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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
Milena a Pavel $30, Dominika Fuskova $25, Ales a Maruska Zezulkovi $100, Sano a Zlata Wallnerovi $50,
rodina Imbriano $30, Vladimir Mastera $50
Pokud vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2018 jste zaplatili, prosím neváhejte mne
kontaktovat na olga.imbriano@gmail.com.

MALÉ POOHLÉDNUTÍ

02|11|2018 Miroslav Bukovsky & Emil Viklicky & John Mackey - Jazz Concert @ Drill Hall Gallery
The blissful experience through musical empathy of unique masters together
More about the event on Miroslav Bukovsky Facebook page: https://www.facebook.com/events/304438226822652/
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slovo prezidenta besedy
Vážení přátelé,
v listopadu loňského roku proběhla Valná hromada (AGM), kde jsme se ohlédli za rokem 2018. V první
časti schůze jsme si připomněli kolik povedených akcí jsme mohli za uplynulý rok v Besedě navštívit. K velice
úspěšným akcím patřily “Znovuotevření knihovny, Velikonoce, divadlo Vosto5, Retro soutěžení, Dětský den u
jezera, Vepřové hody, promítání o Indii i tradiční Mikuláš.
Vyučování českého jazyka byla jednou z těch, na které jsme v Canbeře dlouho čekali. Zprávu o vyučování
českého jazyka si můžete přečít na dalších stránkách časopisu.
Důležitým bodem schůze byla zpráva o hospodaření Besedy. Tu pro nás vypracovala Olga Imbriano,
která převzala funkci pokladníka během loňskeho roku, kdy na tuto funkci ze zdravotních důvodů rezignoval
Janko Suchovský. Za skvěle odvedou práci ji patří veliký dík.
Starý výbor odstoupil a protože se sešel dostatečný počet členů, mohl být zvolen výbor nový. Nový výbor
byl zvolen v počtu devíti členů (viz. str.1) a převzal tím zodpovědnost na další volební období, do listopadu
roku 2019. Devět členů nového výboru je ochotno obětovat svůj čas a energii na přípravu akcí, na které jste
všichni srdečně zváni. Jen těžko by bez vaší podpory, pomoci, penežních darů, placení členských příspěvků
a v neposlední řadě zájmu o dění v Besedě tyto akce vznikaly.
Ráda bych vás seznámila s jednou velice důležitou skutečností, o které si myslím, že mnozí z vás neví.
Pokud by se na příští AGM nesestavil fungující výbor, Beseda by podle Rules for an Association Incorporated
Under Associations Incorporation Ordinance, §37 musela odevzdat veškerý majetek (budovu i finanční
hotovost) jiné neziskové organizaci, a to bez jakékoliv náhrady.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalou částku, měli bychom se společně zamyslet nad dalším fungováním
Besedy a snažit se zachovat to, co pro nás vybudovali ti, kteří s Besedou v Canbeře začínali. Je za tím jejich
práce, nadšení a nemalé finanční výdaje, které často hradili ze svého rodinného rozpočtu.
Pevně věřím, že s vaší pomocí se nám společně podaří organizovat takové akce, o které budete mít
zájem a budeme se s vámi i nadále setkávat ať už v prostorách Besedy či mimo ně.
Připravili jsme pro vás program akcí na rok 2019, který si můžete přečíst v časopise Beseda, na
internetových stránkách beseda.org.au a na Facebooku. Datum a čas se mohou, vzhledem k různým
okolnostem změnit, zvláště u těch, které organizujeme ve spolupraci s Českou ambasádou. To bude vždy
včas oznámeno a zveřejněno emailem a na webových stránkách Besedy a na Facebooku.
Pište nám vaše názory, nápady a připomínky na emailovou adresu: info@beseda.org.au.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát hodně štěstí v novém roce a budu se těšit na setkáni s vámi na
akcích, které jsou pro vás připraveny. Výboru Besedy přeji hodně síly a elánu do dalšího volebního období a
doufám, že se nám podaří uskutečnit všechny naše plány pro rok 2019.
Za výbor Besedy

Milena Svehla
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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. !

$25.00

Jednotlivec
Single

$30.00

Rodina
Family

$20.00

Student / Důchodce
Student / Pensioner

$25.00

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

Neděle 7.4. 2019 od 14:00 hod., klub Beseda
OSLAVY velikonoc
Prijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Nejen kluci se mohou naučit velikonoční říkanky
a plést pomlázky, budeme zdobit vajíčka a hrát hry.

