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Slovo
prezidenta

Beseda
Commitee

Ani jsme se nestačili ohlédnout a půl roku
je za námi a s tím i práce výboru, který byl
zvolen v listopadu loňského roku.

PRESIDENT
Mrs Milena Svehla

Snažili jsme se pro Vás připravit akce, které
by Vás zaujali a přivedli Vás mezi nás.
Bohužel současná situace nám nedovolí
setkávat se tak, jak bychom si přáli, a my
jsme museli akce rušit.
Přesto pár zajímavých setkání proběhlo
a o těch si můžete přečíst na stránkách
M il en a Sveh la
časopisu, který pro nás v nové podobě
President
připravuje Jirka Skočilas. V dubnu oslavili
v Besedě Lucka a Vit svůj svatební den. Byla to první svatba v Besedě a byla krásná.
Díky práci Danieli Wadey, která dokázala získat několik grantu od ACT , jsme mohli
uskutečnit Dětský den, turnaj ve stolním tenise, táborák a lekce Yogy . Probíhá Vaření s
Vítkem, Teen Circle 2021 Series – série 6-ti informativních, zábavných a inspirativních
workshopů pro dospívající dívky a připravujeme video setkání se seniory.
Na listopad máme naplánovaný tábor pro děti s výukou českého a slovenského
jazyka. Velkou pomocí jsou finanční dary ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR
a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Díky této finanční pomoci se mohli tyto akce
uskutečnit.
V době, kdy jsme se nemohli zúčastnit MCF, organizovat akce , které by zajistily
Besedě příjem na provoz budovy a její údržbu, je jakákoliv pomoc vítaná.
Jako každý rok jsme podali žádosti o finanční dar na MZV ČR a doufáme, že naší žádosti
bude vyhověno. Současně s touto žádostí jsme podali žádost o finanční pomoc při
údržbě klimatizace a výměny oken, které jsou v kritickém stavu... Na budově byli
instalovány solární panely, které nám sníží poplatky za elektřinu.
Na závěr si dovolím opět Vás vyzvat k zaplacení členských příspěvků, ale také pomoci
při úklidu a údržbě, při přípravě akcí pořádaných v Besedě i mimo.
Informace o všem co se v Besedě děje najdete na www.beseda.org.au a na Facebooku
Besedy.
Pokud máte nějaké návrhy nebo připomínky můžete je napsat na info@beseda.org.au
a nově můžete použít formulář na webových stránkách. Dejte nám vědět, nač byste se
chtěli zeptat, podělit se, poradit nebo doporučit.
Přeji Vám všem hodně zdraví a těším se na setkání s Vámi.

Milena
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Informace o členství v klubu pro rok 2021

20 TITULNÍ STRANA
Kostel svatého Petra a Pavla

UHRAZENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021
J.Suchanek $50, L.Mastera $50, D.Marecek $60, J.Hindson $50, P&M Svehla $30, Z.Kasparek $40,
D.Wadey $50, O.Imbriano $30, M&D Busek $30, M.Vecerka $30, E.Chovanec $30
Pokud vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2021 jste zaplatili, prosím neváhejte nás
kontaktovat na info@beseda.org.

VÝROČÍ A VÝZNAMNÁ JUBILEA
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.
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Milí přátele,
doufám že jste všichni zdraví, v pořádku a zvládáte lockdown jak nejlépe se to v dané situaci dá.
Naštěstí v dubnu kdy jsme my slavili náš velký den Covid pozvánku nedostal.
Chtěli bychom ještě jednou ze srdce poděkovat všem co s námi ten náš den sdíleli. Vy všichni jste jej pro nás udělali
naprosto dokonalý a nezapomenutelný.
Taky bychom chtěli poděkovat všem co nám pomohli s přípravou i následným úklidem.
Jak jsme se dozvěděli, tak i pro samotnou Besedu to byla premiéra. Co se týká komplimentů , tak vyzdobená a
"načančaná" Beseda konkurovala i samotné nevěstě.
Doufáme, že se nám podařilo ukázat, jak krásně se dá s prostory Besedy pracovat a snad jsme tím inspirovali i
ostatní.
Ještě jednou velké díky a snad se brzy zase všichni potkáme.
S pozdravem a přáním hezkého dne,

uller

Lucka, Vítek a Lukáš M

BE SE DA

I SS UE n o . 1/ 20 21

V rámci ACT Youth Week Beseda pro mládež a
za podpory ACT Government jsme uspořádali odpoledne
s jógou a kreslením pro děti a maminky.

