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antonín vincenc - životní jubileum
Jeden ze zakladatelů Besedy, bývalý prezident a dlouholetý významný
člen Besedy Antonín Vincenc oslavil dne 17. 3. 2019 životní jubileum.
K jeho 70. narozeninám srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

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
Milena a Pavel $30, Dominika Fuskova $25, Ales a Maruska Zezulkovi $100, Sano a Zlata Wallnerovi $50,
rodina Imbriano $30, Vladimir Mastera $50, Elena & Michal Gartner $55, Maria Greene $150, Bohuna
Matuskova $50, Dagmar Marecek $30, M & P Frost $50, Ceramidas family $30, Vitek & Lucka $30, Zora
Kasparkova $30, J & I Suchanek $50, Dobes family $100, Rene Jez $70, Jan Suchovsky $37
Pokud vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2019 jste zaplatili, prosím neváhejte mne
kontaktovat na olga.imbriano@gmail.com.
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slovo prezidenta besedy - Milena Svehla
Vážení přátelé,
jak nám velká část naší komunity připomínkovala, poslední číslo časopisu Beseda vyšlo se zpožděním a za to
se omlouváme. Je třeba si však uvědomit, že práce associace Beseda, je založená na dobrovolnosti a ochotě
členů obětovat svůj volný čas a energii. To se také odráží na rodinách členů výboru a ostatních dobrovolníků
a za jejich pochopení a podporu jim patří velký dík.
Než jsme se stačili ohlédnout, léto je pryč a s tím i čtyři měsíce činnosti Besedy pod vedením nového
výboru. Za tuto dobu se nám podařilo zorganizovat několik úspěšných akcí a společně se snažíme dělat vše
proto, aby Beseda fungovala nadále jako místo setkávání krajanů. Místo, kam budete chodit rádi za zábavou
a pobavením.
Činnost Besedy nemá být o tom, že výbor akci připraví, sám se jí zúčastní a pak se pochválí. Proto bychom
velice přivítali vaše nápady, připomínky a vaši účast na přípravách konaných akcí.
Měli bychom se všichni zamyslet nad tím, jakými kroky se činnost Besedy bude ubírat dál. Pište nám na
info@beseda.org.au či přes Facebookovou stránku Besedy.
K nejvýznamější události posledních měsíců určitě patří účast na Multikulturním Festivalu 2019. Přestože
se Beseda účastnila pouze v jeden den festivalu, byl pro Besedu rozhodně jedním z nejúspěšnějších. Článek
o festivalu a fotografie najdete na stránkách tohoto vydání.
V pondělí 9.4.2019 jsem společně s Alešem Zezulkou a Olgou Imbriano na Velvyslanectví ČR v Canbeře
z rukou velvyslance pana Ing. Tomáše Dub převzala dar Ministerstva zahraničních věcí České republiky v
hodnotě 100 000,-Kč. Tento peněžní dar je velikou finanční pomocí pro úspěšné pokračování propagace
českého jazyka a české kultury v Canbeře a jeho okolí.
Přeji vám všem krásný podzimní čas, plný krásných barevných dnů a těším se příští setkání v Besedě.

Milena Svehla
Forografie z předání peněžního daru na Velvyslanectví ČR v Canbeře

Milena Svehla přebírá symbolický šek z rukou

Zleva: Ondřej Boháč, Aleš Zezulka, Olga Imbriano, Milena Svehla

velvyslance Ing. Tomáše Duba

a velvyslanec Tomáš Dub
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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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stolní tenis

Každou středu od 18:30 hod., klub Beseda

Každou středu se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi nás zahrát, posedět
a popovídat. Na herní úrovni nezáleží !!

table tennis

Every Wednesday from 6:30 pm, Club 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!
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z dění v klubu
multikulturní festival 2019
1.3. 2019

(Autor: Milena Svehla)

V polovině února proběhl další ročník Multikulturního festivalu v Canbeře. Všichni víme, že to je pro naši
asociaci akce velice důležitá, a zisk z ní zajisťuje finačně nejméně z poloviny chod budovy Beseda na další
rok.
Přípravy každoročně začínají již koncem listopadu a končí až úklidem po skončeni festivalu. Je to událost,
která vyžaduje perfektní přípravu a organizaci. Jen ti, kdo pomáhají ví, kolik času a energie je třeba vydat,
aby vše proběhlo bez komplikací.
Nemohu jmenovat jednotlivé pomocníky, protože bych nerada na někoho zapomněla, a proto děkuji vám
všem, kteří jste nám pomohli k úspěchu na letošním MCF 2019.
Pevně věřím, že pokud se rozhodneme zúčastnit se i v roce 2020, setkám se s vámi při přípravách a organizaci.
Photostřípky

