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Vážení krajané ... 
 

Bylo mi dáno za úkol napsat úvodník do tohoto 
čísla Zpravodaje. Mohu vás ujistit: vůbec to 
není jednoduché. Myslím, že můj úvodník bude 
spíše zamyšlení, a já doufám, že jej ihned po 
přečtení těchto řádků neodložíte. 
Zamyslela jsem se nad tím,  kam směřují 
spolky a proč se lidé už nechtějí tolik scházet 
jako v době, kdy byli krajané ještě nazýváni 
bývalým režimem «emigranti». Je to tím, že se 
nemohlo do vlasti a že zde byli na sobě závislí?  
Je to internetem? Satelitem? Nebo prostě už 
nemají čas nebo se tak sžili s belgickou 
kulturou, že už nemají chuť udržovat českou 
komunitu? 
Nebo zní název SPOLEK jako něco přežitého? 
Pravdou bude asi od všeho kousek.  
Jen to poslední je lež. Spolek - a už vůbec ne 
naše Beseda – není nic přežitého. Akce jako 
BBQ, Josefovská, Mikulášská dokazují, že se 
lidé scházet chtějí, chtějí si spolu popovídat, 
získat nové známé (nebo známosti ☺), chtějí si 
zazpívat a vidět známé i nové tváře. 
Žádný internet ani satelit nemůže nahradit 
občasné utužení «kolektivu». Naše děti musí 
vědět, odkud přišly, musí slyšet češtinu i od 
jiných lidí než od matky nebo otce, měly by 
občas ochutnat nějakou domácí bábovku a 
rozumět tomu, co říká český čert a Mikuláš.  
Zamyslete se, prosím, proto se mnou, než si 
řeknete, že ta nebo ona akce «bude stejně 
hloupost» nebo «že nemáte čas» a «že to stejně 
nemá cenu». Má to cenu. Je nás pár stovek v 
cizí zemi, spojuje nás společná historie, 
kultura, HUMOR..... byla by škoda ztratit se 
někde v kakofonii národů.  

Situace se od roku 1989 hodně změnila. Do 
evropských institucí nastoupila nová generace, 
české odborníky najdeme všude a je i nemálo 
dívek, co zde našly svou osudovou lásku. 
Čechů je v Belgii víc než dost: ať stálých nebo 
«přelétavých» a «dočasných». Jsme zde 
uznávaní a máme svoje krédo. Nespočetněkrát 
jsem slyšela chválu na krásu a originalitu 
našich žen, na to, co všechno zvládají, na 
pracovitost a zručnost našich mužů... Jsem 
ráda, že už nejsme ti, co jen přikukují a krčí se 
v koutku. Jsem prostě pyšná na to, že jsem 
Češka. 
Beseda slavila 100 let od svého založení. Za 
těchto sto let byly celé generace hrdé na to, že 
jsou «tou menšinou» a důkazem je vlastně 
SPOLEK sám. Přežil. Přežil první i druhou 
světovou válku, komunisty… 
Je na nás, jak s ním naložíme příštích sto let.  
Já osobně myslím, že SPOLEK rozhodně není 
a nebude na vymření.  
Záleží i na vás.          Krajanka Anita Březinová 
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JAK JSME SI UDĚLALI ČESKOU ZÁBAVU UPROSTŘED BELGIE 
 

Vážení krajané… 
teď už to mohu s jistotou říci : „Kdo nebyl 
na Josefovské, přišel o hodně“.  
Přišel o vynikající guláš, české i belgické pivo 
a víno, tombolu, slivovičku, skvělou hudbu, 
tanec, legraci, společný zpěv...  
Do čtyř hodin ranních jsme křepčili v sále za 
zvuku skvělé hudby, která byla importována až 
z Berouna. DUO GATE (Jiřinka a František, 
zpěváci a hráči na klávesy) opravdu 
nezklamalo. Od Ježka po Nedvěda, přes  

 
Olympiky, modernu...  zahrála “naše” skupina 
dojemně paní Šimáčkové na přání “Ta naše 
písnička česká“ a tvrdším jedincům ba i 
skupinu Kabát. Jiřinka i František mají skvělý 
hlas a vystupování a perfektně hrají. Určitě se s 
nimi uvidíme znovu na dalších akcích. 

