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Milí krajané, 
 
Tak nám otevřeli Český dům. Pro místní – bruselské – už  vlastně žádná novinka, pro ty z vnitrozemí – nebo ty, 
co nemají internetové spojení se světem, určitě novinka. Street party s koncerty Čechomoru, který snad nikoho 
nenechal v klidu, trochu melancholická Iva Frühlingová a v neposlední řadě rozesmál naším klasickým českým 
humorem i Děda Mládek Illegal Band. Volba více než dobrá, moderní, je vidět, že se naštěstí upouští od českých 
zasloužilých kulturních stálic ☺. Plzeňský kraj čepoval plzeňské, Jihočeský kraj Budvar, Morava víno.... pekly se 
bramboráky, palačinky, krajové speciality mohl ochutnat každý – tedy pokud se k jednotlivým stánkům prodral 
☺. Na chvíli byla Rue Caroly česká ulice se vším všudy, svátek, dobrá nálada. 
Datem 11.10.2007 byla tedy slavnostně otevřena budova, kde najdete vedle zástupců našich jednotlivých krajů, 
České aerolinie, CzechTourism, poradenské a lobbistické firmy a v neposlední řadě i nově otevřené České 
centrum.  
To poslední zajímá náš krajanský spolek snad nejvíce, protože si nad námi pan ředitel Petr Polívka vzal tak trochu 
patronaci a přislíbil, že si můžeme v těchto noblesních prostorách organizovat koncerty, dýchánky a naše měsíční 
schůzky výboru.  
Spolupráce se osvědčila už ve stísněném, možná bych mohla  hezky říct – komorním – Českém centru, ale zde to 
teprve bude radost a čest cokoliv organizovat.  
V nejbližší době bude také v těchto prostorách umístěna vitrína, kde bude možné si prohlédnout téměř 100 let 
starou krajanskou kroniku s unikátními zápisy z dob předválečných, poválečných, totalitních i 
posametorevolučních. Určitě zde umístíme cenu, kterou obdržel náš krajanský spolek v roce 2004, a naše loutky, 
které dodnes spaly v depozitáři Československého ústavu zahraničního v Praze a nebylo pro ně vhodné místo a o 
nichž hovoří v naší krajanské rubrice zasloužilá členka spolku - bývalá předsedkyně, paní Jindřiška Šimáčková.  
 
Vidíte: naše spolupráce s novým Českým centrem je dobře nastartovaná, teď jen zapalování na dobré akce a vaše 
spokojenost bude zaručena.. 
Je dobré vědět, že i když nemáme vlastní místnůstku, můžeme se obrátit na Pražský dům i České centrum, paní 
konzulku, ambasádu……všichni se nám snaží vyjít vstříc, za což jim tímto způsobem děkuji (a už se omlouvám 
těm, na které jsem zapomněla ☺). 
 
Víte, krajané byli v Belgii, co paměť pamatuje i nepamatuje, a jen změna politické situace a to, že Brusel je střed 
Evropské unie, zvýšilo českou komunitu do takového počtu, jako je nyní. Co je tedy klasický český  krajan v 
Belgii? Ten, co zde žije od roku  48, 68 nebo z let 80 tých? Nebo je klasický český krajan ten, co zde zakotvil v 
evropských institucích, nebo dívka, která se sem provdala? Osobně si myslím, že krajan je ten, kdo zde žije a 
pracuje. A jestli je tu dvacet let nebo dva roky, je úplně jedno – bavit se a navzájem se stýkat chtějí všichni. 
 
Takže, milí krajané, zastavte se na chvíli v nadcházejícím předvánočním čase v Českém centru a v klidu se 
pokochejte výstavou…koncertem…. Určitě si vybere každý z vás. 
Zbývá jen dodat, že nové České centrum se nachází na rue du Trône 60 v přízemí a je dobře označeno. O akcích, 
které zde BESEDA bude pořádat, vás včas poinformujeme.  
 