Setkání proběhla v prostorách nově otevřeného jógového studia
Flow Yoga Canberra v Dairy Road
v pátek 23.dubna a 30.dubna 2021.
Akce začala hodinou jógy, při které jsme se protáhly, uvolnily i zasmály.
Děti také prozkoumaly okolí studia, hrály hry, malovaly obrázky a také si pochutnaly na připraveném občerstvení.
Děti si akci užily, maminky si popovídaly, ale i odpočinuly. Byla to výborná příležitost, aby si děti procvičily český
jazyk. Akce se vydařila a rádi na ni budeme vzpomínat.
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28. dubna 2021

Za finanční podpory ACT Government v rámci ACT Youth Week Beseda zorganizovala turnaj ve stolním tenise
pro děti. Malé sportovce přišli podpořit jejich rodiče a pravidelní hráči stolního tenisu.
Do Besedy se přišli podívat na jejich rostoucí mladou konkurenci.
Ceny vítězům předával zástupce velvyslanectví v Canbeře pan Ondřej Boháč.
Turnaj měl veliký úspěch, vítězové měli z cen radost a všichni věříme, že se u tenisových stolů
příští rok zase všichni sejdeme.
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2021 Reconciliation Week
Beseda se rozhodla podpořit významný národní australský svátek "Den
usmíření", který se slaví každoročně na konci května . Jedná se o svátek

s Besedou

budovaní respektu, usmířeni, společného porozumění a úcty
k původnímu obyvatelstvu, Aboriginal, a obyvatelům ostrovu Torres Strait a Australany.
Svátek probíhá ve městě Canberra od roku 2018, ke konci května nebo první následné pondělí. Oslavuje se
zejména kultura a zvyky, které mělo původní obyvatelstvo Austrálie.

I my jsme se připojili naši Besední akci, konanou v sobotu 29.5.
u Odony Farské ve studiu na podpořeni úžasné kulturní rozmanitosti
obyvatel Austrálie a podělení se o české, slovenské a současné
multikulturní australské dědictví. Naše pozvaní přijala "teta"
Josie, z oblasti Ngunawal, Canberry, aby se s námi podělila
o její jedinečný, lidsky bohatý příběh. A jelikož kveten je v
Austrálii čistě podzimní, plny barev a sluníčka, věnovali
jsme se nejen povídaní, snění, ale i uměni a děti namalovaly
krásné barevné podzimní listí, pokreslily oblázky v stylu
fantazie Aboriginal umělců.
Teta Josie nás provedla jejím dětstvím v divočině, dospíváním
v období plné diskriminace až po dobu plnohodnotného života,
kdy se mohla vzdělávat, cestovat, i volit :-)
Její maminka byla součásti "ukradené" generace, kdy byla
ve čtyřech letech odebraná z rodiny a vychovaná bez lidské ruky
a soucitu v kláštere. Svou cestu k rodičům díky ztraceným letům již nikdy
nenašla. Své trauma si nesla celým životem, se ztrátou identity se vyrovnávala
velmi dlouho. I my jsme se podělili o naše příběhy z období komunismu, a omezeni lidských prav a svobod, které Josie
velmi zaujaly svou podobnosti. Vše spatně je někdy i v něčem dobře, jak říká klasik! My všichni si nyní můžeme díky tomu
uvědomit, jak je krásné byt svobodny, svá rozhodnuti o životě mít ve vlastních rukou.

