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Milí čtenáři Zpravodaje,
Víte, já nejsem žádný světoběžník
(promiňte mi tu cimrmanovskou terminologii, jsem
ještě plná dojmů). Jet na měsíc na dovolenou – to
jo, ale „zaseknout se“ tam rok, dva…víte, o čem
mluvím.
Když jsem si konečně přiznala, že by to
v Belgii mohlo být „na dýl“, začala jsem paralelně
dělat dvě věci: hledat práci a hledat Čechy.
Nějakým zázrakem se mi podařilo najít na
internetu Besedu, a tak jsem se v kostýmu a s
dvojjazyčnou mapou pod paží poprvé vydala na
schůzku do Pražského domu.
Krom toho, že jsem dorazila pozdě, si
pamatuji ještě toto: Olgu, buchty, sympatickou
mladou maminku, jeden pár, který byl na schůzce
také prvně, a řadu důstojných starších krajanů
sedících kolem dlouhého stolu v krásné
reprezentační místnosti. Hovořili, diskutovali,
vzpomínali. Vypadalo to přesně tak, jak jsem si to
představovala: sedánek lidí, kteří museli v mládí
opustit vlast, nezanevřeli a chtějí si dál pěstovat
rodný jazyk a kulturu. Po oficiálním zakončení
jsem se zapsala do spolku, „vyfasovala“ Zpravodaj
a po cestě domů mi mladá maminka načrtla úskalí
soužití s Belgičanem.
Nedlouho po tom, co jsem našla Čechy,
jsem díky nim našla i práci a začala denně dojíždět
do Gentu. Práce v „international environment“ se
mi líbila, ale půl roku jsem se nedostala domů a
skoro nezakopla o Čecha. Proto jsem se zaradovala,
když jsem dostala pozvání na krajanské BBQ. Na
akci jsem si dala buřta a u plzeňského jsem
probírala život s klukama z Antverp a Leuvenu.
Když jsem pár měsíců nato nasadila křídla
a vyrazila pomáhat na Mikulášskou, nestačila jsem
se divit, jak jiná je atmosféra na každé akci Besedy
a jak různí lidé na ně chodí.
A tak jsem se nadchla, kandidovala, stala se
členkou výboru, začala pravidelně pomáhat na
akcích a psát do Zpravodaje.
BESEDA VOLNOST

Když jsem se rozhodla odstěhovat zpátky
domů, na to, že by mi mohla chybět Beseda, jsem
pravda moc nepomyslela. Ale po tom, co jsme
s Anitou předaly za krajany dárek Cimrmanům a
šly si spolu dát poslední pivo, přepadly mě
vzpomínky na výborové schůzky v Quicku, shánění
andělského převleku, vaření guláše na Josefovskou,
„prosezený zadek“ při finišovaní Zpravodaje,
nervozitu před každou akcí a skvělý pocit po tom
co se podařila... No, nic, založím detašované
pracoviště belgických krajanů na Moravě!
A belgické Besedě přeji do budoucna
spoustu vitality, optimismu, kuráže do nových věcí
a stále se usmívající výborky.
Kristýna

Vážení čtenáři Zpravodaje, krajané a
spolupracovníci Kristýnky,
tento úvodník (stejně jako organizování
našich akcí) je bohužel zatím její poslední. Naše
nejmladší spolupracovnice se k naší smůle vrací
zpět do České republiky. Mně se tímto vzdálila
kamarádka na tisíc kilometrů, Besedě ještě dále.
Určitě se na ni těšíme na Josefovské nebo
jiné velké akci a já s ní budu ráda v kontaktu na
SKYPE nebo e-maily...
Tímto přejeme Kristýnce hodně štěstí v
budoucí kariéře a osobním životě.
Za krajanský spolek BESEDA Anita
BELGIQUE - BELGIE
P.P
1420 BRAINE-L'ALLEUD

