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SECRETARY   Ms Lucie Gryczova
TRESURER   Mrs Olga Imbriano
LIBRARY   Ms Dominika Fuskova
EDITOR/PUBLIC OFFICER Mr Jiri George Skocilas

Beseda’s Committee is voted for the term of 12 months by members during Annual General Meeting (AGM) regularly held in 
November each year. Commitee is responsible for running Beseda, it’s assets and events. Commitee meets at least once a month 
to discuss, organise and plan all activities, finances and technical issues. All it’s members are volunteers and are not financially 
rewarded for their work in any way. All Beseda members are welcome to attend commitee meetings and the AGM.

Beseda is non-for-profit organisation and therefore is directly dependable on donations and grants.
All donations are welcome and greatly appreciated. 
BANK DEPOSITS | Acc.name: Beseda, Acc.no. 008 002 18, BSB 062 908
CHEQUES | Make payble to Beseda and post to our postal address above or hand it to one of our committe members

For detailed information about membership and subscription options for our magazine, please refer to page 3.

TERMS & CONDITIONS

SPONSORS & PATRONSSPONSORS & PATRONS

Hon. Margaret Reid OA 
(Former Senator for Canberra)

| Views expressed in contributions are not necessarily opinion of the editing Committee
| Classifieds are free of charge for club members and magazine subscribers
| Magazine is issued every 3 months. Closing date for all contributions are 15.1., 15.3., 15.6., 15.9.

2019/2020 BESEDA ASSOCIATION COMMITEE2019/2020 BESEDA ASSOCIATION COMMITEE

CONTACT DETAILSCONTACT DETAILS
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O b s a h

S l o v o  p r e z i d e n t a

I n f o r m a c e  o  č l e n s t v í  v  k l u b u  p r o  r o k  2 0 2 0 

C o  p ř i p r a v u j e m e  /  C o m i n g  u p  e v e n t s 

Z  d ě n í  z  k l u b u

Z  d ě n í  o k o l o  n á s

K  t i t u l n í  s t r a n ě  -  B a r d ě j o v

Z  l i t e r a t u r y

V ý u k a  č e s k é h o  j a z y k a

Z á b a v a

Milena a Pavel Svehla $50, Dominika Fuskova $30, René Jež $40, Sláva Ježek $40, Eva a John Zinko $30

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

OBSAH & OZNÁMENÍ

STRANA 1STRANA 1

 STRANA 2 STRANA 2

 STRANA 3 STRANA 3

STRANA 4STRANA 4

STRANA 5-12STRANA 5-12

STRANA 13STRANA 13

STRANA 14-15STRANA 14-15

STRANA 16-17STRANA 16-17

STRANA 18-19STRANA 18-19

STRANA 20-21STRANA 20-21

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.

BLAHOPŘÁNÍBLAHOPŘÁNÍ

UHRAZENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2020UHRAZENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2020

With the COVID-19 virus being declared a global pandemic and following 
the advice of government authorities, all Beseda’s events and social 
gatherings are cancelled or suspended until further notice. 
BESEDA BUILDING IS NOW CLOSED TO ALL MEMBERS AND PUBLIC UNTIL 
FURTHER NOTICE!

I M P O R T A N T  C O V I D - 1 9  B E S E D A  A N N O U N C E M E N TI M P O R T A N T  C O V I D - 1 9  B E S E D A  A N N O U N C E M E N T
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SLOVO PREZIDENTA BESEDY

Vážení přátelé,
 
Dne 26.11.2019 proběhla v prostorách Besedy Výroční členská schůze, kde 
jste se mohli seznámit s činností Besedy v roce 2019. 

Byla předložena zpráva o činnost výboru a Olga Imbriano přítomné 
seznámila s finanční zprávou a auditem za rok 2019. Za pomoc s auditem 
děkujeme Tondovi.

Volební období starého výboru bylo tímto ukončeno. Byl zvolen výbor nový, jehož složení si můžete prohlédnout na první vnitřní 
straně časopisu. Z vedení odešel Jirka Mikušek, kterému za jeho činnost a obětavost děkujeme. Jinak se jeho složení výboru 
příliš nezměnilo. 
Během roku 2019 se nám podařilo zorganizovat 15 akcí. Mezi ty úspěšné, kdy Beseda zaznamenala i finanční výdělek, patří 
zejména Multikulturní festival a Vepřové hody.

Ostatní akce jako například Den dětí, Posezení při víně, Hráčské doupě, Posezení u taboráku nebo nově i Dámské posezení na 
bidýlku, jsou akce, kdy sice peníze nevyděláme, ale jsou to přesně ty akce, kdy máme příležitost posedět s přáteli kamarády, 
zavzpomínat, zasmát se, pobavit se A o tom by hlavně Beseda měla být.

Myslím si, že velikým úspěchem byla renovace ložnic, o které se mluvilo hodně dlouho. 
Učebny pro výuku českého jazyka také dostaly nový kabát.  Bohužel momentálně jsme v situaci, kdy nám chybí učitelky. Katka 
odletěla zpět do ČR a Ilona se také chystá na návrat. I Dominika, která začala s výukou slovenštiny již nechce dál pokračovat...
Pokud víte o někom, kdo by měl zájem pomoci s výukou českého jazyka, kontaktujte prosím vedení Besedy. Dotazy ohledně výuky 
českého a slovenské jazyka nově zasílejte na school@beseda.org.au.

