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Milé krajanky, vážení krajané,
z tohoto místa vás jako editor Zpravodaje oslovuji opět po 11 letech. Velmi si vážím této příležitosti. Zároveň však
vymyslet téma novoročního přání pro široké publikum, jež je navíc tolik různorodé, je úkol nelehký.
Vypůjčím si moudrost starých Toltéků, kterou zprostředkoval Don Miguel Ruiz ve
Čtyřech (respektive Pěti) dohodách:
Miřme slovem přesně – užívejme jej pozitivně, vyhýbejme se výčitkám, pomluvám,
odsuzování.
Neberme si nic osobně – není třeba se urážet ze subjektivního názoru druhého.
Nevytvářejme si žádné domněnky – tímto se zbavíme konfliktů.
Vždy dělejme vše, jak nejlépe umíme – neleňme a konejme, praxe dělá mistra.
Buďme skeptičtí, ale naslouchejme – vše je jinak, než si omezeně myslíme, avšak vnímáním příběhu druhého, tedy jeho životních postojů, vyjadřujeme respekt k bližnímu.
Skvělým šiřitelem těchto inspirací je Jaroslav Dušek v jeho duchaplných a vtipných představeních. Při nedávném osobním setkání mi přislíbil, že pokud to
bude trochu možné, opět přijede za námi do Belgie.
V souvislosti s letopočtem 2012 se hovoří o konci světa. Ba co víc, jsou jedinci
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šířící strach (podobně jako jsme denodenně manipulováni ohledně nemocí, konzumace, nejrozličnějších názorů) a komerčně toho zneužívají. Nehledě k tomu, že zaručených apokalyps bylo předpovězeno
již mnoho a přesto jsme je přežili. Zřejmě se máme na co těšit, neboť se uzavírá velký koloběh Mayského kalendáře trvající 5125 let. Údajně se završuje období temna a nastane doba osvícení, obrovského lidského a duchovního růstu. Sami
jsme tvůrci i nepatrnou součástí nesmírného vesmíru a zároveň je celý vesmír v nás. Osobní konání je velmi prospěšné,
ať v podobě láskyplně pěstovaných harmonických mezilidských vztahů v našem okolí nebo zdravého životního stylu prospívajícího tělu, duši i veškeré přírodě na celé planetě…
Jak jste si možná již v minulém čísle Zpravodaje všimli, oblékli jsme jej do nového kabátu. Ten budeme barevně ladit
s tím kterým ročním obdobím – v zimě tedy barvy chladnější, v létě teplé. Také naše webové stránky www.beseda.be se
přepracovávají a aktivní jsme i na facebooku pod jménem Beseda Belgie. Závěrem bych rád vyzval všechny mimobruselské krajany k vytvoření akcí ve spolupráci s námi v místě, kde žijete a scházíte se. Pro začátek postačí napsat nám e-mail
na spolek@beseda.be a připravit prohlídku „vašeho“ města s následným posezením, při němž se více seznámíme. Jsme
spolek Čechů, Slováků a příznivců naší vlasti nejen v hlavním městě, nýbrž v celém Belgickém království. Nadšeně nám
přeji, aby se tato vize vytvoření propojené sítě s navázáním nových přátelství z oblasti ideí brzy zhmotnila do skutečnosti.
