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Slovo 
prezidenta
Do Canbery by podle kalendáře mělo přijít 
léto a do Besedy nový výbor, který pro vás 
bude připravovat akce, na které jste srdečné 
zvaní.

Za poslední rok pro Vás Beseda uspořádala, 
i přes složitou situaci s COVID-19, a s tím 
spojené nařízení a omezení, několik zdařilých 
akcí: oblíbené Dámské posezení Bidýlko, 
oslavu Velikonoc, Dětský Den, Vánoce v 
Červenci, Yogu s Odonou, Taborák a Letní 
tábor pro děti.
Chtěla bych podekovat všem, kteří jste 
na zmíněných akcích pomáhali, nebo se 

jich zúčastnili. Děkujeme Vám za podporu našeho snažení, kterou jste tímto Besedě 
projevili.
Výuka českého jazyka pro děti a dospěle bohužel musela být přerušena, ale věříme, 
že se škola  opět otevře po letních prázdninách v únoru 2022. 
Dalším velice důležitým momentem je získaní finančního daru Besedě, který je určený 
na propagaci české kultury a českého jazyka. Tento dar jsme získali za veliké podpory 
Velvyslanectví České republiky v Canbeře. Další dík patří Velvyslanectví Slovenské 
republiky, která nám nezištně pomáhala s žádostí o finanční podporu na další rok.
Důležitým měřítkem pro přidělení peněžního daru bylo i to, že Vy, členové a přátelé 
Besedy, jste se akcí pořádaných Besedou zúčastnili a mnozí z Vás obětovali váš volný 
čas a energii při jejich organizaci. Vše, co děláme je velice důležité pro udržení české 
komunity v Canbeře a jejím okolí.
Doufáme, že spolupráce s Českým a Slovenským velvyslanectvím v Canbeře bude 
i nadále stejně vstřícná a plodná jako v letech minulých a společnými silami se nám 
podaří dál šířit dobré jméno České a Slovenské republiky.

Informace o akcích pořádaných Besedou, Velvyslanectvím České a Slovenské 
Republiky v Canbeře můžete kromě časopisu Beseda získat i na našich internetových 
stránkách nebo Facebooku. 
Přihlášení členové Besedy dostávají oznámení o akcích přímo do své e-mailové 
schránky. Pokud mezi ně nepatříte a rádi byste oznámení dostávali, napište nám na 
enailovou adresu info@beseda.org.au.

Blíží se konec roku, a tak bych vám chtěla poprat hodně štěstí a zdraví v novem roce a 
novému výboru pevné nervy v jeho další prací.

S přátelským pozdravem

Milena SvehlaMilena Svehla
Odstupující prezidentka
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Z dění  z  k lubu

K t i tu ln í  straně -  Prachat ic

Z dění  v  k lubu

Recipe by Vít

T ip na knihu

Výuka českého jazyka

Zábava

Informace o č lenství  v  k lubu pro rok 2022 

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

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.

Pokud vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2021 jste zaplatili, prosím neváhejte nás 

kontaktovat na info@beseda.org.      
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UHRAZENÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2021/2022

VÝROČÍ A VÝZNAMNÁ JUBILEA

14-15  Z DĚNÍ Z KLUBU
Mikulášské oslavy
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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.

PODĚKOVÁNÍ

Finanční a materiální podpora Besedy

Ve sobotu 27. 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 ambasády. Velvyslanectví ČR  a SR v Canbeře dlouhodobě podporuje aktivity krajanských 
klubů v Austrálii.

Po rekapitulaci činnosti Besedy v roce 2021 byl odvolán stavající výbor Besedy a zvolen byl nový. Novým prezidentem 
Besedy se stal Milan Bušek a jeho viceprezidentkou byla zvolena Daniela Wadey. S kompletním složením výboru se 
můžete seznámit na straně 4.

Valná hromada 2021
Annual General Meeting 27/11/2021



Velvyslanectví ČR v Canbeře dne 29. října 2021 oslavilo výročí vzniku samostatného 

Československa. Z důvodu pandemických opatření šlo letos o spíše komorní akci a na 

velvyslanectví mohlo zavítat pouze několik desítek hostů. Ti měli po zaznění české hymny, v 

podání pěvkyně Nicoly Jelínkové, a proslovu velvyslance Tomáše Duba, možnost ochutnat 

grilované speciality a české pivo.

Věříme, že příští rok budeme již v plnohodnotném formátu moci pozvat mnohem širší komunitu i 

naše diplomatické partnery.

