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Milí krajané,
když	jsem	hledala	inspiraci	pro	nový	úvodník	do	posledního	čísla	v	tomto	roce,	prošla	jsem	si	všechny	úvodníky	

v	letech	minulých	a	uvědomila	jsem	si,	že	tenhle	musí	být	promyšlenější,	hlubší,	kvalitnější	a	vůbec	jaksi	–	odušev-
nělejší.	Protože	mám	pocit,	že	jiný	než	fantastický	úvod	do	nového	Zpravodaje	snad	ani	vůbec	není	možný.

Nedá	se	psát	o	podzimních	plískanicích,	nedá	se	psát	o	babím	létě	ani	přízemních	mrazících	a	zařekla	jsem	se,	
že	budu	optimistická	a	že	výjimečně	nebudu	sarkastická,	abych	třeba	někoho	neodradila	.

Budu	se	tedy	snažit.

Jak	se	Vám	líbí	nový	Zpravodaj?	Jak	se	Vám	líbí	jeho	nový	kabátek?	Nepřipomínala	starší	čísla	samizdatové	no-
viny?	Souhlasím.	Ano,	souhlasím,	ale	hned	musím	dodat,	že	se	celé	roky	všichni	amatérsky	snažili,	aby	čtvrtletník	
splnil	svůj	účel	–	tedy	informoval	o	tom,	co	bude,	co	bylo	a	v	neposlední	řadě	přispěl	i	nějakým	článkem,	nápadem	
a	informací.

Roky	pracovala	na	Zpravodaji	Olga	Schmalzried	sama,	poté	předala	celou	agendu	mně	a	já	si	vůbec	neuvědomila,	
co	to	je	za	práci	–	stvořit	dvanáct	stránek	tak,	aby	to	tak	nějak	bylo	ke	čtení.	Myslela	jsem	si,	že	NĚCO	napíšu	a	jed-
noduše	to	„nalepím“	do	wordu,	přidám	pár	fotek,	grafika	a	je	to!	Když	už	jsme	u	toho	„a	je	to“,	připomínala	jsem	si	
ze	začátku	spíše	jako	ty	dvě	postavičky	ze	stejnojmenného	animovaného	seriálu	Pat	a	Mat,	protože	mi	různě	pře-
skakovaly	fotky	ze	stránky	na	stránku,	když	jsem	doplnila	větu	do	článku	na	straně	dvě,	vyskočila	na	stránce	čtyři.	
Mezitím	byly	tři	hodiny	ráno	a	já	měla	červená	víčka,	ale	byla	jsem	šťastná,	že	odesílám	Zpravodaj	ke	korekturám	
a	tisku.	Ani	Vám	nebudu	psát,	kolikrát	nevyšly	fotky,	tiskař	dodal	špatný	papír,	výtisky	byly	pozdě	a	my	potom	měli	
nízkou	účast	na	akcích,	protože	se	krajané	včas	nedozvěděli	o	tom,	že	se	něco	děje.

Ani	nevíte,	jak	bolí,	když	máte	takovou	práci	s	číslem	a	potom	řeknete:	„Je	to	ve	Zpravodaji”	a	známý	diplomat	
odpoví:	„Ne,	TO	já	nečtu.”

Zpravodaj	prochází	metamorfózou,	odhodlaly	jsme	se	k	velkému	kroku	a	to	lay-out	a	tisk	přenechat	grafické	fir-
mě	v	Praze.	Museli	jsme	též	dořešit	logistiku,	s	čímž	nám	zase	pomohla	paní	konzulka,	ambasáda	a	jejich	dopravní	
kurýrka	–	za	což	jim	tímto	velmi	děkujeme.

Chceme,	aby	náš	časopis	měl	dobrou	úroveň	a	pomáhal	všem	našim	členům.	Proto	by	bylo	třeba,	aby	nám	jej	
členové	pomáhali	tvořit.	Posílejte	nám	zajímavé	náměty,	podělte	se	o	zkušenosti,	dávejte	rady,	piště	povídky,	poezii,	
nešetřete	humorem.	Dejte	nám	vědět,	která	témata	by	Vás	zajímala.	Napište,	jak	se	Vám	líbí!!!???