Přeji vám do nového roku – pod místním označením LP 2012 – každodenní okouzlení a oslavu zázraku jménem Život,
včetně nalezení vlastního poslání, skrze něž naplníte vlastní putování pozemským bytím.
Za výbor spolku Dušan Swalens
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51, rue des Arbalétriers
1420 Braine-l'Alleud
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Mikulášská nadílka 2011
bili a nedali nikomu pokoj. A taky by
se mohlo stát, že by jim v pytli uvízl
nějaký ten výtečník. Rodiče i jejich
ratolesti se mohli na kuráž posilnit
výbornou vánočkou, koláčem i chlebíčky. Káva, čaj i nealko nápoje šly
na odbyt a plzeňské šlo na dračku…
…
Milí čtenáři, příznivci Českého
krajanského spolku Beseda a České školy bez hranic v Bruselu. Když
se podívám do kalendáře, zjistím, že
jsem zase o rok starší, ale poněvadž
jsem celoživotní optimistka, doufám,
že navzdory času to bude stále lepší
a lepší. A vůbec nejlepší, co se v měsíci prosinci minulého roku odehrálo,
byla naše akce pro děti – Mikulášská
nadílka.
Myslím, že se tentokrát nadílka
neobyčejně zdařila! Ačkoli byla příprava náročná, náš mikulášský tým
odvedl pořádný kus dobré práce.
Mikuláš si vzal na pomoc dva krásné
anděly a jednoho čerta. Celou suitu
jsme přivítali důstojně, za podpory
zpěvu dětí a znění zvonů, doprovázejících krásnou českou koledu "Nesem vám noviny". Dětí přišlo téměř
90, všechny si pro Mikuláše připravily básničku nebo písničku, věnovaly
mu obrázky, některé děti dokonce
i dudlíky . Mikuláš na ně věděl
snad všechno, neboť měl ve své Nebeské knize pečlivě vedené záznamy.
A jaká byla nadílka? Každé hodné dítko dostalo adventní perníkový
zvon. Čert ale přišel sám, poněvadž
pokud by jich přišlo víc, jistě by zlo-
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Aby se děti o přestávce nenudily,
lektorky z České školy bez hranic pro
ně připravily spoustu zábavy: omalovánky, zdobení perníčků, bludiště,
děti si dokonce mohly vyrobit masku čerta a Mikuláše. Atmosféra byla
báječná, předvánoční a poetická.
Všichni jsme se úžasně bavili a společně si takto užili druhou adventní
neděli.
Chci poděkovat celému našemu
týmu za výborně odvedenou práci:
mým děvčatům z České školy bez
hranic v Bruselu za aktivní činnost
s dětmi v průběhu celé akce; Olze za
výborné dobrůtky, přípravu a moderování; Georgeovi za pomoc, kde se
dalo; Dušanovi a Lízince za profesionální fotky; Aleně, Barunce a Kubovi
za obsluhu v baru; Martině a Věrce,
že hlídaly spolkovou pokladnu jako
oko v hlavě; Věrce V. za zdobení
perníčků s dětmi; Zbyňkovi za pravé
"plzeňské"; manželům Šrámkovým
za přepravu tohoto zlatého moku;
manželům Hejhalovým za krásné
perníkové pečivo a panu Vaverkovi
za dopravu. Děkuji Mikuláši Petrovi a Kubovi, andělům Ivě a Aničce
a čertici Lence. Děkuji Stálému zastoupení ČR při EU, paní velvyslankyni Vicenové za podporu a vstřícnost.

