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rok se nachýlil a je třeba se nad ním 
zamyslet. Co nám dal a co nám vzal? 
„Svět začíná být velice divný...”, tak končí 
pohlednice, kterou nám poslala z Pákistánu 
spolu s pozdravy našim krajanům paní 
Dina Štěrbová, zakladatelka tamní České 
nemocnice. Krouží prý tam kolem nich čtyři 
rozvědky.

Svět se nám v 21. století otevřel, ale 
jaký je? Je bezpečný? Je v něm místo pro 
každého? Existuje v něm řád? Či platí pouze 
zákon džungle, případně vládne jakýsi 
zdánlivě organizovaný chaos? A Evropa, kde 
ta se ocitla? Jakou roli může, chce a umí hrát 
v nových podmínkách? Samé otázky... Zdá 
se, že se zmítá mezi tradičními hodnotami, 
láskou k bližnímu, humanistickými ideály 
a demokracií na jedné straně a obavami 
z budoucnosti, ze ztráty vlastního blahobytu, 
nedůvěrou a strachem ze všeho cizího 
a neznámého na straně druhé.

Problémy je samozřejmě nutné řešit 
především tam, kde vznikly, léčit je třeba 
nejprve akutně postižené místo, avšak 
na celostní přístup k problémům bychom 
také neměli zapomínat. Nemůžeme se 
považovat na jedné straně za demokraty 
a humanisty a nechat na prahu našeho 
evropského domu umírat lidi. Na druhé 
straně je na čase stanovit jasná pravidla 
přijímání běženců, kteří jsou po určitou 
dobu našimi hosty, než se zde trvale 
zabydlí. Všichni na vlastní kůži víme, že 
emigrace není jednoduchá záležitost, že 
má svá úskalí a jak jedna uprchlice správně 

řekla: „Není nic lepšího než domov!” Jen je 
třeba najít nějaký zdravý kompromis mezi 
integrací a přizpůsobením se na jedné 
straně a zachováním národních tradic, 
jazyka, kultury na straně druhé. Záležitost to 
není samozřejmě jednoduchá a vypadá to, 
že si s ní naše evropské, ani žádné národní 
vedení neví rady. Anebo jim v řešení brání 
nějaké politické či mocenské plány...

Jak bylo několikrát řečeno ve hře  
Europeana, kterou jsme společně i individu-
álně v divadle Les Tanneurs nedávno zhléd-
li, v různých krizových obdobích Evropané 
věřili, že nastane nová a lepší doba, kdy se 

lidstvo poučí z chyb a bude všem dobře... 
Věřme tedy, že se v novém roce 2016 podaří 
situaci zdárně a rozumně vyřešit.

Než však nový rok nastane, čeká nás ještě 
několik velice příjemných aktivit, na které 
vás srdečně zveme: sportovní procházka 
v Bruggách (strana 4), Mikulášská nadílka 
(strana 5) a pečení vánoček (strana 4).

Užijte si závěr roku ve zdraví, lásce, klidu 
a pohodě. Těšíme se na vás při každé 
příležitosti letos i v letech příštích.

 Olga Schmalzriedová

Milí přátelé, krajané i nekrajané,

Pohlednice s pozdravem od paní Diny Štěrbové z její mise v České nemocnici
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Výlet do tournai a Monsu

Milí účastníci naší Tournaisko-monské 
výpravy,

velmi jsem ocenila hezké vztahy mezi 
námi, jakožto i mezi námi a navštívený-
mi památkami. Katedrála v Tournai je 
sice v zřejmě dlouhodobé rekonstrukci, 
ale o to je zajímavější. Ty představy, jaké 
to Jednou bude krásné! :)) Moc se mi lí-
bil i onen románský kostelík, schovaný 
na druhém břehu řeky!

Mons mě mile překvapil, jednak kate-
drálou, jednak celoměstskou výstavou 
nejrůznějších uměleckých děl a hříček. 
A ještě jsme měli nádherné počasí, heč! 
Moc jsem si ten víkend užila, zase mám 
na co vzpomínat!

Přeji vám všem spoustu krásných chvil 
v jiných, dosud nepoznaných místech.

 vaše Alena

Připojil jsem se ke skupince Čechů, Slo-
váků a rodinných příslušníků jiných národ-
ností v neděli 27. září na výletě do Mon-
su. Na začátku a v průběhu procházky 
nás Alena Staňová seznámila s historií 
a významnými památkami tohoto města. 
Do kolegiátního kostela sv. Valtrudy jsme 
přišli v době konání nedělní mše, takže 
možnost prohlédnout si kostel byla ome-
zena jen na zadní část, kde neseděli věřící, 
ale i tak jsme byli upozorňováni, abychom 
nechodili po kostele a nevyrušovali. V par-
ku u monské hlavní věže (Beffroi) byly na- 
instalovány v rámci mezinárodního festi-
valu City Sonic různé pohyblivé umělecké 
předměty vydávající zvuk, což byl ráj pro 
děti v naší skupince, ale i dospělí si to vy-
zkoušeli. S dalšími předměty vydávajícími 
zvuk jsme si pak vyhráli v sále sv. Jiří na ná-
městí Grand-Place. K našemu podivení 
paní prodavačka vstupenek ve věži uměla 
trochu česky, neboť má přátele v České re-
publice. Z věže byl krásný výhled na sluncem 
zalitý Mons. Na hlavním náměstí (Grand-
-Place) jsme se vyfotografovali u malé želez-
né opičky ve spodní části monské radnice, 
překrásné budovy ve stylu pozdní gotiky. 
Každý si něco přál, když se opičky dotknul. 
Mohu prozradit, že jsem si přál mj. opět se 
do tohoto zajímavého města vrátit, což se 
mi již splnilo. Odpoledne jsme po společ-
ném obědě viděli na náměstí Grand-Place  

kulturní program různých belgických folk-
lórních a tanečních souborů a ukázky ob-
řích postav z lepenky, které jsou nošeny 
při tradičních procesích. Na závěr zájemci 
zavítali ještě do Šíleného domu (Maison 
Folie) prohlédnout si quebecké moderní 
umění a na poslední kávu či čaj na rozlou-
čenou. Na výletě jsme se skvěle pobavili 
a duševně odpočinuli od každodenních 
starostí.

