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Vážené a milé krajanky, vážení a milí krajané!
Svátky, na které se každý tak dlouho chystá, utekly jako voda a nový rok se
rozběhl tempem hodným světového rekordmana ve sprintu. Přesto přicházejí chvíle,
kdy jsme nuceni se zastavit a zamyslet nad smyslem našeho bytí. Dochází k tomu
bohužel obvykle v době, kdy nás zasáhne tragická zpráva, jakou bylo letecké
neštěstí slovenského letadla, při němž ve čtvrtek 19. ledna zahynulo 42 vojáků a
civilistů, nebo tragedie v polských Katovicích.
Jako kdyby technických a přírodních katastrof nebylo málo, světem nyní vládne
hněv a agresivita, vzniklá z nedorozumění, neslučitelných priorit a různého pohledu
na svět. Chtě nechtě si musíme klást otázku, zda je podstatnější svoboda či vzájemný
respekt.Nemělo by obojí jít ruku v ruce? Je to přece základ klidného soužití
v rodině, v sousedství i v mezinárodním měřítku. Podle kardinála Miloslava Vlka se
karikatury proroka Mohameda dotkly svatého cítění muslimů a byly tedy za hranicí
svobody projevu. Muslimové jsou podle něho daleko citlivější a daleko bojovnější.
Mluvíme tedy o střetu dvou civilizací, pro něž jsou prioritními zcela odlišné
hodnoty. Jde o střet značně volné demokracie a svobody se slepou poslušností a
oddaností “svaté“ věci. Velmi rozdílný je i pohled na smysl života a smrti. O to víc
je ve vzájemných vztazích třeba citlivosti, diplomacie a vzájemného respektu.
Věřme, že i v této zlé situaci se skrývá východisko, které nám pomůže vytvořit na
světě více harmonie. Podle Buddhy se hněv nepřekonává hněvem, ale láskou. Jak
však tlumočit tato mírová slova rozhněvaným davům?
Hodně soukromého štěstí a pohody, mír, lásku a klid na naší planetě vám po celý
rok jménem výboru a krajanů z Besedy přeje
Olga Schmalzriedová

Členské příspěvky na rok 2006
Členský příspěvek na celý kalendářní rok činí 10 € za jednu osobu a 15 € za
manžele. Děti příspěvek neplatí. Danou částku poukažte, prosím, přímo na účet
Besedy číslo
310 - 4819299 – 37.
Srdečně Vám děkujeme za důvěru a podporu. Za ni děkujeme i Ministerstvu
zahraničních věcí ČR, jež nám částečně přispívá na vydávání Zpravodaje a
organizování naší činnosti. Práce ve výboru je zcela dobrovolná bez jakéhokoli
finančního ocenění. Beseda není výdělečným sdružením, snažíme se pouze pokrýt
náklady spojené s chodem spolku. Zpravodaj dostáváte zdarma již osmý rok, jeho
doručení není podmíněno členstvím v Besedě. Přesto bychom uvítali, kdyby
nečlenové přispěli 5 eury ročně na jeho výtisk a poštovné. Pokud byste chtěli být
členy spolku, avšak vaše finanční situace vám nedovoluje zaplatit členský
příspěvek, (máme na mysli důchodce, nezaměstnané, studenty, rodiny s dětmi),
kontaktujte nás. Jedno symbolické euro Vám ve vší diskrétnosti členství zajistí.
BELGIQUE - BELGIE
P.P
1420 BRAINE-L'ALLEUD
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Český Mikuláš očima Anděla
Druhou prosincovou neděli Anděl vstal, vypulíroval si křídla, trochu se přistříbřil a vyrazil do školy
v Rhodu. Tam se setkal se svými dvěma nebeskými kamarádkami, tlupou čertů s řetězy a pytli na zlobidla a
samozřejmě s Mikulášem. Ve slavnostně vyzdobeném sále tělocvičny se mezitím shromažďovaly děti s rodiči.
Snad každý přinesl alespoň malý příspěvek k pohoštění, a tak se všichni ještě před Vánoci mohli rozmlsat
českými jednohubkami, koláči, buchtami a jinými dobrotami. Děti si krátily čekání na Mikuláše řáděním v
tělocvičně, lovením překvapení a některé i opakováním říkanek, které budou za chvíli přednášet. Když přišel
ten správný čas, Olga si je pozvala doprostřed tělocvičny, kde v kroužku zpívaly koledu. Jakmile Mikuláš
uslyšel, že děti jsou v té správné předvánoční náladě, vzal do rukou berlu a vykročil. Za ním se nesli andělé a
naposledy vtrhli do sálu čerti. Ti nejmenší se stáhli do bezpečí k maminkám a tatínkům a vyčkávali, až Mikuláš
otočí další stránku v Kouzelné knize Nebes a přijde na ně řada. Některé nesměle šeptaly do mikrofonu a přitom
sledovaly koutkem oka, jestli je čert dostatečně daleko, jiné bravurně přednášely a zpívaly. Anděl obdivoval
nejen děti, ale i skvělý projev Mikuláše, který zpod hustého vousu promlouval k dětem, domlouval jim a chválil
je. Čerti se sice občas hlásili o některého z malých raubířů, do pekla si ale nesměli odnést ani jednoho. Anděl
byl nadšený ze všech těch písniček, básniček a dokonce pohádek, které si děti připravily. Krásné obrázky, které
dostal Mikuláš, vystavil a každého odměnil balíčkem cukroví a ovoce, jako ostatně každý rok.

