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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
Hoskova Eva $20, Lund T + MM $50, Krajca Tomas

$40, Oto Kincl $50, Jecminek Jaroslav $50, Kasparek

Zora $30, Andreas J+J $50, Wallner A+Z $50, Simecek Josef $60, Novakovi $25, Dagmar Marecek $30, Mark
Frost $50, Geckova rodina $25, J and I Suchanek $50, Dominika Fuskova $20, Dobes families $70, Vladimir
Mastera $50, Hindson Joshua $25, Zezulka A+M $100, Frantisek Svehla $50, P&M Svehla $100, Jirka Mikusek
$25, Rene Jez $50, Olga Imbriano $25, Slava Jezek $40, B. Matuskova $50, Vladimir Gottwald $30, Odona
Farska $25, Lucie Gryzcova $60, Milan Busek $25, Borek Půža $25, John a Liba Locker $60, Dagmar a Robert
Ceramidas $45, Alexandr Kirk $40, Aidan Goddsmith $20
DĚKUJEME PANU ŠIMEČKOVI ZA JEHO FINANČNÍ DAR KLUBU VE VÝŠI $105.
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
Drazí přátelé,
s příchodem jarního období po kruté zimě, Vám přeji vše nejlepší.
Děkuji členům výboru, dobrovolníkům a přátelům Besedy za velmi dobře vykonanou práci v uplynulých
třech měsících. Práce výboru není nikterak lehká, ba naopak, někdy je velmi vyčerpávající. Výbor se sníží
pokračovat v úspěšných programech z minulých let a také vsunout více programů pro naše nejmenší členy.
Rádi uvítáme vaši pomoc při našich budoucích akcích čímž snížíme časový a fyzický nápor na členy výboru.
Prosím, nezapomeňte na zaplacení členských příspěvků za tento rok. Peníze se použivají na chod asociace,
k zaplacení pojistění budovy, členů, elektřiny, body corporate fees, zemské poplatky, údržba budovy atd.
Finanční zpráva je každému členu k nahlédnutí při Valné hromadě. Vaše finanční a lidská podpora je pro
asociaci zcela existenční!
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
Aleš Zezulka				
Předseda sdružení Beseda

fotostřípky z připomenutí příchodu cyrila
a metoděje do českých zemí
neděle 1.7. 2018, velvyslanectví ČR v canbeře
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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: .................................................................
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CO PŘIPRAVUJEME | COMING UP EVENTS
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31.10.2018 od 18:30 hod.
beseda, U12/18 Shropshire St, Queanbeyan
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Beseda

výroční schůze klubu
13. listopadu 2018, 18:30 hodin
Program
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a řídícího schůze po odstoupení výboru
3) Zpráva pokladníka a audit hospodaření Besedy
4) Žádost odstupujícího výboru o udělení absolutoria
5) Volba nového výboru pro rok 2018-2019
6) Diskuze a návrhy pro příští období
7) Závěr
Veškeré návrhy a nápady na zlepšení klubu Beseda a jeho činnosti jsou vítány a budou
během schůze prodiskutovány. Pokud se nebudete moci valné hromady zúčastnit, napiště
nám vaše nápady a poznatky e-mailem na info@beseda.org.au. Děkujeme.

annual general meeting
13th November 2018, 6:30 pm
Program
1) Meeting opens
2) Election of meeting clerk and head of the meeting after resignation of current committee
3) Financial report and club’s management audit presentation
4) Official request by resigning committee for absolutorium approval
5) Election of new committee for year 2018-2019
6) Open discussion, suggestions and proposals for next term
7) Conclusion
We welcome suggestions and ideas to make our club better and all will be discussed during
the general meeting. You have a great opportunity to make a difference! If you cannot attend
the meeting, send us your proposals or ideas via email to info@beseda.org.au. Thank you.
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z dění v klubu
Retro soutěžení
12.9. 2018

(Autor: Jiří Mikušek)