 Honza

Náš dvoudenní výlet měl, dá se říct, 
všech pět P: pěkné počasí, pohledné pa-
mátky, perfektní potravu, pohodlné po-
stele, ale především PRIMA PŘÁTELE! :-)

A o to nám jde v Besedě především, ať už 
organizujeme jakoukoli akci: spojovat a sbli-
žovat lidi, vytvářet atmosféru, kde všichni 
cítí, že patří do jedné velké rodiny krajanů!

V Tournai i Monsu se to podařilo, zná-
mí se radovali z nového shledání a nováč-
ci hravě do party zapadli. V Tournai se 
k nám připojil též jeden místní česko-bel-
gický pár, který je v radostném očekávání. 
Přejeme všem třem zdraví a pohodu a tě-
šíme se na radostnou zprávu.

 vaše Olga

© foto George Schmalzried
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Sportovní procházka

europeana v Bruselu

Na procházku podél Severního moře z Mid-
delkerke do Oostende moc rád vzpomínám. 
Olga nemohla vybrat krásnější den! Začátek 
byl trochu hektický, protože jsme nestihli 
první tramvaj z Oostende do Middelker-
ke. Chvíli totiž trvalo, než si všichni koupili  
lístky. Po výstupu z tramvaje jsme naši výpra-
vu zahájili společnou fotkou před kasínem 
v Middelkerke a u postavičky Jommekeho,  
vlámského komiksového hrdiny z 50. let. 
Během procházky podél moře jsme si na trá-
vě v dunách u pláže udělali piknik. Vyzkou-
mali jsme, co staří pánové pořád hledají 
v mokrém písku na pláži: žížaly na chytání 
ryb. Lovili je na konci kamenných bariér vybí-
hajících daleko do moře. Odvážnější účastní-
ci si sundali boty a brouzdali se v chladném 
moři. Zaujaly nás rovněž kulomety vyčníva-
jící z Atlantského valu Raversijde, který tam 
vybudovali Němci za okupace Belgie během 
1. a 2. světové války. Pozorovali jsme surfa-
ře a také cvičení mládeže v neoprénu, jak se 

má jezdit na gumovém člunu podél pobřeží 
Oostende. 
Na kolonádě u hotelu Termae Palace jsme se 
vyfotili u hvězdy se jménem českého herce 
Karla Rodena, kterou získal na filmovém fes-
tivalu v Oostende v r. 2009, načež jsme se 
uchýlili do zrenovované hotelové hospůdky 
ve stylu secese. Mrkvová polévka všechny 
zahřála. 
Poté jsme vyrazili do japonské zahrady, oázy 
klidu a míru. Já jsem se pak odpojil, proto-
že jsem chtěl vyzkoušet bazén v Oostende 
s vyhřívanou mořskou vodou, bohužel však 
chlórovanou, ale i tak to byl zajímavý zážitek. 
Zbytek skupinky se poté prošel po promená-
dě podél Lázeňského domu (Kursaal) a okolo 
jachtového přístavu až na nádraží. Procházku 
v délce asi 12 km všichni v pohodě zvládli. 
Jedna účastnice to dokonce počítala kroko-
měrem.    

 Honza

Na procházku u moře jsme se s Georgem 
chystali jako běžní účastníci. Nakonec se z nás 
měli stát hlavní organizátoři, jelikož iniciátorku 
procházky Vendulu zavolaly rodinné povinnosti, 
vzniklé příchodem nového člena rodiny, vnučky 
Sophie. Blahopřejeme! 
Na procházky s Georgem čas běžně nemíváme, 
nejsme zkušení „procházkáři”, hlavním průvod-
cem nám tedy byl Honza. Svou neplánovanou 
roli zvládl perfektně! 
Musím však poctivě přiznat, že jsme se původní-
mu záměru, kdy měla být procházka sportovní-
ho rázu a 12 km jsme měli ujít za 2 hodiny, zpro-
nevěřili. Tempo bylo spíš vycházkové, zastávek 
na občerstvení jsme si udělali několik, u moře 
jsme zůstali až do pozdního odpoledne. Nálada 
byla skvělá a nezkazil ji ani nabitý vlak na zpáteč-
ní cestě, mohli jsme si totiž sednout. :-)
Byl to takový malý rodinný a moc příjemný výlet. 
Těšíme se na další.

