasovali uniformu, vyzvedli žold a odešli domů.

BOJE NA UKRAJINě
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Plány čs. bolševiků, že z Legií odejde do Rudé armády 15 000 mužů, byly mylné. Z Legií tak za dva měsíce agitování odešlo jen cca 
150 mužů. Větší posily získala Čs. rudá armáda přímo ze zajateckých táborů, Rudá vláda na jaře 1918 zakázala České národní radě 
v táborech další agitaci a tu uskutečňovali pouze Čs. bolševici do svých jednotek. Neúspěch agitátory přiměl ke slovním útokům 
na Radu, Masaryka a vedení Legií, což legionáře rozzuřilo a vedlo k hádkám a stížnostem. Současně bolševici verbovali zajatce 
Ústředních mocností (Internacionalisty) do Rudé armády – obrovský vliv v místních sovětech a jednotkách Rudé armády získali 
Maďaři a Němci (na mnoha místech tvořili až 80% jednotek), nepřátelští vůči Čs. legiím. To bylo dalším zdrojem nedůvěry Čs. legií 
vůči bolševikům. Hlavním problémem ale bylo stálé porušování penzenské dohody ze strany bolševiků. Většinu vlaků bolševici 
nepustili dál, sliby nesplnili a neustálé kontroly a požadavky na odevzdání dalších a dalších zbraní ohrožovaly zajištění bezpečnosti 
vlaků, komunistické letáky popisovaly rozhodnutí nepustit Sbor z Ruska, bolševici odmítali dodávat koupené potraviny a poslední 
kapkou byl nárůst přítomnosti ozbrojených Němců a Maďarů. Zatímco Národní rada v Moskvě souhlasila s dalšími a dalšími ústupky, 
vojenské vedení ztratilo jak důvěru v Radu, tak i v bolševiky všeobecně a Trockého zvlášť a začalo zvažovat možnost odmítnout 
spolupráci s prolhanou a pravděpodobně Němci ovlivněnou Moskvou a úplatky, dohodami nebo nátlakem si zajistit průjezd Sibiří.
Začátkem května 1918 se situace zhoršila – Trockij se definitivně rozhodl, že Legie, které ještě nejsou ve Vladivostoku, z Ruska 
neodjedou a budou silou rozpuštěny a vojáci začleněni do Rudé armády, neposlušný zbytek bude pracovat v průmyslu. Využil 
návrh Francouzů na odvoz části Legie z Archangelska pro rozdělení Sboru. Bolševici se 7. května neúspěšně pokusili zajmout 
nejbojovnějšího muže Legií, tehdy kapitána Radolu Gajdu (vyvázl díky tomu, že byl ozbrojen). 11. května bolševici obsadili kanceláře 
Čs. národní rady v Moskvě a zatkli Prokopa Maxu, 15. května se Rada dohodla s Trockým za cenu dalších ústupků, ale sliby Trockého 
opět nebyly splněny. Lev Davidovič Trockij jako vojenský komisař (ministr války) vydával rozkazy, ale jednal po dohodě s Leninem 
a vládou (Leninův rozkaz z 21. května nařizující rozpuštění Legií silou a další jeho osobní veřejná agitace proti legiím, při níž byl 
vážně postřelen eserkou Františkou Kaplanovou). 14. května došlo k Čeljabinskému incidentu – maďarský voják z projíždějícího 
vlaku hodil těžký kus železa na čs. vojáky, přitom jednoho těžce zranil. Češi vlak zastavili a v davové rvačce byl viník lynčován a zabit 
vojáky Legií, bolševici pak v odvetě zatkli 10 strážných, kteří přišli místnímu sovětu incident vysvětlit a zatkli také důstojníka, který 
přišel zjistit, proč se strážní nevrátili. Legionáři zareagovali rychle a obsadili klíčová místa města, odzbrojili místní jednotky rudých, 
vynutili si propuštění zajatců a získali tři tisíce pušek. Místní sovět ale nechali fungovat a spořádaně se vrátili do vlaku. 23. května se 
v Čeljabinsku na předběžných zasedáních sjezdu rozhodlo, že Legie se rozdělovat nebudou a cílem je Vladivostok, došlo i k dohodě 
s Čeljabinským sovětem o urovnání incidentu.
20. května 1918 začal první sjezd Čs. legií na Rusi, kde se zvolení zástupci vojáků rozhodli, že nebudou poslouchat rozkazy Rady, 
pokud budou v rozporu s odjezdem do Vladivostoku; přítomným členům rady nezbylo, než vůli vojáků podpořit. Pozdě večer 20. 
května dal Trockij zatknout předsedu Národní rady v Moskvě Prokopa Maxu a přinutil ho odeslat telegram s příkazem k odzbrojení Legií 
a vložením důvěry v bolševiky a Rudou armádu. Odpovědí na tento rozkaz bylo oznámení Legií, že Rada, Maxa ani stávající vojenské 
velení Sboru (ruský generál šokorov) už nejsou vedením Československého sboru, výkonnou moc převzal zvolený Provizorní výkonný 
výbor (velitelé pluků Gajda, Čeček, Vojcechovský, 4 členové Rady a 4 zvolení zástupci vojáků legií, předsedou zvolen Bohdan Pavlů), 
Čs. legie ale opět ujistily, že se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí Ruska a že s bolševiky budou spolupracovat na průjezdu 
do Vladivostoku. Trockij rozkázal rozpuštění nebo zničení Legií (není jasné, jestli byl Trockij tak rychle informován o dění na sjezdu 
20. května, nebo postupoval nezávisle), 25. května 1918 vypukly boje – bolševici zaútočili proti čs. vlaku na stanici Marianovka 
nedaleko města Omsk.