Přeji nám všem, milí čtenáři, krásný vstup do nového roku 2012, abychom všichni v klidu, ve zdraví, bez
velkých stresů a emocí tento náročný rok zvládli a mohli se opět spolu
sejít na některé z akcí, pořádaných
Českým krajanským spolkem Beseda a Českou školou bez hranic v Bruselu.
		

Dagmar Straková,
ČŠBH Brusel
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Fotokroužek
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DOBRÉ SVĚTLO přeje vedoucí
Dušan
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vytvářet netradiční (foto)příběh slavné radnice „Hôtel de Ville“. Ty nejlepší
snímky budou prezentovány v příštím
Zpravodaji, na webových stránkách
našeho spolku a facebooku. Při vzpomínce na přísloví, že jeden obraz vydá
za více jak tisíc slov, ukončuji písemné
sdělení a přenechávám prostor této
strany vlevo makrofotografiím kaktusů a sukulentů vytvořené dětmi při
workshopu ve skleníku, vpravo volné
tvorbě mládeže a dospělých účastníků
našeho prima fotokroužku. Odkazuji
též na str. 10, kde si jedna povedená reportáž zasloužila celou stránku
s okomentováním daného tématu.
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Dětský workshop - exotické rostliny

setkání se týkalo teoretické části fotografování. Ukázali jsme si, že více než
na typu fotoaparátu záleží na samotném fotografovi a jeho vidění, vnímání,
fantazii, obrazotvornosti, experimentování. Naše motto je „OBSAH PODMIŇUJE FORMU“. Zabrousili jsme i do
dějin, vysvětlili si starodávný princip
Camery Obscury, jejíž vylepšenou
variantou jsou dnešní sofistikované
krabičky osazené objektivy. Vysvětlili
jsme si pravidlo „zlatého středu“ aneb
kompozice do rozdělených třetin záběru. Prakticky vyzkoušeli nafotit portrét, kdy ponecháváme ve směru pohledu více místa na výsledné fotografii.
Velkou část věnujeme okomentování
tvorby samotných členů fotokroužku,
ořezem vylučujeme elementy odvádějící pozornost od hlavního motivu,
pokud je to možné. Toto ozřejmuje
pohled na fotografa spíše jako na sochaře, který z kusu kamene odsekává
své dílo, než na malíře, který na prázdné plátno začne dle svých bezbřehých
představ malovat. My v hledáčku totiž vždycky něco vidíme (pokud nezapomeneme nasazenou krytku na
objektivu) – to je pro nás ten surový
materiál. V prosinci se předvedla kreativní práce s bleskem a důrazem na
maximální využití přirozeného osvětlení nebo jeho imitace. Při lednové
schůzce jsme se ponořili do principů
přímo ovlivňujících výsledek, jako je
zaostření, rychlost závěrky, clona, ohnisková vzdálenost objektivu, citlivost
média, použité filtry. Díky tomu jsme
schopni pracovat např. s hloubkou
ostrosti. Shledal jsem, že je vhodnější
kroužek rozdělit na děti do 12 let a na
mládež s dospělými. Tak to bude probíhat i v následujícím období. Příští
kvartál budeme mít praktické cvičení
na Grand Place v Bruselu. Budeme
© Foto: Filip Novák

Jako nadšenci kreslení světlem se
scházíme měsíčně v prostorách České školy bez hranic v Bruselu, za což
jsme jí moc vděční. První listopadové
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Kapitoly z historie Besedy
Při příležitosti 10. výročí založení Česko-Slovanského spolku Volnost, jak se Beseda tehdy jmenovala, vznikla
v březnu 1914 Pamětní kniha. Tehdejší předseda spolku, Karel Valehrach v ní po válce a před svou emigrací do USA
zanechal velice zajímavý zápis. Český pravopis nebyl před tolika lety silnou stránkou našich krajanů, proto v textu
najdete četné pravopisné chyby, které jsme v zájmu autenticity zachovali. Abychom nerušili souvislost vyprávění,
neoznačujeme je ani tradiční zkratkou (sic).

