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Vážení krajané,
Někdy po naší Mikulášské jsem obdržela e-mail, který v našem výboru vzbudil diskusi. Byl stěžovací - na téma
“proč už vše není tak jako dříve”, prý už neděláme akce, kde je domácká sféra a lidé si spolu nepovídají a také
též děláme málo akcí pro děti a vůbec….. je to všechno už nějak jinak. Já nevím. Možná má autor e-mailu
pravdu, možná ne: ale určitě je to pohled subjektivní. Tento mladý muž má určitě pravdu v tom, že na naše
akce chodí mnoho neznámých lidí z různých koutů Belgie, z různých institucí, různého věku, společenských
vrstev a já se zase musím všech zastat, že není dost možné, aby si každý navzájem přátelsky poklepával po
ramenou a žoviálně si všichni začali tykat…..jak by si asi představoval náš krajan. Myslím si ale přesto, že na
našich zábavách se všichni chovají spontánně, lidé se seznamují a navazují přátelství. Samozřejmě bude třeba
úplně jiná atmosféra na Mikulášské pro děti než na Václavské nebo Josefovské. Navíc si myslím, že je na
každém z nás, jak a kde se bavit bude nebo nebude. Těžko ale můžu někomu nařídit, aby šel kamarádit s
tamtím, protože ten si nemá s kým povídat, to by mi připomínalo spíše mateřskou školku ☺.
Co se týče akcí pro děti, plánujeme s mladými maminkami z Bruselu a okolí schůzku, kde chceme projednat a
vymyslet klub pro maminky a dětičky. Zjistilo se totiž, že Brusel postihla česká populační exploze a jinak
aktivní ženy se ocitají v jakési společenské ilegalitě..... Je nutno vymyslet, kde se bude klub scházet, a vůbec
zjistit, jak si to vše «maminky» představují. Vše je zatím ve stadiu naprostého začátku, ale jiskřička už tu je.
Spolu bychom pracovaly na Mikulášských, různých sportovních hrách pro děti... a nejen to: maminky by si
mohly spolu popovídat, odskočit do obchodu nebo jít spolu na procházku. Co myslíte... dobrá myšlenka?
Jiná krajanka mi zase vytkla, že na naše akce teď bude chodit míň lidí, když jsme TO «decentralizovali». Já už
jsem několikrát psala a všude to zdůrazňuji, že krajanská Belgie není jen Brusel – ač je to město, kde je Čechů
nyní relativně nejvíce. Jsou ale i v Antverpách, Gentu, Bornem, Lutychu, Charleroi, a ve všelijakých menších,
či větších městečkách. Pro ty je zajet si do Bruselu za kulturou někdy nesmírně obtížné. Pokud «krajan»
pracuje, není možné, aby si zajel večer jen tak po práci na vernisáž či koncert nebo si jel v sobotu «opéct buřta»
na druhý konec Belgie, protože má práci třeba doma na zahrádce. Bylo mi právě “nebruselskými” naznačeno,
že kulturní aktivity v Bruselu stejně nejsou pro ně…...
Mně osobně třeba leží na srdci to, že jsou tu starší krajané, kteří už jsou nemobilní a moc rádi by se našich akcí
zúčastňovali, ale bohužel je nemá kdo dopravit. Jak toto vyřešit? Nevím.
My se za náš krajanský spolek pokusíme, aby naše akce byly ve volných dnech vyváženě ve vlámské i valonské
části, abyste o nich včas věděli a mohli naplánovat.
V tomto letním čísle se můžete dočíst o malém zamyšlení nad přátelstvím, Alena Gilbertová vám představí
známého hokejistu Oldřicha Zábrodského, najdete si pozvánku na BBQ, představení divadla JEN TAK, koncert
harfistky v Pražském domě, fota z Josefovské a jiné a jiné.
Přeji vám všem krásné nastávající letní dny a se Zpravodajem na shle zářijovým číslem.