V nejbližším období máme v plánu pořádat v Besedě oslavu 20 let otevření, oslavu Velikonoc (duben), Hráčské doupě/ Trivia 
Night a Táborák (květen). Přesný datum a začátek akcí bude vždy zveřejněn na Facebooku, internetových stránkách Besedy a 
zaregistrovaným i hromadným emailem.
Pokud máte nějaké dotazy, nápady nebo připomínky, pište nám na info@beseda.org.au. Na stejné emailové adrese si mohou členové 
Besedy vyžádat zápis z Valné hromady či zprávu činnosti za minulý rok.

Popřejme novému výboru, aby rok 2020 byl přinejmenším stejně úspěšný jako ten předešlý.

Milena Svehla

LEDEN 2020LEDEN 2020



33THE BESEDA MAGAZINE
DOUBLE ISSUE NO.1 & NO.2 | JANUARY-JUNE 2020

PŘIHLÁŠKA / REGISTRATION 2020 

Č L E N S K Á  P Ř I H L Á Š K AČ L E N S K Á  P Ř I H L Á Š K A
M E M B E R  R E G I S T R A T I O NM E M B E R  R E G I S T R A T I O N

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

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

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

Typ členství / Type of membership:        1.          2.   (zakroužkuj/circle)

 

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

MEMBER REGISTRATION & DONATIONSMEMBER REGISTRATION & DONATIONS

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.

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

ČLENSKÉ POPLATKYČLENSKÉ POPLATKY MEMBERSHIP FEESMEMBERSHIP FEES
Členské poplatky jsou rozděleny na dvě varianty Membership fees are divided into two categories

1. ČLENSTVÍ ZÁKLADNÍ1. ČLENSTVÍ ZÁKLADNÍ 1. BASIC MEMBERSHIP1. BASIC MEMBERSHIP

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

Basic membership which entitles you to receive 4 printed issues  
of the Beseda Magazine by post as well as it’s e-mail version.

2. ČLENSTVÍ ZÁKLADNÍ + TIŠTĚNÝ ČASOPIS2. ČLENSTVÍ ZÁKLADNÍ + TIŠTĚNÝ ČASOPIS 2. BASIC MEMBERSHIP + PRINTED MAGAZINE2. BASIC MEMBERSHIP + PRINTED MAGAZINE

ČLENSTVÍ 1 / MEMBERSHIP 1ČLENSTVÍ 1 / MEMBERSHIP 1 ČLENSTVÍ 2 / MEMBERSHIP 2ČLENSTVÍ 2 / MEMBERSHIP 2

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 Beseda’s building 
repairs, social events and other small expenses.

DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ KLUBUDOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ KLUBU VOLUNTARY DONATIONVOLUNTARY DONATION

$ 2 5 . 0 0$ 2 5 . 0 0 $ 4 5 . 0 0$ 4 5 . 0 0
$ 3 0 . 0 0$ 3 0 . 0 0 $ 5 0 . 0 0$ 5 0 . 0 0
$ 2 0 . 0 0$ 2 0 . 0 0 $ 4 0 . 0 0$ 4 0 . 0 0

JEDNOTLIVEC / SINGLE JEDNOTLIVEC / SINGLE

RODINA / FAMILY RODINA / FAMILY

STUDENT, DŮCHODCE / STUDENT, PENSIONER STUDENT, DŮCHODCE / STUDENT, PENSIONER

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

$

PLATEBNÍ ÚDAJE // PAYMENT DETAILSPLATEBNÍ ÚDAJE // PAYMENT DETAILS
BANK DEPOSITSBANK DEPOSITS   
Name: Beseda   
Acc.no.: 008 002 18   BSB: 062 908

CHEQUESCHEQUES    
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 A PŘÍSPĚVKYČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA A PŘÍSPĚVKY
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CO PŘIPRAVUJEME | COMING UP EVENTS

WWW.BESEDA.ORG.AU

DUBENDUBEN
APRILAPRIL

DUBENDUBEN
APRILAPRIL

KVĚTENKVĚTEN
MAYMAY

ČERVENČERVEN
JUNEJUNE

TRADIČNÍ OSLAVA VELIKONOČNÍCH SVÁSVÁTKŮ

Č.4 DÁMSKÉ VEČERNÍ VARIETÉ "NA BIDÝLKU"

OSLAVA 20. VÝROČÍ BESEDY

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

ANY UPDATES ABOUT OUR EVENTS WILL BE PUBLISHED ON OUR FACEBOOK PAGE, 
WEBSITE AND ALSO DISTRIBUTED TO ALL REGISTERED MEMBERS VIA EMAIL

TRADITIONAL EASTER CELEBRATIONS

NO.4 LADIES NIGHT SESH "ON THE PERCH"

CELEBRATION OF BESEDA’S 20TH ANNIVERSARY

INTERNATIONAL CHILDRENS DAY

0505

????

????

????

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Opět proběhne soutěž o nejlepšího 
beránka s malou odměnou. Pro děti budou připraveny aktivity a každé dítě obdrží velikonoční balíček.

Společenský večer především pro dámy s malým překvapením.
Přesný čas a datum bude upřesněn na Facebooku a internetových stránkách Besedy.

Společenský večer především pro dámy s malým překvapením.
Přesný čas a datum bude upřesněn na Facebooku a internetových stránkách Besedy.

Společenský večer především pro dámy s malým překvapením.
Přesný čas a datum bude upřesněn na Facebooku a internetových stránkách Besedy.

Come and celebrate traditional Czech & Slovak Easter. Take part in the best "Easter Ram" cake 
competition! Every child will receive a small easter goodie bag.

