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Tento úvodník by se nechal nazvat ČAS ZMĚN.
Změny hýbou světem. Mění se území a
vlády, mění se vztahy mezi lidmi, mění se
kdeco. Bez změn se dnes žít nedá.
Podívejme se jen na malou zemičku – na
Belgii, ve které žijeme. A na jejího nedalekého
souseda – na Českou republiku, ze které
většina z nás pochází.
Stačila jen malá změna: ČR vstupuje do
Evropské unie. A už se do Belgie přesouvají
tisíce Čechů, kteří zde pracují v EU. Nyní
k nim přibývají i další Češi, kterým belgická
vláda povolila v Belgii pracovat.
Proč o tom všem píši v krajanském časopise?
Oni příchozí jsou totiž krajané. Krajané, jako
jsme my. S jedinou výjimkou. My zde žijeme
dlouhodobě, oni jen krátkodobě. Což ovšem
neznamená, že by se nemohli zúčastňovat
zdejšího krajanského dění. Právě naopak. Jak je
však mezi nás přitáhnout?
Asi i to byl jeden z důvodů, proč se
v krajanském spolku volalo již delší dobu po
změnách.
Aktivity spolku sice i nadále uspokojovaly
věrné krajany, žijící zde již dlouhou dobu,
avšak mladá generace na spolek hleděla
poněkud
s odstupem.
Měla
nedůvěru
k určitému stereotypu, který se zde zabydlel.
Stereotyp přináší nudu, je to ztráta času,
kterého je stále méně a méně.
Chtělo to rychlou akci. Chtělo to ZMĚNY,
ZMĚNY, ZMĚNY! A novou krev.
Ona nová krev se do spolku vlila v podobě
Anity a Kristýny, mládí plného energie a
nápadů a taky chuti ony nápady realizovat.

Byly jim ihned přiděleny zodpovědné funkce,
kterých se zhostily na výbornou.
Nepochybuji, že jste si povšimli nové
úpravy Zpravodaje jak nyní, tak již u minulého
čísla – v tom má prsty Kristýna.
Úvodník Anity, který se zamýšlel nad tím,
kam směřují krajanské spolky a proč se Češi
žijící v zahraničí už nechtějí tolik scházet, byl
pro změnu oceněn a citován redaktorkou M.
Štráfeldovou v Radiu Praha.
Byla to také Anita, která zajišťovala
Josefovskou zábavu. Samé změny. Jiné
prostředí, jiná hudba, jiné pohoštění … Takový
velký ohlas už dávno žádná zábava neměla.
Utancovaní krajané jen vzdychali spokojeností.
A volali po repríze.
Abych nepřeceňovala zásluhy našich
benjamínků, musím se zmínit i o ostatních
členkách výboru. O zásluhách Olgy, Marty,
Jitky a Aleny, které přivítaly novou krev
s otevřenou náručí a pomáhaly jim ze všech sil.
Všimli jste si? Jsme samé ženy. Chce to
změnu. Hledáme muže do výboru! Nevíte o
nějakém?
Tak to vidíte. Začala jsem světovými
změnami, končím u změn v našem krajanském
spolku. Poněvadž právě na onom spolku nám
teď nejvíce záleží. Právě tak, jako nám záleží i
na nově příchozích z Čech a vůbec na všech
Češích a Slovácích žijících v Belgii, pro které
všechny ty změny děláme. Moc bychom si
přály, aby zavítali do našeho krajanského
spolku. Čím dříve, tím lépe. Uvidí, že se jim u
nás určitě bude líbit.

Všechny vás srdečně vítáme!
A. Gilbert
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Červnové barbecue
opékaného masa se hlouček krajanů přesunul
k muzikantům. Ti, co byli zrovna na delší
procházce kolem jezírka či v lese, litovali, že se
právě v této době vzdálili.
Muzikantům vřele děkujeme za
zpříjemnění společného nedělního odpoledne a
pevně věříme, že si brzy opět spolu zahrajeme
a zazpíváme.
Olga

