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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
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
Pokud vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2018 jste zaplatili, prosím neváhejte mne
kontaktovat na olga.imbriano@gmail.com.
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slovo výboru besedy
Vážení členové a přátelé Besedy,
jak se v Canbeře ochlazuje a začíná zima, tak někteří z Vás odletěli, nebo se v nejbližších dnech chystáte odletět a ohřát se do teplých
krajin, navštívit své rodiny a kamarády. Všem Vám přejeme klidný let, krásné počasí, dobré jídlo a lahodné české pivo.
Za poslední tři měsíce pro Vás Beseda uspořádala několik zdařilých akcí: Promítání z cesty po Indii, Zápis do České školy a Dětský
den u jezera, o kterých se můžete dočíst na stránkách tohoto vydání časopisu Beseda. Výbor Besedy děkujem všem, kteří jste na
zmíněných akcích pomáhali, nebo se jich zúčastnili. Děkujeme Vám za podporu našeho snažení, kterou jste tímto Besedě projevili.
Významné bylo dlouho očekávané otevření a zahájení výuky České školy a jazykových kurzů pro děti i dospělé, za které děkujeme
hlavně vedoucí projektu a jedné z učitelek Petře Mašinové. Dospělí naštěvují kurzy v úterý a ve čtvrtek večer. Sobota dopoledne pak
patří dětem. Případní zájemci si mohou o bližší informace napsat na adresu school@beseda.org.au.
V květnu jsme se rozloučili s panem velvyslancem Martinem Pohlem a jeho rodinou. Rozloučení v Debaclu, kde jim byl předán náš
společný dar – originální digeridoo - na připomínku jejich pobytu v Austrálii, bylo příjemným posezením s přáteli u nakládaného
hermelínu, utopenců a českého piva. Smutnější loučení proběhlo až na letišti, těsně před jejich odletem domů. Naštěstí kapesníků
na slzičky jsme měli dost. Rodině Pohlových tímto přejeme hodně štěstí na jejich dalším působišti. V Canbeře na ně budeme opravdu
rádi vzpomínat.
Jednou z důležitých událostí posledních měsíců bylo setkání s panem ing. Jaroslavem Kantůrkem, který je zvláštním zmocněncem
pro krajanské záležitosti MZV České republiky v Praze. Během nesmírně příjemného setkání nám předal knihy a CD, které nám
pomohou při výuce českého jazyka a obohatí naši besední knihovnu.
Dalším velice důležitým momentem bylo předání finančního daru Besedě, který je určený na propagaci české kultury a českého
jazyka. Tento dar jsme získali za veliké podpory Velvyslanectví ČR v Canbeře pod vedením dnes již bývalého velvyslance pana
Martina Pohla. Další dík patří paní Kamile Píšové, která nám nezjištně pomáhala s žádostí o tento finanční dar.
Důležitým měřítkem pro přidělení peněžního daru bylo i to, že Vy, členové a přátelé Besedy, jste se akcí pořádaných Besedou
zúčastnili a mnozí z vás obětovali váš volný čas a energii při jejich organizaci. Vše co děláme je velice důležité pro udržení české
komunity v Canbeře a jejím okolí.
Doufáme, že spolupráce s českým i slovenským velvyslanectvím i v Canbeře bude i nadále stejně vstřícná a plodná jako v letech
minulých a společnými silami se nám podaří dál šířit dobré jméno České a Slovenské republiky.

Informace o akcích pořádaných Besedou i velvyslanectvími České a Slovenské Republiky můžete kromě časopisu Beseda získat i na
našich internetových stránkách www.beseda.org.au nebo Facebooku www.facebook.com/besedacanberra. Také na těchto místech
společně s internetovou stránkou http://klubbeseda.rajce.idnes.cz můžete zhlédnout fotografie z akcí, které právě proběhly.
Přihlášení členové Besedy dostávají oznámení o akcích přímo do své e-mailové schránky. Pokud mezi ně nepatříte a rádi byste
oznámení dostávali, napište nám na adresu info@beseda.org.au.
Za výbor Besedy s přátelským pozdravem
Milena Švehla					Blanka Nováková
Místopředsedkyně sdružení Beseda			
Místopředsedkyně sdružení Beseda
t.č. výkonná předsedkyně
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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA A PŘÍSPĚVKY
MEMBER REGISTRATION & DONATIONS

členské poplatky

membership fees

Členské poplatky jsou rozděleny do tří částí

Membership fees are divided into three parts

1. část
Základní členský poplatek, který pokrývá roční
členství a také 4 vydání časopisu Beseda pouze
v e-mailové verzi.