BE SE DA

29.5.2021

Nová kuchyňa pokrstená bryndzovými haluškami
Poslednú májovú sobotu sme sa v Besede zišli v hojnom počte hneď z troch dôvodov - osláviť 20 rokov od
otvorenia budovy asociácie, osláviť významné životné jubileá našich členov a priateľov a oficiálne pokrstiť
novú kuchynskú linku. Ako inak než tradičnými bryndzovými haluškami, ktoré sa podujali navariť pracovníci
Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre spolu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi, na čele s veľvyslancom
Tomášom Ferkom.
Spoločnými silami a aj vďaka haluškovaču privezenému až zo Slovenska a radám skúsených harcovníkov Šaňa,
Janka a Emila sme to nakoniec zvládli a veru podávala sa aj dupľa!
Jubilantom ešte raz gratulujeme a ďakujeme za príjemný večer strávený v spoločnosti krajanov. Veľká vďaka patrí
členom Besedy a dobrovoľníkom, ktorí venovali renovácii starej kuchyne a stropného osvetlenia stovky hodín
svojho času a odviedli fantastickú prácu. Tešíme sa do skorého videnia!
Renovácia bola možná vďaka finančnému príspevku od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, podporujúceho
krajanské spolky a rozvoj slovenskej kultúry po celom svete.
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5. června 2021
Zatím co začátek června na starém kontinentu obvykle znamená začátek školních prázdnin
a s nimi přicházející léto, u protinožců nám připomíná první červen v kalendáři příchod zimy.
Kromě začátku prázdnin mohou děti taky oslavit již od roku 1949 svůj den.
V sobotu 5. června jsme se sešli na námi osvědčeném místě na Black Mountain Peninsula
abychom připravili pro naše děti různé soutěže a zábavné aktivity a že jich bylo!
Děti si mohly nechat pomalovat obličej anebo nechat vymodelovat balónek dle jejich přání
(děkujeme holkám z Géčko Gang). Blanka s rodinou zorganizovala workshop k malování
(nejen) na trička. Daniela pak prováděla spoustu aktivit, které dělají děti v České Škole.
Spoustu srandy si rodiny užily u přetahování lanem (velice oblíbené byly soutěže 1 dospělý
vs 10 děti) a hodu tenisákem na cíl Třešničkou na dortu byl potom skákací hrad. Když jsme si
potřebovali odpočinout, dali jsme si párek a sodovku.
Každoročně organizovaný Den Dětí je akce, která je hojně navštěvována a neobešla by se
bez štědré dotace klubu Beseda. Veliký dík také patří Daniele Wadey, která nám pomohla
získat grant od ACT Government.

Fotogalerie Beseda
Rajce.cz

BE SE DA

Molonglo Gorge Reserve Rest Area, Kowen ACT

T Á BO R ÁK
Pálení čarodejnic

I tento rok se konala jedna z nejoblíbenějších akcí Besedy - Táborák v Molonglo Gorge nedaleko Canberry.
Letos zpestřenou o tradici pálení čarodějnic.
Přesto, že podzimní počasí už bylo chladnější, od sobotního odpoledne se u ohně sešli desítky našich krajanů a
dětí.
Už od pohanských časů Slovani tradičně slaví konec zimy a příchod jara ohněm a pálením čarodějnic. Věřilo se, že
právě noc 30.4. má kouzelnou magickou moc a zbavuje zimu síly.
Konaly se různé očistné rituály a prý bylo možné spatřit bytosti jako víly, rusalky, skřítky i čarodějnice. Pohané také
zdravili sluneční Bohy právě zapálenými ohni na kopcích, které měly zároveň vyživit lidi svou energií po zimě, zbavit
je všeho nečistého a ochraňovat po zbytek roku. V ohních se pálilo to, co ještě zbylo po Moraně, po Zimě. Pak se
kolem ohňů veselilo a tančilo celou noc.
Tradiční oslavy platí i na opačné straně zeměkoule, kde místo jara vítáme podzim. To nám, Čechům a Slovákům
žijícím v Australii nezabrání v tom, abychom se sešli u tradičního ohně, opekli buřty, poseděli, popovídali a zazpívali
si. Malé čarodějnice a černokněžnici měli moznost si vyrobit své malé dřevěné (z vařečky) kopie, aby byly co
nejstrašidelnější :-) Povedlo se? Posuďte sami!
Všichni si pochutnávali na opečených buřtech a dětmi oblíbených marsmallow.
Od setmění se bez přestání hrálo na kytary i mandolínu a housle. Zpívalo až dlouho do noci.
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Vánoce