Českoslovanské „Besedě Volnost“ v Bruselu
Vážení krajané!
Poněvádž není mě možno se se všemi osobňe rozloučiti chci to učiniti písemě v Pamětní knize. Nevím
zdali mě bude ješte možno někdy pracovat ve Vašem
středu, proto vzpomínám při týto příležitosti párma
řádky činnosti předválečného sp. „Volnost“ a znovuzaložení „Besedy Volnost“.
Když českosl. sp. Volnost slavil dne 15. brežna 1914
svoje 10leté trvání čítál kolem 40 členů Sídlo spolku
bylo u kr. Boučka Taverne de Prague 6 rue des grands
Carmes. Schůze pořádány jednou měsíčně, pořádány přednášky zábavy a vycházky do přírody. Spolek
všemožně podporovál dobročinné účely a nikdy nezapomínál na menšinové školství, takže pokladna často zela
prázdnotou Z časopisu odebíráno „Právo Lidu“ a „Český vystěhoval.“ též byl přihlášen ve „Sdružení zahraničních
spolku“ v Praze“
Léto se bližilo a mračna hrozné války se nad Evropu stahovala. Zpráva o atentátu na rakouského následníka trůnu
nás velice překvapila kterého sice nikdo nelitoval avšak každý předvídal válku, což také následovalo vypovězení
války Rakouska Srbsku a vyhlášení mobilisace, které nikdo z našich členů neuposlechl Hůře působil na nás 4. srpen
vyhlášení války Německem Rusku, francii a Belgii.
Veškerá žásť belgického lidu se vrhla ne jen proti Němcům ale také proti Rakušanům, o nás Ceších a naši nenávisti k Rakousku neměli Belgičané ani zdání. Mnohé podniky Němců a Rakušanů pleněny a tak živnosť znemožněna
a vůbec též bezpečnost každého, kdo francousky nebo flamsky neznál ohrožena.
Taktéž krajan Bouček býl nucen svůj hostinec zavrít a my nekteří krajané přeci jsme se ještě trochu sešli a radili
se co počíti. Práce ve všech odborech zastavena a nedostatek drobné měny též nejistota volného pohybu ztežoval
pobyt mnohým krajanům.
Rozdělili jsme se na tři tábory. Několik svobodných krajanů vstoupilo do franc. ciz. legie, někteří zůstali zde doufajíce v brzký konec války a jistá část a to hlavně ženatých s dětmi vrátila se do vlasti, taktéž kr Bouček odcestovál
přenechav svůj dům nejistému osudu. My krajané zde zůstavší vzali jsme si za úkol zachránit spolkový majetek.
Jednoho dne několik se nás sešlo vypůjčili jsme vozík naložili skřín knihy a obrazy a vezli přes celé město do mojího bytu ve Schaerbeku k uschování kdež po celou válku až do vzniku „Besedy Volnosť“ všechno opatrováno.
V pokladně se nacházelo několik franků které po dohodě zbývajících několik krajanů z výboru rozdáno strádajícím
nezaměstnaným krajanům.
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Když 21. srpna Němci obsazen Brusel byl na okamžik pohyb krajanů volnější avšak za nedlouho nastala honba po
desertérech, byl chycen kr Polak ml., Hraský, kr Jeřábek již dřív byl Belgičany vypovězen. Nebyl si nikdo jistý kdy na
něj přijde řada a třeba v noční době bude odveden
V tu dobu zemřela manželka našeho zakládajícího člena kr. Trojana, pohřbu přeci jen jsme se dosti četně zúčastnili. Měsíce minuli až přišel osudný březen, kdež sme četli na vyhlášce, že každý Rakušan od 18-40 roku se musí
na něm. velitelství hlásit, co to znamenalo, každý vědel proto dle možnosti se tomu vyhnůl. Svolál jsem zchůzku do
jednoho hostince u flámského divadla a tam jsme se radili co dělat, dál já jsem měl již jistý plán prchnout do Holandska, který jsem zdělil kr. Laštovičkovi a Olivovi; za dva dny byl jsem již za hranicemi; týden na to mě následovali
oba krajané ostatním byl přechot znemožněn chycením průvodců.
V Bruselu zústavším krajanům vedlo se den ze dne hůře. Krajané, Janda Karel, Nakládal, Chmelař, Vyšanský,
Seifert, Švejda, Adámek byli chyceni a posláni do Rakouska Velké starosti krajanům dělalo stravování, následkem
nedostatku potravin, všechno bylo vydáváno na lístky, které opět vydávány jen na legitimace Němci zavedenými
avšak našim krajanům nebylo možno si je opatřiti (až na několik zhotovených kr. Jandou jeho grafickým uměním)
byli odkázáni na nákup pod rukou za velké peníze, které se pověčinou nedostávali.
Tak léta utíkala a válka se chýlila ku konci k nejvečí radosti naších krajanů vyvaznout z ty mizerie. Příměří podepsáno Belgičané opět převzali veškerou administrativu a tím bylo nutno veškerým příslusníkům nepřátelských států
se denňe hlásit, avšak na prohlášení našich krajanů, že již nemají s Rakouskem nic společného, že jsou Čechoslováci a spojenci, proto byli hlášení sprostěni a pobyt definitivně povolen.
Já prožíval válku v Holandsku činným ve spolku J.A.Komenský v Amsterodamu a s akad. malířem kr. Fillou; vedl
propagandu zahraničního odboje a udržoval styky mezi Paříží a Prahou. Často jsem vzpomínál na naše krajany
v Bruselu a při první možnosti obdržení povolení navštívíl jsem Brusel bylo to na národní svátek belgický r 1919.
První moje starost byla znovuvzkříšení spolku, který doposud spál, krajanů bylo málo a ti užívali volného života po
tak dlouhém strádání. Za pomoci p. Hally, zástupce naší republiky a kr Trojana svolal jsem do Cafe de Prince Boul.
du Nord zchůzku všech krajanů, kdež také zvoleno přípravné komité pro obnovení činnosti spolku. Brzy nato svolána valná hromada, kdež změněn název spolku na „Besedu Volnosť“.

