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Vážené a milé krajanky, vážení a milí krajané! 
 

 
Domov – slovo, které může znít sladce i bolestně. Záleží na tom, jaký máme k němu vztah, zda se domů 

můžeme pravidelně vracet, zda jsme jej museli opustit či nám jej zničilo nějaké neštěstí. Domovem nám je 
zpočátku jen to místo, kde jsme se narodili, udělali své první krůčky, volali poprvé mámu a tátu, kam jsme se 
poté vraceli ze školy. Později více či méně úspěšně vytváříme domov nový, kam se vracíme po práci a z cest.  

Jelikož nás - krajany - zavedla láska, zaměstnání či jiný důvod až za hranice naší vlasti, máme domovů 
v širším slova smyslu několik. Domov však dělají domovem jedině lidé, ke kterým nás váže vzácné a křehké 
pouto. Proto bývá tak těžké domov opustit. Naštěstí nám nyní moderní technika umožňuje zůstávat 
v pravidelném a úzkém kontaktu s těmi, kteří zůstali doma. Už nemusíme čekat celé týdny na dopisy, které dřív 
musely nejprve projít střeženou hranicí a mocnou cenzurou. Dnes stačí kdykoliv a kdekoliv vytočit správné 
číslo a hned slyšíme drahý hlas, na počítači můžeme i vidět milou tvář toho, po kom se nám v novém domově 
zastesklo. Také již není třeba žádat o povolení k tomu, aby nás rodiče, příbuzní a přátelé mohli navštívit. Stačí 
sednout do auta, autobusu, letadla a za několik hodin jsme opět spolu. Využijme toho, pěstujme si úzké 
kontakty, navštěvujme se, dokud je čas, neboť život je v podstatě krátký! 

Ať chceme či ne, žijeme na dvou židlích: toužíme zůstat nablízku svému původnímu domovu, ale na 
druhé straně se nesmíme stranit společenského života tam, kam jsme přesídlili. I zde je třeba dovolit kořínkům, 
aby zapustily. Jinak by naše děti mohly mít pocit, že vlastně nikam nepatří.  

Léto, prázdniny a dovolená je dobou cestování, výletů krátkých i dlouhých, po krajích rodných i 
exotických. Poznáváme nové světy i zastrčené rodné kouty, získáváme nové známé i kamarády, setkáváme se 
s příbuznými i dávnými přáteli, užíváme si rodiny a jejích členů.  

Věřím, že jste si i vy během prázdnin odpočinuli od běžného každodenního kolotoče, trochu vybočili ze 
zaběhaných rutinních kolejí a načerpali sil, načež se vrátili do svého současného domova s příjemným pocitem 
člověka, který je přece jen rád doma. Ať si je všude dobře, ale doma by mělo být opravdu nejlépe!  

Dovolila jsem si věnovat tento úvodník domovu: rodnému domu, obci, zemi, ze které jsme vzešli, ale 
hlavně lidem, kteří tam žijí a jsou nám tak drazí. Na tomto místě se většinou zamýšlíme nad aktuálními 
otázkami, otázka domova je bezesporu nadčasová.  

V úvodníku vás též obvykle zveme k aktivní spolupráci ve spolku, voláme po změnách. Změna je život, 
měnícím se podmínkám je třeba se přizpůsobit. Jsem ráda, že vás dnes mohu o provedených změnách 
informovat, neboť květnová valná hromada Besedy nejen schválila nové stanovy spolku, ale též zvolila nový 
pětičlenný výbor (více najdete na straně 4). Dovoluji si popřát hodně úspěchů v krajanské práci své nástupkyni, 
Anitě Březinové. 

Zpravodaj vás znovu zve na krajanské akce, kterých nebude málo, a my se budeme těšit, až se na nich 
s vámi opět shledáme. Zachovejte nám vaši přízeň. Vše dobré všem krajanům přeje vaše    

Olga Schmalzriedová 
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Milí krajané... 
 
Když jsme se před prázdninami s Olgou loučily, 
nebylo nám lehko. Obě jsme měly jednoho z rodičů 
v nemocnici. 
 