Neděle 12. srpna patřila v Besedě všem, kteří rádi soutěží. Konala se zde akce s názvem „Retro soutěžení
pro všechny“ a vězte, že kdo zaváhal a nedorazil, tak přišel o hodně. Po rozdělení do mužstev a zahřívacím
kole na téma „Češi v Austrálii“ začalo jít do tuhého. Na řadu přišlo obrazové téma (české hrady a zámky)
následované audio a video ukázkami. Mozkové závity jsme pak procvičili během oblíbeného „Hádání
předmětu“ a protáhnout kosti jsme mohli při pantomimě (cílem tentokráte bylo uhodnout různá povolání).
Výsledek byl těsný a vítězný tým se mohl těšit ze sladké bonboniéry a lahve sektu. Poraženým jsme vzdali i
tentokráte čest a aby jim to nebylo líto, tak si domů odnesli čokoládový puding.

Malá ochutnávka
Který herec ztvárňující postavu Jamese Bonda strávil své dětství v Queanbeyanu? (George Lazenby)
V obecné češtině můžeme slyšet rčení, že něco stojí za „starou belu“. Co je to „bela“?
a) Pouliční pes
b) Manželka vynálezce telefonu
c) Kůže z veverky d) Nákladní automobil východoněmecké výroby
(c – Pochází z ruského jazyka. Na části území Ruska před několika stoletími platili veverkami, přesněji jejich
kůžemi. Platidlo se tedy nazývalo běla nebo bela, stará bela pak byla stará zpuchřelá kůže, která už žádnou
hodnotu ani neměla a nestála za nic.)
Jak se jmenuje nejznámější pramen v Karlových Varech a kolik má stupňů? (Vřídlo, 73.4 °C)
Který den v roce slaví svátek sv. Dyndy? (Nikdy)

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
tradiční vepřové hody 2018
12.9. 2018

(Autor: Milena Svehla)

Jako každý rok si návštěvníci Besedy mohli pochutnat na tradiční české kuchyni, kterou pro nás
tentokrát připravil Ota M. za vydatné pomoci Jirky M. Připravili pro nás pečené vepřové maso, pečený
bůček a sulc. Pochutnat jste si také mohli na lahodné tlačence s chlebem a cibulí. A samozřejmě
nechybělo české pivo, které vám ochotně natočil Jirka S.
Zelí, které připravil Šano W. a René J. i letos nemělo chybu. Milan B. a Jiří M. pro nás přivezli ze
Sydney nadýchané knedlíky a báječné zákusky.
U vchodu s úsměvem vybíraly platby Nicola J. a Milena S. Poprvé jste mohli platit platební kartou, za
jejíž zařízení děkujeme Olze I., která je naším pokladníkem. Byla to pro nás první zkušenost a určitě
se osvědčila.
Blanka s Anikou nabízely několik druhů tradičních českých zákusků, kávu a čaj. Myslím, že na
laskonkách, věnečkách, punčových řezech a pod. si všichni pochutnali.
Vit M. obsluhoval u sulcu, tlačenky a bůčku. Ve volných chvíli natočil krátké video, které si již brzy
budete moci prohlédnou na FaceBooku a webových stránkách Besedy – www.beseda.org.au.
Připravena byla i bohatá tombola, na kterou lístky prodávaly Alena s Mayou, a Petr A. ji s humorem
uváděl. Všichni kdo vyhráli byli s cenami potěšeni.
Aleš všem zpříjemnil nedělní odpoledne poslechem tradiční české hudby.
Dominika F. a Daniela C. měly spoustu práce se sbíráním a umýváním nádobí a na Milana B. zbyly ty
největší hrnce a pánve.
Všem, kteří nám s přípravou Vepřových hodů, během jejího průběhu a s úklidem po skončení
pomáhali, patří veliký Dík. Všichni, kdo jste se zúčastnili víte, kolik práce a času jste museli obětovat.
Poděkováni si určitě zaslouží i rodiny, které vaše snažení podpořili.
Děkujeme i Vám, kteří jste na Vepřové hody přišli. Vytvořili jste velice příjemnou atmosféru a zároveň
jste svou účastí podpořili Besedu v její další činnosti.
Za výbor Besedy všem pomocníkům a návštěvníkům děkuji