Anita☺.
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Reakce na článek o paní Krajníkové z čísla 03/2007 

 
V našem posledním čísle Zpravodaje jsem se zmiňovala o problémech rodinného soužití smíšených 
manželství, konkrétně paní Krajníkové. Chtěla bych tímto poděkovat za dopisy čtenářů (spíše 
čtenářek), asi jsem narazila na citlivou otázku, protože vašich dotazů a příběhů bylo dost. 
 
Na náš článek reagovala i naše nová konzulka, paní LENKA POKORNÁ, která si na mne udělala 
čas a o dané problematice jsme pohovořily. Dodala mi úplně nové internetové stránky, kde se 
můžete dočíst o všem, týkajícím se problematiky dětí ze smíšených manželství. 
 
                                                  www.umpod.cz 
 
Raději bych byla, kdyby je nikdo z vás nepotřeboval, ale nikdy nevíte. Určitě si klikněte……. 
 
 
Dále jsem vás chtěla upozornit, že pracujeme na nástěnce v prostorách 
konzulátu, kde najdete kontakty na nás, fotografie z našich akcí, 
Zpravodaj, potřebné adresy v Bruselu a Belgii vůbec, náš program,  
atd. atd.  
 
 
Anita☺. 

 
 

************************************************************* 
 
 

 
 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 
 
Napište nám svůj příběh, máte pro nás zajímavou informaci? webové stránky? básničky v šuplíku, 
kritickou připomínku, či nějakou žertovnou tobolku? NAPIŠTE  NÁM !!! Můžete psát i pod 
pseudonymem, jste vítáni.  
 
P.S. Aničko, tvůj cestopis mám připraven na letní časy ! 
 
Anita☺ 
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380 WORLDWIDE NEWSPAPERS FROM 66 COUNTRIES 
SAME DAY MORNING DELIVERY 

 
 
 

NewspaperDirect is a supplier of international newspapers that we print on A3-format in 
Brussels, and deliver the same day in Brussels and the next day in the rest of Belgium, 

including different Czech and Slovak titles. (contact : newspaperdirect@skynet.be ) 
 
  

Next to the paper versions of these newspapers, it is also possible to subscribe to the electronic 
versions of these newspapers, which are available through the internet from early in the 

morning, allowing you to read all these different titles on your computer in their original layout 
(with all text and all photographs and advertisements etc). 

 
  

Try out our subscription to the electronic versions of Noviny, Hospodarske Noviny, MF DNES, 
Pravda (slovakia) at www.pressdisplay.com . Subscription plans are available from 

9,95$/month.  
 
  

We are glad to offer you a free 1 month trial to the electronic version of your favourite 
newspaper  

 
:  
 

- Surf to www.pressidsplay.com 
- click "sign in" 

- click "new user" 
- enter your contact data 

- Use offer code NPDB11 for a FREE 1 month trial. " 
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                          Představujeme vám krajany 
 

Kdo by neznal veteránku a pilíř českého krajanského  spolku BESEDA 
v Belgii paní   
Jindřišku Šimáčkovou-Bourgaux? 
Za oněch 16 let, kdy vykonávala funkci předsedkyně spolku, se hluboko 
vryla do mysli všech česko-belgických krajanů, kteří si jí dodnes váží, 
obdivují ji a mají ji opravdu rádi. 
„Jaký vítr vás vlastne zavál do Belgie?  ptám se. 
Všechno zavinila válka. Sudety byly obsazené, do Liberce, kde jsem 
tehdy žila, přijíždějí váleční zajatci z Německa. Mezi nimi i Belgičan 
Jules Bourgaux. Našli jsme v sobě zalíbení, což byl ovšem problém. Byl 
zajatec a styk s nimi byl přísně zakázán. Naštěstí přichází rok 
osvobození 1945. A s ním i naše svatba. Hned první poválečný 
oddávací den jsme se vzali. 
„A pak hurá do Belgie, že?“ 
Týden po svatbě odjíždíme do Prahy, odkud jsme měli být repatriováni 
do Belgie. Tam mě čeká velká událost. Setkávám  se tam totiž 
s prezidentem E. Benešem. Přesto však mým nejmilejším prezidentem  
zůstává stále T. G.  Masaryk. Cesta do Belgie byla značně 