 Olga a George

Vy, kteří dostáváte naše pozvánky e-mailem, máte tu výhodu, že jste o všem aktu-
álním dění informováni včas. Ostatní se o některých akcích dozvědí až zpětně. Je 
to i případ divadelního představení podle románu Patrika Ouředníka Europeana 
aneb Stručné dějiny dvacátého věku, který byl nedávno zinscenován v Bruselu 
režisérkou Virginie Thirion. 
Celé představení složené z úryvků z této knihy v bruselském divadle Les Tanneurs 
bravurně sehrála Evropanka Anne-Marie Loop. Herečka diváky provedla mno-
ha tragickými, vážnými i veselými událostmi, které podala v různém tempu,  
různou barvou hlasu, ale vždy hravým, naivním, nevinným tónem. Procestovali 
jsme s ní a jejím psem Evropu dvacátého století křížem krážem, přes všechna 
radostná a nadějná období, přes všechny války a krutosti v naději, že zase bude 
dobře. 
V divadle Les Tanneurs jsme loni v říjnu zhlédli celkem bláznivou komedii Petra 
Zelenky Příběhy obyčejného šílenství, kterou tehdy herci předvedli pod vede-
ním režiséra Davida Strosberga. Vzhledem k ohlasu, se kterým se představení 
setkalo, se od 15. do 19. 12. 2015 chystá repríza. Pokud budete v Bruselu, máte 
možnost si před svátky do divadla zajít. Vstupenky rezervujte jako obvykle na:  
reservation@lestanneurs.be. Když použijete heslo BESEDA, dostanete opět  
slevu na vstupném (8 € místo 12 €).  

Více na http://www.lestanneurs.be/saison
nebo na https://www.facebook.com/theatrelestanneurs?ref=profile

© foto Alice Piemme
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Sportovní procházka po Bruggách

Společné pečení vánoček

Milí přátelé,
v sobotu 7. listopadu, tedy o týden dříve, než bylo původně plánováno, se vám nabízí další příležitost na provětrání a po-

povídání s krajany. Pokud nebudete zrovna na prázdninách mimo Belgii, můžete tentokrát spolu s členkou výboru Vendulou 
navštívit překrásné město Bruggy. Sraz bude v sobotu 7. 11. v 9:30 na Gare centrale v Bruselu (před pokladnami na koupi 
jízdenek), odtud společně vyrazíte do Brugg vlakem. Čeká vás tam procházka po vnějším okruhu města. Ani v případě 
nepříznivého počasí o moc nepřijdete, náhradním programem je společný oběd v restauraci. Přihlášky posílejte obratem na  
e-mail: spolek@beseda.be. Nezapomeňte uvést své telefonní číslo, abyste mohli být včas informováni o případných změnách.

Těšíme se na vás! 
 za výbor Besedy Zuzana a Vendula

Za ta léta (letos budeme společně péct 
už pojedenácté) snad ani nemusím dávat 
instrukce kam jet a co si s sebou na pe-
čení přivézt. Každý rok se tu však objeví 
nějaký ten nováček, takže si to raději zo-
pakujme. 

První mail s dotazem na vánočky jsem 
dostala letos v červenci, stálo v něm do-
slova: „Co musím udělat pro to, abych 
se mohla zúčastnit pečení vánoček?” 
To se ozvala jedna pilná včelička, řídící 
se heslem - až se zima zeptá, co jsi dělal 
v létě… No řekněte, není to milé?

Péct letos přijďte v sobotu 12. 12. 2015, 
adresa je rue des Arbalétriers 51, 1420 
Braine-ĺ Alleud. Začínáme v 10 hodin, 
a pokud je třeba, končíme v půlnoci i poz-
ději. Zadělávat těsto, plést a péct vánočky 
totiž musíme postupně. U válu se však vy-
střídají všichni, takže přijďte, jak se vám to 
hodí. Kynuté těsto potřebuje čas, počítejte 
s dobrým půldnem. 

Nebojte se, že to nebudete umět, 
dostanete pokyny, se kterými to hravě 
zvládne i úplný začátečník. Doporučuji 
vám vzít si s sebou partnera, na vymí-
chání jsou totiž třeba svaly. :-) Během če-
kání si hezky popovídáte se zajímavými 
a přátelskými lidmi. Ze zkušenosti vím, 
že všem též pořádně vyhládne. Kromě 
pomazánek a sladkostí obvykle vařím 
kotel hrachové nebo bramborové po-
lévky (případně obojí) a peču sekanou. 
Abych stihla vše včas připravit, ráda bych 
vás tentokrát požádala, aby na společný 
stůl přispěl nějakým občerstvením každý 
účastník. 

A co budete k pečení potřebovat? 
Na jednu vánočku si přineste:

•  ½ kg  polohrubé mouky  
(možno i belgickou „farine fluide“  
čili „vloeiende bloem“)

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

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

• 2 - 3 vejce
• ořechy nebo mandle, rozinky

Beseda vám jako obvykle dodá sůl, 
sušené kvasnice, mléko do těsta a vejce 
na potření. Nezapomeňte doma velkou 
mísu na těsto a na upečenou vánočku 
podnos či krabici. Počítáme maximálně 
se dvěma vánočkami na osobu či rodinu. 

Dejte nám, prosím, předem vědět na ad-
resu olga.schmalzried@gmail.com, kolik 
vás bude a zda přijdete ráno, odpoledne či 
večer. Pokud budete brát s sebou děti, vez-
měte jim něco pro zábavu. 