Krátké video z hodů

Milena Svehla

https://youtu.be/rugiNL_2FWM

Autor videa: Vit Muller

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
50. letého výročí Pražského Jara 1968
v Československém Country Clubu v Sydney
12.9. 2018 (Autor: Milena Svehla)
V neděli 19.8. jsme se s Alešem zúčastnili vzpomínkového odpoledne 50-letého výročí emigrace od
roku 1968 v Československém Country Clubu v Sydney.
Sešlo se zde mnoho českých a slovenských krajanů, kteří společně zavzpomínali na dobu, kdy
opouštěli svou rodnou vlast. Po zaznění české a slovenské hymny pronesla krátký proslov paní Nora
Heffner z Velvyslanectví Slovenské republiky, ve kterém shrnula události roku 1968. Po ní se slova
ujal pan Ondřej Boháč, Chargé d.Affaires a.i. z Velvyslanectví České republiky. Ten představil výstavu
plakátů, které ve fotografiích a komentářích byli ukázkou událostí roku 1968.
Velice zajímavý projev měla paní Perry, která hovořila o historii Československého Country Clubu.
Nevím kolik z přítomných vědělo o tom, že budova původně byla slepičí farmou její rodiny a jak se
dál vyvíjela její stavba. Bohužel jejímu projevu přítomní věnovali velice malou pozornost, protože
byli zaujati povídáním a konzumací roznášeného jídla.
Během celého odpoledne hrála a zpívala folklorní skupina Kukabura. Roztomilým přídavkem bylo
taneční vystoupení nejmladších členů souboru.
Na závěr paní Arnost – Mirka Trejbal přinesla nádherný dort, který darovala restaurace Blue Danube .
Já jsem v tomto Klubu byla poprvé. Mnohokrát jsem slyšela o dobrém jídle a výborných zákuscích a
nebyla jsem zklamána nabídkou ani kvalitou.
Pro mě osobně bylo velice milé setkaní s Annou a Martinem Rosenbaum a doufám, že budu mít
možnost se s nimi setkat a pokračovat ve velice zajímavém povídání.
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z dění v klubu
Vratislav Martínek - in memoriam
(22. 12. 1934 – 15. 6. 2018)
Dne 15. června zemřel náš dlouholetý velmi aktivní člen Vratislav Martínek
(22. 12. 1934 – 15. 6. 2018). Rozloučení se zesnulým se konalo 9. července.
Vzpomínku na Vráťu si navždy uchováme v naší paměti.