51, rue des Arbalétriers
1420 Braine-l'Alleud
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Oslava jubilantů
Ten, kdo se dostavil na schůzku krajanů
ve středu 20. září, se nestačil divit. Nikdo totiž
netušil, že „odpolední dýchánek“, inzerovaný
takto ve Zpravodaji, byl pouze názvem
pracovním, a tedy krycím. Ve skutečnosti šlo o
„dýchánek jubilejní“.
Sešly se na něm oslavenkyně - krajanky
Zdena De Raadová, Jeanine Šponarová, Marta
Hoenigová, Anička Kratochvílová, Alena
Gilbertová a Olga Schmalzriedová a za muže oslavenec Oleg Zábrodský. Na poslední chvíli
se přiznává k narozeninám ještě přítomná Anna
Fasko – manželka krajana p. Chmelíka. Úplná
invaze oslavenců. Omluveni byli další jubilanti,
manželé Blanka a Ján Valachovi a Michal
Hoenig.
Oslavenci byli zástupci všech věkových
kategorií, počínaje padesátkou až do
osmdesátky. Prozrazovat však jejich věk po
mně nechtějte, jednak je to, zvláště u žen,
neslušné, navíc byste mi to stejně nevěřili. Tak
skvěle všichni vypadali. Jediná jubilantka,
která se svým věkem může již chlubit – 94-letá
krajanka Ludmila Kupková, samozřejmě
nechyběla mezi všemi přítomnými.
Atmosféra byla báječná, povídalo se o
všem možném, vzpomínalo se na staré časy.
Stůl se prohýbal pod voňavými zákusky Olgy a
báječnými tvarohovými řezy pana Pokorného,
belgické pralinky sváděly k ochutnání.
Nechybělo víno, káva, čaj… Každý si mohl
vybrat podle své chuti.
Po přípitku šampaňským se místností
rozlehlo halasné „živjó, živjó“… Ženy, samy
jako květinky, obdržely po růžičce a dárkovém
balíčku kosmetiky, zatímco Oleg Zábrodský
přijal s radostí dobrou láhev vína.
To byl již na oslavě přítomný i
velvyslanec, pan Müller s paní konzulkou

Krusovou. Ti přišli všem oslavencům nejen
pogratulovat, ale i předat nádhernou kytici pro
největší ze všech oslavenkyň – naši milou

Jindřišku Šimáčkovou, slavící právě onoho dne
neuvěřitelné 80. narozeniny.
K lítosti všech právě ta přítomna
nebyla, odejít totiž od rodiny a všech přátel,
kteří jí v onen slavný den chodili gratulovat,
zkrátka nešlo. To každý pochopil.
Malá skupinka krajanek se však
vypravila ihned po oslavě za ní domů, takže se
nakonec rozléhalo ono „živjó, živjó“ i u ní.
Bylo to hezké a milé posezení, prožité
v příjemné atmosféře, za početné účasti
krajanek a krajanů, kteří se v minulosti aktivně
podíleli nebo se dosud podílejí na dobrém
udržování chodu našeho krajanského spolku.
VŠE NEJLEPŠÍ DO DALŠÍCH LET a
DÍKY ZA VAŠI OBĚTAVOU PRÁCI!
To vše vám ještě jednou dodatečně přeje za
krajanský výbor
Alena Gilbert
Nedlouho po jubilejní oslavě pan
Pokorný onemocněl, což je nám velmi líto.
Posíláme mu tento vzkaz: "Moc na Vás
všichni vzpomínáme a přejeme Vám co
nejrychlejší uzdravení! Těšíme se na Vaši
brzkou návštěvu krajanské schůzky a na Vaše
báječné cukrářská výrobky, kterým nelze nikdy
odolat".

