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Krajané,
podzimní	čas	se	začíná	míchat	s	předvánočním,	rok	se	opět	blíží	k	závěru	a	já	se	rozhodovala,	zda	máme	obléci	toto	poslední	

číslo	do	Mikuláše,	vánočních	ozdob	a	receptů,	nebo	se	s	vámi	chvíli	pozastavit	a	bilancovat	rok	2010,	co	se	nám	povedlo,	co	
méně…	a	vůbec	trošku	zhodnotit	společenský	(krajanský)	život	Čechů	v	Belgii.	

V	průběhu	roku	jsme	organizovali	několik	velmi	milých	akcí,	například	Česko-Slovenskou	retro	diskotéku,	která	vystřídala	
klasické	“zábavy”.	Účast	a	zájem	VŠECH	věkových	kategorií	jasně	ukázaly,	že	toto	je	to	ono,	v	čem	bychom	měli	pokračovat.	
Takže	se	určitě	můžete	těšit,	že	disko	budeme	opakovat,	jak	klasik	praví:	“za	rok	ve	stejnou	dobu	na	stejném	místě”.	Co	se	
též	krajanům	velmi	líbilo,	byla	beseda	a	promítání	působivého	filmu	o	Karlu	Hašlerovi.		Citlivě	zpracovaný	film,	který	byl	též	
promítán	na	Karlovarském	festivalu,	nenechal	 jedno	oko	suché…	Další	povedená	akce	byla	návštěva	Lucemburku,	o	které	
se	 zmiňujeme	 v	 krátké	 (foto)reportáži	 v	 tomto	 čísle.	 Na	 více	 fotografií	 se	 můžete	 podívat	 na	 www.beseda.be.	 Beseda	 se	
také	podílela	na	několika	velkých	akcích,	jako	je	koncert	TRIA	Prokop-Andršt-Hrubý	v	Českém	centru.	Na	prezentaci	České	
republiky	na	festivalu	v	Ganshorenu	náš	spolek	přispěl	nápadem	i	skutkem	a	umožnil	pozvat	moravskou	cimbálovku	Strýci,	
která	se	postará	o	zahájení	festivalu	a	o	hudební	program.	

	A	na	co	se	tedy	můžete	těšit	v	příštím	roce?	
BBQ	v	Lese	snů	s	dětským	dnem	a	pečení	vánoček	u	Olgy	jsou	tradice,	ve	kterých	určitě	budeme	pokračovat	v	nezměněné	

podobě.	“Les	snů”	je	synonymem	hezkého	lesoparku,	fajn	dětského	hřiště	a	v	neposlední	řadě	vůně	pečeného	masa	také	není	
k	zahození,	že?!	.	Vánočky	jsou	tak	oblíbené,	že	se	musí	péct	“na	směny”,	a	kdo	už	tam	byl,	ví,	že	se	někdy	povídá	až	do	
ranních	hodin.	Celoroční	klasický	program	doplníme	novinkami	tak,	aby	Beseda	organizovala	každý	měsíc	jednu	akci,	a	to	pro	
všechny	věkové	kategorie	-	od	dětských	po	seniorské.	

Hned	 začátkem	 roku	 se	 můžete	 v	 Pražském	 domě	 seznámit	 s	 momentálně	
nejpopulárnější	spisovatelkou	doma,”Vieweghem	v	sukních”:	Simonou	Monyovou.	Kdo	
ji	zná,	tomu	ji	určitě	představovat	nemusím,	kdo	ji	nezná,	může	se	podívat	na	webové	
stránky	www.monyova.cz	nebo	si	přečíst	„ochutnávku“	uvnitř	tohoto	časopisu.	

Co	nás	dále	čeká	v	únoru?	Ano!…karneval	naší	školičky!	Už	podruhé	se	děti	a	jejich	
paní	 učitelky	 převléknou	 do	 masek	 a	 udělají	 si	 pořádnou	 veselici.	 Touto	 akcí	 se	
snažíme	dětem	vysvětlit	tradici	českého	masopustu...	pomalý	konec	zimy	a	začátek	
jara.	Když	 se	 zde	 zmiňuje	o	 školičce:	paní	učitelky	plánují	obrodu	 tradice	českého	
loutkového	divadla	v	Bruselu.	Prostory	ke	zkoušení	máme,	 loutky	též,	tak	teď	ještě	
sehnat	potřebný	počet	loutkoherců	.	

Á	propos,	na	straně	7	si	můžete	nalistovat	medailonky	našich	lektorek	a	lektorů!
Naplánovaná	 je	 i	 oblíbená	 návštěva	 pivovaru	 Duvel	 v	 Breendonku	 a	 procházka	

s	průvodcem	v	Benátkách	severu	-	v	Brugge.	Jsou	zváni	nejen	členové	spolku	a	přátelé	ze	spolku	v	Lucemburku,	ale	všichni,	
co	je	Bruggy	zajímají	a	chtějí	se	o	nich	dozvědět	něco	zajímavého.			