Zahradní slavnost k oslavě 
státního svátku České 
Republiky v Canbeře
Text a fotografie: Velvyslanectví ČR Canberra
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Cílem je podpořit a obohatit naše dospívající dívky novými technikami, rituály a znalostmi, které jim pomohou během 

nelehké cesty dospívání objevit jejich ženskou energii, vnímat, co jim říká jejich tělo a vše krásné s tím spojené. 

Program podporuje také navázání kontaktů s ostatními a sdílení nápadů i pocitů. Každou aktivitu vede odborník v dané 

oblasti. Série těchto workshopů se může uskutečnit především díky poskytnutí prostor Flow Yoga Canberra a finanční 

podpoře ACT Government.

Série šesti informativních, zábavných 
a inspirativních workshopů
pro dospívající dívky
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Naučné hry, kreslení a hlavolamy
o České a Slovenské republice

TÁBOR pro děti
Burill Lake, NSW

  19.-21. listopadu 2021

Beseda zorganizovala letní tábor pro děti. I když nám počasí moc napřálo, děti si pobyt užili.

Přijel nás navštívit velvyslanec Slovenské Republiky pan Tomáš Ferko, a přivezl dětem dárky, ze kterých měli velikou 

radost. Děkujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Veľvyslanectvu SR v Canberře za finanční pomoc a při 

organizovaní akce.

Už se všichni těšíme na další tábor!!!!

“ Prvý česko/slovenský tábor nám trošku pokazilo počasie, ale 

aj napriek neutíchajúcemu dažďu si to deti pekne užili. Spoznali 

nových kamarátov, kreslili stavali hrady, pár odvážlivcov sa 

dokonca odhodlalo aj do bazénu. Už teraz sa tešíme na ďalší 

dúfame, že slnečný ročník.“  

Flekrovi 

BESEDA



 
 
 
w
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PRACHATICKO
Rozhledna Libín

            Naposledy bych vás ráda zavedla do mého rodného města. Pokud se vám podaří zavítat do  

tohoto krásného koutu naší republiky, určité se přijdete podívat. Libin je místo, které jsem navštěvovala 

často. Stávalo se pro naší rodinu nedělním výletem. V létě jsme dostali nahoře dobrou zmrzlinu a v 

zimě, když byl Libin zasypán krásným křupavým sněhem, horký svařák… Nejoblíbenějším výstupem 

byl Novoroční vystup na Libin, který se stal každoroční tradici. Dokonce se pořádal I novoroční běh 

na Libin. Pokud vstoupíte nahoru a rozhlednu, naskytne se vám nádherný pohled na město a říká 

se, že v zimě jsou vidět Alpy. "

"

Milena Svehla

Výhled z Libína na město Prachatice



Libín je přírodní rezervace ev. č. 1063 v okrese Prachatice. Nachází se v Šumavském podhůří, na severním svahu 

hory Libín, 3 km jižně od města Prachatice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany 

je přirozený horský suťový les s místy až pralesovitými zbytky. Mezi nejvýznamnější druhy patří kapraď laločnatá, 

dymnivka dutá, plavuň pučivá, dřípatka horská, zimolez černý, nesytka jedlová. Nejvýznamnějšími zástupci ptáků jsou 

kos horský, datlík tříprstý a holub doupňák. Na severovýchodní hranici rezervace se nachází křížová cesta vedoucí z 

Lázní svaté Markéty ke kapli U patriarchy. 

Rozhledna Libín poskytuje nádherný výhled z nejvyšší hory šumavského podhůří. Z vrcholu věže dohlédnete na 

Prachatice, Helfenburg, Písek, Mehelník, elektrárnu Temelín, Hlubokou, Boubín, Javorník a za dobré viditelnosti i Alpy.

O postavení rozhledny se zasloužil Šumavský klub turistů, který byl založen v roce 1879 a patřil k Rakouskému 

turistickému klubu. Rozhodnutí o stavbě bylo dáno usnesením první výroční schůze v lednu 1881 a po dvou letech 

byla rozhledna dne 16. září 1883 slavnostně otevřena. Městské zastupitelstvo se rozhodlo postoupit pro výstavbu 

rozhledny na Libíně, který je nejvyšší horou šumavského podhůří, vrcholový pozemek tvaru kruhu o poloměru 30 m 

včetně vzrostlých stromů.