Sunday 7.4. 2019 from 2pm., Club Beseda
easter CELEBRATIONS

Come and celebrate Easter with traditional Czech and Slovak activities. Not only boys can learn Czech Easter
rhymes and how to make “Pomlázka”. We will also decorate eggs and play games.

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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z dění v klubu
Československé filmové jaro v Canbeře
21.10. 2018

(Autor: Aneta Kovářová)

Již šestý ročník Česko-slovenského filmového festivalu přijel opět i k nám, do Canberry. 18. Října minulého
roku jsme, spolu s uměleckou ředitelkou festivalu Cerise Howard, slavnostně zahájili tento tradiční festival
filmem Hastrman od režiséra Ondřeje Havelky.
Počasí festivalu přálo - „lilo jako z konve“- takže jsme mohli strávit opravdu celý víkend u filmů. To byl přesně
i můj případ, kdy jsem v sobotu zhlédla kouzelné Lichožrouty (už konečně tedy vím, kde máme všechny liché
ponožky) a následně jsem si nenechala ujít i tolik diskutovaný film Jana Svěráka „Po strništi bos“.
Výběr filmů, alespoň tedy podle mého názoru, byl velice kvalitní, žánrově rozmanitý a i pro děti se našly
velice povedené snímky. Tématem loňského festivalu bylo „JARO“, odkazující mj. na události Pražského jara.
Už teď se těším, co festivalový tým vymyslí na tento rok.
Krajanů v Canbeře je sice méně, než například v Melbourne (kde na Hastrmana přišlo 300 diváků), ale o to
více musíme být vidět a takových akcí se účastnit, abychom o ně nebyli v příštích letech ošizeni. Je přeci milé
si unikátní českou a slovenskou tvorbu připomenout i tak daleko. Mnozí při svých návštěvách v Čechách, či
na Slovensku, nemají čas zajít si do kina, a tak je příjemné si návštěvu kina (mezi všemi Avengers, Star Wars,
Spiderman na tisíc způsobů, apod. – ačkoli proti této tvorbě vůbec nic nemám) trochu zpestřit odlišnými
snímky.
Na závěr bych ráda vyzdvihla celý tým, který festival organizuje, dělají to výhradně ve svém volném čase,
o to víc jsem byla překvapena, jakou úrovní, tradicí a významem se mohou pyšnit. CASFFA je nezisková
organizace, založená na práci dobrovolníků pod vedením paní Howard. Cerise Howard, původem z Nového
Zélandu, vystudovala v Melbourne filmovou vědu, působí jako porotkyně řady mezinárodních filmových
festivalů, včetně AniFest a MFF Karlovy Vary, se kterým dlouhodobě spolupracuje a přispívá i do anglické
verze Festivalového deníku festivalu.

strana 6

Beseda

LEDEN - BŘEZEN 2019

z dění v klubu
ZPíváme s masarykem
31.10. 2019

(Autor: Blanka Novák)

Děkujeme panu Danielu Dobiášovi a žákům a učitelům Základní umělecké školy Louny za překrásné
hudební představení Zpíváme s Masarykem plné nejen lidových písní ale i zajímavých nepříliš
známých informací ze života T. G. Masaryka. Ti co přišli do Besedy, v týdnu tak naplněném dalšími
kulturními akcemi, se skvěle pobavili vtipným programem s vysokými pěveckými a uměleckými
výkony.
Photostřípky

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
Recepce u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu

28.10. 2018

(Autor: Aneta Kovářová)

Velvyslanectví ČR v Canbeře, společně s Velvyslanectvím Slovenska uspořádalo v pondělí 29. října
2018 recepci u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Za přítomnosti
vedoucího zastupitelského úřadu ČR v Canbeře Ondřeje Boháče a slovenského velvyslance Igora
Bártho zazněla česká, slovenská a australská hymna v podání dětského pěveckého sboru ze Základní
umělecké školy Louny.
Po projevech vedoucích zastupitelských úřadů ČR a Slovenska, vystoupila ZUŠ Louny s australskou
Canberra Grammar School a zazpívali společně nacvičenou tradiční českou píseň. Slavnostní
atmosféru unikátní budovy Starého parlamentu dokreslovala jazzová hudba v podání Emila
Viklického a Miroslava Bukovského, která hosty doprovázela v průběhu recepce.
Přes 200 hostů z řad diplomatického sboru, současných a bývalých politiků, zástupců českých a
australských institucí a krajanů, si mohli pochutnat na tradičním občerstvení v podobě českého
točeného piva, slovenských vín a pražské šunky.
Slavností recepce byla vyvrcholením společných československých oslav a akcí, vztahujících se k
tzv. společnému století, které ambasády společně tento rok organizovaly.

