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Slovo 
prezidenta
Vážení krajané a příznivci Besedy,

dostává se k Vám další číslo našeho časopisu, ve 

kterém bychom Vás rádi opět informovali o tom, co 

je v naší komunitě nového, o proběhlých akcích, 

a také o akcích, které pro Vás v nejbližší době 

připravujeme a na které se již nyní můžete těšit. 

V rubrice ‘Odešli’  zavzpomínáme na členy naši 

komunity, kteří nás letos opustili. Tento rok byl k 

našim krajanům opravdu nemilosrdný a naši komunitu opustilo několik opravdu výjimečných lidí. 

Oznamujeme na ně s bolestí v srdci a děkujeme jim za obětavou práci pro náš klub.

Ale jak už to tak na světě chodí, noví členové se rodí a tak máme tu čest poblahopřát naši 

pokladnici Dominice k narození krásného a zdravého synka, jenž spatřil světlo světa letos v říjnu 

a jmenuje se Miha. Miho, přejeme ti do života mnoho štěstí zdraví a těšíme se, až se nám na 

některou z nejbližích akcí přijdeš ukázat.

V únoru se uskuteční další Multikulturní festival, na kterém bychom už tentokrát nechtěli chybět. 

Po dvouleté přestávce máme co dohánět, neboť ušlý zisk ze dvou zrušených ročníků v rozpočtu 

Besedy samozřejmě chybí. Dobrovolníci se již nyní mohou hlásit na našem emailu, nebo přímo 

u mne na čísle uvedeném v profilu výboru na úvodní straně. Hodí se každá ruka !!! Zvláště pak, 

pokud je někdo z Vás držitelem licence RSA, která opravňuje k prodeji alkoholu. Chtěli bychom 

totiž opět prodávat české pivo. Dále jsou vítáni dobrovolníci k pokladně a ke smažení bramboráků.

Na četné žádosti mnohých z Vás dochází opět k pravidelnému otevření prostor našeho klubu 

za účelem setkávání s ostatnímy členy u kávy a zákusku, s možností vypůjčit si knihu, zahrát 

si stolní tenis, kulečník nebo deskové hry. Budova pro vás bude otevřena vždy první sobotu v 

měsíci. Začínáme již v sobotu 7. ledna, od 13 do 16h.

Jak jistě víte, doma v  ČR se chystají prezidentské volby, instrukce jak postupovat v případe, že 

se rozhodnete přijít volit, naleznete taktéž uvnitř čísla.

Na závěr bych velice rád poblahvopřál našemu dlouholetému členu, panu Jiřímu Menšikovi, který 

22. února oslaví 90 let! Jirko, moc ti za pomoc, kterou jsi pro nás za ta dlouhá léta odvedl děkujeme 

a přejeme ti do další dekády pevné zdraví. A přijeď nás zase brzy vyklepnout v pinčesu.

S přáním klidného prožití času vánočního se na setkání s Vámi v novém roce těší 

Milan BušekMilan Bušek
Prezident klubu

PRESIDENT
Milan Busek
 
VICE PRESIDENT & SCHOOL 
Daniela Wadey 

SECRETARY 
Adela Clausen
 
TRESURER 
Dominika Fuskova

ASSISTANT TREASURER
Tony Vincenc
 
LIBRARY & SOCIAL MEDIA 
Veronika Kurkova

PUBLIC OFFICER 
Roger Vodicka
 
EDITOR  
George Skocilas

MEMBER  
Petra Hewett 

MEMBER 
Emil Hovanec

Supported bySupported by

Milan

Beseda
Commitee

BESEDA



Obsah
Slovo prezidenta

Nové placení  č lenských poplatků

Prezidentské volby 2023

Z dění  z  k lubu

K t i tu ln í  straně -  Město Košice

Naši  kra jané

Recept -  Bramboračka

Tip na knihu /  Knihovna

Česká škola

Zábava

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. Vecerka $30, E. Hovanec $30
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Pokud Vaše jméno nefiguruje na seznamu a členské přispěvky na rok 2022 jste zaplatili, prosím neváhejte nás 

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

VÝROČÍ A VÝZNAMNÁ JUBILEA

Činnost Besedy je umožněna díky práci dobrovolníků, členským příspěvkům a dalším finančními příspěvkům členů a 

přátel asociace Beseda.

Velký dík za trvalou podporu Besedy patří Ministerstvu zahraničních věcí ČR, konktétně odboru MZV pro veřejnou 

diplomacii a krajany, Ministerstvu školství České republiky, Velvyslanectví ČR v Canbeře,  Ministerstvu zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR, Úradu pre Slovákov v žijúcich v zahraničí a Veľvyslanectvu SR v Canbeře.

PODĚKOVÁNÍ

Finanční a materiální podpora Besedy
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VOLUNTARY DONATIONS

Subscription will automatically renew every 12 months. You’ll receive a notification email before your renewal 

subscription payment is processed which will offer you the option to cancel your subscription.

If you wish to make a donation to the Beseda Club of any amount, please use this QR code to make
your payment. These donations are directly used to cover the cost of club’s bills, building repairs and 
social events.
Any amount donated is very much appreciated!
Thank you!

Please pay your membership by using the appropriate QR code below or  
visit our website http://beseda.org.au/membership.