Anita Březinová
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Opět nám zahrála skupina Kacíři, guláš vařil můj manžel Paul a za dárky do tomboly děkujeme všem «krajům»,
Pražskému domu, české ambasádě, Sky Europe, ČEZu, slovenské ambasádě, panu Vytopilovi, firmám NO
LIMIT, Accenture, CzechTourismu, Českému centru a dalším a dalším, bez kterých bychom určitě zábavu
organizovat nemohli.
Příští rok chystáme malou změnu, vstupné bude podmíněno nějakým atributem z filmu «Limonádový Joe» a ke
zpívání se chystá text písničky od Františka Ringo Čecha o Bruselu, který bude včas rozeslán ☺.
Anita s Tomášem, Olgou, Evou
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Česká a Moravská beseda v Bruselu.
Jistě se mnou budete souhlasit, že už je to nějaký čas, kdy se tady v Bruselu hrála a tancovala Česká a Moravská beseda.
Tento tanec – vpravdě národní – však nevymizel z našich kulturních tradic, a dá se říci, že dnes – kdy dochází ke stírání
hranic – je nejvýš vhodné si připomenout i to, co bylo kdysi národu tak blízké. Co říci k historii tohoto tance, jehož název
se stal i názvem českých krajanských spolků?
První polovina 19. století byla dobou probíhajícího
národního obrození. Plnily se i snahy českých vlastenců
o pozvednutí národní písně. Konkrétně v činnosti Josefa
Labického, zakladatele karlovarského lázeňského orchestru,
který sebral několik směsí českých národních písní. A
nezůstalo jen u tohoto jediného počinu. Roku 1819 byla na
podnět

nejvyššího

purkrabího

Františka

Antonína

Kolovrata-Libštejnského vyhlášena guberniální sběratelská
akce. Vznikla sbírka obsahující 300 českých písní, 50
německých a 50 instrumentálních tanců.
Labický zinstrumentoval české lidové písně a se svým
orchestrem je začal uvádět v četných městech i za hranicemi naší země. Měl úspěch. Rozvíjející se a stále více národně
uvědomělá měšťanská společnost v nich našla dlouho hledaný zdroj nového sebepoznání a sebepotvrzení.
Směsi určené především k tanci se brzy staly základem českého salónního tance - Besedy. Úlohy sestavit tento
reprezentační tanec se ujali c. k. taneční mistr pro Čechy Karel Link a hudební skladatel Ferdinand Heller. Link byl také
autorem malého spisku o jednotlivých tancích i krocích, aby se jim každý mohl snadno naučit. Zájem byl veliký, brzy
rozebrané kusy musely být znovu vydávány.
Jaké tance tedy tvořily a tvoří Besedu? Je jich více než deset, proto byly rozděleny do čtyř částí, z nichž každá začíná
předehrou. Jednotlivé figury i texty mají krajové odlišnosti. Česká beseda má čtyři díly, každý z nich dvě části. První část v
3/4 taktu, druhá ve 2/4.
Karel Link měl pro dobré provedení všech tanců jednoduchou radu: „Ježto tyto české národní tance, v útvar figurální
sloučené, nejen svou charakteristikou, ale i krásou svých kroků se vyznamenávají, jest potřebí, aby také byly dobře a
půvabně provedeny, a má, pokud možná, jejich národní ráz i v provedení salonním se označovati. Nesmírného hupkování
jakož i sprostého dupání jest se vystříhati a k tomu hleděti, aby tanec stejnou měrou lahodil zraku i sluchu divákovu.“
Tak se generace šedesátých let devatenáctého století dočkala svého národního tance.
Poprvé byla Beseda tančena 11. listopadu 1863 v Konviktě při společenském večeru tzv. Barákových besed. Zde tančili v
ukázce i Smetana a Neruda. O dva měsíce později tančilo Českou besedu na Žofíně již 140 párů na plese Národní besedy.
Beseda, která byla předtančena na prvním Slovensko – českém plese v Bruselu dne 26. 4. 2008, byla provedena čtyřmi
páry. Tancovala se tak, jak se tančí na podhorácku – konkrétně ve Velké Bíteši. Město Velká Bíteš na tuto Besedu také
zapůjčilo kroje, které se na krásných mladých párech nádherně vyjímaly. Co říci závěrem? Nechtěli bychom, aby tancování
Besedy bylo pouhou reminiscencí na doby dávno minulé. V současné multikulturní společnosti stojíme před úkolem
zaposlouchat se do tónů naší národní historie, nechceme-li ztratit nit naší národní identity. Ano, člověk je vždycky tím, co
dějinně byl, a stojí-li před úkolem rozvinout civilizační úsilí v nové a sjednocené Evropě, nemusí proto hned zapomenout
na vlastní národní kořeny.