Řada krajanek se pídila po receptu na báječné tvarohové řezy, které se podávaly na jubilejní oslavě.
Zde tedy je P L A C K A P A N A P O K O R N É H O :
Těsto:
50 dkg hladké mouky
20 „ moučkového cukru
35 „ másla
vanilkový cukr nebo aroma
nastrouhaná kůra z 1 citronu

Těsto je vlastně linecké.
Zpracuje se vše dohromady, rozválí se, rozprostře se na
namaštěný plech, na těsto se nalije tvaroh.
Z těsta je nutno udělat „rantl“, aby se tvaroh nerozlil na
plech a nespálil se.
Jakmile je těsto upečené, nakrájí se na čtverečky.
Dobrou chuť!

Tvaroh:
1 kg tvarohu
20 dkg cukru
1 žloutek
trochu maizeny
aroma vanilka
trochu citrónové šťávy
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BBQ
Pohled na Olgu a Kristýnu v akci
... dodávám, že naše “patronka” už nemusela stát jen v kuchyni,
měla konečně čas se i bavit ☺), ale napekla – stejně jako některé
ostatní hospodyňky - NÁRAMNĚ !!!!

Naši malí
“BESEDNÍČCI”
mne opravdu
odzbrojili
Kamarádství už od kočárku, aneb
“my se rušit nenecháme, buřtík nám šmakuje”.

Výhodou “naší hospůdky” je dětské hřiště přímo před
očima rodičů, takže se nemusí odbíhat a děti lépe
navazují kamarádství. Fotbalové hřiště - hned vedle využilo pár olympioniků k fotbálku. Jen tak dál, příště k
BBQ vymyslíme ještě sportovní hry, tak se těšte.

Některé členy/nečleny jsem na BBQ viděla poprvé a
doufám, že ne naposledy. Jedno je však jisté: chceme
se scházet a bavit se!

Tyto a ještě další fotky z BBQ
budou k vidění na Mikulášské besídce
a ráda vám je zašlu na Váš e-mail.
Stojí opravdu za to!!!!!