$25.00$25.00

$20.00$20.00

$40.00$40.00

$25.00$25.00

JEDNOTLIVEC / SINGLE

CONCESSION SINGLE

RODINA / FAMILY

CONCESSION FAMILY

SUBSCRIPTION TYPE

SUBSCRIPTION TYPE

STUDENT / PENSIONER

SUBSCRIPTION TYPE

SUBSCRIPTION TYPE

STUDENT / PENSIONER

ADDITIONAL PAYMENT OPTION

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

Your payment receipt will be published in the next issue of our Beseda magazine. Receipts are not mailed. Thank you for understanding.
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The President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic has announced that next year an 
election of the President of the Czech Republic will take place and has set the dates for the election to 
be held on Friday, January 13 and Saturday, January 14, 2023. Following the election, a second round of 
the election may possibly then take place on Friday, January 27 and Saturday, January 28, 2023.

Voting will take place on 13 January 2023 between 14.00 and 22.00 and on 14 January 2023 between 08.00 and 14.00. The 

second round may possibly take place on 27 January 2023 between 14.00 and 22.00 and on 28 January 2023 between 

08.00 and 14.00.

In Australia, voting will take place at the Embassy of the Czech Republic in Canberra and the Consulate of the Czech 

Republic in Sydney.

 

Citizens of the Czech Republic who are either registered in the special voters’ list maintained by the Embassy of the Czech 

Republic in Canberra or Consulate General of the Czech Republic in Sydney, or who present a voter’s card issued by the 

municipal authority in whose territorial district in the Czech Republic in which they have permanent residence, or who 

present a voter’s card issued by another embassy of the Czech Republic abroad in whose special voters’ list they are 

registered, will be able to vote.

 

A voter is a citizen of the Czech Republic who will be 18 years of age at least on the second day of the election. Every voter 

is obliged to present a valid Czech citizenship card or a valid Czech passport, diplomatic or service passport or a valid 

Czech travel document to prove his or her identity and citizenship of the Czech Republic before voting; if he or she fails to 

do so, he or she will not be allowed to vote.

A person who is not registered on the special voters’ list maintained by the Embassy of the Czech Republic in Canberra or the 

Consulate General of the Czech Republic in Sydney may, for the purposes of the Presidential election, have his or her name 

entered on the register by 4.00 p.m. on 4 December 2022, by which time a written application for registration may be delivered 

or handed in at the relevant office. The procedure and conditions for enrolment are set out in our article (see link at the bottom). 

Voters who are registered on the special electoral roll maintained by the Embassy of the Czech Republic in Canberra or 

Consulate General of the Czech Republic in Sydney and wish to vote in any other electoral district in the Czech Republic 

or a special electoral district abroad may apply to the Embassy of the Czech Republic in Canberra or Consulate General 

of the Czech Republic in Sydney for a voter registration card in person, by post or electronically through a data box. The 

application in paper form, bearing a certified signature of the voter, or in electronic form, sent via a data box, must be 

received by the Embassy of the Czech Republic in Canberra or the Consulate General of the Czech Republic in Sydney 

by 16.00 on 6 January 2023 for the first round of the presidential election, or by 16.00 on 20 January 2023 for the second 

round, as appropriate. In the case of a personal delivery of an application for a voter card, this period ends at 16.00 on 11 

January 2023 for the first round of the presidential election or at 16.00 on 25 January 2023 for the second round.

 

Voters who vote in a special polling station abroad will receive their ballot papers at the polling station. After receiving 

the official envelope and the ballot papers, he/she shall enter the area designated for the processing of the ballot 

papers. If the voter does not go to this area, he/she will not be allowed to vote. After leaving the ballot box, the voter shall 

place the official envelope and the ballot paper in the ballot box in front of the special precinct election commission. 

It is not possible to vote in a portable ballot box outside the territory of the Czech Republic. 

It is not possible to vote by correspondence.

Election of the President  
of the Czech Republic

2023

http://shorturl.at/fkmT3

MORE 
INFORMATION

Author: Czech Embassy Canberra
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Český a slovenský filmový festival Austrálie opět přivezl do Canberry skvělé české a slovenské filmy!

Dne 14. listopadu se mnoho českých a slovenských příznivců zúčastnilo Opening Night v ARC CINEMA, Národním 

filmovém a zvukovém archivu v Actonu, aby shlédli projekci Zátopka. Všichni přítomní také ochutnali tradiční pochutiny 

a bublinky od Josefa Chromeho a Magnesie Mattoni.  

Strhující životopisný film o legendárním československém běžci Emilu Zátopkovi od režiséra Davida Ondříčka líčí 

bouřlivou cestu jednoho z nejlepších atletů 20. století. Skvělý herec Václav Neužil ztvárnil olympijského vítěze, který 

se zapsal do historie na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952, kde s neuveřitelnou energií a zápalem získal tři 

zlaté medaile. Tohoto rekordu již nikdy nebylo dosaženo. Film popisuje také Zátopkův jedinečný vztah k jeho manželce, 

oštěpařce Daně Zátopkové, kdy navzdory všem překážkám spolu strávili celý život. Filmem prolínají rozhovory s 

kamarádem, australským běžcem Ronem Clarkem, kterého ztvárnil Australan James Frecheville.

Následující den přenesl své diváky na chorvatské pobřeží se Šťastným novým rokem II: Štastný Dobro došli (z 

roku 2021), milostnými příběhy čtyř přátel, a filmem Zpráva o záchraně mrtvého (z roku 2021), který vás zavedl do 

duchovního světa, klouzání mezi říší živých a mrtvých.

Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, 

jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů 

atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co 

jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která 

dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových 

– kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

10. ročník festivalu českých  
a slovenských filmů 2022
Melbourne, Adelaide a Canberra

Text: Daniela WadeyCASFFA.COM.AU
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Text a fotografie: MIlena Svehla

Na Bidýlku
DÁMSKÉ POSEZENÍ V BESEDĚ

10. září 2022

Po dlouhé době jsme se sešly Na Bidýlku, dámském posezení při skleničce vína. 