Moc se na vás těšíme!                                                                 
 George a Olga

© foto George Schmalzried
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Mikulášská nadílka
Jednou z nejkrásnějších tradic, která 
provází Besedu od samého počátku, 
je příchod Mikuláše s jeho svitou. 
Před 20 lety tu byla dětí slabá dva-
cítka, v posledních letech se jich sna-
žíme potěšit celou stovku, a ještě se 
na některé, bohužel, nedostane. Snad 
proto nám některé maminky posílají 
přihlášky již v srpnu a nyní, koncem 
října, máme na předběžném seznamu 
již přes 40 dětí. Snaha rodičů vytvo-
řit i v Belgii pro jejich děti podobné 
podmínky, jako měli oni sami, když 
byli malí, a předávat jim alespoň ty 
základní tradice, je pochopitelná. Na-
dílku připravujeme s podporou Stálé-
ho zastoupení ČR při EU a zastoupení 
Olomouckého kraje v Bruselu, oběma 
za skvělou spolupráci děkujeme.

Kdy přijde Mikuláš? v neděli 6. 12. 2015 od 13:00 do 15:10 (1. skupina) 
 a od 15:20 do 17:30 (2. skupina)

Kde ho najdete? na Stálém zastoupení ČR při EU, rue Caroly 15, 1050 Brusel

Kdo tam přijde?  spousta dětí a rodičů, Mikuláš, andělé, čerti, hudebníci,  
pomocníci ...

Co budete dělat?  zdobit perníčky, vyrábět ozdoby, zpívat koledy a říkat básničky, 
povídat si s Mikulášem ...

Jak se přihlásíte?  e-mailem na adresu spolek@beseda.be. Ve zprávě uveďte 
číslo skupiny, jména a věk dětí, počet dospělých. Napište, 
zda bude chtít vaše dítě vystoupit v besídce a co předvede. 
Nezapomeňte doplnit i zprávu pro Mikuláše, pokud si přejete, 
aby vašemu dítěti pošeptal do ouška něco osobního.

  POZOR! Přihláška bude platná po zaplacení vstupného,  
které činí 7 € za každého účastníka, tedy za rodiče  
i za dítě od 1 roku.

  Platbu pošlete na účet Besedy u ING BE26 3630 3022 4129. 
Po přijetí platby vám bude přihláška potvrzena e-mailem. 
Po naplnění kapacity bude vaše dítě automaticky 
zaregistrováno mezi náhradníky. V případě, že se na vás  
již nedostane, bude vám platba beze zbytku vrácena.  
Sledujte též webové stránky Besedy www.beseda.be,  
kde vás budeme o volných místech pravidelně informovat.

Co dostanete?  každé dítě od 1 roku dostane perníkovou nadílku a dárek  
ze zastoupení Olomouckého kraje. V ceně vstupného je 
pro každého dětského i dospělého účastníka též talířek 
s tradičním slaným či sladkým domácím občerstvením a jeden 
nealkoholický nápoj. Členové Besedy obdrží přípitek.

 Těšíme se na vás.

 výbor Besedy
© foto Roman Adamec
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Vážení a milí krajané,

Milí přátelé, 
na tomto místě posíláme našim členům členskou kartič-
ku. Tu jsme zavedli hlavně proto, že někteří naši, především 
starší krajané platili příspěvek dvakrát i třikrát ročně. Platí 
se jen jednou za kalendářní rok, nejjednodušší je poslat pří-
spěvek vždy na začátku nového kalendářního roku. Ale když 
už se stane, že od vás přijde platba v tomtéž roce podruhé, 
upozorníme vás na to a převedeme ji na další kalendářní 
rok. Členskou kartičku 2016 dostanou tito naši členové  
v 1. čísle po Novém roce. Nyní zde najdou svou kartičku jen 
naši noví členové, které tímto v Besedě vítám, a ti, kteří se 
s placením letos zdrželi.
K čemu členský příspěvek slouží? K běžnému fungování 
spolku. Na velké výdaje, jako zalomení, tisk a rozesílání Zpravodaje, vedení webových stránek apod., dostáváme dotaci z MZV ČR, 
bez které bychom se skutečně neobešli. Z příspěvků hradíme některé větší výdaje za cestovné, nutné telefonické hovory (většinu 
organizačních záležitostí však řešíme na výborových schůzkách nebo e-mailem), blahopřání k narozeninám a Vánocům našim starším 
členům, kteří nemají internet, výdaje na fotografickou dokumentaci, nutné kancelářské potřeby apod. Mnohé materiály však poskytují 
členové výboru ze svých zásob zdarma, za besedními záležitostmi cestují většinou též na své náklady. Všem patří za jejich obětavost 
VELKÝ DÍK. Na akcích, jako je Dětský den s grilováním nebo na Mikulášské nadílce, dostávají naši členové vždy nějakou malou po-
zornost.
Pokud jste platbu příspěvků letos ještě neprovedli, informace najdete na webových stránkách Besedy http://beseda.be/o-nas, jejich 
výše se nemění. Členský příspěvek je za jeden celý kalendářní rok. 
V letošním roce jsme na dobročinné účely prodávali české a slovenské knihy z pozůstalosti několika našich krajanů nebo pře-
bytky z březnové burzy. Celkem se na Českou nemocnici v Pákistánu letos prodalo 600 knih. Knihy stojí 1 € či 2 €, výjimečně 5 €.  
Naši krajané však byli štědří a na nemocnici dobrovolně přispívali víc. V našich zásobách máme stále přes 500 knih, jejich seznam 
vám na požádání pošleme. Tentokrát bychom rádi podpořili nějaký dobročinný projekt v České republice. Rozhodli jsme se pro  
obecně prospěšnou společnost pomáhající dětem - handicapovaným, znevýhodněným, všem - jmenuje se Zajíček na koni,  
http://www.zajiceknakoni.cz/. Takže si opět knihy objednávejte! Děkujeme.
 za výbor Olga

dovolte, abych Vám oznámil významnou událost a zároveň Vám nabídl možnost na ni přispět, čím se dokonce 
můžete i zapsat do našich českých dějin.

