The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

Q UARTE RLY
K E E P I N G

C Z E C H S

MAGAZ I N E
&

S L O V A K S

ISSUE NO°4/2019

T O G E T H E R

S I N C E

1 9 5 2

Beseda

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.
Patroned by the Hon. Margaret Reid OA (Former Senator for Canberra)

Beseda

ŘÍJEN - PROSINEC 2019

OBSAH VYDÁNÍ

2019 BESEDA ASSOCIATION COMMITEE
PRESIDENT | Mrs Milena Svehla
VICE PRESIDENT | Mr Aleš Zezulka
SECRETARY | Ms Lucie Gryczová
TREASURER | Mrs Olga Imbriano
LIBRARY | Ms Dominika Fusková
SCHOOL | Ms Ilona Kašpárková
EDITOR, PUBLIC OFFICER | Mr Jiří Skočilas
COMMITTEE MEMBERS
Mr Jiří Mikušek

STRANA 1

| Obsah

STRANA 2

| Slovo prezidenta klubu

STRANA 3		

| Informace o členství v klubu na rok 2019

STRANA 4-5

| Co připravujeme / Coming-up events

STRANA 6-9		

| Z dění v klubu

STRANA 10-11

| Zajímavosti / Ze života krajnů

IN FO @B ESEDA.ORG.AU

STRANA 12-13

| K titulní straně - Bratislava

W W W.B E SEDA.ORG.AU

STRANA 14-15

| Z literatury

STRANA 16		

| Výuka českého jazyka

STRANA 17-18

| Nejen pro děti

STRANA 19-20

| Křížovky

OUR ADDRESS
U12/18 Shropshire St
Queanbeyan
NSW 2620
POSTAL ADDRESS
Beseda, The Secretary
U12/18 Shropshire St
Queanbeyan
NSW 2620

Mr Alexander Wallner
Ms Nicola Jelínková

MEMBERSHIPS, SUBSCRIPTIONS & DONATIONS
For detailed information about club membership, subscription options for our
magazine and donations, please see page 3.
BANK DEPOSITS
Name: Beseda
Acc.no.: 008 002 18
BSB: 062 908

CHEQUES
Please make cheques payble
to Beseda and post it to the
above postal address

BLAHOPŘÁNÍ
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POLICIES
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- Magazine is issued every 3 months
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Speciální příspěvek $200 od Tondy Vincence. Děkujeme.

- Closing date for all contributions are 15.1., 15.3., 15.6., 15.9.the last day of the first month

THE PUBLICATION OF THIS JOURNAL IS SPONSORED BY

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,
V Canbeře skončila zima a my si můžeme
užívat krásné jarní počasí. Mnozí z vás se
vrátili z cest po Evropě, z návštěvy rodin a
přátel v Čechách a na Slovensku, kde jste si
mohli užít krásného teplého počasí.
Chtěla bych poděkovat výboru, pod vedením
Aleše, že v době mé nedobrovolně prodloužené
dovolené v Evropě, velice úspěšně zorganizovali
každoroční vepřové hody. Já jsme hody mohla
sledovat jen z nemocničního lůžka a tiše jsem vám záviděla
pochoutky, které připravil Ota a jeho pomocníci.
Otovi, Českému velvyslanectví a vám všem, kdo jste přišli pomoci patří veliký dík.
Na poslední měsíce roku 2019 pro vás výbor Besedy připravil akce, o kterých se můžete
dočíst na stránkách Besedy, na Facebooku a na internetových stránkách Besedy – www.
beseda.org.au. Webové stránky pro nás už několik let spravuje Blanka s Mirkem, a pod jejich
péčí dostaly stránky “nový kabát”.
Rok utekl jako voda a volební období výboru Besedy pomalu končí a v listopadu se bude na
AGM volit výbor nový. Datum a čas bude včas zveřejněn. Doufám, že se AGM zúčastníte v
hojném počtu a prodiskutujeme fungování Besedy v dalším roce.