Part 1
Basic membership fee which includes 1 year
membership as well as 4 digital (e-mail) issues of
Beseda Magazine.

2. část - Příspěvek $20 na časopis
Dolpňkový příspěvek k základnímu členskému
poplatku, za který získáte 4 tištěná vydání časopisu
Beseda zaslaná na vaši adresu.

Part 2 - Magazine contribution - $20
Additional contribution to the basic membership
fee which entitles you to receive 4 printed issues of
the Beseda magazine by mail.

3. část - Dobrovolný příspěvek na chod klubu
Zcela dobrovolný příspěvek a to v libovolné výši na
opravy budovy klubu, společenské akce a drobné
nákupy.

Part 3 - Voluntary donation
A voluntary donation of any amount used for club’s
building repairs, social events and other small
expenses.

Roční členství v klubu Beseda je od 1.1. do 31.12. Členské poplatky jsou vždy splatné nejpozději k 1.3. !
Beseda club’s Membership is from 1.1. to 31.12. Fees are payable no later than 1.3. !

$20.00

Jednotlivec
Single

$25.00

Rodina
Family

$15.00

Student / Důchodce
Student / Pensioner

$20.00

Student / Důchodce rodina
Student / Pensioner family

PLATEBNÍ ÚDAJE // PAYMENT DETAILS
BANK DEPOSITS
Name: Beseda
Acc.no.: 008 002 18
BSB: 062 908
CHEQUES 		
Please make cheques payble to Beseda and post it to Beseda,
The Secretary U12/18 Shropshire St, Queanbeyan, NSW 2620

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.

člensKÁ PŘIHLÁŠKA
MEMBER REGISTRATION
The Czechoslovak Australian Association of Canberra and

Jméno/Name:

............................................................... Příjmení/Surname: .....................................................................

Adresa/Address: ..................................................................................................................................................................
E-mail:

.......................................................................................................................... Tel: ................................................

Poplatek/Příspěvek:

Část/Part $
Část/Part $
Část/Part
$
1. ..........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................

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

Beseda

ČERVENEC - ZÁŘÍ 2018

CO PŘIPRAVUJEME | COMING UP EVENTS
Neděle 1.7. 2018 od 13:00 hod., Velvyslanectví ČR, O’Malley
Cyril & Metoděj
Připomenutí příchodu Cyrila a Metoděje před 1155 lety.

Cyril and Methodius
Sunday 1.7. 2018 from 1:00pm, Czech Embassy, O’Malley
Reminder of the arrival of Cyril and Methodius 1155 years ago.

Neděle 12.8. 2018 od 18:00 hod., klub Beseda
Retro soutěžení pro všechny

Akce určená těm, co by si rádi zavzpomínali na televizní soutěže z dob nedávno minulých. Pokud jste se v
osmdesátých či devadesátých letech nemohli odtrhnout od tv a hypnotizovaly vás kníry panů Rosáka anebo
Zedníčka, tak rozhodně prijďte. Bude sranda. K dispozici bude i naše knihovna.

Sunday 12.8. 2018 from 6:00pm, Club Beseda
RETRO GAMING NIGHT FOR EVERYONE
Come to the club to re-live some of the very popular Czech 80’s TV shows. We promise, it’ll be a lot of fun.
Also, our refreshed library will be open for those interested.

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

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

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

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.

Každou středu od 18:30 hod., klub Beseda
stolní
tenis
Každou středu se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi nás zahrát, posedět
a popovídat. Na herní úrovni nezáleží !!