Eulogy For Uncle Vratislav Jan Martinek – 9 July 2018
Vratislav, my uncle was born in Prague on 22 Dec 1934 in a little townhouse at number 77
Přimá St. in the Prague local area of Smíchov. As was usual in those days, the mid-wife
was called and Uncle was born in the middle bedroom, six years after his brother
was born. This was no doubt a happy occasion but, possibly also, a surprising
addition to the family.
I first met uncle in Prague when he was 33. I was only four and still remember looking up to him like a second father – he was strong and fit and very
protective and always wearing that infectious smile. I always remember the model aeroplane in his room on a shelf, maybe a part of his dream to
fly someday, somewhere!
Uncle attended primary and secondary school in Prague and later a four-year part-time evening course at the Secondary Technical Industrial School
for Mechanical Engineering, graduating as a Mechanical Engineering Technician in 1962.
From 1951 through to 1962, uncle was employed in the Prague Aircraft Repair workshops, as a mechanic in the assembly of piston and jet motors.
Later, in the same company from 1962 through to 1968 uncle was employed as a designer of jigs for mechanized production.
Loosening the communist grip in the country inspired uncle’s free spirit and he left his homeland just before the Russian invasion in summer of 1968.
Australia was a natural choice, as no doubt his brother (and my father) who migrated 15 years earlier had passed the news back home that this island
down under wasn’t too bad.
From 1969 through to 1975, uncle resided in the Snowy Mountains, a common place to live for technically qualified migrants from Europe. They were
building the Snowy Mountains scheme and together with the cold weather the workers from central Europe felt right at home. Uncle first lived at
Cabramurra, followed by Kancoban and later Talbingo.
The big city lights eventually drew him to Canberra. From 1976 through to 1982, uncle worked in the maintenance department of the Canberra
Hospital, as a fitter and from 1982, through to his retirement in 1996, he worked in the
Department of Defence Naval architecture, employed as a draftsman.
Throughout his years, from early twenties through to his 70s, uncle enjoyed camping and
getting out into the country, no doubt a facilitated by his time in the scouts. In Australia,
a day trip from Canberra to do some cross-country skiing was not uncommon in the
winter months. Uncle also played a lot of golf, although in Canberra this might have
been limited to the summer months. Later in retirement, Uncle was extremely interested
in natural therapies and healing including reiki and, as he grew older, he became very
spiritual devoting much time to reading widely on these topics.
Uncle had a technical mind, probably taking after his father who worked in a Prague
Aircraft Repair workshop close to their home. He was fascinated with how things worked
and his collection of Popular Mechanics magazines was second to none – some he kept
right through to the end. He loved gadgets and always had the latest trinket in his
pocket.
Uncle loved cars and would arrive each Xmas in a different rig. My father joked that he
changed cars more often than his underpants. I remember the time Uncle travelled to
Canada for a holiday, leaving his pride and joy LJ Torana at our place for a few weeks.
Later in his life uncle enjoyed much travel, with trips to the Czech Republic in 1993 with
his brother and my father Zdenek. Other trips included Italy and Canada. His photos
record experiences of travelling alone. We don’t know why he never found a partner to
spend his life with, to keep him company and grow old together. He was a very private
person and maybe he just preferred to travel through life alone. Although he was a bit
shy, why some girl didn’t race this happy smiling guy away we will never know.
Uncle was a very generous man, not only because he was our Father Xmas but he always had time for us kids. He liked playing with us and was a
real big kid. He was very generous with his time but there are also many records of his financial generosity and sponsorship of many charities. His
mailbox is probably already overflowing and the charities will certainly miss him.
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z dění v klubu
tibor slezák - in memoriam
(2. 15. 1936 – 8. 8. 2018)
Dňa 8. augusta zomrei náš mnohoročný člen Tibor Slezák, rozlúčka rodiny a
priateľov so zosnulým sa konala 15. augusta v krematóriu, česť jeho pamiatke !