65 let po vynesení rozsudku trestu smrti se JUDr. Milada Horáková, oběť nejznámější československé justiční 
vraždy, dočká svého pomníku. Bude odhalen v Praze 16. listopadu tohoto roku. Pomník je symbolickým 
ztvárněním morálních hodnot a odvahy Milady Horákové bojovat za národní identitu proti nacismu 
i komunismu.  Postaven bude na dohled od Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v parčíku na konci 
Sněmovní ulice, kde bude doslova „dohlížet“ na naše zákonodárce.

Sedmičlenná odborná komise posoudila třiadvacet návrhů v řádně konané architektonicko-výtvarné soutěži, která 
se uskutečnila díky iniciativě Nadačního fondu Stránský, za podpory Městské části Praha 1 a pod záštitou ministra 
kultury Mgr. Daniela Hermana, jehož silné podpoře se projekt i nadále těší. Vítězný návrh akad. sochaře Josefa 
Faltuse zobrazuje řečnický pult, za kterým stála Milada Horáková u soudu, s mikrofonem. Na něm sedí skřivánek. 
„Ten ptáček je Milada Horáková. Změnila se v něj a odlétá za svobodou. Je to silně symbolické,“ popisuje Josef Faltus 
podobu pomníku. Pult stojí na desce, na níž jsou slova Milady Horákové, které napsala ve svém posledním dopise před popravou: „Padám, padám, 
tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to. Přeji vám 
to…“  Tato slova budou přeložena do čtyř světových jazyků. Symbolika pomníku je velmi působivá až dramatická, oslovuje téměř každého.  

Pro úhradu nákladů na realizaci pomníku zřídil Nadační fond Stránský speciální transparentní účet 8123455001/5500.  Výši prostředků 
na kontě a připsání svého vkladu si může každý zkontrolovat na www.nfstransky.cz. A nyní to podstatné: nejen, že bude každý dárce věčně 
evidován jako dárce historického pomníku, ale pokud se přihlásí i písemně na adrese Nadační fond Stránský, Národní 11, 110 00 Praha 1 
nebo e-mailem na adrese recepce@mjs.narodni.cz, získá originální certifikát potvrzující jeho podíl na výstavbě pomníku.

Vážení krajané,  žádám každého z Vás, který se hlásíte k češství, abyste nyní podpořili realizaci projektu, byť i tou nejmenší částkou. Jsem 
přesvědčen, že pomník dr. Milady Horákové ve Sněmovní ulici nabývá v souvislosti s děním v české vrcholné politice, postrádající často 
jakoukoli důstojnost, stále většího významu.  

Se srdečným pozdravem
MUDr. Martin Jan Stránský,
předseda konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, PSČR

© foto z archívu nfstransky.cz



listopad

7

Číslo 4 / 2015

Vzpomínka velvyslance Čr v Belgii  
jaroslava kurfürsta na Oldřicha Zábrodského
K nejmilejším setkáním zde v Belgii pro mne patřilo několik příležitostí popovídat si a po-
být s panem Oldřichem Zábrodským. Letos v březnu byl pan Zábrodský dokonce ochoten 
přijít na ambasádu a podělit se o svůj hokejový, ale nakonec vlastně i o celoživotní příběh. 
Besedu jsme zamýšleli při příležitosti jeho 89. narozenin a bylo z toho velice příjemné 
setkání pro všechny, kteří přišli.

O hokeji se tehdy mluvilo především, ale osobně ve mně zanechal hluboký dojem pan 
Zábrodský jako člověk. V bezmála 90 letech byl plný vnitřního zapálení pro to, co si 
myslel a co dělal. O svoji životní energii i o svůj smysl pro humor se rád dělil, a tak jsme 
tehdy po besedě s ním dostali doporučení na dobrou knihu i třeba na to jak upravit živo-
tosprávu ke zdravému životnímu stylu. Pan Oldřich Zábrodský se chtěl dělit s ostatními 
o radosti, znalosti, myšlenky, bohaté životní zkušenosti i o svou lásku ke sportu a samo-
zřejmě především k hokeji.

Do hokejových dějin se zapsal v dobách, kdy si český hokej získával světové renomé 
a bratři Oldřich a Vladimír Zábrodští k tomuto věhlasu přispěli velkým dílem. Oldřich 
Zábrodský byl posilou obrany nejen slavného klubu LTC Praha, ale také hokejové 
reprezentace Československa, které pomohl získat stříbrnou medaili na olympijských 
hrách ve Svatém Mořici v roce 1948. Tento rok však zůstal v paměti české historie 
také jako konec krátkého období poválečné československé demokracie, které nebylo 
dáno se nadechnout. Komunistický puč předznamenal totalitní praktiky, které brzy 
dopadly na celou společnost, a slavný hokejový tým byl jednou z prvních obětí. Oldřich 
Zábrodský však z komunistického Československa včas emigroval nejprve do Švýcarska, 
poté do Spojených států a nakonec se usadil v Belgii, kde se stal součástí krajanského 
spolku Beseda.