Every Wednesday from 6:30 pm, Club Beseda
table tennis

We play table tennis every Wednesday night. We have three tables to play on and all levels are welcome. Join
us for a game and break your work week!
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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.
Further information about upcoming events can be found on our Facebook page and website www.beseda.
org.au. Invitations are also sent to all registered people via email. If you wish to receive these invitations,
send us email to info@beseda.org.au.
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z dění v klubu
Promítání z cesty po indii
20.5. 2018 (Autor: Blanka Nováková)
Děkujeme Janě a Vladimírovi, že se s námi podělili o své velmi dobře zpracované video a zážitky z třítýdenní
cesty po Indii. Ukázali nám, že Indie je země plná kontrastů, kde nádherné paláce a pěstěné zahrady střídají
posvátné krávy postávající na ulicích a brzdící už tak zmatenou dopravu, kde obrázek doplňují toulaví psi
spící mezi hromadami odpadků. Šikovné ruce Indů v pestrobarevném oblečení tkající hedvábné koberce a
obrazy, a taky tradiční tanečnice s pyramidou mis na hlavách elegantně tančící za zvuku výrazné indické
hudby.
Taky děkujeme všem zúčastněným za pohodovou
atmosféru, kterou vytvořili a zpříjemnili nám tak
večer svou milou společností. Taktéž byla obdivována
zrekonstruovaná knihovna a mnozí návštěvníci
využili možnosti a půjčili si knihy, které je zaujaly.
Nikomu se hned po promítání nechtělo domů, a tak
další část večera patřila přátelskému besedování u
kávy či sklenky vína nebo českého piva.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
Dětský den u jezera
3.6. 2018

(Autor: Jiří Mikušek)

První červnové dny bývají v Austrálii ve znamení příchodu zimy a chladu. V Canbeře se sem a tam objeví
i první noční mrazy. Zatímco nově příchozím se může zdát tento “způsob zimy poněkud nešťastným”, tak
starousedlíky tento fakt nijak nerozhodí a doma buď hodí do krbu o jedno poleno navíc, anebo odlétají
na návštěvu za svými blízkými do teplých krajin. Podobně se to má i se dnem dětí. Ten se již od konce
čtyřicátých let minulého století slaví na začátku července (mj.: Věděli jste, že jedním z podnětů pro jeho
vyhlášení bylo vypálení Lidic?) a zatímco evropské děti si mohou užít dovádění a her na slunci, tak ty
australské se musí otužovat a běhat venku v bundách.
Nám naštěstí počasí přálo. Den dětí jsme strávili v neděli 3. 6. na Black Mountain Peninsula a musím říct, že
si jej užili jak mladí, tak ti dříve narození. Pro děti byla připravena spousta aktivit spojených se soutěžemi
o ceny. Nechybělo skákání v pytli, trojnohý běh, slackline, hod tenisákem na cíl, luštění šifer a další. Potom, co
se všichni dostatečně vyřádili, mohli doplnit spálené kalorie
u BBQ, kde bylo připraveno spousta jídla a pití pro všechny.
Za klub Beseda jsme velice rádi, ze můžeme každoročně
pořádat tuto akci, kde děláme radost těm nejmenším
a přispějeme tak alespoň malou troškou ke zpestření jinak
občas pochmurné a vlezlé canberrské zimy.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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praha, 1. - 6. červenEc 2018
Srdečně Vás zveme na celonárodní sportovní oslavy 100. let republiky!
Hlavní sletový týden v Praze od 1. do 6. července 2018 zahájí tradiční Sletový průvod historickým
centrem Prahy. Průvodu se účastní čeští i zahraniční účastníci Sletu. Následuje mše v Chrámu
svatého Víta na Pražském hradě. Slavnostní zahájení sletu se uskuteční na prknech Nové scény
Národního divadla představením Naši furianti, které připravuje dohromady několik sokolských
souborů. Národní divadlo můžete navštívit i v rámci komentovaných prohlídek. Sportovní přehlídka
Sokol Gala předvede to nejlepší ze sokolských sportů. Kulturní program budou zajišťovat sokolské,
ale i další amatérské soubory. Hlavní vystoupení se budou odehrávat na Nové scéně Národního
divadla a na pódiu na náměstí Václava Havla. Vrcholem hlavního sletového týdne pak budou dva
programy hromadných cvičení v EDEN Aréně.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