Beseda Volnosť zapustila pevně kořeny a přílívem nových krajanů počet členstva vstoupá a činnost velice dobře
se vyvíjí Od října 1921 kraj. Valíčková započala výchovu děti a pořádány každý čtvrtek odpoledne ve spol. místnosti
dětské dýchánky. V lednu 1922. pořádána dětská slavnost ve prospěch „Českého srdce“ s velkým úspěchem. Za
pomoci fínanční z Ministerstva Osvěty bylo nám možno pronajat třídu městské školy na čtvrtek odpoledne a v neděli dopoledne a započít pravidelné vyučování děti našich krajanů. S dětmi pořádány vycházky do musea a do přírody; pomýšleno také uspořádati o prázdninách výpravu
několika děti do vlasti. Opravdu na tomto kulturním poli
dopracujem se dobrých úspěchů za což vřelý dík učitelům
za jejich velkou obětavosť Za přičiněním kr. Vítka velmi se
rozšířila naše knihovna která dostojí taktéž svému poslání
Vzdělávací a zábavný odbor velice dobře prosperuje a taktéž pěvecký kroužek již nám v mnoha případech ukázal svoje umění, proto krajané pracujte jen tak dál ve prospěch Vaši
Besedy by opravdu byla pravým střediskem naší kolonie kde
by každý přicestovalý krajan našel opět svůj domov a dobrou radu a nemusel volný čas utrácet po ulicích a v místnostech cizího města. Buďte mezi sebou svorní a svým vzorným
vystupováním ukažte, že jste dobrými Čechoslováky.
Na zdar!
Karel Valehrach
v Antverpách 25. června 1923.
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Představujeme vám krajany
Představovat českou krajanku Adriennu

Vander Perre,

aniž bych nemluvila o jejím manželovi Guy Vander Perre, jehož gastronomická sláva byla známa po celém světě, by zkrátka nešlo. Ti dva byli totiž nerozlučně spjati dohromady, pan Guy vévodil kuchyni, zatím co paní
Adrienna rozjasňovala interiér restaurace.
Já sama bych pak také nemohla nadepsat článek o nich slovy

Jak jsem vařil pro belgické krále.

Adrienna, tehdy ještě Tyllichová, se seznámila s příjemným mladým Belgičanem Guy, který přijel do Prahy
v r. 1950. Byla to láska na první pohled, nebylo tedy divu, že ji Guy, při procházce Prahou, pozval na návštěvu do
Belgie. Cestu však uskutečnit nemohla, v té době totiž nebylo něco takového možné. Jediným řešením byla tedy
svatba. Jak dále uslyšíte, dosti komplikovaná.
Zatímco jim vyřizovali povolení ke sňatku, Adrienna, absolventka filologické fakulty na Karlově univerzitě, musela
nastoupit do Tesly, kde pracovala jako dělnice. Měla přece styk s cizincem, což bylo tenkráte dost velkým proviněním.

za což obdržel několik válečných
vyznamenání. Po ukončení války zůstával v sezóně v rodinném hotelu
v Bouillonu, současně však prodělával mnoho stáží ve vyhlášených restauracích v Belgii a Francii, kde se
naučil kulinářským kouzlům.

Povolení ke sňatku jste nakonec
dostali?
To ano, jenže já měla již vše v pořádku, Guy však nedostal vízum do ČSSR.
Takže si mě musel vzít můj tatínek
v Praze v zastoupení Guy. Po obřadu
jsem pak manželovi zavolala a oznámila mu, že jsem si ho již vzala. „Tak
honem přijeď“, pravil nadšeně a já se
konečně po roce odloučení za ním rozjela. Po příletu jsme zůstali v Bouillonu
s/Semois, kde jsme se nechali oddat
ještě v kostele, to však již bez tatínka.
Řekněte nám něco bližšího o Guy …
V letech 1944–45 byl v Anglii
a Skotsku válečným dobrovolníkem,
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V roce 1954 jsme se rozhodli
se osamostatnit. Tak jsme se stali
vlastníky Hostellerie les Trois Tilleuls, tedy restaurace Tři lípy v Bruselu. Později se restaurace rozšířila
i o hotel.
O rok později, tedy v r. 1955 se
nám narodila dcerka Karine.
Pokud vím, scházívala se u vás
i řada českých krajanů, kteří sem
chodívali nejen za báječnou kuchyní pana Guy, ale i za vámi,
za příjemnou hostitelkou …
Samozřejmě, že k nám rádi chodívali. Věděli, že i my je máme
rádi. Však si pamatuji i na vás. Tam
jsem se seznámila i s Quido Muellerem (sekretářem Jana Masaryka), který mě uvedl do zdejšího
Sokola. Cvičila jsem tam i s dalšími krajany, s Bohouškem Šponarem, s panem Klapkou a dalšími.