ROZPORy S RuDOu ARmÁDOu

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
Bojový prapor úderného praporu československých legií udělen jednotce 2. února 1919 v Jekatěrinburgu. V noci začal protiútok 
Legií. Legionáři, dost často beze zbraní, zaútočili na kasárny a sklady bolševiků a po vyzbrojení převzali kontrolu nad klíčovými body 
Transsibiřské magistrály. Útoky nebyly zamířeny proti bolševickým sovětům, ty ale většinou uprchly. Začaly tvrdé boje obzvlášť s 
Němci a Maďary, tvořícími většinu Rudé armády. Trockij využil dokonce Spojence, aby zpomalili nástup Čechů a umožnili Rudým 
mobilizovat a Legie rozdrtit. Boje byly kruté, čs. vojáci zajaté bolševiky rozdělovali – Rusy obvykle propouštěli, Maďary, Němce a čs. 
bolševiky, kteří proti Legiím bojovali, obvykle popravili. Ti, kteří byli zajati bez boje, byli drženi ve vězení do odjezdu Legií z daného 
místa a pak byli propuštěni. Vzhledem k Ženevským konvencím bylo střílení zajatců zločinem, ale v květnu 1918 měli za sebou čs. 
legionáři mnoho bojů, kdy se k nim protivník choval stejně (zavraždění plukovníka Ušakova na magistrále), a byli svědky mnoha 
zločinů bolševiků, Maďarů a Němců proti bezbrannému ruskému civilnímu obyvatelstvu. Legionáři při své sibiřské anabázi aktivně 
používali pancéřové vlaky (např. vlak Orlík).