Co už Anděl neviděl
Rodiče získali hezké dárky v tombole, zvláště
ti, kteří vyhráli dvě letenky Brusel – Praha – Brusel,
sponzorované kanceláří ČSA Belux. Další hodnotné
ceny darovalo Stálé zastoupení ČR při EU,
Zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu a ČEZ.
Každoročně jsme pro děti chystali 60 balíčků
a na poslední chvíli často ještě vše dokupovali,
abychom uspokojili i ty, kteří se přihlásili po termínu.
Tentokrát jsme nachystali balíčků 80, ovšem dětí se
přihlásilo „jen“ 50. Přebytečné balíčky a pečivo
dostaly hned následující den děti v dětském útulku Le
Salanganes v Braine-l´Alleud a v utečeneckém táboře
WIV v Mechelenu.
Kristýna a Olga

Dlouhodobý plán se konečně splnil. V pátek
16. prosince se od druhé hodiny odpolední až kus za
půlnoc u nás zadělávalo a kynulo těsto, pletly a pekly
vánočky. Po dvacet let jich každý rok peču jednu až
dvě desítky, takže jsem už nějakou tu zkušenost
nasbírala. Do díla se pustili ženy i muži, zručnost
nikomu nechyběla. Bylo pouze třeba pracovat s
láskou, neboť kynuté těsto je živé a vyžaduje citlivý
přístup. Plést vánočky jsme se učili názorně pomocí
instrukcí „vrchem, spodem, překřížit“. Jisté je, že to
vzbuzovalo úsměvy na tvářích, o veselí v tento den
nouze tedy nebyla. Za odpoledne a večer jsme
společnými silami i každý sám vyrobili deset
perfektních vánoček, na kterých si pochutnali rodinní
příslušníci tu hned, jinde až o svátcích.
Olga
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Kto nebol, môže banovať. S takýmito slovami, unavení, vykorčuľovaní a po príjemnom posedení
v kafetarii hlavne vysmiati sme sa rozchádzali po korčuľovaní domov. Pevne verím, že každý,
kto si našiel v ten večer čas a prišiel medzi nas, neoľutoval. Pri
príchode nas prekvapilo velmi príjemne sviatočne upravené
prostredie a hudba. Deti velmi rýchlo nadšene šantili po ľade a ani
my dospelí sme sa po chvilke nedali zahanbiť a zašantili sme si s
nimi. No, na krasokorčuliarske umenie Silvinky Vannesse sme aj
tak nemali. Niektorí sme si dokonca krasokorčuliarske kúsky
nevedome vyskúšali, ale ten dopad sprevádzal väčšinou obrovský
smiech. Unavení sme si zasadli do kafetarie a začali hodnotiť naše
výkony a zároveň sa dohodli, že po sviatkoch sa opäť na klzisku
stretneme.
Jarmila Martáková
Převzato ze slovenského Hlásníku