Známé přísloví by se letos dalo upravit
na „Duben – za kamna vlezem’, květen – ještě
tam budem’!“ Vždyť koncem května se noční
teploty pohybovaly kolem nuly a denní jen
kolem 10° C. O víkendu, kdy jsme se sešli na
opékání v „Lese snů“ poblíž Ottignies, však
slunce natolik uvolnilo svou dlouhodobě
střádanou energii, že jsme pro naše žíznící
krajany pomalu nestačili chladit pivo a ostatní
nápoje.
K plzeňskému pivu přišly náramně
vhod české buřty z Podkrkonoší. Hořčici a křen
nám s ochotou dovezl krajan Petr. Buřty
musely být opravdu chutné, protože ač jich
bylo bezmála sedm kilogramů, na toho, kdo
přišel až po páté hodině odpolední, se už
nedostalo. Snad nejvíc nás mrzelo to, že žádný
buřt nezbyl ani na našeho dlouhodobého
příznivce Achima. Vždyť na barbecue přijel
rovnou ze své služební cesty do Německa!
Na naši výzvu ochotně přivezli své
housle a kytary Pavlína s Přemkem a Pavla
s Martinem. Když poobědvali, poslechli jsme si
sérii country skladeb i lidových písní.
Samozřejmě jsme neodolali a společně si
mnohé též zazpívali. Od rozžhavených uhlíků a

Květnová schůzka
Snad každý
z nás
musel
v letošním kulturním
roce
zaregistrovat
výročí
narození
Wolfganga Amadea
Mozarta. Ani my
jsme nemohli zůstat
stranou a v květnu jsme uspořádali schůzku,
kde se spojovala, jak jinak, hudba s poezií.
Vzpomínali jsme na svá školní léta i na
klasickou ukázku z Máje, kterou jsme se
všichni museli učit zpaměti. Kupodivu si ji
pamatují i ti, kteří mají školní léta dávno za
sebou.
Na schůzku zavítala i naše nejstarší
krajanka, paní Ludmila Kupková, která koncem
května oslavila neuvěřitelné 94. narozeniny. I

když je paní Lída na pohled křehoučká, vždy je
hezky upravená a živě se zajímá o všechno
dění kolem. Kytice růží a belgické pralinky,
které jí krajané věnovali, paní Lídu, jak jí
důvěrně říkáme, jistě potěšily.
Hlavním bodem večera, který se konal
v Pražském domě, kde je příjemná akustika,
však byla hudba. Jitka Andruétan bravurně
zahrála na housle několik Mozartových
skladeb. Donedávna jsme netušili, že máme
mezi sebou takové talenty! Slibnou akustikou
se nechala zlákat i Anna Kratochvílová, která
zpívá ve sboru belgické opery La Monnaie.
Spontánně
nám
předvedla
několik
Mozartových písní.
Byl to opravdu hezký a romantický
večer!
Olga
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Kladení věnců v Adinkerke
odpovědnost, ale výsledek všeho je, že
NĚKOMU “doma” po zbytek života chyběli. O
to horší je fakt, že jejich rodiče možná nikdy
hrob svých synů navštívit nemohli…..
Plískanice a vichr se střídaly se
sluníčkem a my po průvodu městem došli do
jedné místní restaurace, kde ambasáda
Slovenské
republiky
uspořádala
malé
občerstvení. Mimochodem: na jedničku.
Nedalo nám to a skupinku veteránů
jsme oslovily (Becherovka jim moc chutnala☺)
a vyzvídaly jsme, jak to vlastně tenkrát bylo…
Spokojenost byla na obou stranách, diskuse
živá (Kristýna procvičovala vlámštinu ☺) a my
jsme odjížděly domů skoro za tmy.

V sobotu 20. května jsme se zúčastnily s
Kristýnou a Olgou kladení věnců našim
padlým vojákům v Adinkerke. Olga, která už
sem jezdí řadu let, ví, jaká to je vojenská
paráda. Já s Kristýnou jsme se o tom musely
teprve přesvědčit. Jela jsem s děvčaty trošku s
obavami,
protože
jsem
odchována
“rudoarmějci”, a tenkrát jsem si řekla, že “toto
nikdy více”……. Mohu vám říct, že jsem se
opravdu HODNĚ mýlila.
Noblesa, respekt a vojenské uniformy
zástupců téměř všech evropských armád …
staří veteráni, v jejichž očích bylo vidět, že se
jim boj o Adinkerke ještě živě odehrává v
paměti; květiny, vojenské povely, česká a
slovenská hymna… Respekt.
Možná se vám to bude zdát divné, ale já
jsem si v duchu říkala, co se asi odehrávalo v
hlavách těch pár desítek našich mladíků, co
tenkrát padli tak daleko od domova. Možná ani
neměli čas na nic myslet, protože se vše
odehrávalo rychle, ale přece…
…vždyť některým z nich bylo jen pár
let přes dvacet. Možná to brali jako
dobrodružství,
možná
jako
morální

