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SLOVO SLOVO 
PREZIDENTAPREZIDENTA
 
Vážení přátelé Besedy,
všechny Vás jménem nového výboru zdravím a pevně 
věřím, že a Vaši přátelé a Vaše rodiny jsou v této 
zvláštní době v pořádku .

Asi stejně jako Vám, i mě chybí kontakt s rodinou v 
Čechách. Můžeme jenom všichni společně doufat, že 
se situace uklidní, a my budeme moci zase svobodně 
cestovat a navštívit své blízké.

Provoz Besedy byl v roce 2020 značně omezen situací s 
COVID 19 a následně začátkem roku 2021 rekonstrukcí 
elektrického vedeni v celé budově a kuchyně v dolní 
části budovy. Díky finančním prostředkům získaných od 

Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí SR, Úřadu pro Slováky v žijících v zahraničí 
a  Velvyslanectví SR v Canbeře, se nám podařilo uskutečnit projekt, o kterém se několik let mluvilo.
 
Ale pouze peníze nestačí... Veliký dík patří paní Adriane Paulovicové, která mě moc pomohla  
s přípravou žádosti o dotaci a s jejím vyúčtovaním.
Dále bych chtěla bych poděkovat Aleši Zezulkovi, Milanovi Buškovi, Markovi Slámovi, Pavlovi 
Svehlovi, Tomášovi Golejovi, za obětavou pomoc při instalaci elektriky a kuchyňské linky. Jirkovi 
Skočilasovi, Břetovi Zezulkovi a Jirkovi Mikuškovi za odvoz odpadu.  Dále pak Blance Novákové, 
Aleně Skočilasové, Maye Skocilas, Petře Hewett a Lucii Gryzcyove-Muller za pomoc při úklidu obou 
pater budovy, při myti nádobí, ukládání nádobí do nových skříněk a opakovaném vytíraní podlah. 
Po dvou a půl měsících práce, se můžeme pochlubit krásnou kuchyní a já doufám, že nám v ní 
brzy Vítek nebo Tomáš něco dobrého uvaří... :-) Fotografie z průběhu rekonstrukce si můžete 
prohlédnout na dalších stránkách časopisu.

O škole se dočtete v článcích, které pro Vás napsala Daniela Wadey a Lucka Horáková.
Článek týkající se knihovny pro nás píše Dominika a Veronika . Veronika strávila mnoho času  
s katalogizací knížek a přípravou programu, kde si budete moci vybírat knihy, které máme v naší 
knihovně. 

Nedokáži odhadnout , kolik z plánovaných akcí se nám podaří uskutečnit v tomto roce.  Zatím není 
jasné, jestli se bude konat MCF.....nevím, jestli bude někdo ochotný se ujmout organizace Vepřových 
hodů.... všichni víme, že to jsou akce, jejichž finanční výnos nám zajistil bezstarostné financování 
Besedy.
Možná proto, bych Vás chtěla opět vyzvat k zaplacení členských příspěvků na rok 2021,  vyzvat  
k pomoci při propagaci Besedy, např. ubytovaní, pomoci při akcích... 
Velice rádi uvítáme Vaše nápady. Můžete nám psát na email info@beseda.org.au.

Přeji Vám všem hodně zdraví a těším se, že s Vámi  brzy setkám na akcích pořádaných Besedou.

Milena SvehlaMi lena Svehla
P R E S I D E N TP R E S I D E N T
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e-mailovou adresu info@beseda.org.au. Děkujeme.

Pokud vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2021 jste zaplatili, prosím neváhejte nás 
kontaktovat na info@beseda.org.      

0404
 06 06
 07 07

08-2308-23
24-2724-27
28-2928-29

3030
3232
3434

UHRAZENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021UHRAZENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021

VÝROČÍ A VÝZNAMNÁ JUBILEAVÝROČÍ A VÝZNAMNÁ JUBILEA

2 8   T I T U L N Í  S T R A N A
Kaple sv. Filipa Neri "Patriarcha"

ISSUE no.1/2021 55



Činnost Besedy je umožněna díky práci dobrovolníků, členským příspěvkům a dalsim finančními 
příspěvkům členů a přátel asociace Beseda.
Velký dík za trvalou podpory Besedy patří Ministerstvu zahraničních věcí ČR, konktétně odboru 
MZ pro veřejnou diplomacii a krajany, Ministerstvu školství České republiky, Velvyslanectvi ČR 
v Canbeře,  Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradu pre Slovákov v 
žijúcich v zahraničí a Veľvyslanectvu SR v Canberre.

Beseda’s continued activities are made possible with the work of volunteers, membership 
fees, donations and other financial support by the members and friends of Beseda. A big 
thank you for the support we receive from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech 
Republic, the Embassy of the Czech Republic in Canberra, the Embassy of the Slovak Republic 
in Canberra, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí and the Ministry of Education of the Czech 
Republic.

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ

THANK YOUTHANK YOU

F i n a n č n í  a  m a t e r i á l n í  p o d p o r a  B e s e d y

F i n a n c e  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  o f  B e s e d a

Ve středu 25. listopadu 2020 se v našem krajanském klubu 
Beseda uskutečnila výroční členská schůze, kde se hodnotila 
činnost Besedy v roce 2019/2020. Byla předložena zpráva o 
hospodařeni a audit, který byl vypracován auditorem. 
Byli přiíomni zástupci české i slovenské ambasády. 
Velvyslanectví ČR  a SR v Canbeře dlouhodobě podporuje aktivity 
krajanských klubů v Austrálii .
Byl zvolen nový výbor asociace., s jehož složením se můžete 
seznámit na straně 4.

Valná hromada 2021
Annual General MeetingAnnual General Meeting



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 POPLATKY MEMBERSHIP 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
$ 4 0 . 0 0$ 4 0 . 0 0 $ 6 0 . 0 0$ 6 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

PŘIHLÁŠKA / REGISTRATION 2021 77
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REKONSTRUKCE
kuchyně a rozvodů
Díky Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradu pre Slovákov v žijúcich v zahraničí a 
Veľvyslanectvu SR v Canbeře se nám podařilo získat dotace na rekonstrukci kuchyně, opravu elektrického vedení a 
výměnu zářivek v celé budově.
Výborem Besedy byl schválen plán kuchyně, postup její rekonstrukce a dále také dodavatel opravy eklektického rozvodu 
a výměny zářivek. 