Kdybyste mě pozvali na rekonstukci bitvy, asi bych odmítla. Jsem přece na světě pro mír, ne
pro boj. O prvním prosincovém víkendu však šlo o něco jiného, šlo o přátelení. Rekonstrukci jsme
s delegací z Brainu shlédli v sobotu odpoledne, aniž bychom viděli nějaké podstatné válčení. Televizní
diváci měli jistě lepší přehled. Ani pověstné ranní slavkovské slunce se neukázalo. Velkolepá
rekonstrukce probíhala na zasněžených polích u vesnice Tvarožná pod památnými vrchy Santonem a
Žurání. Zúčastnilo se jí na 40 000 nadšenců z mnoha zemí Evropy i ze zámoří, a to v dobových
uniformách, s dobovými zbraněmi a na 400 koních. Ve skutečné Bitvě tří císařů bojovalo na 160 000
vojáků, každý pátý z nich nepřežil. Bojiště bylo tehdy mnohem rozlehlejší, ale na území Slavkova se
stejně nebojovalo, v místním zámku byla totiž podepsána mírová smlouva. Po dvou stech letech se
díky rekonstrukci svět konečně dozvěděl, že Austerlitz neleží u Vídně, ale na jižní Moravě. Zajímáte-li
se o tuto bitvu či o Napoleona vůbec, doporučuji vám stránky www.austerlitz2005.com/cz
V boji a po něm se vyznamenali i lékaři. Právě jim byl ve Šlapanicích, našem partnerském
městě, odhalen nový památník. Díky tomuto partnerství jsem se vlastně o jejich existenci dozvěděla a
mám pocit, že patřím tam i sem: do země, ze které jsem vyšla, i do té, kde jsem našla nový domov.
Belgická delegace byla
návštěvou nadšena, partnerství se
slibně rozvíjí. Když jsme se
v polovině ledna opět sešli u nás
na koláčích, všichni Braiňané
radostně vzpomínali na svou
návštěvu na Moravě a chlubili se
svými pečlivě uspořádanými alby.
V Brainu navíc žije vnučka
napoleonisty Norberta Brassina,
který v letech 1969 - 1988, coby
posel svobody a přátelství,
navštěvoval slavkovské bojiště ve
své slavnostní uniformě císařské
gardy a byl i přes zákaz úřadů vždy vřele přijat. Ve Šlapanicích zase žije dcera naší krajanky, Zdeňky
De Raadové. Inu, svět je malý a měli bychom o něj dobře pečovat.
Olga
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Během říjnové besedy
krajanů s paní Havlíkovou
vznikl nápad uspořádat setkání
členů Besedy v rezidenci pana
velvyslance. Po krátké úvaze
bylo zvoleno datum 7. ledna.
Výbor měl nelehký úkol vybrat
ze
stovky
členů
spolku
maximálně 50. Byli jsme totiž
omezeni prostorami rezidence.
Rozhodli jsme se poslat pozvání
těm, kteří se účastní našich akcí,
případně při nich pomáhají. To
byl jediný důvod, proč někteří, i
dlouholetí členové pozvání
nedostali. Je nám to líto.
V příjemném prostředí
vytvořeném hlavně vstřícností a
charizmatem
manželů
Havlíkových bylo pro krajany
připraveno občerstvení. Po něm
následoval malý koncert.
Ačkoliv byl plánovaný,
přesto nepostrádal značnou
dávku spontánnosti. Na klavír
bravurně doprovázel paní Annu
Kratochvílovou věčně mladý a
energický Ján Valach, na housle
hrál
Václav
Polívka.
Po
klasických
ariích,
z nichž
některé orosily nejedno oko,
přišly na řadu vánoční koledy.
To už se rozezpíval celý sál. Na závěr na přání posluchačů zazněly lidové písně a můžeme se vší zodpovědností
tvrdit, že jsme jimi pokryli všechny kraje Česka i Slovenska. Odpoledne se protáhlo do večerních hodin, všichni
se loučili spokojení a posílení pocitem nového sblížení. Děkujeme manželům Havlíkovým, jejich týmu
pomocníků a samozřejmě všem účinkujícím hudebníkům za tento nezapomenutelný zážitek a krásný společný
vstup do nového roku.
Olga