Eulogy For Tibor Imre Slezak
Tibor was born in 1936 in Bratislava – Czechoslovakia. He was an only child to Gejza
and Gizela Slezak and while growing up in Eastern Europe at that time must have been
difficult, he had doting parents and being their only son he was sure to be spoilt.
At 22 Tibor was conscripted to the czechoslovakian army and served for 2 years. He
then went to University to study chemistry and become an Industrial Chemist. At this
time Tibor‘s hobby was magic and he liked to perform card tricks and illusions to his
friends and coleagues.
Tibor married Jarmila in July 1961 and had two children – Tibor jr and Ivana. In 1968 the Soviet Union invaded Czechoslovakia so
Tibor packed up his family, two suitcases and went to ‘holiday’ in Austria. The family did not return to Bratislava.
Not knowing the language or culture but looking for a better life they ended up in Australia. The family first arrived at the Bonegilla
Immigration centre in Victoria but it only took Tibor one day getting a job with Bureau of Mineral Resources and moving to Canberra,
Jarmila and children followed him a week later. Tibor worked there for there 20 years. Richard their third child was born soon after
settling in Canberra.
Every year the family would go on holidays somewhere within NSW or Victoria. Holidays always included filling up the family car
with 3 kids, a German Shepherd dog, his mother who moved to Australia a few years later, a tent, camping gear and driving for hours
on end. There were no seat belts in the back seat of cars in those days and so somehow they managed to all fit in.
In 1988 Tibor and his wife left their secure jobs and bought ‘Piccolo Mondo’ restaurant at Narrabundah. During the day Tibor bought
the groceries, negotiating prices with wholesalers and by night he waited on tables and ran the restaurant. Tibor loved the social
environment, chatting and joking with the dinners and doing the occasional magic trick. Tibor enjoyed good wine or beer but would
never choose to drink water claiming that he did not want his insides to get rusty.
The restaurant business allowed some overseas holidays and Tibor and Jarmila enjoyed traveling to Czechoslovakia, Hawaii, Fiji,
Singapore, Germany and lastly Las Vegas where their son Richard now lives. Tibor’s hobby was always photography and while his
family featured in many photos, so did thousands of flowers, sunsets, mountains and lakes.
In his retirement in 2002 Tibor liked nothing better than to enjoy a good cup of tea with 5 teaspoons of sugar and a piece or two of
Jarmila’s home made cake which he always shared with the dog.
Tibor’s attitude to life was live and let live. A smoker for most of his life
(although he did eventually break the habit which amazed his family) he said
that he would rather die young and happy, than old and miserable.
Tibor never spoke of hardships preferring to focus on positive things. He had
a caring wife who brought him his tea whenever he felt that it must be ‘tea
o’clock’. He had 3 children and 6 grandchildren and his life was always full.
Looking back, we trust that he would say that he lived a happy life.
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K titulní straně
Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Trenčiansky hrad
16.9. 2018 (Autor: Dominika Fusková)
Centrum

Považia

rozkladajúce

sa

mesto

Trenčín,

pod

slávnym

Trenčianskym hradom je nielen mestom
s bohatou históriou, ale aj rozmanitou
prítomnosťou

a

tesnými

väzbami

k susednému územiu Moravy a Čiech.

História

Trenčiansky hrad vznikol na mieste staršieho osídlenia, ktoré tu existovalo od doby bronzovej cez Keltov a
Germánov až po slovanské osídlenie. Nápis na strmej stene trenčianskej hradnej skaly, potvrdzuje prítomnosť
rímskych legionárov a ich víťazstvo nad Kvádmi v roku 179.
Hrad bol vlastnený mnohými panovníkmi, najznámejším majiteľom tejto starodávnej pevnosti bol legendárny
„pán Váhu a Tatier“. Matúš Čák Trenčiansky, v tom čase najmocnejší uhorský magnát a oligarcha, ktorý svojho
času ovládal celé západné a stredné Slovensko. Jeho meno patrí medzi legendárne postavy a pre mnohých
národovcov sa stal romantickým hrdinom. Vzdorovanie Uhorskému panovníkovi vytvorilo podmienky pre
uvedomenie si etnickej osobitosti Slovákov. Na druhej strane Matúšové feudálne jednanie, typické pre toto
obdobie, brzdilo rozvoj hospodárstva aj spoločnosti.
S Trenčianskym hradom sa spája jedna z najstarších a najkrajších slovenských povestí Studňa lásky. Podľa
povesti hradný pán Štefan Zápoľský zajal krásnu tureckú princeznú Fatimu, turecký princ Omar, ktorý Fatimu
miloval, musel roky kopať do skaly, keď nakoniec Omar podal mocnárovi prvý pohár vody, prehlásil vraj:
„Vodu máš, ale srdce nemáš.“ Skutočnosť bola trochu iná, studňu hĺbili do skaly desiatky rokov poddaní a na
nijakú vodu nikdy nenarazili.
Dnešná podoba hradu je výsledkom nespočetných rekonštrukcií, keďže v roku 1790 bol úplne zničený
požiarom a do polovice 20. storočia stál prakticky ako ruina nad mestom. V súčastnosti tu sídli Trenčianské
múzeu a návštevníkom prináša atraktívne expozície, napríklad výstavu feudálnej justície s príkladmi
mučiacich nástrojov, expozícia dobového vojenstva či rodinná galéria. Keďže hrad vyhorel zariadenie hradu
pochádza zo zbierok z blízkeho okolia.
Vzácnou stálou expozíciou je rozsiahla rodová a obrazová galéria rodu Ilesházyiovcov, je to jedna z najväčších
rodových galérií na Slovensku. Prehliadku si každý môže zvoliť podľa času a energie, malý alebo veľký okruhu,
hrad je otvorený celoročne okrem 3 dní v roku, jednoznačne však stojí za to výjsť do Matúšovej veže.