https://slet.sokol.eu/
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K titulní straně
Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Hrad Čabraď
10.6. 2018 (Autor: Dominika Fusková)
Hrad Čabraď predstavuje neobyčajne prekrásne spojenie prírodných krás
a umu našich predkov.
Najstaršie osídlenie hradného kopca pochádza z praveku. V stredoveku
tu vznikol hrad, ktorý zachoval dodnes. Stavitelia dômyselne situovali
hrad na mieste, ktoré riečka Litava obteká z troch strán. Hrad priamo
kontroloval cestné spojenie, ktoré prechádzalo k hradu zo Šiah, pri Bzovíku
sa rozdvojovalo a ďalej pokračovalo do Krupiny, a do Banskej Štiavnice.
História

O jeho vzniku história mlčí, preto sme odkázaní len na dohady a dedukcie. V najstarších dejinách Hontu
vystupuje do popredia šľachtický rod Huntovcov.
Dlho sa nevedelo o existencii tohto hradu a všetky doterajšie spracovania histórie Čabrade spájali dejiny
dvoch hradov. Iste tomu napomohol fakt, že sa počas obdobia, kedy existovali spolu, nazývali rovnako –
Litava. Vďaka spilupraci kolegov historikov z Maďarska sa nám podarilo cez Veľkú noc v roku 2005 lokalizovať
miesto staršieho hradu a potvrdiť jeho existenciu. Podľa nálezov ho zatiaľ môžeme datovať do 12. – 14. stor.
s krátkym využitím v 15. stor.
Slabo udržiavaný hrad sa ľahko mohol stať korisťou Turkov. Takmer ho radšej zbúrali. V roku 1585 sa začali
práce na jeho opevnení a rozšírení, talianský staviteľ Giulio Ferrari hrad posilnili moderným vonkajším
opevnením s mocnými delostreleckými bastiónmi. Preto, aj keď ho Turci napadli (1585 a 1602), odolal.
Zachránil tak banské mestá pred tureckou expanziou.
V r. 1622 ho dostal Peter Kohári. V majetku jeho rodu bol potom až do svojho zániku.
Komunikačné pomery sa zmenili, cesta zarástla a hrad Čabraď sa dostal do ústrania. Ondrej Jozef Kohári
postavil kaštieľ v Sv. Antone a hrad slúžil ako letný byt.
Rok 1812 znamenal zavŕšenie stavebného vývoja hradu, kedy bol úmyselne podpálený vlastným majiteľom
a zmenil sa v ruinu.

Vnútro hradu

Pohľad z vtáčej perspektívy
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K titulní straně
Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Hrad Čabraď ...pokračovanie
Hrad upadol na dlhé roky do zabudnutia, jeho múry zahalila hmla nezáujmu. Život v dedine pod hradom utíchol,
obyvatelia sa odsťahovali, v doline panuje ticho.
Pre hrad však svitla nová nádej, v roku 2000 vzniklo občianske združenie pre záchranu hradu - Združenie Rondel,
ktoré v spolupráci s obcou Čabradský Vrbovok postupne čistí hrad od náletovej vegetácie, zameriava hradné objekty,
propaguje hrad pre verejnosť a znovuoživuje zabudnuté remeslá. V roku 2002 sa zakonzervovala a zastrešila II. brána a
pracuje sa na ďalších projektoch. Takto sa darí chrániť hrad pre ďalšie pokolenia.
Ako sa na hrad dostať
Hrad sa nachádza uprostred Krupinskej vrchoviny nad údolím rieky Litava, ako sa táto pevnosť aj pôvodne nazývala.
Pešo sa dnes k hradu dostanete z obce Čabradský Vrbovok. Treba sa vybrať po modrej značke, asi po jeden a trištvrte
hodiny ste tam. Ak sa za minulosťou vyberiete autom, treba sa doviezť na laz Konské a odtiaľ pokračovať pešo asi 45
minút.