Anita
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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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Anitiny postřehy z Týdne zahraničních Čechů v Praze
V září proběhl v Praze “Týden zahraničních Čechů”, kterého jsem se za náš spolek a za Vás
krajany zúčastnila. Celá akce se konala pod záštitou prezidenta České republiky, pana Václava Klause
a probíhala na půdě Univerzity Karlovy. Sjezd se konal již počtvrté a ještě nikdy jsme na něm neměli
žádného oficiálního zástupce. Na mých bedrech ležela tedy pořádná odpovědnost, kterou ještě
umocňoval fakt, že jsem si na toto setkání připravila vlastní diskusní příspěvek, který jsem poté
přednesla na sympoziu o “Médiích a zahraničních Češích”. Příspěvek jsem nazvala “Kritika
současného dostupného krajanského tisku a zájem mladých lidí o něj”. Není lehké kritizovat práci
někoho, kdo se na určitém časopise / deníku roky podílí a je jeho redaktorem. Bohužel, situace je
taková jaká je a lidé dávají přednost moderním médiím a v četbě “lehčím žánrům”.
Musím přiznat, že po příjemném a upřímném přivítání a recepci na půdě univerzity a po
úvodním slovu pana Přemysla Sobotky se v Modré posluchárně rozpoutaly velmi živé - někdy až
překvapivě agresivní - diskuse s politickým nádechem. Krajané z celého světa, zejména z USA,
Německa a Kanady, dávali najevo svůj názor na situaci v ČR, roky neřešené restituce, nedořešené
korespondenční volby a v neposlední řadě i tzv. “dvojí občanství”. Moje prvotní překvapení z takové
razantnosti přešlo s postupem diskuse v pochopení jejich stanoviska, protože “tyto lidi” celé desítky let
nikdo neposlouchal. Po skončení diskusí se ale všichni rozcházeli v přátelském duchu, který se ještě
utužil na recepci v restauraci Mánes.
Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí a viděla tzv. emigrantskou politiku ze strany lidí, se
kterými si život opravdu nehrál. Poznala jsem zajímavé dámy z české menšiny v Chorvatsku - trio,
které po desítky let udržuje český jazyk a tradice v Daruvaru. Seznámila jsem se s paní Alenou
Sindelar ze Švýcarska, Aničkou Yankou z Egypta – která velmi zaujatě vyprávěla o tom, jak se
udržuje český spolek v těchto končinách. Od paní Helenky Miškufové z České besedy na Slovensku
jsem dostala zlaté rady jak udržet náš časopis živým a aktuálním. Pan Petr Bísek, předseda
krajanského spolku a vydavatel Amerických listů, mi ale zůstal v paměti nejvíce. Říkal věci jak jsou s
nadhledem a humorem. Všechny jeho příspěvky spíše říkal, než předčítal, situaci měl zmapovanou
dobře - nikdo jej nevyvedl z míry. To se pozná profesionál!
V neposlední řadě se vrátím do Evropy, a to k sousedům na Slovensko: předsedou českého
spolku v Košicích je pan Pavel Doležal. S ním a s paní Dagmar Takácsovou jsem projednávala
možnost vzájemné spolupráce. Abych byla konkrétní: každý rok pořádá tento jejich spolek dětský letní
tábor na Slovensku, kde se mluví výhradně česky. Tábor je každý rok na
jiné téma (husité, pravěk), koná se v horách pod dohledem zkušených
mentorů a dotacemi na něj přispívá MZV. Určitě se k tomuto tématu
vrátím v některém z příštích čísel Zpravodaje. Slovenský spolek má i
ženský pěvecký sbor s bohatou tradicí, který by v případě zájmu mohl
vystoupit v Bruselu.
Ze známých osobností, které na sjezdu vystoupily, musím zmínit
alespoň pana Mirka Topolánka, pana Alexandra Vondru a nemohu
opomenout ani přítomnost Ivany Trumpové.
Z nejistoty, s jakou jsem na tuto akci jela, se vyklubal týden,
který mi otevřel oči v pohledu na celou krajanskou “problematiku”, dovolil mi zkonfrontovat naši
práci s prací jinde ve světě a potvrdil fakt, (o kterém jsem už začala silně pochybovat!), že to, co
děláme, neděláme zbytečně.
Anita
PS: Na akci vzniklo pár zajímavých rozhovorů a článků o našem spolku, krajanech, českých národních
expertech pracujících v Belgii a jejich životě. Najdete je na webu: www.krajane.net
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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
vedením 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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Byl Jára Cimrman vzorem Reinholdu Messnerovi?
Hodně se píše o geniálnosti Járy Cimrmana, ale málo se ví, že se připravoval na zdolání Mount
Everestu. Za tím účelem slezl všechny evropské velehory, jenom mu scházelo zdolání nejvyšší
nizozemské hory Vaalsberg, která obnáší 321 metrů.
Aby byly jeho přípravy utajeny, zvolil v oněch
místech běžný kroj místních žen.
Na snímku vlevo sedí nad košem makrobiotické
potravy, která mu měla umožnit lépe snášet změnu
tlaku. Proto jako zdravě se živící genius měl s sebou
vedle nosičů i jednu kravku, která mu dodávala
čerstvé mléko. Jeho trochu obtloustlá tvář je
výsledkem vlastních pokusů s botoxem. Ano, již
tehdy ovládal zkrášlovací operace a protože byl proti
jakémukoliv chirurgickému zákroku, uchyloval se
spíše na farmaceutické prostředky. Nelíbilo se mu, že
se lidé, žijící v chladných a arktických krajinách zabalují do šál a někdy i kožešinových masek. Byl
přesvědčen, že zvýší-li vrstvu tuku na místech vystavených mrazu, obejde se člověk bez nehezkého
zakuklování. Za zmínku stojí, že tento výstup provedl jinak opatrný a nerad riskující Jára bez
teplého spodního prádla a bez kyslíkových masek.
Po této historické expedici a nadšeném přijetí místních
domorodců se na tuto holandskou velehoru vypravil ještě
několikrát. A vždy v patřičném přestrojení. Nerad na sebe
upoutával pozornost. Na jednom snímku je vidět jak ležérně
opřen o strom hledí do kamery svého přítele Oscara Wilda
(ostatně byl to Jára Cimrman, který namaloval obraz
Doriana Greye, pod pseudonymem Basil Hallward a do
kterého se Oscar zamiloval), který chtěl poznat onu
velehoru, o které mu jeho přítel vyprávěl. Dva muži
předstírající odpočívajíci elegány, jsou osobními strážci
našeho světoběžníka.
Na jiné fotografii můžeme vidět Járu Cimrmana se skupinou
jezdců na koních, to bylo v době, kdy uvažoval o tom vycválat
na koni přestrojen za sv. Václava na Gross Glockner, ale když
ho jeho poradci, kteří byli vysláni na obhlídku trasy,
přesvědčili, že je to zbytečně riskantní, od tohoto plánu
upustil. Na snímku je maskován vousem a sedí na koni mezi
dvěma bodygardy.
Hezký snímek je také momentka, na které sedí pod stromem a
nechává své dva průvodce odpočívat, neboť nestačili jeho
svižnému tempu při výstupu a projevila se u nich vysokohorská
nemoc. Na jejich postoji je vidět, jak bezradně hledají směr domů.
Jára Cimrman se o ně obětavě staral a sám je snášel postupně do
údolí, bohužel snímky, které pořizoval za pomoci samospouště,
neexistují, neboť fotoaparát převrhla i se stativem hladová
veverka a když hryzala na dřevěné konstrukce aparátu, osvětlily
se desky s exponovanými záběry a tak přišlo lidstvo o důkaz
Cimrmanova sebeobětování se pro jiné.
Krajan K.A. Pokorný
Detašované cimrmanologické pracoviště v Nizozemí
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We are currently seeking enthusiastic, motivated