Pod tlakem dalších událostí, které vrcholí odevzdáváním zbraní a výše zmíněným Čeljabinským incidentem, došlo k bojům mezi 
legiemi a bolševiky na Sibiři a v Povolží, např. střetnutí po napadení štábního vlaku u Zlatoustu, u Marianovky, u Mariinska, dobytí 
Uljanovsku, bitva u Lipjag, u Beznčuku, obléhání Irkutsku, bitva o Murino a Perm, které byly vždy vítězné a trvaly téměř po celou dobu 
přesunu do Vladivostoku (do 7. února 1920).
Československé legie dobyly 30. května 1918 Penzu a Syzraň, 8. června Samaru, 23. června město Ufa, 25. července Jekatěrinburg 
a 6. srpna (společně s bílými) Kazaň. V Kazani převzali českoslovenští legionáři zlatý ruský státní poklad obrovské hodnoty. V Ufě 
byla vytvořená Ruská provizorní vláda a nejvyšším velitelem bílých byl jmenován admirál Alexandr Vasiljevič Kolčak. Poklad později 
předali Kolčakovi (který jej poněkud zmenšil výplatami svých vojsk). Na výzvu spojeneckého velení se pak dostal zlatý poklad pod 
ochranu legionářů ještě jednou. Českoslovenští legionáři dobyli všechna velká města Sibiře i Jekatěrinburg, avšak cara Mikuláše II. 
a jeho rodinu se jim tam již zachránit ze zajetí nepodařilo, necelý týden před příchodem československých legií do města byla celá 
rodina vyvražděna na přímý příkaz rudých z Kremlu. Operace se rozšířily i mimo oblast transsibiřské magistrály, došlo k dalšímu 
přesunu jednotek přes Sibiř do Vladivostoku, přes vojenský odpor bolševiků. Legionáři museli kromě jiného v boji zničit i celou
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PŘED 100 LETy
ČESKOSLOVENSKé LEGIE   ...pokračování
10.4. 2018  (Zdroj: Wikipedie a další servery)

Golikovovu bolševickou armádu Centrosibiře, aby se podstatný zbytek vojsk dostal za Bajkal. Gajdovi muži po šesti týdnech nelítostných 
bojů s Němci dokázali obsadit 39 ze 40 tunelů v okolí Bajkalu dřív, než je bolševici stihli vyhodit do vzduchu (podminovávali je v 
dubnu němečtí inženýři vedení bolševiky, což legionáři nevěřícně sledovali).
Tím byla magistrála udržena průjezdná, klíčový faktor propojení všech jednotek Čs. sboru rozmístěných od Penzy a Volhy až po 
Vladivostok v délce 8000 km. O vzniku Československa se legionáři dozvěděli se zpožděním několika týdnů.
Bolševici z Vladivostoku neměli s legionáři žádné problémy a až po vypuknutí bojů Legie převzaly kontrolu nad Vladivostokem. Z 
Vladivostoku se na spojeneckých lodích i na prvních československých, které zakoupil TECHOD (technické oddělení legií) v Japonsku 
(první československá loď Legie), dopravily do Československa
Vlády spojeneckých států (Francie, Velké Británie, USA) plánovaly československé legionáře ponechat na Rusi a vytvořit z nich jádro 
intervenčních sil, které by zasáhly proti bolševismu. Plynulo to z toho, že Československé legie kontrolovaly podstatnou část Sibiře 
– konkrétně oblast okolo jižního Uralu – a byly jedinou dobře organizovanou silou v Rusku, jejíž velení podléhalo Francii, nejvyšším 
velitelem spojeneckých vojsk na Sibiři byl generál Maurice Janin, který vydal i rozhodnutí k ochraně Kolčakova vlaku. Posily spojenců, 
které do Vladivostoku dorazily, však byly pouze symbolické, (převážně se v pomoci legiím angažovala americká yMCA, Japonci a 
asi 10 000 Angličanů, Francouzů a Číňanů) a z plánované intervence sešlo. Japonci pomohli Čechům a Slovákům při obsazování 
železničních uzlů nad Vladivostokem a při bojích na Ussuri i dobytí Chabarovska. Následně však vzhledem k vývoji událostí došlo 
k ústupu legií dvěma cestami: z Vladivostoku lodí do Ameriky, vlakem přes kontinent a lodí dále do Evropy, či jižní cestou přes 
Japonsko, Hong Kong, Cejlon, Suezský průplav do italského Terstu, velké americké, původně německé lodi President Grant a Amerika 
urychlily evakuaci. Posledním transportem byla americká loď Heffron 2. září 1920. Někteří českoslovenští legionáři umírali ještě při 
námořním přesunu a spočívají na dně Indického a Tichého oceánu.

Celkem bylo z Vladivostoku vypraveno 36 transportů. Spojenci poskytli 21 lodí.