 
Olžina maminka bohužel boj s těžkou nemocí 
prohrála. Všechny nás to překvapilo, protože ještě 
nedávno jsme se divily tomu, - když nám Olga o ní 
povídala, - co všechno stihne, zvládá a jak je 
optimistická. Já osobně jsem oceňovala její 
obětavost, když si u sebe nechala na rok gymnázia 
malého Antoníčka a další rok Zuzanku. Oběma 
dětem vlastně na rok připravila domov, nahradila 
tak trochu Olgu a vzorně se o děti starala. 
 
 
Ostatní výborky si ji zase pamatují ve chvíli, kdy 
jsme jako spolek slavili 100. výročí založení a 
Olžina maminka byla pozvána na návštěvu. Prý 
rovnou z autobusu zamířila k troubě a pekla, pekla, 
pekla….., protože se chystala oslava. 
 
 
Olince bude chybět. Osůbka nejbližší, 
zpovědnice….. maminka. 
 
 
My “výborky” soucítíme a jsme s Tebou.  
 
 

 
        Marta, Anita, Alena, Ruth  
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Psáno kurzivou……. 
 

Možná že se k vám z médií dostal příběh paní Krajníkové z Roudnice 
nad Labem, tedy více než v souvislosti s rodnou Roudnicí je paní 
Krajníková známá “únosem” svých dětí z Argentiny. Ptáte se, jak může 
matka unést své vlastní děti? Celkem jednoduše. 
Paní Krajníková se zamilovala do sličného Argentince. Láska jako 
trám, jižanský temperament, krása krásná… Odstěhovala se a měla s 
ním dvě krásné děti, Sofii a Lucase, manželství po čase začalo mít 
praskliny, až dospělo k rozchodu. Paní Krajníková vzala tedy děti a 
odjela domů – do Roudnice k mamince. Některá uteče k mamince o 
ulici dál, paní Marcela to vzala  přes moře. Děti zde začaly chodit do 
školy, jejich maminka si začala žít nový život a ejhle…. Toto se doneslo 

až do Argentiny a nelíbilo se tatínkovi dětí.  Připadá vám to jako špatná argentinská 
telenovela??? Pokračuji tedy. Tatínek Argentinec podal žalobu na maminku Češku: únos.  
Díl druhý:  Stání u Ústeckého soudu, odebrání dětí matce, odvezení dětí  ze školy v přírodě – 
a šup k tatínkovi do Argentíny. Co na tom, že se maminka starala ukázkově? Co na tom, že 
děti byly doma šťastné? Koho zajímá jejich názor? Připadá vám to též absurdní? Vždyť je 
plno matek, které se o děti nestarqjí, děti týrané… Zarážející je, že zde ani tak rychle soudy 
nepracují. 
Díl třetí? Dětem je smutno a chtějí domů, dušičky nadosmrtí pošramocené, jedno mateřské 
srdce krvácí na Vánoce, Velikonoce, o narozeninách a vlastně každý den. 
Komu toto všechno pomohlo? Soudkyni, která udělala z případu precedens a možná se jím i 
proslavila? Otci? Pochybuji, protože děti si budou pořád pamatovat, jak to všechno bylo. 
Pozor!!!!!!! Neříkám, že otec je špatný otec. Jen prostě nějak pozapomněl na to, že nejde o 
něj, ale o děti. 
 
Případ Sofinky a Lucase byl vlastně  první, kdy se takovýmto “lehkým” způsobem republika 
“zbavila” dvou dětí. Změnou vlády a výměnou lidí na patřičných úřadech neskončily v cizině i 
jiné děti. Doma začali být ostražitější a pečlivější. Mimo jiné byla i vypracována příručka, 
která pomáhá řešit spor s manželem - cizincem. 
Příručka by měla sloužit i těm, kdo se ke sňatku s cizincem či cizinkou teprve chystají, dočtete 
se tam o právních důsledcích odjezdu s dítětem. Příručka obsahuje telefonní čísla, kontakty a 
místa kam se obrátit o radu. 
 