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA A PŘÍSPĚVKY
0
2
MEMBER REGISTRATION & DONATIONS
20

ČLENSKÉ POPLATKY

MEMBERSHIP FEES

Členské poplatky jsou rozděleny na dvě varianty

Membership fees are divided into two categories

1. ČLENSTVÍ ZÁKLADNÍ

1. BASIC MEMBERSHIP

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

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

2. ČLENSTVÍ ZÁKLADNÍ + ČASOPIS

2. BASIC MEMBERSHIP + MAGAZINE

Základnímu členský poplatek, za který získáte jak email
verzi, tak i 4 tištěná vydání časopisu Beseda zaslaná na
vaši adresu.

Basic membership which entitles you to receive 4 printed
issues of the Beseda magazine by mail as well as it’s
email version

DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA CHOD KLUBU

VOLUNTARY DONATION

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

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

ČLENSTVÍ 1 / MEMBERSHIP 1

ČLENSTVÍ 2 / MEMBERSHIP 2

$25.00

Jednotlivec
Single

$45.00

Jednotlivec
Single

$30.00

Rodina
Family

$50.00

Rodina
Family

$20.00

Student / Důchodce
Student / Pensioner

$40.00

Student / Důchodce
Student / Pensioner

$25.00

Student / Důchodce rodina
Student / Pensioner family

$45.00

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

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. !
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

Přeji vám všem krásné jarní dny a těším se na vás při akcích.

Milena Svehla

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and

Jméno/Name:

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

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

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

Typ členství / Type of membership:
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Výše příspěvku/Total amount:

$

1.

2. (zakroužkuj/circle)

.........................................

Podpis/Signature: .................................................................
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CO PŘIPRAVUJEME | COMING UP EVENTS

ŘÍJEN - PROSINEC 2019

Beseda

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU
26. listopadu 2019, 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 2019-2020
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
26th November 2019, 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 2019-2020
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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DALŠÍ PŘIPRAVOVÁNÉ AKCE

OTHER PLANNED EVENTS

Přesné datumy budou upřesněny

Exact event dates are to be confirmed

8.prosince 2019 v 10:00 hod., klub Beseda
MIKULÁŠ 2019
Tradiční oslava Mikuláše pro celou rodinu s čerty, anděli a Mikulášem

8.December 2019 at 10:00 am, Club Beseda
ST.NICHOLAS 2019
Traditional celebration of St.Nicholas for whole family with devils, angels and St.Nicholas himself

18. prosince 2019, 18:00 hod., klub Beseda
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Přijďte si zasoutěžit a pobavit se na 2.ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise.

18. December 2019, 6:00pm, Club Beseda
XMAS TABLE TENNIS TOURNAMENT
Come to the club to take part in second edition of Christmas tabel tennis tournament
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Z DĚNÍ V KLUBU

Z DĚNÍ V KLUBU

VEPŘOVÉ HODY 2019

ČÍTNIE S ČERVENÝM

4.10. 2019

5.7. 2019

(Autor: Aleš Zezulka)

Jako každým rokem přichází ke konci zimního období doba
pro “zabíjačku” neboli vepřové hody, které vždy patřilo k

ŘÍJEN - PROSINEC 2019

(Autor: Dominika Fusková)

Knižnica v Besede usporiadala malú akciu pre priateľov

českému, moravskému a slovenskému venkovu.

kníh a vína. V zimnom období sa veľmi dobre popíja niečo

Zabíjačka je vždy zdrojem družného setkání rodiny a přátel a

na zohriatie. Tetokrát sme sa zišli v komornejšej zostave

tak snad proto udržují krajanské spolky v zahraničí tuto velmi
úspěšnou tradici. Ani Beseda není nikdy pozadu a pořádá
tuto akci každoročně. Vynikající vepřová pečeně, české pivo a tradiční české zákusky nikdy nechybí.
Letošní hody proběhly s velmi dobrou koordinací výboru a dobrovolníků.

a spoločne sme vychutnávali a ochutnávali shiraz a
pinot noir. Malé a chutné občerstvenie, špeciálne doma
upečený chlieb od prezidentky ako aj vtipné príbehy