komplikovaná. Plzeň-Lion-Paříž-Brusel všemi možnými dopravními prostředky, a konečně Genval, kde jsem se měla usadit 
natrvalo. 
„Dodnes tu bydlíte, takže to skutečně vyšlo“. 
Vyšlo, to ano. Po krátké době se mi ale začalo silně stýskat po mojí vlasti, přepadl mě takový stesk, že jsem ani dýchat 
nemohla.  Manžel měl naštěstí pro moji slabost pochopení a v r. 1946 se nakrátko se mnou vrací  do Československa.  
Po návratu do Belgie jsem pak začala pracovat v továrně na léky, později v mateřské školce. Manžel byl truhlář.  
„Takže jste si přece jen zvykla?“ 
Tak rychle to přece jen nešlo. V r. 1949 znovu odjíždím do Československa, tam však již panuje silná komunistická nálada, 
kterou jsem neunesla. Rychle tedy zpět do Belgie, kde jsem již začala pomalu zapouštět kořeny. Tím spíše, že přišly na svět 
i děti. Děti mám nakonec 3, vnuků 7 a dokonce i 4 pravnuky. Jsou mým velkým potěšením. 
„A co vaše spolupráce s krajany? Jak jste se s nimi seznámila?“ 
Právě v onom roce 1949 se seznamuji s další Češkou Zdeňkou Makoňovou-De Raadovou a v roce 1950 vstupuji do 
krajanského spolku BESEDA-VOLNOST. Tam jsem se začala nejdříve starat o knihovnu. Tenkrát měla česká kniha mezi 
krajany mnohem větší váhu, než je tomu v dnešní době. Kniha se půjčovala za 2 Bfrs, vypůjčit si bylo možno nejvýše 2 knihy 
za měsíc a trest za svévolné zadržování knih bylo vyloučení ze spolku. Po knihovnici jsem se stala jednatelkou a po smrti 
předsedy Václava Dušky jsem v únoru 1976 převzala v bruselském hostinci U krále Alberta předsednictví spolku. Na celých 
16 let. Nesmím ale mluvit jen o sobě. Místopředsedkyní a mojí skutečnou pravou rukou se stala právě  Zdeňka De Raadová.  
A rovněž bez pomoci mojí rodiny, manžela a dětí, bych byla mohla těžko zastávat takovouto náročnou funkci.  
„Jak fungoval váš  tehdejší krajanský spolek? Co jste v něm dělali?“ 
Scházívali jsme se jedenkrát v měsíci, jednou do roka jsme pořádali velkou zábavu. Na schůzkách se chtěl každý dozvědět, 
co se děje v ČSSR, setkat se s českými krajany, popovídat si. Já sama jsem pro krajany překládala, vdovám po hornících 
jsem pomáhala vyřizovat penze… Tenkrát byla doba naprosto jiná než dnes, hranice byly uzavřené, lidé nemohli cestovat 
domů. Dnes na tu dobu neradi vzpomínáme.  
„A co vaše slavné loutkové divadlo?“ 
 Velkou roli v našem krajanském životě hrálo skutečně naše loutkové divadlo, které jsme budovali od dvacátých let minulého 
století. Postupně jsme se skládali na další a další loutky, z nichž první byly z lipového dřeva a pocházely z Československa. 
V roce 1979 dokonce vyhrály 3. cenu na mezinárodní výstavě v Bruselu. Poté, v roce1988, kdy mělo být v Praze 
vybudováno krajanské muzeum, můj manžel Julek loutky opravil (tehdy nám za ně zde v Belgii nabízeli až 100 tisíc belg. 
franků!) a my je se Zdeničkou De Raadovou odvezly do Čsl. ústavu zahraničního v Praze. Zde jsou uskladněny a čekají… 
Krajanské muzeum se totiž nekonalo. 
„Teď vám prozradím radostnou zprávu já“:  Loutky se již chystají na zpáteční cestu do Bruselu. Mají již vyhrazeno 
místo v krásné výstavní galérii nového Českého centra. Do konce tohoto roku se s nimi znovu shledáme.   
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„A váš odchod z předsednického místa?“ 
Nečekaně mi umírá manžel a já zjišťuji, že již předsednickou funkci nemohu dále vykonávat. Že ji musím předat někomu 
mladšímu. Předsednictví skládám v roce 1991. Členkou krajanského spolku zůstávám samozřejmě i nadále, můj vztah k 
našim krajanům, k našemu spolku, jakož i k mojí vlasti zůstává i nadále silný a vřelý. Při prvních slovech naší krásné hymny 
„Kde domov můj, kde domov můj …“  si stále uvědomuji, kde jsou skutečně zapuštěny moje kořeny…. 
 