Centrokomise najala 12 lodí. Odvezeno bylo 9683 lidí. Pro náklad byly najaty dvě japonské lodě a jedna ruská. Pro převoz lidí byly 
nakoupeny či pronajaty lodě převážně v Japonsku (7), v Číně (1) a v Rusku (1). První loď vypravená Centrokomisí byla japonská 
„Liverpool-Maru“. Vyplula 8. července 1919. Pravidelný odvoz legionářů i částečně s invalidy byl transport 1. pluku 9. prosince 
1919 na „Jonan Maru“ Poslední loď s lidmi byla „Nižni Novgorod“, která odplula 13. února 1920. Poslední loď s nákladem byla 
„Schunko-Maru“, ta odplula z Vladivostoku 14. května 1920. Dvě lodě poskytl americký červený kříž, 12 lodí Spojené státy. Lodě 
„President Grant“ a „Heffron“ prodělaly celou či částečnou cestu dvakrát. Devět lodí poskytla Velká Británie. První lodí, která odvezla 
první sibiřské legionáře z Vladivostoku byla italská „Roma“ 15. ledna 1919 a poslední byla „Heffron“ 2. září 1920. První lodě pluly 
do Neapole a Marseille. Další propluly Panamským průplavem, jiné do severní Ameriky, další do Kanady s konečným přístavem 
Hamburk. Celá evakuace trvala 1 rok a 8 měsíců.

EVAKuACE

ZEMě

uSA  (Dohodnuto 50%)

VELKÁ BRITÁNIE  (Dohodnuto 25%)

* Z TOHO CENTROKOmISE

ČSR*, JINÍ SPOJENCI  (Dohodnuto 25%)

POČET

36 026

16 956

14 921

9 683

%

53

25

22

14.3
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Krocan se pořád rozčiluje, nemá nervy v pořádku, 

a když vidí červenou barvu, může se zbláznit, 

červených věcí je na světě mnoho, střechy 

jsou červené, autobusy a růže, na světě je 

mnoho červených věcí a zdá se, že jich 

přibývá, a krocan sedí věčně u psychiatra 

a ten mu říká, nesmíte na to tolik myslet, 

nesmíte se tolik dívat kolem sebe, čtěte si, 

poslouchejte lehkou hudbu a večer choďte 

na procházku, ale krocan je krocan, rozčilí ho 

každá maličkost, potká náhodou slunéčko sedmitečné 

a je zle, krocan je celý modrý a křičí, už toho mám ale 

opravdu dost, a běží do lakýrnictví, nakoupí bílý lak, utratí své úspory a natře na bílo 

všechny benzínové pumpy, každou mrkev a všechny dětské stavebnice, natře na bílo 

celý svět, ale představte si, kdekdo myslí, že jsou vánoce, vánoce, kdy se jedí krocani, 

a tak krocan přijde o život, ani neví jak. 

Beseda DUBEN - ČERVEN 2018

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)

KROCAN
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SOUČASNÍ ČEšTÍ SPISOVATELé
2. dubna 2018   (Autor: Karolína Pohlová)

Režisér, scénárista

Narozen 1966

Těšín, Česká Republika

Radovan Lipus (narozen 1966 v Těšíně), režisér a scenárista, autor televizního pořadu šumná 

města a navazujícího projektu šumné stopy, ale také básník a autor fejetonů,se tentokráte 

pustil do tvorby pro děti. A ačkoliv by se mohlo zdát, že se tento počin jeho dosavadní 

tvorbě vymyká, opak je pravdou.

Radovan Lipus

O SMUTNé TOVÁRNě

Kniha O smutné továrně je poetický příběh jedné textilní továrny.
Začíná jejím založením pilným tkadlecem Jakubem (v dobách páry a 
rakouského císaře)  a plynule končí v naší smutné současnosti s nadějnou 
vizí do budoucna.