Je dobře, že se na pamětníky
nezapomíná. Vlastně je dobře, že se
nezapomíná ani na ty padlé, vždyť je to kus
naší historie a národní hrdosti.
Anita

Zpráva z mistrovství světa v házení vajíček, konaném v červnu
Ač se mi přihlásila dvě družstva a nikdo
účast neodvolal, nepřijel nikdo. Možná je
odradilo tropické počasí, možná akce sama,
možná se jim prostě jen nechtělo.... Vše špatné
je ale pro něco dobré, protože se mi “na
fandění” ozvala paní z Mechelenu, kterou jsem
předtím vůbec neznala, ačkoli bydlí nedaleko.

Z “paní z Mechelenu” se vyklubala
velmi sympatická krajanka Věra a odpoledne
se nakonec vyvedlo i bez našich družstev.
Jelikož jsme byli jediní Češi, stali jsme se
zároveň nejlepšími v národní soutěži.
PS: Tímto zvu Věru i s manželem a neteří na
příští BBQ...
Anita
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JAK SI LUCINKA ZAHRÁLA NA PEJSKA
Pejskové mají přístup na pláž zakázán, zatímco naše Lucinka tam chodit může. Proč tam
nesmějí pejsci, je veřejně známo. Vyrábějí hromádky, což je velmi nehygienické.
Lucka doma kaká s velkými problémy, ráno pije odraženou vodu na lačný žaludek, aby stejně
za celý den nic nevyrobila. Ne tak ale na pláži.
Tam si hraje v písku, cáchá se v moři, fouká-li vítr, pouští i draka ...
Náhle zazní zoufalý výkřik: „Šíša, šíša!“ A problém je tady.
Když jsme onen výkřik zaslechly, nejprve jsme zcela zpanikařily a chtěly s ní utíkat domů.
Domů však představovalo celé dvě minuty. Nebo jednu minutu úprkem. Při pohledu na Lucku nám
však bylo naprosto jasné, že by tato cesta byla příliš zdlouhavá a riskantní. Lucka už netrpělivě
poskakovala, přidržujíce si malými dlaničkami zadeček. Což nevěstilo nic dobrého. Chtělo to rychlý
nápad. Který naštěstí přišel cobydup.
Copak dělají paničky pejsánků?
Vyhrabou díru do písku, hromádku do ní zahrabou a je to hotovo. Neříkám, žádná hygiena to
zrovna není, ale toleruje se to. Tedy u pejsků. Proč tedy ne u malých robátek?
Měly jsme opravdické štěstí. Přímo vedle nás totiž zela právě do písku vyhloubená jáma. Asi to
mělo být jakési vodní dílo, nebo základy pro hrad. Původní záměr byl však námi ihned zavrhnut. Nyní
měla jáma posloužit účelu zcela jinému. Byla pro něj přímo jakoby stvořená.
Postrčily jsme Lucku do jámy, my poodešly, předstírajíce, že se nic neděje. Že si jen malé
robátko hraje v písku. Zatímco my uchovávaly onu akci v přísné tajnosti, ne tak naše Lucinka.
Po chvilce z jámy vylezla a na celou pláž radostně volala:
„Je tam šíša! Šíša je tam!“
A aby z toho mělo něco i naše česky nemluvící okolí, upřesnila ve francouzštině:
„Grand comme ça!“ (Velká jako …).
Což navíc, aby náhodou nedošlo k omylu, dokládala ukazováním svých prstíků.
Vychloubala se jako rybář, který právě chytil rybu.
Detailistka jedna.
Z malé Lucinky je dnes již velká slečna, která
stále jezdí do Belgie, ovšem se zcela jinými
úmysly. Bojuje zde na tenisových turnajích, které
úspěšně i vyhrává. Dokonce tak úspěšně, že se o
ní v Le Soiru z 21/8 objevil článek s titulkem
"Lucie, de Prague à l´Ombrage".
Ona se s tím však nevychloubá. Zato já ano. Však
to znáte, takové jsou asi všechny milující babičky.
A. Gilbert

Máte i vy v šuplíku nějaká dílka?
Pošlete nám je!
spolek.beseda@email.cz // Olga Schmalzried, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud

4

Zpravodaj

Září 2006

Číslo 3 - 2006

videostop
13/ „Ty ses měl narodit jako kůň, ale bůh si to
na poslední chvíli rozmyslel“
......................................
14/ „ ... nejlepší teplota je na sedmém schodu“
(pro milovníky piva ☺)
......................................
15/ “… ale maminka mi vždycky před
koupáním sundává bačkůrky”
......................................
16/ “ ... večeři máš v kuchařce na straně 34...”
......................................
17/ “... Jdeme zkratkou, pánové. Je to sice dál,
ale zato horší cesta”
......................................
18/“... zavřete oči, odcházím;;;”
......................................
19/ - „… tati? a mlátila tě taky tvoje maminka?“
- „Ne! Jen ta tvoje”
......................................
20/ “To by mě zajímalo, kde mohli udělat
soudruzi z NDR chybu”
......................................
a jedna bonusová:
„ A vůbec nejhorší jsou trpaslíci, ty potvory
vám vlezou všude…“
......................................
Jen ještě dodám, že i z jednoho filmu může být
více ukázek. Přeji hodně úspěchů a těším se na
slosování.
Anita

Český národ je národ soutěživý a filmový, proto
jsme pro Vás, milí krajané, připravily malou
soutěž o znalosti českých filmů. Princip je
jednoduchý: dostanete pár známých “větiček” a
Vaším úkolem bude jen doplnit název filmu.
Vystřihnete / vytisknete, schováte a odpovědi
přinesete na krajanské BBQ 23. 9., kde
vylosujeme
vítěze.
Nemusím
doufám
připomínat, že se hraje o cenu – co takhle dva
volňásky na nedělní představení Cimrmana?!*
Připraveni?
Začínáme:
1/ “Hliník se odstěhoval do Humpolce”
................................
2/ “Sejdeme se na hřbitově”
......................................
3/ “Sem si dovolil ukázku ze své zahrádky, pár
švestiček”
......................................
4/ “... mi prosím tě řekni, co ty z toho chlastu
máš? Jo! To ti povím a začneš chlastat taky,co!
(odpoví Škopek Škopkové)
......................................
5/ “ Světla svití, stěrače stírají” ( možná si
pamatujete písničku « Severní vítr je krutý »)
......................................
6/ “Kdepak je ten prďola, co tady čepuje to
pivo?”
......................................
7/ “Vy nás ale zásobujete, pane Karfík”
......................................
8/ “Neber úplatky, neber úplatky, neber
úplatky, nebo se z toho zblázníš”
......................................
9/ “U porodu se tvařte pokud možno
inteligentně. Uvědomte si, že vás obličej je
obvykle první věc, kterou dítě v životě spatří”
......................................
10/ “Zajeď si do Pelhřimova, prohlídni si
krematorium, ať víš do čeho jdeš”
......................................
11/ “... on je momentálně zaostalej”
......................................
12/ “... To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou”
......................................

* vstupenky nám věnovalo Stálé zastoupení ČR při EU
více o představení na www.czechrep.cz
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380 WORLDWIDE NEWSPAPERS FROM 66 COUNTRIES
SAME DAY MORNING DELIVERY
NewspaperDirect Belgium prints international newspapers and delivers them the same morning, to your
private or office address in Brussels, ALSO ON SUNDAYS. The newspapers are digitally printed in
Brussels on A3 format, color front page, and contain the main newspaper content in their original layout.
Now you can access your favorite Czech or Slowak newspaper in your home or office the very same
morning of publication as in the Czech Republic or Slovakia :

Title

Issue Days

Price
single
issue

Subscription
1 month
Save 10%*

Subscription
3 months
Save 15%**

Subscription Subscription
6 months
1 year
Save 20%*** Save 25%***

CZECH REPUBLIC
MF Dnes
Hospodářské noviny
Lidové noviny

-MTWTFS
-MTWTF-MTWTFS

2,75 €
2,75 €
2,75 €

64,35 €
53,63 €
64,35 €

182,33 €
151,94 €
182,33 €

343,20 €
286,00 €
343,20 €

643,50 €
536,25 €
643,50 €

SLOVAKIA
Pravda (Slovakia)

-MTWTFS

2,75 €

64,35 €

182,33 €

343,20 €

643,50 €

You can order our newspapers for special occasions, you can offer them for instance to your visitors at
their breakfast table in your home or in their hotel while staying in Brussels; But why not treat yourself to
this daily comfort and make your expat life in Brussels even more pleasant... Week days or weekend only
subscriptions, temporary suspensions of subscriptions due to holidays : no problem.