Evening especially for ladies with a small surprise.
Exact time and date will be annouced on Facebook page and Beseda’s website

Evening especially for ladies with a small surprise.
Exact time and date will be annouced on Facebook page and Beseda’s website

Evening especially for ladies with a small surprise.
Exact time and date will be annouced on Facebook page and Beseda’s website

CANCELEDCANCELED

POSTPONEDPOSTPONED

POSTPONEDPOSTPONED

POSTPONEDPOSTPONED
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Z DĚNÍ V BESEDĚ

8. PROSINCE 2019  |  AUTOR: DOMINIKA FUSKOVÁ8. PROSINCE 2019  |  AUTOR: DOMINIKA FUSKOVÁ

OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO MIKULÁŠE

Tohtoročná Mikulášska akcia pripadla na druhú nedeľu v mesiaci december. Akcia sa prispôsobila dennému harmonogramu 

najdôležitejších účastníkov a to priamo detí. Rodiny prichádzali do Besedy od 10 hodiny rannej a pre deti boli pripravené dva stoly 

s aktivitami a hrací kútik. Tradičné zdobenie medovníčkov cukrovou polevou, maľovanie vianočných ozdôb. Vyzdobený stromček a 

medovníkový domček, koledy, občerstvenie a príjemná atmosféra, spríjemnili nedeľný deň každému kto prišiel a čakal na príchod 

Mikuláša. Družina s čertom a dvomi anjelmi sprevádzali Mikuláša k jeho veľkému kreslu kde mal svätý "Miki" knihu s poznámkami. 

V nej skontroloval či deti naozaj celý rok poslúchali a boli dobré. Za básničku, alebo pesničku každé dieťa dostalo prekvapenie 

v podobe balíčku plného prekvapení a dobrôt. Pripravené bolo aj občerstvenie pre veľkých aj malých. Tiež chceme poďakovať za 

príspevky pre Besedu a zakúpenie voňavej ozdoby na váš vianočný stromček. Tešíme sa na vás opäť o rok. 
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Z DĚNÍ V BESEDĚ

13. PROSINCE 2019 & 12 .BŘEZNA 2020  |  AUTOR: MILENA ŠVEHLA13. PROSINCE 2019 & 12 .BŘEZNA 2020  |  AUTOR: MILENA ŠVEHLA

13 . PROSINCE 2019  |  AUTOR: MILENA ŠVEHLA13. PROSINCE 2019  |  AUTOR: MILENA ŠVEHLA

Č.2&3 DÁMSKÉ VEČERNÍ VARIETÉ "NA BIDÝLKU"

HUDEBNÍ POSEZENÍ V BESEDĚ

Již po několikáté se v prostorech klubovny Besedy v horním 

patře sešla příjemná dámská společnost. Povídalo se o 

módě, co je doma nového, ochutnávaly se přinesené dobroty 

a popíjelo lahodné víno.

Atmosféra setkání byla velice příjemná a zdá se, že se z 

těchto dámských večerů stane další tradice, která přinese a 

prohloubí nová přátelství do naší malé komunity v Canbeře.

Hrát a zpívat nejen folkové písně v kruhu přátel už tak 

nějak patří k českým tradicím. V Canbeře máme mnoho 

hudbou zapálených krajanů a tak nebylo pro Milana Buška 

příliš težké uspořádat večerní hudební dýchánek. 

Těchto večerů se může zůčastnit každý, není ani třeba hrát 

na nějaký nástroj. Opět se podařilo dát dohromady partu 

lidí, kteří rádi posedí, popovídají, zavzpomínají a zabrnkají 

oblíbené písničky. 
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Z DĚNÍ V BESEDĚ

18. PROSINCE 2019  |  AUTOR: ANETA KOVÁŘOVÁ18. PROSINCE 2019  |  AUTOR: ANETA KOVÁŘOVÁ

2 .ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V PING PONGU

Před Vánoci se nám podařilo najít vhodný termín a 

uskutečnit tak již druhý ročník "tradičního" ping-

pongového turnaje. Slovo tradiční je v uvozovkách, 

protože při druhém ročníku je ještě brzy ho nazývat 

tradičním, ale budeme rádi, když se turnaj bude 

opakovat každý rok.

V dramatickém finále proti sobě nastoupil Milan Bušek 

a Janko Suchovský, jejich hře se zatajeným dechem 

přihlíželi i všichni ostatní. Zápas nakonec dopadl lépe 

pro Milana Buška, který za slavnostní fanfáry zahrané Rozárkou Horákovou převzal 

slavnostní trofej.

Rádi bychom, jménem Velvyslanectví, všem moc poděkovali nejen na účast, ale i za 

atmosféru a velké dík patří také Besedě, se kterou jsme akci společně zorganizovali.

Děkujeme všem, kteří si přišli zahrát, ale i těm, kteří kvůli zraněním přišli hráče 

podpořit. Těšíme se příští rok!
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Z DĚNÍ V BESEDĚ

2. BŘEZNA 2020  |  AUTOR: J IŘ Í SKOČILAS2. BŘEZNA 2020  |  AUTOR: J IŘ Í SKOČILAS

CO ZNAMENÁ MULTIKULTURNÍ FESTIVAL PRO BESEDU

Máme za sebou další Multikulturní festival za účasti Besedy. Jak se tak nějak mezi 

námi krajany už očekává, i tentokrát byl pro klub úspěšný.

Nerad bych, aby tento článek byl dalším děkovacím textem, ale spíše malou osvětou 

a nahlédnutím do zákulisí příprav na tento festival.