Sál doslova praskal ve švech, přijelo nám více 
lidí, než se přihlásilo, ale díky skvěle 
připravenému sálu a sehranému týmu “výborek 
Besedy” se všechno zvládlo na jedničku. 
Největší kompliment, kterého se mi dostalo, 
byl od mladíka, který při odchodu řekl: “To je 
paráda, připadám si jako doma na zábavě, bylo 
tu prostě VŠECHNO”. 
Mimoto též děkujeme VŠEM sponzorům, kteří 
se podíleli na tombole, nejen cibulákový 
porcelán, ale i dobrá moravská vína potěšila.  
Letenky od ČSA Praha-Brusel byly šťastnou 
rukou vytaženy. Aničce tímto dodatečně 
gratulujeme a přejeme za celou Besedu 
příjemný let. 

A jaro mohlo začít...              
Anita 

Co Vy na to? 
        „V prvom rade vám ďakujem za príjemnu zábavu, 
ktoru sme prežili v sobotu na Jozefskej zábave,  
už teraz sa tešíme na jej budúcoročné pokračovanie!“  

 

„Musím ještě pogratulovat za krásný 
večírek, doufám, že jsme tam neudělali nějakou 
ostudu“…:-) 

 

„Děkujeme za pozvání. Trochu jsme to 
neodhadli s oblečením (byli jsme jak na bál ve 
Videňské opeře). Jinak byl večer velice milý, měli 
jsme příležitost se seznámit s řadou zajímavých 
lidí. Nakonec jsme odešli poměrně brzo, také proto, 
že jsme měli hlídání na děti.”  
                                                                   

 

Anitin T P 
 

Čtyři roční období Aleny Kartákové  
Kdo z vás má rád keramiku (a nejen ten), ať si 
určitě nenechá ujít výstavu Aleny Kartákové v 
Českém centru (vernisáž 15. 5. v 19:30).  
Jsou to čtyři roční období podaná rukama této 
keramičky, naivní umění protkané realitou.  Z 
jejích prací dýchá teplo, krása, jednoduchost. 
Vernisáž bude provázena dívčí skupinou 
Musica Puella, jejich zpěv je v nádherné 
symbióze s dílem sochařky samotné…Osloví 
každého a ukáže svět z jiné strany. 

 
Vezměte dětičky a udělejte si výlet do Českého 
centra, nebudete litovat.  
 

Více na: http://www.czechcentres.cz/brussels/novinky.asp 
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Koncert dívčího sboru « AMABILE » 
 
Naše životní cesty se občas rozcházejí, jindy 
opět sbližují. Když jsem před emigrací 
opouštěla Střední pedagogickou školu a 
Gymnázium v Nové Pace, kde jsem studovala a 
následně i vyučovala, netušila jsem, že se tam 
po více jak dvaceti letech vrátím v roli rodiče.  
V roce 1975 byl při škole založen pěvecký sbor 
„AMABILE“, který úspěšně reprezentuje školu 
doma i v zahraničí. O Velikonocích sbor přijel 
na návštěvu Belgie. O ubytování se postaralo 
lyceum Berlaymont ve Waterloo. Během pěti 
dnů, které studentky strávily v Belgii, stihly 
navštívit památník bitvy u Waterloo, svézt se 
na lodičkách v Brugách, projít se po pláži 
v Ostende, obdivovat starou i moderní 
architekturu Bruselu a hlavně nádherné Velké 
náměstí, navštívit Muzem hudebních nástrojů i 
nově otevřené Atomium, projít se takřka celou 
Evropou v parku MiniEurope, užít si akvaparku 
Oceade a na závěr ještě zcela vážně 
pobesedovat s poslankyní Evropského 
parlamentu, doktorkou Zuzanou Roithovou. To 
vše pod blankytně modrou oblohou, což je 
v Belgii opravdu vzácné. Tyto budoucí učitelky 
uvítaly též podnětnou návštěvu belgických 
mateřských škol. Mohly nejen porovnat 
podmínky a možnosti zde i u nich doma, ale 
aktivně se podílet na výuce samotné. 
S belgickými dětmi zpívaly a tančily Kolo, 
kolo mlýnský nebo Zlatou bránu. Nadšení 
studentek, dětí i učitelek bylo velké. Na tuto 
první návštěvu jistě navážou další kontakty.  
 Nebyl by to ani pěvecký sbor, kdyby se 
nezpívalo. Vícehlas samozřejmě potřebuje 
dobrou akustiku, proto jsme se při každé 
návštěvě kostela či chrámu zajímali o to, zda je 
zde dovoleno zpívat. K největším zážitkům 
patřil minikoncert v katedrále svatého Michala. 
Jako odměnu za ubytování zazpíval „Amabile“ 
i sestřičkám v klášteře Berlaymont. Emoce 
byly silné na obou stranách, neboť hudba 
dočasně spojila příslušnice vzdálených si 
generací, umožnila porozumění tam, kde se 
jazykových schopností nedostávalo. Sestře 
Gabrielle ze Slovenska vrátily písně 
vzpomínky na dětství a vyloudily na tváři 
úsměvy, kterých je v pozdním věku poskrovnu.  