Já	věřím,	že	nový	Zpravodaj	osloví	nejen	řadové	členy	Besedy,	ale	otevřou	jej	i	ti,	kteří	si	v	minulosti	řekli:	„Nuda,	
to	nečtu.“

Jak	vidíte,	oduševnělý	můj	úvodník	určitě	nebyl.	Ale	jiný	určitě,	už	tím,	že	je	psán	na	nové	úvodní	stránce,	v	krás-
ných	barvách	a	na	křídovém	papíře.	Tedy	-	dejte	se	do	čtení!

Vše krásné přeje Anita Březinová
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Velmi	 příjemné	 odpoledne	 v	 pro-
storách	 Českého	 centra	 připravil	
všem	 malým	 občánkům	 Zastupitel-
ský	úřad	ČR	v	Bruselu	v	osobě	vel-
vyslance	 Vladimíra	 Müllera	 spolu	
s	magistrátem	města	Brna	zastoupe-
ným	primátorem	Romanem	Onder-
kou.	Na	chvíli	se	totiž	kulturní	stánek	
v	 Českém	 domě	 proměnil	 v	 malé	

jesle.	 Všechny	 dětičky	 narozené	
po	 1.1.	 2007,	 které	 byly	 zaregistro-
vány	 prostřednictvím	 Konzulárního	
oddělení	v	Bruselu	do	Zvlaštní	matri-
ky	v	Brně,	byly	pozvány	na	slavnost-
ní	vítání	občánků.	Na	slavnost	přišlo	
více	 než	 40	 vyšňořených	 miminek,	
pyšní	rodiče	či	prarodiče,	takže	gale-
rie	Českého	centra	doslova	praskala	

ve	 švech.	 Krajanský	 spolek	 Beseda	
zajišťoval	krátké	kulturní	vystoupení.	
Na	úvod	všem	účastníkům	zazpíva-
ly	děti	 z	mateřské	školky	a	prvního	
stupně	 mezinárodní	 evropské	 školy	
v	 doprovodu	 paní	 učitelky	 Terezy	
Trantinové.	Ester	 Lajkepová,	 členka	
ochotnického	 divadelního	 souboru	
Jen	tak,	všechny	potěšila	hrou	na	ky-
taru.

Upomínkové	 předměty	 darované	
Magistrátem	 města	 Brna	 (stříbrná	
mince	z	doby	Václava	II.,	Pamětní	list	
a	 plyšový	 medvídek),	 občerstvení	
a	příjemná	atmosféra	odpoledne	za-
končily.	Já	mohu	jen	dodat,	že	se	ví-
tání	všem	přítomným	moc	líbilo.	

V	 Bruselu	 prožíváme	 opravdo-
vý	 babyboom.	 Mateřské	 centrum	
je	 tedy	 více	 než	 aktuální	 záležitost	
a	i	my	na	ní	pracujeme.

Anita Březinová

Vítání občánků

V	září	 letošního	 roku	 jsem	se	 zú-
častnila	již	pátého	světového	setkání	
krajanů	 v	 Praze.	 Letos	 bylo	 věno-
váno	 «	 osmičkovým	 emigrantům	 ».	
Já	 jsem	se	 ve	 svém	příspěvku	“Vliv	
československé	 emigrace	 na	 mla-
dou	eurogeneraci	v	Belgii”	zameřila	
spíše	na	zmapování	reality	a	v	tomto	
článku	 Vám	 přináším	 jeho	 zkráce-
nou	verzi.	Když	jsem	si	připravovala	
referát,	 udělala	 jsem	 si	 malou	 sou-
kromou	 anketu	 a	 oslovila	 jsem	 tři	
na	 sobě	 nezávislé	 věkové	 skupiny	
(25,	 35	 a	 45	 let).	 Položila	 jsem	 jim	
otázku,	 zda	 se	 cítí	 nějak	 ovlivněni	
krajanským	exilem,	emigranty	a	jest-
li	 se	 zajímali	 o	 životní	 osudy	 třeba	
těch	šedesátníků,	co	sedí	na	BBQ	či	
zábavě	u	vedlejšího	stolu.	A	zde	vám	
předkládám	výsledky.

