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BLAHOPŘÁNÍ

UHRAZENé ČLENSKé PŘÍSPěVKY
Milena a Pavel Svehla $30, Dominika Fuskova $25, Aleš a Maruška Zezulkovi $100, Šano a Zlata Wallnerovi 

$50, rodina Imbriano $30, Vladimír Mastera $50, Elena & Michal Gartner $55, Maria Greene $150, Bohuna 

Matušková $50, Dagmar Mareček $30, M & P Frost $50, Ceramidas family $30, Vítek & Lucka $30, Zora 

Kašpárková $30, J & I Suchanek $50, Dobeš family $100, René Jež $70, Jan Suchovský $37, Novákovi $25, 

Gottwaldovi $30, Helena Gartner $55, Maria Greene $150, Bohuna Matuška $50, Julius Andres $50, František 

Svehla $50

Pokud vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2019 jste zaplatili, prosím neváhejte mne 
kontaktovat na olga.imbriano@gmail.com.      



Vážení přátelé,

výbor zvolený v listopadu loňského roku má za sebou 6 měsíců činnosti a za tuto dobu se nám podařilo uskutečnit 
několik akcí. Je nutné si přiznat, že byly akce úspěšné a akce na kterých byla účast členů velice mála. Na loutkové 
představení Bajaja, které bylo organizované společně s Velvyslanectvím ČR, přišly dvě děti a pár dospělých diváků. Je 
to veliká škoda, protože Petra a Ota Mašínovi a naše obětavé učitelky češtiny, měli s přípravou dost práce. Představení 
bylo moc pěkné a všichni kdo přišli se příjemně pobavili. Koncert Pavla Nováka také neměl velikou účast, ale přesto v 
Besedě vládla úžasná atmosféra. Společně s Pavlem Novákem jsme si zazpívali známé písničky a někteří si dokonce v 
zadní časti sálu zatančili. Jirka Mikušek a spol. připravil velice zdařilý Den dětí u jezera. Děti i dospělí si užily odpoledne 
a pochutnaly si na BBQ. Jirko & spol. děkujeme!!!
O všech akcích se můžete dočíst na stránkách časopisu. Fotografie si můžete prohlédnout na http://klubbeseda.rajce.
idnes.cz . 
 
Koncem května jsem se rozloučili s Petrou Mašínovou, která se vrátila zpět do Evropy. Výuka českého jazyka po odchodu 
Petry Mašínová pokračuje v prostorách Besedy pod vedením Ilonky Kašpárkové. Ilonka odlétá na dovolenou, ale 
vyučování dospělých žáků bude pokračovat s Radkou. Jak a kdy bude pokračovat výuka dětí budou rodiče informováni 
emailem.

Koncem června jsme se společnými silami pustili do velikého úklidu Besedy. Budova, 
která příští rok oslaví 20 let od jejího slavnostního otevření, si již  vymalováni všech 
prostor a generální úklid zajisté zaslouží. 
K dnešnímu dni jsou vymalované ložnice, kancelář a dětská herna. Koupili se nové 
postele, závěsy, noční stolky a lampičky. Z kanceláře a herny jsou dnes plně funkční 
třídy na vyučováni českého jazyka, který se zde vyučuje tři dny v týdnu.  
Všem, kteří přišli pomoci s vystěhováním nábytku, odstraněním starých koberců, 
přípravou na malovaní, malováním, pokládáním nových koberců, montováním nového 
nábytku a následným úklidem patří veliký dík. 
Chtěli bychom příští měsíc pokračovat v malováni a úklidu prostor v prvním patře. Kdo 
je ochoten pomoci, muže se hlásit na info@beseda.org.au. Dalším krokem by mělo být 
malování schodů do prvního patra a malování přízemí. Určitě by měla být provedena 
renovace kuchyně, o které mluvíme již několik let. Jistě všichni uznáte, že pokud ji 
chceme používat, musí se opravit.

Na další období máme v plánu pořádat v Besedě tradiční Vepřové hody (konec srpna 
-začátek září), Hráčské doupě/Trivia night (září) Táborák (říjen), AGM+připomenutí 30 
let od 17. Listopadu 1989 (listopad), Mikuláš (prosinec), 2. ročník turnaje ve stolním tenise – pořádá Ambasáda ČR 
v Canbeře (prosinec). Přesný datum a začátek akcí bude zveřejněn na internetových stránkách, Facebookové stránce 
Besedy a oznámen hromadným emailem.
Ti, kteří emaily od Besedy nedostávají, zkontrolujte si, prosím, složky Spam. Občas se stává, že hromadné emaily končí 
právě tam. 

Ráda bych za Besedu poděkovala paní Heather Fiala a Daně Juránkové za darované knihy do naší knihovny. 
Máte-li návrhy k programu Besedy, připomínky nebo příspěvky posílejte je nejlépe emailem na info@beseda.org.au.

Mnozí z vás odletěli a nebo se chystají odletět navštívit rodiny do Čech a na Slovensko. 
Přeji Vám všem klidný let, krásný čas s vašimi příbuznými a přáteli. Užijte si tepla a sluníčka. Budeme se na vás všechny 
těšit při akcích pořádaných v Besedě.

Beseda ČERVEN - ZÁŘÍ 2019
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SLOVO PREZIDENTA BESEDY - milena Svehla

Milena Svehla



ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
mEmBER REGISTRATION

Jméno/Name: ............................................................... Příjmení/Surname: .....................................................................