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
loutkové divadlo - The twelve months
16.3. 2019

(Autor: Milena Svehla)

V sobotu odpoledne se uskutečnilo dlouho očekáváné představení loutkového divadla Lenky Muchové ze Sydney.Byla
to akce, kterou jsem, jako její patron, organizovala poprvé a byla jsem plna očekávání kolik diváků přijde, jestli se bude
představení libit…….
Účast skoro 40 diváků předčila mé očekávání a reakce malých diváků byla pro mě a pro učinkující dostatečnou odměnou
za naše společné snažení. Na fotografiích mužete vidět rozzářené oči těch nejmenších a usměvavé tváře dospělých
diváků.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě pomohli s přípravou sálu a obsluhou u občerstvení. Veliký dík patří Lence a
Benitovi, kteří vážili cestu ze Sydney, aby nám předvedli to, co dělají s láskou a pro potěšení ostatních.
Pěvně věřím, že naše setkání nebylo poslední a s Lenkou se ještě setkáme.
A ještě pár vět na závěr…….
Na představení jsem se setkala s paní Zorou Kašpárkovou, která nám přinesla DVD
s českými pohádkami a knížky do naší knihovny. Hlavním důvodem však bylo, že chtěla
zaplatit členský příspevek na další rok. Zůstala na představení a moc se jí líbilo. Pro mě
osobně to bylo nesmírně příjemné setkaní a popovídání s dlouholetým členem Besedy.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
strana 8

Beseda

DUBEN - ČERVEN 2019

z dění v klubu
wine tasting at the library
Marec mesiac knihy a knižnica v Besede oslavuje

29.3. 2019

(Autor: Dominika Fusková)

V novom roku sme dostali balík z knihovny z Neratovíc, táto knižnica nás oslovila s
možnosťou obnovy našej knižnice o nové publikácie. Ich čitatelia priniesli knihu a
po naplnení balíka zásielka vycestovala. Po niekoľkých dlhých týždňoch čakania sa balík dostavil do Besedy.
V polovici marca boli nové knihy zaradené a pripravené pre našich čitateľov. Na túto počesť sme otvorili
knižnicu v piatok večer 29. marca v téme “priatelia vína a knihy”. Spoločne sme ochutnali niekoľko roznych
druhov vín, Otovi a ďalším ďakujeme za občerstvenie, ktoré prichystali k ochutnávke a tiež všetkým prítomým,
ktorý sa v našej knižnici cítili ako doma.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
táborák - Molonglo Gorge picnic area
30.3. 2018

(Autor: Jiří Skočilas)

I přes “lehkou” nepřízeň počasí se nás u táborového ohně sešlo celkem požehnaně. Chladné počasí
nás donutilo rozdělat mnohem větší oheň, abychom udrželi tělesnou teplotu na přijatelné úrovni.
Nasmlouvaní hráči na kytaru nám také vypověděli službu a tak nám k zábavě posloužil modrozubý
reproduktor s bratry Nedvědy. Děkuji tímto všem, kteří mezi nás přišli a těším se na další táborák.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
oslavy velikonoc 2019
15.4. 2019

(Autor: Aleš Zezulka)

Již tradičně jsme se v Besedě sešli k oslavě Velikonoc.
Snažíme si tak připomenout klasické velikonoční tradice, jako
pletení pomlázek či zdobení kraslic. Děti měli plné ruce práce s
velikonočními omalovánkami a se zdobením kraslic. Jako v letech
minulých, nechyběla ani soutěž o nejlepšího pečeného beránka.
Velkou novinkou letošních oslav byl ovšem servírovaný teplý oběd v podání Oty a pomocníka Vítka. Na
výběr bylo ze dvou lahodných jídel, jehněčí kýta se sťouchaným bramborem a jarní kuře s velikonoční
nádivkou!! Obě jídla byla vynikající a sklízela jen samou chválu!!! Oto, děkujeme! #foodbyota
Děkujeme i všem ostatním dobrovolníkům, kteří se na organizaci podíleli. Bez vaší ochoty pomoci by akce
Besedy nebyly možné!

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 - Čičmany
13.4. 2019 (Autor: Dominika Fusková)
Rázovitá obec ČIČMANY, obkolesená
Strážovskými vrchmi a Malou Fatrou
v

južnej

časti

Rajeckej

doliny

sa

preslávila originálnymi drevenicami s
charakteristickou bielou ornamentálnou
výzdobou. V súčastosti sa tento ornament
stáva

súčasťou

mnohých

grafickych

dizajonov a obľúbeným dekratývnim
prvkom na celom Slovensku.