Pohľad z vtáčej perspektívy

Hlavná brána

Vizualizácia opravy hradu (severovýchod)

PraktickÉ informace

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, Čabradksý Vrbovok, Slovensko
GPS: 		

E 48° 14’ 39.00408” E 19° 6’ 22.24656”

Více informací naleznete na internetových stránkách:

Oficiální prezentácia kraja
http://www.najkrajsikraj.sk/banskobystricky-kraj/
Zdroj: www.slovakia.travel

A multilingual website
to learn Slovak

https://slovake.eu/en
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Z LITERATURY
Miloš Macourek (*2.12.1926 - ✞ 30.9.2002)
Miloš Macourek byl český dramatik a básník. Byl
autorem řady knih pro děti s fantastickými náměty
a především scenáristou populárních českých filmových
komedií, např. Pane, vy jste vdova! nebo Čtyři vraždy
stačí, drahoušku a seriálů Arabela nebo večerníčky
s Machem a Šebestovou.
Za svůj život prošel řadou zaměstnání. V letech 1953 až
1960 byl lektorem pro dějiny umění ve škole ROH, pak
další tři roky dramaturgem Filmového studia Barrandov.

Živočichopis (1962) - Toto dílo patří k raným prózám Miloše Macourka. Ale už zde, na malé ploše bajek,
resp. anekdot ze světa zvířat, vynikl autorův originální smysl pro nesmysl neboli nonsens, zvláštní humor,
schopnost pohrát si bez zábran s jazykem a najít poezii a vtip i v často nepoetickém světě. Mini příběhy
o bourci, mravenečníkovi, kudlance nábožné, brejlovci a dalších zástupcích zvířecí říše neztratily ani po více
než čtyřiceti letech nic ze svého kouzla a přinesou příjemné rozptýlení čtenářům bez rozdílu pohlaví a věku.

slepice

Není vejce jako vejce, vejce mohou být různá, záleží
na tvaru, na barvě a na velikosti, na výstavách se
někdy objeví vynikající kus a jedna slepice si umíní,
že takovou soutěž vyhraje, nechá si dávat masáže, čte
odborné časopisy a opravdu, snese nádherné vejce,
jde s ním na výstavu a všichni chodí kolem a říkají,
podívejte se na to vejce, není to zázrak, co říkáte, ten
tvar, ta barva, vsaďte se, že dostane první cenu, ale
považte, z ničeho nic se ozve nějaké ťukání, vejce začne
pukat, to nádherné vejce se začne celé rozpadat a objeví
se kuře, mokré kuře, které je celé udivené a volá na slepici,
konečně jsem tady, není to báječné, ale slepice je celá bez
sebe, o slepici se pokoušejí mrákoty, s něčím takovým
vůbec nepočítala, a všichni kolem jsou velice otrávení, takové krásné vejce, takové
nevídané vejce a nějaké kuře je takhle zničí, ale kuře neví, o čem je řeč, kuře tohle
neposlouchá, kuře je kuře, skáče s velikých schodů a mhouří oči proti slunci, kterého
je všude plno.
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nový přírůstek v naší knihovně
18. června 2018 (Autor: Jiří Skočilas)