Věková skupina 25 a více let

Velmi	 sebevědomá	 českobrusel-
ská	 generace,	 kterou	 více	 zajímá,	
kde	 je	 v	 Belgii	 dobrá	 cyklostezka,	
než	 to,	 za	 jakých	 okolností	 se	 pře-
bíhaly	 hranice.	 Totalitní	 režim	 jim	
absolutně	 nic	 neříká,	 vše	 znají	 jen	
z	vyprávění.	Necítí	se	nijak	ovlivněni,	
žijí	ve	svobodné	Evropě.

Věková skupina 35 a více let

Generace	 mladšího	 středního	
věku	si	 je	vědoma	 faktu,	 že	nic	ne-
bylo	 zadarmo,	ani	 svoboda.	Všichni	
se	shodli	na	 tom,	že	odejít	do	emi-
grace/exilu	 byl	 krok	 velmi	 náročný.	
Shoda	panovala	také	v	tom,	že	emi-
grace	jako	taková	ovlivňovala	hlavně	
jejich	rodiče,	když	si	doma	povídali,	

kdo	 utekl	 a	 jak.	 K	 emigrantům	 cítí	
úctu,	protože	to	vše	měli	velmi	slo-
žité.

Věková skupina 45 a více let

Tato	 generace	 se	 cítila	 ovlivněna	
emigrací	a	totalitním	režimem	nejví-
ce.	Někomu	odešel	vždy	za	drama-
tických	okolností	spolužák,	někomu	
soused,	 otec….	 bratr.	 Všichni	 jsme	
si	pamatovali	na	to,	jak	nám	ve	ško-
le	 vstup	 sovětských	 vojsk	 přikrášlili	
a	doma	jsme	se	od	rodičů	dozvídali	
tu	opravdovou	pravdu.	Názor	 si	 ale	
každý	udělal	sám	v	průběhu	let.	Bo-
hužel,	moc	se	s	ním	nikde	prezento-
vat	nemohl….

Anita Březinová

Krajané a exil 1948 – 1968
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Již	druhý	rok	jsme	organizovali	Václavskou	zábavu	v	Braine-l’	Alleud.	Zde	máte	malou	fotodokumentaci	z	celé	akce.	
Za	krásné	fotografie	děkujeme	Janu	Fikáčkovi.

Václavská zábava 27.9. 2008

Nově	jmenovaná	ředitelka	Czechtourismu,	Karin	Šeligová,		
přivítala	přítomné	milým	proslovem

…	už	jsem	si	přidala,	co	moje	linie?	(aneb:	Kristýnka	se	vrací)

Pan	starosta	z	Brainu:	nechtěl,	ale	musel	(tančit	samozřejmě)

Hlavní	cenu	-	wellness	víkend	v	lázních	Teplice	vyhráli	mladí	novomanželé

…	i	slečna	se	bude	losovat	?	

Sál	byl	nadmíru	prostorný,	»vyřádili»	se	asi	úplně	všichni

Veni,	vidi,	vici	aneb	jako	poslední	přišli,	tombolu	odnesli	;	naši	Slováci

...	cibulák	potěšil	hlavně	dámy
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„Kdo	 si	 hraje,	 nezlobí“	 je	 známá	
pravda	a	ví	to	dobře	každá	máma.	A	co	
teprve	máma,	která	je	se	svými	dětmi	
doma,	v	cizí	 zemi,	úplně	novém	pro-
středí,	bez	kamarádů	a	kamarádek.

