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BESEDA

Milí přátelé,
Pamatujete si ještě na slova jedné známé české rockové skupiny, která v letech osmdesátých zpívala
text : “…. Až se bude psát rok dva tisíce šest, až se všichni přestěhujem do obrovských měst… pak
bude možná pozdě na to chtít se ptát CO DĚTI ?.... mají si kde hraaaat “. Tenkrát jsme byli na
středních školách (plus minus) a rok 2006 (7) se nám zdál asi tak stejně blízko jako sci-fi od Raye
Bradburyho. Ještě si pamatuji, když jsme si říkali “co asi bude?” Všechno na tlačítka? Budeme mít
větší hlavy ☺? Nepřijde nakonec ona vyhlašovaná válka? Budeme chodit v kombinézách a jíst potravu
jako astronauti? A co když si vlastně naše děti opravdu nebudou mít kde hrát?
Vidíte… pár let uběhlo, jedna lidská generace - a co se změnilo? Hodně? Málo?
Na víkend si lítame do Paříže na výlet, nemusíme chodit do Tuzexu, Jarek Nohavica zpívá v Bruselu a
Česká republika má konečně vládu. Když věc zminimalizuji úplně, je zajímavé, že se - člověčina charaktery lidí nezměnily vůbec. Stále se potýkáme se závistí, sobeckostí, lakotou, hrabivostí,
pomluvami… U nás v Čechách ještě s vizuálním materialismem, který se šíří jak mor, a kdo není IN,
je neodmyslitelně OUT. Použila jsem slovo “člověčina”. Nevím jak vám, ale ta mně osobně zůstala
jen u pár skalních charakterů (přátel) z “té” doby. Kdo byl kamarád v roce ’87, je kamarád i v roce
’07. Tam se člověk vrací, tam nemusí nic dokazovat, popovídá si, zasměje. Tam nikoho nezajímá, jaká
značka mobilu vám zvoní v kapse a jestli nosíte oblek na míru.
Naše krajanské schůzky dokazují stále větším počtem lidí, že “člověčina” a potřeba být spolu je stále
přítomna. V kosmopolitním městě, jako je Brusel, je nás pár tisícovek, každý si vybudoval svůj okruh
známých a já jsem nesmírně ráda, že se nám náš okruh známých zase daří rozšiřovat. A nejen to.
VELKOU RADOST mi působí zájem našich slovenských krajanů o naši Besedu. Na našich akcích se
s nimi setkáváme stále víc a víc a je fantastické, že k sobě umíme najít cestu. Máme společnou
minulost, proč ne přítomnost a - proč ne budoucnost ??
V příštím roce se pokusíme našim krajanům ještě o lepší program než v letech minulých. Začneme
Josefovskou, která měla vloni velký úspěch a na kterou všechny Čechy, Slováky, Belgičany a vlastně
všechny milé lidičky jakékoliv národnosti zvu.
P.F. 2007 (…... a vlastně “mají si kde hrát ?“:☺ )

Anita Březinová

BELGIQUE - BELGIE
P.P
1420 BRAINE-L'ALLEUD

BESEDA VOLNOST
51, rue des Arbalétriers
1420 Braine-l'Alleud

6/68473

Destinataire

Zpravodaj

Únor 2007

Číslo 1 - 2007

Tradiční Josefovská zábava :
My ,výborky, vás zveme již na druhou krajanskou Josefovskou zábavu. Čeká vás stejně jako vloni
parádní hudba, gulášek, tombola, taneček do ranních hodin, legrace a setkání s přáteli.
KDE ? Willebroek, Acacialei 37A
KDY ? 17.3.2007 od 19.00
ZA KOLIK ? 8 € členové a 10 € nečlenové
JAK SE PŘIHLÁSÍM ? do 10.3.2007 převodem peněz na účet spolku BESEDA:
310-4819299-37 symbol Josefovská
na e-mail spolek.beseda@email.cz uveďte pouze do kolonky
“předmět e-mailu”: Josefovská, vaše jméno a počet přihlašovaných.
POZOR !