Tomáš Lajkep
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Představujeme vám krajany:
V letošním roce, v roce oslav 100. výročí Mezinárodního hokeje, nelze představit nikoho jiného, než

Oldřicha Zábrodského.
Sportovce tělem a duší, velkého tenisového hráče a slavného hokejového
reprezentanta za ČSR.
Spolu se svým bratrem zvedali hokejové fanoušky ze sedadel nejen
v ČSR, ale i v Evropě.
Oleg a Vladimír - to býval hokejový pojem. Dnes žije Oleg v Belgii, kde
se zařadil mezi zdejší české krajany.
Jak to, že jste Oldřich, když vás všichni známe coby Olega?
Na tom má zásluhu moje ruská matka. Díky jejímu původu jsem dostal
jméno Oldřich-Oleg. O tři roky starší bratr je Vladimír. Když pak, daleko
později, neuměli naši fanouškové v cizině vyslovit moje jméno,
z Oldřicha se stal rázem Oleg.
Váš sportovní život byl velmi pestrý. Jaké byly ale vaše začátky?
Otec býval ve výboru slavného klubu LTC Praha na Letné (hrál se tam
tenis a poté i hokej), trénoval zde juniory a žáky. Bylo tedy zcela
normální, že jsme s bratrem propadli tenisu i hokeji. Tenkrát neexistoval
žádný krytý stadion, jak začalo mrznout, postříkaly se kurty a hurá na led. Zimní stadion se otevřel až v roce
1931, teprve pak se začalo chodit tam. Zde jsem taky začal hrát za žákovské mužstvo LTC Praha.
Za války přešel bratr Vladimír do 1. družstva LTC, já hrál za dorostence. Zúčastňoval jsem se turnajů v Čechách
a na Moravě. Po válce jsem se pak rovněž dostal do 1. mužstva LTC a odtud později do národního mužstva. To
mi bylo 19 let.
A později … ?
Bratr byl kapitánem družstva, já hrál nejdříve v útoku a později coby obránce. V roce 1945 jsme odjeli hrát do
Švýcarska Spenglerův pohár, kde jsme vyhráli. Bylo to první mistrovství po válce.
Do elitního výběru jsem byl poprvé přizván v sezóně 1946-47. Na mistrovství světa v Praze jsem byl ještě v
záloze, za rok na Olympijských hrách ve Svatém Mořici jsem však již v mužstvu nechyběl. Kanada tenkrát
skončila první, my druzí. Těsně, ale druzí. Přestože jsme s nimi hráli nerozhodně 0:0.
V závěru sezóny jsme odjeli na zájezd do Ruska, kde jsme, na žádost Rusů, učili hrát sovětskou sbornou hokej.
Po návratu z Moskvy v r. 1948 již v ČSR vládnul komunizmus, těžko se tam dýchalo. Navíc jsem byl pozván do
Bartolomějské, kde mě StB přemlouvalo ke spolupráci. Měl jsem podávat zprávy na spoluhráče. Bylo mi jasné, že
mě zde čekají problémy.
Takže jste se rozhodl emigrovat, že?
V roce 1948 jsme odjeli opět do Švýcarska. Do Davosu za námi tehdy přišel bývalý vynikající hráč Maleček,
který nám předložil návrh na vybudování hokejového týmu z našich hráčů, kteří by měli reprezentovat
demokratické Československo. Návrh byl nedomyšlený a naivní, z ekonomického hlediska nedával žádného
smyslu. Proto se všichni rozhodli vrátit se zpět do ČSR. Já však váhal.
Na Nový rok za mnou přišel spoluhráč Sláma s tím, že uteče. Byl právník, já práva právě studoval, uměl jsem
jazyky, byl jsem mladý a svobodný, nic mi tedy v útěku nebránilo. Ve Švýcarsku jsem zůstal.
Bratr Vladimír, který byl kapitánem týmu a byl rovněž nejlepším hokejovým hráčem v ČSR, se vrátil
s mužstvem zpět. (Ten emigroval až daleko později, dnes žije ve Švédsku – pozn. A.G.). My pak se Slámou hráli