Na schůzce jsme se poprvé po svátcích sešli v Českém centru v sobotu 21. ledna. Poblahopřáli jsme
všem přítomným k novému roku a přečetli přání, zaslaná Velvyslanectvím ČR v Belgii, Senátem ČR a ČSÚZ.
Minutou ticha jsme uctili památku slovenských občanů vracejících se do vlasti z mírové mise v Kosovu.
Zástupci Besedy se zúčastnili i nedělní mše za tragicky zesnulé v kostele Sacré-Coeur v Bruselu.
Na schůzce jsme poděkovali malým dárkem všem členům výboru a jejich pomocníkům za celoroční
angažovanost, jakož i vedoucím Českého centra za to, že nám umožňují zde pořádat schůzky. Na schůzce se i
zpívalo. Na vánoční zpěvy již bylo trochu pozdě, za zvuku Jitčiných houslí však zaznělo mnoho lidových písní.
Kdo je neznal, zalistoval ve zpěvníku. Rozloučit jsme se museli velmi rychle, neboť jsme byli požádáni,
abychom ukončili schůzku k 21. hodině.
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Nejbližší schůzka se bude konat v sobotu 18. února 2006 od 18 hodin v Českém centru.
Přijďte prosím včas. Začátek schůzek jsme posunuli na přání pracovnic Českého centra vzhledem
k tomu, že je třeba schůzky ukončit ve 21 hodin. Pokud přijíždíte z větší vzdálenosti a toto časové
rozmezí vám nevyhovuje, může naše setkání pokračovat v jednom z nedalekých bister. Na schůzce si
budeme povídat o našich jménech a příjmeních. Jistě jste se už někdy zamýšleli, odkud se vzalo a co
znamená vaše jméno či jména a příjmení vašich přátel. „Nomen – omen“ (Už samo jméno napovídá),
říkal Plautus. Našim předkům nechyběl smysl pro humor i jistá dávka škodolibosti, když se častovali
přízvisky. S pomocí encyklopedie Vladimíra Matese „Jména tajemství zbavená“ a s knížkou „Tisíc
jmen v kalendáři“ se jistě dopídíme zajímavých poznatků a vysvětlení. V úvodu autor píše, že „některá
jména jsou i přes staletí připravena vydat svědectví o svých nositelích... Jiná – jako třeba Žižka – jako
by byla chráněna proslulou vozovou hradbou. Žádný křižák ani jazykověd za ni nepronikl.“ Kromě
významu našich jmen a příjmení se podíváme i na naše slavné jmenovce. Co o nich víme?

Ve středu 12. dubna 2005 ve 14 hodin se sejdeme v Českém centru, abychom společně
oslavili velikonoční svátky. Zruční účastníci mohou zdobit vajíčka. Alena Staňová nás naučí používat
takzvanou ubrouskovou metodu. Pokud se ji budete chtít naučit, ohlaste se, prosím, do 5. dubna
Aleně Staňové na Alena.Stanova@seznam.cz, aby mohla zakoupit dostatečný počet vajíček. Můžete
též zavolat Olze. Na tři vajíčka budete potřebovat 1 euro. Ti, kteří se nechystají pracovat, budou
samozřejmě též vítáni. Toto odpolední setkání je jedinečnou příležitostí pro všechny, kteří se nemohou
vypravit na schůzky ve večerních hodinách. Přijďte se seznámit a popovídat, vezměte s sebou i děti.
Přichystáme malé pohoštění, můžete k němu též přispět. Těšíme se na vás.

I v Belgii si můžete užít pravou českou zábavu s dobrou hudbou,
plzeňským pivem a gulášem.
Krajanský spolek Beseda si Vás dovoluje pozvat na