Přestože máme zvolený nový výbor Besedy, málo co se změnilo. Je třeba říci, že představa příprav účasti Besedy na festivalu 

je pro naprostou většinu členů výboru noční můrou. S určitou dávkou sebezapření jsme se do toho ovšem pustili znovu pod 

vedením Mileny Svehla. 

Přípravy, jak málo kdo ví, startují už v říjnu, tedy celé 4 měsíce v předstihu! Vše začíná zajištěním stánku, zaplacením poplatků. 

Už jen to zahrnuje několik hodin vyplňování formulářů a pobíhání po úřadech. Následuje zajišťování licencí na prodej jídla, na 

prodej alkoholu a na vjezd vozidel pro sestavení a složení stánku. Nákladní auta je třeba také zařídit, naštěstí nám je již po 

několikáté zapůjčují spřátelené firmy Steel4you a The Property Stylists Canberra.

Když už je vše toto zařízeno, přistupujeme k plánování nákupů surovin a materiálu pro samotný stánek. To je například pivo, 

pípa, kelímky, talířky, ubrousky, příbory, čistící prostředky, hasicí přístroje, rukavice, zástěry, ubrusy, dekorace, kuchyňské potřeby, 

žetony, plakáty a vývěsky, zajištění certifikace veškerého elektrického zařízení a tak dále. Dalším krokem je už nákup surovin. 

Celkem jsme nakoupili následující: 600 lt piva (12 sudů), 230 kg brambor, 25 kg cibule, 12 kg česneku, 40 kg mouky, 5 kg koření 

a 20ti litrový barel rostlinného oleje.

1) Kompletace všeho potřebného na stánek1) Kompletace všeho potřebného na stánek  | 2 týdny před festivalem, 5 lidí, 3 hodiny práce
2) Rozvážení mouky a koření2) Rozvážení mouky a koření   | 1 týden před festivalem, 2 lidi, 2 hodiny práce
3) Loupání a mletí česneku 3) Loupání a mletí česneku    | 4 dny před festivalem, 7 lidí, 1 hodina práce
4) Smažení cibule, krájení brambor a rozvážení4) Smažení cibule, krájení brambor a rozvážení | 2 dny před festivalem, 8 lidí, 6 hodin práce
5) Strouhání brambor a příprava těsta5) Strouhání brambor a příprava těsta  | 1 den před festivalem, 6 lidí, 5 hodin práce
6) Balení stánku a naložení do nákladního auta6) Balení stánku a naložení do nákladního auta | Večer před festivalem, 3 lidi, 2 hodiny práce
7) Naložení těsta, piva a lednic7) Naložení těsta, piva a lednic   | Ráno v den festivalu, 3 lidi, 1 hodina práce
8) Postavení stánku 8) Postavení stánku     | Ráno v den festivalu, 4 lidi, 3 hodiny práce
9) Prodej na stánku9) Prodej na stánku    | Od 9:00 do 23:00hod, 30 lidí
10) Zabalení a naložení stánku na nákladní auto10) Zabalení a naložení stánku na nákladní auto | Pozdě večer v den festivalu, 5 lidí, 2 hodiny práce
11) Vyložení v Besedě a vrácení nákladního auta11) Vyložení v Besedě a vrácení nákladního auta | 0:00-1:30hod., 3 lidi
12) Umytí a úklid věcí v Besedě 12) Umytí a úklid věcí v Besedě   | 1 den po festivalu, 6 lidí, 3 hodiny práce
13) Vyúčtování akce a bilanční zpráva13) Vyúčtování akce a bilanční zpráva  | 1 týden po festivalu, 1 osoba, 5 hodin práce

Po velmi pracném rozpracování směn a zajištění dostatku lidské síly, je festival pro zúčastněné rozdělen do několika fází:Po velmi pracném rozpracování směn a zajištění dostatku lidské síly, je festival pro zúčastněné rozdělen do několika fází:
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POKRAČOVÁNÍ . . .POKRAČOVÁNÍ . . .

CO ZNAMENÁ MULTIKULTURNÍ FESTIVAL PRO BESEDU

Takže když si to tak nějak dohromady shrneme, přípravy, samotný festival a úklid po něm si vyžádal 232232 hodin lidské práce 
rozdělené mezi přibližně 4545 dobrovolníků!

Ve výše uvedeném seznamu ještě chybí spousty dalších, možná malých, ale o nic méně důležitých věcí, jako třeba příprava pokladní 

hotovosti, platební terminál na karty, propagace akce přes email, na internetových stránkách, Facebooku či Instagramu.

Jak se sami dočítáte, takový stánek na Multikulturním festivalu není žádná sranda. Pokud se však dá dohromady více lidí, vše je 

hned jednodušší. Budeme rádi, když se k nám na přes rok přidáte. Přípravy začínají za necelých sedm měsíců!

Na závěr bych přece jen rád poděkoval nejen všem dobrovolníkům, kteří se na festivalu podíleli, ale především naší prezidentce 

Mileně Svehla, která nás všechny k úspěšnému festivalu dovedla a nechala v něm nesčetně hodin úsilí a nervů!!