Není to velké a složité povídání, je to hravé hraní si s náhodnými verši a ukázka toho, jaký osud mají u nás 
továrny. Od velkého rozmachu s kvalitní výrobou krásných látek, přes vynucené změny výrobního programu 
nehezkou druhou světovou válkou. Následuje optimistický poválečný rozkvět a jásavé nadšení schlazené 
ledovou sprškou komunistického znárodnění, kdy (pod znakem rudé hvězdy) na kvalitě a kráse továrny zas až 
tak nezáleží. Přišlo cinkání klíčemi a kupónová privatizace, která strhla halám střechy a uprostřed dřívějších 
pracovních místností najednou rostou divoké keře a stromy.
Takový rychlý sled historie České republiky pohledem zůčastněné smutné továrny.
Jsou-li vaše děti (obracející stránky spolu s rodiči) zvídavé, naskytne se jim zde prostor pro všetečné otázky.
Proč pan továrník s hvězdou na kloptě musel odejít tam, odkud není návratu a proč tomu druhému nějaký 
stát sebral továrnu, kterou vybudoval jeho děda? A proč se krade a proč z toho neudělají cukrárnu? ... a je jen 
na vás, jak hluboko se svými odpověďmi půjdete ...

Celý text je harmonicky doprovázen kolážemi a ilustracemi, jejichž autory jsou Veronika Podzimková a 
kolážista David Vávra. Koláže jsou – v rytmu pohádky – vytvářeny pomocí různých textilií a fotografií většinou 
starých a zničených technických budov. Vzory a barvy vždy odpovídají tomu, co se právě odehrává v příběhu, 
stejně tak i ilustrace a grafika (Zuzana Lednická).

Ilustrace David Vávra, Veronika Podzimková
Nakladatelství meander 2013
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uKÁZKA Z KNIHy

Ten příběh je dlouhý, klikatý a prudký jako řeka. Někdy jiskřivě 

radostný, jindy zas kalně smutný. A na přečtení čeká. Začíná na 

téhle stránce, u pramene. 

Na konci této malé knížky složený do písmenek, do moře otázek 

vtéká. Pramen je kde? Ve sráni v jorách Jizerských. Kdysi. Kdesi. 

Té stráni sluší hlučné jarní květiny I tichý zimní sníh. Dokola 

kolem tmavě modré lesy. Na stráni chalupa, v ní tkalcovský stav 

v  plné práci. Do dveří vstupuje tkadlec Jakub Steiner, po dlouhé 

cestě živ a zdráv. S dobrou zprávou se domů vrací.

Beseda DUBEN - ČERVEN 2018

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

RADOVAN LIPUS - O SMUTNé TOVÁRNě

ilustrace z knihy O Smutné továrně 

NAKLADATELSTVÍ
mEANDER

www.meander.cz
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ČESKý JAZyK A LITERATURA
3. dubna 2018 (Autor: Karolína Pohlová)

If you are interested in Czech lessons, please see Page 5

Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Procvičte si psaní i/y po hláskách tvrdých, 

měkkých i obojetných, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podle vzorů a ve shodě přísudku 

s podmětem. 

SPRÁVNé ŘEšENÍ

Po uvedení filmu Jursk… park se po celém světě začal… prodávat hračky 

insp…rované tolik populárními plaz… .Staré ob…čeje už b…vají málo známé.

C…kl..sté pol…kají k…lometry jako o závod. Chm…ří pampelišek je velmi 

jemné. Jana rozl…la kávu po celém ob…váku. Nep…plej se s tím dopisem!

Taková chyba se musí m…tit všemi prostředky. Zp…tuj své svědom…, lumpíku! 

Všude b…l cítit s…lný zápach s…ry. Rychle musíte nab…t pušky, nepřítel se  

bl…ží.  Voda v…m…lá ve stráni v…mol…. Dělej si v…pisky a nev…mýšlej si. 

Cestovatelé uviděli v dáli v…soký v…sutý most. Slep…š je beznohý plaz. Nad 

kopcem se tyčila malá kostelní v…žka. Učitel doz…rá na kázeň, zatímco žáci 

p…lně opisují. Ve společnosti se nez…vá! A nech si svoje truc…, když tě 

napomenu. Nemám rád jablečný záv…n. S…sel je nenas…tný tvor, stále 

si něco s…sl… do nory. S…rová zelenina je zdravější než vařená. B…la 

krásná jako b…lá holubice, lehká jako p…rko a její d…amanty se třp…

til… jako hvězdy. Upletl síť z l…ka a vedl pl…tké řeči, kolik ryb už v 

životě chytil.

PRAVOPIS

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
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Samurai Sudoku
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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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The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.
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