Odtud	 již	 není	 daleko	 k	 nápadu	
zrealizovat	myšlenku	společně	strá-
veného	 odpoledne	 pro	 maminky	
a	jejich	děti.	A	když	se	přitom	něco	
vyrábí	 a	 tvoří,	 maluje,	 stříhá	 a	 na-
lepuje,	 to	 je	 teprve	 zábava!	 Hotové	
výrobky	 jsou	 pak	 s	 pýchou	 malého	
autora	odneseny	domů,	kde	se	 těší	
zaslouženému	 obdivu	 celé	 široké	
rodiny.	 Při	 společné	 práci	 se	 děti	
nejen	něco	nového	naučí,	ale	najde	
se	 i	prostor	na	popovídání,	výměnu	
zkušeností	a	užitečných	rad.	Vznikají	
tak	 nová	 přátelství	 jak	 mezi	 dětmi,	
tak	mezi	dospělými.

Na	začátku	byla	aktivita	tří	mami-
nek,	která	našla	odezvu	u	Českého	

krajanského	 spolku	 Beseda.	 Spo-
lečnými	silami	se	pak	podařilo	díky	
vstřícnosti	 Českého	 centra	 v	 Bru-
selu	najít	 i	 prostory,	 kde	by	 se	děti	
i	dospělí	scházeli.	Vznikl	tak	projekt	
výtvarné	 a	 kreativní	 dílničky,	 která	
čerpá	náměty	z	českých	zvyků	a	tra-
dic,	ročních	období	a	připomíná	vý-
znamná	data	české	historie.	Dílnička	
je	otevřena	celým	rodinám.	V	rámci	
tvořivého	odpoledne	je	vždy	zařaze-
na	aktivita,	kterou	zvládnou	i	menší	
děti.	Pro	 jejich	starší	 sourozence	 je	
připraven	 náročnější	 program.	 Za-
čleňovány	 jsou	 básničky	 a	 říkadla,	
písničky,	 krátká	 vypravování	 a	 ná-
zorná	představení,	při	nichž	se	děti	
protáhnou	a	odreagují.

Povídali	 jsme	 si	 tak	 například	
o	 dešti	 a	 vyráběli	 dešťové	 kapičky,	
připomněli	 jsme	 si	 svátek	 Sv.	 Vác-
lava,	patrona	české	země.	Podzimní	
období	 reprezentovali	 listoví	 skřítci	

a	papíroví	draci,	pracovali	jsme	s	ob-
tisky	listů	v	barevné	klovatině.	Spo-
lečně	strávený	čas	vždy	rychle	uteče,	
a	tak	se	už	těšíme	na	další	setkání.

Hanka Kholová,  
Martina Gadasová  
a Vendula Vartová

Kdo si hraje, nezlobí

Básnička:

Kam	se	ježek	v	zimě	schoval,
neklouzal	se,	nesáňkoval.
Zahrabal	se	do	listí,
od	té	chvíle	spí	a	spí.

Zahrabal	se	do	země,
lidičky,	vzbuďte	mě,
až	zavoní	fialky,	
zapískají	píšťalky.
	 	

převzato z www.slunicka.ms.sblog.cz

Tvořivá dílnička pro děti  
i dospělé

Kdy:	 16.30	–	18:15	každý	čtvrtek
Kde:	 		Galerie	Českého	centra	

60	Rue	du	Trône	
1050	Bruxelles

Více	informací:		
martina.gadas@skynet.be

Ochotnické	 divadlo	 Jen	 Tak	 při-
pravuje	příznivcům	českého	divadla	
a	kultury	novou	hru,	kterou	se	pokusí	
uvést	v	březnu	nebo	v	dubnu	příští-
ho	 roku.	 Jelikož	 je	 divadlo	 Jen	 Tak	
úzce	 spjato	 s	 Českým	 krajanským	
spolkem	Beseda	–	ba	je	přímo	jeho	
součástí	–	můžeme	 tvrdit,	 že	chys-
taná	premiéra	je	příspěvkem	Besedy	
k	Českému	předsednictví	EU.