konec sezóny 1948-49 za místní klub v Davosu, kde jsme bydleli v šatně na stadionu. Já se poté přesunul do
Lausanne, kde jsem hrál další dvě sezóny.
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Ve Švýcarsku jste ale nezůstal nastálo … ?
Švýcarsko nebylo již tak benevolentní jako dříve, odmítalo přijímat další emigranty. V květnu 1951 jsem tedy
sedl v Itálii na loď a odjel do Ameriky.
Předtím jsem se ale ještě stačil v Lausanne oženit se svojí českou přítelkyní. S tou se nám pak v USA narodily
dvě děti, syn a dcera, kteří žijí v USA dosud.
V Americe to bylo všechno růžové?
Ale kdeže. Začínal jsem tam naprosto od nuly. Byl jsem přece emigrant.
První moje kroky v New Yorku vedly do Madison Square Garden, kde hráli N.Y. Rangers.
Představil jsem se coby hráč z ČSR, který hrál na olympiádě, moc je to ale nezajímalo.
U nich byli vítáni pouze Kanaďané, Evropané nikoliv.
Čím jste se tedy živil?
Neměl jsem US občanství, jen emigrantské vízum, takže byly s prací velké problémy. Oslovil jsem tehdy
Peroutku, zda bych nemohl pracovat ve Svobodné Evropě. Díky němu jsem pak měl u nich svůj týdenní program
coby externista. V USA jsem rovněž dokončil svoje studium.
Konečně po pěti létech, v r. 1956, jsem obdržel americké občanství, české občanství jsem tím ovšem ztratil. Už
jej však opět mám zpět, získal jsem jej ale až po padnutí železné opony.
Další moje štace byla v Richmondu, kde jsem se stal tenisovým trenérem v největším místním klubu Country
Club of Virginia. Díky mým stykům s p. Reynoldsem, se kterým jsem tam hrával tenis, jsem s trénováním po
třech létech skončil a začal pracovat v Reynolds Metals Co., což byla druhá největší hliníkárna v USA.
Jak dlouho jste ještě zůstal v Americe?
Dlouho již ne. V r. 1960 jsem odjel do Evropy, do Švýcarska, kde jsem otevřel pobočku fy Reynolds v Genevě.
A poté, po dvou létech, jsem se přemístil do Bruselu. Ve firmě Reynolds jsem pracoval až do r. 2000, kde jsem
skončil s titulem viceprezidenta.
Jak jste se vůbec dostal ke krajanům v Belgii?
Někdy kolem roku 1968 jsem se seznámil s p. Šponarem (pozdějším předsedou Besedy – pozn. A.G.) a s jeho
přáteli-krajany, se kterými jsme hrávali licitovaný mariáš. Díky nim jsem pak začal postupně navštěvovat akce
krajanů, hlavně Mikulášskou zábavu. Dnes mám oblíbené i různé bály, BBQ, vernisáže, když jsem právě
v Belgii, nenechám si žádnou akci uniknout.
Sama si pamatuji, že jsme od vás dostávali na tombolu pro Mikulášskou zábavu Reynoldsovy hliníkové
folie. Byly moc oblíbené. ☺
A ještě poslední otázku: Kde jste vlastně doma při vašem soustavném cestování?
Doma jsem tam, kde se cítím jako doma. Kde mi je zkrátka dobře. To je zde v Belgii, kde mám své zázemí, ale i
v Americe, kde žijí moje děti, které jezdívám navštěvovat, nebo ve Švýcarsku, kde mám stále řadu přátel. Nejlépe
mi je ale doma v České republice. Jezdím tam za přítelkyní a za naší dcerou. Vyrůstal jsem tam, mám Prahu
nesmírně rád. Pořád se tam strašně rád vracím.
Za zajímavé a poutavé vyprávění Olegovi poděkovala a zároveň mu do dalších let popřála pevné zdraví,
neutuchající energii a sportovní mysl