Veliký dík patří paní Adriane Pavlovičové, která mi pomáhala  s podáním žádosti o dotaci a následným vyúčtováním.
Chtěla bych poděkovat Aleši Zezulkovi, Milanovi Buškovi, Markovi Slámovi, Pavlovi Svehlovi, Tomášovi Golejovi za obětavou 
pomoc při instalaci rozvodů a kuchyňské linky. Dále pak ještě Blance Novákové, Aleně Skočilasové, Maye Skočilas, Petře 
Hewett a Lucii Gryzcyové-Muller za pomoc při velmi 
náročném úklidu klubu po provedených úpravách.

    Bez pomoci těchto dobrovolníků, kteří byli ochotní obětovat svůj volný čas, by se tato 
rekonstrukce nikdy nemohla uskutečnit a dotáhnout do úspěšného konce. ""

P Ř E D  R E K O N S T R U K C Í
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T á b o r á k

Fotogalerie Beseda - Rajce.cz
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T á b o r á k
Oslavy vzniku samostatného Československa
7. listopadu 2020

Počátkem listopadu, jsme na setkání našich krajanů pořádaném Českou a Slovenskou ambasádou poněkud netradičně 
oslavili Den vzniku samostatného Československa.
Akce se zůčastnili jak velvyslanec České Republiky Ing.Tomáš Dub tak i velvyslanec Slovenské Republiky pan Tomáš Ferko.
Děkujeme všem krajanům, kteří se přišli pobavit a opéct si buřty.
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17 . 1 1 .-31 . 1 .2020
Jedinečná a originální komiksová panelová putovní výstava představující 
dílo a život Učitele narodů Komenský v Komiksu zavítala i do Austrálie 

potěšit místní děti i dospělé. Naši krajánci a krajané poznávají díky 
české výstavě dětství malého Jana, kdy během krutých válek osiřel 
a přišel nejen o rodinu, ale i celý majetek, dobu, kdy cestoval a byl 

velmi štastný, že mohl učit děti, sdílet s nimi radost z poznávání, přes 
nejproduktivnější léta, kdy se setkal s tak významnými osobnostmi 

jako švédskou královnou Kristýnou nebo francouzským filosofem René 
Descartem, holandským malířem Rembrandtem, až po jeho stáří, kdy v 
klidu a pohodlí holandskeho domova se věnoval pracím všenápravným.



Putovat se bude skutečně  po  celém  kontinentu,  od  vnitrozemské  Canberry  po  multikulturní Sydney a  Melbourne, 
horkovzdušné  Brisbane  až  po  exotický Perth  na  západní  straně Austrálie. Výstava KOMenský  v KOMiksu vznikla  ve  
spolupráci  s UNESCO a je součástí programu Národních oslav J.A.Komenského, které se konají mezi lety 2020-2022, k 350.
výročí úmrtí Učitele národů (2020), resp. 430.výročí jeho narození (2022). Příběh Komenského života sepsala  Klára  Smolíková,  
autorka  knih  pro  děti  a mládež,   ilustracemi ho doprovodil Lukáš Fibrich.

Jan Ámos byl velmi nadšený cestovatel. Studium, učení a sbírání zkušeností v evropských zemích včetně 
navazování kontaktů s tehdejší kulturní a panovnickou elitou bylo jedním z nejdůležitějších zdrojů a podnětů 
jeho díla. A co tedy Austrálie a její obyvatele na to?

"Můj život byl plný dobrodružství" říká Jan Ámos Komenský na jednom z panelů výstavy, tak proč ne "Můj život byl plný dobrodružství" říká Jan Ámos Komenský na jednom z panelů výstavy, tak proč ne 
Austrálie? Ptejte se mě mí milí krajané! Vím, že ma výstava je akorát v Sydney připravena k otevření Austrálie? Ptejte se mě mí milí krajané! Vím, že ma výstava je akorát v Sydney připravena k otevření 
6.3.2021 a zatim ji viděli jen protinožci v Canbeře. Nu, máte něco na srdci? Jsem jen Váš!6.3.2021 a zatim ji viděli jen protinožci v Canbeře. Nu, máte něco na srdci? Jsem jen Váš!

Kdepak,  po  mé  zkušenosti - cestě  lodí  do  Anglie,  kdy  jsem  byl  hluboce  otřesen,  bych  se nevydal  na  tak  
dlouhou  cestu.   I když jižní pobřeží tehdejší Austrálie se nazývalo  Nové Holandsko, a to mám skutečně ve velké oblibě. 
Jsem  proto rád,  že  dnes  můžete  lítat  letadly.  Je  to  skutečně rychlé a pohodlné, i když krapet drahé. Ma víra mi 
říká, že je nutné vést ostatní k tomu, aby objevovali svět.

Mor byl v mé době velkou hrozbou a nevyléčitelnou nemocí, na kterou vymírala celá města. I moji rodiče předčasně zemřeli, 
stejne jako má první milovaná žena Magadalena s dětmi. I vy máte svůj  "mor", COVID, který roztříštil celý svět na kousky 
a vybral si své oběti. Vždy je důležitá pomoc a soucit s těmi, kdo jsou nemocní či v nouzi.

Milý chlapče, to rád slyším a plesám. Podívej se okolo sebe.  Není Matka Příroda ta nejmoudřejší studánka znalostí?  Je přeci 
tak jenoduché ji naslouchat, dívat se a pamatovat si. Já jen napsal metodiku, jak této moudrosti a krásy využít. Již domorodí 
obyvatelé Austrálie, kterí  patří k nejstarší lidské kultuře na světě, nahromaděnou moudrost získanou po generace, předávali 
dál. Díky obrazům na skalních stěnách, díky pověstem se v současné době o toto  vědění dělí s vámi. 