Maso, knedlíky a zelí bylo podáváno v náležité teplotě a návštěvníci si jídlo náležitě pochvalovali. Veliké díky

ktoré sme zdielali počas nášho stretnutia vytvorili skvelú

českému a slovenskému velvyslanectví ale i jednotlivcům za věnované dary do tomboly. Šťastným výhercům

atmosféru večera. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

ještě jednou gratulujeme.
Letos jsme pozorně zapisovali kolik dobrovolníků přidalo ruce k
dílu a tímto připravili akci která se velmi zdařila. Napočítali jsme
devatenáct dobrovolníků včetně našeho výboru!
Děkujeme Velvyslanectví ČR, kuchaři Otovi, za vepřovou pečeni,
dále Šaňovi a jeho týmu, za přípravu zelí.
Dále bych rád poděkoval všem těm kdo se podíleli na přípravě a
dění této akce.
Věříme, že toto přátelské odpoledne se líbilo všem přítomným a
budeme se těšit na příští setkání v rámci Besedy.

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

Z DĚNÍ V KLUBU

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY BESEDY

DAR PRE KNIŽNICU BESEDA

4.6. 2018

Ísland - Petr Hricko

(Autor: Blanka Nováková)

Mladý fotograf pôvodom z Teplíc neturisticky
zdokumentoval Iceland. Prvý krát túto krajinu
navštívil v roku 2015 a podľa jeho vlastných slov z knihy zistíme prečo sa na
tento ostrov stále vracia.
Jeho fotografie zachytávajú príbeh, na 156 stranách je čo objavovať a obdivovať.
Kniha Icland bola zafinancovaná z jeho vlastných zdrojov v limitovanom počte
S radostí vám oznamujeme, že web Beseda.org.au má nový kabát. Na webu kromě
základních informací o Besedě najdete:
• Aktuální oznámení o připravovaných akcích

500 kusov. Veľmi si vážime mať túto knihu v našej knižnici.
Ďakujeme Peter Hricko!

• Přehled akcích proběhlých od roku 2005 až do současnosti
• Podrobné informace České školy i s rozvrhem hodin
• Časopisy Beseda od roku 2012
• Odkaz na fotky na web-album Besedy
Pro zajímavost přidáváme fotky, jak web vypadal v roce 2005, kdy jsme ho přebrali,
pak od roku 2009, kdy Mirek vytvořil nový design a taky současný nový design
vytvořený pomocí WordPressu, jehož hlavní výhodou je přizpůsobení zobrazení na
různých obrazovkách – mobilech, tabletech a PC.
PS: Pokud by se našel nadšenec, který by se webu Besedy chtěl věnovat, ozvěte se
nám na info@beseda.org.au. Rádi přivítáme jakoukoliv spolupráci.

WWW.BESEDA.ORG.AU
Srdečně děkujeme Mirkovi a Blance Novákovým za vytvoření nového webu a převedení
původních dat a informací z webu starého. Věnoval tomu mnoho svého volného času bez
jakéhokoliv nároku na náhradu. Děkujeme!!!
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ZAJÍMAVOSTI
KRTEČEK: JAK VZNIKLA ČESKÁ LEGENDA, KTEROU ZNÁ CELÝ SVĚT?
3.7. 2019

(Autor: EuroZprávy.cz / ČTK)