Adresa/Address:  ..................................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................... Tel: ................................................

Poplatek/Příspěvek: 1. ..........................................................   2. .........................................................   3. .........................................................

 

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

2019
ROK / YEAR

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA A PŘÍSPěVKY
mEmBER REGISTRATION & DONATIONS

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

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and 

ČLENSKé POPLATKY
Členské poplatky jsou rozděleny do tří částí

1. ČÁST

Dolpňkový příspěvek k základnímu členskému 
poplatku, za který získáte 4 tištěná vydání časopisu 
Beseda zaslaná na vaši adresu.

2. ČÁST - PŘÍSPěVEK $20 NA ČASOPIS

Zcela dobrovolný příspěvek a to v libovolné výši na 
opravy budovy klubu, společenské akce a drobné 
nákupy.

3. ČÁST - DOBROVOLNý PŘÍSPěVEK NA CHOD KLUBU

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

mEmBERSHIP FEES
membership fees are divided into three parts

PART 1

Additional contribution to the basic membership 
fee which entitles you to receive 4 printed issues of 
the Beseda magazine by mail.

PART 2 - MAGAZINE CONTRIBUTION - $20

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

PART 3 - VOLUNTARY DONATION

$25.00

$30.00

$20.00

$25.00

Jednotlivec
Single

Rodina
Family

Student / Důchodce
Student / Pensioner

Student / Důchodce rodina
Student / Pensioner family

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

Část/Part Část/Part Část/Part$ $ $

$

PLATEBNÍ ÚDAJE // PAYMENT DETAILS

BANK DEPOSITS  
Name: Beseda   
Acc.no.: 008 002 18   
BSB: 062 908

CHEquES   
Please make cheques payble to Beseda and post it to Beseda, 
The Secretary u12/18 Shropshire St, queanbeyan, NSW 2620

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and 

Potrvzení o Vaší platbě bude zveřejněno v dalším vydání čtvrtletníku Beseda. Nerozesílá se individuálně. Děkujeme za pochopení.
your payment receipt will be published in the next issue of our quartely Beseda magazine. Receipts are not mailed. Thank you for undestanding.
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DALŠÍ PŘIPRAVOVÁNé AKCE
Přesné datumy budou upřesněny

OTHER PLANNED EVENTS
Exact event dates are to be confirmed

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.

TÁBORÁK
Říjen 2019

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.

BOND FIRE
October 2019

Svoláváme všechny spřátelené duše: “Přilož ruku k dílu a přijď pomoci zkrášlit náš společný klub!”

Září 2019., klub Beseda

Calling all our members and friends: “Come help us cleanup our club and make it better for everyone!”

GAmE / TRIVIA NIGHT
September 2109, Club Beseda

HRÁČSKé DOUPě / TRIVIA
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Fotostřípky

Beseda

Z DěNÍ V KLUBU

LOUTKOVé PŘEDSTAVENÍ BAJAJA

1.5. 2019  (Autor: milena Svehla)

V uterý 30.4.019 se v prostorách Besedy za účasti 2 dětí a několika dospělých 

diváků uskutečnilo loutkové představení divadla Five Elements Theatre pro děti 

v českém jazyce. Představení předcházel workshop pro děti od 3-13 let, kde si 

děti mohly vyrobit loutku, zahrát hru a zazpívat písničku.

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

FACEBOOK  
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Do sálu Beseda v Canbeře přicházíme jako první. Opět útulný 

objekt, kde se krajané mohou scházet. Seznamuji se s 

Milenou, prezidentkou místních krajanů. Lenka se vydává s 

ostatními na prohlídku objektu a já hned sonduji vybavení, 

zda mám vše potřebné. Je to v pohodě. Nezvykle brzy 

přicházejí první návštěvníci. Když se dovídám z jaké dálky 

dorazili, sevře se mi žaludek. Přijeli z farmy, která je vzdálená 

250km. Tak oni sem jednou den před koncertem a ještě spí 

další noc po koncertě. Hlavou mi hned bleskne. I kdyby se 

dnes podělalo cokoliv, pro tyto lidi budu zpívat na 100%. Je 

to jen myšlenka, protože já si koncerty snažím užít a jedu na d o r a z 

vždy. Přicházejí další a další. Před koncertem jsme uzavírali v autě sázky, kolik lidí přijde? Poslední dobou 

moc lidí nechodí, neradi chodí v týdnu, neradi jezdí po tmě. Tak co  já tady vlastně dělám? Hraju ve středu, 

od 18:30, kdy je tady tma jako v pytli. Co mě tedy 

dnes večer čeká? V autě hlásím nejoptimističtější 

typ a Ondra se lišácky  usmívá. Určitě si myslí, že 

má vyhráno. Jenže přicházejí další a další. Chtějí si 

hned vyprávět. Mají prostudované mé příspěvky na 

webu a FB, vyptávají se na všechno možné. Jenže já 

už musím nastavit hlavu na koncert. Soustředit se 

bude dnes o to těžší, že na druhé straně světa Eliška 

netrpělivě očekává výsledky maturitních písemek. 