Eliška, 13 let

Adam, 13 let

Honza, 9 let

Vážně je to poprvé, co jste v Austrálii? Nikdy  jste nechtěl přijet s žádnou Vážně je to poprvé, co jste v Austrálii? Nikdy  jste nechtěl přijet s žádnou 
anglickou lodí?anglickou lodí?

To muselo být hrozné, když Vám rodina umřela kvůli moru. Měli jste tenkrát To muselo být hrozné, když Vám rodina umřela kvůli moru. Měli jste tenkrát 
léky?léky?

Líbí se mi, že škola může být i hrou. U nás v Austrálii sice máme školu dlouho, Líbí se mi, že škola může být i hrou. U nás v Austrálii sice máme školu dlouho, 
od 9 do 15hod., ale hodně věcí se učíme poznáváním a hrou. Jak vás to napadlo?od 9 do 15hod., ale hodně věcí se učíme poznáváním a hrou. Jak vás to napadlo?
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Dnes má nárok na vzdělání každý, ale dříve to tak skutečně nebylo. Nejen základní vzdělání, ale i vyšší a třeba  i  univerzitní. 
Rád jsem za školami cestoval, procházel cizí, tenkrát  tolik exotické kraje, poznával nové kultury a jazyky. Vše tak jiné, ale 
v podstatě stejné. Všude stejná touha po poznání a vzdělání. Když víš, znáš, je těžké tě oklamat či obelhat. Víš, proč jsou 
na nebi mraky, proč slunce hřeje a proč je tráva zelená. A tak vznikla myšlenka na Didaktiku, jak spojit svět jednoduchou 
názornou metodou, jak učit, rozšiřovat studentům obzory. Ke stáří jsem už ale jezdil kočárem! Zádné peší túry....

Čeština je take složitá! Za mých časů se  vzdělání odehrávalo pouze v latině. Z mého pohledu to ale nebylo férové, v této 
oblasti se tak skutečně pohybalo jen pár vzdělanců. Prostí lidé latinsky nemluvili. Tak proč se neučit o nových věcech tak, 
jak nám jazyk narostl? Proto vznikla  má  učebnice latiny Brana jazykům  otevřená. 
Jen se děti učte dalším jazykům, otevírá to obzory a je to klíč k novému  poznání. Nezapomeňte jazyk a kulturu svých 
předků tady u Vás v Austrálii.

Ale máte to tu moc krásné, hory, řeky, pouště, zimu i tropické teplo. Vy tady i lyžujete. A ta příroda, zeleně, plno barev, 
létající papoušci, hopsající klokani. 

Procestoval jsem celou  Evropu. Od britského Londýna, polského  Lešna, švédského Elbinku až po můj klidný přístav v 
Holandsku. Mnoho lidí se domnívá, že jsem Nizozemec, kde jsem take pochován a mám své muzeum. Pravda je taková, že mé 
srdce patří Moravě, místům, kde jsem se narodil, udělal první krůčky a kde se cítím stále doma.

To jsem  moc  rád!!  některé  hračky  nikdy  nezestárnou.  Já vážně  nevím,  co  "tablet" přesně je,  co  s  tím dělat....je 
to zajímavé, dobu nezastavíš, určitě nechci být zpátečnický! Ale hraješ si sám. My si vždycky hrály všechny děti pospolu, a 
to jsme se nasmály, občas i hašteřily. Moje oblíbená hra byla vrchcáby s patnácti kamínky.  A platí mé oblíbené rčení, kdo 
si hraje, nezlobí.

Karin, 15 let

Karin, 15 let

Simonek, 8 let

Sofinka, 4 roky

"Vědění dává křídla",  musely  vážně nadnášet, když jsi tak za  učením  prošel  "Vědění dává křídla",  musely  vážně nadnášet, když jsi tak za  učením  prošel  
pěšky celou Evropu!pěšky celou Evropu!

Jaké to bylo psát nebo učit v latině? Je to prý nejtěžší jazyk na světě.Jaké to bylo psát nebo učit v latině? Je to prý nejtěžší jazyk na světě.

Kde se ti nejvíc libilo?Kde se ti nejvíc libilo?

My si s kuličkami hrajeme i dnes.My si s kuličkami hrajeme i dnes.

I já jsem toužil, aby se děti učily vizuálně a nápaditě, a tak lépe porozuměly daným  osnovám. Proto má encyklopedie Svět 
v obrazech má tolik  obrázků.  Mechanické biflování učiva, to není má cesta.
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M I K U L Á Š
a n d ě l é  a  č e r t

5 . p r o s i n c e  2 0 2 1





5. prosince tradičně chodí vesnicemi 
a městy skupinky čertů s anděli a 
Mikuláši. V domácnostech pak děti něco 
zazpívají nebo přednesou básničku. Za 
ně pak dostanou drobnosti jako jsou 
sladkosti a drobné dárky. No, a pokud 
zlobily, objeví se mezi nadílkou nějaké 
to uhlí.

Z trojice Mikuláš, čert a anděl, má 
právě Mikuláš reálný předobraz. 
Jedná se totiž o svatého Mikuláše, 
který žil na přelomu 3. a 4. století 
a stal se legendou. Patřil mezi první 
biskupy křesťanské církve. Než se stal 
knězem, rozdal svůj majetek těm, co ho 
potřebovali. Odtud právě pramení ono 
obdarovávání. Uvádí se, že zemřel 6. 
prosince 327, ale rokem si prameny už 
jisté nejsou. Stal se oblíbeným světcem 
a patronem dětí, námořníků a řady 
dalších profesí.

Svatý MikulášSvatý Mikuláš

BESEDA
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I I I . R O Č N Í K
Vánoční turnaj ve stolním tenise

5 . p r o s i n c e  2 0 2 1

Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Besedou již potřetí uspořádalo počátkem prosince přátelský Vánoční turnaj ve stolním 
tenise.
Stolní tenis má v Besedě dlouhou historii a stale se těší velké popularitě mezi našimi krajany. Prostory a vybavení v dolní 
části budovy Besedy jsou k pořádání takovýchto turnajů přímo ideální.