Jsem	velmi	ráda,	že	se	náš	spolek	může	podílet	na	udržování	české	komunity	v	Belgii,	co	mě	ale	trošku	mrzí,	je	fakt,	že	nás	
–	neziskových	organizací	je	zde	jen	pár,	a	ač	jsme	všichni	Češi,	mluvíme	pravděpodobně	každý	jinou	řečí.	Tedy	jinými	slovy:	
zatím	příliš	nespolupracujeme.	Na	tomto	poli	je	určitě	ještě	práce	dost	a	já	jen	dodávám,	že	Beseda	je	otevřena	každému		
Vždyť	jsme	přece	na	malém	belgickém	dvorečku...	

Na	závěr	bych	chtěla	popřát	všem	přátelům,	všem	známým,	všem	sympatizantům	hezké	Vánoce	a	úspěšný	krok	do	roku	
2011.	Těšíme	se	na	shledání	s	vámi	na	našich	akcích.	

		Anita Vanesse-Březinová 

BESEDA
15,	Rode	Kruisstraat

2830	Willebroek
Destinataire

BELGIQUE	-	BELGIE
P.P

1420		BRAINE-L‘ALLEUD
6/68473

23. 2. 2011  beseda se spisovatelkou Simonou 
Monyovou v Pražském domě
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Vánočková sobota
Milí	přátelé,	stalo	se	naším	dobrým	

zvykem	 připravovat	 se	 na	 vánoční	
svátky	 společně.	 Přijměte	 naše	 po-
zvání	i	letos.

Kdy?	 	V	sobotu	11. prosince 2010  
od 10 hodin minimálně 
do půlnoci. 

Kde?	 	U	nás	doma	v Braine-ĺ Alle-
ud (rue des Arbalétriers 
51).	Dostanete	se	k	nám	leh-
ce	autem	(na	požádání	vám	
pošlu	podrobný	popis	cesty.)	
nebo vlakem	 (Spojení	 na-
jdete	 na	 www.b-rail.be,	 na	
nádraží	vás	vyzvedneme).

Na jednu vánočku potřebujete:

	 	½		kg		polohrubé	mouky	(možno	
i	místní	„farine	fluide“	čili	„vloei-
ende	bloem“)

			 	100	gr	cukru		
(či	více,	pokud	ji	chcete	sladší)

	 	100	gr	másla	či	margarínu		
(či	více,	pokud	ji	chcete	tučnější)

	 2	-	3	vejce

	 ořechy	nebo	mandle

	 	velkou	mísu	na	těsto	a	podnos		
či	krabici	na	upečenou	vánočku	

Mléko,	sušené	kvasnice,	sůl,	rozinky	
a	vejce	na	pomazání	dodá	Beseda.	

Aby	se	všichni	stihli	vystřídat	u	válu	
i	 u	 trouby,	 počítáme	 maximálně	
s	 jednou	 vánočkou	 na	 osobu	 nebo	
dvěma	na	rodinu.	Je	též	žádoucí,	aby	
každý	 zadělával	 těsto	 na	 vánočky	
v	 jinou	dobu	 tak,	aby	kynutí,	plete-
ní	a	pečení	vánoček	mohlo	probíhat	
plynule,	většinou	jich	totiž	upečeme	
kolem	20!	

Akce	se	účastní	muži	i	ženy	všech	
generací.	Zůstat	u	nás	můžete	samo-
zřejmě	celý	den,	u	míchání	i	pletení	
je	vždy	spousta	legrace.	Neostýchej-
te	se	přijít,	 i	když	se	osobně	dosud	
neznáme,	 každoročně	 se	 objeví	
mezi	 stálicemi	 i	 nové	 tváře.	 Vítáni	
jsou	 všichni,	 i	 ti,	 co	 vánočky	 péct	
nebudou.	 Přijít	 a	 spolu	 s	 ostatními	
vdechovat	tu	úžasně	milou,	sváteční	
a	voňavou	atmosféru	blížících	se	Vá-
noc	můžete	vždycky.

Abychom	 se	 na	 vás	 mohli	 náležitě	
připravit,	 pošlete	 mi,	 prosím,	 e-mail	
na	olga.schmalzried@gmail.com	nebo	
zavolejte	na	číslo	02	/	384	96	44	nebo	
0473	 /	 94	 09	 54.	 A	 pokud	 chcete		
vědět	víc,	než	se	rozhodnete,	napište		
mi,	 pošlu	 vám	 článek	 a	 reportáž	
o	tom,	jak	přede	dvěma	lety	prožíval	
pečení	 vánoček	 bruselský	 zpravodaj	
Radiožurnálu,	 Pavel	 Novák.	 Moc	 se	
na	vás	všechny	těšíme!

Olga a George s rodinou 

Francouzské knížky  
do českých a slovenských škol

„Carrefour	des	Cultures	Romanes”	
čili	 „Křižovatka románských 
kultur“	je	neziskové	sdružení,	které	
bylo	 v	 Belgii	 založeno	 před	 20	 lety	
milovníky	 francouzského	 jazyka.	
Jeho	cílem	je	podnítit	zájem	o	fran-
couzštinu	 jako	cizí	 jazyk	a	podpořit	
její	výuku	v	zemích	střední	a	východ-
ní	 Evropy.	 Sdružení	 spolupracuje	
s	vydavatelstvími	a	zdarma dodává 
do škol knihy a časopisy vhod-
né pro výuku francouzského 

jazyka, a to pro studenty všech 
věkových kategorií. Jediné, co 
je třeba z naší strany zajistit, je 
doprava na místo určení.	