Pro koncert není nic horšího, než nechat v myšlenkách kolovat ještě něco navíc, než je koncert. Není to jen 

o zpívání. Musíte se snažit naladit na společnou pomyslnou vlnu, kterou chcete sdílet s lidmi. Utíkám se 

schovat do malého kamrlíku u pódiu. Ještě zaslechnu Anetku: „Nezapomeň si zapnout poklopec“. Všichni 

jsou v dobré náladě. Koncert může začít.

Hned v úvodu zjišťuji, že technika nepracuje tak, jak má. To mi to tedy pěkně začíná. Hlas taky není v ideální 

formě. Co se děje? Musím si podvědomě krotit myšlenky a ladit je tam, kam potřebuji. Na koncert. Najednou 

se to daří a já si to náramně užívám. Užívají si to i lidi. Zpívají, tleskají, dokonce se tancuje. Paráda. Vidím i 

věčně rozesmátého Jeremyho. Australana, který se naučil česky přes youtube a internet. Jenže ne jen tak 

česky. On umí skvěle. Zcela vás ohromí některá slovní spojení, která používá, jako by se v česku narodil. 

Navždy mi v hlavě zůstane jeho „Co čert nechtěl“. Na jeho jméno možná časem zapomenu, ale na jeho hlášku 

a věčně  rozzářený obličej nikoliv. Nepoznal jsem cizince, který by miloval češtinu tak, jako on. Myslím si, že 

češtinu dokonce miluje víc, než mnoho čechů.

strana 6

Beseda ČERVENEC - ZÁŘÍ 2019

Z DěNÍ V KLUBU

PAVEL NOVÁK ZPÍVÁ KLOKANůM - ONE MAN SHOW

17.5. 2019  (Autor: Pavel Novák, PAVELNOVAK.CZ)
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Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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Z DěNÍ V KLUBU

PAVEL NOVÁK ZPÍVÁ KLOKANůM - ONE MAN SHOW  ...Pokračování

17.5. 2019  (Autor: Pavel Novák, PAVELNOVAK.CZ)

Sranda je, když se česky ptám do publika a odpovědí je: „Yes, of course“

Vše jde jako po másle, mám je a oni mají mě. Ale jako blesk z čistého nebe je rozsvícený mobil v publiku. 

Tak a je to. Tento nešvar je po celém světě. Rentgenuji pohledem místo, kde mobil svítí. To snad ne! To 

není možné! Lenka. Podvědomě zaskřípu zuby. To jí teda nedaruji. Proč mi to dělá? A mám to. Eliška. Co se 

děje? Měla strašný strach z písemky z češtiny. Pohled mi neustále sklouzává do míst, kde sedí Lenka. Vidím, 

že má opřenou hlavu. Průšvih. Elišce se to nepodařilo. To mi jde stále hlavou. Do konce koncertu zbývají 

dvě písničky a já se ze všech sil snažím soustředit. Cítím, že nejsem v pohodě. To není ten komfortní stav. 

Přidávám a nakonec zpívám písničku Ruce. Tam jsem opravdu opět zpátky u sebe. Podání a přijetí pomocné 

ruky. Kdyby se cokoliv stalo, jsem tady pro Elišku, pro svou rodinu a oni jsou tady pro mě.

V kamrlíku u pódia stojím jako opařený, jako socha. Přichází Lenka. „Co ti je? Je ti špatně? Chceš vodu?“ 

Ne. Chci vědět, co se děje? Jak to Elišce dopadlo? „Má to“, to jsou slova, která uvolní ten velký balvan, co 

mi spadne ze srdce. Ta rána musela být slyšet po celé Austrálii. Co po Austrálii, po celém světě. Lence ani 

nemohu nadat, že mě tím mobilem totálně vyvedla z koncentrovanosti. „Lidi chtějí, abys za nimi zašel.“ Tak 

jdu. Jdu rád, jdu s krásným pocitem, že Eliška dokázala zvládnout první část maturity. Potkávám se také s 

panem velvyslancem Tomášem Dubem. Vyprávíme si  a čas strašně běží. Je čas loučení.

Zalehám s dobrým pocitem a koncert ve mně ještě koluje. Volám Elišce a gratuluji ji. Je veselá, usměvavá, 

šťastná a my s ní. Vidíme přes telefon i našeho psa Lili a já zjišťuji, že se mi začíná strašně stýskat po domově. 

Možná právě proto není poprvé u Anety a Ondry „na tvrďáka“. Budím se a hlavou mi koluje koncert, Eliška, 

Filip, babička Olga, Lili…….. Je 5:00 a mě nejde usnout. Sedám k notebooku a píšu tyto řádky. Nastává čas 

loučení s hlavním městem Austrálie. Bye, bye Canberra. Loučíme se s tebou a se všemi, které jsme tady 

potkali. Čeká nás cesta kolem pobřeží do Sydney, dalšího slavného velkého města. Tam bude naše australské 

putování končit.

O tom  všem, o nový zážitcích zase příště.
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Z DěNÍ V KLUBU

DěTSKý DEN U JEZERA

4.6. 2018  (Autor: Jiří Mikušek)

V neděli druhého června jsme se sešli na Black Mountain Peninsula a společně oslavili Mezinárodní 

den dětí. Počasí nám přálo a téměř nikdo nepostřehl, že v Canbeře už pomalu, ale jistě začala 

zima. Pro děti byla připravená celá řada soutěží – skákání v pytli, trojnohý běh, přetahovaná, hod 

tenisákem na cíl, hledání šifer podle mapy a další. Všichni si pak mohli pochutnat na grilovaných 

párcích s chlebem, které pro nás připravili Jirka Mikušek a Daniela. 