ORDER FORM :
Fax to 02/502.22.45, NewspaperDirect Belgium, Hopstraat 43, 1000 Brussels.
Email: Newspaperdirectbelgium@skynet.be Website: www.newspaperdirect.com
I wish to subscribe to.............................................................................................
Subscription period: □ 1 month, □ 3 months, □ 6 months, □ 1 year, From ..................... until.......................
Morning Delivery Address: (name, street & nr, postal code & town, tel / email) : .………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Don’t hesitate to ask for a free trial copy or visit us on the Welcome fair (23-24 september,
Autoworld Brussels, Booth G22, www.welcomefair.be ).
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Odpolední dýchánek
První setkání po prázdninách se
uskuteční ve středu 20. září odpoledne.
Sejdeme se v Českém centru ve 14 hodin.
Podobná odpolední setkání, vždy ve středu
odpoledne od 14 do 17 hodin, chceme pořádat
několikrát do roka pro ty, kterým nevyhovují
schůzky ve večerních hodinách. Jedná se
především o starší lidi, kteří se večer již
nechtějí vydávat do města, anebo o maminky,
které večer nemají hlídání pro své děti, a
odpoledne si je mohou přivést s sebou.
K dýchánku neodmyslitelně patří káva,
čaj a něco dobrého na zub, jež na stole určitě
chybět nebudou. Pohodovou dýchánkovou
atmosféru si sami hravě vytvoříme.
Při neformálním povídání a seznamování
bychom se mohli vzájemně svěřit s tím, která
z našich životních cest nás zavedla právě do

Belgie. Pokud na setkání přijdou pamětníci,
můžeme se těšit, že vyprávění bude velmi
poutavé. Buďte všichni vítáni: staří i mladí,
velcí i malí, veselí i smutní, silní i slabí...
Určitě přijďte, čeká vás překvapení,
bude nám spolu dobře!
Olga

A to jste si mysleli, že znáte Brusel!
Vážení přátelé a příznivci Besedy,
v rámci vzájemného obohacování
bychom Vám chtěli nabídnout Historickou
procházku Bruselem. Po ní můžeme
pokračovat v diskusi v některé z kaváren či
hospůdek na Grand Place. Z nabídky si každý
určitě vybere oblíbený druh vaflí, kávy či
jiného nápoje...
Prohlídka je plánována na 21. října od
14h30 do 17h, sraz je u Královského paláce
naproti Bruselskému parku. Centrem Bruselu
Vás provede Alena Staňová z Besedy.
Prohlídku plánujeme za každého počasí
s výjimkou vytrvalého deště. V případě zrušení
budete informováni e-mailem nebo telefonicky
do 12. hodiny.
Vstupné se samozřejmě neplatí, prosíme
Vás ale, abyste se zapsali jak na prohlídku, tak
na posezení u vaflí, abychom mohli v kavárně
zamluvit odpovídající počet míst.
Tak tedy, nenechejte si ujít historku o
pohřební bárce v katedrále Notre-Dame du
Sablon či o bruselských jedlících slepic. Přijďte
se podívat na Brusel tak, jak jej možná neznáte!
Alena Staňová

Přihlášky zašlete, prosím, do 15. října na
adresu spolek.beseda@email.cz, do kolonky
„Věc“ napište
„Prohlídka Bruselu“.
Telefonicky se můžete přihlásit u Aleny na čísle
02 / 268 78 19.
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Zářijové BBQ
Vážení krajané!

užívat opékání a pivečka a ratolesti můžete mít
celý den na očích. O prolézačky, houpačky,
písek není nouze, pro nadšence je k dispozici i
velké fotbalové hřiště. Snad se sežene i kytara,
takže by se vše mělo vydařit.
Zbývá jen dodat :
1/ KDY ??? 23.9.2006 ve 13.00

Snad se na mě nebudete zlobit, že po
dlouhých letech poruším tradici BBQ
pořádaných v “Lese snů”. Změna nastává
zejména v tom, že jsme se rozhodly v rámci
regionální spravedlnosti pořádat červnové BBQ
ve valonské části Belgie a podzimní ve
vlámské.