Kontakt:	 Carrefour	 des	 Cul-
tures	 Romanes	 asbl,	 1,	 rue	 saint	
Urbain,	 B	 –	 1370	 Jodoigne	 nebo		
carcultrom@skynet.be	

Obracím	 se	 tedy	 na	 vás	 jmé-
nem	 CCR,	 zda	 byste	 byli	 ochotni		

pozeptat se ve vašem rodném 
kraji v Česku a na Slovensku 
ve školách,	 kde	 vyučují	 francouz-
štinu,	 zda	 mají	 o	 spolupráci	 zájem.	
Na	požádání	vám	zašlu	seznam	ma-
teriálů	z	jedné	takové	zásilky,	kterou	
jsem	zorganizovala,	abyste	si	vy	sami	
nebo	daná	škola	mohli	udělat	o	této	
nabídce	konkrétní	představu.																

Olga Schmalzriedová
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  PřihlášKA NA MiKulášSKou BeSídKu V ČeSKéM ceNtru 5. 12. 2010

Jméno	dítěte	(dětí)	a	jeho	(jejich)	věk		:				

1)

2)

...

Co	si	přejete,	aby	Mikuláš	dítěti	(dětem)	řekl?	**

**		Mikuláš nemusí říkat dětem nic, když si to rodiče nepřejí. Ani básnička, písnička, či  výkres nejsou povinné. 
Obdarované bude každé dítě  . Nemusíte se bát, dítěti nebude naháněn strach a už vůbec se nebudou 
případní zlobilové říkat nahlas do mikrofonu atd.

Mikulášská besídka            
Milé	děti,	vážení	

rodiče,	 prarodiče	
a	známí	(i		ti,	co	už	
na	Mikuláše	nevě-
říte	).

Všichni	 jste	 sr-
dečně	 zváni	 na	
naši	tradiční	Miku-
lášskou,	 která	 se		

koná	5. 12. 2010 od 14.00 v Čes-
kém centru, rue du trône 60 
v Bruselu. 

Anděl	už	má	připravenou	Nebes-
kou	knihu	s	vašimi	jmény	a	vy	si	při-
pravte	 krátkou	 básničku,	 písničku	
nebo	obrázek	-	přineste	jej	s	sebou,	
dostanete	 sladkou	 nadílku.	 Kromě	
tradičního		Mikuláše,	čertů	a	andělů	
si	děti	též	mohou	nazdobit	perníčky,	
namalovat	vánoční	obrázek	nebo	vy-
robit	něco	hezkého	k	vánočním	svát-
kům.	 Ti,	 co	 už	 na	 Mikuláše	 nevěří		
,	 se	 můžou	 občerstvit	 dortíky	 od	
Olgy,	 chlebíčky,	 vínem,	 plzeňským	
pivem,	 různými	 druhy	 nealkonápoji	
a	kávou	či	čajem….,	pro	děti	budou	
též	palačinky	gratis.

Vstup:	 pro	 členy	 Besedy	 5	 euro,	
nečlenové	8	euro,	děti	vstup	gratis.

Jak se přihlásím?		Přihlášku	pro	
vaše	dítě	najdete	v	další	příloze.	Pro-
síme,	 vyplňte	 ji	 a	 zašlete	 na	 email	
spolek.beseda@email.cz.	Přihlá-
šeni	 jste	po	zaplacení	vstupného	na	
účet	Besedy:	363-0302241-29.	Jako	
symbol	napište	vaše	příjmení,	případ-
ně	příjmení	vašeho	dítěte.	 (Prosíme	
o	včasné	přihlášení	z	důvodu	nákupu	
potravin,	balíčků	pro	děti	a	celé	or-
ganizace	 besídky).	 uzávěrka při-
hlášek je 26. 11. 2010 nebo po 
dosažení počtu 80 dětí.

důležité!	Pro	vaši	lepší	orientaci	
na	 www.beseda.be	 najdete	 pra-
videlně	 aktualizovaný	 údaj	 ohledně	
počtu	přihlášených	dětí.	Budete	tedy	

vědět,	kolik	volných	míst,	jejichž	cel-
kový	 počet	 je	 omezen	 kapacitou	
Českého	 centra,	 ještě	 zbývá.	 Maxi-
mální	přijatelný	počet	dětí	bude	80.	

	 V	 odpovědi	 na	 váš	 přihlašovací	
email	 vám	bude	sděleno	pořadí,	 ve	
kterém	jste	jej	přihlásili,	čímž	zjistíte,	
kdy	 si	 “svatý	 muž”	 vaši	 ratolest	 (či	
vaše	ratolesti)	zavolá.	Přednost	však	
budou	mít	děti,	které	navštěvují	naši	
školičku.	 Předpokládaný	 příchod		
Mikuláše	a	jeho	doprovodu	je	pláno-
ván	na	14.45.

Na	všechny	se	těší	kolektiv	Bese-
dy	a	vyučující	České	školy	bez	hranic	
v	Bruselu.
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Když	 za	 námi	 vloni	 na	 Mikuláš-
skou	 přijeli	 (teď	 už	 naši	 kamarádi)	
z	Lucemburku,	byli	 jsme	nejen	mile	
překvapeni,	 ale	 hned	 jsme	 si	 padli	
do	oka.	Slovo	dalo	slovo	a	my	jsme	
si	řekli,	že	bychom	nějakou	akcičku	
mohli	vymyslet	společně,	vždyť	pře-
ce	"ten	Luxík"	není	tak	daleko,	a	že	
jsme	ten	Benelux,	tedy	krajané....:-).