Podobnou příručku by před pěti lety přivítala i paní Krajníková. Nikdo ji tenkrát neporadil, a 
ač je v Argentíně bohatá krajanská komunita, byla vlastně sama. Ona a její děti budou mít 
onen šrám na dušičce až do konce života. Čechy, Argentína…  pro někoho krásná kombinace, 
pro někoho peklo.  
 
Závěr:  Proč tak pesimisticky hned v prvním poprázdninovém čísle? Vím, že v mém okolí je 
plno žen, které si netroufnou vrátit se domů jen kvůli faktu, aby nepřišly o děti. 
Causa”Argentina” je v tom jen utvrdila. 
 
Anita  
(Příručka “První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi” by měla být dostupná na 
internetových stránkách www.justice.cz , brožury k dispozici na ambasádách, konzulátech a 
zastupitelstvích.) 
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Květnová valná hromada Besedy, stanovy a nový výbor  
 
V sobotu 12. května se sešli členové krajanského spolku Beseda v Českém centru, aby na 
výroční valné hromadě prodiskutovali nové stanovy, které připravil výbor spolku. S menšími 
úpravami byly modernější stanovy schváleny.  
První stanovy tehdejšího Českoslovanského spolku Volnost byly krajany přijaty na 
zakládající valné hromadě 6. března 1904. Po 1. světové válce byl název spolku změněn na 
Beseda Volnost. V září 1953 byly přijaty nové stanovy. Tehdy se konaly valné hromady 
spolku dvakrát ročně, v lednu a červenci, a pokaždé byl volen jedenáctičlenný výbor. V 90. 
letech po Sametové revoluci se situace změnila, v nových podmínkách krajané přijali stanovy 
nové. Ty byly částečně upraveny v květnu 2004 na slavnostní valné hromadě věnované 100. 
výročí založení spolku. Rozhodli jsme se vypustit z názvu slovo Volnost a otevřít spolek i 
cizincům, rodinným příslušníkům a přátelům naší země.  
 

Nové století před nás postavilo nové výzvy a dalo nám nové 
komunikační možnosti, na což jsme reagovali zcela novými 
stanovami. Můžete si je najít na internetu na stránkách 
www.czechrep.be v rubrice Češi v Bruselu - krajané. Starší 
členové, kteří neměli možnost se valné hromady zúčastnit, se 
budou moci se stanovami seznámit během našich schůzek. 
Pokud se zajímáte o historii našich krajanů v Belgii, na stejných 
webových stránkách najdete i brožuru, vydanou ke 100. výročí 
založení spolku.  
 

Květnová valná hromada zvolila také členy nového výboru Besedy. Ti, kdož bydlí daleko 
nebo se nemohli valné hromady z různých důvodů zúčastnit, měli možnost volit písemně. 
Výsledek je následující: 
 
 
 
Předseda: 

 
Anita  
Březinová 

 
 
anitabrezinova_int@msn.com  

 
 
0485 / 08 91 64 

 
Jednatel: 

 
Olga 
Schmalzriedová 

 
 
olga.schmalzried@gmail.com  

 
02 / 384 96 44 
0473 / 94 09 54 

 
Pokladník: 
 

 
Marta  
Hoenigová 

 
 
gregormarta@yahoo.fr  

 
02 / 305 31 90 

 
PR: 
 

 
Alena  
Gilbertová 

 
 
agilbert229@yahoo.com  

 
02 / 344 61 53 

 
Kulturní referent: 
 

 
Ruth  
De Boeck 

 
 
rdeboeck@telenet.be  

 
03 / 899 28 23 
0475 / 911 917 

  
Pokud jste ještě nezaplatili členské příspěvky za tento rok (12 € za osobu, 17 € za partnery), 
můžete tak učinit převodem na účet číslo 310 – 4819299 – 37. Děkujeme. 
 