Prošel jsem si peklem
Kazimier Tymińsky

Tato kniha popisující pravdivý příběh
a osobní paměti pana Kazimiera
Tymiského o tom jak hudba zachránila
jeho život byla věnována klubu
Beseda synem autora, panem Andrew
Tyminsky. Beseda s potěšením knihu
přijala a bude zařazena do naší knihovny,
kde bude dostupná všem členům. Děkujeme.
O KNIZE
Vydalo Nakladatelství Víkend, 2018
Autobiografické vyprávění vězně, který prošel od svého zatčení v řijnu 1941 až do osvobození v dubnu
1945 několika nacistickými koncetračními tábory. Kazimier Tymiňski o sobě hovoří jako o mladíkovi plném
nerozvážné odvahy. Jednoduchým stylem vypráví příběhy, plné hrůz i plné naděje, které prožil v Osvětimi a
v dalších koncentračních táborech, v Buchenwaldu a Escherhausenu. V táboře to nebyla jen Šťastná náhoda,
co mu často zachránilo život. Byl to magický účinek hudby a jeho hudební talent, co mu umožnilo přežít i v
těch nejneuvěřitelnějších podmínkách. Tém, že tato kniha je napsána pohledem polského vzně, který není
určený k likvidaci pro židovský původ, nýbrž se v koncetračním táboře ocitl za odbojovou činnost, promlouvá
tak za všechny nežidosvké oběti holokaustu.
Kniha vyšla v Polsku pod názvem “Uspokoić sen” a na její motivy natočil polský režisér Leszek Wosiewicz
film.
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Radostná zpráva - Canberra má českou školu
Milí čtenáři,
jak asi mnozí z vás již ví, Canberra má
českou školu. Myslím, že jsme byli posledním
australským městem, kde chyběly hodiny
českého jazyka. Je to báječný počin a
poděkování patří především Besedě, která
vzala českou školu pod svá křídla s velkým
nadšením a také Velvyslanectví České republiky
spolu s Ministerstvem zahraničních věcí za jejich finanční příspěvky i podporu. Děkujeme!
Canberská škola má dnes asi 15 dětských žáků a několik dospělých. Ti dětští chodí v sobotu dopoledne a jsou rozděleni
do dvou skupinek. Větší děti, ve věku 7-11 let, se učí nejen tvrdé a měkké souhlásky a vyjmenovaná slova, aby si byly
jisté psaním tvrdého a měkkého i/y, ale snažíme se postupně vyznat ve zvířátkách z českého lesa, umět česky počítat,
pojmenovat dny v týdnu, měsíce i roční období. Doufám, že se brzy pustíme i do českých reáliích, trocha dějepisu a
zeměpisu je důležitou součástí základního vzdělání. Naši malí studenti si naopak hlavně povídají, rozšiřují si slovní
zásobu, zpívají české písničky a učí se říkanky.
Největší výzvou pro nás učitele je rozmanitost dětí v jejich české minulosti i současnosti. Některé děti mají oba rodiče
z České republiky, prošly si pár lety české školní docházky a pravděpodobně se budou vracet. Jiné děti mají českého
jen jednoho rodiče a druhého australského a do Čech si zajedou jen o prázdninách. Někdy je čeština domácím jazykem,
jindy pouze pasivním dědictvím, někteří rodiče jsou důslední v podpoře tak zvaného bi-lingualismu, jiní udržují jazyk
jen pro občasnou domluvu s přáteli nebo příbuznými. Ať tak nebo jinak, mám velkou radost, že takové množství rodin
svoje děti na češtinu přihlásilo a tím jim umožnilo stát se globálními občany, kteří se mohou v budoucnu svobodně
rozhodnout, zda se do Evropy vrátí třeba na studia nebo půjdou do Čech za novou výzvou či zkušeností.
Velké potěšení pak přichází s výukou dospělých. Ti se buď zamilují do dívky či chlapce z České republiky nebo
Slovenska a jen obyčejně chtějí dobře zapůsobit na své budoucí tchýně a tchány nebo si objednat v Praze pivo a zeptat
se na cestu. Jsou skvělí, velmi motivovaní a pilní. Druhá skupinka jsou Australanky a Australané s českými kořeny.
Fantastické příběhy jejich otců a maminek, kteří přicházeli do Austrálie v jednotlivých imigračních vlnách. Báječní lidé
s neuvěřitelnými životními příběhy a touhou porozumět své minulosti a cítit se blíž srdci Evropy.
Česká škola v Canbeře je v začátcích, ale věřím, že pokvete a bude se rozrůstat a zlepšovat. Je to pro mne a pro naše
dvě další paní učitelky Ilonku a Nicolu velká výzva a zodpovědnost. Ale je to krásný pocit dělat radost všem generacím a
zároveň se těšit z jejich pokroků, které třeba jednou povedou jen k možnosti se svobodně rozhodnout, kde a jak strávit
zbytek života.
Po prázdninách začneme vyučovat v budově Besedy, budeme tam mít krásnou, opravdovou třídu s knihovnou,
pastelkami, lepidly, nůžkami a mapou České republiky v srdci Evropy. Plánujeme český tábor a spolu s Besedou i
spoustu oslav tradičních českých svátků. Ještě jednou díky všem za podporu, rodičům za vytrvalost a oželená sobotní
dopoledne, dospělým za jejich neutuchající touhu ovládnout svůj rodný jazyk a mým paním učitelkám za skvělé výkony
a radost z práce.
Těším se na vás,