Reception 100th anniversary of an independent Czechoslovak state

28.10. 2018

(Author: Aneta Kovářová)

The Embassy of the Czech Republic in Canberra together with the Embassy of Slovakia held a
reception on 29th October 2018 on the occasion of 100th anniversary since the declaration of an
independent Czechoslovak state. In the presence of the Chargé d’affaires a.i. of the Czech Republic
Ondrej Boháč and the Slovak Ambassador Igor Bártho, Czech, Slovak and Australian anthems were
sung by a children’s choir from Louny Primary Art School.
After the speeches of the heads of embassies of the Czech Republic and Slovakia, children from
Louny Primary Art School and the Australian Canberra Grammar School, together performed a
traditional Czech song. The festive atmosphere of the unique building of the Old Parliament House
was enhanced by the sound of jazz music played by Emil Viklický and Miroslav Bukovský during the
course of the reception.
Over 200 guests from the ranks of diplomatic corps, current and former politicians, representatives
of Czech and Australian organizations and compatriots enjoyed traditional refreshments in the form
of Czech draft beer, Slovak wines and Prague ham.
This reception was a culmination of joint Czechoslovak celebrations and events which the embassies
organized together this year and which were related to the so-called “Common Century”.
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Recepce u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu
Reception 100th anniversary of an independent Czechoslovak state

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
1. ročník Vánočního pingovového turnaje
19.12. 2018

(Autor: Aneta Kovářová)

Ve středu 19. prosince se v prostorách československého klubu Beseda uskutečnil 1. ročník
Vánočního turnaje ve stolním tenise.
Ačkoli to byl nápad tzv. na poslední chvíli, turnaje se zúčastnilo přes 20 hráčů a hráček, rozdělených
do dvou výkonnostních skupin. Pro vítěze byly připraveny hodnotné trofeje a další symbolické ceny
v podobě tradičních českých lihovin. Pro mladší sportovce byly připraveny knihy a české filmy na
DVD.
Photostřípky

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
přivítání nového roku 2019
20.1. 2019

(Autor: Milena Svehla)

Přesto, že jsme se sešli ve velice malém počtu, vládla v Besedě příjemná atmosféra.
Přítomnost zástupců České a Slovenské ambasády, pana Ondřeje Boháče a Igora Bártho pak
dodala naší malé sešlosti důležitosti a „lesku“.
Po krátkém přivítáni a přípitku s přáním všeho nejlepšího v novém roce jsme se oficiálně
rozloučili s velvyslancem Slovenské republiky panem Igorem Bártho a jeho manželkou, kteří
koncem ledna odlétají natrvalo zpět na Slovensko.
Po dobu jejich působnosti v Austrálii jsme se s nimi mohli často setkat a akcích v Besedě.
Vždy byli milými a vítanými hosty.
Děkuji všem, kteří přišli a pomohli nám tak zpříjemnit horké nedělní odpoledne.
Velký dík patří Dominice Fuskové, bez jejíž pomoci by se mi nepodařilo celou akci zdárně
zorganizovat.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
mikuláš v besedě
2.12. 2018

(Autor: Dominika Fusková)