 



 
Září 2007                                     Zpravodaj                                     Číslo 3 - 2007 
 

 5

 
 
  
 
 
 
 
Vážení členové a přátelé krajanského spolku, 
 
již několikrát jsme Vás oslovili s nabídkou pracovních příležitostí ve společnosti Accenture. Velice nás 
těší zájem, který jste o pozice v naší společnosti projevili! Dovolujeme si Vám zaslat aktuální přehled 
otevřených pozic v Praze (České republice) a také ve Varšavě (Polsku), na které hledáme kandidáty 
hovořící nizozemsky/vlámsky: 
  
Lidské zdroje: 
> HR Recruiter (Specialista náborového oddělení) 
> HR Contact Centre (Pracovník klientského kontaktního centra) 
> HR Help Desk Adviser (Odborný poradce) 
> HR Administrator (Administrátor) 
 
Finance: 
> Accounts Payable Processing Clerk (Specialista fakturace) 
> AP Accountant (Účetní) 
> Billing Assistant (Fakturační asistent) 
> Cash Collector (Pracovník pohledávek) 
> Finance Administrator (Administrátor) 
> General Ledger (Specialista hlavní účetní knihy) 
> Order to Cash Clerk (Specialista fakturace a zpracování objednávek) 
> Accountant (Účetní) 
 
Zákaznický servis: 
> Customer Service Representative (Specialista zákaznického servisu) 
> Assistant in Buy Centre (Asistent/ka zákaznického centra) 
> Senior Specialist in Buy Centre (Senior Specialista zákaznického centra) 
 
Všechny uvedené pozice vyžadují pokročilou znalost nizozemštiny či vlámštiny  
a komunikativní znalost angličtiny. Dále požadujeme min. středoškolské vzdělání, uživatelskou 
znalost na PC (Word, Excel, SAP výhodou) a přátelskou osobnost. Praxe není podmínkou! 
(vhodné také pro absolventy) 
  
Úspěšným kandidátům výběrového řízení nabízíme:  
> zázemí mezinárodního zaměstnavatele 
> profesní růst 
> vzdělávání 

> 5 týdnů dovolené 
> atraktivní benefity 
> relokační bonus 

  
Pokud Vás nabídky zaujaly, zašlete prosím svůj životopis na emailovou adresu: 
pavlina.klementova@accenture.com či navštivte naše webové stránky www.accenture.com (zvolte 
požadovanou lokalitu), kde je možné aplikovat přímo na některou z našich volných pracovních pozic. 
 
Budeme potěšeni, když tento email zašlete někomu ze svých přátel či rodiny, o kom se domníváte,  
že by je naše nabídka oslovila. 
Vaše případné dotazy mileráda zodpovím na níže uvedeném tel.č. 
Těším se na budoucí spolupráci, s pozdravem, 
  
  
Pavlína Klementová 
Accenture Services, s. r. o. 
V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4, Česká republika  
Tel: +420/ 225 075 000 
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Jak jsem se stala členkou Leteckého archivu v Teplicích 
Jsem teplická rodačka a v době, kdy se o tom smělo jenom šeptat, jsem věděla z vyprávění, že v našem městě, 
na Písečném vrchu spadla americká letadla a několik pilotů zde položilo životy. Bránili strategické 
průmyslové objekty, jako byla chemička, doly….. prostě zajímavý kus historie, který nám bývalý režim 

nedovolil otevřít, natož uctívat. Když se po revoluci našla 
parta nadšenců – v čele s nynějším prezidentem asociace 
Jaroslavem Zampachem - rozhodla tuto část kroniky opět 
oprášit. Bylo jasné, že to nebude snadná záležitost. Sehnat 
finance, sponzory, nadšence. Prostudovat archivy, 
vyslechnout pamětníky, vykopat trosky letadla a v 
neposlední řadě onen lety zapomenutý památník vyčistit a 
dát mu glanc, který mu náležitě patří. Nakonec se dobrá 
věc podařila a z amaterského setkání u hrobu amerických 
vojáků se stala oficiální důstojná akce, podobná pokládání  
věnců v Adinkerke. Nebylo proto proti mému svědomí, 
když jsem byla požádána, abych zde za náš krajanský 
spolek v Belgii položila kytičku. Jaké bylo mé překvapení, 
když mne poznal jeden ze starších legionářů, který se 

zúčastnil též kladení věnců v Adinkerke. Vidíte, svět je malý a osudy lidí propojeny. 
Do této chvíle probíhalo vše oficiálně. Pražská hradní stráž držela poctu, starostové okolních měst, starosta 
Teplic, pan Kubera a ostatní krátce pohovořili. S úctou jsem položila kytičku za naši Besedu a chtěla odejít. 
 