Pod patronací Libereckého a 
Královéhradeckého kraje se 19. dubna konal 
v prostorách Pražského domu koncert, kterého 
se zúčastnilo mnoho našich krajanů i 
belgických přátel. Repertoár sboru je velmi 
rozmanitý, obecenstvo vyslechlo písně starých 
českých mistrů, jakým byl Jan Campanus 
Vodňanský, písně klasických i moderních 
skladatelů, Bedřicha Smetany a Bohuslava 
Martinů, Zdeňka Lukáše nebo Petra Ebena. 
Smetanovu „Mou hvězdu“ jsme věnovali 
našemu panu velvyslanci Jiřímu Havlíkovi a 
jeho manželce, paní Haně Havlíkové. Chtěli 
jsme se tímto s nimi rozloučit a poděkovat jim 
za podporu a vzácné porozumění, které vždy 
krajanům poskytovali.  

 
 Mezi oblíbené skladby sboru patří 
lidové písně a spirituály. Děvčata zpívala 
česky, latinsky, francouzsky, italsky a anglicky, 
sborově i sólo. Na závěr si publikum se sborem 
zazpívalo slovenskou lidovou „Tancuj, tancuj“ 
a jako přídavek oblíbenou Masarykovu píseň 
„Ach, synku, synku“. Písně nacvičily a 
dirigovaly Alena Matějovská a Božena 
Stopková, na klavír doprovázela Marie 
Čančíková. Krásný hudební večer byl ukončen 
recepcí, kterou připravilo zastoupení 
Libereckého kraje společně s našimi krajany z 
Besedy. I sboristky přiložily ruku k dílu: 
připravily chlebíčky a na stoly naaranžovaly 
četné sladkosti. Ohlasy na koncert byly téměř 
vesměs pozitivní. Děkujeme též všem 
pracovníkům Pražského domu za poskytnutí 
těchto krásných prostor, které zážitek vždy 
umocňují.                                                   Olga 
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Barvení velikonočních vajec aneb TRADIČNÍ NETRADIČNĚ 
 

K Velikonocům léta Páně 2006 se naše Beseda 
rozhodla zorganizovat pro krajany, kteří zůstali 
v Belgii a měli možnost a zájem přijít, zdobení 
tradičních kraslic netradiční „ubrouskovou“ 
metodou. Sešli jsme se v Českém centru. 
Předsedkyně Besedy Olga nás všechny 
přivítala a členka výboru Alena se postarala o 
metodologii ručních prací. Na osm dospělých, 
jednoho mladíka a dvě děti byly připraveny 
nůžky, lepidlo, štětce a voda. 
Ani nevím, kdo měl navrch. Ti nejmladší ihned 
pochopili tu skvělou příležitost moci se 
beztrestně natřít lepidlem a polepit barevnými 
papírky. 