Přeji všem letošním pracantům co nejrychlejší příchod vzpomínkového optimismu a dostatek sil na přípravu a uskutečnění 

Multikulturního festivalu v roce 2021.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.czVíce fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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21. FEBRUARY 2020  |  AUTHOR: AMY MARTIN, THE CANBERRA TIMES21 . FEBRUARY 2020  |  AUTHOR: AMY MARTIN, THE CANBERRA TIMES

CZECHOSLOVAK AUSTRALIAN ASSOCIATION CELEBRATES 25 YEARS  
OF THE NATIONAL MULTICULTURAL FESTIVAL WITH 220KG  
OF POTATOES

Every fridge at Canberra’s Czechoslovak Australian Association is filled to the brim with potatoes, all in preparation for this 

weekend’s National Multicultural Festival. 

But while 220 kilograms of spuds is a new record for the not for profit organisation, they’ve got their potato pancake 

preparation down to a fine art, having taken part in every festival since it began 25 years ago.

Every fridge at Canberra’s 

Czechoslovak Australian Association 

is filled to the brim with potatoes, 

all in preparation for this weekend’s 

National Multicultural Festival. 

But while 220 kilograms of spuds is 

a new record for the not for profit 

organisation, they’ve got their potato 

pancake preparation down to a fine 

art, having taken part in every festival 

since it began 25 years ago.

And the pancakes - as well as the Czech Republican beer, Cernovar - have proven to be a hit of the years, according to vice 

president Ales Zezulka. Only one change has been made to the pancake recipe and that’s the removal of pork.

"Some people are vegetarian so I think it was a good idea actually. It means the entire community can enjoy it," he said.

"We have repeating clients but a lot of new ones as well," fellow club member Jan Suchovsky said. 

"And there’s a lot of people who have similar experiences from back in Europe in their childhood and they say 'Our mother 

used to do it. How do you do it? Our mother used to do it this way’. So we compare notes."

The festival is Canberra’s biggest celebration of cultural diversity with 200,000 people expected to attend from Friday to Sunday. 

With an entertainment program running across six stages right in the heart of the city, including Glebe Park, the event includes 

food, live music, dancing and performances from every corner of the world.

Czechoslovak Austral ian Assoc iat ion of Canberra and Region vice-president Ales Zezulka with Czechoslovak Austral ian Assoc iat ion of Canberra and Region vice-president Ales Zezulka with 
club member, Jan Suchovsky, head of the Nat ional Mult icultural Fest ival . Picture: Elesa Kurtzclub member, Jan Suchovsky, head of the Nat ional Mult icultural Fest ival . Picture: Elesa Kurtz
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CONTINUED. . .CONTINUED. . .

CZECHOSLOVAK AUSTRALIAN ASSOCIATION CELEBRATES 25 YEARS  
OF THE NATIONAL MULTICULTURAL FESTIVAL WITH 220KG  

OF POTATOES

"I personally like how the multicultural 

festival brings a lot of cultures 

together so you can try out food from 

any country you like, try out beer from 

any country you like," Mr Zezulka said. 

"Vietnam is making good beer too and 

you get to see what the other cultures 

are doing and how they live in this 

country.

"Last year we saw the marching 

Brazilians go through the streets and 

it was beautiful. I’ve never, ever seen 

it before. It was very nice. 

"That’s what it is about - to see the other cultures. Australia is very proud of its multicultural background because everyone 

comes from another country unless they’re Aboriginal. We’re lucky that we can come here."

Czechoslovak Austral ian Assoc iat ion of Canberra and Region club members Rene Jez, Alex Czechoslovak Austral ian Assoc iat ion of Canberra and Region club members Rene Jez, Alex 
Wallner and George Mencik prepare potato pancakes for the Nat ional Mult icultural Fest ival  Wallner and George Mencik prepare potato pancakes for the Nat ional Mult icultural Fest ival  
th is weekend. Picture: Elesa Kurtzth is weekend. Picture: Elesa Kurtz

DIGITAL SUBSCRIPTIONSDIGITAL SUBSCRIPTIONS
1300 090 805

subscriptionsupport@austcommunitymedia.com.au

ODKAZ NA CELÝ ČLÁNEK
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18 . LEDNA 2020  |  AUTOR: LUCIE GRYCZOVÁ18. LEDNA 2020  |  AUTOR: LUCIE GRYCZOVÁ

FOTOSTŘÍPKY
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Z DĚNÍ OKOLO NÁS

25. LEDNA 2020  |  AUTOR: DOMINIKA FUSKOVÁ25. LEDNA 2020  |  AUTOR: DOMINIKA FUSKOVÁ

NOVEMBER - MOVEMBER

Možno ste si všimli, že v mesiaci november sa objavujú takmer na každom rohu a každom druhom mužovi. 

Ako a kde to vzniklo a čo to vlastne znamená? Ako a kde to vzniklo a čo to vlastne znamená? 

V roku 2003 dvaja chlapíci v Melbourne (Travis Garone a Luke Slattery) sedia a popíjajú pivo, možno to bol práve Pondelok. 

Debatujúc o bradách, fúzoch, briadkach, upravenom strnisku, začali uvažovať, ako vrátiť tento trend späť. Inšpirovaní práve ich 

okruhom známych, kde jedna aktívna mama zorganizovala zbierku na podporu rakoviny prsníkov, oslovili svojich priateľov podporiť 

boj proti rakovine prostaty. Travis navrhol logo a rozoslal emaily, "Are you man enough to be my man?"zostavili zoznam pravidiel 

a rozhodli sa účtovať $10 AUS za "Mo". Našli 30 záujemcov s obrovským entusiazmom, rozšírili členov skupiny (Adam Garone a 

Justin Coghlan). V roku 2004 Adam zaregistroval organizáciu a vytvorili webovú stránku, Justin pracoval na rozširení pôsobiska za 

hranice štátu Victorie. Začali hľadať a kontaktovať organizácie ktoré sa zaoberali rakovinou prostaty, Prostate Cancer Foundation 

of Australia (PCFA) akceptovala zbierku, ale ešte nefigurovala ako oficiálny partner pre podporu mužského zdravia. 