Pozdní sobotní odpoledne, v příjemné společnostiv dam, které přinesly malé občerstvení, bylo milým víkendovým 

zpestřením.  Při skleničce dobrého vína, vyprávění veselých „zážitků za života“ a malém „bazaru“ oblečení  čas 

utekl velmi rychle.

 

Věřím, že toto setkání je akcí, která bude v Besedě pokračovat.

Trochu to, pro mě osobně, bylo loučení s Besedou. Kytička od Judy mě potěšila a bude mi připomínat setkávání  

s přáteli a kamarády.
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Vánoce  
v červenci

Již druhé vánočně laděné odpolední posezení s koledami, vánočními dobrotami, 

buřt gulášem a svařeným vínem.

Veliké poděkování patří Blance a Mirkovi, kteří pro nás připravili chutný guláš a 

vařili nám svařák. Tento rok jsme mohli ochutnat guláš veganský a pro děti byl 

připraven nealkoholický svařák.

Studenti českého jazyka, pod vedením Daniely, vyráběli vánoční obdoby. Byla to 

pro ně příležitost procvičit si český jazyk a seznámit se se členy Besedy.

Text a fotografie: Milena Svehla
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v Besedě
Mikuláš

Setkání s Mikulášem, čertem a anděly s pestrým programem s vánoční tématikou a adventním tvořením, malováním 

a zdobením perníčků za hlasu a hudby koled proběhlo ve sváteční neděli 4.12. 2022 v Besedě.

Děti měly možnost získat balíček dobrot od Mikuláše za přednesení básničky či zazpívání krátké písničky.

 

Náš čert byl opravdu hodný a nikoho do pekla čert odnést nemusel. 

Děti se hezky pobavily, byla příjemná nálada, domácí cukroví i svařák pro rodiče.

 

Děkujeme také všem za pomoc při přípravě programu, účasti na programu a osobnímu nasazení.

Úsměv na tváři dětí, i přes strach z možného pozlobení čertem, byl naší největší odměnou za odvedenou práci. 

Text a fotografie: Daniela Wadey
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Josefa Františka

O meste Sandakan na ostrove Borneo, mieste najväčšieho masakru v austrálskej 

vojenskej histórii, nepočulo veľa čitateľov. Ešte menej ľudí vie, že medzi viac ako 2 500 

austrálskymi a britskými vojnovými zajatcami, ktorí tam zahynuli počas 2. svetovej vojny 

bol aj Josef František Kopanica, austrálsky vojak slovenského pôvodu.

Josef, prezývaný „Joe“ sa narodil v Hrboltovej pri Ružomberku 3. decembra 1919 a ako 12 ročný spolu s mamou a troma bratmi 

emigroval do Austrálie. Otec pricestoval do Austrálie za prácou už v roku 1928. Rodina sa usadila v obci Caveat v štáte Viktória a 

mladý Joe chodil do školy v malej osade Terip Terip.

Ako 21 ročný narukoval do austrálskych ozbrojených síl, aby následne spolu s vojenskou jednotkou 22. nezávislej pešej brigády, 

zborom elektrických a zbrojných inžinierov podstúpil plavbu do Singapuru. Do Singapuru priplávali 1. marca 1941 a 15. februára 

1942 spolu s vyše 2 000 spojeneckými vojakmi padol do japonského zajatia. 

Japonci využívali austrálskych vojnových zajatcov ako nútených robotníkov v celej Ázii. Medzi tými, ktorí boli poslaní do 

Sandakanu postaviť vojenské letisko, bol aj Josef Kopanica. Zajatci pracovali v hrozných podmienkach bez dostatočnej stravy 

a lekárskej starostlivosti, pracovať museli aj chorí väzni. V januári 1945, keď bolo stále nažive približne 1 900 zajatcov, americké 

bombardovanie zničilo letisko. V dôsledku očakávanej americkej invázie sa Japonci rozhodli násilne odviesť zvyšných väzňov 

hornatým terénom preč od pobrežia do 260 km vzdialenej oblasti Ranau a následne zničiť dôkazy o tábore. Tí väzni, ktorí 

skolabovali od únavy počas pochodu, boli usmrtení. Prežilo len 6 väzňov, ktorí sa zachránili útekom a 

pomoc im poskytli miestni obyvatelia. 

 

Josef Kopanica zomrel dňa 5. augusta 1945 po vyše dvojročnom väznení v tábore v 

malajskej časti ostrova Borneo v dôsledku choroby a neľudských podmienok. 

Pamiatku na Josefa Františka Kopanicu, jediného známeho Slováka, ktorý položil 

život v austrálskej uniforme sme si v sobotu 23. 4. 2022 uctili slávnostnou 

ceremóniou “The Last Post Ceremony” v Austrálskom vojenskom 

pamätníku v Canberre. Ceremónie sa zúčastnila rodina Josefa 

Kopanicu z Viktórie, veľvyslanec SR v Austrálii Tomáš 

Ferko, krajania z rôznych kútov Austrálie, austrálski 

vojenskí predstavitelia a čestná stráž. Obrad je 

možné zhliadnuť aj zo záznamu na Facebookovej 

stránke Australian War Memorial.

Viac informácií o mužoch a ženách slovenského a 

českého pôvodu, ktorí slúžili v austrálskych zbrojených 

silách nájdete v knihe PhDr. Pavla Kreisingera s názvom 

“Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách”.

  Slávnostná spomienka na vojaka

Autor: František Váňa, Adriana Paulovčinová

KOPANICU
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Autor:  

Veronika Kúrková

Jano Suchovský

Více informací

DETSKÝ DEŇ
pr

i j
az

er
e V sobotu 4. Júna sa na krásnom mieste v Black Mountain Peninsula opäť 

konal ´´ Detský Deň pri Jazere´´    I keď pri veľmi studenom počasí sa zošiel 

dostatok detí z českej, slovenskej a aj australskej komunity.  