Jsme velice rádi, že se den dětí pravidelně setkává s velkým zájmem našich členů a těšíme se na 

setkání příští rok.

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



Tak tedy od začátku. Narodil jsem se v roce 1967 v Praze v době vonící svobodou, která byla 
záhy potlačena Sovětskými vojsky. To si ale nepamatuji, protože mi byl jeden rok. Díky tomu 
jsem ale své dětství a mládí prožil ve smutné a šedivé normalizační době. Hodně jsem četl, 
utíkal do přírody, cestoval, kam jsem mohl a učil se cizí jazyky, abych vyklouzl z té prázdnoty 
a věčné kontroly. Měl jsem štěstí, že jsem se dostal na Základní jazykovou školu v Praze 7 a 
poté i na gymnázium Na Zatlance se zaměřením na moderní jazyky, kde jsem získal znalost 
angličtiny, která mi otevřela mnoho jiných světů. A také tam, kde se učila angličtina, se tak 
nějak svobodněji dýchalo.
Štěstí mne neopustilo ani později, kdy jsem měl příležitost studovat na Fakultě mezinárodních 
vztahů Vysoké školy ekonomické obor zahraniční obchod. K angličtině jsem přidal krásnou 
francouzštinu, komplikovanou ekonomii i dech beroucí mezinárodní vztahy samotné. Rázem 
jsem měl mnoho zájmů, nových pohledů a studium mne bavilo.
Později, v letech 1988 a 1989 se už doba měnila. Tiskli jsme s přáteli různé letáky a tehdy 
ilegální tiskoviny, chodili na demonstrace, připravovali prohlášení. V létě roku 1989 již byl 
režim viditelně slabý a svoboda byla opět cítit ve vzduchu. 17. listopadu jsem byl spolu s tisíci 
dalšími na Národní třídě. Měl jsem tehdy poprvé strach, ještě dnes mne mrazí při vzpomínce 
na žlutá policejní bojová pěchotní vozidla, která pomalu stlačovala dav okolo. Ale tehdy jsem 
si také poprvé uvědomil, že se starou dobou je definitivní konec. Bylo mi 22 let a doba dětství 
i jinošství odešla se starým režimem.
Nová doba byla oslňující. Po skončení vysoké školy jsem pracoval na Ministerstvu hospodářství, 
které zajišťovalo ekonomické reformy. Působil jsem nejprve v jeho Centru pro zahraniční 
pomoc, které tvořil mezinárodní tým expertů. Naším úkolem bylo využít zahraniční finanční 
i expertní pomoci k transformaci hospodářství. Tenkrát například vznikl CzechInvest nebo 
Českomoravská banka pro obnovu a rozvoj, probíhal rozsáhlý program Evropské unie PHARE 
a mnohé další. Později jsem působil i v roli poradce prvního náměstka ministra hospodářství 
Václava Kupky.
Brzy mne vtáhla politika, jistě proto, že bylo všude potřeba nových lidí, a tak jsem se stal 
ve svých 28 letech, tuším, tehdy nejmladším starostou.  Bylo to v Praze 7 a v této roli jsem strávil dalších 8 let. Vše se budovalo 
znovu, doba byla plná optimismu a nadšení. Nakonec si myslím, že právě v 90. letech po revoluci byl položen nejen solidní základ 
dnešní ekonomické prosperity, ale i našeho moderního státu jako takového. Moje cesta v politice pokračovala. Dalších 8 let jsem 
byl poslancem, ale vrátil jsem se v různých pozicích již ke své profesi a mému zájmu - k mezinárodním vztahům.  Působil jsem v roli 
místopředsedy zahraničního výboru, předsedy skupiny přátel USA a především jsem vedl stálou delegaci poslanců a senátorů do 
Parlamentního shromáždění NATO. Měl jsem na starosti mimo jiného i přípravu později zrušeného projektu výstavby amerického 
radaru protiraketové obrany na našem území a věnoval jsem se i oblasti bezpečnosti.
Tím také moje politické angažmá skončilo. Vrátil jsem se zpět do státní správy jako náměstek ministrů zahraničích věcí Karla 
Schwarzenberga, Jana Kohouta a Lubomíra Zaorálka. Poslední z nich mne vyslal jako velvyslance do Tokia, kde jsem strávil poslední 
čtyři náročné roky před příjezdem do Austrálie.
Mé první 3 měsíce v Canbeře byly intenzivní, máme zde na starosti nejen Austrálii, ale i Nový Zéland, Fidži, Samou, Šalamounovy 
ostrovy, Tonga, Vanuatu a Cookovy ostrovy. Mám ale dobrý tým na velvyslanectví a těším se, že i spolu s Vámi spolu leccos dokážeme 
v úsilí o rozvoj česko – australských vztahů.
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SEZNAmTE SE...