450 Mo Bros vyzbieralo AUD $ 54,000, Španielsko a UK sa zapojili na medzinárodnej úrovni do zbierky a všetky financie boli 

venované PCFA. Ďalšie štúdie ohľadne zdravia mužov v Austrálii ukázali, že depresia a mentálne zdravie mužov sú rovnako 

dôležité pre prevenciu a pomoc ako rakovina prostaty. 

V súčasnosti je do organizácie Movember zapojených 21 krajín, šíriacich osvetu o mužskom zdraví, rakovine prostaty, semenníkov, 

fyzickom a psychickom zdraví mužov. 

S podporou miliónov "Mo Bros a Mo Sistas" organizácia Movember pracuje na vízií pozitívneho vplyvu mužského zdravia. 

Naša asociacia Beseda tento rok prispela $50 AUD vyzbieraných v dobrovoľnej zbierke za výmenu perníčku v tvare mužských 

fúzov. Ďakujeme za podporu. 
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15 . LEDNA 2020  |  AUTOR: DOMINIKA FUSKOVÁ15. LEDNA 2020  |  AUTOR: DOMINIKA FUSKOVÁ

KRÁSY A PAMIATKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KRÁSY A PAMIATKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BARDEJOV, PREŠOVSKÝ KRAJBARDEJOV, PREŠOVSKÝ KRAJ

24. zasadnutie výboru UNESCO v austrálskom Cairns z 30.11. 2000 prijalo 

historické jadro Bardejova spolu s komplexom židovských stavieb do 

zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Bardejov patrí k najkrajším mestám na Slovensku, najstaršia písomná 

správa o meste pochádza z roku 1241. Neskôr ho kráľ Ľudovít I. povýšil na 

slobodné kráľovské mesto. Pôvodne slovanskú osadu založenú na obchodnej 

ceste do Poľska v 13. a 14. storočí dosídlili nemeckí kolonisti zo Sliezska, 

kde osadníci ťažili striebro a zlato. Na prelome 14. a 15. storočia vyniesla 

mesto na vrchol slávy a bohatstva obratnosť bardejovských kupcov a rozvoj remeselnej výroby. Bezpečnosť obchodu, remesiel 

a nezávislosť mesta zaručovalo mestské opevnenie nedobytnými bránami, mohutnými baštami a vodnými priekopami. Pevnostný 

systém Bardejova patril v stredoveku k najdokonalejším mestským opevneniam. Z pôvodných 23 bášt sa zachovalo 11 a 9 bolo 

dodatočne obnovených. Zo štyroch vstupných brán opevnenia ostali dve.

V blízkosti mestského centra sa nachádza dnes už urbanistická kuriozita východného Slovenska, jediný čiastočne zachovaný súbor 

bývalých židovských kúpeľov a synagóga. Pozostatok tohto centra z konca 18. storočia, zachováva dôkaz plánovito budovaného 

komplexu podľa talmudistických predpisov. 

V tomto kraji sa nachádza dalšia rekonštruovaná židovská synagóga. Ak navštívite Prešov, určite na svojej ceste po pamiatkach 

nevynechajte ani tento architektonický skvost ukrytý v centre mesta. Ide o historickú židovskú synagógu spolu s židovskou obcou. 

Synagóga je zrekonštruovaná a plná zaujímavých exponátov, čas od času sa v nej organizujú aj koncerty vážnej hudby.

Slovenskí predkovia boli nadaní baníci s najlepšími technikami už v období 18. storočia. Výsledky ich práce s vtedajšími možnosťami 

nás udivujú dodnes. Dôkazom toho sú na Slovensku banské mestá a dediny, ktoré preslávila práve banská činnosť. 

Bardejov, náměst íBardejov, náměst í

Radničné námest ieRadničné námest ieMešt iansky dom na Radničnom nám. č . 26Mešt iansky dom na Radničnom nám. č . 26 Bazi l ika minor sv. Egíd iaBazi l ika minor sv. Egíd ia
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Nie len ťažba drahých kovov, ale aj ťažba Slovenského opálu, zastávajú významné miesto v histórií.

Opál nás preslávil aj v rámci šperkárstva u najvyššej šľachty, pretože mať korunovačné šperky s opálom bola vymoženosť, ktorú 

si mohli dovoliť len tie najbohatšie rody. 

Staré banské diela boli zatvorené v roku 1922 a ťažba 

bola prerušená. Až v roku 2012 bola ťažba znovu 

spustená a v lete roku 2015 bola baňa otvorená pre 

návštevníkov. Práve v tejto opálovej bani bol nájdený 

najväčší a najhodnotnejší Slovenský opál typu Harlekýn, 

ktorý je momentálne uložený v národnom múzeu vo 

Viedni. Momentálne je sprístupnených 1,2 km starých 

banských chodieb a prehliadková trasa trvá 45 až 60 minúž. Návštevníci majú možnosť vidieť vzorky opálov, rozličných minerálov, 

banské svietidlá, vozíky a nástroje používané baníkmi pred 100 rokmi.

K TITULNÍ STRANĚ

POKRAČOVÁNÍ . . .POKRAČOVÁNÍ . . .