Manon	 Lescaut	 je	 dobře	 známá	
hra	 V.	 Nezvala	 na	 motivy	 romá-
nu	 A.F.	 Prévosta.	 Je	 to	 hra,	 která	
byla	 uvedena	 poprvé	 v	 roce	 1940	
na	 scéně	divadla	E.F.Buriana	D	40.	
Tato	hra	měla	v	době	okupace	více	
než	cokoli	jiného	poukázat	na	krásu	

českého	 jazyka	 ,	 v	 čemž	 byl	 ostat-
ně	 V.	 Nezval	 opravdovým	 mistrem.	
Naše	vlast	 je	jistě	právě	dnes	v	jiné	
historické	situaci.	Jsme	hrdým	a	sa-
mostatným	národem,	kterému	bude	
na	 půl	 roku	 dáno	 stát	 se	 předse-
dajícím	 státem	 EU.	 Přestože	 tomu	
bude	tak,	ve	všech	institucích	bude	
zaznívat	 převážně	 angličtina	 a	 fran-
couzština.	 To	 je	 logické	 a	 správné,	
nicméně	není	snad	na	škodu	obrátit	
se	–	alespoň	formou	hry	–	ke	zvlášt-
nostem	a	kráse	českého	jazyka	a	ne-
chat	češtinu	promlouvat	ústy	poezie.	
Neboť	 poezie	 je	 mnohdy	 vnímána,	
řečeno	M.	Heideggerem,	jako	vlast-
ní	místo	„pobytu“	člověka.

Bydlíme	v	řeči.	A	je-li	touto	řečí	jen	
strohý	 ekonomický	 kalkul,	 politická	
vypočítavost	 případně	 technologic-
ká	 strohost,	 bydlíme	 chudě.	 Poezie	
nám	pomáhá	prosvětlit	náš	příbytek	
něčím	stěží	uchopitelným,	něčím,	co	
člověk	chápe,	aniž	by	tomu	rozuměl.

Chtěl	 bych	 tedy	 všechny	 kraja-
ny	 jménem	 našeho	 divadla	 Jen	 Tak	
a	 Besedy	 pozvat	 na	 chystané	 diva-
delní	představení.

Více	informací	o	divadle	naleznete	
na	 našich	 nových	 webových	 strán-
kách	www.divadlojentak.eu

Tomáš Lajkep  
– umělecký vedoucí

Manon Lescaut v Bruselu
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Myslíte	si,	že	opereta	je	nuda	a	není	
pro	 vás?	 Jak	 se	 to	 vezme.	 Rozhodli	
jsme	se	v	rámci	našeho	podzimního	
dýchánku	 pro	 vás	 trošku	 pozměnit	
téma	a	z	klasické	či	moderní	hudby	
odbočit	 k	 operetě.	 Komponované	
pásmo	 melodií	 spojené	 s	 prozai-	
ckým	 slovem	 a	 ještě	 ve	 vtipném	
podání	 týnišťského	 amatérského	
souboru	 vás	 určitě	 nezklame.	 Dej-
me	však	prostor	povolanějším,	panu	
režiséru	 Oldřichu	 Trumhovi,	 který	
v	 Bruselu	 se	 svým	 souborem	 vy-
stupoval	 již	v	době	hluboké	totality.	
Schválně,	 jestlipak	 se	 ještě	 někdo	
na	fotografii	z	té	doby	pozná?

Opereta byla často označována 
kritiky za kýč. Ale marná sláva, me-
lodie z operet si často zpíval celý 
národ a opereta měla své obdivova-
tele ve všech vrstvách společnosti. 
Místem největší přízně byla hlavně 
Vídeň a Paříž. Ale i čeští skladatelé 
přispěli k vývoji operety. Ti přinesli 
i pojmem „lidová opereta“. Mnoho 
melodií z operet se stalo známý-
mi a některé zdomácněly, a nejen 
v Čechách, natolik, že se hrají jako 
samostatné skladby na plesech 
a zábavách. Divadelní soubor Ji-
rásek z Týniště nad Orlicí odehrál 
ve své historii mnoho operet a vždy 

se setkaly s velkým ohlasem 
u obecenstva. Tentokrát při-
vezeme do Bruselu takovou 
malou ochutnávku melodií 
ze známých operet. Sice bez 
velkého orchestru, jen s kla-
vírem, ale třeba Mamsell Ni-
touche, Rose Marie, Polská 
krev, Cikánský baron, to jsou 
určitě pro většinu z vás ná-

zvy, které se vám některou hezkou 
melodií připomenou. Tak si je přijď-
te poslechnout a třeba i zazpívat. Už 
se na Vás těšíme.	