Jaké bylo však moje překvapení, když mi bylo řečeno, že se musím dostavit ještě k druhé - neméně oficiální 
části - a to přijetí do Klubu leteckého archivu - ke křtu. Trošku jsem, pravda, znejistěla, ale to už jsem byla na 
cestě k teplickému letišti, o kterém jsem do té doby neměla ani tušení. Začala jsem obdivovat krásná 
pomalovaná letadýlka kapesního modelu, moc se mi 
líbila až do chvíle, než mi bylo řečeno, že do jednoho 
musím vstoupit a udělat si letecký výlet. To už jsem 
opravdu znejistěla hodně. Hlavou mi problesklo, že 
mám doma malé dítě, manžela v Belgii a nenapsanou 
závětˇ ☺. Když  jsem viděla, že do letadýlka vstupuje i 
manželka pana starosty Kubery, zavřela jsem tedy oči a 
řekla JDU DO TOHO. Pilot řekl: “sem dejte nohu” a 
ukázal na prostor asi deset krát deset centimetrů. Fajn, 
zvládnu to. Útěk už nebyl možný. Protože jsem lehce 
širší v prostoru, nasoukala jsem se (ano - nasoukala!) do 
prostoru ještě menšího, než byl náš bakelitový přítel 
Trabant. Pilot mi nasadil sluchátka, zakšíroval do pásu a 
nastartoval. Teď už to bylo definitivní. Lehce jsem mu 
naznačila, že se bojím, ale pilot jen mávl rukou s komentářem, že si lítá na pizzu do Náchoda ☺… Pravda, 
trochu jsem znejistěla, když jsem si na přístrojové desce (do které jsem narážela koleny) četla ruské nápisy. 
Už vám ani nepovím, proč jsem se nezeptala, jestli ta přístrojová deska není z auta Žiguli, ale určitě to v tom 
momentu nebylo ze slušnosti. To už jsme se vznášeli nad městem. Země, nebo my jsme se otáčeli, prostě 
krása s lehkým šimráním v žaludku. Při jedné otáčce, kdy mi chtěl pan pilot udělat radost, jsem se tak lekla, 
že jsem vzala za páčku, kterou jsem měla mezi koleny. V tom momentě znejistěl i pan pilot. Já totiž zatáhla za 
řídicí páku, což jsem samozřejmě nevěděla. Létali jsme asi deset minut, zamávali rodným Teplicím a pilot se 
pojal přistávat a za “vtipného” komentáře typu “trefíme se??? ” začal najíždět na kopec, který byl ale z naší 
strany ostrou skalou…..  
No nic: trefili jsme se. Letadlo přistálo: já dala zase nohu na tu destičku na křídle a jako housenka jsem se 
vykroutila ven. Tam mne čekal huronský smích všech (teď už) spolučlenů a členek Leteckého archívu: oni 
totiž celou tu moji konverzaci s pilotem, kvičení a rozdávání majetku po mé smrti poslouchali u rádia….. 
 
Příští rok se určite sejdeme u kladení věnců znova, pro mě ale už – proboha - bez té letecké akrobacie. 
Anita☺ 
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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 : JanWanka 
Tel.:027344765 
Fax:027344765 
GSM:0495/671638 
e-mail: jan.wanka@chello.be 
 
************************************************************ 

 
Tři pozvánky- lákadla  ☺……. 
 

Chtěli bychom vás pozvat na schůzku Besedy do 
Pražského domu, která bude celá ve znamení IQ. 
Nelekejte se!!!!!!! Žádné přísné testy a měření “kvocientu 
150”, ale přijde mezi nás pan Jan Fikáček, zakladatel 
MENZY a popovídá si s námi vážně i nevážně o různých 
druzích inteligence. Můžete si udělat i nějaky ten testík, 
zjistit, jak jste na tom s inteligencí sociální, emoční atd. 
atd. Téma nadmíru zajímavé, nemyslíte? Olinka napeče 
vaše oblíbené dortíky, nápoje budou gratis. Vítán je 
každý od 0 - 99 let.  
Zapište si do agendy toto datum:  

          27. 10. 2007, začátek ve 14:30. 
 