2/ KDE ??? ve městě Willebroek,
lokace se jmenuje SCHOBBEJAK a najdete ji
v ulici Acacialei 37a. Cesta bude dobře
značená plakáty s nápisem BESEDA, a to od
dálnice z Bruselu A 12. (cca 30 min od
Bruselu)
3/ Vstup zdarma pro každého.
Když přinesete „do placu“ vlastní
výrobek - sálat, něco sladkého atd., budete mít
navíc dvě konzumace dle vlastního výběru
zdarma.
Všichni jste vítáni.
Dávám speciální důraz na pozvání
tedy
i
“antverpských,
VŠECH
dendermodských a mechelenských” Čechů a
Slováků !!!!!
Anita

Celá akce se tedy
bude konat na
dětském
hřišti
s prostornou
lokální
“hospůdkou”.
K dispozici
budou všechny
druhy nápojů (včetně tradiční Plzně) za velmi
lidovou cenu. Libové buřtíky budou dovezené z
Čech, stejně jako chléb a hořčice. Maso si
doneste podle libosti. Prostor je zastřešen,
takže i při nepřízni počasí je dost místa na
posezení. Dětské hřiště skýtá nepřekonatelné
výhody mladým rodinám, jelikož si můžete

Druhý pokus Járy Cimrmana o návštěvu Bruselu
nedávném nouzovém přistání vzducholodi v
blízkosti polského hlavního města.
Začátkem října tohoto roku podnikne
Jára Cimrman druhý smělý pokus o zdolání
belgického vzdušného prostoru. Velmi mu
přejeme, ať se tentokrát vydaří!
Kristýna

Jednoho zářijového dne roku 1895 byl
Jára Cimrman pozván svým přítelem hrabětem
Ferdinandem Zeppelinem k vyhlídkovému letu
jeho novou stíhací vzducholodí „Karel“.
Vzduchoplavci startovali tenkrát ze Stuttgartu a
měli namířeno do Bruselu, avšak vlivem
silného protivětru nechali brzy Stuttgart daleko
před sebou a po sedmihodinovém letu na
Brusel přistáli nedaleko Varšavy…*
Zprávu o plánované cestě přinesl do
Bruselu Antonín Brož, člen české besedy
„Barák“ v Kolíně nad Rýnem. U belgických
krajanů vyvolala tato novinka senzaci. Jára
Cimrman byl v zahraničí ve své době již
uznávanou veličinou a krajané proto konali na
počest jeho příletu rozsáhlé přípravy. Jaké však
bylo jejich zklamání, když se jim po dvou
měsících napjatého čekání náhodou dostala do
rukou Gazeta Warszawska s článkem o

* Úvodní seminář k Cimrmanově hře „Hospoda na
mýtince“
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Máme nového pana velvyslance!
V červenci k nám do Bruselu přibyl
nový velvyslanec České republiky v Belgii, pan
Vladimír Müller. V rekordně krátkém čase se
ve své rezidenci koncem srpna přivítal i se
zástupci krajanů. Živě se zajímal jak o historii
Besedy, tak o právě plánované akce a ujistil nás
o významu, který přikládá krajanským spolkům
v zahraničí.

Velice panu velvyslanci a jeho choti
děkujeme za pozvání a vlídné přijetí. Přejeme
nejen jemu, ale celé jeho rodině, aby se jim
v Belgii s belgickými úřady a občany a také
s našimi krajany dobře pracovalo a žilo.
Těšíme se na budoucí kvalitní spolupráci.
Výbor Besedy

Zleva: Alena Gilbert (staronová členka výboru Besedy zodpovědná za PR), Marta Hoenig (pokladník),
paní Gabriela Müllerová (manželka pana velvyslance), velvyslanec České republiky v Belgii, pan Vladimír Müller,
Jindřiška Bourgaux – Šimáčková (dlouholetá předsedkyně Besedy), Olga Schmalzriedová (současná předsedkyně),
Kristýna Kadlecová (kulturní referentka), Alexandra Krusová (paní konzulka).
Setkání se nemohla zúčastnit Anita Březinová (místopředsedkyně a editorka Zpravodaje)
a Jitka Andruétan (kontrolorka účtů).