Kasárne v Treničianskom hrade

Pohľad z vtáčej perspektívy
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K titulní straně
Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Trenčiansky hrad ...pokračovanie
Jedinečný otvorený výhľad na Biele Karpaty, Vršatské bradlá, Drietomský Žľab, terény a dediny na Považskom
podolí, vzdialeným výhľadom na Beckovský hrad, dominantná silueta Považského Inovca. V pohľade strmo
nadol zaujmú rušné meststo, architektúra Trenčína, a najmä mohutné gotické a renesančné opevnenia,
vybiehajúce ďaleko do ticha lesa na Brezine.
Trenčín samotný s bohatým kultúrnym a spoločenským životom, aj vďaka študentom z Trenčianskej univerzity
ponúka rozne populárne podujatia; letný hudobný festival Pohoda, viaceré medzinárodne výstavy, Trenčín
mesto módy, filmový festival organizovaný v spolupráci s neďalekým kúpeľným mestečkom Trenčianske
Teplice.
Ako sa na hrad dostať

Na hrad sa dostaneme priamo z centra mesta buď po Matúšovej ulici, alebo po zrekonštruovaných strmých
hradných schodoch. Od železničnej stanice prejdeme cez park a podchod popri hoteli Elizabeth, odtiaľ hore
pomedzi staré mestské domy na hrad.

Interier

Hlavná brána

Ľudovítov palác

PraktickÉ informace

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín
GPS: 		

N48°53’39’’ E18°2’41’’

Více informací naleznete na internetových stránkách:

Oficiální prezentácia
http://www.muzeumtn.sk/trenciansky-hrad.html?page_id=297
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.

brejlovec
Když se takový malý brejlovec narodí, to je nějakého divení, že
má brýle. Nač má mít tak maličký brejlovec brýle, ptá se kdekdo.
V tak útlém věku? Ale v přírodě je to moc dobře zařízeno, to byste
se teprve divili. Úplně maličký brejlovec samozřejmě žádné brýle
nepotřebuje, to dá rozum. Vidí, to je pravda, ale neví, co vidí. Na to
je ještě příliš malý, aby věděl, co vidí. A tak - řekněme si to upřímně
- nevidí vlastně nic a brýle mu k ničemu nejsou. Ale cožpak zůstane
pořád maličký? Roste a kazí si oči, kazí si je tím spíš, že má brýle, ačkoliv
je vůbec nepotřebuje. A tak když už začíná tušit, co kolem
sebe vidí, když přijde do toho nebezpečného věku,
kdy něco vidí, má naštěstí zkažené oči, nevidí
vůbec nic a po čase začne brýle potřebovat.
A vidíte - jako by je našel. Je rád, že je má,
nemusí je kupovat, nemusí nikam chodit a čekat v čekárně očního lékaře. A tak si staří brejlovci
hezky sedí s brýlemi na nose, čtou si noviny, čtou je za dlouhých zimních večerů chudáčkům malým
brejlovcům, kteří nic nevidí a nedovedou si nic představit, ale poslouchají a těší se, jaké to bude
hezké, až budou staří a budou taky něco vidět. Jenom někdy se některý malý brejlovec zeptá starého
brejlovce, proč si musí brejlovci nejprve pokazit oči, aby něco viděli, ale starý brejlovec mu řekne:
Jen nepovídej, v přírodě je to moc dobře zařízeno, to by ses teprve divil.
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nový přírůstek v naší knihovně
18. září 2018 (Autor: Dominika Fusková)