Pro ty starší šlo spíš o boj s nůžkami, neboť 
vystřihnout rozvětvený a drobný motiv 
z ubrousku a přenést jej na lepkavé vajíčko 
není bezproblémová záležitost.  
S výsledkem mohli být, myslím, všichni 
spokojeni a když ne, tak příští rok se to pojistí! 
Po společném úklidu zbytků materiálu a lepidla 
jsme doplnili energii domácími mazanci a 
čokoládovými vajíčky a byl čas odlepit některá 
zarputilá vajíčka od podložky a odvézt si je 
domů, aniž by se přilepila na sedadla auta. 
A příští rok si na vás nachystám novou 
metodu! 

Alena Staňová  
 

HÁZENÍ SYROVÝCH VAJEC DO DÁLKY- MISTROVSTVÍ  SVĚTA 
 

Vážení sportovní příznivci, dovolte, abych vás 
srdečně pozvala k mezinárodnímu mistrovství 
v házení syrových vajec do dáli, které se koná 
17. 6. 2006 od 16.00 na Schobbejaku (stejná 
lokace jako Josefovská zábava) ve 
Willebroeku. Této nezapomenutelné události 
bude předcházet návštěva blešího trhu a 
všemožné utužování českého kolektivu.  
Celá soutěž probíhá následovně: po důkladné 
poradě, masáži stehen, bicepsů a tricepsů 
obdrží dvoučlenné družstvo 6 čerstvých 
syrových vajec, které musí střežit před soupeři 
jako oko v hlavě. Jeden z dvojice je “vrhač”, 
druhý “chytač”. Vyhrává ten, kdo dohodí 
nejdále.  

Osobně jsem se zúčastnila již vloni a můžu vás 
ujistit, že o zábavu, ale i napjaté sportovní 
zápolení nebyla nouze. Celá akce se koná na 
dětském hřišti (s restaurací), takže ratolesti 
jakéhokoliv věku se mohou v době vašeho 
zápolení vyřádit na prolézačkách  všeho druhu. 
Přihlášky posílejte na emailovou adresu: 
anitabrezinova_int@msn.com do 11.6.2006. 

Spolu se svým jménem 
nezapomeňte k přihlášce 
přiložit i název vašeho 
dvoučlenného družstva 
(čím větší recese, tím lepší). 
Přijďte si zazávodit, fandit 
nebo prostě jen “pobýt”!!!       
                                  Anita 

 
 

OHLASY ČTENÁŘŮ
 
Vážení krajané,  
chtěli bychom tímto založit novou rubriku, ve které 
Vás vyzýváme k dialogu s výborem Besedy, k účasti 
na tvorbě Zpravodaje. Váš příspěvek neuveřejníme, 
pokud si to nebudete přát, přesto budeme rády, když 
poznáme Váš názor.                                          Olga 
Jako první příspěvek do této rubriky otiskujeme 
reakci paní Aleny  Gilbertové, která nám napsala: 
 
‹‹Krajanka A. Gilbert postrádá ve článku 
„Slavkov, Napoleon a partnerství“ podepsaném 
„Olga“ důležité údaje o Slavkově. Zatímco se 
ve článku dozvídáme, kolik vojáků zde 

bojovalo a kolik jich padlo, nejdůležitější údaj 
– že zde totiž zvítězil Napoleon – článek zcela 
opomíjí. Díky oslavě u Slavkova se Česko stalo 
držitelem zvláštního světového prvenství. 
Oslavuje totiž svoji porážku. Dle slov historika 
Uhlíře Češi žádný důvod k oslavě Napoleonova 
vítěžství nemají. Rekonstrukce bitvy je sice 
velkolepé divadlo, jde však pouze o produkt 
konzumní společnosti. Jde, bohužel, o postoj 
dnešního Čecha, který fandí Napoleonovi. Nic 
moc o události neví, ale hlavně, že si může 
obléknout starou vojenskou uniformu.›› 
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Osmé přikázání praví NEPOKRADEŠ! 
 