Symposium v Holandsku

Tradiční populárně vědecké symposium
organizované našimi krajany v Holansku se
letos bude konat v sobotu 30. září. Stejně jako
v minulých letech se krajané sejdou v 9h30
v konferenčním centru Drakenburgh u Baarnu.
O práci českého nakladatele bude
vyprávět Pavel Primus, který na symposiu
uspořádá malou prodejní výstavku české knihy.
O vlivu globalizace na evropský hospodářský a
finanční svět bude přednášet Libor Vincent.
Publicista Luděk Frýbort bude „nad globalizací
nekorektně rozjímat“. Jeho pohled na svět je

vtipný a objektivní, pro někoho však
kontroverzní. Odpolední přednáška Jiřího Guta
bude pojednávat o karcinogenech a škodlivých
látkách, které skrývá náš globalizovaný svět.
Přednášky zpestří malý koncert české
hudby. Vstupné na celý den činí 25 eur, v ceně
je zahrnut vydatný oběd a káva či čaj po celý
den. Další informace a popis cesty najdete na
stránkách www.cssymposium.net Pokud máte
zájem a chybí vám dopravní prostředek,
budeme mít v autě 3-4 volná místa. Ozvěte se.
Olga
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Říjnový koncert
Měsíc říjen
bude
pro
naši
komunitu v Bruselu
velmi bohatý na
kulturní akce. Ani
Beseda nezůstává
stranou, pro naše
krajany a přátele
chystá koncert.
Díky
pochopení pracovníků Pražského domu si jej
budeme moci poslechnout v těchto krásných
prostorách v sobotu 14. října. Začátek
plánujeme na 19h30. Na koncertu vystoupí
cembalistka Ivana Bažantová, kterou si mnozí
z vás jistě pamatují z doby, kdy pobývala
v Bruselu. Paní Bažantová nyní působí na

hudební fakultě AMU v Praze, na konzervatoři
a v ZUŠ, vystupovala sólově i s orchestrem
v České republice, Rakousku, Německu a
Belgii.
Na programu říjnového koncertu budou
skladby J.P. Sweelincka, J.H. Fiocca a J.S.
Bacha, z českých autorů pak J.A. Bendy, J.
Rychlíka a B. Martinů. Na koncertu vystoupí
též Anna Kratochvílová, zazpívá nám písně
Bohuslava Martinů.
Všichni jste srdečně zváni, svou účast
potvrďte,
prosím,
na
adrese
spolek.beseda@email.cz
pod
značkou
„Koncert“. Děkujeme a těšíme se na vás a na
hezký hudební zážitek.
Olga

Inzerce
♫ Jste hudebník?
♫ Hrajete na nějaký smyčcový nástroj a toužíte se stát součástí orchestru?
! Tak tu máme něco pro vás !
MUSICORDES je mezinárodní orchestrální soubor s dlouholetou tradicí, který rád uvítá všechny
nadšené houslisty, violisty, violoncellisty, kontrabasisty a cembalisty každého věku. Vedoucím
orchestru je Daniel Glineur, který studoval v Praze a mluví dobře česky. Vloni a předloni
s Musicordes nastudoval a několikrát předvedl Rybovu vánoční mši, již měli mnozí z vás možnost si
poslechnout během tradičního vánočního koncertu v Sablonu, pořádaném naší ambasádou. Zkoušky se
konají v Českém centru v Bruselu, av. A. Byul 150, každé pondělí od 19h30 do 21h30.
♫ Více informací, přihlášku a podmínky přijetí do souboru naleznete na: www.musicordes.be

Divadlo Járy Cimrmana vystoupí v Bruselu
Na pozvání pana velvyslance Jana Kohouta přijede do Bruselu
ve dnech 6. - 8. října divadlo Járy Cimrmana. V sobotu 7. října
od 19h bude uvedena hra "Dobytí severního pólu Čechem
Karlem Němcem" a v neděli 8. října. od 19h hra "Vyšetřování
ztráty třídní knihy". Obě představení se uskuteční v divadle
hotelu Le Plaza, Bd. Adolphe Max 118-126 v centru Bruselu.
Rezervace lístků byla zahájena 28. června - sobotní představení
je již téměř vyprodané, na nedělní představení nadále
přijímáme rezervace.
Zájemci mohou zasílat žádosti o rezervace lístků elektronickou poštou na adresu:
pavel_cernoch@mzv.cz - uveďte prosím heslo CIMRMAN. Rezervované vstupenky budou k
dispozici od pondělí 11. září na Stálém zastoupení ČR při EU, rue Caroly 15, Brusel.
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Accenture je globální společnost poskytující odborné služby předním světovým firmám
v oblasti manažerského poradenství, technologií a outsourcingu podnikových procesů.
Pro naši pobočku v Praze, České republice v současné době hledáme zaměstnance
se znalostí holandského jazyka na pozice:
Lidské zdroje:
•
•
•
•