Členovia Besedy pre zúčastňených zaistil športové aktivity, napríklad 

skákanie vo vreci, hádzanie loptou do košíka alebo preťahovanie sa ľanom, 

pri ktorom sa zúčastnili aj rodičia. Bola to zároveň vítaná príležitosť sa trochu 

zohriať.

Deti mali taktiež možnosť skákať na nafukovacom hrade, alebo si nechať 

namalovať čokoľvek podľa priania na tvár. A tak medzi nami behali 

Spidermani, princezny a podobne.

Plánované maľovanie na tričká sa kvôli skrehnutým prstom odložilo na 

ďalšiu detskú akciu.

Ani pri občerstvení sa deti nenudili. Okrem klasických párkov pre nich bolo 

totiž pripravené nevyčerpatelné množstvo rôznobarevného ovocia, ktoré si 

deti samé napichovali na špajle a vytvárali si pestrofarebné kebaby.

Spoločne strávený čas si všetci náramne užili, ani chladné počasie 

nepokazilo nikomu náladu. 

Ďakujeme USZZ za finančný príspevok na túto každoročnú akciu, ktorá oživí 

nielen české a slovenské tradície, ale tiež sposilní naše priateľské vzťahy. 

Deti majú vďaka tomu príležitosť spoznať ostatných krajanov žijúcich 

tu v Canberre, naväzovať nové priateľstvá a precvičovať si dvojjazičnú 

konverzáciu, mnohokrát aj trojjazičnú. 

Tešíme sa do budúcna. 
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UNIKÁTNE POKLADY  
Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Mesto Košice

Mesto Košice

Mesto Košice je nesmierne bohaté na historické pamiatky. Väčšina  

z týchto historických klenotov sa sústreďuje v košickom historickom 

centre, no nájdu sa aj výnimky, ktoré sú ukryté v podzemí.



Košický hrad

V stredoveku bolo mesto Košice obohnané dômyselným fortifikačným systémom. Z neho sa do dnešných čias 

zachovali už len fragmenty, medzi ktoré patrí aj archeologický komplex Dolná brána. Ten ukrýva časť mestského 

opevnenia z 13. storočia.

Komplex bol objavený pri rekonštrukcii Hlavnej ulice v rokoch 1996 a 1998. Mesto tu zriadilo unikátne podzemné 

múzeum. Podzemné archeologické múzeum ponúka možnosť pozrieť si niekdajšiu južnú časť opevnenia s barbakanmi 

a bránou niekoľko metrov pod úrovňou súčasnej ulice. 

Najväčšie mesto východu má bohaté dejiny, kvalitnú kultúru a dokonca má aj svoj hrad. 

Zaujímavé je, že ani mnoho samotných Košičanov o existencii hradu netuší. Je to možno z dôvodov nedostatočnej 

propagácie. A je to veľká škoda, pretože hrad má naozaj čo ponúknuť. Patrí totiž so svojou rozlohou 8 až 9 hektárov k 

najväčším na Slovensku. Neobvyklé sú aj jeho múry, ktoré majú hrúbku až takmer štyri metre. 

Košický hrad, nazývaný tiež Hradová, je vzdialený 1 km od Košíc. Zmienka o hrade pochádza z roku 1307, kedy 

sa tu začalo budovať mohutné opevnenie. Už v roku 1442 bol zbúraný na rozkaz mestského kapitána. Dnes sa tu 

nachádzajú archeologické vykopávky a vyhliadková veža, z ktorej je výborný výhľad takmer na všetky mestské 

časti mesta Košice.

Hrad pravdepodobne postavil palatín Omodej (Amade) Aba. Po smrti posledného Arpádovca Ondreja III., v roku 1301, 

sa začínajú spory medzi Omodejovcami – ktorí boli na strane Karola Róberta – a kráľovskou korunou. Po prepadnutí 

omodejovského hradu Gönz košickými mešťanmi a Spišiakmi sa boje preniesli do blízkosti Košíc. Omodej si preto 

začal stavať na cudzom území, ktoré ovládal a z ktorého mohol kontrolovať aj Košice, hrad. V roku 1307 sa Košice pridali 

na stranu Karola a preto spory zanikli. To vysvetľuje, prečo hrad nebol dostavaný. Omodejovci po prehratej bitke hrad 

stratili a kráľ ho daroval svojim verným prívržencom, ktorí prišli spolu s ním z Talianska, Drugethovcom. Neskôr sa stali 

majiteľmi hradu Bebekovci. Tí mali ustavičné spory s mešťanmi z Košíc, ktorí tvrdili, že hrad bol postavený na ich území. 

Nakoniec keď sa do sporu zamiešal sám panovník, ktorému boli Bebekovci neverní, Košice roku 1430 hrad skutočne 

získali. Košičanom nešlo, pravda, ani tak o sám hrad, ako skôr o jeho rozsiahle majetky. Po ich získaní prestali sa o hrad 

starať, od polovice 15. storočia pomaly pustol a skoro zanikol.

Zdroj: kamnavylet.sk, slovakiatravel.com, lepsiebyvanie.pluska.sk
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Oznamujeme
Announcements

JANA AND JULIUS ANDRES
It is with heavy hearts that we acknowledge the passing of our dear 

friends and lifelong members of the Czech and Slovak community in 

Canberra, Jana and Julius Andres from Tumbarumba.