    S Jindřiškou Šimáčkovou si zavzpomínala a do dalších let jí za všechny krajany  popřála pevné zdraví        Alena Gilbert 
 

 
 
 
 
 

Tak trošku předvánoční….. 
 

Začínáte držet dietu před Vánoci, nebo až po nich?  ☺ 
 
V obou případech vám vřele doporučuji recept na přímo „božskou manu“ se jménem ŠUHAJDY, o 
kterou byste neměli být ochuzeni. 
Recept jsem si přečetla kdysi ve ZPRAVODAJI od slovenské předsedkyně Valerie Compernolle a pokud 
jste jej ještě nezkusili, tak my doma ano. Od té doby se bez Šuhajd o 
Vánocích neobejdeme. I když je to trochu „piplačka“, výsledek vám vše 
vynahradí. 
 
Tak jak na to?  
 
Nejdříve si zakupte malé papírové košíčky. 
Poté můžete začít pracovat na dvou masách: 
První masa:  25 dkg ztuženého tuku              Druhá masa:  1,5 dcl mléka  
                       1 BB puding (Dr Oetker)                              20 dkg cukru 
                       2 pol. lžíce kakaa                                          10 dkg mletých ořechů 
                                                                                             10 dkg strouhanky 
                                                                                              rozinky namočené v rumu 
                                                                                              rum 
 
1) Rozpustíme ztužený tuk, do odstaveného vmícháme puding a kakao (pozor na hrudky!) 
    Necháme zchladit. 
 
2) V horkém mléce rozvaříme cukr, přidáme ořechy, strouhanku, rozinky. Necháme na  
     mírném ohni za stálého míchání nabobtnat. Přidáme trochu rumu i do masy. 
 
3) Lžící dáváme do košíčku první masu, na to natřít druhou masu a zalít masou první. 
    Navrch dáme oříšek a zázrak je hotový. 

                                                                                        
 

Dobrou chuť,  Alena  . . . . . . 
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. . . . . Když jsem dostala od Alenky tento recept, v duchu jsem se potutelně usmívala, 
protože mi ještě do telefonu říkala, že ho sama zkoušela a je to prý “ňamka”. URČITĚ JEJ 
VYZKOUŠEJTE, já jej pak ráda otestuji, protože: 
 
 
Tak to bych to ale nesměla péct já, protože já zkazím snad i perník z prášku Vitana a dobrovolně bez 
mučení to přiznávám. 
 
Musela jsem se smát, protože před dvěma lety jsme měli předvánoční schůzku v Pražském domě a 
každá z nás se rozhodla, že něco upeče. Konkurovat Olze nebo Martě bylo nad lidské síly a když 
jsem se dozvěděla, že přijde ještě vrchní cukrář pan Pokorný, bylo úplně hotovo. 
Rozhodla jsem se tedy, že uválím kokosové kuličky (maminka vždycky říkala, že to zvládne snad 
každý ☺). Moje dcera nemohla nadšením dospat, já si dala sklenku dobrého českého sektu, navodila 
vánoční atmosféru a už jsme míchaly máslo, kokos, kakao a já nevím co všechno. Pravda, občas 
jsem přisypala víc kakaa nebo dala víc kokosu, bo se mi “TO” zdálo nějaké divné a vůbec ne jako od 
maminky.  
 
Výsledek? Moje dělové koule pochválil sice každý, ale ty kokosove kuličky od pana Pokorného se 
snědly přece jen nejrychleji. Raději jsem je nikomu nevnucovala, protože o zdraví krajanů se přece 
musí dbát. Jediný, kdo byl spokojen, byla moje dcera, ta mě uhání, kdy že ZASE budeme spolu 
“péct”….. HELP ! 
 