Kdysi jsem měla odjíždět s dcerkou k moři na Krym a se svým úmyslem se svěřila i svojí kolegyni, 
velké to pěstitelce kaktusů. Ta ihned zajásala v naději, že se konečně dočká kýžených opuncií. Ty ještě 
ve svojí sbírce neměla. Jak pravila: „Opuncie tam rostou na každém kroku, jen se sehneš a budou 
tvoje“. A já, když to bylo tak snadné, ráda opuncie přislíbila. 
Na Jaltě, ač jsem se rozhlížela na všechny strany, jsem viděla jen samý písek, modré moře a záplavu 
slunce. Dokonce i květiny rostly všude, kam jen oko dohlédlo. Jen po těch nešťastných opunciích ani 
památky. Moje mysl poklesla. Až jednoho dne mi svitla naděje.  
Odjížděli jsme se skupinou doktorů na výlet do Národního parku, který byl proslulý nepřehledným 
množstvím cizokrajných stromů a květeny. „Snad konečně uspěji alespoň tam!“, zadoufala jsem a 
vůbec jsem netušila, jak blízko jsem pravdy. 
Náš autokar zastavil u vjezdu do parku, kde se jeho pneumatiky dotýkaly zeleného trávníku, ze 
kterého na nás vykukovaly … hádejte co? No, přece malé opuncie. Bylo to jako krásný sen. V hloubi 
parku byla situace ještě nadějnější. Tak, jako rostou v Čechách houby v lese, tak tam byly všude, ale 
opravdu všude, rozseté opuncie. Velké, menší, dokonce i ty nejmenší. Taková malinkatá kaktusová 
miminka. A právě pro ta miminka jsem se rozhodla. 
Svědomí mi sice napovídalo, že dělám cosi nekalého, že lup v parcích není dovolen, jenže… 
v okamžiku zaváhání jsem uviděla prosebné oči kolegyňky a bylo definitivně rozhodnuto. Onen 
hanebný čin zkrátka provedu! 
Připlížila jsem se na místo, které se mi zdálo nejvhodnější, ostražitě se rozhlédla kolem sebe, zda 
někdo není nablízku a rychle se sehnula, abych vydloubala pár miminek. Vydloubnu první, druhé, 
páté… Jejej, a co ještě tamhleto? Je to přece pro kolegyňku. K činu pak už není daleko. Udělám pár 
kroků, rychle podřepnu a … ještě rychleji jsem vyskočila do nevídané výšky a zároveň zavyla bolestí. 
Au, au, jak to jen bolí! 
V onom kalupu jsem totiž nezaregistrovala, že za mnou stojí opuncie nebývalých rozměrů, asi 
maminka hlídající svoje děťátko. A na tu maminku jsem zkrátka dosedla. Au, au! 
Ten, kdo zná opuncie ví, že mají nejen nesmírné množství bodlinek, ale každá bodlinka má na konci 
ostrý háček. Díky tomu se i moje zadní partie rázem proměnila v další opuncii. Au, Au! Jak to jen 
bolelo a píchalo! Sebemenší pohyb mi působil takové bolesti, že jsem od dalšího sběru ruče upustila a 
začala se pokorně šourat za naší skupinou.  
V autokaru jsem pak prostála celou cestu domů, sednout si nepřicházelo vůbec v úvahu. Doktoři, 
kterými byl autokar přeplněn, se mým neštěstím nejen velice bavili, ale líčili mi navíc v černých 
barvách,  jaké následky z toho mohu mít. Jen jsem se hrůzou otřásala. 
V hotelu se mě vrhly dvě lékařky, kterým jsem byla nucena odhalit svoje pozadí, ze kterého pak 
pinzetou trpělivě vytahovaly jednu bodlinku po druhé. Když po nekonečné době práci skončily, byly 
naprosto vyčerpané. A já s nimi. 
Od té doby žádné opuncie, ani jinou květenu nezcizuji, na ono tehdejší utrpení nemohu dodnes 
zapomenout. 
A díky tomu taky ctím i osmé přikázání boží, které praví: NEPOKRADEŠ!  

Alena Gilbert 
 

 

Máte i vy v šuplíku nějaká dílka?  
Pošlete nám je! 