JOSEF ŠIMEČEK  24/05/2022

S politovaním oznamujeme všem přátelům a známým, že nás opustil dlouholetý člen 

výboru našeho krajanského spolku Beseda, pan Josef Šimeček z Canberry.

Narodil se 3. srpna 1924 v Čechách a zemřel letos 27. května v Monash.

Čest jeho dlouhému životu a obětavé práci pro náš krajanský klub.

Děkujeme, Josefe!

ALEXANDER ‘ŠAŇO’ WALLNER 08/10/2022

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme 

všem přátelům a známým, že nás náhle opustil 

náš oblíbený kamarád a dlouholetý, velice aktivní 

člen krajanské komunity, pan Alexander Wallner, 

kamarády zvaný Šaňo. Odešel po krátké nemoci, 

v požehnaném věku 94 let.

Je krásné, že člověku je tak 

zatěžko přesvědčit se  

o smrti toho, jehož milujeme.

Friedrich Hölderlin

BESEDA



FRANTIŠEK BAUER
Czech Artist

Dad came from Nová Ves, a small village in the southern Český Krumlov district.  He had a simple but happy early life with his sister 

and parents in their ancestral home - but it was not to last.  The great depression hardships, 2nd World War horrors and occupation, 

the even more brutal post-war occupation and the early death of his father all soon followed.  This took away any chance of formal 

art studies that he had dreamed of pursuing.   He was artistically gifted but subsequently self-taught. 

 

Dad didn’t speak much about his life at home with recollections resulting in sadness.  I now wish that I had asked more questions 

so I could know more- and to have been more skilled when I was younger to support him for his experiences and longing for home. 

In front of the Beseda library, during my recent first visit for a Czech cooking class, I could not miss the large 

and striking portrait of Tomáš Masaryk: first president of Czechoslovakia and co-founder of the country.  It’s 

almost photo realistic, but a close inspection reveals the intricate and delicate pencil-work creating the image.  

Turning right, my eye caught an oil painting hanging on the wall of Prague’s Charles Bridge capturing a sense of 

steadfastness in its use of perspective, composition and muted colour.  These two works stunned me when I 

saw them- not just for their artistic impact- but also for their discovery.   This is because the artist who created 

them is my father, František Bauer (1927 – 1993), and I was proudly admiring these works for the very first time. 
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Dad determined he had to escape Czechoslovakia which was a very dangerous idea.  Goodbyes were not possible to protect 

family and friends remaining behind who could not and did not know of his plan.  Dad hoped his sudden departure would only be 

temporary with the occupation ending soon so he could return home to family, friends and art.  Dad, his cousin Milan Hemr and 

others undertook a daring escape and were lucky to succeed.  At least one in the group was not so fortunate and was shot during 

their dash for freedom into Germany as refugees.

 

Dad eventually came to Australia in 1950 under the Commonwealth Government’s assisted passage for displaced migrants’ scheme.  

He was one of 170,000 people in this first wave of post-war migration into Australia.  Given what he had already experienced I can 

only imagine the mixed feelings in this young 24 year old man in a strange new country.  He was then the same age as my own son 

is now.  In return for their assisted travel, they had to work in a government appointed job- but there was no choice what it would 

be.  Dad’s assigned job was digging water pipe trenches for the Sydney Water Board for 3 years while living in a tent.  After this, 

dad headed off to follow opportunities around the Snowy Mountains Hydro Electric Scheme.  Reaching Canberra, he didn’t make 

it any further, settling here instead.  Dad first lived at Hillside Hostel located where new Parliament House (and the surrounding 

roads) now stands.  There are no surviving traces of this or either Capitol Hill Camp or the Capital Hostel which were also located 

at this hill.  These were just three of the many temporary camps and hostels then operating in Canberra and necessary due to the 

housing shortage.  Dad reflected there was quite a bit of prejudice toward migrants at that time.  Understandably, they therefore 

found, supported, socialised, shared customs and helped each other while contributing and integrating into their new country.  

Dad’s cousin Milan was killed in a car accident in the Northern Territory- I believe in the 50’s or 60’s.  News came to dad some time 

later which devastated him.  Unfortunately I have had no luck so far locating Milan’s final resting place. 

Dad started his own home painting, decorating and sign-writing business.  His specialty was home wall murals and I recall him 

saying he was the only painter in Canberra that could do painted ceiling lining which was fashionable at the time.  He developed 

a solid reputation and his work was featured in Pix Magazine.  He also found time to continue his art painting.  Workers were in 

short supply and he described how builders would come to the Hotel Civic (now long gone) pleading with them to take on new 

jobs while they were unwinding and socialising at the end of another long day.  They had good relations with the local police who 

were stationed in the old wooden Civic station located directly across the road on Northbourne Ave (also now long gone).  My dad 

happily recounted one time while at the Hotel Civic with a feeling for some fun and adventure they helped themselves to a police 

motorcycle parked in front of the station and took it for for a spin around the block while the not-very-fit officer on duty tried in vain 

to chase on foot- but it was quickly and safely returning undamaged.  I loved hearing dad laugh.