Během turnaje Beseda představila nástěnný foto kalendář pro rok 2021. Tento kalendář bude možné zakoupit při akcích 
Besedy.

Děkujeme Velvyslanectví ČR jak za organizaci tak i za poskytnutí darů a cen pro výherce, všem hráčům a pomocníkům za 
účast a těšíme se na příští ročník.

BESEDA
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Sešly jsme se v hojném počtu a ukázaly světu nové přírůstky do české komunity v Canbeře. 
Zatímco si dámy pochutnávaly na malém občerstvení, noví členové Besedy, Lili a Lukas, si dámské posezení užívaly po svém, 
jak jinak než v náručí nekteré z přítomých dam.

26.2 .2021

Autor: Nicola Jelínková

Fotogalerie Beseda - Rajce.cz

BESEDA



O S L AVA  V E L I K O N O C
27.Března 2021
Letošní oslava Velikonoc byla pod 
vedením Jazykové školy Besedy 
a její učitelky pečlivě naplánovaly 
tematický program. Z důvodu probíhající 
rekonstrukce kuchyně v dolní části 
budovy byla oslava určena pouze dětem 
a jejich doprovodu. Sešlo se přes 20 
dětí, které měli možnost malovat vajíčka, 
kreslit obrázky či ochutnat napečené 
velikonoční beránky. Janko Suchovský 
velmi obratně pak dětem předvedl, jak 
se pletou pomlázky.

Autor: Milena Svehla
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A Celebration and Rememberance of Life

30.8 . 1928 - 1 . 1 .2021

René Jež



René Jež
Rene lived a full, colourful and inspired life till the end. In the last month before his death, aged 91, his competitive 
spirit was nourished by ending up in the winning spot ('on the throne’) in his Beseda Wednesday pool friend group and 
triumphantly catching the only trout on his last fly-fishing outing with his regular fishing buddies in early December.
His life was multifaceted, hence he had innumerable friends around the world. His passions spanned many areas. As a 
youngster in Letovice he loved sports; he was a renowned pigeon breeder in his early teen years; his handyman and 
technical skills were fostered by manufacturing misters in the family factory after the tragic car accident death of his 
father when Rene was 4 years old. He loved to catch trout in the nearby river and creeks. In 1945 aged 16, his family moved 
to Praha, where he was able to pursue his passion for flying airplanes, starting with gliding, setting records, graduating 
from the air-force academy, ending up instructing on MIG fighter jet. His total devotion was conveyed in stories about his 
dating availability – “weekends are out, as I am flying“. His early handyman skills led him to working in the aero club 
workshop, then progressing onto design work with air planes and tanks, finally in civilian life to design of blast furnaces 
which led him to work for 2 years in India, and finally to design of aspects Canberra water supply system.
His resilience was put to test in a major way two times when he had to adjust to major life direction changes. Once in 1956 
when his air-force life was abruptly terminated for political reasons and then in 1970 when he arrived in Australia. 
His passion for aquarium fish breeding and aquatic plant propagation blossomed in Australia in the past 50 years. He was 
respected breeder, rare water plant propagator and prolific article writer. He happily shared his vast experience and wisdom, 
and gave presentations on different topics.
He was passionate about travel and in his explorations of the world he incorporated fly fishing whenever possible. 
His sanctuary was the garden. Growing vegetables, producing 'bucket-fulls’ of fruit and grapes, cultivating flowers, and 
digging in the soil, were his nirvana. He not only supplied his household but also the great flocks of birds. The birds kept 
him on his toes. He was proud of his self sufficiency and his generation’s moto was to utilize everything and not to throw 
anything out. This was tested in last few months, when he started to hate lettuce. He inadvertently threw out a handful of 
old seeds, which turned out to be very fertile lettuce seeds of many varieties and they grew everywhere, including in the 
cracks of the pavement on the patio. Even his new puppy Panda enjoyed nibbling on the lettuce on the patio.
Since his retirement his second home was Beseda. He loved to contribute in any way he could. He was keen to welcome 
new members and always made a point to say hello. Whatever work needed to be done, from laying the new parquet floor 
to watering the plants, he was there. He loved chatting with the young kids. He was a regular table tennis player until 4 
years ago, jumping around like a youngster. Which he was at heart, but his body reminded him that he needed to behave. 
So, he switched to playing pool and a new dedicated group formed, enjoying the friendly serious play for the 'crown’ and 
indulging in stimulating debates over few drinks.
As a past Beseda president he became involved with activities organized by the Czech Embassy and immensely enjoyed 
these. He was a prolific reader, hence loved opportunities to have stimulating conversations and debates on various topics.  
He developed his culinary talents, learning to cook in his 60’s and subsequently perfected his creative flare. He always 
welcomed friends for a cup of coffee and the occasional dinner. He was there whenever anyone needed help, encouragement 
or advice. He became great sympathizer with women – after 25 years of cooking he knew deep down it was not fun to do 
it daily.
But he did it till the end – living on his own at home, managing the household, the house and the garden driving, going 
fly fishing, playing pool, looking after his aquarium fish and plants, meeting with friends, going to meetings, giving 
presentations, reading and catching up on the latest in the world on his new 'time consuming’ device – a tablet, and finally 
looking after his new companion – puppy Panda.
He enjoyed a full life.
Rene will live on in our thoughts and memories.