v Červenci

19

Proč Vánoce v Červenci?
S největší pravděpodobností jste slyšeli o tradici zvané Vánoce v červenci - nebo jste ji dokonce oslavovali. Kromě
horkých Vánoc, které si užívají na konci roku, se mnoho Australanů široko daleko dobře baví uprostřed zimy. V
žádném případě to není náhrada skutečných Vánoc, které všichni slavíme 24.-25. Prosince během australského
léta, ale užili jsme si je jako další oslavu. Toto docela nedávné hnutí získává na popularitě každý rok po celé zemi,
ale zatím není oficiálním svátkem. Co to vlastně jsou Vánoce v červenci? Jak to začalo a proč to slavíme? Nehledě
na zřejmý důvod jako záminku dohnat rodinu a přátele a dát si spolu pár drinků?
Na jižní polokouli jsou roční období opačná než na severní polokouli. V některých zemích jižní polokoule, jako je
Austrálie, Jižní Afrika, Argentina, Brazílie a Nový Zéland, se proto pořádají vánoční akce v červenci nebo vánoční
zimní období, aby byly Vánoce se zimou společné se severní polokoulí.
Na internetu existuje mnoho teorií o tom, kde myšlenka Vánoc v červenci vznikla. Někteří říkají, že to bylo poprvé
zmíněno ve francouzské opeře v roce 1892, jiní věří, že dívčí tábor v Severní Karolíně to zahájil v roce 1933.
Baptistická církev ve Filadelfii tvrdí, že to používali jako způsob shromažďování dárků na začátku roku, aby se
ujistili, že měl dost času na jejich distribuci do svých misí po celém světě.

Fráze Vánoce v červenci existuje od

začátku 80. let minulého století a mnozí věří, že skupina navštěvujících irských turistů viděla sněžení v oblasti Blue
Mountain v Novém Jižním Walesu. Zjevně jim připomněli Vánoce strávené doma a začalo se jim stýskat po domově.
Poté, co přesvědčil majitele jejich hotelu, aby uspořádal akci s názvem Yulefest na oslavu Vánoc, se zpráva šířila
jako blesk a brzy se přidal celý region Modrých hor.
A proto si Beseda nasadila svůj vánoční sváteční kabát, rozvítil se stromeček, hosté si pochutnávali na výborném
vánočním cukroví, lahodných chlebíčkách a jiných dobrůtkách. Díky Mirkovi nechyběl ani všemi oblíbený "svařák",
který provoněl celý sál a navodil tu pravou zimní vánoční atmosféru. …a Mirek téměř nestačil vařit a dolévat hostům.
Společně jsme si zazpívali několik krásných klasických vánočních koled, které nám na klavir zahrála Nicola a spolu
s Blankou společně zazpívaly.
Vánoce v červenci se v Besedě slavili poprvé, a vzhledem k tomu, že ohlas byl veliký a hostům se v Besedě líbilo,
mohla by se z této akce stát tradice.

Kostel svatého Petra a Pavla

PRACHATICKO

"

Potřetí si Vás dovoluji pozvat do mého rodného města, tentokrát na prohlídku krásného kostela
svatého Petra a Pavla. V mých vzpomínkách je spojen hlavně s oslavou Velikonoc, kdy se zde
sloužila velikonoční mše a sešlo se zde mnoho prachatických rodáků. Kostel byl dlouho uzavřen
pro veřejnost, zřejmě z bezpečnostních důvodu. Po dobu oprav kostela svatého Jakuba ve měste,
o kterém jste si mohli přečíst v minulých vydáních časopisu, sloužil kostel svatého Petra a Pavla
jako místo, kde se konaly nedělní mše. Často se tady pořádají koncerty komorní hudby. Toto místo
určitě stojí za navštěvu, pokud zavítáte na jih Čech.