I learnt dad was very active in the Canberra Czech community in his early years here.  He was very social, involved and organised 

reunions- often at the Gloucester restaurant in Civic.  He was quite likely part of the original group that formed Beseda.  Dad had 

wonderful Czech friends that I knew, each being very kind and sharing different interests of his including soccer, art, photography 

and stamp collecting.  They included Vojta Semecky; Ladislav Marousek; Josef Nedomlel and Mike Pribyl.  I remember them very 

clearly with a lot of fondness.  I have his named photos of other Canberra Czech friends from the 1950’s- most that I cannot 

remember or didn’t know.  A very strong sense of camaraderie and support bonded all these men who were proud of their Czech 

heritage and in the prime of their lives.  Beseda was born under this sentiment.  Unfortunately dad suffered health issues starting 

while still young and this resulted in closing his business and him withdrawing contact to close friends only.  He lived long enough 

to see me graduate, get married and also to see his beloved first grandchild.  He also lived to see the velvet revolution happening 

followed by the first democratic elections held at home since 1946- so he had the satisfaction of witnessing the undoing of what 

he, his friends and so many others had escaped from.  I tried to encourage dad to travel home with me to reunite with his sister after 

this historic period, but he politely declined.  He must have decided that by then he could not go back.  I often think and wonder 

what could have been in store for dad if only fate and his life’s circumstances had been kinder to him.  Being a gentleman and a 

gentle man he deserved that.  

 

As time has marched on, there would probably not be any Beseda members left now who would have known my dad.  However, I’m 

certain he would be very pleased his artworks of two Czech icons are still valued and displayed by the Czechoslovak Australian 

Association of Canberra.  He was a very proud Czech and a sincere and dependable friend to many.  Dad was always there for me; 

unfailingly encouraging, supportive and a kind wise confidant.  He always knew how to do and make things and just knew stuff.   

He was a great dad and my best friend.  I miss him deeply. 

John Bauer

BESEDA



BOHEMIANS
SETTLEDin New Zealand
The community of Puhoi in 
New Zealand celebrated the 
anniversary of the arrival of 
their first Bohemians settlers 
on June 29.

Pictured here is one of the earlier 
photos of the Puhoi area and what 
the Bohemians were faced with 
when they got there. Needless 
to say that it was not quite was 
expected or promised to them. 
They were expecting lush farm 
land.
There was a myth that they 
thought they were set out for 
Nebraska in the U.S., but ended up 
in New Zealand instead. This was 
not possible because they were 
part of the first wave of emigrants 
and Nebraska drew the second 
wave with cheap land offers. Most 
of these were poor farmers who had run out of available land to pass on to their children. They were from Stod, Bohemia not far 
from Plzeň, or from other areas of western Bohemia. Some may well have been German speakers as well. The immigration from this 
area took place over the years from 1860-80. The instigator of this emigration was actually from England and a gentleman from 
there who had moved to Bohemia in 1859.
There was a lot of unrest in Europe from the revolutions of 1848. This forced perhaps the first wave of Bohemian emigration. 
Craftsmen were looking for better opportunities and farmers for more land.
New Zealand did not only offer cheap land but free land to those who would resettle. There were just a handful of Bohemians who 
first sailed to New Zealand, arriving there in 1860, settling in Auckland. The first arrivals would communicate government offers 
back to others in Bohemia. This is what prompted others would come in mass and settle in Puhoi.
At midnight on a cold 26 February, 1863 the first group of 83 pioneers gathered to say their farewells at the railway station in Stod.
From Stod the train took the emigrants to Plzeň and on to Prague. Most had never seen this centuries old capital of Bohemia. They 
must have looked on it in wonder. The highlight of their stop in Prague as a meeting with Cardinal Schwarzenberg, Archbishop of 
Prague, who blessed them and wished them well in their new country. The area they were headed to was in New Zealand, and so 
he reminded them to stay loyal to the faith.
From Prague the group traveled slowly by train across Europe to Hamburg where they would sail on a packet steamer to London 
which would be their port of embarkation for New Zealand. While in Hamburg they witnessed the visit of England’s Prince of Wales, 
Prince Edward with his new bride Princess Alexandra. They considered this a good omen.
Their ship, The War Spirit, left Gravesend, London in the evening of Thursday, 12 March 1863. On June 22ndthere was the cry 
of “land ho” and they were almost at their new home, first arriving in Auckland. On June 29ththey were taken from Auckland to 
Wenderholme at the mouth of the Puhoi River. Canoes from the native Maori came out to greet them. They helped guide their new 
arrivals up the river to a landing that was to become the community of Puhoi.
Puhoi celebrates the anniversary of this arrival every year in the very hall that the first pioneers built.

With the consent of the author Dan Sanley, who is a 
Czech descendant from Nebraska, founder of the FB 
group Nebraska Bohemians https://www.facebook.
com/groups/696915460452883 and also author of 
a compilation of his best contributions  https://www.
amazon.com.au/Best-Nebraska-Bohemians-Stories-
Culture-ebook/dp/B09ZQ43LV7/
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In November 2022, I helped Beseda to find out what type of activities the Czech and Slovak young people would 

like to see and participate in Beseda. Thank you very much to everyone that took part in the youth survey, we got 

fantastic 12 responses! 

The results of the survey are: 67% of people who took part in the survey were between 12-15 years old and 33% 

were 16-19 years of age. Most respondents were male (60%). Young people are mainly interested in sport and active 

games, with a bonfire night, escape room, laser tag, table tennis and archery receiving most of the votes.

Thank you and I look forward to seeing you at these events in the future.

Czech
Slovak
YOUTH SURVEY&
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By Tom Hewett
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Bramboračka
Domácí

R E C E P T  -  P O L É V K A

2 stroužky česneku

2 lžíce oleje

1 špetka soli

1 snítka petrželky

2 lžičky majoránky

2 mrkve

1 cibule

2 lžíce hladké mouky

3 brambory

1 ks menší petržele

2 lžíce sušených nebo čerstvých  hub

1 ks celeru

Cibulku oloupeme a nakrájíme nadrobno. Ostatní zeleninu a také houby očistíme a 

nakrájíme. Houby namočíme. Na oleji zpěníme cibulku, přidáme hladkou mouku a 

smažíme dozlatova. Pak zalijeme 1,5 l vody, rozšleháme a uvedeme do varu. Potom 

přidáme nakrájenou zeleninu, brambory a předem namočené houby.