Tradícia pokračuje a v Besede sme aj tohto roku prvý Decembrový víkend oslávili a privítali Mikuláša s jeho
pomocníkmi Deti navštevujúce čskú školu boli obzvlášť pripravené a pre prítomných zahrali divadelnú hru Tři
bratři. Veľké poďakovanie za čas, usilie a odhodlanie nacvičiť a vystúpiť na pódium, naša úcta patrý všetkým
deťom a dospelým.
Pre prítomné deti boli pripravené aktivity kde si
mohli vyrobiť vianočnú ozdobu (malého anjelika),
vymaľovať si omaľovánku s Mikulášskou tématikou,
alebo si ozdobiť sladký medovník. Každký kto mal
záujem o sladkú odmenu predviedol svätej družine a
čertom čo vie. Mnohé deti prekrásne zahrali na klavír,
iní zaspievali, recitovali čo si pamätali zo škôlkarských
čias, alebo predviedli skladbu hranú rukami a pohárom.
Každému sa ušla dobrota, ale čert si nenechal újsť
príležitosť a poznačil si všetky dobré deti. Vraj aby si
ich zase o rok skontroloval na svojej listine. My však
veríme, že o rok sa u nás zíde ešte viac dobrých detí
a Mikuláš ich s radosťou obdaruje sladkou odmenou
za ich celoročnú poslušnosť. Na záver sa deti aktívne
podielali pri žrebovaní tomboly, šance na výhru boli
obzvlášť vysoké.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich
fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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K titulní straně
Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Dobšinská ľadová jaskyňa
16.1. 2019 (Autor: Dominika Fusková)
Dobšinská ľadová jaskyňa, ležiaca v Slovenskom raji, patrí svojou
dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Nikde mimo
alpskej oblasti sa v Európe nenachádza toľko ľadu s hrúbkou miestami
väčšou ako 25 m. Vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe bola
v roku 2000 zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Jej vchod, nazývaný aj „Ľadová diera“, sa nachádza pod vrchom Duča,
treba k nemu vystúpiť serpentínovým chodníkom s prevýšením 130 m z osady Dobšinská ľadová jaskyňa.
Dĺžka prehliadkovej trasy s prevýšením 43 m je 515 m a jej absolvovanie trvá približne 30 minút.

Historické objavenie jaskyne

Jaskyňu objavil v roku 1870 banský inžinier E. Ruffini, zásluhou mesta Dobšiná jaskyňu sprístupnili
verejnosti už v roku 1871. Navštívilo ju viacero významných osobností, okrem iných aj bulharský cár
a srbský kráľ. V roku 1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert na počesť Karola Ľudovíta Habsburského.
V minulosti sa v jaskyni organizovalo letné korčuľovanie a trénoval v nej aj známy československý
krasokorčuliar Karol Divín. V súčasnosti je sprístupnených 475 m, jaskyňa celkovo dosahuje dĺžku
1491 m a vertikálne rozpätie 112 m.
Možno neviete že

Zo svetoznámych ľadových jaskýň je Dobšinská ľadová jaskyňa najnižšie položená, ak aj nikde
mimo alpskej oblasti, sa nenachádza viac ako 110-tisíc m3 ľadu čo zvýrazňuje jej jedinečnosť. Ľad
sa zachováva vďaka tvaru jaskyne, ktorá od vchodu klesá a v jej spodnej časti sa udržiava studený
vzduch, ktorý sa ani v lete neohreje nad hranicu bodu mrazu. Podmienky pre zaľadnenie vznikli
pravdepodobne v stredných štvrtohorách po zrútení stropov a prerušení chodby medzi Dobšinskou
ľadovou jaskyňou a Stratenskou jaskyňou.

strana 13

Beseda

LEDEN - BŘEZEN 2019

K titulní straně
Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky – Dobšinská ľadová jaskyňa ...pokračovanie
Jaskyňu môžeme rozdeliť na samostatné časti: Malá a Veľká sieň, Ruffínyho koridor a Prízemie,
mnohé časti jaskyňe poskytujú úkryt pre 12 druhov netopierov.
Dobšinská ľadová jaskyňa je skutočný krasový unikát na východnom Slovensku v oblasti Spiša s
mnohými ďalšími prírodnými úkazmi.
Ako sa na hrad dostať

K jaskyni je prístup z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji medzi Popradom a
Rožňavou. Na výstupovej trase, ktorej dĺžka je asi 1 km, sú umiestnené tabule náučného chodníka.
Medzi parkoviskom v osade a vchodom do jaskyne je potrebné prekonať výškový rozdiel 130 m.
Výstup k jaskyni trvá asi 25 min.