Alena Gilbert
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Milí přátelé,
Protože se blíží čas dovolených a já nechci zabřednout do klasického klišé na téma “hezky se nám odevšad
vraťte”, nabízím vám k přečtení a zapřemýšlení dva příběhy..... tak do toho:
Mám kamaráda, nějakého Jeníka Vaníčka, z mých rodných Teplic. Úplně «normální» kluk, přátelíme se jako
rodiny už od gymnázia. Tenhle Jeník Vaníček má také kamaráda, který je dobrodruh a cestuje po světě jako
Neohrožený Mikeš.... Žádný kontinent mu není cizí, takže tentokrát se rozhodl vydat na okružní cestu po
Vietnamu. No a zde začíná horor. Tohoto neohroženého Mikeše srazilo někde u Hanoje (plus minus 100 km)
auto, a on se ocitl coby Evropan ve francouzské nemocnici v Hanoji, uveden do umělého spánku s tím, že
MOŽNÁ přežije. Příběh má rychlý spád: dle pasu byl vyrozuměn konzulát, ten vyrozuměl rodinu a úplně
bezradní rodiče (kteří kdy byli nejdál na zahrádce v Mrsklesích) vyrozuměli našeho Jeníka. Začal se vyřizovat
případný převoz do ČR, ale ouvej: zjistilo se, že náš Emil Holub neměl uzavřenou platnou cestovní
pojistku !!!!! Nikdo nechápal, všichni nadávali, ale mezitím ležel kamarád v Hanoji v kómatu. Muselo se začít
jednat: pomohla jsem Jendovi zavolat na konzulát do Hanoje, kde jsme se akorát dozvěděli, že je možné spát v
hotelu «Jongtinjang» a nemocnice je na ulici «Jongtingjan» (znělo nám to vše stejně) a že se musí zaplatit
vízum při příletu a vůbec bych řekla, že pomoc ze strany konzulatu byla téměř - žádná. Marně jsme se
dožadovali tlumočníka, informací či nějaké pomoci, protože do Vietnamu se nejezdí každý den a oba umíme
vietnamsky akorát «boti slusi a neni velki, pani» ☺.
Nakonec jsme se napojili na Klub česko-vietnamského přátelství a tam nám velmi ochotná slečna dala kontakty
na tlumočníka, hotely a vlastně se nabídla i při tlumočení v nemocnici. Ano, už víte, kam mířím.... Jeník koupil
letenky, přes Paříž do Honkongu a z Honkongu do Hanoje letěl. On, který je schopen se dorozumět jen
znakovou řečí, ačkoliv není hluchoněmý a z cizích jazyků zná jen «yes» a «no».
Kamaráda mezitím probudili z umělého spánku a když viděl, kdo vedle něj sedí, rozbrečel se jako malý kluk, do
tří týdnů už ležel ve Vojenské nemocnici v Praze a podle posledních zpráv už pomalu pracuje na prvních
krůčcích.
Kdo to vše zaplatil? Kamarád Jenda. Naštěstí měl kamarád Neohrožený Mikeš ušetřeno a teď je schopen svou
nedůslednost zaplatit zpět. Může být rád, že to vlastně ještě zaplatit může.... vše mohlo dopadnout hůře.
Tak a teď ten druhý příběh:
Cesta do Chorvatska... my a naši přátelé. Naši přátelé funglnagl nového, z druhé ruky koupeného VW, na
zadních sedačkách naplněné PET lahve s naftou ( ... to aby se šetřilo), děti, garderoby, čluny..
Vzhůru za sluncem.
Cesta krásná, až .... jsme dojeli na slovinské hranice.
A též začíná jeden malý lidský horor:
My, už odbavení, čekáme na své přátele a pořád nic. Po půlhodině jsem nevydržela a šla jsem se podívat na
druhý konec té monstrózní celnice, kde se mi naskytla opravdu šílená podívaná. Všichni venku z auta, vedle
auta obrovský stůl na kolečkách a má kamarádka s manželem se, za pláče dětí, pojali celé auto vyklízet. Na
stole se objevovaly klobouky, PET lahve s naftou, párky, nafukovací matrace.... Auto se muselo úplně vyklidit a
my byli svědky důkladné prohlídky onoho funglnagl nového VW z druhé ruky. Jen amatérsky vám řeknu, co se
stalo: auto mělo tři různá identifikační čísla, bylo tedy složeno ze tří aut a ukradeno ve Francii.
Po několika hodinách prošení, vyhrožování, telefonování, vyjednávání nám všem začínalo být jasné, že auto je
zkonfiskováno a už ho z nás nikdo nikdy neuvidi. Jenže co teď !! ?? Dovolená je zaplacená! Přátelé začali
telefonovat všem známým a přátelům, co mají... jeden nebyl doma, druhý nemohl, třetí měl malé auto... Bylo
totiž nutné, aby NĚKDO přijel dvěma auty... Jedním by naše rodina pokračovala do Chorvatska a druhým by se
dobrovolník(ci) zase odvezl zpět do ČR.....Pokud si myslíte, že někdo z kamarádů/známých přijel, tak jste na
omylu. My jsme naložili jejich dvě děti do auta a pokračovali na místo určení, pro rodiče přijel tatínek a tchán,
kterým je téměř sedmdesát let, a celá rodina se setkala až druhý den ráno, aby si užívali “fantastické dovolené”.
Já jsem vlastně obdivovala, že ještě na nějakou dovolenou jeli, protože já bych se „standopede“ obrátila a jela
bych truchlit a vyřizovat domů. Ač jsme se všichni snažili, dovolená stála za nic a naše přátelství – dodnes
nevím proč, utrpělo pořádnou trhlinu.
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Co z toho všeho vyplývá?? To, že se máte před cestou pojistit, ví asi každý. To, že když NĚCO kupuji z druhé
ruky, tak si TO důkladně zkontroluji a prokontroluji..... O tom mluvit nechci.
Jen se trošku zamyslete nad jinou věcí: Máte někde ve vašem okolí kamaráda, který by pro vás byl ochoten
počkat se stavbou domu a jel pro vás do Vietnamu??? .. A když už ne do Vietnamu: máte alespoň někoho, kdo
by vás přijel vysvobodit třeba na slovinské hranice??
Já osobně jsem musela hledat dost dlouho.