Unikátnosť obce

Od 24. októbra 2013 čičmianske ornamenty boli zapísané do svetového zoznamu UNESCO.
Prvá historická zmienka o Čičmanoch pochádza z roku 1272. Obec sa rozprestiera v Strážovských
vrchoch 650 m.n.m., vo vzdialenosti 40 km južne od krajského mesta Žilina a prístuná je osobnou
alebo autobusovou dopravou.
Jedinečné geometrické ornamenty zdobili exteriéry domov, ženy najskôr hlinou a neskôr vápnom
zdobili pôvodne len nárožia domov. Od 19. storočia sa toto mení a postupne pribúdali ozdobné
motívy v celom exteriéri drevených neomietaných domov.
Maľba mala chrániť drevené trámy pred vlhkosťou a pred rozpraskaním spôsobeným slnečnými
lúčmi. Geometrická ornamentika sa používala aj vo výšivkách, ktoré zdobili čičmianske kroje,
obrusy a obrázky. Pamiatkovú rezerváciu tvorí až136 dreveníc.
Múzeum so stálu národopisnú expozíciu, je sú súčasťou dediny
a tvoria ho ľ pamiatkovo chránené domy. Najlepšie zachovaný je
jednoposchodový Radenov dom a susedný prízemný Gregorov
dom.
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K titulní straně
Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky - Čičmany ...pokračovanie
Ďalšie zaujímavosti

V zimnom období je oblasť populárna pre milovníkov snehu a športu, lyžiarské stredisku Javorinka
v Čičmanoch sa nachádza 6 lyžiarskych vlekov. Areál je populárny aj pre rodinnú lyžovačku a k ú k
dispozícii 3 zjazdovky rôzneho stupňa obtiažnosti.
V letnom období je oblasť vhodná na turistiku a rekreáciu, každorečne dedinou prebhieha Rajecký
maratón, tohto roku sa bude konať 10. Augusta 2019. Oblasť ponúka mnoho ďalších aktivít.
Ľudový odev – kroj Čičmany

Ľudový odev je zhotovený z bieleho plátna a je z výtvarného hľadiska najpozoruhodnejší. Veľký
podiel na hodnote a popularite čičmianskeho kroja má výšivka, ktorá vyniká svojou technickou
dokonalosťou, bohatosťou motívov a ornamentálnou a farebnou kompozíciou. Práve zo spôsobu
ornamentálnej výzdoby i červeného vlneného tkaného pásu, ktorý je súčasťou ženského odevu, sa
predpokladá balkánsky pôvod Čičmian.

PraktickÉ informace

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Čičmany
GPS: N48°57’24’’ E18°31’1’’
Více informací naleznete na internetových stránkách:

Obec Čičmany
http://www.obeccicmany.sk/

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.

ŽELVA
Žirafa má uši, kočka má uši i klokan má uši, ale želva uši
nemá a mohla je mít, mohla vypadat jako každé jiné
zvíře, ale zavinila si to sama, neměla ráda písničky,
aspoň vidíte, kam to vede, když je někdo morous.
Želva bydlela v jednom pokoji s ptákem a pták
zpíval, jako zpívají všichni ptáci, kteří vidí jaro
poprvé, zpíval od rána do večera, ale želva ráda
dlouho spala, měla čas, mohla spát třeba sto let,
nikam nespěchala, nic ji nebavilo, žila už moc
dlouho a pták jí šel na nervy.
Napřed si říkala, těch pár let to vydržím,
pták nemůže zpívat
donekonečna, příští století mám pokoj,
naštěstí jsem želva, ale za
takových sedmnáct let toho měla plné zuby a pozvala si k večeři kočku, která žere ptáky.
Kočka přišla, měla hlad, ale chovala se společensky, říkala, máte to tu hezké, ta vyhlídka na střechy, to by se mi líbilo, a
pták zpíval, jako zpívají ptáci, kteří vidí jaro posedmnácté, proč by si nezpíval, nebyla to jeho návštěva, a želva se snažila
naznačit kočce, že k večeři může být pták, když se o to trochu přičiní.
Ale považte, kočka se k tomu neměla, říkala, snědla jsem už spoustu ptáků, kteří zpívali, a teď mi všichni zpívají v
žaludku, poslechněte si, a želva byla nešťastná, tolik zpívání najednou, chtěla mít klid a měla pokažený večer, bylo to
k nevydržení, a tak řekla kočce, promiňte, musím se upravit, takhle nemůžu sednout k večeři, a šla do koupelny a uřízla
si obě uši.
A měla pokoj, neslyšela nic, jenom ticho, a uši ležely pod umývadlem, byly pro kočku a kočka se vůbec neurazila,
už dlouho neměla želví uši k večeři, a pták zpíval a kočka jedla želví uši, a když je snědla, řekla, bylo to výborné, na
shledanou, a želva neřekla nic, protože nic neslyšela, a kočka si myslela, to je ale nevychovaná želva, jak ten pták s ní
může žít?
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(Autor: Jiří Skočilas)