	Tak	 jsme	začali	pomalu	plánovat	
a	jako	dobrý	nápad	nám	přišel	výlet	
vlakem,	 či	 po	 vlastní	 ose	 s	 přespá-
ním,	nebo	bez	 -	 jak	kdo	chce.	Pro-
stě	víkend	s	krajany	v	Lucemburku.	
Tamní	 krajanský	 spolek	 je	 známý	
především	 svým	 divadlem	 Kamila	
Dörflera,	 českým	 reprezentačním	
plesem,	 Mikulášskou	 a	 vůbec	 zají-
mavými	aktivitami.

	 Jak	 jsme	 řekli,	 tak	 jsme	 udělali,	
a	o	druhém	zářijovém	víkendu	se	asi	
30	 lidí	 přemisťovalo	 směrem	 k	 vy-
toužené	destinaci.	Měli	jsme	sraz	na	
Place	 de	 la	 Constitution.	 Jaké	 bylo	
naše	překvapení,	když	nás	čekali	ne-
jen	naši	kamarádi	Jaro	Dočekal,	Eva	
Hanzlíková,	 Kamil	 Dörfler	 a	 Milan	
Klouda,	který	se	chopil	následného	

profesionálního	 průvod-
cování.	 Pan	 honorární	
konzul	 nám	 předal	 krás-
né	 publikace	 o	 historii	
a	 prohlídka	 mohla	 začít.	
Krásné	počasí,	procházka	
po	hradbách,	katakomby,	
katedrála	s	Janem	Lucem-
burskm,	 romantické	ulič-
ky	střídající	se	s	noblesní	
novou	architekturou.	

Musím	 za	 všechny	 výletníky	 pro-
hlásit,	že	o	nás	bylo	fantasticky	po-
staráno:	pozvání	na	oběd	s	přípitkem	
a	večerní	posezení	do	ranních	hodin	
dobrou	pohodu	jen	umocnilo.

V	 neděli	 výlet	 pokračoval,	 někdo	
si	 našel	 vlastní	 program,	 skupinka	
Olgy	 si	 ale	udělala	 výlet	do	Schen-
genu,	do	tropického	skleníku	s	pře-
krásnými	motýly	a	do	vinotéky.

Počasí,	 dobrá	 parta	 a	 fajnový	 ví-
kend.	

Každopádně....	 kdysi	 mi	 někdo	
řekl:	"Pfffff,	Lucemburk,	to	je	takové	
lepší	Ústí	nad	Labem."	 Já	 jen	mohu	
dodat,	že	má	Ústí	(při	vší	úctě)	ještě	
co	dohánět		:-)).

	S	krajanským	spolkem	v	Lucem-
bursku	 a	 ostatními	 velkými	 institu-
cemi	 jsme	též	zorganizovali	koncert	
tria	Prokop,	Andršt,	Hrubý	v	Českém	
centru	28.	10.	2010,	den	předtím	byl	
stejný	koncert	v	Luxu.

My	se	budeme	těšit	na	Lucembur-
čany	 na	 jaře,	 kdy	 je	 provedeme	 po	
historickém	skvostu	Bruggy.	Na	vý-
let	budou	zváni	též	všichni	naši	sym-
patizanti,	členové	a	kamarádi.

www.atsl.lu

www.beseda.be 

Anita Březinová 

Podzimní výlet do lucemburku
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Jdou	 dvě	 blondýnky	 tunelem,	
jedna	 uvidí	 zrcátko,	 zvedne	 ho,	
a	říká:	"Hele	tu	tvář	znám,	ale	ne-
můžu	si	vzpomenout	odkud…“	

Druhá	blondýnka	jí	zrcátko	vez-
me	 a	 povídá:	 „Ukaž…	 Vždyť	 to	
jsem	přece	já!“

Už	když	jsem	byla	malá,	příbuzní,	
známí	 i	 naprosto	 cizí	 lidé	 překva-
peně	 upozorňovali	 na	 skutečnost,	
že	 jsem	 celá	 máma.	 Možná	 to	 ale	
bylo	 jen	 proto,	 že	 zahlédnout	 se	
mnou	 tátu	 bylo	 pravděpodobné,	
jako	spatřit	ve	volné	přírodě	bílého	
nosorožce.	

Táta	žil	volně	až	příliš,	a	rezervaci	
s	názvem	rodina	se	úzkostlivě	vyhý-
bal.	

„Já	 se	 ochočit	 nenechám,“	 hlásal	
hrdě,	 kdykoliv	 ho	 máma	 požádala,	
aby	vysál	koberec	v	obýváku	anebo	
došel	v	sobotu	do	samoobsluhy,	kde	
býval	 trvalý	 nedostatek	 nákupních	
košíků	i	zboží.	

	„Na	všechno	jsem	sama!“	křičíva-
la	 s	 ohyzdně	 vystouplými	 žílami	 na	
krku,	načež	otec	zavrčel,	že	doposud	
byl	s	ní,	ale	právě	odchází	do	kance-
láře,	 neboť	 víkendové	 rodinné	 idyly	
je	již	značně	přesycen.	