Petra Mašínová

FOR INFORMATION ABOUT
CZECH LESSONS CONTACT
Mrs Petra masinova
coordinator/teacher

school@beseda.org.au
petra.masinova@icloud.com
Mobile: 0406 204 187
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český jazyk a literatura
3. června 2018 (Zdroj: www.diktatyapriklady.cz)
pravopis
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.
Když jsem přeskakoval přes v-mol- a pařez- v lese, vesele jsem si hv-zdal. Pod os-kou
se něco m-hlo. V-děs-l jsem se. Kdyb-ch neb-l pozorný, šlápl b-ch na ježka. Zm-je zasčela a zm-zela za spadl-m- bukov-m- větvem-. Zastav-l jsem se. Srdce m- prudce b-lo.
Na čele se m- objev-l- kapky potu. Po chv-l- jsem se opět v-dal k cíl-. Do tm- jsem
chtěl dojít k příb-tku Jirkov- bab-čky, která b-dlela na v-v-šenině nad vs-. Zvony
na kostelní v-žce v údol- zvonil-. Domů jsme přišl- až za tm-. V krbu plápolalplameny a na zdi v-tvářel- zajímavé stíny.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
plápolaly plameny a na zdi vytvářely zajímavé stíny.
babičky, která bydlela na vyvýšenině nad vsí. Zvony na kostelní vížce v údolí zvonily. Domů jsme přišli až za tmy. V krbu
mi prudce bilo. Na čele se mi objevily kapky potu. Po chvíli jsem se opět vydal k cíli. Do tmy jsem chtěl dojít k příbytku Jirkovy
Kdybych nebyl pozorný, šlápl bych na ježka. Zmije zasyčela a zmizela za spadlými bukovými větvemi. Zastavil jsem se. Srdce
Když jsem přeskakoval přes výmoly a pařezy v lese, vesele jsem si hvízdal. Pod osikou se něco mihlo. Vyděsil jsem se.
Jan Amos Komenský

z literatury

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

naše knihovna
Knihovna je po velké a náročné reorganizaci opět otevřena!!!!
Knihy je možné si zapůjčit i vrátit každou středu od 18.30 hod. během stolního tenisu, také při akcích
pořádaných v budově klubu nebo po domluvě s naší knihovnicí Dominikou.

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 every Wednesday from 6:30pm or by appointment with our
librarian Dominika.
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Otazníky detektiva Štiky jsou dílem výtvarníka
Jiřího Kalouska a scenáristy Jiřího Lapáčka,
v letech 1971 až 1986 vycházely v dětském
čtrnáctideníku Ohníček.
Nakladatelství: ALBATROS

http://www.albatrosmedia.cz/otazniky-detektiva-stiky.html
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Triple Loco Sudoku
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Sudoku

medium difficulty
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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Online TV1 stojí v čele vysílání české a slovenské
televize přes internet. Nabízíme široký výběr kanálů
a přístup do našeho archivu, který v současné době
obsahuje více než 26,000 titulů včetně více než
5,000 filmů, 1,000 pohádek a mnoho sportovních
akcí a dokumentů.
Co můžete sledovat přes Online TV1?
Můžete si užít živé vysílání nebo záznamy živých
streamů ČT1, ČT2, ČT 4, ČT 24, Markíza, STV1 a
STV2, Eurosport, Nova, Nova Sport, JOJ, Prima CS
Film, Doma, JOJ Plus a mnoho dalšího.

WWW.ONLINETV1.NET

If you wish to advertise in our magazine, please
contact the Treasurer or send us email to
info@beseda.org.au

- All types of domestic glass and glazing
- All glass types cut to size and replaced
- Laminated, toughened safety glass
- Double glazed units
- Windows in timber and aluminum
- Mirrors
- Table tops
- Splashbacks
- Shower screens
Mick Vecerka
Mobile: 0408 991 579
Tel/Fax: 02 6297 1502
Email: mick@glass4you.com.au

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.
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