	 	 Oldřich Trumha

Podzimní	dýchánek	s	operetní-
mi	melodiemi	se	uskuteční	dne	
8.11. 2008 od 15 hodin v Praž-
ském domě, Avenue Palmers-
ton 16 , Brusel.	

Vstupné:	členové	spolku	2	€,		
pro	nečleny	4	€

Přihlášky	zasílejte	na:		
spolek.beseda@email.cz	nebo		
telefonicky	na	02	/	384	96	44

Přijďte	strávit	příjemné	sobotní	
odpoledne	s	pohoštěním	od	Olgy,	
srdečně	zveme!

	 	 	 	 	
Anita, Olga, Eva, Hanka, Tomáš,  

Alena a Marta

6.12.	2008	od	14	hod.
Galerie	Českého	centra	
60	Rue	du	Trône
1050	Bruxelles

A na co se letos můžete těšit?
Pro	děti	 je	připraveno	ve	 spoluprá-
ci	s	naší	Tvořivou	dílničkou	zdobení	
perníčků	 a	 výroba	 papírového	 čer-
ta	 nebo	 Mikuláše.	 Hotové	 výrobky	
si	 mohou	 děti	 odnést	 domů.	 Dále	
na	děti	 čeká	krátké	divadelní	před-
stavení,	 minidisco	 s	 pohybovými	
hrami	 a	 nebude	 chybět	 již	 tradiční	
palačinka	pro	všechny	děti	 zdarma.	
Opět	se	bude	číst	«	z	Nebeské	kni-
hy	 »,	 kdo	 byl	 hodný	 a	 kdo	 ne.	 Pro	
všechny	 děti	 má	 Mikuláš	 připrave-
nou	 sladkou	 nadílku	 -	 krásný	 ad-
ventní	 perníkový	 kalendář.	 Rodiče	

jistě	 ocení	 připravené	 občerstvení	
a	 plzeňské	 pivo.	 Všichni	 se	 mohou	
těšit	 na	 příjemně	 strávené	 rodinné	
odpoledne	 v	 duchu	 českých	 tradic	
a	třeba	i	nějaké	další	překvapení.

Vstupné:
Pro	členy	spolku	Beseda	5	€,	pro	ne-
členy	8	€,	DĚTI	VSTUP	ZDARMA

Jak se přihlásím?
E-mailem	 na	 spolek.beseda@
email.cz,	 nahlašte	 vaše	 jméno	
a	jména	dětí.	Dále	připište,	co	si	pře-
jete,	aby	Mikuláš	dítěti	 řekl	–	bude	
čteno	«	z	Nebeské	knihy	»

Jak zaplatím?
Příslušnou	 částku	 uhraďte	 na	 účet	
363 – 0302241 – 29.	Do	poznám-

ky	 uveďte	 Mikuláš	 a	 vaše	 jméno.	
Zaplatit	 můžete	 i	 přímo	 na	 místě	
u	kasy.	Přihlašte	své	děti	co	nejdříve,	
kapacita	 je	omezená.	Mikuláš	bude	
děti	zvát	v	přihlášeném	pořadí	!

Těší	se	na	vás	čert,	Mikuláš,	andě-
lé,	výbor	Besedy	a	jejich	pomocníci,	
Yvetta	Firlová	a	Petr	Polivka

Opereta nevážně i vážně v Pražském domě

Jako každým rokem pro vás pořádá krajanský spolek BESEDA,  
tentokrát ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

Básnička:

Brzy	přijde	Mikuláš,	
co	má	rozevlátý	plášť.
Andílek	a	čertík	taky,
dárků	mají	plné	vaky!