Skleněný pokoj
The glass room

Autor: Simon Mawer
Překlad: Lukáš Novák
Vydáno v roce 2009
Žánr: Román, světová lliteratura

anotace
Román inspirovaný skutečným osudem vily
Tugendhat, který zaujme od první věty. Na pozadí
příběhu jejích majitelů zrcadlí tragédii celého
českého národa. Vysoko na kopci nad Brnem ční zázračný
dům. Postaven na míru židovsko-křesťanskému novomanželskému páru
vyzařuje bohatství, sebevědomí, krásu a majestátnost. Avšak jen do chvíle, než do země
vstoupí nacistické vojsko a manželé musí vilu i zemi opustit. Život vily se s odchodem jejích majitelů
ale nezastaví. Přechází z jedněch rukou do druhých, z českých do nacistických, pak do sovětských až se
opět vrátí do majetku československého státu. Krystalická dokonalost skleněného pokoje přitom zasahuje
nesmírnou gravitací každého, kdo se dostane do jeho blízkosti. Jenom málo knih z poslední doby dokázalo
očima cizince (podobně jako Gottland Poláka Maria Szczygiela) postřehnout československou realitu druhé
poloviny 20. století tak brilantně jako Skleněný pokoj Simona Mawera. Román je o to cennější, že byl v létě
2009 nominován na nejprestižnější knižní cenu anglicky mluvícího světa The Man Booker Prize.
https://www.databazeknih.cz/knihy/skleneny-pokoj-25479
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 - prázdniny
Prázdniny nabyly plných obrátek, a tak
je čas se krátce poohlédnout za prvním
termem letošního školního roku v
české škole, který jsme stylově zakončili
tradiční velikonoční akcí nejen pro děti.
Žáci

měli

možnost

navštěvovat

dvě

skupiny českého jazyka - začátečníci
(čeština pro cizince) a pokročilí (čeština pro
děti, které už trošku česky mluví). Obě skupiny se držely školního plánu a za uplynulou dobu udělaly velký
kus práce. Skupinka začátečníků plynule navazovala na znalosti z předchozích termů, neminula je česká
abeceda, gramatika, ale také pilování české konverzace s rozdíly mezi měkkou a tvrdou výslovností. Hodiny
byly protkány hrami a projekty, na kterých se žáci měli možnost naučit novou slovní zásobu, nejvíce je
bavila témata můj den a sport a záliby. Legraci si žáci vždycky nejvíce užijí při konverzaci a rozhovorech ve
dvojicích, kdy musí využít všechno, co se naučili, a často se stane, že objeví nová a nová zákoutí českého
jazyka, což občas vyvolá legrační momenty.
Druhá skupinka pracovala na tématu tvrdé, měkké a obojetné hlásky s rozdíly v pravopisu i/y, dále u/ú/ů a
gramatickou skladbou české věty. Jazykově-pohybové hry jsou pak jednou z nejoblíbenějších částí, kdy si děti
užijí legraci se spolužáky, protáhnou se a prostřednictvím hry se učí nová slovíčka a pravopis, který je obtížný
i pro rodilé mluvčí. Závěrem termu se ještě zapojily do projektu s pozadím českého autora Eduarda Petišky a
vypracovaly krásné cestovatelské plakáty. Celá hodina a půl je rozdělena do několika částí s přestávkami na
oddech, což ocení hlavně ty nejmenší.
Všechny učitelky se snaží učivo zprostředkovávat hravou formou, aby se děti nejen učily, ale hlavně aby
je škola bavila a těšily se na každé další setkání. Proto k práci využíváme obrázkové kartičky, deskové hry,
časopisy, knihovnu, pexesa, slovníčky, karty s abecedou, slabikáře, pastelky, fixy apod. Děti pod vedením
Petry Mašínové, Ilony Kašpárkové a Kateřiny Mikulové udělaly pokrok ve čtení, psaní a především v mluvené
češtině a konverzaci. Protože dobrý učitel nepředává jen suché znalosti, ale snaží se vést, inspirovat a otevřít
nové obzory svým žákům.
Těšíme se na další term a nové zážitky! Hezké prázdniny!

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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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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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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