Milena Svehla

"
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Dle archeologických nálezů byl původní kostel vystavěn v románském slohu pravděpodobně v 11. nebo 12. století. Tato
datace z něj činí nejstarší kostel ve městě, neboť kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v Prachaticích až ve 14. století.
V prachatické kotlině se dříve nacházela pouze celní osada umístěná na obchodní cestě zvané Zlatá stezka, u které
měl být zbudován kostel zasvěcený dvěma apoštolům. Za vystavěním kostela stojí nejspíše vyšehradská kapitula –
usuzuje se i z toho, že datace zasvěcení prachatického i vyšehradského kostela se shoduje. Takto brzká výstavba
kostela je však příčinou, proč se mu nedostalo takového věhlasu. Město Prachatice bylo totiž založeno na jiném místě
než původní osada, cestou do kostela by tedy měšťané museli opouštět bezpečí městských hradeb. Z tohoto důvodu
započala pozdější stavba kostela sv. Jakuba přímo ve městě.
Kostel svatého Petra a Pavla se nachází u hřbitova mezi Prachaticemi a Starými Prachaticemi. Jeho historie sahá
ještě dál do minulosti než k založení samotného města. Důležitost kostela také zdůrazňuje fakt, že prachatická pouť je
slavena na sv. Petra a Pavla, nikoliv na sv. Jakuba, kterému je dedikován zdejší farní kostel.Chrám patří mezi nejstarší
stavby postavené v románské době na území jižních a západních Čech.
Až do 70. let minulého století byl kostel považován za čistě raně gotickou stavbu z druhé poloviny 13. století, s
pozdějšími barokními úpravami. Při stavebně historickém průzkumu v roce 1971 byly v severní stěně nalezeny části
románského kvádříkového zdiva, dokládající založení kostela již v průběhu 12. století. V rané gotice byl kostel přestavěn
a rozšířen, další úpravy pocházejí ze 16. a 17. století. Dnes se jedná o jednolodní stavbu s užším, na východě navazujícím
pravoúhlým presbytářem se sakristií, severní předsíní a západní zvonovou věží ze 16. století, přistavěnou mimo osu.
Klenba presbytáře je tvořena dvěma poli masivní žebrové klenby a jeho stěny zdobí gotické nástěnné malby z 15. a
16. století. Místnost pod věží obsahuje zajímavé nápisy, tzv. grafity (provedené červenou hlinkou) ze 16. a 17. století.
V interiéru hlavní lodi je uloženo 19 znakových a figurálních náhrobníků místní šlechty a prachatických měšťanů. Další
zajímavostí jsou dva velmi cenné zvony, osazené ve věži kostela. Starší z nich (o hmotnosti cca 400 kg) je pozdně
gotický a byl vyroben roku 1496 v Praze dílnou mistra Jana Konwarze, mladší barokní zvon pochází z roku 1665 od
zvonaře Štěpána Pricqueye z Klatov (hmotnost 530 kg).

www.prachatice.cz

Dušan & Vojtěch (Voitre) Marek
CZECH-AUSTRALIAN ARTISTS

Author: Elena Gartner, Canberra

Vojtěch (Voitre) Marek (1919–1999) and Dušan Marek (1926–1993) were born in Bitouchov, Czechoslovakia.
Vojtěch studied at the Academy of Fine Arts in Prague under academic sculptor Professor J. Horejc (1939–44). After
graduating, he worked as an independent sculptor and was a member of the Czech Union of Fine Artists.
Dušan studied (since 1942) at the Academy of Fine Arts under Professor František Tichý, a prominent surrealist. In
1948, the Marek brothers set out for Australia from Bremerhaven, Germany, aboard the SS Charlton Sovereign.
They settled in Adelaide, where they both dedicated their entire lives to art. As a surrealist painter, Dušan greatly
influenced the somewhat conservative artistic circles in Australia at the time. Vojtěch’s religious sculptures are
displayed in many churches of Adelaide.
In 2021 their exhibition 'Surrealists at Sea: Dušan and Voitre Marek’ was held Art Gallery of South Australia, Adelaide.