KRÁSY A PAMIATKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KRÁSY A PAMIATKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A MULTIL INGUAL WEBSITE
TO LEARN SLOVAK

Lokal izác ia :Lokal izác ia :    Bardejov, Slovensko 

GPS:GPS:  49.294325° N, 21 .277963° E

Více informací naleznete na internetových stránkách:

http://www.bardejov.sk
http://shorturl.at/iQZ58

PRAKTICKÉ INFORMACEPRAKTICKÉ INFORMACE

Naskenuj si mě !

Národní turistický portál Slovenska

HTTPS://SLOVAKIA.TRAVEL
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LEDEN 2020LEDEN 2020

MILOŠ MACOUREK - ŽIVOČICHOPISMILOŠ MACOUREK - ŽIVOČICHOPIS

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.

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.

Zebu je posvátné zvíře, které si může všechno dovolit. Prochází 

se třeba po ulici a napadne ho, aby si zašel do cukrárny, tak si 

zajde do cukrárny a sedne si na volnou židli, ani neřekne, dovolíte. A 

lidé, kteří sedí u stolečku, se vůbec nepohorší, že si k nim přisedl zebu, 

naopak, jsou velmi polichoceni, že si přisedl právě k nim, a prodavačka 

se podívá, kdo přišel, dá na tác nejlepší kousky, tak dvanáct patnáct, 

nese je ke stolu a myslí si, snad nám nedá košem, jen to ne, a zebu se chvíli 

rozmýšlí, ale nakonec si vezme, vezme si jeden dva kousky, ale ne lžičkou, samozřejmě že ne 

lžičkou, vezme si jen tak z talířku a všichni kolem jsou nadšeni, jak je to nekonvenční, jak je to 

originální, ale vědí, že je to neopakovatelné, že si to nemohou dovolit, a zebu sní dva kousky 

a z ostatních slíže šlehačku a jde ven, omrzelo ho to, nudí se, neví, co má dělat, jde prostředkem ulice a auta zmírní jízdu, jedou 

co nejopatrněji, zebu šněruje ulici, je to poněkud komické, šoféři dělají vtipy a myslí si, tohle budu vyprávět doma u večeře a 

ostatní mi budou říkat, no ne, tys měl ale štěstí, to se přece nepřihodí každý den. Ale zebu tohle dělá dost často, není to nic 

vyjímečného, jenže zebuů je málo a šoférů mnoho, velmi mnoho a takový zážitek připadne na jednoho jednou dvakrát do roka. 

ŽIVOČICHOPIS (1962)ŽIVOČICHOPIS (1962)

ZEBUZEBU
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František Antonín hrabě Kostka z Kostky je potomek šlechtického rodu, žijící  

v New Yorku. Po pádu komunistického režimu se s americkou manželkou Vivien  

a dcerou Marií (III.) vrací do Čech, aby převzal rodové sídlo. Kromě zámku „zdědí„ 

hraběcí rodina i personál: zpátečnického kastelána, hypochondrického zahradníka  

a kuchařku, která si ráda cvakne a občas to přežene. 

Chudobný navrátilec, krkolomně navazující na slavný rodokmen, emigrantství, místní 

zemitost, zámek jako konkurenceschopná atrakce, kníže Schwarzenberg, zpěvačky Cher a Helenka Vondráčková, to jsou motivy,  

z nichž autor, profesí kastelán, upředl sérii panoptikálně komických situací. V deníku Marie III., posledního potomka rodu, nenajdete 

sex, násilí, vraždy ani hluboké myšlenky. Má jedinou ambici: pobavit čtenáře!

NAŠE KNIHOVNANAŠE KNIHOVNA
Knihovna je po velké a náročné reorganizaci opět otevřena!!!! 

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

Jan Amos Komenský
"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.domin ika@gmai l .com)

2. ÚNORA 2020  |  AUTOR: J IŘ Í SKOČILAS2. ÚNORA 2020  |  AUTOR: J IŘ Í SKOČILAS

TIP NA KNIHU

Autor: Evžen Boček  
Rok vydání: 2012

Žánr: Román, Humor

POSLEDNÍ ARISTOKRATKAPOSLEDNÍ ARISTOKRATKA
1.kniha ze čtyřdílné série Aristokratka
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2. BŘEZNA 2020  |  AUTOR: DANIELA WADEY2. BŘEZNA 2020  |  AUTOR: DANIELA WADEY

CANBERRSKÁ ŠKOLA ČESKÉHO JAZYKA 

Milí rodiče, studenti, přátelé školy a všichni podporovatelé české kultury 

a jazyka,

školní a kalendářní rok utekl jako voda. Během letních prázdnin, kdy nejen 

rodiče, ale i děti měli načerpat sílu a energii, jsme zažili peklo požárů, které zužovaly Austrálii, hustý, nedýchatelný kouř se 

objevil i v Canbeře. Požáry ukázaly i svou pozitivní stránku, staly se symbolem úžasné nadnárodní sounáležitosti, kdy celý svět 

posílal vzkazy i více na podporu těch, kdo ztratili své domovy.

Česká škola Canberra hned v únoru zavelala: "Hurá, hola škola volá!", pro stávající i nové studenty, a uvítala je v novém 

čtvrtletí v roce 2020. Škola si prošla personálními změnami. V lednu jsme se rozloučili s paní učitelkou a ředitelkou školy Ilonou 

Kašparkovou, která se věnuje jedné z nejkrásnějších životních rolí, brzy se stane maminkou. Já, Daniela Wadey, školu nově 

přebírám s veškerou organizací a koordinací výuky. Beru tutu roli jako výzvu a slibuji, že se budu snažit maximálně naplnit nejen 

tradici školy, ale dodržet i vysoké kvalitativní standardy, které mě vůči škole a jejím žákům zavazují. Budu velmi ráda za jekékoliv 

připomínky, nápady i kritiku z Vaší strany.
 