HR Administrátor
- SŠ, PC uživatelsky, komunikativní znalost holandštiny a AJ,vhodné pro absolventy!
HR Specialista Junior
- SŠ, PC uživatelsky, komunikativní znalost holandštiny a AJ, praxe v oboru min.1 rok
Vedoucí HR týmu
- SŠ/VŠ, PC uživatelsky, velmi dobrá znalost holandštiny a AJ, min.2 roky praxe s
vedení zaměstnanců, výborné komunikativní schopnosti
Manažer HR projektu
- VŠ, PC uživatelsky, velmi dobrá znalost holandštiny a AJ, min. 5 let praxe na obdobné
pozici, flexibilita, výborné komunikativní schopnosti a orientaci na zákazníka

Finance:
•

Junior účetní
- SŠ, PC uživatelsky, komunikativní znalost holandštiny a AJ, vhodné pro absolventy!

Zákaznický servis:
•

Pracovník zákaznického servisu
- SŠ, PC uživatelsky, komunikativní znalost holandštiny a AJ, dobré komunikativní
dovednosti, vhodné pro absolventy!

Pracovní doba:
Plný i zkrácený pracovní úvazek (vhodné pro studenty)
Nabízíme:
Zázemí mezinárodní renomované společnosti, využití jazykových znalostí, profesní růst,
zaškolení a možnost dalšího vzdělávání, 5 týdnů dovolené, širokou škálu zaměstnaneckých
výhod a „relokační balíček“ (obsahující letenku do Prahy zdarma, asistence při hledání
ubytování, vyřízení vízových povinností a speciální bonus v podobě jednoho měsíčního platu)
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis na níže uvedenou emailovou adresu
či navštivte naše webové stránky.

outsourcing.prague@accenture.com
www.accenture.cz
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Společenská rubrika
Milí krajané, děkujeme vám za zasílání zpráv o významných událostech ve Vašem životě.
19. října oslaví narozeniny členka Besedy,
paní Jana Cools - Šrajlová

13.
července
oslavil
jubilejní narozeniny pan
Miroslav
Klapka,
celoživotní věrný zastánce
sokolského hnutí.
17.
srpna
oslavila
narozeniny
dlouholetá
jednatelka Besedy, paní Zdeňka De Raad Makoňová.
15. září oslaví narozeniny paní Jeanine
Šponarová – Balsaert, vzácná příznivkyně
krajanů.
20. září oslaví jubilejní narozeniny dlouholetá
předsedkyně
Besedy,
paní
Jindřiška
Bourgaux - Šimáčková
22. září oslaví narozeniny dlouholetý člen
Besedy, pan Ján Valach.

28. září 2005 se narodila Amélie, dcera Marka
Volka a Nathalie Decottignies
23. prosince 2005 se narodil Tomáš, syn
Christopha Leyse a Libuše Matějovské
17. května 2006 se narodila Emily, dcera
Dirka Collaerta a Ljuby Lacinové, starší dcera
Diana se narodila 21. ledna 1991.
29. května 2006 se narodil Matteo, syn
Massima Ciscata a Radky Dvořákové

Všem oslavencům, oslavenkyním, miminkům i
rodičům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let.

KALENDÁŘ ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU BESEDA :
1) Odpolední dýchánek
2) Barbecue
3) Symposium v Holandsku
4) Koncert
5) Mikulášská nadílka

České centrum, Brusel
Schobbejak, Acacialei 37a,
Willebroek
Sál Drakenburgh v Baarne,
Nizozemsko
Pražský dům,
avenue Palmerston 16, Brusel
Rhode-Saint-Genèse

Středa 20. 9. od 14h
Sobota 23. 9. od 13h
Sobota 30. 9. od 9h30
Sobota 14. 10. od 19h30
Neděle 10. 12. od 14h

UŽITEČNÉ ODKAZY:
www.czechcenter.be
www.czechrep.be
www.ceslobe.org
Na výše uvedených webových stránkách si můžete přečíst nejen aktuální verzi Zpravodaje,
ale dozvíte se i užitečné informace o životě v Bruselu a Belgii, kulturních a dalších akcích
týkajících se naší komunity. Můžete se informovat o službách pro krajany, nalézt zajímavé tipy,
dát si inzerát, zajistit si či někomu nabídnout svezení domů.
Pište nám na adresu spolek.beseda@email.cz,
nebo na Český krajanský spolek Beseda, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud.
Uzávěrka příštího čísla časopisu je 20. října 2006.
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