Přihlášky budeme pečlivě registrovat, ale nebudeme na e-maily
odpovídat.

DRESS CODE:

společenský oděv ☺

PŘÍPITEK PRO ČLENY BESEDY GRATIS !!
Žádáme vás o včasné přihlášení, místa jsou omezena a vic jak 120 se nás do sálu nevejde. Bohužel ,
na pozdější přihlášku nemůžeme z organizačního hlediska brát zřetel.
Dále platí nabídka místní taxislužby, která vás je ochotna po skončení zábavy odvézt domů. Jedná se o
malé mikrobusy, takže když se domluví skupina, vyplatí se službu využít. Místo je dobře dostupné
vlakem, vystoupíte v Mechelenu ( Malines) a tam vám jede vlak přímo do Willebroeku. Autem z
Bruselu pojedete po A12 směrem Antwerpen via Boom a z dálnice sjedete na odbočce Willebroek BREENDONK. Dále už bude cesta značena až k sálu plakátkem s nápisem BESEDA a s českou
vlaječkou. Z Antwerp se k nám dostanete též po A12 z opačného směru. Vše je dobře značené.
TĚŠÍME SE NA VÁS !
Za Besedu Anita
___________________________________________________________________________
NAŠE POSEZENÍ “ U GOLEMA” 20.1.2007 ….. bramboráková kapsa od pana Šoba
neměla chybu, vzorná a rychlá obsluha také ne. Vzhledem k tomu, že se nás sešlo ještě
více než přihlásilo (asi 60), měli všichni plné ruce práce. Vše se zvládlo perfektně,
každému navštěvu doporučujeme. My jsme tam vydrželi zpívat u kytary až do ranních
hodin……
Díky majitelům a celému personálu, určitě budeme akci opakovat !!!!!
Anita, Alena, Olga
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NEPREHLEDNETE !!! NEPREHLEDNETE !!! NEPREHLEDNETE !!!

Úředně ověřené/prosté překlady všech oficiálních
dokladů z/do všech jazyků, legalizace zdarma:
rodné, oddací listy, trestní rejstříky, vysvědčení, diplomy, řidičské průkazy, potvrzení k
sňatku/spolužití, policejní protokoly, soudní rozhodnutí, notářské zápisy, daňová
přiznání, nájemní smlouvy, osvědčení pro pojišťovny, úřady sociálního zabezpečení,
zápočtové listy, lékařské zprávy, odborné studie, vědecké práce, technické překlady,
atd.
Zajišťujeme rovněž tlumočení (standardní, přísežné, konsekutivní, simultánní).

Kontakt
Jan Wanka
Chée de Waterloo 606 - 1050 Bruxelles
Tel.: 02 734 47 65
Fax: 02 734 47 65
GSM: 0495/67 16 38
e-mail: jan.wanka@chello.be

Kdo chce býti zdravý, medem si sladí.......

Pravý včelí med od českého včelaře z jižních Čech: lipový, krémový, květový, smíšený (70% lesního). Půl kila
2,50€ ; kilo 4,50€. Místo odběru: metro Mérode, nebo kdekoli v Bruselu. Daniela Dubová
GSM: 472 641 483; martin.dub1@chello.be
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Každému něco na zub, pro pány i
“něco” ostrého z Moravy na zdraví
a všem dětem palačinky. Děvčata
se měla co ohánět ....

S čerty prý nejsou žerty. S
tím naším tedy rozhodně
nuda nebyla ... Vidíte ten
prozíravý pohled
chlapečka? Zato holčičce v
perelínce to moc sluší a je
vidět, že byla určitě hodná
- metličkou nedostala ☺ .
Některé dětičky i uronily
slzičku, ale řekněte sami:
“kdo z vás se jako dítě na
Mikuláše nebál?”

Mikuláš, čert a anděl.
Tradice, o které už s
jistotou můžeme říct, že
ji předáváme další
generaci
Čechobelgičánků.......