Dnes k nám na ambasádu přišla smutná zpráva o tom, že pan Zábrodský opustil tento 
svět dne 22. 9. 2015. Lidský život se nedá vměstnat do knih, natož do pár odstavců 
a navíc těch několik našich setkání je příliš málo na to, abych byl schopen napsat oprav-
dový nekrolog. Rád bych mu však věnoval upřímnou osobní vzpomínku. Odešel v něm 
člověk sportovního srdce, který uměl nejen zprostředkovat sportovní nadšení ostatním, 
ale především dělit se o své lidství. Čest jeho památce!

Milí přátelé,
o úmrtí dlouholetého člena naší Besedy pana Oldřicha Zábrod-
ského jsme se dozvěděli s dvoutýdenním zpožděním, prostřed-
nictvím našeho konzulátu. Tato nečekaná ztráta nás zastihla 
zcela nepřipravené, mrzí nás, že jsme se s ním nemohli roz-
loučit. Pan Olda nebo Oleg, jak si přál, abychom mu říkali, si 
nenechal ujít žádnou besední akci. Až do nedávné doby jste 
se s ním mohli setkat jak na dýcháncích v Pražském domě, 
tak na Mikulášské nadílce na Stálém zastoupení, při grilování 
na dětském dnu v Lese snů, či dříve na různých tanečních zá-
bavách. V posledních letech jezdil péct pro své belgické přátele 
české vánočky. Bez auta to bylo náročné, ale vždy jsme to nějak 
zařídili, aby se z Bellingenu, kde bydlel, do Brainu dostal. Netu-
ším, kdy ho osud svedl dohromady s Besedou, jistě je to velmi 
dávno. Osobně jsem v krajanském spolku 25 let, ale Besedu si 
bez pana Zábrodského představit neumím!
Měl rád lidi, měl rád Besedu, měl rád svou vlast, bude nám 
moc chybět!
S tichou vzpomínkou za Besedu  
 Olga

Českou hokejovou veřejnost informovalo naše velvyslanectví v Belgii prostřednictvím pana Jáchima, který se s panem Zábrodským znal osobně. Nedávno uveřejnil 
tento článek: http://www.hokej.cz/utekl-pred-komunisty-ale-domov-mel-jen-jeden-zemrel-oldrich-zabrodsky/5010486

© foto z archívu pana Zábrodského

© foto Dagmar Kneřová
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představujeme vám krajany
Poprvé jsem se s ní seznámila na před-

vánočním pečení vánoček u předsedkyně 
spolku Olgy, kde jásala nad krásně vy-
pečenou vánočkou, příště zas na krajan-
ských akcích a občas ji vidím coby pádící 
dívku na ulici s obrovským cellem na zá-
dech ... Ptáte se, o koho jde? No přece 
o Zuzanu, Zuzku, kterou vám také hned 
představím.

Jde o krajanského benjamínka 

Zuzanu  J i r g l o v o u,
která sice nežije v Belgii ještě příliš 

dlouhou dobu, ale do krajanské práce se 
zapojila s plnou vervou od samého za-
čátku.

Všichni ji určitě znáte z kulturních akcí, 
kde usedá vážně za violoncello a nechá-
vá nás zaposlouchat se do nádherné mu-
ziky.

Dnes pracuje i ve výboru krajanské-
ho spolku BESEDA, kde zastává funkci 
editora Zpravodaje (díky ní také právě 
čtete toto číslo Zpravodaje), píše do něj 
ale i články, pomáhá při všech možných 
krajanských akcích, připravuje občerst-
vení pro krajany ... je to zkrátka taková 
stonožka, ale spíše „storučka”, která 
přikládá svoje ruce všude tam, kde je 
právě potřeba.  

Zuzko, než se dostaneme k Bruselu, 
prozraď nám něco z tvého dětství ...

Otec pracoval jako horník v Havířově 
a my se stěhovali po Ostravsku, jak to bý-
valo v té době zvykem.

Já se narodila ve Frýdku-Místku v roce 
1985, ale své dětství jsem prožila v Baš-
ce u přehrady. Tam, na vesnici, jsme žili 
dlouhou dobu s mojí sestrou a se dvěma 
bratry, byli jsme taková velká banda, trá-
vící celé léto ve vodě, běhající po lese... 
Po ukončení školy v Bašce přišly 3 roky 
školy v Kunčičkách u Bašky. Tam nejez-
dil žádný autobus, ani jsme neměli kola,  
denně jsme šlapali do školy přes půl hodin-
ky po svých nožičkách. Na onu školu mám 
nezapomenutelnou vzpomínku na naši 
paní učitelku, která, když jsme zlobili, nás 
trestala tím, že jsme museli jíst řídkou 

kaši vidličkou. Jen to zkuste, není to vůbec  
lehké. :-)

Pak přišlo stěhování do Frýdku- 
Místku, kde jsem na druhém stup-
ni začala hrát na cello. U nás doma se 
totiž muzika stále poslouchala, měli 
jsme dokonce i rodinnou kapelu, takže 
nás maminka ihned zapsala do ZUŠ.  
Cello mě právě moc nevzrušovalo, chtě-
la jsem hrát na kytaru, jenže kytarový 
ročník byl plně obsazen, tak mi bylo do-
poručeno violoncello. A já se do něj tedy 
nejen pustila, ale za krátkou dobu si jej  
i oblíbila.

Díky violoncellu a samozřejmě i lásce 
k muzice ses zaměřila na muzikální 
studia ...