MEDAILON VELVYSLANCE ČR

(Autor: Ing. Tomáš Dub)

www.tomasdub.cz  |  www.mzv.cz/canberra

Fotografie z ceremonie předávání 
pověřovacích listin do rukou  

Generálního Guvernéra Austrálie
13.2.2019, Canberra

Fotografie © MZV  ČR

Ing. Tomáš Dub
Psáti o sobě je oříšek, ale rád bych se představil všem laskavým čtenářům a zájemcům o můj 
příběh, který mne dovedl až do vzdálené Austrálie jako českého velvyslance.



strana 10

Beseda ČERVENEC - ZÁŘÍ 2019

ZE žIVOTA KRAJANů

SETKÁNÍ S PANÍ HEATHER FIALA

29.5. 2019  (Autor: milena Svehla)

Jednoho dne zazvonil telefon a ozval se příjemný ženský hlas :” Ráda bych vám darovala knihy po 

mém zemřelém manželovi, pokud máte zájem.” 

V té chvíli jsme nevěděla, že se setkám s velice příjemnou dámou , vdovou po panu Oliveru Fialovi, 

který působil a vystupoval hostitelsky jako herec nebo jako režisér v Independent Theatre, The 

Ensamble, The Old Tote a The New Theatre v Sydney.

Setkali jsme se v Besedě.  Paní Heather přivezla několik krabic českých knih, které určitě obohatí 

naší knihovnu.

Provedla jsem jí Besedou a ukázala jí naší knihovnu, kterou byla nadšená:” Vidím, že naše knihy 

budou v dobrých rukou”. Tato věta mě velice potěšila a vím, že patří hlavně Dominice, která se 

knihovnu vzorně stará.

Pozvala jsem paní Heather k nám domů a během povídání jsem ji ukázala knihu Austalie můj nový 

domov, kde poznala mnoho svých známých a přátel.  

Když jsem viděla s jakým zájmem si knihu prohlíží, 

knihu jsme jí věnovala a  napsala jsem jí do knihy 

jménem Besedy poděkování za darované knihy.



Beseda ČERVENEC - ZÁŘÍ 2019

ZE žIVOTA KRAJANů

OLIVER FIALA 1923-2018
OD DRAMATICKéHO ÚTěKU Až KE ŠKOLENÍ HERCů V AUSTRÁLII
29.5. 2019  (Autor: Heather Fiala)
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Doktora Olivera Fialu, který zemřel ve věku 95 let, budeme pamatovat pro jeho význačný přínos k 
rozvoji dramatické výuky ve školách, jeho jedinečnému přispění divadlu i jeho osobní vliv na mnoho 
lidí. Oliver se narodil v malé vesnici v Čechách.  Na Brněnské hudební a dramatické konzervatoři 
studoval herectví a divadelní režii, ale jeho kariéra byla ukončena rozhodnutím utéci ze země po 
komunistickém převratu v roce 1948. 

V jeho mládí a formativních letech rodina prožívala dramatické chvíle, když musela žít v době otřesných, hrůzných let nacistické 
okupace a útlaku. Po útěku v červenci 1948 a pobytu v uprchlických táborech v Německu a Itálii, Oliver dorazil do Austrálie v srpnu 
1949. Jeho australské začátky v okolí Bathurstu, jako část dvouletého pracovního závazku, ho uvedly do různých zaměstnání, od 
sezónního pracovníka u potravinářské firmy Edgells, baliče a zametače, prodavače, a nakonec jako plně kvalifikovaného hasiče u 
železničních drah. V roce 1954, když byla jeho akademická kvalifikace uznána, Oliver získal stipendium na Sydneyské univerzitě, kde 
roku 1965 promoval jako Magistr vzdělávání.  
V roce 1958 se Oliver setkal s D.J. Dempseyovou, v té době inspektorkou Ministerstva školství NSW v oddělení rétoriky a herectví 
v r. 1958, která doporučila jeho umístění na tehdy nové škole Port Hacking High School v Mirandě v okrese Sutherland v r.1959. 
Tato pozice umožnila Fialovi, aby uplatňoval své herecké a divadelní zkušenosti u nadšených žáků v novém divadelním objektu s 
prostorným, dobře navrženým jevištěm a orchestřištěm. Fialova inscenace Zelených pastvin (Marc Connelly) a posléze Ze života 
hmyzu (Karel Čapek) měla znatelný dopad na život mnoha studentů. Dva mladí studenti, kteří vystupovali v hlavních rolích „Zelených 
pastvin“, pokračovali dál ve studiu na Státním institutu dramatického umění (NIDA).

Oliver byl vyslaný z Port Hacking v roce 1962 jako profesor dramatického umění na tehdejší Pedagogickou akademii v Bathurstu, 
nynější Charles Sturt Univerzity. Vedle přednášení pokračoval v inscenování dlouhé řady her, včetně hry z r. 1935 od Jean Giraudoux 
„Tygr u dveří“, Shaespearovy hry „Mnoho povyku pro nic“ a „Pod mléčným lesem“ od Dylana Thomase.
V r. 1965 Fullbrightův cestovní grant a později Fellowship grant mu umožnil cestovat do Spojených států, kde dokončil doktorský 
studijní program dramatického umění na Univerzitě Colorado.