Author: Alena, daughter
Photo: Ivo Knákal 



VZPOMÍNÁME NA  RENÉHO

VÁCLAV CHADIM, CANBERRA,  31.1.2021

MILAN BUŠEK, CANBERRA,  12.1.2021

MILAN BUŠEK, CANBERRA,  12.1.2021

Kdysi v první půlce minulého století jsem potkal v Praze na ulici tři spolužáky a přidal jsem se k nim když mi řekli, že se jdou 
přihlásit za členy zrovna po válce nově obnoveného Českého národního aeroklubu, někam do staré kapslovny na Žižkově.
O letectví jsem měl mohutný zájem asi od tří nebo čtyř let, kdy mi s velkým rachotem proletěla nad hlavou stihačka.  Bydleli 
jsme tehdy v erárním baráku ČSD přes koleje od nádraží blízko státních hranic.  Jak jsem si později uvědomil, pilot nás 
neletěl zrovna bránit proti nepříteli, ale přečíst si na nádraží, kam se to ztratil.
První, s kým jsme se seznámili v kapslovně, v klubovně a dílně žižkovské odbočky aeroklubu byl René Jež, v plné práci na 
opravě po Němcích zděděného kluzáku.  Podle přízvuku jsme usoudili, že do Prahy přišel z daleka, až zpoza moravských 
hranic, kde místo elektrik jezdí po ulicích jakési šaliny.  Seznámil nás s místní situací a s popisem, jak se “líce“ na větroních 
v Medlánkách.  Abychom byli zařazeni do plachtařského kursu, museli jsme si také odpracovat nějaké hodiny v dílně, kde 
pilný René trávil většinu svého času mimo školu.
Kýžený okamžik nastal 27. prosince 1945 na zabláceném kopci v Kyjích u Prahy, kam jsme vytáhli kluzák ŠK38 a kde jsme, 
René i já, absolvovali po startu gumovým lanem naše první lety v trvání 10 nebo 11 vteřin.  Do konce zimních prázdnin jsme 
nalétali každý 8 minut!  Vše vlastně proti platným předpisům, protože nám nebylo ještě šestnáct. Soboty, neděle roku 1946 a 
léto 1947 jsme spolu s Reném jezdili po Čechách a sháněli, kde bychom si mohli zalétat:  Přestavlky, Raná, Točná u Modřan, 
Letňany, Chlum u Čerčan, Karlovy Vary, Hodkovice.  To už jsme startovali na navijáku, ale museli jsme ze začátku vždy někde 
sehnat na černo láhev nedostatkového benzinu.  Nejlíp jsme pořídili v Kralupech. To už jsme měli dobré letové výsledky a 
od MNO jsme dostali poukázky na starty aerovlekem.
V roce 1947 se ukázalo, jak rozhodující byla pro celý můj život moje tvrdohlavost, s kterou jsem si v dětství vynutil, že mě 
pustili do školy o rok dříve.  Byl to totiž poslední rok, v němž jsem na přijetí do Letecké vojenské akademie ještě nemusel 
mít souhlas nějaké baby uliční důvěrnice, takže jsem se musel rozloučit s René Ježem, který šel do školy v šesti letech a 
neměl ještě po maturitě.  Dostal se do LVA o pár let později a připsal mi o tom poznámku v dopise mých rodičů. To už jsem 
byl v Austrálii, stíhaný vojenským prokurátorem.
René to dotáhl to v čs. letectvu asi na nadporučíka než ho také soudruzi vyhodili a příští dopis od něho mi přišel do Canberry  
o mnoho let později z Indie, kam byl poslán jako technik.  Nebylo v té době těžké zařídit, aby se i s rodinou dostal do 
Austrálie, ale problém byl jak převést rupie, které si vydělal v Indii, na australské dolary.  Naštěstí moje Helenka pracovala 
v CSIRO výzkumáku, odkud se zrovna chystal jeden z jejích kolegů odjet na stáž do Indie a přemluvila ho, aby si peníze před 
odjezdem neměnil, že mu dá rupie náš přítel René v Indii v lepším kursu a dolary si vyzvedne od jeho rodiny v Canbeře.  Já 
jsem v té době měl jako státní zaměstnanec dobré vztahy k dvěma šéfům v mém předešlém působišti, tak jsem je navštívil.  

René Jež byl pro mnoho lidí velkou inspiraci a přítelem, který vždy uměl přispět dobrou radou. Strávil jsem s ním nespočet 
chvil při debatách o všem možném, nacházel u něho útočiště, kdykoliv jsem se potřeboval někomu svěřit... bral život s 
nadhledem jemu vlastím, mnoho lidí ovlivnil, předal jim nespočet zkušeností, sdělil jim své myšlenky a odešel... v srdci máme 
smutek ale zároveň nás naplňuje radost z jeho dlouhého a do posledních chvil naplno žitého života. Nikdy nezapomeneme.

René Jež byl pro mnoho lidí velkou inspiraci a přítelem, který vždy uměl přispět dobrou radou. Strávil jsem s ním nespočet 
chvil při debatách o všem možném, nacházel u něho útočiště, kdykoliv jsem se potřeboval někomu svěřit... bral život s 
nadhledem jemu vlastím, mnoho lidí ovlivnil, předal jim nespočet zkušeností, sdělil jim své myšlenky a odešel... v srdci máme 
smutek ale zároveň nás naplňuje radost z jeho dlouhého a do posledních chvil naplno žitého života. Nikdy nezapomeneme.



VZPOMÍNÁME NA  RENÉHO
         Měříme život příliš jednostranně: podle jeho délky a ne 

podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na 

to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic 

z toho, že oni sami a tolik jiných žijí de facto jenom položivotem, 

bez obsahu, bez lásky, bez radosti. V poznání pravdy,  

v mravním řádu, v účinné lásce máme už v tomto 

životě podíl na věčnosti - prodlužujeme svůj 

život ne o dni nebo o léta, ale o věčnost.

KAREL ČAPEK HOVORY S T.G. MASARYKEM

Řekl jsem jim pravdivě, že za několik dní přiletí do Canberry můj velmi nadprůměrně pracovitý kamarád, kterého znám od patnácti 
let, má maturitu na průmyslovce, takže může začít pracovat na fleku bez zaškolování jako kreslič a René nastoupil do práce v 
pondělí po příletu.
René, Dana a Alena bydleli prvních několik týdnů u nás, než René našel a koupil nový, téměř hotový domek, obrousil a nalakoval 
v něm podlahy a dokončil co bylo nutné.
Po celý svůj život byl René Jež velmi činný a nikdy svému národu neudělal ostudu.  O jeho české rehabilitaci a povýšení jsem 
se již nedávno zmínil v článku o Bélovi Rohálovi-Forsterovi. 
Náhlá smrt Reného Ježe 1. ledna 2021 mi bolestně připomněla, že doba, v níž umírali moji věkově starší, staří přátelé, skončila.