 
Anita☺ 
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Malá fotoreportáž z první česko-belgické SVATOVÁCLAVSKÉ  ZÁBAVY dne 28.9.2007.  
Myslím, že k fotečkám není co dodávat, atmosféra byla parádní, hudba pana Mejstříka hrála 
k všeobecné spokojenosti a raut, který pro nás připravili dva profesionální kuchaři, byl tak krásný, 
že ho snad byla škoda i sníst ☺.  
Příští rok si Václavskou ve stejném složení určitě zopakujeme. 
 
Děkuji všem sponzorům, pomocníkům a v neposlední řadě i děvčatům z výboru. Anita☺ 
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M I K U L Á Š S K Á 
 

Krajanský spolek BESEDA a SLOVENSKÝ  KRAJANSKÝ 
SPOLEK si vás dovolují pozvat na tradiční Mikulášskou nadílku, 
která se bude konat v prostorách Slovenského zastoupení při EU na 
avenue Cortenbergh/Kortenberglaan  79 v Bruselu dne 8.12. 2007 ve 
14.00. 
 
Přivítá vás klaun FLIPO*, který mluví jak vlámsky, tak francouzsky a 
pro každého človíčka má připravené balónky a triky. Pro děti 
postavíme opět “palačinkovou” bránu, každý pod 150 cm dostane 
palačinku zdarma ☺. Anděl už má připravenou nebeskou knihu, ve 
které si může číst – kdo byl hodný a kdo ne – jen on a Mikuláš. Takže, 
milé děti, připravte si básničku, písničku, namalujte obrázek a přineste 
jej s sebou, za to má pro vás Mikuláš připravenou nadílku…. Ale 
jakou? To je překvapení. Jen prozradím, že je jiná, než vloni a předloni. 
 
Na ty, co už na Mikuláše a čerta nevěří, se těší pohoštění za lidové ceny, plzeňské pivo, alko, nealko 
a domácí pečivo a chlebíčky od naší vrchní hostitelky Olgy.  
 
Vstupné je pro členy  BESEDY 5 €, pro nečleny 8 € za dospělou osobu. Děti mají samozřejmě vstup 
gratis. 
 
Jak se přihlásím ? 
 
1/  emailem na  olga.schmalzried@gmail.com či telefonicky na čísle : 02 384 96 44, 
     do předmětu napište MIKULÁŠ a vaše jméno, pod kterým se budete hlásit u vstupu.  
     !!!!!POZOR!!! Vedle jména připište též SK (Slovensko) nebo CZ (Česko) !!!! 
 
     JMÉNO  DÍTĚTE  ( dětí) : 
1. …………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………… 
 
 Připište též poznámku pro Mikuláše - co chcete, aby Mikuláš dítěti řekl.  
 
2/  dále vás chceme požádat o zaslání vstupného na číslo účtu:  
     310-4819299-37 s heslem MIKULÁŠ, vaše jméno a SK nebo CZ.  
     Uzávěrka přihlášek je 30.11. 2007.  
     Upozorňujeme, že počet míst je omezen, hlaste se tedy co nejdříve !!!!!!! 
 
 
Těší se na vás Mikuláš, čert, Valéria a Anita, výbor Besedy a všichni pomocníci….. ☺ 
 
* www.flipo.be   určite stojí za podívání 
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MIKULÁŠSKA   
NÁDIELKA  
SLOVENSKÝ KRAJANSKÝ SPOLOK a Krajanský spolok 
BESEDA si vás dovoľujú pozvať na tradičnú Mikulášsku nádielku, 
ktorá sa bude konať v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, 
avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 79, 1000 Brusel,  
v sobotu 08. 12. 2007 o 14.00 hodine.  
 