Jeho angažovanost u divadla v Sydney jako herec a režisér byla různorodá a zahrnula režii původní 
velikonoční hry zmrtvýchvstání „Das Wiener Osterspiel“ v němčině a latině, nejprve ve velké hale 
na Sydneyské univerzitě v r. 1962 a později ve dvoraně Macquarie University v r. 1969. Vystupoval 
hostitelsky jako herec nebo jako režisér v Independent Theatre, The Ensamble, The Old Tote a The 
New Theatre. Mnohé z těchto her byly pro diváky v Sydney novinkami a přinášely bohaté soudobé 
ideje ze zámoří.
Fiala, maje na paměti kulturu a historii své rodné země, se spojil s dalšími krajany a založili sekci 

Československé společnosti pro vědy a umění v Sydney (SVU). Široká škála programů poskytovala velice potřebné kulturní zážitky 
Čechům a Slovákům, kteří uprchli ze své vlasti.
V r. 1969 byl Oliver jmenován lektorem na fakultě dramatického umění Univerzity New South Wales, 

Návdavkem k vyučování v tradiční divadelní oblasti na univerzitě, Fiala byl iniciátorem kurzů výchovných dramat. Jeho silným 
odhodláním bylo zařazení dramatické výchovy do osnov a též využití dramatu jako výchovnou strategii do všech úrovní výchovy, 
počínaje od školky do maturity. Podílel se na zakládání Společnosti pro výchovné dramatické umění v NSW, nyní Drama NSW, stal se 
jejím prvním prezidentem a později doživotním členem. Ovlivnil též založení organizace Drama Australia, která vznikla ze státních a 
regionálních organizací, a stále hraje klíčovou úlohu.
Oliverův program pro vyučování dramatického umění na středních školách „Drama in Action“, který poprvé vyšel v r. 1964, Byl vydán 
vícekrát.  Pomohl též založit divadlo pro hluchoněmé Theatre for the Deaf v Sydney, a režíroval jeho první produkci „Variations on 
Peter Gynt“ v Newington College Theatrette ve Stanmore v listopadu 1973.
Po odchodu do penze v r. 1983, Oliver strávil svých posledních 35 let života v Southern Highlands pokračujíc ve vývoji svého 
kreativního a uměleckého talentu. Byl zakládajícím členem The Highlands Sinfonia a hrál zde na violu ještě týden před svou smrtí.
Robert Love AM, bývalý Fialův student na UNSW a nyní ředitel City of Paramatta’s Riverside Theatres řekl: “žil svůj život s představivostí 
a pravdivě jako herec. Jedinečný po mnoha, mnoha stránkách, Oliverovo dědictví žije ve školách, v divadlech a v mnohých lidech, 
které učil a se kterými pracoval.“

Oliver v roli Rudolfa II. v divadelní hře 
Emanuela Bozděcha „Dobrodruzi“- 

jeho poslední roli před útěkem  
z Československa v r. 1948.

Oliver Fiala (vlevo) s jeho bývalými 
studenty Annie Byron a Robert Love,                       
Riverside Theaters, 2013

Article published: Sydney morning Herald on 14th December 2018 in English
  ČechoAustralan June 2019 Edition in Czech



Ďalší hrad ktorý by ste tiež mali navštíviť je hrad Devín na sútoku riek Dunaja 

a Moravy.  S Devínom sa spájajú najbohatšie dejini spomedzi hradných sídel 

na Slovensku. 

S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr 

rímskeho etnika na území Slovenska. Hrad bol svedkom slávy a pádu Veľkej 

Moravy, prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku, a bol 

dôležitou súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. 

Nájdete tu aj pamätnú tabuľu z historického výletu slovenskej mládeže na 

Devín, ktorú organizoval Ľudovít Štúr, zakladateľ spisovnej Slovenčiny. Obidva 

hrady sú ideálnym miestom na prechádzku s nádherným výhľadom.

Ďalšou zaujímavou cirkevnou stavbou je kostol svätej Alžbety. Kostol bol 

postavený v rokoch 1909 až 1913 podľa projektu budapeštianskeho architekta 

Ödöna Lechnera; bol jedným z jeho posledných veľkých diel. Je to kostolík 

modrej farby v neprehliadnuteľnom secesnom štýle. Charakteristický je svojou 

modrou omietkou a modro glazovanou strešnou krytinou. Na hlavnej fasáde 

je talianska mozaika sv. Alžbety ako aj na hlavnom oltárnom obraze dominuje 

mozaika so sv. Alžbetou držiacou v náručí ruže. Touto stavbou, architekt Lechner, 

chcel vytvoriť základy pre maďarský národný sloh. Tento kostol je vyhľadávaný 

mladými pármi pre uzavretie manžeského sviatku ako aj mnohými turistmi pre 

jeho jemnú a tajuplnú atmosféru v centre hlavného mesta. Predlohou drobnej 

secesnej ornamentálnej výzdoby bola ruža – kvet spojený s legendou o sv. 

Alžbete.
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K TITULNÍ STRANě

Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky - Bratislava
1.7. 2019   (Autor: Dominika Fusková)

V letnom období mnoho turistov z rôznych kútov sveta navštívi 

hlavné mesto Slovenska.

Bratislava sa nachádza na juhozápade a patrí medzi najmladšie 

európske metropoly. Nájdeme tu množstvo architektonických 

pamiatok z rôznych období. Hlavnou dominantou mesta a symbolom 

jeho bohatej histórie je Bratislavský hrad. Z nádvoria budete mať 

nádherný výhľad nielen na Staré mesto, ale aj na susedné Rakúsko 

a Maďarsko. Na hrade nájdete expozíciu historického a hudobného 

múzea. V Klenotnici sa nachádza aj mimoriadne významný 

archeologický artefakt, Moravianska venuša. 