IVO KNÁKAL, PRAHA,  31.1.2021

VLADIMIR BALCAR, SYDNEY,  31.1.2021

René Jež... co dodat, stačí to jméno. Za svůj život jsem poznal jen málo tak skvělých lidí jako byl René. Kamarádili jsme spolu 
přes 25 let. Spojovala nás hlavně rybářská vášeň při lovu pstruhů na umělou mušku. Sjezdili jsme kus světa při hledání těch 
nejkrásnějších řek a jezer. Ať to byl Nový Zéland, Švédsko, Anglie a samozřejmě Čechy a Slovensko. To se nedá popsat pár větami, 
pstruzi pro nás byli celý život. Spíše to byl životní postoj. René byl o 20 let starší, neuvěřitelně skromný přítel na kterého budu 
vždy vzpomínat s láskou. Hodně mi chybíš chlape. Ta díra se už asi nikdy nezaplní. Nechce se mi říkat: "Nejsou lidi", ale je to 
tak. Nějak moc ubývá těch pravých mužů. Víc už nemá cenu psát, je mi smutno.

Rene was a remarkable man and influenced many people during his long and eventful life. I may be one of those fortunate 
individuals. I saw Rene and his family for the first time in 1972 in Uriarra Forrest. We met many times afterwards. Rene taught 
me flying gliders (ANU Gliding Club; 1972-1974), helped me to fix my first Holden, we went fishing and skiing together and I 
got a lot of advice from him on how to keep tropical fish in aquarium. Later, when I lived in Europe, he and Dana visited me 
in Switzerland to check on how well I manage my fish tank. When I told my sister in Zurich about Rene and what his life story 
was, she said 'nomen omen’ and gave her son (born in 1980) middle name Rene, to give him a good start in the life. I have very 
strong personal memories of Rene, I owe him for quite a lot in my life and I will miss him.



PRACHATICKO
KAPLE SV. FILIPA NERI "PATRIARCHA"

    Dnes bych vám ráda představila další památné místo nedaleko Prachatic, které určíte stoji 
za návštěvu. Pamatuji si naše rodinné výlety nádherným lesem, podél 12 kapliček až ke kapli sv. 
Filipa Neri. Když jsem tam byla poprvé, asi v roce 1960, byla v kapli sloužena mše svatá. Při 
další návštěvě už byla kaple zničena, a dokonce chyběl i zvon... vJestli někdy zavítáte do mého 
rodného města, určíte si nenechte ujit návštěvu tohoto kouzelného místa. "
"
M I l e n a  S v e h l a



Kaple sv. Filipa Neri, zvaná též Patriarcha, se nachází v lese nad úpatím hory Libín nad Lázněmi sv. Markéty. Jejím vlastníkem 
je město Prachatice.
Na místě dnešní zděné kaple stávala původně kaple dřevěná, jejíž povolení v roce 1691 u městské rady prosadil prachatický 
měšťan Vojtěch Vilém Bylanský. Původní kaple byla vystavěna k ochraně nálezu obrazu světce jménem Filip Neri, nalezeného 
právě na místě dnešní kaple. Kult Filipa Neri se k nám dostal ze sousedního Bavorska v 17. století poté, co za vlády vévody 
Maxmiliána I. byl vydán životopis tohoto světce.
Původní dřevěná kaple byla po roce 1803 obnovena ve formě zděné stavby kryté šindelem. Toto místo bylo navštěvováno 
jak poutníky a místními věřícími, tak i vzácnými návštěvami, mezi něž patřili mimo jiné i první budějovický biskup, hrabě ze 
Schaaffgotsche a kapitulní probošt Johan Geith. Důvodem návštěv poutníků byl i pramen mimořádně studené vody s údajně 
léčivými účinky.
V roce 1859 navštívil tehdejšího starostu Anastase Seyferta prachatický měšťan Emanuel Brunner s žádostí prachatických 
občanů o náhradu již zchátralé kaple. Městská rada prosbu občanů vyslyšela a krátce na to bylo rozhodnuto o zřízení 
sjízdné cesty pro dopravu stavebního materiálu. Plány zednického mistra Josefa Mosera předpokládaly rozpočet 691 zlatých 
a 24 krejcarů. Protože se jednalo o poměrně velkou sumu, bylo rozhodnuto o sbírce mezi občany. Děkan Vinzenz Wortner 
zorganizoval sbírku mezi věřícími, která vynesla 123 zlatých a 24 krejcarů. Dále přispěla prachatická obec a další občané, a 
to i ze sousedních obcí.
Cestu vedoucí z Lázní sv. Markéty k obnovované kapli nechal nájemce lázní, měšťan Anton Pachlhofer, vyzdobit čtrnácti 
kapličkami křížové cesty. Oltář pro kapli nechal zhotovit měšťan Felix Spinka. Dne 13. června 1859 byl položen základní 
kámen nové kaple. Vlastní stavba probíhala pomalu - cihly byly sváženy na okraj lesa, kde byly skládány a odtud pak mnoha 
Prachatičany odnášeny na staveniště. Na jaře roku 1861 byla šindelem pokrytá novostavba dokončena. Dne 9. července téhož 
roku se konalo slavnostní vysvěcení nové mešní kaple. Město Prachatice rozhodnutím úřadu starosty ze dne 10. července 
1861 převzalo nad kaplí patronát a tuto skutečnost oznámilo biskupské konsistoři v Budějovicích.
Kaple se postupem času stala vyhledávaným cílem vycházek věřících z blízkého i vzdálenějšího okolí a lázeňských hostů Lázní 
sv. Markéty, které dostály mimořádného významu za majitele Kerschbenma a pro něž byl pramen z Patriarchy velmi důležitý. 
Návštěvnost kaple dokládá její pamětní kniha z roku 1920, která je nyní uložena ve Státním okresním archivu Prachatice. Po 
ukončení činnosti lázní, po II. světové válce upadá význam kaple, která postupem času chátrá.
V období let 1999 - 2004 byla provedena postupná obnova kaple včetně oprav kapliček křížové cesty vedoucí lesem po 
úbočí vrcholu Libín přímo ke kapli. Výklenkové kapličky jsou zděné z kamene a původně byly neomítnuté. Při obnově však 
bylo přistoupeno k jejich omítnutí z důvodu většího vyniknutí uměleckého ztvárnění křížové cesty. Niky kapliček byly na jaře 
roku 2004 opatřeny obrazy namalovanými na plechových deskách. Olejomalby zobrazují Kristovo utrpení při poslední cestě 
z Pilátova domu na horu Kalvárii. Jednotlivé obrazy znázorňují pro křížové cesty tradiční scény: I. Ježíš k smrti odsouzen, 
II. Ježíš bere kříž na svá bedra, III. Ježíš klesá poprvé pod křížem, IV. Ježíš potkává svou matku, V. Šimon z Kyrény 
pomáhá Ježíšovi nést kříž, VI. Veronika podává Ježíšovi roušku, VII. Ježíš podruhé klesá pod křížem, VIII. Ježíš těší plačící 
jeruzalémské ženy, IX. Ježíš potřetí klesá pod křížem, X. Ježíš roucha svého zbaven, XI. Ježíš na kříž přibit, XII. Ježíš na kříži 
umírá, XIII. Ježíš snímán z kříže, XIV. Ježíš do hrobu uložen. Pro lepší orientaci návštěvníků křížové cesty jsou její jednotlivá 
zastavení od roku 2009 nově označena římskými číslicemi zpracovanými kovářským způsobem z páskové oceli.