Privíta vás klaun FLIPO*, ktorý hovorí flámsky aj francúzsky a pre 
každého drobca má pripravené balóniky a triky. Pre deti bude postavená "palacinková" brána, každé 
dieťa, ktoré nepresahuje 150 cm dostane palacinku zdarma ☺ . Anjel si už pripravil nebeskú knihu, v 
ktorej budú čítať – kto bol dobrý a kto nie – len on a Mikuláš. Takže, milé deti, pripravte si 
básničku, pesničku, nakreslite obrázok a prineste ho so sebou, za to ma Mikuláš pre vás pripravenú 
odmenu… Aká bude? To je prekvapenie. Len prezradíme, že bude odlišná ako po iné roky. 
 
Pre tých, ktorí už na Mikuláša neveria, bude potešením pohostenie za symbolické ceny: plzenské 
pivo, alko a nealko nápoje ako aj domáce pečivo a chlebíčky od hlavnej hostiteľky Olgy. 
 
Vstupné je pre členov Besedy 5 EUR a pre nečlenov 8 EUR za dospelú osobu. Deti majú vstup 
zdarma. 
 
Ako sa prihlásim? 
 
1) emailom na olga.schmalzried@gmail.com  alebo telefonicky na čísle: 02-384.96.44. Pri maili 
uveďte do predmetu MIKULAS a vaše meno, ktorým sa budete prezentovať pri vstupe. 
!!POZOR!! Vedľa mena napíšte tiež SK (Slovensko) alebo CZ (Česko). 
 
MENO DIEŤAŤA resp. DETÍ: 
 
1. ................................. 
2. ................................. 
3. ................................. 
4. ................................. 
 
Pripíšte taktiež poznámku pre nebeskú knihu – čo by ste chceli, aby 
Mikuláš dieťaťu povedal. 
 
2) Taktiež vás chceme požiadať o zaplatenie vstupného na číslo účtu: 
310-4819299-37  
s označením hesla MIKULAS, vaše meno a SK alebo CZ. 
Uzávierka prihlášok je 30.11.2007. 
Upozorňujeme, že počet miest je obmedzený, prihláste sa teda čo najskôr!! 
 
Tešia sa na vás Mikuláš, čert, Anita, Valéria a všetci, ktorí akciu pripravujú.... ☺ 
* www.flipo.be  vám ponúka virtuálnu návštevu u klauna už teraz. 
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Podzimní  dýchánek 

                                                              
Jak všichni víte, pořádáme pravidelné odpolední 
„dýchánky“. Na tom příštím nám zazpívá a vánočně naladí 
paní Jiřina Nebesářová, kterou doprovodí klavírista 
Alexis. 
Její repertoár je bohatý: od klasických písní k moderním, 
od českých po zahraniční..... Přijďte si poslechnout a 
zazpívat.  
 
Na shledání s vámi v sobotu 24.11. ve 14.00  
v PRAŽSKÉM DOMĚ, na adrese avenue Palmerston 16 
v Bruselu ................... se těší Alena, Anita, Olga, Marta, Ruth 
 
 

 
 
 
 

Vánočková sobota 
 

Staré dobré přísloví říká, že „do třetice je všeho dobrého ...“  Zveme vás tedy na v pořadí již 
třetí vánočkový víkend. Scházejí se na něm krajané a krajanky všech věkových kategorií, Češi i 
Slováci, členové Besedy i její příznivci a také cizinci, kteří se mají zájem naučit se něco nového. 

Vánočky budeme připravovat, plést a péct na známé adrese v Braine-l´Alleud (rue des 
Arbalétriers 51) v sobotu 1. prosince 2007 od 10. hodiny ranní minimálně do půlnoci. Dostanete 
se k nám lehce autem nebo vlakem, cesta z Centrálního nádraží trvá 16 minut, na nádraží vás 
můžeme vyzvednout. Zájemcům pošlu popis cesty autem, vlakové spojení najdete na www.b-rail.be  