Snad	 proto	 jsem	 večery	 trávila	
ve	 flanelovém	 pyžamku	 s	 růžovými	
ovečkami	stočená	na	parapetu	okna	
a	toužebně	zírala	do	tmy,	jestli	neuvi-
dím	chvátat	svého	bílého	nosorožce	
z	práce	domů.	

„Ta	jeho	práce!“	pohrdavě	odfrko-
vala	babička	z	máminy	strany,	a	tvá-
řila	 se	 naprosto	 totožně	 se	 všemi	
těmi	 svraštělými	 lidmi,	 co	 mají	 za	
to,	 že	o	 životě	už	 vědí	opravdu,	 ale	
opravdu	všecičko.	

Tehdy	jsem	vrásky	a	shrbená	záda	
samozřejmě	 taky	 brala	 jako	 důkaz	
absolutní	 kompetentnosti	 a	 vrchol-
né	 autority.	 Až	 mnohem	 později	
jsem	 přišla	 na	 to,	 že	 stáří	 není	 jen	
scvrkávání	se	pokožky	a	zmenšování	
postavy,	ale	že	podobné	zmenšování	
se	týká	i	mozkové	kapacity.	

Růst	do	země,	 jak	svoje	zmenšo-
vání	 babička	 nazývala,	 byla	 ochot-
ná	 akceptovat.	 To,	 že	 by	 se	 mohla	
v	 čemkoliv	 mýlit,	 popírala	 zcela	
rezolutně.	Protichůdné	názory	dru-
hých	od	sebe	odháněla	 jako	otrav-
né	mouchy.	Mávla	rukou	a	trvala	na	
svém.	

V	tátově	případě	však	bylo	babičči-
no	podezření	oprávněné,	jak	se	poz-
ději	 ukázalo.	 Když	 mi	 bylo	 šest	 let,	
máma	se	ho	ještě	zastávala.	Dokon-
ce	ještě	když	mi	bylo	osm,	pouštěla	
se	s	babičkou	do	divokých	pavlačo-
vých	hádek,	aby	otce	ochránila	před	
očerňováním,	 ačkoliv	 v	 jejích	 očích	
už	byl	tehdy	černý	jako	mouřenín.	

„Tak	si	běž	za	tou	svojí	Vlastičkou!“	
vřískala	na	něho	čím	dál	častěji,	 až	
otec	nakonec	uposlechl	a	šel.	

V	 noci,	 když	 jsme	 s	 mámou	 obě	
spaly.	Myslím,	že	měl	strach,	abych	
se	mu	nepověsila	na	nohu	 jako	vě-

zeňská	koule	a	neznemožnila	mu	tak	
jeho	domnělé	vězení	opustit.	

„Jako	zloděj!	Odešel	od	nás	tajně	
a	 podle	 jako	 zloděj!“	 kvílela	 máma	
na	druhý	den	u	babičky.	

„Jako	 zloděj?“	 opáčila	 babička	
znechuceně	 a	 důrazně	 poukázala	
na	nepřehlédnutelný	fakt,	že	s	tátou	
zmizelo	 i	 auto,	 které	 našim	 koupili	
oni	–	babička	s	dědou.	

Vzpomínám,	 že	 ještě	 aspoň	 půl	
roku	 po	 tátově	 odchodu	 jsem	 vy-
sedávala	 na	 svém	 místečku	 u	 okna	
a	 koukala	 do	 noci	 tak	 dlouho,	 až	
jsem	kolikrát	na	parapetu	usnula.	

V	té	době	jsem	měla	pořád	rýmu.	
Kapalo	mi	 z	nosu	a	oči	 jsem	míva-
la	zarudlé.	Mamka	si	myslela,	že	ho	
tajně	 oplakávám,	 považovala	 to	 za	
zradu,	 což	 mi	 dávala	 dost	 značně	
pocítit.	Otec	zase	automaticky	hodil	
do	jednoho	pytle	obě	svoje	blonďa-
tý	kočičky,	jak	nás	nazýval,	když	měl	
popito,	a	neměl	v	úmyslu	z	toho	pyt-
le	vytahovat	ani	jednu	z	nás.	

A	tak	jsme	s	mámou	byly	v	pytli.	

Málo	peněz,	málo	lásky.	

Přesto	 jsem	tátův	odchod	neopla-
kávala,	v	té	době	mi	přišlo,	že	ačko-
liv	každý	jinde,	spojili	se	rodiče	proti	
mně.	Přesněji	řečeno,	oba	se	ode	mě	
ve	vzácné	shodě	odvrátili,	snad	abych	
jim	svojí	existencí	nepřipomínala	pro-
vinění	a	omyly,	jež	se	jim	na	životním	
účtu	kupily	rychleji,	než	čárky	na	piv-
ním	účtu	notorického	alkoholika.	

Blonďatá stíhačka
Víte, že i hodné holky mají rády sex? Že chlapů, kteří by stáli za hřích, je jako much, 

ale jen stěží lze najít takového, kvůli kterému má smysl se vdát? A že když už ho najdete,  
stoprocentně bude v ložnici hlasitě chrápat, a usíná mnohem dřív než Vy? Přečtením  
knihy Blonďatá stíhačka výrazně snížíte riziko přehmatu při výběru životního partnera! 
Všichni nevhodní muži totiž prošli právě jejím životem...
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Svého	 večerního	 vyhlížecího	 ri-
tuálu	 jsem	 se	 nedokázala	 hned	 tak	
zbavit,	 takže	 jsem	 dál	 vysedávala	
za	 oknem,	 čekala	 na	 svého	 bílého	
nosorožce	 podobně,	 jako	 o	 pár	 let	
starší	 dívenky	 vyhlížejí	 bílého	 koně	
s	princem	v	sedle.	