Návrh W. Susky byl realizován prachatickým stavitelem F. Reichartem a financován z členských příspěvků, výnosů 

divadelních vystoupení, koncertů a finančních darů (100 q vápna daroval na výstavbu ze svého panství kníže Jan 

Adolf II. ze Schwarzenbergu). Na paměť návštěvy korunního prince Rudolfa v Prachaticích roku 1871 byla rozhledna 

pojmenována jeho jménem.

V roce 1935 dostal rozhlednu do správy Klub československých turistů, který uvažoval o zastřešení vyhlídkové 

terasy, z čehož kvůli II. světové válce sešlo. Během ní, ale také po nějakou dobu v 50. letech minulého století, sloužila 

rozhledna k vojenským účelům, kdy byla na Libíně dislokována malá posádka vojáků letectva.

Své opravy se rozhledna dočkala až v roce 1994 a tak slouží dodnes. V roce 2007 nechalo město Prachatice zhotovit 

a umístit na rozhlednu panoramatické výhledy, které návštěvníkům nabízí pohledy ze všech světových stran i s 

popisky. Provozní doba rozhledny se řídí provozní dobou hotelu.

www.prachatice.cz
Pohled na obec Libín z turistické stezky
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V podvečer 5. 12. už dlouhé roky obchází české i slovenské rodiny s malými dětmi postava bělovousého muže 

v biskupském oblečení v doprovodu anděla a někdy i několika čertů. Jako malé děti jsme se trochu bály, 

trochu těšily. Jako rodiče jsme s tímto zvykem měli něco málo starostí a něco málo trémy, jak to naše děti 

zvládnou. A jako dospělí s duší dítěte si užíváme ruch ve stmívajících se ulicích, kterými tyto trojice míří často 

v doprovodu hloučku výrostků. To Mikuláš naděluje pochoutky datle, datle, fíky, oříšky a jiné cizokrajné 

pochutiny. Zlobivým dětem hrozilo, že dostanou maximálně uhlí od čerta, ale to nikdo z nás nepamatuje.

MikulásskéMikulásské
oslavyoslavy 5. prosince 2021
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Czech Dumplings
in 4 different ways

R E C I P E  # 0 1

RE
CI
PE

 B
Y 

VÍ
T   
   

500g continental flour or mix 250g of plain flour and 250g of semolina

300ml milk  |  1 egg  |  4 teaspoons of white sugar  |  Pinch of salt

80g of fresh yeast  (Dry yeast is fine too or baking powder as last resort)

8 slices of the white toast bread, cut into 1/2-inch pieces

500g cooked potatoes (day before and chilled overnight)

1 egg  |  2 teaspoon of salt  |  50g semolina  |  50g plain flour

15-20 slices of white toast bread (left outside 1 day or 2 so little dry is better)

2-3 eggs  |  300ml milk  |  50g plain flour  |  50g semolina  |  Bunch of fresh parsley

2 pinches of nutmeg  |  Salt

1 cup of self raising flour  |  1 cup of milk  |  10 slices of white toast bread  |  1 egg 

Pinch of salt  |  50g of butter

The Traditional Bread Dumplings 

Potato Dumplings

Carlsbad ‘Karlovarský’ Dumpling

Quick Dumpling in a cup

I N G R E D I E N C E S

I N G R E D I E N C E S

I N G R E D I E N C E S

I N G R E D I E N C E S

1

1

2

2

3

3

4

4

Watch preparation 
instructional video here: 



Traditional Czech dish
Roasted duck with potato dumplings and red cabbage
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Nejkrásnější místa v Čechách a na Slovensku
Pravčická brána - Hřensko, České Švýcarsko



Pravčickou bránu, symbol Národního parku České Švýcarsko, najdete 

v severních Čechách, nedaleko obce Hřensko. Pravčická brána je svými rozměry (výškou 

otvoru 16 m, rozpětí oblouku u dna je 26,5 m a šířkou mostu 8m) největším přírodním 

skalním mostem v Evropě. Právem je označován za perlu této atraktivní oblasti.

Více informací
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Autor: Patrik Hartl     Rok vydání: 2021    Žánr: Román

Patrik Hartl

15 roků lásky
Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí naprosto nepravděpodobně.  Hlavní hrdina Aleš by do 
svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život bude vypadat někdy takhle. Představoval si ho úplně jinak. Avšak jednoho 
dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou porci lásky, že by to porazilo i 
vola. Tento román vypráví o všem, co musel zvládnout, aby se s tou láskou naučil žít.