Anita

*******************************************************************************
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.: 02/7344765 / Fax: 02/7344765 / GSM: 0495/671638 / E-mail: jan.wanka@chello.be

Jarní dýchánek
Na sobotu 24. května si určitě udělejte volno! Zveme vás totiž na 16. hodinu do Pražského domu
(avenue Palmerston 16 v Bruselu) na další v pořadí dýchánků s hudebním programem.
Tentokrát nám přijde zahrát harfistka Aurore Grailet, která vystupovala mimo jiné i s Danielem
Glineurem a souborem „Musicordes“ při prvním uvedení Rybovy České vánoční mše v Bruselu. Aurore hraje
na harfu od svých devíti let, po úspěšném absolvování Královské konzervatoře v Lutychu se odjela zdokonalit
do Musik Hochschule do Curychu. Studium zde ukončila v roce 2007
s nejvyššími vyznamenáními. Aurore je laureátkou různých hudebních soutěží.
V roce 2002 získala například 1. cenu na belgické soutěži „Mladí hudebníci“,
v roce 2004 obsadila v mezinárodní soutěži Martine Géliotové ve Francii 3.
místo. V současné době vystupuje tato harfistka s filharmonií v Lutychu. Na
dýchánku nám Aurore zahraje sonáty Scarlattiho, Petriniho a Bacha ml.,
skladby Saense, Hersanta a Tourniera.
Po koncertě vás, jako obvykle, bude čekat malé pohoštění, o které se
postará výbor Besedy. Těšíme se na shledání a příjemný zážitek z hudby i z
našeho setkání.
Olga s Anitou
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DIVADLO “J E N TAK”
Protože má naše divadlo za sebou úspěšnou premiéru
hry Aloise Jiráska – Lucerna a sál byl po oba dva dny
plný, rozhodli jsme se uskutečnit ještě jedno
představení, a to 5. 6. 2008 v 19h30 v prostorách
radnice Woluwe-Saint-Lambert, (stanice metra
Tomberg, avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles).

Rezervace:
Pošlete e-mail na adresu
divadlojentak@centrum.cz a uveďte požadovaný
počet rezervací. Pokud e-mail nemáte, můžete
zavolat Martině Gadasové na číslo 0496 / 027 635.
Vstupné:
10 eur při rezervaci a platbě předem,
12 eur při platbě na místě v den představení.
POZOR:
Pro členy krajanského spolku Beseda platí speciální
vstupné, a to 5 eur při rezervaci a platbě předem (na
účet číslo 310 – 1954580 - 19 u ING) a 10 eur při
platbě na místě v den přestavení.