Úplne najviac
Maxim E. Matkin
Vydavateľstvo Slovart

O KNIZE
Deviata kniha Maxima E. Matkina predstavuje
hrdinov, ktorí sú ako vy alebo ako ľudia,
ktorých poznáte.
Milujete niekoho, ale je to iné, než ste dúfali?
Hľadáte niekoho, ale nie a nie ho nájsť? Chcete zmeniť svoj život,
ale namiesto toho život mení vás? Čítajte. Niet lepšieho lieku na pocit, že svet a
ľudia v ňom sú trochu divní. Alebo že ste divní práve vy.
Mladá žena na ceste pomsty. Muž s kliatbou sexuálneho štvanca. Otec, ktorý tápa v chaose reality a
predstáv. Učiteľka očarená ukrajinským robotníkom. Dievča, ktoré chce vyliečiť svet. Lekár, ktorému
dochádza, že všetko je inak. Krásna žena v okamihu, keď pochopí, že všetko je dočasné. Muž, ktorý
vie viac než ostatní. Všetci túžia po láske a každý z nich robí celkom iné veci, ktorými sa jej vyhýba
a zároveň snaží priblížiť. Všetci sa nakoniec stretnú v miestnosti bez okien, kde čakajú na zázrak.
Otázkou je, či sa dá veriť v existenciu zázrakov a či máme schopnosť ich rozoznať, keď skutočne
prídu. Nie ste to, čo cítite, ale to, čo robíte.
https://www.databazeknih.cz/knihy/uplne-najviac-177705
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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canberrská česká škola kvete
Milí čtenáři,
jak jistě víte, už je to 5 měsíců, co
se můžete v Canbeře naučit česky
nebo si jen vylepšit či zdokonalit svou
znalost českého jazyka. Momentálně běží
dva kurzy pro dospělé, jedni jsou již zdatní začátečníci a druzí nadšení pokročilí. Pracujeme
na gramatice, slovní zásobě, reáliích, ale především na podpoře schopnosti mluvit. Počet
studentů nám letos narostl a musím říct, že z nich mám velkou radost.
O sobotách se škola věnuje dětem. Tentokrát jsme děti rozdělili podle úrovně znalostí i
podle věku. Máme 4 třídy a všechny děti jsou skvělé. Kromě vyjmenovaných slov a tvrdých
a měkkých souhlásek pracujeme teď na přípravě opery Šípková Růženka od Jana Svěráka
a Jaroslava Uhlíře. Pořád hledáme šikovné dětské i dospělé zpěváky, tak se prosím hlaste.
Adaptace opery vzniká pod vedením Nikolky Jelínkové, absolventky Pražské konzervatoře,
oboru Zpěv, takže se máte na co těšit. Hlavní novinkou ale je, že škola si našla zázemí přímo
v Besedě, kde se spolu s dětmi postupně snažíme vytvořit atmosféru českého vyučovaní.
Líbí se nám tam čím dál tím víc.
V této souvislosti musím také za celou školu poděkovat Víceprezidentce Besedy Mileně
Švehla, která nám poctivě každou sobotu ráno chodí zatápět, aby naši malí žáčci a jejich
učitelé neumrzli. Moc děkujeme!
Toť zatím vše ze školního zpravodajství, přijímáme přihlášky do dalšího termu, cena za 90
min je $25 a výuka je prostě báječná. Dejte vědět.
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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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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Spring is here!!
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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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