Nový román, v kterém není podobnost autora a hlavního hrdiny čistě náhodná. I když je příběh smyšlený, Patrik Hartl 
se v této knize více odhalil svým čtenářům, a s hlavním hrdinou sdílí stejné povahové vlastnosti či touhy. 15 roků lásky 
je krásný příběh o výjimečném štěstí a radosti, které dlouho vypadají jako velký průser.

Vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU, kterou absolvoval TV filmem 

Adam a Eva 2001. Střídavě se věnuje divadelní, filmové a televizní režii. V divadle režíroval 

řadu divácky velmi úspěšných inscenací (Otevřené manželství, Caveman, Absolvent, 

Půldruhé hodiny zpoždění, Madame Melville) a jeho vlastní divadelní hry Hovory o štěstí 

mezi čtyřma očima (2004), Klára a Bára (2006) a Soukromý skandál (2011) se staly hity. 

Ve filmu debutoval komedií Taková normální rodinka (2008). Kniha PRVOK, ŠAMPÓN, 

TEČKA A KAREL je jeho literární prvotinou.

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



Česká škola v Canbeře, která připravuje bohatý program a nabité lekce, jak objevovat krásy češtiny, se kvůli covidové 

situaci odmlčí až do příštího roku, kdy opět začneme s novým čtvrtletím 2022.

Vzhledem k tomu, že naše škola je v NSW, i vzhledem ke změnách a omezením bychom sice rádi viděli naše žáky v 

lavicích české školy, přesto po lockdownu doporučujeme čerstvý vzduch a víkendy v přírodě! Pomáhá nám k tomu 

léto, krásné slunečné, občas větrné dny.

Česká škola v Canbeře bude v tomto mezidobí stále pořádat akce pro své studenty, včetně vaření, lekcí jógy, tábora 

nebo pouštění draků.

Těším se, že se brzy uvidíme.

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

Daniela

Mrs Daniela Wadey
coordinator/teacher

Mobile: 0407 537 651
E-mail: school@beseda.org.au           

Web: www.beseda.org.au
    Socials: facebook/BesedaCanberra

Information about Czech Lessons



Ahoj, všichni krajánci, školáci, předškoláci i ti nejmenší!

Jakub a Šimon, dva kluci a bráchové z Canberry, se rozhodli připravit na jejich letní Vánoce. V Austrálii je to čas, kdy 

sluníčko praží, lidé odjíždějí k moři a o bílém sněhu, který je v té samé době v Čechách, se jim může jen zdát. Někteří 

z nich jej dokonce nikdy neviděli! A proto kluci sedli a začali tvořit. Co přesně a jak? Podívejte se prosím na jejich 

fotografie.

11 Přeložte arch papíru na polovinu. Pro klasickou sněhovou vločku vám úplně postačí papír velikosti A4. 

 Pokud chcete, aby byla vločka ozdobnější, můžete nejprve papír pomalovat nebo  použít barevný papír.

2  2  Vezměte spodní roh a přehněte jej přes střed (ideálně přeložit stránku, aby se vám udělala čára kvůli přesné  

 půlce) nahoru. Vznikne trojúhelník. 

33   Papír pak přehněte ještě jednou, přes založený roh. Po několika složeních bude papír trochu připomínat   

 kornoutek na zmrzlinu :-)

44  Odstřihněte horní stranu trojúhelníku ve tvaru lehkého oblouku. Stříháte přes všechny vrstvy papíru tam, 

 kde horní vrstva končí. Ano, je to trošku těžké a napněte všechny svaly! 

5 5 A pak už je vaše fantazie a nápady, střihnout, vystřihnout, trojúhelníček, půlkolečko, nebo co vaše chytré   

 hlavičky vymyslí!

A pak jen HOPLA...ano, je to sněhová vločka!!! 

Ano, kluci ve slunné Austrálii si udělali bílé překvapení na Vánoce.

Všem moc pozdravů,

 

Šimon a KubíkŠimon a Kubík

Canberra, Austrálie 

Jak si vyrobit 
sněhovou vločku...

POSTUP

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

Nakladatelství  AlbatrosNakladatelství  Albatros

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

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 & 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 1 ČLENSTVÍ 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

$25.00$25.00 $45.00$45.00

$40.00$40.00 $60.00$60.00

$20.00$20.00 $40.00$40.00

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. !

Beseda club’s Membership is from 1.1. to 31.12. Fees are payable no later than 1.3. !

$

PLATEBNÍ 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 PŘÍSPĚVKY

2727PŘIHLÁŠKA /  REGISTRATION 2022 
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