CROUPIERS
with experience, for our casino in Knokke (Belgium),
preferably multi-lingual
Send your resume to
michel.verhulst@casinoknokke.be
or give us a call : 00/32/50/63.05.10
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Inzerce
Co nového v administrativě ?
* Úprava některých místních předpisů o administrativních povinnostech cizinců.
* Povinnost legalizace určitých dokladů/překladů soudními orgány, ministerstvy školství, spravedlnosti a
zahraničních věci (Apostilla).
* Novelizace některých vyhlášek ministerstev školství o uznávání dokladů o vzdělání (ekvivalence
vysvědčení, výučních listů, maturitních zkoušek, univerzitních diplomů).
* Zjednodušení administrativních postupů při vyřizování povolení k pobytu, pracovních povolení,
vydávání zápočtových listů, sociálního pojištění.
* Budoucí novelizace některých článků Schengenské dohody.
* Osvobození od povinnosti předkládání některých dokladů/překladů při vyřizování určitých
občanskosprávních záležitostí.
* Důležitá modifikace královského výnosu o nájemném a nájemních smlouvách.
Informujte se na příslušných úřadech.
Legalizované místopřísežné překlady z/do všech evropských jazyků (včetně latiny)
NEW EUROPE TRANSLATION NETWORK
Jan Wanka & kolegové
soudní překladatel
℡ & ¬ 02 734 47 65
ª 0495 671 638
jan.wanka@chello.be

Proč začínáme do Zpravodaje zařazovat inzerci?
Vážení krajané,
Jistě jste si všimli, že se v posledním ročníku Zpravodaje začínají objevovat komerční sdělení. Zároveň
je ale nepřehlédnutelné, že náš štíhlounký časopis postupně nabírá stránky a s nimi i prostor pro informace,
pozvánky a zápisky z akcí. Díky finančním příspěvkům a sponzorským darům našich inzerentů můžeme také
dělat akce Besedy atraktivnější a levnější.
Věříme, že tak je to správné, a děkujeme za pochopení.
Za redakci Zpravodaje Kristýna

Říjnový koncert

Několik písní Bohuslava
Martinů zazpívala za doprovodu paní
Bažantové také naše krajanka, bývalá
sólistka opery Janáčkova divadla
v Brně a sboristka bruselské La
Monnaie, Anna Kratochvílová. Obě
umělkyně jsme odměnili květinami.
Po koncertě si krajané mohli při
malém občerstvení popovídat o
svých kulturních i jiných prožitcích.