Byla jsem zamilovaná do konzervato-
ře v Ostravě, kde jsem studovala 6 let 
a skončila jsem s titulem Diplomovaný 
umělec. Bylo to velmi náročné studium, 
navíc jsem hrála ve třech orchestrech, 
což bývalo dost vysilující. Po ukončení 
studia v Ostravě jsem odešla do Brati-
slavy na bakalářské studium.

Pomalu se dostáváme k tvému od-
jezdu do zahraničí ...

Chtěla jsem pokračovat ještě v dalším 
studiu, ale taky se naučit lépe anglicky, 
proto jsem se ještě během studií v Bra-
tislavě přihlásila na Erasmus. Zkouš-
ky jsem úspěšně složila a byla vybrána 
do Finska. K  mojí velké smůle však bylo 
Finsko před mým odjezdem zrušeno a já 
zůstala v Bratislavě. Váhala jsem tedy 
„Kam teď?“. Věděla jsem jen, že někam 
odjet musím, tak jsem zavřela oči, za-
píchla náhodně prstem do mapy a hle 
... uzřela jsem Belgii. Kam jsem také  
v r. 2009 odjela na půlroční studia.  
V Belgii jsem byla přijata na vlámskou 
Královskou konzervatoř. Půl roku však 
uběhlo velmi rychle a já se ocitla opět 
v Bratislavě. V roce 2010 jsem se ale 
definitivně přestěhovala do Belgie, kde 
jsem pokračovala ve studiu u stejné pro-
fesorky jako během Erasmu na magistra, 
kterého jsem složila v r. 2013.

Skončila jsi studia a jak to bylo dál? 
Bylo snadné sehnat v Belgii práci?

V r. 2013, po ukončení studií, bylo ne-
skutečně těžké dostat se zde na školu 
a učit v ní.

Ale i jiná práce byla v podstatě nedo-
sažitelná. Začala jsem tedy se studiem 
jazyků. Nejdříve s francouzštinou, pak 
vlámštinou. A také jsem se začala poma-
lu sehrávat s dalšími muzikanty.

A co krajanský spolek? Jak ses 
k němu dostala?

Poprvé jsem přišla do Besedy na zá- 
bavu v říjnu 2012, kde jsem před zábavou 
hrála ve violoncellovém duu. Poté jsem  
byla v r. 2013 pozvána na české diva-
delní představení, kde jsem po před-
stavení pomáhala Olze se skládáním 
židlí ... a tam to začalo. Práce spolku mě 
zaujala, pomaloučku polehoučku jsem 
tam zapouštěla kořeny, až mi vloni Olga 
nabídla spolupráci ve výboru. Převza-
la jsem editorskou práci Zpravodaje po  
Dušanovi Swalensovi, který se právě vra-
cel do Čech.

Byla to doba, kdy jsem tu neměla žád-
nou práci, počítala jsem krajíčky chleba,  
dokonce jsem se zamýšlela, zda se nevrá-
tit zpět do Česka. Nakonec jsem se ale  

© foto z archívu Zuzany Jirglové

I když se jinak Zuzka stále usmívá, 
tak zde je zádumčivá.



listopad

9

Číslo 4 / 2015

rozhodla zůstat přece jen v Bruselu. Zde 
je vysoká kulturní úroveň, což bych někde 
v ČR na vesnici nikdy neměla. Na to bych 
si dnes již určitě nezvykla.

Musím prozradit, že se od letošního 
roku tvoje situace velmi vylepšila, že?

Učím teď na Evropské škole v Ixelles 
nejen violoncello, ale i klavír a zasvě-
cení do hudby. Občas hraji s přítelkyní  
violoncellové duo na akcích při svatbách, 
finančních večírcích, dokonce jsme hrá-
ly i pro Královskou společnost geodetů, 
akce se zúčastnili i členové královské rodi-
ny. Hraji ale i na akcích pro krajany a také 
v kapele s Jairem Taracenou a v nepo-
slední řadě i s českým pěveckým sborem 
Brusinky, kde hraji nejen v doprovodném 
orchestru, ale občas i zpívám.

Neprozradíš nám něco o spolupráci 
s naším slavným profesorem Valachem?

Pana profesora jsem potkala několikrát 
na akcích Besedy, ale až na oslavě 110. vý-
ročí založení spolku Beseda jsme se sku-
tečně dali do řeči. Hrály jsme tam s ko-
legyní Charlotte několik skladeb a pana 
profesora překvapilo, že i slovenská hym-
na může znít v podání dvou violoncell ve-
lice hezky. Ocenil hlavně naši pomalejší 

interpretaci hymny, která bývá jinak hrá-
vána v rychlejším tempu. Pro mě to byla 
obrovská poklona i vzhledem k tomu, že 
profesor Valach už za svůj plodný hudeb-
ní život slyšel velké množství muzikantů, 
a přece se nám věnoval. Byl také velmi 
laskav a upravil pro naše violoncellové 
duo dvě skladby. Jeho podpory si nesmír-
ně vážím a obdivuji ho za to, co všechno 
v hudebním světě dokázal.

Jsem moc ráda, že se ti vše v dobré 
obrací, tvoje trpělivost se ti přece jen 
vyplatila. Musím na Zuzku ještě pro-
zradit, že napsala sbírku básní a po-
vídku, kterou sama ilustrovala. Mož-
ná, že vám někdy předvede svoje dílo 
ve Zpravodaji.