 

spolek.beseda@email.cz // Olga Schmalzried, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud 
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POZVÁNKA NA MÁJOVÉ POSEZENÍ V PRAŽSKÉM DOMĚ 
Květen je jak známo Měsícem Lásky a k lásce 
odpradávna patří hudba a poezie. V Praze 
probíhá každoročně známý festival Pražské 
jaro, milenci chodí po dlouhé zimě opět na 
Petřín a častěji, než jindy, najdeme u sochy 
Karla Hynka Máchy čerstvé květiny. Rozhodli 
jsme se tedy věnovat naši květnovou schůzku 
těmto tématům. Sejdeme se v Pražském domě, 
avenue Palmerston 16, v sobotu 20. května 
v 19 hodin. Poslechneme si něco hezkého 
z Mozarta, jehož výročí narození letos slavíme, 

přečteme si úryvek z Máje a poslechneme si též 
úryvky z milostné korespondence našich 
klasiků. Doufejme, že se nám též podaří, aby 
na schůzku přišla na piano zahrát paní Leona 
Francombe, o jejímž CD jsme nedávno ve 
Zpravodaji informovali. Pokud máte o 
„Wilderness Pilgrim“ zájem, můžete si je 
objednat na internetu na adrese: 
http://cdbaby.com/cd/francombe 
  
 

CO BY BYLO LÉTO BEZ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ? 
 

Počasí se sice moc netváří, ale přece jenom… 
UŽ MÁME SKORO LÉTO! A k létu patří 
táboráky, kytara a buřty.  
Jelikož belgická legislativa nemá pro český 
zvyk manipulovat s otevřeným ohněm příliš 
pochopení, musíme se již tradičně spokojit se 
západoevropskou umírněnou formou a 
pořádáme BBQ. To je ale jediný ústupek, který 
tento rok Belgům uděláme.  
Buřty budou, Plzeň bude, dobrý chleba, saláty 
a domácí buchty budou také, kytara bude… 
Jenom tomu musíme trochu pomoct:  

 V prvé řadě HLEDÁME KYTARISTU – 
tomu, kdo ho přivede, patří nálezné!  

 Pokud dáváte přednost před buřtem kusu 
masa nebo brokolice, vezměte si je k opečení 
s sebou.  

 O saláty a buchty se bratrsky podělíme, 
takže určitě něco přineste a spolehněte se na to, 
že se vám to vrátí! 

 Chleba a nápoje dodá spolek, platit se bude 
jako obyčejně pouze pivo, víno a buřty. Zbytek 
je v ceně vstupného, které činí 2 a 3 eura a 
vybírá se hlavně na zaplacení pronájmu místa a 
grilů. Takže si nezapomeňte udělat čas v neděli  
11. června o poledni a dorazit na náš oblíbený 
plácek v  Lese snů u Ottignies.     Kristýna 
Předběžné přihlášky sbíráme na adrese schmalzried@tiscali.be 

 

! ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A ZASÍLÁNÍ ZPRAVODAJE 
Členem Besedy se stanete poukázáním 10 EUR 
za jednotlivce nebo 15 EUR za manžele na účet 
Besedy číslo 310-4819299-37 s poznámkou 
‘Členský příspěvek 2006’. Zaplacení členského 
příspěvku Vám dá nárok nejen na odebírání 
Zpravodaje v tištěné verzi, ale i na slevy při 
různých akcích Besedy. Ve verzi elektronické 
může být Zpravodaj zasílán komukoliv, kdo 
nám pošle svou e-mailovou adresu na adresu 
spolek.beseda@email.cz, pokud ještě není v 
naší databázi.  

Díky reklamě otištěné na straně 7, Vám 
můžeme zatím posílat výtisky Zpravodaje 
zdarma. Firma Newspaper Direct Belgium 
denně tiskne a distibuuje přes 320 novinových 
titulů z 58 zemí světa, mimo jiné i českou MF 
Dnes, Hospodářské a Lidové noviny, ze 
slovenských novin pak Pravdu. Pokud se Vaše 
noviny v nabídce nenacházejí, informujte firmu 
o tom. Další informace najdete na jejich 
stránkách www.newspaperdirect.com  Věnujte, 
prosím, pozornost jejich nabídce. 
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320 WORLDWIDE NEWSPAPERS FROM 58 COUNTRIES 

SAME DAY MORNING DELIVERY IN BRUSSELS 
Including Czech Republic and Slovakia 

 
NewspaperDirect Belgium prints international newspapers and delivers them the same morning, to 
your private or office address in Brussels, ALSO ON SUNDAYS. The newspapers are digitally 
printed in Brussels in their original layout on A3 format, black and white, color front page. 
 