Zdroj: Bc. Antonín Jura
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Nebo,Peklo,Hraj
Nebo, peklo, hraj je kniha, ktorá by sa mala na pokračovanie nahlas 
čítať pri ohni, okolo ktorého sedí celý kmeň. Starí pamätníci,skúsení 
lovci, spoľahlivé ženy a neposlušné decká. Je to nádoba plná 
takmer neuveriteľných spomienok a zábavných príbehov. Čo na tom, 
že niektoré nie sú pre deti - nech sa poučia. Tá kniha je celkom 
spoľahlivá správa o tom, ako sa otec so synom odcudzili a dlho 
k sebe hľadali cestu. Je v nej kompletný scenár ich spoločného 
programu, s ktorým precestovali Slovensko, aj odborné hlásenie 
o skvelých a hnusných jedlách, ktoré pri tom ochutnali. O Rážovi 
a Hammelovi sú v knihe informácie, čo si za klobúk nedajú. Ako 
bonus - originálne portréty najlepších československých zabávačov.

Knižnica v Besede
Od miulého roku po zvolení nového výboru v Besede, naša knižnica dostala dávku novej energie a elánu. Nová 
výpomoc v našej knižnici, Veronika Kůrková, sa pustila do obrovskej práce s vytvorením novej databázy kníh.  
 
Veronika usilovne pracovala na vytvorení autentického zoznamu kníh ktoré sú umiestnené na hornom poschodí Besedy. 
Pôvodné tri sekcie evidovania kníh (Všeobecná knižnica, Anglická knižnica a Detská knižnica) boli rozšírené o sekciu 
Slovenská knižnica. Všetky naše knihy sú žánrovo zaradené v policiach všeobecnej knižnice. Označenie v novej databáze 
umožní čitateľom zjednodušený výber jazyka v ktorom chcú čítať.

Celkovo databáza obsahuje okolo 2.000 titulov. Knihy obsahujú stručný popis ktorý nájdete na 
webstránke https://beseda.libib.com. Po zvolení knihy kliknutím na tri bodky otvoríte ponuku 
'Read Reviews'. Tu uvidíte stručný popis knihy, informácie o vydaní, väzbe a počte strán. Ak sa 
rozhodnete knihu si fyzicky vypožičať, poznámka s informáciuo v ktorom regáli a v ktorej polici 
sa daná kniha nachádza, ušetrí váš čas s hľadaním po tom čo chcete čítať.

pod vedením Veroniky

Databáza knih na Libib



vítejte zpět po velkých letních, velikonočních a teď i podzimních prázdninách do naší České školy v Canbeře, která vám 
připravuje bohatý program a nabité hodiny, nejen jak objevovat krásy češtiny, její specifické gramatické nuance, obtížnosti 
české gramatiky, ale i seznámení se se záludnostmi české his-torie, kulturou včetně tradic a zvyků.

Česká škola v Canbeře připravuje pod záštitou krajanského spolku Beseda nejrozmanitější projekty, granty a aktivity, které, 
jak doufáme, zaujmou studenty  i jejich rodiče. Ať už se jedná o plánované či již proběhlé akce jako kurzy vaření, pinpongové 
turnaje, kurzy jogy, velikonoční setkání, Dětský den, Reconciliation den (Den usmíření), zúčastnění se mezinárodní výtvarné 
soutěže Lidice 2021, přespání v našem klubu v rámci projektu Noc s Andresenem, Pálení čarodějnic či psaní článků pro 
mezinárodní časopis Krajánek, kde jsme byli již úspěšní v sekci Putování za chutěmi, nebo představení naší výstavy Komenský 
v Komiksu, která od nás putovala do Sydney a pak k dalším krajanským školám v Austrálii.

Máme rádi češtinu! Máme rádi vás!! Naším cílem je, aby děti a studenti chodili do naší školy rádi a odnesli si co nejvíce 
nových poznatků a zkušeností.

Přeji všem zdar a úspěch a v této chvíli i zdraví, brzké setkaní s rodinami v ČR!