Jednoho sobotního říjnového
večera nás uvítal krásně zdobený sál
Pražského domu, v němž stálo
připravené cembalo, nástroj, jenž tak
často neslyšíme. Do Bruselu totiž
zavítala česká cembalistka, Ivana
Bažantová,
profesorka
hudební
fakulty Akademie múzických umění
v Praze.
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Anita nasbírala na kongresu nejen
zkušenosti, ale i hromadu krajanských
časopisů. Nechaly jsme se inspirovat a
z „Koutku“ (měsíčníku pro české děti
v Chorvatsku) jsme pokusně převzaly
tuto stránku pro děti. Líbí se Vám? Zdá
se Vám zbytečná? Máte nápad, co by se
sem hodilo? Dejte nám vědět!
Předem díky… Kristýna
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KLAUNSKÉ DUO

= Mikuláš + čert + anděl
Praktické záležitosti:
1/
Jak se přihlásíme? E-mailem na adresu
spolek.beseda@email.cz, jako “věc” napíšete
MIKULÁŠ a uvedete jména, věk a krátkou
charaktristiku dětí (informace pro Mikuláše).
Děti nechť přinesou nakreslený obrázek.
2/
Kolik zaplatime? Dospělí členové
Besedy 3 €, nečlenové 5 € a symbolické 1 euro
za balíček pro vaše dítě.
3/
Upozornění:
Opravdu
přihlášeni
budete, až nás kontaktujete na adrese
spolek.beseda@email.cz a zaplatíte vstupné a
příspěvek na balíčky pro děti na účet Besedy
číslo 310 - 4819299 – 37 s heslem Mikuláš.
Prosime o včasné přihlášení z důvodu nákupu
nápojů, potravin, balíčků atd. Uzávěrka
přihlášek je 3. 12. 2006.

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče a
známí, (i ti, co už na Mikuláše nevěříte ☺),
všichni jste srdečně zváni na naši
tradiční MIKULÁŠSKOU, která se koná v sále
školy “Notre Dame”, avenue des Chênes 13 v
Rhode-Saint-Genèse (school Notre Dame,
Eikenlaan 13, Sint-Genesius-Rode) v neděli 10.
prosince.
Kromě tradičního Mikuláše, dvou
“čertisek”, andělů a krásných balíčků máme
pod pokličkou ještě překvapení v podobě
KLAUNSKÉHO DUA. Kroucení balonků,
žertovné skeče, kouzelničení a různé triky, to
vše po téměř dvě hodiny.
Kromě plzeňského, párků, alko i nealko
nápojů a různých dobrot připravíme pro
každého človíčka pod 150 cm čerstvé
PALAČINKY, které budou samozřejmě
ZDARMA.

Na všechny se těšíme, přijďte se podívat:
Začátek je ve 14.00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za výborky Anita

Vánočková sobota
Po loňské příjemné zkušenosti bychom
chtěli tuto akci zopakovat. Kuchyň i trouba to
přežily, při práci bylo veselo, tak proč ne?
Co budete potřebovat? Na jednu
vánočku - ½ kg polohrubé mouky (vhodná je i
místní „farine fluide čili vloeiende bloem“),
100 gr cukru, 100 gr másla či margarínu, 2 - 3
vejce, ořechy nebo mandle. Další ingredience,
jako mléko, kvasnice, sůl a rozinky, dodáme.
Nezapomeňte si přinést mísu, ve které bude
těsto spokojeně kynout, a také podnos či
krabici na upečenou vánočku.
Kam přijedete? Do Braine-l´Alleud,
rue des Arbalétriers číslo 51. Do našeho
městečka můžete lehce dorazit autem nebo
přijet vlakem či autobusem, na nádraží vás
vyzvedneme. Na požádání dodám bližší
informace.