 
Dále bych vás chtěla pozvat do ZOO Planckendael, kde se v říjnu zajímavým způsobem slaví 
Halloween. Akce je určena zejména pro rodiny s dětmi, ale vítáni jsou samozřejmě všichni. 
Jedná se o procházku po setmění, protkanou světýlky, nasvícenými dýněmi, duchy a vůbec vším, co 
k tomuto keltskému svátku patří. 
Planckendaal nemá ještě přesný datum této akce, ale budeme vás včas informovat emailem. 
www.planckendael.be   ( Mechelen / Malines ) 
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Český krajanský spolek „Beseda“ 
 a Europe Direct du Brabant Wallon 

 
 

pořádají pod záštitou 
Jeho Excelence velvyslance České 

republiky v Belgii,  
pana Vladimíra Müllera 

 
 
 
 
 
 

v pátek 28. září 2007 od 20h00 
 
 
 
 
 
„Českou svatováclavskou zábavu” 

 
 
 
 
 
 

v sále 
"Le Foyer" - Centre culturel,  

Rue Jules Hans 4, 
 BRAINE-L’ALLEUD 

 
 
 

K tanci hraje hudba Ladislava 
Mejstříka z Prahy 

 
Vstupné: 

v předprodeji 10 € do 25.09. 
 310-4819299-37 Beseda 

na místě 12 € 
 

Občerstvení 
TOMBOLA 

 
 
 

Společenské oblečení podmínkou 
 

L’association tchèque “BESEDA” 
et Europe Direct du Brabant Wallon 

 
 

vous invitent sous les auspices de Son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur 

de la République tchèque en Belgique 
Vladimír Müller 

 
 

le vendredi 28 septembre 2007 
à 20h00 

 
à la 

 
 
 

“Fête de Saint Venceslas” 
 
 
 
 
 

dans la salle 
"Le Foyer" - Centre culturel, 

Rue Jules Hans 4, 
BRAINE-L’ALLEUD 

 
 

Musique par l’orchestre de Ladislav 
Mejstřík de Prague 

 
Entrée: 

prévente 10 € jusqu’au 25.09. 
310-4819299-37 Beseda 

sur place 12 € 
 

Buffet 
GRANDE TOMBOLA 

 
 
 
 

Tenue de ville 

De Tsjechische vereniging 
“BESEDA” en Europa Direct van 

Waals Brabant 
 

nodigen u uit onder het toezicht van 
Zijne Excellentie de Heer 

Ambassadeur van 
de Tsjechische Republiek in België, 

Vladimír Müller 
 
 
 

op vrijdag 28 september 2007 
om 20u00 

 
op het 

 
 
 

“Feest van de Heilige Václav” 
 
 
 
 
 

in zaal 
"Le Foyer" - Cultureel Centrum, 

Rue Jules Hans 4, 
EIGENBRAKEL 

 
 

Muziek door het orkest van Ladislav 
Mejstřík uit Praag 

 
Inkom: 

voorverkoop 10 € tot 25.09. 
310-4819299-37 Beseda 

ter plaatse 12 € 
 

Buffet 
GROTE TOMBOLA 

 
 
 
 

Avondkledij 
 

ZVEME VÁS NA PRVNÍ ČESKO-BELGICKOU ZÁBAVU
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S laskavou podporou: 

Avec l’aimable soutien de: 
Met de vriendelijke steun van: 
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FOTKY   BBQ   2007



 
Září 2007                                         Zpravodaj                                           Číslo 3 - 2007 
 

 11

Vítá vás nová rubrika       „Představujeme vám krajany“                                                                      
                     

Prosím, představte se:  Jako první, na čestném místě :  
 paní   Ludmila  KUPKOVÁ  
 „Božínku, jak já jen ráda za mládí tancovala“  prozrazuje 
mi naše nejstarší krajanka při poslechu hudby, linoucí se 
z rádia. Oči jí jen září radostí, nejraději by se opravdu 
roztancovala. A já se jen udiveně ptám: 
 „Tohle že je paní, která letos oslavila 95 let?“ 
Je tomu ale skutečně tak. Však ji takovou všichni i známe. 
Vždy milou, usměvavou, mající krásný vztah k České 
republice i k českým krajanům. A k mladým lidem, hlavně 
k malým dětem. Které jí život, bohužel, nedopřál. „Jaké 
byly vaše začátky? A vůbec celý život?“ ptám se zvědavě. 