Do naší restaurace ale později jezdila i řada
mladých kuchařů
z ČSSR na zapracování, které jim
můj manžel poskytoval zdarma.
I s ubytováním.
Guy měl pěkný
vztah k naší republice.
Váš život byl velmi pestrý …
Manžel pořádal gastronomické
cesty na lodích, organizoval gala večeře a Festivaly belgické kuchyně
v Praze, ve Francii, v USA, v Africe,
Libanonu, Rumunsku …. výčet jeho
kulinářských aktivit nebral konce.
Nebyla to lehká práce, ale nesla svoje ovoce, což nás velmi těšilo. Manžel byl uznávaným ambasadorem
belgické gastronomie.
A co ti králové?
V roce 1990 dával Guy gala večeři pro belgického krále Baudouina
během jeho oficiální návštěvy v Budapešti. Později pak, v roce 2000,
organizoval další oficiální gala večeři na pražském Žofíně, tentokráte
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pro krále Alberta II. Pracovníci při
těchto večeřích byli vždy vybíráni ze
zemí, kde se akce konaly.
Nesmíme rovněž zapomenout
na různé posty a různá ocenění
vašeho manžela …
Těch bylo tolik, že bychom jimi zabrali příliš mnoho místa. Zmíním se
proto jen o některých z nich: stal se
viceprezidentem Federace Horeca
v Belgii, byl prezidentem nejrůznějších komisí a členem výboru prestižního Řádu 33 belgických kuchařů.
Za svoji kvalitní práci obdržel řadu
medailí, za všechny jmenuji čestné
uznání Doyen d´Honneur du Travail, udělené králem v roce 1996.
Ale ani na vás nesmím zapomenout. Vždyť i vy jste zastávala jiné
funkce, nebyla jste vždy jen pravou rukou manžela …
Většinu času jsem sice bývala
s Guy, ale současně jsem byla jmenovaná soudní místopřísežnou tlumočnicí. Občas jsem rovněž doprovázela belgické oficiální návštěvy do

únor

ČSSR, anebo české do Belgie, kterým jsem tlumočila. Mojí nejmilejší
návštěvou byl pan prezident Václav
Havel s jeho manželkou Olgou.
Vše krásné jednou končí, a tak
i vy jste se rozhodli ukončit svoji
kariéru…
V restauraci Tři lípy jsme zůstali
dlouhých 45 let. V r. 1998 jsem však
těžce onemocněla, restauraci jsme
tedy zavřeli a začali jsme konečně žít
normálním životem. Však již bylo na
čase.
Na závěr bych ráda odcitovala
článek z českých novin z r. 1995,
nazvaný „Pan Guy se bez husích
jater neobejde“. Najdete v něm ale
i recept na „waterzooi“.
Kuchyně restaurantu Zlatá Praha
v hotelu Inter-Continental patří tento týden až do neděle umění belgického šéfkuchaře pana Guy Vander
Perre. Je majitelem restaurace u Tří
lip v Bruselu a členem prestižního
Řádu 33 belgických kuchařů. Připravoval také gala-večeři pro belgického krále Baudouina. Zastihli

jsme ho, když v Praze jeho speciality
ochutnával velvyslanec belgického
království v ČR Michel Dooms. Jak
jsme se dozvěděli, Belgičané uznávají národních jídel hned několik.
„K nejtypičtějším vlámským patří
waterzooi z kuřecího masa“ řekl pan
Guy. „To se stará slepice vaří se zeleninou, její maso se dále nekonzumuje. V tomto vývaru se potom uvaří
kuře a zahustí se smetanou, přílohu
tvoří vařené brambory“, prozradil
nám ze svého receptu. K největším
kuchyňským láskám pana Guy však
patří husí játra, která připravuje
s uzenými kachními prsíčky a rosolem ze starého portského. Šarmantní manželka šéfkuchaře paní Adrienna pochází z Čech.
Je mi velmi líto, že pan Guy již
není mezi námi, paní Adrienna
však mezi krajany občas zavítá,
což je moc dobře. Mezi krajany
jste, Adriannko, vždy srdečně vítána, přijďte zas, všichni se na vás
těšíme.