Pak	dostanou	dárečky
chlapečci	a	holčičky,
co	celý	rok	hodní	byli,	
své	rodiče	nezlobili.

s	opravdovými	čerty,	Mikulášem	a	andělskými	anděly
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Ať	 už	 vánočky	 chcete	 opravdu	
péct	nebo	si	přejete	jen	tak	pokuko-
vat	a	radit,	ať	jste	u	nás	během	mi-
nulých	tří	ročníků	již	byli	či	to	bude	
letos	 poprvé,	 budete	 v	 sobotu	 29. 
listopadu 2008 od 9. hodiny 
ranní minimálně	 do	 půlnoci	 u	 nás	
v	 Braine-ĺ Alleud (Rue des Ar-
balétriers 51)	 vítáni.	 Dostanete	
se	 k	 nám	 lehce	 autem	 (zájemcům	
pošlu	 popis	 cesty)	 nebo	 vlakem	
(spojení	 najdete	 na	 www.b-rail.
be)	.

Na jednu vánočku budete po-
třebovat: ½		kg		polohrubé	mouky	
(vhodná	je	i	místní	„farine	fluide	čili	
vloeiende	bloem“),	balíček	sušených	
kvasnic,	100	g	cukru,	100	g	másla	či	
margarínu,	2	-	3	vejce,	ořechy	nebo	
mandle.	 Další	 ingredience,	 jako	
mléko,	 sůl	 a	 rozinky,	 dodáme.	 Aby	
se	 všichni	 u	 válu	 a	 trouby	 stihli	 vy-
střídat,	 počítáme	 maximálně	 s	 jed-
nou	vánočkou	na	osobu	nebo	dvěma	
na	rodinu.	Vloni	jsme	jich	upekli	20!	
Nezapomeňte	si	s	sebou	přinést	

i	 velkou	 mísu	 na	 těsto	 a	 podnos	 či	
krabici	na	upečenou	vánočku.		

Abychom	 se	 na	 vás	 mohli	 náleži-
tě	 připravit,	 dejte	 mi	 prosím	 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

První	 říjnovou	sobotu	 jsme	se	vy-
pravili	 do	 Baarnu	 poblíž	 Utrechtu	
na	již	23.	populárně	vědecké	sympo-
sium,	které	bylo	věnováno	 toleranci	
v	 historii,	 politice,	 právu.	 Dr.	 Jana	
Volfová	 nás	 pozvala	 na	 zajímavou	
procházku	 posledním	 tisíciletím	
naší	 národní	 historie.	 Soustředila	
se	na	pět	klíčových	postav	–	svatého	
Václava,	 Jana	 Husa,	 Petra	 Chelčic-
kého,	 Františka	 Palackého	 a	 Tomá-
še	 Garrigua	 Masaryka.	 Toleraci	 čili	
snášenlivost	 jakožto	 ideál	 postavila	

naroveň	s	dalšími	dvěma	 ideály	 lid-
stva	–	s	pravdou	a	svobodou.	K	těm-
to	ideálům	se	sice	můžeme	přiblížit,	
dosáhnout	 jich	 však	 nemůžeme.	
S	paní	doktorkou	jsme	se	shodli	též	
na	tom,	že	i	tolerance	má	své	meze,	
jež	bychom	neměli	překračovat.

Druhým	vystupujícím	byl	JUDr.	Mi-
lan	 Hulík,	 který	 před	 rokem	 1989	
obhajoval	 disidenty	 a	 nyní	 sleduje	
uplatňování	práva	v	České	republice.	
Pan	doktor	seznámil	přítomné	s	tím,	

kolik	 právníků,	 kteří	 vystudovali	
před	rokem	1989,	stále	ještě	pracu-
je	 v	 českém	 soudnictví	 a	 upozornil	
na	 to,	 že	 jejich	 procento	 je	 zvláště	
vysoké	 ve	 vyšších	 soudech.	 Žalo-
by	 se	 přijímají	 nebo	 zamítají	 pouze	
v	 rámci	 uplatnění	 paragrafů	 a	 ne	
proto,	aby	se	učinilo	zadost	sprave-
dlnosti.	