A to, co se dozvídám, stojí za vydání zajímavé knihy. Však hned uvidíte. Narodila se 30. května 1912 
v Budvě, v tehdejší Dalmácii, v rodině českého lékaře a srbské matky. (Dalmácie v té době spadala ještě pod 
Rakousko-Uhersko). Když nedlouho poté vypuká válka v italské Gorici, otec tam odchází jako lékař 
Červeného kříže. Matka s dětmi zůstávají v Budvě, ne však nadlouho. Srbský král vypovídá ze země 
Habsburky, manželky Čechů i s dětmi musí opustit Srbsko a jsou odsunuty do Terstu v Itálii. „A tady mohl 
můj případ definitivně skončit“ říká paní Lída. Byly jí tehdy 2 roky, při balení si zlomila ruku, tím nestihly 
první odjíždějící loď, v důsledku čehož nevědomky zachránila sebe i rodinu. Loď totiž narazila na minu. 
V Terstu se dlouho nezdržují, odtud se přesunují do Vyškova na Hané, kde se setkávají i s otcem. Zde pak žijí 
až do vyhlášení 1. republiky v r. 1918. Z Vyškova je vede další cesta do Brna, kde paní Lída navštěvuje 
gymnázium a v 19 letech se vdává za českého inženýra, pracujícího ve Zlíně, kam se za ním stěhuje. Leč ani 
tam jí není dopřáno, aby se zde usadila nadlouho. Po roce je manžel, coby zástupce firmy Kolben-Daněk, 
vyslán do tehdejší Persie, do Teheránu, kde staví Češi cukrovar. Paní Lída jede samozřejmě s ním. Po čase je 
překvapuje válka v Evropě, díky které se jejich pobyt v Persii prodloužil. Na život v Teheránu vzpomíná paní 
Lída s nostalgií a ráda, dnes jí už jen fotografie připomínají bezstarostný život, který tam žila.  Avšak i ten 
měl brzy skončit. Situace v Persii se značně komplikuje a zhoršuje, vše se začíná obracet proti šáhovi Rézovi 
Páhlavímu.  
Na konci války proto paní Lída odjíždí do egyptské Káhiry, kde pracuje po dobu jednoho roku na čsl. 
ambasádě. Tam ji však zastihuje zpráva o zhoršujícím se zdraví jejího otce, proto neváhá a rozhoduje se 
k okamžitému návratu domů do Brna. To se píše rok 1946. V Československu však nezůstává dlouho, nelíbí 
se jí ruská nálada, která tu zavládla. Využívá proto nabídky k práci z Francie a odjíždí do Paříže. Tam se po 4 
letech setkává se svým manželem, který mezitím pracoval v Anglii. Zvykání si na sebe nebylo právě nejlehčí. 
Dlouhá doba odloučení je rozdělila. 
Přesto však s ním po roce odjíždí ještě do Belgie, kde on dostává pracovní příležitost. Po ukončení této práce 
přijímá v Bruselu místo obchodního rady, kde se však musí komunisticky angažovat. S čímž paní Lída 
nesouhlasí. A zatímco on práci přijímá, ona odchází v Belgii do emigrace. Jejich cesty se definitivně 
rozcházejí.  
V Bruselu pracuje střídavě na Univerzitě, občas je bez práce, nakonec však dostává uplatnění v zařízení pro 
staré lidi, kde žijí Rusky. Pomohla jí k tomu ruština, kterou dokonale ovládala. Tam zůstává plných 19 let.  
To se již píše rok 1970. Poté ještě pracuje s dětmi, pomáhá studentům s češtinou… 
V roce 1978 se provdává za Belgičana p. Depraetera, se kterým žila až do jeho smrti v r. 1995. 
Dnes již zůstala sama. To slovo „sama“ však nemá v jejím případě své opodstatnění. Je totiž stále obklopena 
svojí rodinou, svými přáteli. Její byt se stále hemží návštěvami. Nebo je na návštěvy zvána ona sama. Žije ve 
vzpomínkách na svoji romantickou Budvu, je ve stálém spojení se svým milovaným Brnem, kde žije její 
rodina. Má ráda české krajany, jejichž schůzky si nikdy nenechá ujít. Miluje malé děti, hodně čte, ráda hledá 
ve slovnících a používá slovanské jazyky, kterých zná nespočet. Žije stále plnohodnotným životem. 
„A váš recept na dlouhověkost?“ zvědavě se jí ptám na závěr našeho rozhovoru.„Řídím se heslem „jez do 
polosyta, pij do polopita, dožiješ se dlouhého léta. Každé ráno cvičím a neodpustím si odpolední 
procházky. Ale jednu neřest přece jen mám“, svěřuje se mi. „Večer  před spaním si dám malou 
štamprličku. To je ten pravý životabudič!!“ Což nás obě srdečně rozesměje. 