shorturl.at/eruK0

Voitre (1972)
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Tip na knihu

pod vedením Veroniky

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.
Databáza knih na Libib

Autor: Karel Gott

Rok vydání: 2021 Žánr: Autobiografie

Unikátní autobiografie největší legendy české a československé hudební scény všech dob. Autentický obraz
fascinující životní dráhy výjimečného umělce s mezinárodním renomé, který na hudebním nebi začal zářit ve svých
dvaceti letech. Publikace obsahuje zhruba 1800 fotografií a jiných obrazových a dokumentačních materiálů, z nichž
mnohé dosud nebyly zveřejněny. Karel Gott se na sklonku hvězdné kariéry rozhodl zrekapitulovat svůj výjimečný
životní příběh – napsat vlastní autobiografii. Knihu dokončil ještě za svého života a intenzivně též pracoval na obrazové
dokumentaci až do posledních dnů.
Otevřeně hovoří o svém soukromí, dcerách, manželství, ale také o věcech, které byly doposud z různých důvodů
zahaleny rouškou tajemství. Jeho vzpomínky sahají až do nejútlejšího dětství, vyprávějí o rodičích i širší rodině, o
školních letech, o kamarádech i osobních zálibách, k nimž patřilo už v klukovských letech zejména malování. Je ve
své inventuře osudu sebekritický i mimořádně upřímný, především v závěrečných kapitolách, v nichž popisuje těžké
období zápasu se zákeřnou chorobou.
Čtenářům se tak dostává do rukou ucelený, v mnoha směrech strhující obraz osudového vzepětí výjimečné osobnosti,
která díky vrozenému talentu, jedinečnému hlasu, nezměrné píli, pracovitosti, poctivosti, slušnosti a osobnímu
nasazení rozdávala publiku krásu, radost i sama sebe až do samého konce své životní pouti.

Karel Gott – zpěvák, herec a malíř. Tak jej všichni známe a respektujeme. Zpíval česky, německy, anglicky, italsky, rusky,
a dokonce i latinsky. Za svou kariéru vydal neuvěřitelných dvě stě devadesát tři sólových alb, či chcete-li, nazpíval dva
tisíce pět set písní. Každý zná alespoň jednu, vždyť kupříkladu české Vánoce si bez nich umí představit asi jen málokdo.

Information about Czech Lessons
Mrs Daniela Wadey

coordinator/teacher

Mobile: 0407 537 651
E-mail: school@beseda.org.au
Web: www.beseda.org.au
Socials: facebook/BesedaCanberra