Před představením a o přestávce vás bude v baru čekat občerstvení, které zajistí Jitka, Olga a Anita.
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WORK & LIFESTYLE OPPORTUNITIES IN PRAGUE
Enjoy Czech cosmopolitan culture, cuisine, hospitality, historical centre, great night
life and romantic scenery in Prague.
We offer you life experience, employment & growth potential in the heart of Central Europe.
Accenture is one of the world´s leading management consulting, technology services and
outsourcing companies. We´re looking for talented people, with strong language skills, to join our
team in Prague, Czech Republic on the following position:
Customer Service Clerk
HR administrator
Financial Documents administrator
HR Team Lead with Dutch and French
We do not require any previous experience, suitable even for fresh graduates (except HR Team Lead)
For more information about mentioned positions please contact Denisa Michalkova (e-mail below).
We offer:
Accenture has fabulous locations in the center of Europe. There are 3 offices in Prague, Czech
Republic. We provide you training programs according to your individual needs. For proactive and
responsible candidates we offer professional growth. Our employees enjoy wide range of benefits as
5 weeks of holidays, meal vouchers, AMEX credit card, recreation/wellness vouchers, pension/life
insurance etc.
To make your new work easier we offer relocation package, which includes free flight ticket to
Prague, visa arrangements, assistance in finding accommodation and additional one month salary
payment.
For open positions in Accenture Prague visit - www.accenture.cz/career
or send your resume on denisa.michalkova@accenture.com
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Červnové barbecue
Letošní opékání proběhne v neděli 8.
června od 12 do 19 hodin. Máme rezervován
prostor hned u vjezdu do areálu, napravo před
dětským hřištěm, které je rájem pro děti od těch
nejmenších až po dvanáctileté.
Připravíme pro vás spoustu lahůdek:
od českých vuřtů, přes špízy a naložené maso
po pečivo, saláty a nápoje, včetně českého
piva. Na naše akce nezbytně patří i sladké
dobroty. S sebou si nic k opékání nosit
nepotřebujete, vše bude na místě. Ceny máme
lidové, to již přece víte.
Vstupné je pro členy Besedy 2 eura,
pro nečleny 3 eura, platit se bude až na místě.
Člen spolku musí mít k 31. 5. 2008 zaplacen
členský příspěvek. Pomocníci a děti vstupné
neplatí. Vstupenku na hřiště musíte za vaše děti
zaplatit zvlášť, využít můžete skupinového
tarifu. Nezapomeňte poslat e-mail na adresu
spolek.beseda@email.cz s uvedením počtu
osob, které se s vámi opékání zúčastní, počet
dětí uveďte zvlášť.
Za výbor Besedy - Olga

Milí krajané,
V červnu vás tradičně zveme do „Lesa
snů“ poblíž Ottignies a Wavru. Ani letos
neuděláme výjimku. Pro nováčky uvádíme, že
z Bruselu se do „Bois des Rêves“ dostanete po
E 411 směrem na Namur, na exitu číslo 9
v Corroy-le-Grand sjedete na N 25 směr
Nivelles. Za velkým kruhovým objezdem je
sjezd z N 25 na „Les snů“ již značen.

*************************************************************
Česko-belgická svatováclavská zábava
Milí přátelé,
Po velkém úspěchu loňské Václavské zábavy
bychom rádi v této tradici pokračovali. Zábavu
opět připravujeme v součinnosti s Europe
Direct pro Valonské Brabantsko. Z Prahy jsme
pozvali hudební skupinu pana Mejstříka, která
se vám vloni líbila a při níž jste si tak dobře
zatančili.
Zábava se bude konat v sobotu 27. září 2008
od 19h30. Sejdeme se opět v Braine-l´Alleud,
tentokrát však v sále školy Collège Cardinal
Mercier, Chaussée de Mont Saint-Jean 83.
Škola není daleko od dálnice a snadno se zde
parkuje. Náš kuchař - traiteur René se postará o
pochoutky do bufetu. Bližší informace se
dozvíte v příštím čísle Zpravodaje, již nyní si
však raději k danému datu poznamenejte tuto
akci do vašeho diáře.