Stmívat	se	v	té	době	začínalo	chví-
li	 po	 tom,	 co	 jsem	 přišla	 ze	 školy,	
a	 okenní	 tabule	 mě	 zábla.	 Pořídila	
jsem	 si	 chronickou	 rýmu,	 ale	 ta	 mi	
samotu	nezahnala,	i	když	jsem	díky	
ní	 získala	 nebývalou	 pozornost	 ve	
třídě.	 Než	 jsem	 měla	 ty	 příšerné	
červené	 fleky	 v	 obličeji	 a	 do	 ruda	
odřený	 nos,	 bývala	 jsem	 ve	 škole	
většinou	 neviditelná.	 Výjimku	 tvoří	
pouze	den,	kdy	mi	babička	pořídila	
rozkošný	 obleček	 v	 jakémsi	 výpro-
deji.	 Dodnes	 ji	 podezřívám,	 že	 šlo	
o	 výprodej	 maškarních	 kostýmů.	
V	kostkovaných	kalhotách	se	zipem	
na	 boku,	 jak	 se	 nosilo	 v	 době,	 kdy	
byly	 kalhoty	 konečně	 zpřístupněny	

ženám,	 v	 bílé	 halence	 s	 krejzlíkem	
a	těsné	vestičce	jsem	toho	dne	zau-
jala	snad	každého.	

Rýma	mi	však	přinesla	trvalou	po-
pularitu.	Slogan	Danuše,	podobá	se	
ropuše!	 se	 spolužákům	 vryl	 do	 pa-
měti	hlouběji	než	tehdy	velice	popu-
lární	 komunistické	 heslo	 Se	 Sovět-
ským	svazem	na	věčné	časy.	

Mně	 na	 věčné	 časy	 měla	 zůstat	
přezdívka	 ropucha,	 ale	 dopadlo	 to	
s	ní	jako	s	tím	Sovětským	svazem.

Poté,	 co	 mě	 hodně	 potrápila,	
zkomplikovala	 život	 a	 držela	 raději	
doma,	abych	se	vyhnula	výsměchu,	
konečně	upadla	v	zapomnění.	

Ukázka	z	1.kapitoly	románu	Simo-
ny	Monyové	Blonďatá stíhačka

Simona Monyová,	 jedna	 z	 na-
šich	 současných	 nejúspěšnějších	
autorek	 společenských	 románů,	 se	
narodila	17.	3.	1967	v	Brně.	Tady	žije	
doposud,	 protože	 jak	 sama	 říká,	 je	
velkým	brněnským	patriotem	a	své-
mu	 rodnému	 městu	 dala	 přednost	
před	 životem	 v	 Praze,	 přestože	 by	
zde	 její	 spisovatelská	dráha	nabrala	
zřejmě	rychlejší	obrátky.

Její	romány	o	každodenních	problé-
mech	jsou	tak	hodnověrné,	že	je	psy-
chologové	doporučují	klientům	v	po-
radnách.	Ochutnávku	z	její	tvorby	si	
můžete	dopřát	na	www.monyova.cz	
a	její	knihy	se	budou	jistě	skvěle	vyjí-
mat	pod	vánočním	stromečkem.	

Jistě si pak nenecháte ujít pří-
ležitost setkat se s ní osobně na 
besedě, kterou pro vás pořádá-
me  23. února 2011 v 18 hodin 
v Pražském domě.

ChCete se projít po Bruselu, 
ChCete jej ukázat rodině, známým, oBChodním 

partnerům, a to s fundovaným komentářem? 

ChCete poznat romantiCkou atmosféru v BrugáCh 

a přitom se dozvědět něCo zajímavého o historii BružskýCh laButí?

domluvte si prohlídku s průvodkyní 
a oBdivovatelkou arChitektury, historie a umění, 

alenou staňovou. 
kontaktovat ji můžete na telefonním čísle 

0498.33.79.14.
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S velkými díky vám představuje-
me dobrovolníky, kteří svůj volný 
čas věnují přípravě a výuce malých  
Čechů v Belgii. 

dAGMAr StrAKoVá

V	 Bruselu	 žije	
spolu	se	svojí	rodi-
nou	od	roku	2004.	
Má	 dospělou	 dce-
ru	 Barboru	 a	 syna	
Jana,	 kterému	 jsou	
3	 roky.	 Jako	 jediná	
mezi	 současnými	
lektorkami	stála	u	zrodu	České	školy	
bez	hranic	v	Bruselu	a	má	na	starosti	
chod	celého	projektu.	Mimo	to	vede	
skupinu	Všeználkové	II,	což	jsou	děti	
od	3	let	do	5,5	roku.