Hrad Devín

Kostol  Svätej  Alžbety
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Michalská brána je jediná zachovaná brána z pôvodných štyroch v 
bratislavskom mestskom opevnení, dnes pamiatka v Starom meste. V 
minulosti mala padací most, padaciu mrežu a silné drevené vráta. Dodnes 
sa zachovalo horné brvno s otvormi na pánty vrát. Táto historická budova 
nesie meno po osade a kostole svätého Michala. Dnes osadu pripomína len 
ružový pamätný kameň, použitý v murive veže. V dnešnej dobe cez Michalskú 
bránu vedie označenie historickej korunovačnej cesty a mestské múzeum v 
Bratislave tu zriadilo expozíciu historických zbraní.
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michalská brána

A muLTILINGuAL WEBSITE
TO LEARN SLOVAK
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K TITULNÍ STRANě

Lokalizácia:  Bratislavský kraj, Slovesko

GPS: 48.1486° N, 17.1077° E

PRAKTICKÉ INFORmACE

Více informací naleznete na internetových stránkách:

Visit Bratislava

www.visitbratislava.com

Krásy a pamiatky Slovenskej Republiky - Bratislava  ...pokračovanie

“Bratislava, vstupná brána na Slovensko, pozýva všetkých navštíviť mesto.  V Bratislave nájdete  totiž  všetko. Veľkosť 
hlavného mesta Slovenska tvoria stovky maličkosti, s ktorými sa stretnete na každom kroku a ucelene predstavujú 
každodenný kolorit šarmantného mesta na Dunaji. Viac ako tisícročná história, rozmanité kultúrne podujatia svetového 
formátu, výborné zázemie pre športové aktivity čakajú práve na Vás.”

Zhrnutie

https://slovake.eu/en
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Napřed je pondělí, pak úterý 

a nakonec neděle, neděle, na kterou 

se každý těší už v sobotu, ale 

rak se v sobotu netěší 

na neděli, rak se v 

sobotu těší na pátek, 

žije trochu jinak, někdo 

se tomu možná diví, on v tom nevidí nic zvláštního, leze 

dozadu a to je všechno. Čas letí, každý někam 

spěchá, ale rakovi nic neuteče, co by mu také 

mohlo utéci, rak se pořád vrací, co bylo, bylo, je to dávno mrtvé, nemůže to utíkat. Rak má tedy času 

habaděj, žije z pátku na čtvrtek a ze středy na úterek, potkává staré účty, žluté noviny, utržené listy 

z kalendáře a staré vánoční lístky, staré vánoční lístky se slovy o štěstí a veselí a rak se nemůže 

dočkat, těší se na loňské vánoce, a když k nim konečně dorazí, je tam ticho, všichni jsou pryč, kolem 

je plno uschlého jehličí, prázdných krabic, papírů a provázků a rak kouše tvrdé cukroví a myslí si, tak 

na tohle jsem se tolik natěšil?
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Z LITERATuRy

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

živočichopis (1962) - Toto dílo patří k raným prózám Miloše Macourka. Ale už zde, na malé ploše bajek, 

resp. anekdot ze světa zvířat, vynikl autorův originální smysl pro nesmysl neboli nonsens, zvláštní humor, 

schopnost pohrát si bez zábran s jazykem a najít poezii a vtip i v často nepoetickém světě. Mini příběhy  

o bourci, mravenečníkovi, kudlance nábožné, brejlovci a dalších zástupcích zvířecí říše neztratily ani po více 

než čtyřiceti letech nic ze svého kouzla a přinesou příjemné rozptýlení čtenářům bez rozdílu pohlaví a věku.

Miloš Macourek (*2.12.1926 - ✞ 30.9.2002)

RAK
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TIP NA KNIHu
7. července 2019 (Autor: Jiří Skočilas)

Autor: 
Alena Mornštajnová 

Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským 
otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou. 
Trápí ji napětí v domě a tajemství, které jí 
nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná babička 
při poslední návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“? Vedle toho se odvíjí 
příběh Svatopluka žáka, oddaného komunisty, který celý svůj život zasvětil budování 
socialismu, lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. 
Ale jak se říká: Chcete-li Boha rozesmát, povězte mu o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku oba 
příběhy slijí do jednoho a ukáže se, že nic není takové, jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to 
být mělo. Nový román Aleny Mornštajnové je jiný než ty předchozí. Nejedná se o velké historické téma, nýbrž 
o intimní rodinné drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery. Stejně jako u 
románu Hana však jde o silný, strhujícím způsobem vyprávěný příběh, který si čtenáře podmaní od první do 
poslední stránky.

Tiché kroky

ANOTACE

https://www.databazeknih.cz/knihy/tiche-roky-402756

NAŠE KNIHOVNA

Z LITERATuRy

Knihovna je po velké a náročné reorganizaci opět otevřena!!!! 

Jan Amos Komenský

OuR LIBRARy
Beseda’s library is after large & difficult re-organisation open again!!! 

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

Knihy je možné si zapůjčit i vrátit při akcích pořádaných v budově klubu nebo po domluvě s naší knihovnicí 

Dominikou.  