PraktickÉ informace

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Dobšiná
GPS: 		

N48°51’48’’ E20°18’43’’

Více informací naleznete na internetových stránkách:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Správa slovenských jaskýň
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/6-dobsinska-ladova-jaskyna

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.

racek chechtavý

Racek
chechtavý
není tak veselý pták, jak vypadá, naopak, je to nešťastný tvor, tak rád by šel
někdy na koncert nebo na přednášku, ale cožpak si to může dovolit, zná se moc dobře,
ví, že by se smál od začátku do konce, že by rušil ostatní, například bernardýny, kteří
pozorně sledují, co se říká, a uvažují o tom, ale racek ať uvažuje jak uvažuje, nakonec
se vždycky dá do smíchu a je to pobuřující, uznáte sami, a racek si myslí, něco s
tím musím udělat, nemůžu to přece nechat tak, a letí k psychiatrovi, který bydlí na
nábřeží, ale když přiletí blíž, vidí, že bude muset hodně dlouho čekat, na nábřeží je
tolik racků, že se to nedá spočítat.
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(Autor: Jiří Skočilas)

Opuštěná společnost: Česká cesta
od Masaryka po Babiše
Erik Tabery

anotace
Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek
na Twitteru či Facebooku má větší dosah
než systematická práce investigativních
novinářů. Posilují populisté, kteří sbírají body
kritikou establishmentu, i když sami mají z vlastního elitního
postavení dlouhodobý prospěch. Výdobytky demokracie jako svoboda slova či
nezávislost médií jsou necelých třicet let po listopadu 1989 zpochybňovány.
Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje dobrodružnou českou cestu od vzniku republiky po
současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do historického a evropského
kontextu. Je to svým způsobem rozmluva s minulostí o naší budoucnosti, v níž myšlenkový rámec
dávají autorovi úvahy K. H. Borovského, H. G. Schauera, T. G. Masaryka, Ferdinanda Peroutky,
Václava Černého, Jana Patočky, Erazima Koháka či Václava Havla. S odkazem na velké kritické duchy
demokratické tradice Tabery jasně ukazuje, že rizikům přítomnosti se nejlépe čelí nikoliv panikou,
ale chladnou hlavou a rozhodností.
Knihu mám ve své sbírce a na požádání ji rád zapůjčím. J.Skočilas

https://www.databazeknih.cz/knihy/opustena-spolecnost-350190
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.

(fuskova.dominika@gmail.com)
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canberrská česká škola kvete
Milí čtenáři,
v Austrálii nám po prázdninách
začal nový školní rok a tedy i první
hodiny češtiny pro děti v Besedě.
Protože v každé škole je ze začátku roku pozvolné tempo, i my jsme se s těmi nejmenšími
dětmi nejdříve vydali po stezce jazykových her, pohybových aktivit a slovních rozcviček na
zahřátí. Naši malí češtináři však byli natolik šikovní, že jsme si společně zopakovali, co jsme
se naučili před prázdninami, trošku pootevřeli dveře české gramatiky při čtení pohádkových
knih a základních jazykových pravidel.
Australské děti, které se češtinu teprve učí, vytvořily krásné projekty o zájmech a koníčcích
nejen o prázdninách. Naučily se celou řadu nových slov, zahrály si jazykové hry a nezapomněly
ani na konverzaci mezi sebou a paní učitelkou, kde si procvičily základní české fráze a mluvní
dovednosti.
Uprostřed sobotního dopoledne, kdy se ze tříd linula melodická čeština, švitoření dětí, hlas
učitelek a dobré nálady, nás navštívila prezidentka Besedy paní Milena Švehla. Milým slovem
přivítala děti v novém školním roce, učitelkám dodala odvahu a spoustu sil, popřála nám
všeho dobrého a pobyla mezi námi, abychom společně strávili kousek víkendového času.
Závěrem dopoledne se k nám přidali i rodiče, kteří tak měli příležitost na chvilku procvičit i
svoji češtinu nebo se do ní jen tak zaposlouchat.
Můžeme říci, že se nám první školní sobota zahalená českým jazykem povedla a moc rádi
mezi sebou přivítáme další nejen děti, ale i dospělé, kteří mají zájem o výuku jazyka českého.
Vždyť je to přece jeden z nejkrásnějších jazyků na světě.

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

school@beseda.org.au
petra.masinova@icloud.com
Mobile: 0406 204 187

strana 17

Beseda

LEDEN - BŘEZEN 2019

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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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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I gl aze
Mick Vecerka
Mobile: 0408 991 579
Tel/Fax: 02 6297 1502
mick@iglaze.com.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
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