Věříme, že se opět hezky pobavíte, dobře se
najíte a skvěle si zatančíte.
Za Besedu Olga, za Europe Direct Christine
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Informace pro členy Besedy a zájemce o členství ve spolku
Pro ty, kteří by měli chuť se zaregistrovat do našeho krajanského spolku BESEDA, jen oznamujeme,
že členský příspěvek na jeden kalendářní rok je pro jednotlivce 12 euro a pro partnery nebo celou
rodinu - 17 euro. Členstvím a zaplacením příspěvku získáte nejen výhody v podobě např. sníženého
vstupného či nějaké dobroty zdarma, ale zároveň podpoříte naši krajanskou základnu i aktivity, které
pro krajany připravujeme. Můžeme tak plánovat rezervaci lepších sálů, kvalitnější hudbu či koncertní
tělesa a v neposlední řadě i třeba barevný Zpravodaj.

POZOR!!!
Číslo spolkového účtu Besedy je NOVÉ !!!

363 – 0302241 – 29
Do poznámky k zaslanému příspěvku stačí napsat vaše jméno, případně jméno vašeho partnera / vaší
partnerky a tím budete automaticky přidáni do databáze členů Besedy.

*************************************************************
UŽITEČNÉ STRÁNKY:
www.mzv.cz – stránky Ministerstva zahraničí České republiky
www.czechrep.be – stránky Stálého zastoupení ČR při EU - sekce CzechPoint
www.mzv.cz/brussels - stránky velvyslanectví České republiky v Belgii
www.czechcenter.be – stránky Českého centra v Belgii
www.ceslobe.org – stránky pro Čechy s Slováky žijící v Belgii
www.radio.cz – vysílání Českého rozhlasu do zahraničí
www.krajane.net – stránky pro krajany žijící v zahraničí
www.czech.cz/ceskelisty - elektronická podoba časopisu pro krajany České listy
www.cesky-dialog.net - elektronická podoba časopisu pro krajany Český dialog

*************************************************************
KALENDÁŘ ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU BESEDA :
1) Jarní dýchánek
s harfovým koncertem
2) Divadelní představení
„Lucerna“
3) Barbecue
4) Česko-belgická
svatováclavská zábava

Pražský dům,
avenue Palmerston 16, Brusel
Radnice Woluwe-St.-Lambert
Konferenční sál, stanice Tomberg
avenue Paul Hymans 2, Brusel
„Bois des Rêves“
u Ottignies a Wavru
Collège Cardinal Mercier,
Chaussée de Mont Saint-Jean 83,
Braine-l´Alleud
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Společenská rubrika
13. března 2008 oslavila narozeniny
dlouholetá členka Besedy, paní Gertruda
Waksová.

14. června 2008 oslaví narozeniny paní Olga
Dohnalová – Bontridde.
13. července 2008 oslaví vzácné narozeniny
pan Miroslav Klapka z Lutychu, bývalý
aktivní člen Sokola v Belgii.

23. března 2008 oslavila jubilejní narozeniny
paní Svatoslava Čulíková z Lutychu.
4. května 2008 oslavila narozeniny dlouholetá
členka Besedy, paní Blanka Valachová.

17. srpna 2008 oslaví narozeniny dlouholetá
jednatelka Besedy, paní Zdeňka Makoňová –
De Raad z Gentu.

30. května 2008 oslaví obdivuhodné
narozeniny naše nejstarší krajanka, paní
Ludmila Kupková – De Praetere.

27. září 2007 se narodil Antonín, syn Petra a
Evy Šebkových, jeho šťastná sestřička se
jmenuje Štěpánka.
8. ledna 2008 se narodila Miriam, její
bratříček Samy se narodil 19. července 2006.
Rodiči jsou Yacine a Simona Khedim.

12. dubna 2008 se narodila Nela, dcera Nikoly
Pupíka a Alžběty Jelínkové.
4. května 2008 se narodil Eduard, syn
Václava a Jitky Mlsových. Sestřička se jmenuje
Emilka.

Všem oslavencům, 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.
Děkujeme.

♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼
Uzávěrka příštího čísla je 25. srpna 2008.
Pište nám na adresu spolek.beseda@email.cz, nebo
Český krajanský spolek Beseda, 15, Rode Kruisstraat, 2830 Willebroek
Telefon: 03 / 866 05 07
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