KAteřiNA MÜlleroVá

Narodila	se	v	Olo-
mouci	v	roce	1975.	
Vystudovala	 střed-
ní	 zdravotnickou	
školu	 v	 Olomouci	
obor	 všeobecná	
sestra	 a	 pracova-
la	 ve	 FN	 Olomouc	
a	 na	 ŽP	 Olomouc.	 Katka	 má	 dceru	
Nelly,	které	jsou	4	roky.	V	roce	2002	
odjela	s	manželem	do	Švédska,	kde	
žili	 a	 pracovali.	 Od	 roku	 2007	 byd-
lí	 v	 Bruselu,	 kde	 pracuje	 pro	 ČŠBH	
jako	lektorka	nejmenších	dětí	Brouč-
ků	 a	 zároveň	 se	 perfektně	 a	 téměř	
profesionálně	 stará	 o	 webovou	 pre-
zentaci	školy.	

MArtiNA JoNáKoVá

,,V	 Bruselu	 jsem	
5	 let.	 ČŠBH	 je	
super,	 takže	 tam	
nemohu	 chybět.	
Prostě	mě	vždycky	
bavila	 práce	 s	 dět-
mi	(jezdila	jsem	na	
různé	 tábory	 jako	
vedoucí,	 doučovala,	 hlídala,	 aupair-
čila...),	 ...	 až	 jsem	 pedagogiku	 i	 vy-

studovala	 	 Momentálně	 učím	 na	
Evropské	škole,	takže	práce	s	dětmi	
je	 všude	 kolem	 mne	 dost,	 ale	 Čes-
ké	škole	bez	hranic	zůstávám	věrná.	
Mimo	jiné	je	tam	fajn	kolektiv,	a	to	je	
pro	mne	též	důležité.	"	Martina	vede	
skupinu	Všeználkové	II	a	spolu	s	Dá-
šou	a	Katkou	jsou	nerozlučná	trojice	
při	nedělních	aktivitách.	

iVA A dAliBor MlAdéNKoVi 

Do	Bruselu	se	přestěhovali	s	celou	
rodinou	v	září	2009.	S	manželem	Da-
liborem	mají	dvě	dcery	-	Emilii	(6	let)	
a	Josefinu	(3,5	roku).	Do	Bruselu	při-
jeli	z	Irska,	kde	žili	šest	let.	S	manže-
lem	hrají	 i	 loutkové	divadlo	pro	děti	
a	rádi	zpívají.	V	České	škole	bez	hra-
nic	učí	Iva	i	Dalibor	od	letošního	září,	
a	sice	skupinu	Všeználkové	I.

iVA JeMelKoVá

"Jsem	 studentkou	 doktorského	
programu	 Evropská	 studia	 na	 Kar-
lově	univerzitě	v	Praze	a	analytičkou	
evropského	 programu	 výzkumného	
centra	 Asociace	 pro	 mezinárodní	
otázky.	 V	 Bruselu	 jsem	 v	 minulosti	
absolvovala	několik	odborných	stáží,	
např.	u	Evropské	komise.	Mám	ráda	
cestování,	vaření	a	sport.	A	proč	jsem	
se	rozhodla	pracovat	pro	ČŠBH?	Prá-
ce	pro	ČSBH	je	vynikající	příležitost	
pomoci	 dobré	 věci.	 Pro	 mě	 osobně	
je	 to	 ideální	 spojení	 dobrovolnické	
činnosti,	 které	 jsem	 se	 intenzivně	

věnovala	už	v	ČR,	(např.	jsem	3	roky	
dobrovolničila	pro	UNICEF),	a	práce	
s	dětmi,	která	mě	moc	baví."

leNKA ZeMáNKoVá

V	České	škole	bez	hranic	vede	sku-
pinu	nejstarších	dětí	Indiánů	a	k	jejím	
současným	aktivitám	ve	škole	přibu-
de	i	starost	o	školní	knihovnu.

VeroNiKA huBáČKoVá

Je	 lektorkou	 v	 ČŠBH	 od	 loňské-
ho	 roku.	 Spolu	 s	 Lenkou	 Zemánko-
vou	vedou	nejstarší	 skupinu	dětí	od	
5,5	 roku	 do	 10	 let	 a	 věnují	 se	 jim	
s	profesionální	péčí.	

KlárA MoScAto

"Je	 mi	 34	 let.	
V	 Belgii	 žijeme	
s	 manželem	 téměř	
2	roky.	Máme	4leté-
ho	 syna	 Maria.	 Vy-
studovala	 jsem	 pe-
dagogickou	 fakultu	
UJEP	v	Ústí	nad	La-
bem	1.	stupeň	ZŠ	a	další	2	obory	sou-
visející	s	výchovou	a	vzděláním	dětí	na	
UK	v	Praze.	Jsem	ráda,	že	mohu	uplat-
nit	své	zkušenosti	při	práci	s	nejmlad-
šími	 dětmi	 skupiny	 "Broučci",	 kterou	
nyní	navštěvuje	10	dětí.	Hraji	na	klavír	
a	 ráda	 vytvářím	 výrobky	 z	 netradič-
ních	materiálů	 jako	 je	 savová	 techni-
ka,	malování	na	hedvábí	a	dekupage	
(ubrousková	technika)."	