Roztomilého Krtečka, kterého znají děti v mnoha zemích, a další půvabné postavičky dal světu Zdeněk Miler.
Výtvarník, animátor a režisér celkem vyrobil na 70 animovaných filmů a svými laskavými ilustracemi vyzdobil
na 40 knih. Jeho tvorba sklízela ceny na zahraničních i domácích festivalech.
Milerovy ilustrace v knihách
Kuřátko a obilí, Kubula a Kuba
Kubikula, O veselé mašince,
Cesty formana Šejtročka a
dalších vynikají mistrovstvím a
mimořádnou pečlivostí. Z jeho
filmů se však nejvíce proslavil
Krteček, s nímž bylo natočeno asi
50 snímků. První, s názvem Jak
Krtek ke kalhotkám přišel, vznikl
v roce 1956. Následovaly Krtek a
raketa, Krtek a tranzistor, Krtek a
televizor a další.
Vznikly i knižní příběhy, které čtou generace dětí nejen v Čechách už desítky let. V Německu je Krtek známý
jako Maulwurf, v anglicky mluvících zemích jako Mole. Milován je ve Skandinávii a Japonsku, znají ho i diváci
v Číně - na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji patřil k hlavním trhákům české expozice. A na jaře 2011 se
Krteček dokonce podíval do vesmíru - jako dvaceticentimetrový maňásek na palubě raketoplánu Endeavour.
Při vymýšlení této postavičky Zdeňka Milera inspirovala krtčí hromádka, o kterou zakopl na procházce v lese,
když řešil úkol, jak zfilmovat naučnou pohádku o výrobě oblečení. A potřeboval do ní nějakého průvodce.
První film s Krtkem si hned získal srdce malých i velkých diváků a zabodoval i u festivalových porot.
Nevzhledné zvířátko se Milerovi povedlo nakreslit tak zdařile, že jen z filmového festivalu v Benátkách si
přivezl dvě hlavní ceny. Následovaly seriály pro německou televizi.
Krtek nemluví žádným jazykem. Zvuky, které vydává, namluvily malé dcerky Zdeňka Milera, a jejich “jů”,
“tady, tady” a “pá pá” časem zlidovělo.
Dětský svět obohatil Miler o další půvabná zvířátka. V jeho rukou se například zrodilo zvědavé štěňátko,
které v letech 1960 až 1961 díky své zvídavosti a naivnosti osvětlilo dětem některé z přírodních procesů.
Dětství prožil Zdeněk Miler v Kladně, kde se 21. února 1921 narodil. Vystudoval grafickou školu a UMPRUM v
Praze. Za války pracoval jako kreslíř Baťova filmového studia ve Zlíně a potom až do roku 2002 v Krátkém filmu
Praha. Vyhrál soutěž na firemní logo studia Bratři v triku, když namaloval tři kudrnaté kluky a námořnických
tričkách. Za odměnu dostal týdenní dovolenou.
Jako scenárista, výtvarník a režisér debutoval roku 1948 filmem Červená karkulka. S bratry Zbyňkem a
Richardem Bláhovými nakreslil a režíroval pohádku Jiřího Wolkera O milionáři, který ukradl slunce (1949).
Následovala Měsíční pohádka s andersenovským motivem melancholické lásky sluneční panenky a ledového
panáčka.
Celkem Miler prodal přes pět milionů knih a získal řadu cen včetně těch za celoživotní dílo. V roce 2006
mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy. A v roce 2011 mu pražská Galerie Vltavín
uspořádala velkou výstavu věnovanou jeho celoživotní tvorbě.
strana 10

Beseda

ŘÍJEN - PROSINEC 2019

Jako scenárista, výtvarník a režisér debutoval roku 1948 filmem Červená karkulka. S bratry Zbyňkem a
Richardem Bláhovými nakreslil a režíroval pohádku Jiřího Wolkera O milionáři, který ukradl slunce (1949).
Následovala Měsíční pohádka s andersenovským motivem melancholické lásky sluneční panenky a ledového
panáčka.
Celkem Miler prodal přes pět milionů knih a získal řadu cen včetně těch za celoživotní dílo. V roce 2006
mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy. A v roce 2011 mu pražská Galerie Vltavín
uspořádala velkou výstavu věnovanou jeho celoživotní tvorbě.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
Zdeněk Miler - Wikipedia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Miler

ZE ŽIVOTA KRAJANŮ
FREDERICK VICKERS
4/12/1918 - 17/6/2019
20.6. 2019

(Autor: Part of eulogy)

Fred entered the world on the 4th of December in
Czechoslovakia just after catastrophic events of
World War 1, a little over two decades later he
was to witness the darkest of the days during
the Holocaust where he lost precious family
members and cherished friends.
When Fred arrived to Australia he and
his wife Marta set up business,
Princess Embroidery in the
time of fashion industry was
booming. Every Czechoslovakian migrant, working in his factory can remember Fred as a
good and kind person to everybody in needs. His factory was an amazing multicultural
workplace. Fred was and set an example to all of us, in so many ways, of how live a full and
honorable life. He always treated others as he would have like to be treated, with kind-ness
generosity and respect.
Fred, your memory will long be cherished by all who were fortunate enough to have had
you in their lives.
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K TITULNÍ STRANĚ