Josefovskou taneční zábavu,
která se uskuteční v sobotu 18. března 2006 od 19:30
v sále SCHOBBEJAK, Acacialei 37A, 2830 Willebroek
Vstupné je pro členy Besedy 8 €, pro přátele Besedy 10 €.
Počet míst je omezen, zašlete nám, prosím, svou přihlášku co nejdříve.
Těšíme se na Vás!
Výbor krajanského spolku Beseda
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Vážení krajané, jejich přátelé a všichni ostatní……
Dlouho jsme s děvčaty “výborkami” přemýšlely, jak oživit kulturní akce našeho krajanského
spolku. Nějakou dobu jsme už měly pocit, že přešlapujeme na jednom místě a že mladé lidí stávající
akce moc nebaví. POZOR: přichází změna!!!
Jako první novou akci pořádáme “JOSEFOVSKOU ZÁBAVU”, a to se vším všudy:
importovanou živou hudbou z Čech (moderna, country, pop, rock….dle přání vše až po lidovky),
guláškem připraveným profesionálním kuchařem, pivečkem českým i belgickým, vínkem a jinými
pochutinami. Vše za ceny lidové.
Bál se koná v sobotu 18. března od 19h30 ve vlámském Willebroeku, 25 minut cesty z
Bruselu po dálnici A12 na Antverpy. Kdo nepojede autem, může se dopravit vlakem do Mechelenu
(Malines) a 10-minutovým perfektním spojením do zmíněného Willebroeku. Z nádraží budete
dopraveni na místo činu pod mým odborným vedením – tedy autem. V každém případě jsou již plánky
cesty pro případné zájemce připraveny a cesta bude značena šipkou v barvách naší vlajky.
Protože počítáme i s požíváním alkolických nápojů a myslíme opravdu na vše, je na pozdější
noční hodiny zajištěna taxislužba. Do taxi-minibusu se vejde osm lidí a cesta do Bruselu vyjde na 50
eur. Stačí se jen domluvit, padesát vydělit osmi.... a za dvě desítky minut jste v místě bydliště.
Teď musím jen dodat, že o vstupenky je zájem a počet míst v sále je omezen. Neváhejte proto
dlouho. Nejpozději do 5. března 2006 je třeba zakoupit vstupenku převodem na účet Besedy číslo
310 - 4819299 – 37, symbol “Josefovská” s udáním počtu lidí. Vstupenka stojí pro člena Besedy 8
eur, pro přátele i nepřátele spolku 10 eur.
Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem či poštou Olze. Pro případné opozdilce bude pár
vstupenek přece jen připraveno “pod pultem” v místě konání.
Brzy na viděnou a doufám, že si všichni společne nejen zazpívame, ale i pořádně, až do ranních
hodin, zatančíme.
Za “výborky” Anita

Přihláška na Josefovskou taneční zábavu
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………........
Telefon: ………………………………………

E-mail: ……………………………….......…..

Počet osob: …………………..........................
Vstupné: pro členy Besedy 8 €, ostatní 10 €

Číslo konta Besedy: 310 – 4819299 – 37

Máme Vám předběžně rezervovat místa v nočním taxi-minibusu? Kolik? ……....…..
Pokud se najde dost odvážných, uspořádáme i malou taneční soutěž. Chcete se přidat? ano / ne
Prosím zašlete platbu vstupného na konto Besedy do 5. března 2006,
jen tak si zajistíte rezervaci míst!
Plánky cesty autem a přesné informace o vlakových spojích Vám na požádání pošleme e-mailem.
Skupinu, která se postará o zábavu, najdete na internetu: http://www.duo-gate.wz.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
1. listopadu 2005 se narodil Filip, syn Jiřího a Petry Dostálových.

7. prosince 2005 oslavila 93. narozeniny naše druhá nejstarší krajanka v Belgii,
paní Marie Pudilová – Krobová
22. února 2006 oslaví kulaté narozeniny paní Anna Kratochvílová,
operní zpěvačka
26. února 2006 oslaví kulaté narozeniny pan Oldřich Zábrodský, bývalý
československý hokejový reprezentant
♥♥♥♥♥♥ Všem z celého srdce blahopřejeme !!! ♥♥♥♥♥♥
ČESKÉ CENTRUM VÁS ZVE :
150, Av. A. Buyllaan – Bruxelles 1050 Brussel – www.czechcenter.be - tel.02/ 641 89 46

1. Výstavy:

7. 2. - 2. 3.
7. 3. - 23. 3.
31. 3. - 17. 4.
21.4. - 11. 5.

2. Filmy:

15. 2. v 19h
22. 2. v 19h
15. 3. v 19 h
12. 4. v 19 h

3. Divadlo: 19. 3. v

17h

Sítotisky Bereniky Ovčáčkové
Národní divadlo v Praze
Vernisáž 6. 3. od 19h30 do 21h
Bienále kresby Plzeň 2004
Vernisáž 30. 3. od 19 do 21h
„Chaotická doba“ - dílo Jiřího Slívy
Vernisáž 20. 4. od 19h30 do 21h
„Pramen života“ (2000) režiséra
Milana Cieslara
„Krev zmizelého“ (2005) režiséra
Milana Cieslara, volné pokračování
„Kruté radosti“ slovensko-český film Juraje Novoty
„Duše jako kaviár“ Milana Cieslara
Barokní opera bratří Formanů
Commune d´Ixelles, rue Mercelis 13, Bruxelles