Ve	škole	se	učí	v	sobotu	nejstarší	děti	
-	Indiáni,	v	neděli	dopoledne	se	scházejí	
dvě	 skupiny	 Všeználků	 a	 na	 své	 si	 při-
jdou	i	Broučci	-	baby	klub	pro	nejmenší.		
Zájem	 je	 opravdu	 velký,	 děti	 jsou		
zapsány	 i	na	čekacím	 listě.	Máte	zájem	
posílit	 naše	 řady?	 Ozvěte	 se	 na	 školní	
email:	cSBh-Brusel@email.cz,	 nebo	
na	e-mail	dagmar.strakova@gmail.cz

http://www.csbh.cz

http://csbh.webnode.cz

Koho najdete ve "sborovně"  
České školy bez hranic Brusel 
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Společenská rubrika

Zpravodaj vychází čtvrtletně, členové Besedy jej dostávají poštou automaticky,  
ostatní na požádání. Každý zájemce může dostávat elektronickou verzi Zpravodaje e-mailem, 

stáhnout si jej též můžete z webových stránek Besedy, www.beseda.be

Všem oslavencům, rodičům i miminkům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví a hodně radosti, lásky a spokojenosti.

29. září 2010	zemřela	bývalá	členka	Besedy	paní Marie lippens – šubrtová z Gentu.
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Příští číslo Zpravodaje vyjde v únoru 2011, uzávěrka pro vaše příspěvky je 25. ledna 2011.

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

telefon:	0032	3	/	866	05	07			Mobil:	0032	495	/	77	91	18

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:
Mikulášská nadílka České	centrum,	rue	du	Trône	60,	

Brusel
neděle 5. 12. 2010

od 14 hodin

Společné pečení vánoček Rue	des	Arbalétriers	51,	
1420	Braine-l´Alleud

sobota 11. 12. 2010
od 10 hodin

Beseda se spisovatelkou
Simonou Monyovou

Pražský	dům,	
avenue	Palmerston	16,	Brusel

středa 23. 2. 2010 
od 18 hodin

1. prosince 2010	oslaví	narozeniny	bývalá		
předsedkyně	Besedy	paní Zora Papežová.

9. ledna 2011	oslaví	narozeniny	členka	Besedy		
paní	lída Francombe.

28. listopadu 2009	se	narodil	tadeáš,	syn	Filipa	Kubíka	
a	Ingridy	Pucinskaite.

17. srpna 2010	se	narodil	dan,	syn	Davida	Hesslevika	
a	Katariny	Vorobelové.

21. srpna 2010	se	narodila	claire,	dcera	Adama	
Garguláka	a	Barbary	Leddy.

18. září 2010	se	narodila	emilia,	dcera	Šárky	Holečkové	
a	Lutze	Seegera.		

České dny v Ganshoren	-	listopad/prosinec	2010
Gemeenschapscentrum	de Zeyp	(Van	Overbekelaan164	)	a	la Villa	(Place	Guido	Gezelle	26),	
1083 Brussel-Ganshoren

Zahajovací večer	-	Cimbálovka	Strýci.	 De	Zeyp:	26. 11. 19 h
Jazz café Prague	-	Výstava	grafik	Jiřího	Slívy		 La	Villa:	26.11. - 5.12. odp.
	 De	Zeyp:	6.12. - 12.12. odp.
regiony	-	Výstava	představující	14	regionů	ČR	 De	Zeyp:	26.11.-12.12. odp.
Mladí umělci	-	Výstava	studentů	Univerzity	Hradec	Králové	 De	Zeyp:	26.11.-12.12. odp.
Slovensko ve fotografii	 La	Villa	26.11.-5.12. odp.
Pražský hrad -	Film	 La	Villa:26.11.-5.12. odp.
o princezně, která tančila s čertem	–	Loutkové	divadlo	pro	děti	 La	Villa:28.11. 14,30h
tradiční české tance s cimbálovkou Strýci	–	taneční	ateliér	 De	Zeyp:	28.11. 14,30h
rozdělení	-		Debata	mezi	politikem	S.	Croesem	a	novinářem	M.	Černým	na	téma:		 De	Zeyp:	29.11.20h	

Je	model	rozdělení	Českoskovenska	srovnatelný	se	situací	v	Belgii?	
Alenka	-		Projekce	filmu	Jana	Švankmajera	 La	Villa:	30.11. 20h
Čtení a povídání o švejkovi	s	Štěpánkou	Kotrlou	z	univerzity	v	Gentu.	 De	Zeyp:	1.12. 20h
Vánoční zvyky na Slovensku a na Moravě	-	Přednáška	 La	Villa:	2.12. 20h
Česká klasická hudba	-	Koncert	tria	Sluys:	Smetana,	Dvořák,	Janáček	a	Suk.	 De	Zeyp:	3.12. 20h
Nesnesitelná lehkost bytí -	Projekce	filmu	 De	Zeyp:	6.12. 20h
Předrevoluční léta	-	Prezentace	spolupracovníka	českého	disentu		A.	Galla.	 De	Zeyp:	7.12.20h
Pat a Mat	-	Filmové	odpoledne	pro	děti	i	dospělé.	 De	Zeyp:	8.12. 14,30h
Večer s českou kuchyní -	Vaření	českého	tradičního	jídla.		 De	Zeyp:	8.12. 18h
Vánoční ateliér	-	Ateliér	výroby	tradičních	ozdob	s	J.	Linhartovou	a	D.	Veselou.	 De	Zeyp:	11.12. 14h