A ještě malý dodatek:
Zuzka má švédského přítele Ulfa,  

rovněž muzikanta, který má velmi rád 
Prahu. Díky oné náklonnosti k Čechám 
se stará o webové stránky Besedy  
a občas pomáhá i při pořádání čs.  
krajanských akcí. Zajistil Zuzce i we- 
bovou stránku www.pampiridam.eu, 
na kterou se můžete obrátit v případě, 
budete-li potřebovat Zuzčinu pomoc 
s hudební výchovou vašich dětí.

Až jednou uvidíte na ulici běžící po-
stavičku s velkým violoncellem na zá-
dech, tak věřte, že je to naše Zuzka, 
klidně na ni zavolejte. Určitě stíhá 
právě několik akcí najednou. Říkám 
vám přece, že je to taková storučka. 
A vlastně i stonožka. :-)

Moc úspěchů do života přeje Zuzce     
Alena GILBERT

a s ní i celý výbor krajanského spol-
ku BESEDA.

© foto Andres San Martin y Gomez © foto z archívu Zuzany Jirglové

© foto George Schmalzried

Tři muzikanti: Zuzka na cello, Ulf na flétnu a Dáša na housle Zuzka s bratrem Karlem

Zuzka s přítelem Ulfem
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Tradiční ročenka plná zajímavého čtení na téma česká 
historie, výročí roku 2016, významné osobnosti, česká 
příroda, poezie, povídky, písničky, křížovky, úryvky ze 
zajímavých knížek aj.   

Vhodný dárek pod stromeček i jako podpora při výuce 
českého jazyka a reálií v kurzech češtiny pro Čechy 
v zahraničí apod. Vydáváme již od roku 1996. 

Brožovaná publikace, cena v ČR 149 Kč + poštovné 
21 Kč, v Evropě 10 EUR a v zámoří 15 USD i s poštovným. 

Platit je možno na účet 110 103 4001/5500, složenkou 
nebo u našich zástupců v zahraničí. Rádi Vás s nimi 
spojíme, když nám napíšete.

Objednávejte na: cesky-dialog@seznam.cz nebo tel.:  
+420 739 091 057 

Český 
kalendář 2016



listopad

11

Číslo 4 / 2015

Inspiration Tchèque asbl a pěvecké sdružení  
Brusinky a orchestr Vás srdečně zvou na koncert

Československé  
Vánoce
Pod vedením Radima Dvořáka zazní:

Mikuláš Schneider-Trnavský: Alma nox
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Dne 12. 12. 2015

Église de St. Pierre  
Petite Rue de l'Église, Woluwe St. Pierre

Těšíme se na Vás!

Vstupné dobrovolné.

Zpráva pro zájemce  
o divadelní představení  
Z deníku hraběnky M.

Jak jistě víte, z důvodu onemocnění Zory Jandové 
jsme museli představení Z deníku hraběnky M., 
plánované na sobotu 10. října, zrušit. Většině 
z přihlášených jsme vstupné vrátili, mnozí si 
však přáli ponechat vstupné na náhradní termín. 
O termínu však stále ještě jednáme. 

Vzhledem k většímu riziku nachlazení v zimních 
měsících dáváme přednost jarním měsícům, 
v dubnu jsou však velikonoční prázdniny, 
pak chystá své pravidelné jarní vystoupení 
bruselské divadlo Jen tak. V termínu, který jsme 
s divadelním týmem kolem Micuko vybrali, však 
není volný sál. Jakmile bude termín znám, dáme 
informaci na webové stránky.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se, až 
budeme moct v  Bruselu toto zajímavé a úspěšné 
představení zhlédnout.
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26. srpna 2015 se narodila Ludmila Yonyari, dcera Aristida Kperou a Vladimíry Chvátalové.

1. října 2015 se narodila Sophie, dcera Maxima a Markéty Raymových. 

Rodičům i dětem srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, hodně lásky a štěstí.

Společenská rubrika

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:

Sportovní procházka Sraz: Centrální nádraží Brusel
Procházka: Bruggy

sobota 7. 11. 2015
sraz 9:30

Mikulášská nadílka Stálé zastoupení ČR při EU, 
rue Caroly 15, Brusel

neděle 6. 12. 2015
od 13:00 a od 15:20

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

sobota 12. 12. 2015
od 10:00 do 24:00

josefovská zábava Místo bude upřesněno. březen  2016

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme 
hlavně dobré zdraví, spokojenost a krásnou životní pohodu.

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

příští číslo Zpravodaje vyjde v únoru 2016, uzávěrka pro vaše příspěvky je 20. ledna 2016.

Pište nám na adresu spolek@beseda.be, nebo poštou na:
Český krajanský spolek Beseda, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud

telefon: 0032 (0)2 / 384 96 44   Mobil: 0032 (0)497 / 92 81 62

Milí krajané, nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě. Děkujeme. 

21. září 2015  oslavil narozeniny člen Besedy 
Miroslav Král.

10. listopadu 2015  oslaví kulaté narozeniny členka 
výboru, editorka Zpravodaje  
Zuzana Jirglová.

13. listopadu 2015  oslaví narozeniny Michal Hoenig, 
bývalý člen výboru Besedy.

17. listopadu 2015  oslaví narozeniny paní Alena Gilbert, 
bývalá členka výboru Besedy  
a současná dopisovatelka Zpravodaje. 

23. listopadu 2015  oslaví narozeniny Marta Gregor, 
bývalá pokladní Besedy.

1. prosince 2015  oslaví narozeniny paní Zora 
Papežová, bývalá předsedkyně 
Besedy.

9. ledna 2016  oslaví obdivuhodné narozeniny  
paní Lída Francombe.