Adam, Eliška, Honza, Šimon a Jakub z naší Czech School of Canberra napsali a vlastními kresbami doprovodili pokračování Adam, Eliška, Honza, Šimon a Jakub z naší Czech School of Canberra napsali a vlastními kresbami doprovodili pokračování 

příběhu o strašidýlku Černoočkovi, víle Pampelišce a žabáčcích pro mezinárodní časopis Krajánek, na jehož koncepci a obsahu příběhu o strašidýlku Černoočkovi, víle Pampelišce a žabáčcích pro mezinárodní časopis Krajánek, na jehož koncepci a obsahu 

se podílí krajané z 20 zemí na pěti světadílech.se podílí krajané z 20 zemí na pěti světadílech.

MILÍ STUDENTI, RODIČE, PŘÁTELÉ ŠKOLY 
A VŠICHNI PODPOROVATELÉ ČESKÉ KULTURY A JAZYKA,

Daniela
MRS DANIELA WADEY

COORDINATOR/TEACHER

MOBILE: 0407 537 651           WEB: WWW.BESEDA.ORG.AU
E-MAIL: SCHOOL@BESEDA.ORG.AU    SM: FACEBOOK/BESEDACANBERRA

INFORMATION ABOUT CZECH LESSONS 



"Jé, to je ale krásný den! Jako by byl 
něčím zvláštní." kouká hned po ránu z 
okna žabička Eliška. Den to byl slunečný, 
s blankytně modrou oblohou, na louce se vše 
třpytilo, stromy zářily do nového dne i obloha se 
smála. Jako by svět věděl... Ale co věděl?
"Hádej, kdo dneska slaví," mrkne Matty lišácky 
na Elišku.
"Kdo slaví? Co slaví?" vyzvídá Eliška. "Dnes 
má přece narozeniny strašidlácké strašidýlko 
Černoočko!!!" jednohlasně zakvákali Josef, 
Lukáš a Matyáš. "Hurááá, bude dort a oslava 
a spousta dárků a zmrzliny a... A kolik mu je 
vlastně let? láme si hlavu Eliška, která má 
rošťácké strašidýlko už od malička ráda.  
A co na tom, že občas provede nějakou tu neplechu.

"Upečeme mu dort a překvapíme ho velikánskou oslavou!" rozhodne se žabka a hned 
začíná plánovat. "Kluci, pomůžete mi?" ptá se brášků a ti samozřejmě bez váhání souhlasí. 
Přece v tom sestřičku nenechají samotnou. Ale jaký dort a dárek by se mu mohly líbit? 
Vydávají se s prosbou o radu za vílou, po které má žabka Eliška své jméno. Pampeliška 
Eliška určitě bude vědět. Ale nevěděla! Ani ostatní nevěděli, jak taková strašidýlka slaví 
narozeniny, kolik mu je let nebo jakou příchuť by měl mít dort. Nikdo nevěděl ani to, jak 
taková strašidla přicházejí na svět, a jestli mají maminku a tatínka. "Třeba byl jeho tatínek 
netopýr a maminka víla," přemýšlí Matyáš. "Nebo se narodil z mlhy, pavučin a slunečního 
svitu," dumají i ostatní, jak strašidýlka přicházejí na svět a jaká oslava by byla ta nejlepší 
strašidlácká party na světě.
 
Nakonec to rozhodla naše nejmenší žabí kamarádka. "Je to můj kamarád! Když mu připravíme 
oslavu, bude mít radost, i kdyby všechno nebylo perfektní!" prohlásila moudře. Až velcí 
bráchové zírali! "Má pravdu," koukli na sebe kluci a divili se, kdy se z Elišky stala taková 
velká a chytrá žabka. "A dorty budou dva! Jeden slaďoučký marcipánový s máslovou 
polevou a s ovocem," olízla se Eliška. "A jeden upleteme z trávy, přidáme do něj pár 
sušených pavouků a trochu černého uhlí," vysvětluje ostatním dál. Takový černý dort plný 
pavouků by mohl strašidýlku opravdu chutnat. "A já ho polechtám lehkým vánkem, aby 

létal, a ozdobím ranní mlhou," nabízí se víla. Létání má Černoočko nadevšecko rád a každý na louce ví, že nejraději létá v 
podzimních mlhavých ránech.
"A dárky?" ptají se Lukáš a Josef. "Dárek budeme my! Až uvidí, kolik má kamarádů a kdo všechno nám pomohl, na dárky 
si ani nevzpomene. Budeme si celý den hrát, zpívat, jíst a bavit se, co víc by si mohl přát?" usmívá se žabka Eliška, hlavní 
organizátorka akce. Obě Elišky, víla i žabka, kuchtí dort ve vílím 
domečku. Ostatní zvířátka z louky loví oblázky z rybníka. Jsou 
krásně hladké, a když se s nimi křísne, vyšlehne plamínek. Je to 
jako malé kouzlo. A kouzla má Černoočko také moc rád. Navíc se 
oblázky na sluníčku třpytí jako drahokamy. A když je hodíte do 
rybníka, skáčou po hladině jako malé žabky. A tak Černoočko kromě 
oslavy nakonec dostane i dárek. Pavučinový sáček plný oblázků!
Vše je připraveno a Černoočko se jako na zavolanou objeví na louce.
"BAAAAAAAF! Překvapenííííííí! Všechno nej nej neeeeeeeejlepšííí!!!" 
křičí všichni jeden přes druhého.

VELKÁ NAROZENINOVÁ OSLAVA

Text: Lenka Kanellia a děti z České Školy Canberra
(ADAM, ELIŠKA, SIMON, JAKUB A HONZA)

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

NAKLADATELSTVÍ ALBATROSNAKLADATELSTVÍ ALBATROS

OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY 
JSOU DÍLEM VÝTVARNÍKA 
JIŘÍHO KALOUSKA A
SCENÁRISTYJIŘÍHO LAPÁČKA.
V LETECH 1971 AŽ 1986 
VYCHÁZELY V DĚTSKÉM 
ČTRNÁCTIDENÍKU OHNÍČEK.
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