Symposium	se	neomezuje	na	před-
nášky	 a	 diskuse	 na	 dané	 téma,	 pa-
tří	 k	 němu	 i	 hudba.	 Letos	 vystou-
pil	 s	 loutnou	 student	 nizozemské	
konzervatoře	 Jan	 Čižmář,	 původem	
z	Brna.	Krylovy	písně	na	závěr	zazpí-
val	a	zahrál	na	kytaru	Pavel	Englický.

Intelektuální	 a	 kulturní	 stravu	
doplnil	 velmi	 chutný	 polední	 raut,	
o	přestávkách	pak	kávička	s	domá-
cími	koláčky.	Po	ukončení	symposia	
se	všichni	přítomní	jako	obvykle	roz-
jížděli	plni	dojmů	a	napjati,	s	 jakým	
asi	 tématem	 přijdou	 organizátoři	
za	rok.	Děkujeme	za	kvalitní	organi-
zaci	akce	a	přejeme	hodně	sil	a	dob-
ré	nápady.

Olga Schmalzried

Společné pečení vánoček

Krajanské symposium v Nizozemsku
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Členství v Besedě

Všem miminkům i rodičům srdečně blahopřejeme.

Dozvěděli jsme se, že vážně onemocněla paní Jiřina Marlot - Chmielová, bývalá aktivní členka 
výboru Besedy. Přejeme jí hodně sil v boji se zákeřnou nemocí a těšíme se na budoucí setkání.

20. června 2008	se	narodila	Emma,		
dcera	Jiřího	a	Renaty	Sikorových

16. září 2008	se	narodil	Jakub,		
syn	Jana	Fikáčka	a	Kateřiny	Vávrové

Kalendář Českého krajanského  
spolku Beseda:

Příští číslo vyjde v únoru 2009, uzávěrka pro vaše příspěvky je 15. ledna 2009.

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

Telefon:	03	/	866	05	07

Někteří	 krajané	 a	 přátelé	 České	
republiky	se	ptají,	 co	 jim	může	při-
nést	členství	v	Českém	krajanském	
spolku	Beseda	a	co	mají	udělat	pro	
to,	 aby	 se	 stali	 jeho	 členy.	 Zde	 je	
naše	odpověď.

Stačí	jednou	za	rok	poslat	na	účet	
Besedy	 členský	 příspěvek.	 Za	 jed-

notlivce	 činí	12	eur	 ročně,	 za	man-
žele	 a	 partnery	 17	 eur	 ročně,	 děti	
a	studenti	příspěvek	neplatí.	Příspě-
vek	 můžete	 poslat	 na	 účet	 spolku	
číslo	 363 – 0302241 – 29	 nebo	
jej	při	některé	z	našich	akcí	osobně	
zaplatit	naší	pokladní	Evě.	 Jako	čle-
nové	Besedy	zaplatíte	na	našich	ak-
cích	nižší	vstupné,	může	vás	na	nich	

též	 čekat	 nějaké	 milé	 překvapení.	
Příspěvkem	zároveň	podpoříte	naše	
další	 aktivity.	 Podmínkou	 členství	
v	Besedě	není	český	pas	nebo	česká	
národnost,	 členy	Spolku	 jsou	 i	 naši	
zahraniční	manželé,	slovenští	přáte-
lé,	 studenti	 češtiny,	 zkrátka	 každý,	
kdo	se	s	námi	chce	přátelit..

1)	 	Podzimní	dýchánek	 	
s	operetkami

Pražský	dům,	
Avenue	Palmerston	16,	Brusel

sobota	8.	listopadu	2008
od	15	hodin

2)	 	Společné	pečení	vánoček Rue	des	Arbalétriers	51,	
Braine-l´Alleud

sobota	29.	listopadu	2008
od	9	hodin

3)	 Mikulášská	nadílka České	centrum,	Rue	du	Trône	
60,	Brusel

sobota	6.	prosince	2008
od	14	hodin

4)	 	Návštěva	pivovaru	Duvel Breendonk sobota	10.	ledna	2009,	detaily
budou	upřesněny	e-mailem

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.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
•	 	www.radio.cz	 –	vysílání	Českého	rozhlasu	do	zahraničí
•	 	www.cssymposium.net	 –	stránky	krajanů	v	Nizozemsku