Now you can access your favorite Czech or Slovak newspaper in Brussels the very same morning of 
publication as in the Czech Republic or Slovakia.  
 

Title Issue Days 
Price 
single 
issue 

Subscription 
1 month 
Save 10%* 

Subscription 
3 months 
Save 15%** 

Subscription  
6 months 
Save 20%***

Subscription 
1 year 
Save 25%***

CZECH REPUBLIC       
MF Dnes -MTWTFS 3,00 €           67,73 € 191,89 € 361,20 € 677,25 € 
Hospodářské noviny -MTWTF- 3,00 €           56,25 € 159,38 € 300,00 € 562,50 € 
Lidové noviny -MTWTFS 2,75 €           62,08 € 175,90 € 331,10 € 620,81 € 
       
SLOVAKIA       
Pravda  -MTWTFS 3,00 €           70,20 € 198,90 € 374,40 € 702,00 € 

 
You can order our newspapers for special occasions, you can offer them for instance to your visitors 
at their breakfast table in your home or in their hotel while staying in Brussels; But why not treat 
yourself to this daily comfort and make your expat life in Brussels even more pleasant...  
 
Week days or weekend only subscriptions are also possible, we are very flexible, temporary 
suspensions of subscriptions due to holidays etc are also no problem). 

FAX TO : 02/502.22.45 or e-mail us on Newspaperdirectbelgium@skynet.be  
 
I wish to subscribe to   ....................................................................................... 
 
Subscription period:     1 month,   3 months,   6 months,   1 year. 
 
Other: please specify: # of issues….....  From ..................... until.......................  
 
Morning Delivery Address: (name, street & nr, postal code & town, tel / email)..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Společenská rubrika 
Milí krajané,  

nezapomínejte nám posílat zprávy o tom, kdy se vám narodilo dítě, kdy slavíte významné výročí ve 
Vašem životě nebo kdy Vás, nedej, bože, postihlo úmrtí Vašeho blízkého, našeho krajana. 
Nezapomínejme, že sdělená radost je dvojnásobná radost a sdělená bolest je poloviční bolest.  
  

 

28. února oslavil jubilejní narozeniny pan 
Oldřich Zábrodský (omlouváme se za 
nesprávné datum v minulém čísle Zpravodaje). 

19. dubna oslavil narozeniny nový člen 
Besedy, pan Leopold Van Riet. 

4. května oslaví narozeniny dlouholetá členka 
Besedy, paní Blanka Valachová. 

30. května oslaví vzácné narozeniny naše 
nejstarší členka, paní Ludmila Kupková – De 
Praetere. 
14. června oslaví narozeniny paní Olga 
Dohnalová – Bontridder. 

 
23. března se narodila 
Emílie Mlsová, dcera 
Václava a Jitky Mlsových. 
 
Všem oslavencům, 
oslavenkyním, miminku i 
rodičům srdečně 
blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let. 

 

  
 

 
17. března zemřela naše krajanka, Ludmila Fofoňka – Conings z Genku  
Všem jejím příbuzným a přátelům bychom chtěli projevit naši upřímnou soustrast.  

 
 

KALENDÁŘ ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU BESEDA : 
 
1) Kladení věnců na 

vojenském hřbitově  
Adinkerke – De Panne,  
řazení průvodu v rue Dijk 

 
Sobota 20. května v 10h 

 
2) Májové posezení 

Pražský dům,  
avenue Palmerston 16 

 
Sobota 20. května v 19h 

 
3) Barbecue 

Lesopark „Bois des Rêves“  
u Ottignies 

 
Neděle 11. června od 12h 

 
UŽITEČNÉ ODKAZY: 

 www.czechrep.be - sekce CzechPoint 
 www.czechcenter.be 
 www.ceslobe.org 

Na výše uvedených webových stránkách si můžete přečíst nejen aktuální verzi Zpravodaje, ale 
dozvíte se i užitečné informace o životě v Bruselu, kulturních akcích a aktuálně i o červnových 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

 
Pište nám na adresu spolek.beseda@email.cz,  
nebo na Český krajanský spolek Beseda, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud.  
 
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje bude 31. srpna 2006. 