Milí studenti, rodiče, přátelé školy
a všichni podporovatelé české kultury a jazyka,
od našeho posledního „bulletinového“ setkání uběhlo opět několik měsíců, ale co se změn týká, jakoby uběhlo několik
světelných let.
Bylo, nebylo, stejně jak začínají pohádky, tak i my teď prožíváme dobu, kdy přesně nevíme, zda bude či nebude naše
škola a kurzy pro dospělé v klasické formě.
Od 12. srpna v ACT zůstává stav ohrožení ohledně covidové infekce a škola zůstává uzavřena. Pokud stav bude
prodloužen přes prázdniny, chtěli bychom školu otevřít na online platformě s novým, 4. čtvrtletím.
Česká škola Canberra po dobu předešle výuky nezahálela, podíleli jsme se na několika projektech, ve věkově a jazykově
různorodých třídách usilovali o zlepšení v oblasti mluvení, čtení s porozuměním a české gramatice. Abychom česky
jazyk zatraktivněni, zasadili jsme ho do do kontextu kulturních reálií, dějepisu, zeměpisu, občanské nauky, znalosti
finančního systému i všeobecného přehledu, kdy naši žáčci si mohli porovnávat obě země a jejich bud vzájemné, či
rozdílné znaky a kultury. K tomu nám pomáhaly učebnice jako Poznej s námi Česko, S penězi si poradím, Čtu a vím
o čem, Obrázky z československých dějin, S češtinou za dobrodružstvím, ale i různé logopedické hry, malované
křížovky a osmisměrky, pracovní listy pro rozvoj dětské řeči a sluchového vnímání či klasické pexeso zakoupené z
finančního příspěvku od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MSMT).
V rámci výuky jsme navštívili Národní galerii, kdy v češtině jsme diskutovali nad krasou holandských, belgických i
dalších evropských mistru v uměni jako je Botticelli nebo Van Gogh. Své výtvarné uměni vyzkoušeli studenti i na
malováni triček, což určitě pro velký ohlas a nadšení musíme zopakovat.
Naši žáci se poprvé účastní 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, založené v roce 1967 k uctění
památky dětských obětí zavražděných německými nacisty. Tématem pro tento rok byl Robot a umělá inteligenci.
Nevyhráli jsme, ale úspěšně se zúčastnili!
Studenti starší i mladší si vyzkoušeli své kulinářské uměni v rámci hodiny věnované vaření. Zlatavé a křupavé
bramboráky na všechny domácí způsoby i recepty ze všech koutu Čech pak potěšily rodiče, kteří přišli ochutnávat.
Pro nejmenší žačky se naše paní učitelka Lucka snažila zapojit všechny smysly, a je přeci tak úžasné malovat nejen
rukou, ale i nosem!
Česká škola Canberra obohatila díky grantu od MSMT své tituly o knihy z nakladavatelství Nová škola, Fraus,
Taktik , Portál a další; dětské časopisy jako je Časostroj nebo Ilustrovaná Historie. Věříme, že rozmanitost a moznost
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výběru knih je základ, jak studenty podpořit ve vlastním čteni. Studenti České školy v Canbeře nadále spolupracují s
mezinárodním časopisem Krajánek, na jehož koncepci a obsahu se podílí krajané ze 17 států na pěti světadílech.
Česká škola Canberra pravidelně spolupracuje s dalšími českými školami v Austrálii a na Novem Zélandě, kdy se
vzájemně inspirujeme, motivujeme, vyjmenujeme zkušenosti či spolupracujme na společných projektech jako byl
Komenský v Komiksu a nyní bude další putovní výstava o Svaté Ludmile.
Téma českých bájí a pověsti nás víceméně provází celý tento školní rok.
Snažíme se nezahálet a naše hodiny připravit tak, aby nás to spolu stále bavilo!!!
Těšíme se na shledanou, všichni se opatrujte

Daniela

BE SE DA

Nak l adatelství Alb at ro s

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

http://www.albatrosmedia.cz/otazniky-detektiva-stiky.html
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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA A PŘÍSPĚVKY
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MEMBER REGISTRATION & DONATIONS

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 + TIŠTĚNÝ ČASOPIS

2. BASIC MEMBERSHIP + PRINTED 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 post as well as it’s e-mail version.

DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 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 Beseda’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

$40.00

RODINA / FAMILY

$60.00

RODINA / FAMILY

$20.00

STUDENT, DŮCHODCE / STUDENT, PENSIONER

$40.00

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. !
Beseda club’s Membership is from 1.1. to 31.12. Fees are payable no later than 1.3. !
PLATEBNÍ ÚDAJE // PAYMENT DETAILS
BAN K DEPOS ITS

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

C H EQU ES 		
Please make cheques payble to Beseda and post it to Beseda,
The Secretary U12/18 Shropshire St, Queanbeyan, NSW 2620

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

Členská Přihláška
Member Registration

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.

Jméno/Name: ............................................................................. Příjmení/Surname: ....................................................................................
Adresa/Address:

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

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

Typ členství / Type of membership:

1.

2.

(zakroužkuj / circle)

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

The Czechoslovak Australian
Association of Canberra
and Region Inc.
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