Alena GILBERT

Milí přátelé,

kulturní centrum De Zeyp, Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren
vás zve na mezinárodní festival evropského projektu GUIA (Guide Us Into the Arts).
V rámci festivalu vystoupí divadlo "Inventura" z Prahy. Viz: www.inventura.org
Jeho představení "Kabaret" se bude konat
v pátek 2. března 2012 od 18h30, předcházet mu bude
taneční vystoupení chorvatské skupiny ze Záhřebu.
Sál není velký, rezervace míst je nutná
na onthaal@dezeyp.be nebo na 02 / 422 00 11.
Vstupné je zdarma, po představení budete pozváni na skleničku.
Jedná se o divadelně-dokumentární klaunerii, představení propojující osobní příběhy jednotlivých aktérů s fiktivní rovinou rádoby komediantů snažících se svým umem z plných sil bojovat s nepochopením světa. Netradičně tradiční pojetí
varietních klaunů, tanečníků, zpěváků a další šmíry. Vše naživo! Výsledek nejistý, ale každopádně překvapivý!
Režie: Ilona Labuťová a Štěpán Smolík
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Létající Líza – projekt
České školy bez hranic, o.s.
Česká škola bez hranic, občanské
sdružení, se rozhodlo, že představí
naši společnou činnost všem ostatním školám a zájemcům o projekt.
Dlouho jsme přemýšleli, jak na to
a pak se našim kolegyním v Paříži
urodila skvělá myšlenka – LÉTAJÍCÍ
LÍZA.
Létající Líza je taková imaginární
pohádková bytost, která spolu s výtvory dětí všech Českých škol bez
hranic proplouvá světem, aby všem
ukázala, jak se daří v té či oné České

škole bez hranic a jak děti jejich školu vnímají.
Nespočet fotek a komentářů
z 10 Českých škol bez hranic z celého světa nese nyní Létající Líza v podobě několikastránkové publikace.
Naše škola v Bruselu vytvořila celkem třináctistránkový blok informací
o činnosti naší školy a poslala vše na
další z deseti poboček – do Frankfurtu nad Mohanem a zároveň měla
možnost prohlédnout si, co a jak se
dělá a učí v jiných školách.

Jsme rádi, že jsme součástí tohoto projektu,
a proto jsme se rozhodli, že se o radost podělíme
i s Vámi.

Do naší školy chodí i ti nejmenší – malušci,
prťátka, batolátka, zkrátka baby club, jak se patří!

Všechno vědí, všude byli, všechno viděli,….
jednoduše všeználci.
Parta kamarádů, kteří se nikdy nenudí.

Broučci jsou již o trochu větší a rádi se zapojí do
zpívánek, tanečků i lidové tvorby….
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Naši nejstarší předškoláci, kteří přivítali Lízu u nás ve
škole, si pro ni připravili rozhovor a věnovali jí krásné
leporelo, které sami vytvořili.
Školáčci, školáci, to jsou naši prvňáčci, druháci i třeťáci….
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Sport do belgického počasí
Během šedesáti minut trvajícího
cyklistického závodu jezdci obkrouží v průměru devět tříkilometrových
okruhů. Jejich kolo o váze pouhých
sedm kilogramů nemá žádné odpružení, pouze galusky široké lehce
přes tři centimetry. Ideální stroj na
rovinatou belgickou silnici? Možná,
ale tihle borci se s ním pouští i do
terénu, kde by spousta z nás měla

problémy s chůzí. A typické podmínky? Bláto, déšť, sníh, mráz či jejich
libovolná kombinace. Řeč je o cyklokrosu, cyklistické disciplíně, jejíž
domovinou se v posledních letech
stala Belgie.
Cyklokros stojí na pomezí silniční,
horské i okruhové cyklistiky a z každé si bere něco. Jeden okruh se obvykle skládá z úseků s asfaltovým,
travnatým i hliněným povrchem.
Součástí jsou prudké sjezdy a výjezdy obtížným terénem, nezřídka vyžadující sesednutí z kola, jeho poponesení a znovu nasednutí. Výjimkou
nejsou ani umělé překážky o výšce
až 40 cm, jež nejzkušenější závodníci překonávají skokem. O atraktivní
podívanou tak není nouze. Vzhledem
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k náročným podmínkám dochází
i k četným defektům, závodníci proto mají jednou za okruh při průjezdu
depem možnost své kolo vyměnit.
Hlavní cyklokrosová sezona probíhá od září do února a většina nejprestižnějších závodních seriálů se
jezdí v Belgii či jejím blízkém okolí.
Sezona je více než nabitá, každý ví-