Pro naše nejmenší nám přibyla nová posila v paní učitelce Lucce Švecové. Česká škola v Canbeře obnovuje kabát i ve své vizuální 

stránce a díky Blance Novák se webové stránky neustále modernizují a aktualizují s informacemi o nových projektech a soutěžích.

Naše škola má velmi široké věkové spektrum, které zahrnuje nejmenší ratolesti až po dospělé studenty. I úroveň jazyka je velmi 

rozdílná, od téměř rodilých mluvčích, kteří si vybírají konverzaci a rozbor textu z oblasti vědy, politiky, historie či jiných zajímavých 

oborů, přes opakování učiva pro žáčky již znalé české gramatiky, nebo větší, kdy přicházejí na řadu diskuze o české literatuře, 

filmech, divadle, či hudbě; po drobotinu, která se učí českým říkadlům, písním a básničkám. Snažíme se tak do hodin vnést nejen 

nauku o jazykce a jeho struktuře, ale i prvky české historie, reálií a kultury. Je to naše čestina ve VŠECH svých podobách, kdy 

jsme se inspirovali Mistrem nad mistry, panem učitelem Komenským, a škola hrou nám není cizí.

Žáci se vzdělávají nejen klasickou cestou, ale zapojují se i do nových vzdělávacích a osvětových projektů a soutěží spojujících 

prvky rozvoje psaní a komunikace v čestině, včetně prvků podpory a porozumění národní české identitě. Studenti jsou cíleně 

vedeni, aby při čtení s porozuměním vyjadřovali a obhajovali své názory, diskutovali o nich, získávali další informace k tématu 

z dalších zdrojů. Díky studiu si udržují studenti češtinu "živou" i v Austrálii a učí se, proč být a zůstat pyšným Čechem či 

podporovatelem české kultury i v dalekém zahraničí na druhém konci světa.

ČESKÝ JAZYK
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CANBERRSKÁ ŠKOLA ČESKÉHO JAZYKA 

Započali jsme také spolupráci s některými českými institucemi na podporu vzdělání. Např. se sdružením Klub dětských knihoven 

se poprvé budeme podílet na, vlastně už téměř mezinárodním projektu, Noc s Andresenem. Zajímavá je i spolupráce s časopisem 

Krajánkem, měsíčníkem určeným zejména pro multilingvní děti žijící v zahraničí. Jakmile naše příspěvky budou zveřejněny, dáme 

Vám hned vědět!

Jsme zapojeni do aktivit organizovaných k národním výročím J.A. Komenského a Svaté Ludmily.

Naše děti pod patronací pětiletého mezinárodního projektu k uctění výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily se připojí vlastními 

příspěvky (výkresy, komiksy, myšlenkové mapy, brožurky), které budou během školního roku volně zpracovávat. Ludmila je 

inspirující nejen jako žena, matka i babička v královské rodině Přemyslovců, ale i jako svatá žena a symbol české historie, identity 

a státnosti. A věřte, že vyslovit "Přemyslovec" je pro našeho žáčka zážitek!

"Komeský do tříd!" je název další soutěžní kampaně, která byla zahájena 1. února 2020. Ozveme se určitě našemu milému časopisu 

Beseda s našimi nápaditými výtvory, jak "zpřítomnit" J.A. Komenského ve své třídě.

V rámci našich hodin zveme starousedlíky, kteří studentům zajímavým způsobem vyprávějí o důvodech emigrace, ale i jak se 

žilo kdysi v ČSSR, či po jejich příjezdu v Austrálii, kdy začínali od skutečné nuly budovat nový život. Toto téma je nejen poučné 

z hlediska historického, kdy díky krajanům můžeme tak být přímými účastníky časového pásma, ale motivuje naše studenty k 

zamyšlení nad vztahy mezi lidmi, k prostředí, kde se pohybují, v zemi, kde žijí, a nad benefity, které jsou nám v dnešní době 

dány. Praktické zkušenosti, které v učebnicích určitě nenajdeme. Děkujeme René!!!

Sbližování těchto světů a vytváření hrdosti na českou identitu je asi největším přínosem naší školy a můžeme se tak hrdě hlásit 

k podpoře výchovy kosmopolitních dětí, vyjímečné nové generace, tvořící most mezi Austrálií a Českou republikou.

Prácě s dětmi je jedna velká úžasná dobrodružná cesta a inspirace. 

Dospěláci, nezapomínáme na VÁS!!! Těšte se již příští čtvrtletí na nové, motivující kurzy českého jazyka.

Přeji zdar a úspěch a v této chvíli i zdraví, buďte na sebe opatrní.

ČESKÝ JAZYK

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

NAKLADATELSTVÍ ALBATROSNAKLADATELSTVÍ ALBATROS

OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY 
JSOU DÍLEM VÝTVARNÍKA 
J IŘ ÍHO KALOUSKA A
SCENÁRISTYJIŘÍHO LAPÁČKA.
V LETECH 1971 AŽ 1986 
VYCHÁZELY V DĚTSKÉM 
ČTRNÁCTIDENÍKU OHNÍČEK.
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- All types of domestic glass and glazing
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- Mirrors
- Table tops
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