K TITULNÍ STRANĚ

KRÁSY A PAMIATKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KRÁSY A PAMIATKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ...Pokračování

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpát

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpát

1.9. 2019

(Autor: Dominika Fusková)
Zaujímavosti v blízkom okolí

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpát - je názov
súboru ôsmich kultúrno-historických pamiatok, ktoré
od roku 2008 boli zapísané do Zoznamu Svetového
dedičstva UNESCO .
Tieto chrámy predstavujú jeden z najlepších príkladov
európskej drevenej sakrálnej architektúry. Ich vzhľad,
konštrukcia

a

výzdoba

vychádzajú

z

miestnych

stavebných a umeleckých tradícií.
Drevené chrámy z územia Slovenska nie sú jedinými objektami svojho druhu, do zoznamu UNESCO
sa dostali drevené chrámy z územia Nórska, Fínska, Poľska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny. Každý z
týchto súborov dokumentuje inú kultúrnu tradíciu s iným priestorovým a výtvarným poňatím, s
odlišným charakterom výzdoby či na inom konštrukčnom princípe.
Jedným z týchto 8 kostolov je evanjelický drevený artikulárny kostol v Hronseku.
História vzniku dreveného kostola zapadá od obdobia silného katolicizmu, keď na scénu dejín
vystupuje gróf Tököly, ktorý vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho zvolať
Šopronský snem. Snem potvrdil závery Viedenského mieru a povolil evanjelikom postaviť v
jednej stolici 2 kostoly. Povolenie výstavby kostola vyžadovalo tieto podmienky: kostol musel byť
postavený v priebehu jedného roka, musel byť celý z
dreva a postavený bez použitia kovových prvkov, nesmel
mať vežu a vchod nesmel byť priamo z ulice.
Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726
bola hotová. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, má
30 okien. Kostol má 1100 miest na sedenie, amfiteatrálne
usporiadaných. Z každého miesta je vidieť na oltár a má
výbornú akustiku. Klenba tvarom pripomína prevrátenú
loď. K oltáru kostola patrí šestica vymeniteľných obrazov,
ktoré sú rozmiestnené na priečelí chórov a striedavo sa
osadzujú do spoločného rámu oltára podľa aktuálnej liturgie počas roka. Nádvorie kostola zdobia 4
mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol. Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica.
Okrem osobitej architektúry je kostol zaujímavý aj tým, že sa v ňom sobášil štúrovský básnik Andrej
Sládkovič.
strana 12

Badínsky prales, patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Biotop tvorí vzácna človekom
len minimálne dotknutá pralesová jedľová bučina. Prales navštívil v roku 2000 princ Charles. Prales
sa nachádza v juhovýchodnej časti Kremnického pohoria 10 km juhozápadne od Banskej Bystrice.
Toto územie je chránené od roku 1913, čím sa radí k najdlhšie zákonom chráneným rezerváciám na
Slovensku.
Táto prírodná rezervácia je pre verejnosť úplne uzatvorená, vstup do pralesa je možný len pre
odborné exkurzie so sprievodcom.
Arborétum Borová hora v stredoslovenskom meste Zvolen je výnimočné v celoeurópskom meradle
sústreďovaním pôvodných druhov drevín v ich vnútrodruhovej a geografickej premenlivosti.
Nachádza sa tu aj najväčšia zbierka ruží na Slovensku reprezentovaná viac ako 800 odrodami v
počte takmer 4 000 kríkov.
Cieľom je archivovať odrody
ruží, ktoré boli vyšľachtené
na území bývalého RakúskoUhorska, Česka a Slovenska.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Lokalizácia: Hronsek, Slovensko
GPS: 48.650126° N, 19.156774° E
Více informací naleznete na internetových stránkách:

http://slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/kultura-a-pamiatky/drevene-kostoly
https://www.hronsek.sk/info-pre-turistov.phtml?id3=68767

A MULTILINGUAL WEBSITE
TO LEARN SLOVAK

https://slovake.eu/en
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TIP NA KNIHU
17. října 2019

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.