Juuuuu! Mamiiiii !
Mikuláš mi dal pusuuuu !!!!!
(zpracovala Anita)
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Den slibů

Tak už to máme všechno za námi.
Tedy to krásné vánoční období, které nás činilo být lepšími. A čistšími. Které nás nutilo ke slibům,
kterým jsme snad v té chvíli i věřili, že je můžeme splnit.
Den „D“ byl jako obvykle vyhlášen na 1. ledna. Proto i každý slib začínal slovy:
„Od prvního ledna … „. Znáte to přece sami, ne?
Nejvíce sliboválků přestávalo kouřit. Marnivé ženy pak přecházely na dietu. Sestřenice Jana šla
dokonce do detailů svým prohlášením: „Přestávám se cpát snídaněmi jako pro horníky!“
Jiní se již viděli na kole, cvičili Tai-chi, nebo se viděli v bazénu s blahodárnou vodou …
Takových velkých předsevzetí bylo nepřehledně.
Ovšem dnů, kdy jsme v boji sami nad sebou vítězili, záhy ubývalo. Jen pohlédněte do kalendáře,
kolikátého je dnes? Jestli jste ještě v akci, pak máte moji poklonu. To jste chlapíci!
Pitvám svoje svědomí, které na tom není právě nejlépe.
Prohlížím si v zrcadle svoji kulatou tvářičku a slyším pochvalná slova mojí maminky: „Dobře jsi
papala, holčičko, moc dobře“. Přitom zavzpomínám i na Ježibabu z pohádky, která by chňapla po
mém tučném prstíku, zařízla by do něj a už by mě sunula lopatou do trouby.
A pak si na mně náramně pochutnala.
Nééé … To byl snad jen zlý sen. Tomu učiním rázný konec! Dobře tušíte, jaká věta bude pronesena.
Samozřejmě ta, začínající slovy: „Od prvního ledna začínám …“
Přecházím totiž na dietu a začínám pravidelně cvičit. Počínaje dnem „D“. Každý den, každé ráno
raníčko. Slastí jen vzdychám, jaké je to báječné.
Koncem ledna můj entusiasmus ze mě vyprchává.
A dnes? Těžko hledám slova, jak svoji dietu popsat. Raději vám ji předvedu na obrázcích.
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Co vy na to?
Nedopadlo to s vámi taky nějak podobně? Jestli ne, pak klobouk dolů před vaší silnou vůlí. Prosím o
váš telefon, poraďte mi, prosím, jak na to. Příští rok to totiž zkusím znovu.
A. Gilbert
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Vánočková sobota
V sobotu 25. listopadu
bylo u nás rušno od rána
dlouho do noci. V mísách
se zadělávalo a kynulo
těsto, na vále šikovné ruce
zpracovávaly válečky tak,
aby z nich byla co nejkrásnější vánočka.
Z trouby se linulo teplo a vůně daleko široko.
Někteří krajané se přišli jen podívat a pobavit,
jiní se svědomitě věnovali své vánočce. Jako
nejpracovitější se ukázala osmiletá Silvinka,
která sama nejen vymíchala těsto a upletla svou
vánočku, ale pomáhala všem ostatním kolem.
Není divu, že při cestě domů usnula hned za
prvním rohem.
Všechny důvody však byly dostatečně pádné
pro to, abychom si tuto akci nenechali ujít.
Komu to nevyšlo minule, snad bude mít větší
štěstí letos. Určitě si to zopakujeme!
Olga

Společenská rubrika
27. ledna 2007 oslavil narozeniny pan
Bohumil Pokorný, jenž nás vždy hýčkal svými
kulinářskými výrobky. Přejeme vše nejlepší,
hlavně brzké uzdravení a hodně radosti a
spokojenosti v rodině i mezi krajany.