Bramboračku vaříme, dokud není všechno měkké. Dochutíme prolisovaným nebo 

jemně nasekaným česnekem, podle chuti osolíme, přidáme majoránku a petrželku a 

bramboračku už jen krátce povaříme.

Bramboračku podáváme ihned po uvaření, ale můžeme ji nechat i rozležet. Vhodnou 

přílohou je pečivo, ale nemusí být. Bramboračka je vhodná i pro vegetariány.

Ingredience

Příprava
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  Autor: Petra Dvořáková     Rok vydání: 2022    Žánr: Román

Petra Dvořáková

Zahrada

Jak žít, když člověk dostane do vínku danajský dar?
Dlouho neobývaná stará vila se zanedbanou zahradou. A jedna velká životní prohra navrch. Pětatřicetiletý Jaroslav 
Havlát se vrací do domu svého dětství ve chvíli vážného životního zlomu. Po zpackané „církevní kariéře“ hodlá 
začít nový život, poprvé konečně sám za sebe. Snad také s trochou naděje, ale především s nákladem vyhoření, 
samoty, s pocitem odcizení vůči všem a všemu. Jedinou laskavou náručí se mu stává zanedbaná zahrada a 
práce v ní. V odloučení mezi stromy, keři a květinami se pokouší znovu najít sám sebe a dát životu ještě nějaký 
smysl. Postupně se seznamuje se sousedy a stále víc začíná svému zvláštnímu odcizení přicházet na kloub. 
A s tím se dostavují i tísnivé konflikty, protože poznání sebe sama je děsivější, než dřív mohl snad jen tušit. Kudy 
vede hranice mezi odmítnutím a přijetím nepřijatelného? Najde se aspoň někdo, kdo mu porozumí a podá ruku?  
Existuje z této temné noci cesta ven?

Petra Dvořáková (nar. 1977) pochází z Vysočiny, vystudovala filozofii na MU v Brně. 

Do povědomí čtenářů vstoupila knihou rozhovorů Proměněné sny (2006), za kterou 

obdržela cenu Magnesia Litera. Svou pozici bestselleristky autorka potvrdila románem 

Chirurg (2019) a novelou Vrány (2020), za kterou obdržela cenu Kniha roku v kategorii 

umělecká próza.

Knihovna v Besedě

Databáze knih se stále rozrůstá. Už nyní obsahuje přes 3000 titulů a ke stavajícím knihám přibývají i knihy od dárců. 

Aktuálně Beseda obržela velkorysý dar od paní Aleny Jiráskové a Susan Jelinek. Mezi těmito knihami je spousta 

cenných exilových vydání, převážně z vydavatelství INDEX a 68 Publishers. V nejbližší době budou tyto knihy do 

databáze doplněny a vy si je budete moci brzy vypůjčit. Takže: „Lidé, čtěte!“. 

Knihy v databázi si můžete třídit podle názvu titulu (Title), podle jména spisovatele (Creator), podle toho, kdy byly do 

databáze vloženy (Added) nebo podle roku vydání knihy (Published). Tento výběr si pak můžete zobrazit vzestupně či 

sestupně. Můžete také rovnou kliknout na písmeno abecedy a pak se vám zobrazí knihy začínající daným písmenem, 

nebo knihy seřazené dle příjmení autora. 

pod vedením Veroniky

Databáza knih
na Libib
https://beseda.libib.com



Česká škola Canberra nabízí kurzy neformálního vzdělávání českého jazyka od věkové hranice nejmenších 
dětí přes starší studenty až po dospělé krajany, kteří si chtějí připomenout rodný jazyk nebo se naopak naučit 
mateřský jazyk svých předků od samého počátku. 

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: https://beseda.org.au/school
    Socials: facebook/BesedaCanberra

Information about Czech Lessons

Hodiny se věnují nejen jazykovému vzdělávání, ale i prvkům české historie, reálií, zeměpisu či českým zvyklostem a 

tradicím. Studenti se učí nejen klasickou cestou, ale i formou projektů spojující prvky rozvoje vědomostí a komunikace 

v češtině a o češtině, podpořené prvky národní české identity. Pro projektovou výuku vybíráme témata, která nejsou 

jen součástí českého standardního povědomí, ale i ta, která jsou společná pro obě země. Témata solidarity, lidského 

pokroku, seznamování s významnými okamžiky a osobnostmi z české historie i současnosti, kteří se stali uspešní 

v Austrálii, směřují k naplnění očekávaných znalostních výstupů. Prostřednictvím rozmanitých činností se snažíme 

přirozeným způsobem probouzet kladný vztah k České republice jako k zemi, ze které studenti pocházejí nebo ke 

které mají rodinné vazby. Mnoho projektů vzniká i  na základě návrhů dětí. 

Díky studiu si udržují studenti češtinu „živou“ i v Austrálii.

Organizace lekcí během školního roku je stejná jako v australských školách, rozdělena do 4 čtvrtletí. Tento rok po delší 

covidové přestávce jsme dokonce 3. čtvrtletí věnovali návštěvám našich milých a blízkých v Českéh republice, což 

je ta nejlepší cesta, jak si nejen procvičit vědomosti a znalosti z českých hodin, ale i cesta k jazyku z bezprostřední 

blízkosti.

Česká škola Canberra spolupracuje s českými institucemi na podporu českého jazyka, literatury a českého vzdělání. 

Např. s časopisem Krajánek (náš příspěvek vyšel v listopadovém výtisku, dopisování s českými studenty, aktivity 

organizované k výročím J. A. Komenského, Karla IV., či návštěva Národního muzea Canberra a výstavy Connection o 

ponoření do 300 multi-senzorických projekcí týkajících se Australců a jejich historie.