Kdy to bude? V sobotu 25. listopadu
od 9. hodiny ranní do pozdních nočních hodin.
Udělejme si čas a dobrou pohodu, kynuté těsto
má rádo klid. Na vymíchání a vykynutí těsta,
upletení a upečení vánočky budete potřebovat
nejméně 4 hodiny. Zůstat však můžete po celý
den. Zván je každý, kdo má chuť se něčemu
přiučit, i ten, kdo chce jen přihlížet a pobavit se
s krajany. Dejte mi včas vědět na telefonní
číslo 02 / 384 96 44 nebo na adresu
olga.schmalzried@gmail.com, aby vše mohlo
probíhat plynule. Těším se, že společně
strávíme příjemný
den. Srdečně Vás
zve
Olga a George s
rodinou
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Společenská rubrika
7. prosince 2006 oslaví 94. narozeniny naše
druhá nejstarší krajanka v Belgii, paní Marie
Pudilová – Krobová

Oslavenkyni, miminku i rodičům srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let.

20. června 2006 se narodil
Jakub, syn Michala a
Moniky Nekvasilových

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

Výbor krajanského spolku Beseda v novém složení
Olga Schmalzried - Podzimková – předsedkyně
olga.schmalzried@gmail.com
Anita Vanesse - Březinová – místopředsedkyně, redaktorka
anitabrezinova_int@msn.com
Alena Gilbert – PR, kontrolorka účtů
agilbert229@yahoo.com
Marta Gregor – pokladník
gregormarta@yahoo.fr
Jak vidíte, je nás dost málo, hledáme spolupracovníky na posílení našeho týmu.

KALENDÁŘ ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU BESEDA :
1) Pečení vánoček
2)
3)
4)
5)

Koncert - Jarek Nohavica
Vánoční koncert - Mozart

Mikulášská nadílka
Krajanské posezení

6) Koncert Musicordes

Braine-l’Alleud

Sobota 25. 11. 2006 od 9 h

Sál Flagey, Brusel
Kostel Saint Géry, Boussu
Rhode-Saint-Genèse

Sobota 2. 12. 2006 od 19h
Neděle 3. 12. 2006 od 16 h
Neděle 10. 12. 2006 od 14 h

Bistro Le Golem,
rue Aqueduc 61-63, Brusel
Pražský dům,
avenue Palmerston 16, Brusel

Sobota 20. 1. 2007 od 18 h
Sobota 3. 2. 2007 od 19h30

UŽITEČNÉ STRÁNKY:
www.czechrep.be sekce CzechPoint
www.czechcenter.be
www.ceslobe.org
ZAPIŠTE SE NA SEZNAM SPOLEČNÉHO KALENDÁŘE ČESKÝCH AKCÍ V BELGII
Chcete zajít na českou vernisáž, film, recepci, mši a další akce? Potřebujete si zajistit co nejlepší účast a
nevíte, jestli váš program nekoliduje s jinou akcí pro stejné publikum? Chcete vědět, který český ministr bude v
té době ve městě? Každý pátek Stálé zastoupení ČR při EU zasílá ČESKÝ KALENDÁŘ - přehled českých akcí
v EU a Belgii, včetně jednání českých představitelů v EU. Do Kalendáře dodávají svá oznámení všechny české
organizace v Belgii. V případě zájmu o zasílání prosím napište na adresu ivana_petru@mzv.cz s heslem
KALENDAR v předmětu e-mailu. Další informace najdete na webové stránce www.czechrep.be.

Pište nám na adresu spolek.beseda@email.cz, nebo
Český krajanský spolek Beseda, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud.
Uzávěrka příštího čísla je 20. ledna 2007.
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