28. února 2007 oslaví narozeniny bývalý
hokejový mistr, pan Oldřich Zábrodský.
13. března 2007 oslaví narozeniny členka
Besedy paní Gertruda Waksová.
Všem blahopřejeme ,
ať se vám daří a dobře slouží zdraví!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
25. srpna 2006 se narodil Jonáš, syn
Miroslava a Jitky Slezákových.

21. listopadu 2006 se narodil Sebastian, syn
Pavla Tychtla a Madeleine Kelly.

14. září se narodil Adam, syn Moussy Khana a
Ivy Jedličkové.

20. prosince 2006 se narodil Thomas Albert,
syn Jana Gerrita Westerhofa a Andrey
Löfflerové

31. října 2006 se narodila Sara, dcera Wima
De Moora a Veroniky Uhlířové.
Všem miminkům i rodičům srdečně blahopřejeme
a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Milí krajané, nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě.
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Výbor krajanského spolku Beseda
Olga Schmalzried - Podzimková – předsedkyně
Anita Vanesse - Březinová – místopředsedkyně, redaktorka
Alena Gilbert – PR, kontrolorka účtů
Marta Gregor – pokladník

olga.schmalzried@gmail.com
anitabrezinova_int@msn.com
agilbert229@yahoo.com
gregormarta@yahoo.fr

Členství v Besedě v novém roce
Starý rok je v nenávratnu a nový se již naplno rozběhl. Každoročně vám na tomto místě
připomínáme, že je třeba zaplatit členský příspěvek. Klademe si však otázku: čím je pro vás vlastně
členství v krajanském spolku? Stali jste se členy náhodou či jste k tomu dospěli po zralé úvaze? Co
očekáváte od Besedy? A co jí můžete a chcete nabídnout? Víte, co členství ve spolku obnáší?
Členem může být každý dospělý, Čech i cizinec, který jedenkrát v kalendářním roce zaplatí
členské příspěvky. Od člena se očekává, že se alespoň občas ukáže na našich akcích, jednou za 2 až 3
roky se dostaví na valnou hromadu a bude volit nový výbor, případně do něj kandidovat. Povinností
tedy není příliš mnoho. Členové spolku mají zvýhodněné vstupné na spolkové akce, na nichž je může
čekat i překvapení. Pro členy budeme také připravovat zvláštní tombolu. Členské příspěvky nám
pomáhají hradit některé výdaje spojené s fungováním spolku, ale hlavně tisk a distribuci Zpravodaje.
Členský příspěvek za jednu osobu činí v letošním roce 12 €, tedy 1 euro za měsíc. Dvě
osoby, manželé a partneři, platí 17 €, za každého dalšího dospělého člena domácnosti je třeba
připlatit 8 €. Děti a studenti příspěvky neplatí. Potřebnou sumu pošlete, prosím, na účet Besedy číslo
310 – 4819299 – 37. Ve zprávě pro příjemnce uveďte heslo PŘÍSPĚVKY, dále pak jména a počet
osob, za které příspěvek platíte. Děkujeme vám a těšíme se s vámi na shledanou na jedné z příštích
akcí.

KALENDÁŘ ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU BESEDA :
1) Koncert smyčcového
kvarteta „VIBRATO“

2)
3)
4)
5)

Josefovská zábava
Jarní dýchánek
Valná hromada
Barbecue

Pražský dům,
avenue Palmerston 16, Brusel
Willebroek
České centrum, Brusel
České centrum, Brusel
„Bois des Rêves“

Sobota 3. 2. 2007 od 19h30
Sobota 17. 3. 2007 od 19 h
Středa 25. 4. 2007 od 14 h
Sobota 12. 5. 2007 od 19 h

Sobota 9. 6. 2007 od 12 h

UŽITEČNÉ STRÁNKY:
www.czechrep.be sekce CzechPoint
www.czechcenter.be
www.ceslobe.org
www.krajané.net
Pište nám na adresu spolek.beseda@email.cz, nebo
Český krajanský spolek Beseda, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud.
Telefon: 02 / 384 96 44
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje bude 15. dubna 2007.
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