If you wish to hire or return books, you can do so during Beseda events or by appointment with our librarian 

Dominika.
(fuskova.dominika@gmail.com)

Vydáno v roce 2019
žánr: Román, pro ženy
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Skončil nám další term v české škole v Canbeře 
a děti si již začaly plnými doušky užívat 
zasloužených prázdnin se svými rodinami a 
kamarády. Druhý term české škole přinesl několik 
změn, kterými bych vás ráda provedla. V květnu 
se nám odstěhovala do Francie zakladatelka české 
školy, Petra Mašínová a zpátky do Čech odjela 
i úžasná paní učitelka, Kateřina Mikulová. Ta v 
současné době žádá o nová víza zpět do Austrálie. 
Pokud vše dobře půjde, koncem tohoto roku se nám 
Katka vrátí zpět do školičky.

Velikým úkolem tedy bylo najít novou učitelskou 
posilu. To se české škole povedlo. S velkou radostí 
bych chtěla představit nový tým české školy v 
Canbeře. Novou paní učitelkou našich nejmenších 
žáčků se stala Daniela Wadey. Další posilou je 
slečna učitelka Radka Ševčíková, která vede dva 
kurzy dospělých. Zbytek kurzů pro dospělé a dvě 
třídy starších studentů vedu prozatím já. Externě s námi stále zůstává Nicolka Jelínková.

České škole se ve druhém termu rovněž podařilo rozšířit kurzy o dva nové, jeden pro naše nejmenší české děti (6-7 let) a nový kurz 
dospělých začátečníků. Celkem má tedy česká škola v současné době tři kurzy pro děti a pět kurzů pro dospělé, a to od úplných 
začátečníků po studenty, jejichž úroveň jazyka se rovná českému rodilému mluvčímu. V Termu 4 plánujeme otevření nové předškolní 
třídy.

Jelikož nám teď všichni učitelé a pár dětí odjíždí na léto do Čech, bohužel školičku pro děti budeme muset v Termu 3 uzavřít. Všechny 
kurzy pro dospělé přebírá v době dovolených Radka. O podrobném průběhu Termu 3 budou studenti informováni emailem. Rovněž, 
prosím, sledujte aktuální informace na webových stránkách Besedy. Na jaře chystáme rozšíření školy o slovenskou část!!!

Všem studentům bych ráda poděkovala za přízeň a pilnou práci v Termu 2 a Besedě bychom chtěli moc poděkovat za nové krásné 
učebny, které už jen čekají na jejich vyzdobení. 

Přeji vám krásnou zimu v Canbeře a slunečné léto v Čechách.

Beseda ČERVENEC - ZÁŘÍ 2019

CANBERRSKÁ ČESKÁ ŠKOLA - TERM 2

KRÁTKé OHLéDNUTÍ ZA JEDNOTLIVýMI KURZY ČEŠTINY PRO DěTI  A DOSPěLé V TERMU 2

mS ILONA KASPARKOVA
COORDINATOR/TEACHER

0411 285 217
INFO@BESEDA.ORG.Au
FACEBOOK/BESEDACANBERRA/

INFORmATION ABOuT CZECH LESSONS 

Ilona Kašpárková

Paní učitelka Daniela 
své hodiny pro nové 

nejmenší žáky rozdělila 
do několika bloků. Aby 
udržela pozornost dětí 
po celou dobu výuky, 

její hodiny se sestávají 
z výtvarné, pohybové, 

hudební výchovy a neméně 
důležité části jazykové a 

literární, kde děti prochází 
průřezovými tématy, jako 

například barvy, tvary, 
počítání, moje rodina, 
kamarádi a cestování.

S anglicky mluvícími 
nejstaršími studenty jsme 

se zaměřili na slovesa 
„být, mít a chtít“ na zápor 
a tvorbu otázky, rovněž 

na přídavná jména a slova 
opačného významu a také 

si studenti rozšířili svoji 
slovní zásobu o témata, 

jako například moje tělo, 
profese nebo ovoce a 

zelenina a naučili se tvořit 
krátké věty v českém 

jazyce.

Se staršími česky mluvícími 
studenty jsme hodiny 

rozdělili na gramatickou 
část, kde se žáci zaměřili 

především na samostatné 
psaní dopisu, nácvik 

psaní diktátů a pravopis 
i/y po měkkých a tvrdých 
souhláskách. Druhou část 
hodiny studenti věnovali 

projektu, kde měli na konci 
termu sami prezentovat, 
jak by v Čechách trávili 
3-4 dny dovolené. žáci 
vypracovali itinerář a 

bravurně odprezentovali 
své projekty.

Výukové programy 
kurzů dospělých se šijí 
jednotlivým skupinám 

na míru. Obrovskou 
radost máme z otevření 
nového kurzu pro úplně 

začátečníky, tedy studenty, 
kteří nikdy neslyšeli ani 
neřekli slovo česky. Ani 
jednoho zatím obtížný 
český jazyk neodradil 

a chtějí pokračovat dál. 
To nás nesmírně těší a 

motivuje do dalších termů. 
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Nakladatelství: ALBATROS

Otazníky detektiva Štiky jsou dílem výtvarníka 
Jiřího Kalouska a scenáristy Jiřího Lapáčka, 
v letech 1971 až 1986 vycházely v dětském 
čtrnáctideníku Ohníček.

http://www.albatrosmedia.cz/otazniky-detektiva-stiky.html
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KŘÍžOVKA KLASICKÁ
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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

Iglaze
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