ŘÍJEN - PROSINEC 2019

(Autor: Jiří Skočilas)

Hana
Autor:

Alena Mornštajnová
Vydáno v roce 2017
Žánr: Román, pro ženy

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

ANOTACE

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

Třetí román úspěšné Aleny Mornštajnové. Pokud
existuje něco, co prověřuje opravdovost lidského
života, pak je to utrpení. A existuje-li něco, co
život znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk
působí druhým.
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se navzdory zákazu svých rodičů vypraví k řece jezdit
na ledových krách. Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tak, že na
rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat.
Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a poodhalí pohnutou
rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího života jako ledová kra.
Příběh, vycházející ze skutečných událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhujícím tempu a se smyslem
pro dramatičnost, až má čtenář pocit, že sleduje napínavý film. Zůstává jen otázka, zda se kra osudu nakonec
přece jen rozpustí…

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

JEPICE
Den netrvá věčně, den je pryč, než se nadějete, želvě
je to celkem jedno, přemýšlí, jak zabít čas, spí od
rána do večera, ale jepice nemá na spánek
ani pomyšlení, den je pryč, než se naděje,
a ona toho chce

tolik

uvidět, říká si, musím
nějakou

výstavu

a

se
na

podívat

na

činohru a také na orloj, a

také trochu na matematiku, na světě je toho

tolik, nemůžu se s ničím zdržovat, a

teď si představte, že ztrácí zbytečně čas v mlékárně, je to k zbláznění, minuty letí, jepice se dívá
na hodinky a říká si, teď už to asi nestihnu, teď už to opravdu nemůžu všechno stačit, musím být
rozumná, jen žádnou paniku, to by byla ta největší hloupost, lepší je dívat se kolem, prohlédnout si
konve na mléko, máslo, sýry a bílý tvaroh, orloj se přece od konve tolik neliší, a tak se jepice dívá na

https://www.databazeknih.cz/knihy/hana-324332
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 při akcích pořádaných v budově klubu nebo po domluvě s naší knihovnicí
Dominikou.

konve, které se lesknou v slunci, je to neobyčejně krásné, je to krásné až k nevíře, je to kouzelné a

OUR LIBRARY
Beseda’s library is after large & difficult re-organisation open again!!!

jepice je dojata k slzám, ale říká si, jenom neplakat, jenom neplakat, přes slzy se vidí velmi nejasně.

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

(fuskova.dominika@gmail.com)
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CANBERRSKÁ ČESKÁ ŠKOLA - TERM 2
Česká škola v Canbeře dobíhá do své cílové
rovinky letošního roku a nezbývá než se
poohlédnout po tom, co jsme za uplynulý rok
společnými silami zvládli, jakými změnami škola
prošla, jaké má za sebou úspěchy či co musela
ustát a nastínit plány, které ji čekají v příštím roce.

Beseda

ŘÍJEN - PROSINEC 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

Jak už bylo zmíněno, škola si v letošním roce prošla
hned několika změnami. Pojďme se na ně společně
podívat. V květnu jsme se rozloučily se zakladatelkou
školy, Petrou Mašínovou, a jejího vedení se ujala
jedna ze slečen učitelek, Ilona Kašpárková. Hned ve
třetím termu jsme byli nuceni dětem školu dočasně
0411 285 217
uzavřít než se vrátily paní učitelky a některé děti
MS ILONA KASPARKOVA
INFO@BESEDA.ORG.AU
z dovolených. Školu pro dospělé tehdy přebrala
COORDINATOR/TEACHER
FACEBOOK/BESEDACANBERRA/
fantastická slečna učitelka, Radka Ševčíková. Naše
učební třídy prošly velkou rekonstrukcí. Beseda
nám pomohla rozšířit počet tříd a tím dopomohla
k možnosti otevřít kurzy nové. To se hodí zejména pro sobotní výuku dětí, kdy nám do školy chodí sourozenci a ti tak mohou
navštěvovat hodiny češtiny ve stejný čas. Těšíme se, jak nám děti pomohou vyzdobit nové třídy svými výtvarnými výtvory a stěny
učeben by měla brzy obohatit i česká gramatika nejen pro dospělé studenty.