                                                S paní Lídou Kupkovou si vyprávěla Alena Gilbert. 
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Společenská rubrika 
Milí krajané,  nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě. 

Děkujeme.  
15. září 2007 oslaví narozeniny paní Jeanine 
Šponarová - Balsaert 
20. září 2007 oslaví narozeniny paní Jindřiška 
Bourgaux - Šimáčková  
22. září 2007 oslaví narozeniny dlouholetý člen 
Besedy, pan Ján Valach. 
19. října 2007 oslaví narozeniny členka Besedy, 
paní Jana Cools - Šrajlová 
 

 
 

27. května 2007 se narodila Anežka, dcera 
Vincenta a Jitky Andruétanových.  
30. května 2007 se narodil Tim, syn Jana a Jany 
Benešových. 
26. července 2007 se narodil Jan, syn Jaroslava 
Dáši Strakových. 
18. srpna 2007 se narodil Tomáš, syn Radoše 
Horáčka a Veroniky Gomez  

 

 

Všem oslavencům, miminkům i rodičům srdečně blahopřejeme 
a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

 
┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 
 
5. dubna 2007 náhle zemřela paní Juliana 
Jenišová, rozená Damašková, z La Louvière.  
 
 

13. července 2007 zemřela paní Olga 
Podzimková, která pomáhala při organizaci našich 
akcí i pečením četných dobrot. 

Upřímnou soustrast všem příbuzným. Čest jejich památce! 
┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 
 

KALENDÁŘ ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU BESEDA : 
 
1) Svatováclavská zábava Sál „Le Foyer“, Braine-l´Alleud Pátek 28. září od 20.00 h 
2) Schůzka Besedy Pražský dům 

 av. Palmerston 16, Brusel 
Sobota 27. října 2007  
od 14.30 h 

3) Halloween ZOO Planckendael 
Mechelen/Malines 

Datum bude oznámeno 
e-mailem. 

4) Podzimní dýchánek České centrum, rue du Trône 60 Středa 21. listopadu od 14.00 h 

5) Mikulášská nadílka České centrum, rue du Trône 60  Sobota 8. prosince od  14.00 h 

 
POZOR! České centrum, velvyslanectvi a mnohá další česká zastoupení v Belgii se stěhují. 

České centrum 
60, rue du Trône 
1050 Bruxelles 
tel. 02/21 39 430, fax. 02/21 39 431 
e-mail: ccbrussels@czech.cz    
www.czechcenter.be 

Czechtourism 
60, rue du Trône 
1050 Bruxelles 
tel.02/21 39 440, fax. 02/21 39 441 
e-mail: info-be@czechtourism.com   

 
Příští číslo Zpravodaje vyjde v listopadu, uzávěrka je 28. října 2007.  

 Pište nám na adresu spolek.beseda@email.cz,  
nebo Český krajanský spolek Beseda, 15, Rode Kruisstraat, 2830 Willebroek                   