4. Sport a tanec:
4. 3. od 10h30 do 12h

Tanec, strečink, posilování

Na filmy je třeba na výše uvedeném telefonním čísle rezervovat místo!
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DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE
česky, francouzsky a anglicky. Více informací,
včetně adresy a tarifu najdete na stránkách
www.holset.be Vaše otázky mileráda zodpoví
Kateřina Strnadová – Leboutte, tel.: 086/32 00 41
nebo 0478/46 71 79.
Hledáte mši, které byste rozuměli?
Česká biskupská konference jmenovala Dp.
Lubomíra Fabčína, správce Slovenské katolické
mise v Bruselu, duchovním správcem pro Čechy
žijící v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Mise
byla ustanovena 19. října 2005. Mše ve slovenštině
se v Bruselu konají v neděli od 9 hodin v kostele
Sacré-Coeur, rue le Correge 19. Více informací se
dozvíte přímo od duchovního správce na adrese
SKM, Avenue de l´Opale 124, 1030 Brussels, Email: mail@SKMBrussels.be, tel.: 0499 / 24 00 71
Máte zájem o dlouhodobý pronájem
bytu v Praze? Obraťte se na paní Alici
Tvrzníkovou
(E-mail:
alicet@volny.cz),
s odvoláním na heslo „BELGIE“. Byt se nachází v
Paříkově ulici v Praze 9 – Vysočanech ve 4.
poschodí novostavby, přímo na metru Vysočanská.
Je zde zároveň i spojení tram/bus. Byt je moderně
zařízen, celková plocha 36 m² (obývací pokoj +
KK,
koupelna,
WC,
předsíň,
balkon).
K nastěhování bude volný od 1.3.2006.

Chcete více vědět o české komunitě v
Belgii? Stálé zastoupení ČR při EU zřídilo na svých
stránkách www.czechrep.be sekci CzechPoint, která
se obrací především na česky mluvící občany žijící v
Bruselu a v Belgii. CzechPoint je místem, kde najdete
praktické rady a zkušenosti se životem v Belgii,
aktuální informace ke kulturnímu a společenskému
dění a adresář českých institucí, mimo jiné i kontakty
na české lékaře, právníky, překladatele, hudebníky a
další, kteří žijí v Belgii. Každý pátek je na stránkách
publikován ČESKÝ KALENDÁŘ, který je jediným
společným seznamem českých akcí v Bruselu. Jednou
týdně Stálé zastoupení také rozesílá souhrnný přehled
českých akcí v Belgii a praktických informací pro
Čechy. Poskytujete-li služby, kterých by krajané mohli
využít, organizujete-li nějakou akci, informujete o tom
tiskového mluvčího SZ, vytopil@mzv.cz. Na tutéž
adresu se obraťte, pokud máte zájem o zasílání
týdenního přehledu akcí.
Chybí vám pobyt v přírodě? Poblíž
historického města Durbuy je možné pronajmout na
víkend či na celý týden apartmán pro 4 až 6 lidí
(obývák, dva pokoje s koupelnami a moderně
vybavená kuchyň). K dispozici je zahrada s terasou,
hřiště na pétanque, jízdní kola a krytý bazén (2 hodiny
denně). V okolí jsou dvě golfová hřiště a mnoho tras
pro cyklistickou a pěší turistiku. Můžete zde též
rybařit či sjet na kajaku řeku l´Ourthe. Domluvíte se

PLÁN ČINNOSTI :
1)
2)
3)
4)
5)

Schůzka Besedy
Josefovská taneční zábava
Velikonoční posezení
Schůzka Besedy
Barbecue

České centrum, Brusel
Willebroek
České centrum, Brusel
Pražský dům, Brusel
Bois des Rêves

Sobota 18. 2. od 18 hodin
Sobota 18. 3. od 19h30
Středa 12. 4. od 14 hodin
Sobota 20. 5. od 19 hodin
Neděle 11. 6. od 12 hodin

Na Internetu si toto číslo můžete přečíst na adresách www.czechcenter.be v rubrice ODKAZY
/KRAJANÉ – BESEDA, na stránkách Stálého zastoupení ČR při EU www.czechrep.be nebo na
www.ceslobe.org. Pokud dáváte přednost elektronické poště, můžeme vám jej zasílat jako přílohu emailu, místo poštou. Informujte nás o vašem přání.
Příští číslo vyjde v květnu.
********************************************************************************
E-mail:
Telefon/Fax:
Naše adresa:
BESEDA
51, rue des Arbalétriers
1420 BRAINE – l’ALLEUD

schmalzried@tiscali.be
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02/ 384 96 44
Mobil – GSM:
0473 / 94 09 54