INFORMATION ABOUT CZECH LESSONS

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

Škola období třetího termu, kdy děti měly přestávku, ustála a začala od října s novým kabátem. V termu čtvrtém nám totiž ve
škole přibylo hned několik nových posil. Přivítali jsme novou paní učitelku Mirai Bartolomei, která pomohla otevřít novou třídu
předškoláků a naprosto úžasným moderním a netradičním způsobem vede naše nejmenší české děti od 3-5let. Děti se učí český
jazyk hravou formou plnou her, barev, zvuků a hudby. Mladší školní děti pokračují se svojí výbornou a nápaditou paní učitelkou
Danielou Wadey, která ráda do svých hodin vloudí i trochu české historie a kultury. Do školy se nám z Čech vrátila i slečna učitelka
Kateřina Mikulová, která převzala kurz starších školních žáků, a s nimi nejen brousí a piluje záludnosti české gramatiky. Katka s
radostí převzala také dospělé začátečníky a dospělé pokročilé. Radka Ševčíková si ponechala jednu třídu dospělých studentů a pod
vedením Ilony Kašpárkové fungují tři třídy, nejstarší česko-anglicky mluvící žáci, dospělí mírně pokročilí a kurz, do kterého chodí dva
dospělí Australani, jejichž český jazyk je na úrovni rodilých mluvčí. Celkem tedy ve škole momentálně fungují čtyři kurzy pro děti ve
věku od 3 do 16 let a pět kurzů dospělých od začátečníků po rodilé mluvčí.
A co nás čeká v příštím roce? Bohužel ani na začátku školního roku se školičce nevyhnou jisté změny a to od těch malých až po ty
velké. V termu 4 jsme trochu poupravili dny a vyučovaní hodiny, ve kterých škola probíhala. Tato změna se dotkla zejména sobotních
kurzů pro děti, které jsme museli posunout na dřívější hodinu. A to hned z několika důvodů. Potřebovali jsme jednak sjednotit
hodiny sourozencům, kteří do školy chodí, také bylo tentokrát obtížnější sjednotit soukromé aktivity žáků a učitelů, ale především
jsme vyzkoušeli nový dřívější čas, jelikož jsme chtěli poskytnout prostory Besedy nově vznikající slovenské škole, která by měla
nastupovat v sobotu hned po té české. Proto prosím berme nový čas jako zkušební a do nového roku počítejme s drobnějšími
úpravami. Tou větší změnou bude zřejmě nové vedení školy, o kterém bude škola informovat na stránkách a v časopisu Besedy.
Poděkování
Závěrem mi, prosím, dovolte moc poděkovat všem dětem a jejich rodičům, dospělým studentům, paním učitelkám, vedení Besedy,
české ambasádě v Canbeře a celé české komunitě za neuvěřitelnou práci, důvěru a skvělým výkonům, které v letošním roce všichni
zmínění předvedli. Měla jsem možnost být součástí a osobně sledovat, s jakou neuvěřitelnou pílí a podporou se v Canbeře pomáhá
dětem i dospělým rozvíjet český jazyk, podporovat česká kultura, učit se historii země a dodržovat české tradice. Jsem pyšná na
výkony všech našich studentů a učitelů, ale nejvíce jsem opravdu mile překvapena, že všichni naši začátečníci, jak z řad dospělých
tak dětí, stále hodiny češtiny navštěvují a nehodlají učení tohoto velmi náročného jazyka vzdát. Není výzva se na nový kurz přihlásit,
ale vydržet, i když jde do tuhého. Jen tak dál! :-)
Všem přejeme hezké a klidné Vánoce!

Ilona Kašpárková
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ

I g l 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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