Na jednu vánočku budete potřebovat: ½  kg  polohrubé mouky (vhodná je i místní „farine 
fluide čili vloeiende bloem“), 100 gr cukru, 100 gr másla či margarínu, 2 - 3 vejce,  ořechy nebo 
mandle. Další ingredience, jako mléko, kvasnice, sůl a rozinky, dodáme. Nezapomeňte si přinést 
dost velkou mísu, ve které těsto vymícháte a kde vykyne, a také podnos či krabici, ve které si 
upečenou vánočku odnesete či odvezete domů. Vánočka na obrázku má dvě patra, ty naše jsou však 

třípatrové. 
Přijít „pobejt“, jak se říkalo v mém kraji, můžete 

samozřejmě, i když s pečením vánoček nepočítáte. 
Věřte, že je u toho dost legrace a příjemná pohoda, 
kterou za chladných zimních dnů každý uvítá. Abychom 
se na vás mohli náležitě připravit, dejte mi prosím co 
nejdříve vědět, kolik vás přijde, a to na číslo 02 / 384 96 
44 nebo 0473 / 94 09 54, případně pošlete e-mail na                  
olga.schmalzried@gmail.com. Těšíme se na vás!                              

                                                                                                 
Olga a George s rodinou      
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 ... Pro dlouhé podzimní večery...... 
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Společenská rubrika 
Milí krajané,  nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě. 

Děkujeme.  
 
25. června 2007 zemřela jedna z našich 
nejstarších krajanek, paní Marie Krobová – 
Pudilová. V prosinci letošního roku by se 

dožila 95 let, v Belgii žila 
od roku 1929. 

Upřímnou soustrast 
všem příbuzným. 
Čest její památce! 

┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼  

Dozvěděli jsme se, že nedávno onemocněla 
paní Gertruda Waksová. 
Přejeme jí brzké uzdravení, 
hodně sil a trpělivosti při 
rekonvalescenci, elán a 
optimismus do dalších let. 
Vzpomínáme a vše dobré 
přejeme i našim dalším nemocným, Janě Cools 
– Šrajlové a Bohumilu Pokornému.  

 
KALENDÁŘ ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU BESEDA : 

 
1) Podzimní dýchánek Pražský dům,  

av. Palmerston 16, Brusel 
Sobota 24. 11. 2007 od 14 h 

2) Vánočková sobota rue des Arbalétriers 51 
Braine-l´Alleud 

Sobota 1. 12. 2007 od 10 h 

3) Mikulášská nadílka SZ Slovenska při EU,  
av. Cortenbergh 79 Brusel 

Sobota  8. 12. 2007 od  14 h 

4) Bistro Golem  Rue de l’Acqueduc 63, Brusel Sobota 27. 1. 2008 od 18 h 
 
UŽITEČNÉ STRÁNKY: 

 www.czechrep.be – stránky Stálého zastoupení ČR při EU - sekce CzechPoint 
 www.czechcenter.be – stránky Českého centra v Belgii 
 www.ceslobe.org – praktické stránky pro Čechy s Slováky žijící v Belgii 
 www.krajane.net – stránky pro krajany žijící v zahraničí 
 www.czech.cz/ceskelisty - elektronická podoba časopisu České listy 
 www.radio.net – vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 

 

 Šéfredaktorka časopisu pro krajany Český dialog www.cesky-dialog.net, 
paní Eva Střížovská nám poslala nabídku na nový Český kalendář 2008, který právě vychází. 
Najdete v něm čtivě napsané články o české historii, kultuře, krajanech a přírodě, luštit můžete 
křížovky a vařit nová jídla. Stačí poslat v obálce 10 eur (zabalte bankovku do tmavšího papíru) a 
přiložit objednávku s vaší adresou. Můžete si být jistí, že kalendář dostanete, mám to vyzkoušeno. 
Objednat si můžete i starší výtisky za roky 1997, 2003, 2005 a 2006. Letošní kalendář je rozebrán. 
Objednávku zašlete na adresu: Paní Eva Střížovská, redakce Českého dialogu, Sokolovská 179, CZ 
190 00 Praha 9, ČR. Hezké počtení v letošním i v novém roce přeje všem krajanům                     Olga 
     

Příští číslo Zpravodaje vyjde v únoru, uzávěrka je 20. ledna 2007. 
 

Své připomínky, náměty a příspěvky nám posílejte na e-mailovou adresu Besedy 
spolek.beseda@email.cz, nebo poštou na adresu Český krajanský spolek Beseda, 15, Rode 
Kruisstraat, 2830 Willebroek.  Telefon: 0032 (0)3 / 866 05 07 