Metodické a profesní vzdělávání samotných učitelů nenecháváme stranou, kurz Metodiky výuky českého jazyka pro 

vyučující z řad krajanů byl užásnou příležitostíl s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny, zejména u 

krajanských komunit v zahraničí jako je naše. 

Všech 20 pečlivě vybraných účastníků z celého světa - námátkově Kanada, Švýcarsko, Argentina, Ukrajina, Rumunsko 

a další země, pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Domu 

zahraniční spolupráce a Ustavu jazykové  a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze absolvovali dvoutýdenní 

prezenční odbornou vyuku, plnou odborných přednášek a prezentací. Zároveň je to jedinečná příležitost, kdy učitelé 

mají možnost vyměňovat si mezi sebou sve vlastní zkušenosti, praktické tipy a návody. Vzajemná inspirace a výměna 

zkušeností je nejvetší přínos tohoto projektu.

Už teď mohu s jistotou říci, že se v sešla jedinečná skupina lidí, kterou nepojí jen láska k české kultuře a českému 

jazyku, ale i nově vzniklé vazby a podpory napríč kontitenty.
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We would like to acknowledge the support of the Czech Ministry of 

Education, Youth and Sport, as well Ministry of Foreign Affairs as 

they sponsored the purchase and delivery of our new schoolbooks, 

books and magazines, for the Czech School of Canberra and also for 

the Beseda library. They are on their way to us!

PODĚKOVÁNÍ /  THANK YOU
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Co napsali o Canbeře 
naši školáci pro Krajánek 
Sekce ‘Na cestách’

Znáte to rčení, jak se dva potkali a hned se hádali? A jak vyhrál někdo úplně jiný? Tak přesně to bylo s Canberrou, hlavním 

městem Austrálie. Ti dva, co se hádali, byla dvě města - Sydney a Melbourne. Hádala se, kdo z nich je větší, důležitější 

a silnější, kdo by se měl stát hlavním městem světadílu Austrálie. Ani jeden nevyhrál. V roce 1913 bylo rozhodnuto, že 

tímto nejdůležitějším městem se stane Canberra, tedy město, které bude teprve vybudováno. Bylo vybráno místo 

ve vnitrozemí obklopené buší, krajina porostlá suchomilnými keři a nízkými stromy, kterou doposud obývali jen 

domorodci, klokani, koalové, wombati a další australská zvířátka. První Evropané se začali do Canberry stěhovat  teprve 

v první polovině 19. století. Jméno “Canberra” znamená v jazyce domorodců kmene Ngunnawal “Místo setkávání”. 

Canberra se nachází na severním cípu australských Alp, nejvyššího pohoří země. Hornatá poloha z Canberry 

činí jediné australské město, kde lze v zimě (kdy je v Čechách tou dobou léto) vidět zasněžené vrcholky 

hor Snowy Mountains, dokonce je možné jet si zalyžovat. Ano, je to tak, i Australané mají místa, kde mohou 

pádit s větrem o závod ze svahu a zažít teploty, které klesají pod 0° C. Dokonce český rodák Antonín (Tony) 

Šponar se podílel na založení horského lyžařského střediska Thredbo. Můžete odsud podniknout i výstup na 

nejvyšší horu Austrálie, která se jmenuje Kosciuszko (2228 m), po polském hrdinovi generálu Kosciuzskovi. 

 

V současné době v Canbeře bydlí okolo 330 000 obyvatel, je obklopena lesy i vinicemi, najdete zde veké množství 

parků, zahrad, jezer, a ke smaragdovým vodám pobřeží oceánu se dostanete autem za 3 hodiny. 

Sídlí zde nejen vláda Austrálie, ale i mnoha důležitých institucí, národních a historických památek, galerií a muzeí. 

Slavný národní Parlamentní trojúhelník je významným rysem plánu Waltera Burleyho Griffina pro Canberru. Vrcholy 

trojúhelníku jsou parlamentní budovy neboli sídlo vlády; velitelství obrany v městské části Russell; a City Hill, 

představující civilní část Canberry.

Vláda momentálně sídlí v nové budově parlamentu, kam se poslanci přestěhovali ze staré budovy, protože v té už 

nebylo dost místa. Prohlídka nového i starého Parlamentu stojí určitě za návštěvu. Hned vedle se můžete posadit na 

trávník a užívat si aroma tisíce růží v  tzv. růžové zahradě.

Canberra nabízí mnoho národních atrakcí a pestrobarevných festivalů. Na jaře je to například svátek květin Floriade. 

Na podzim jsou to festivaly Enlighten Festival - venkovní umělecký a kulturní festival, který nabízí světelné instalace 

a projekce, Balloon Spectacular – festival horkovzdušných balónů i každoroční vystoupení místních a mezistátních 

hudebníků, festival krátkých filmů a mnoho víc.

Canberra zkrátka nabízí pro každého něco!
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Otištěný článek v Krajánku

Autor: Adam, Šimon & Kuba 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.

BESEDA



ISSUE no.2/2022 3333



Nejkrásnější místa 
v Čechách a na Slovensku
Pančavský vodopád (Královéhradecký kraj)

Z vrcholků Krkonoš – konkrétně v části zvané 
Labský důl – se řine největší vodopád na našem 
území. Jmenuje se Pančavský, je 148 metrů dlouhý, 
4 až 8 metrů široký a průtok vody dosahuje v 
průměru 25 l/s. Podívaná výrazně narůstá s jarním 
táním sněhu, jenže přístup je omezený. Z vyhlídky 
je vidět jen horní část vodopádu.
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