kend se koná minimálně jeden závod
Světového poháru, evropské série
Superprestige či belgického seriálu
GVA Trofee. I to je důvod, proč nejlepší čeští jezdci žijí, či alespoň část
roku přebývají právě v Belgii. A nejsou tam jen do počtu. Nejúspěšnější český jezdec Zdeněk Štybar je
úřadujícím dvojnásobným mistrem
světa (!), v sezoně 2009/2010 zvítězil v celkovém hodnocení Světového
poháru a nyní se též po 6 z 8 závodů
drží na třetím místě, těsně za dvojicí
belgických závodníků Pauwels, Nys.
Také mezi ženami máme své želízko
v ohni. Kateřina Nash, žijící a závodící převážnou část sezony v USA,
byla na posledním mistrovství světa
bronzová a v úvodu sezony skonči-

la v českých závodech Světového
poháru v Plzni a Táboře třetí, resp.
první!
Doprovodné fotografie pořízené
koncem listopadu během závodního dne v Asper-Gavere dokreslují
obrovský zájem belgických fanoušků o tento sport, ještě podpořený
pěkným, i když trochu necyklokro-

sovým počasím. V hlavním závodě
spadajícím do série Superprestige
se z pětice českých jezdců nejlépe umístili Štybar (3.), Šimůnek ml.
(12.) a Zlámalík (13.), mezi ženami
pak na 10. místě dokončila Češka
Havlíková.
Letošní sezonu zakončí mistrovství
světa v Koksijde, jež se koná poslední lednový víkend, tedy po uzávěrce
tohoto Zpravodaje. Mnozí z vás jistě
přijedou na vlastní kůži zažít atmosféru závodu a hlavně podpoří české
medailové naděje, Zdeňka Štybara
i Kateřinu Nash. Získá „Štyby“ svůj
třetí mistrovský titul v řadě?
Text, foto: Matěj Karásek
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Beseda s Petrem Scheckem
Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na BESEDU S PETREM SCHECKEM, což je
pseudonym Petra Malůška – hudebníka, učitele, skladatele a v neposlední řadě také
fotbalového rozhodčího. Zajisté
jej mnozí znáte,
ale určitě jste
nevěděli o všech
jeho aktivitách.

Milí přátelé - krajané,
jestlipak jste vloni dostali novou členskou kartičku Besedy? Pokud již máte
zaplacen příspěvek na rok 2012, vaši
kartičku najdete vedle. Pokud ne, doru-

A právě na téma skloubení těchto neobvyklých zájmů i o nevšedních
zážitcích bude neformální beseda
– přátelské posezení, které se bude konat ve spolupráci s Plzeňským krajem
v sobotu 11. února 2012 od 18h30
v Plzeňském domě, place de Jamblinne de Meux 31, 1030 Schaerbeek.
Před nedávnem vyšla (s ilustracemi
vám známého karikaturisty Lubomíra Vaňka) Petrova kniha „Fotbalové
humoresky aneb rozhodčí, rozhodčí,
kup si kapky do očí!“, kterou spor-

číme vám ji v příštím čísle Zpravodaje,
nebo předáme na některé z našich akcí.
Co musíte udělat pro to, abyste se
mohli považovat za členy Besedy?
I když jsme Český krajanský spolek,
česká národnost
není
podmínkou. Stačí poslat
na účet Besedy
u ING číslo 3630302241-29 členský
příspěvek,
který, nehledě na
veškeré zdražování, zůstává 12 eur
za jednotlivce a 17
eur za manžele

tovní veřejnost přijala velmi dobře,
a Peter Scheck byl začátkem ledna
pozván na interwiew do ČT1.
Kromě občerstvení vás během besedy čekají i další zpestření (hudební
vložka, nápoj Drákula apod.). Prostory jsou omezené, proto se prosím co
nejdříve přihlaste na e-mailové adrese spolek.beseda@email.cz.
Těšíme se na viděnou.
Český krajanský spolek Beseda,
ČŠBH Brusel, Plzeňský kraj v Bruselu

anebo za rodinu. Pro mezinárodní platbu uvádíme BIC: BBRUBEBB a IBAN:
BE26 3630 3022 4129. Příspěvek se
platí jen jednou za rok, dobrovolnému
navýšení se však meze nekladou.
Co vám členství v Besedě může přinést? Můžete se pyšnit, že jste členy
jednoho z nejstarších krajanských spolků v Evropě, budete dostávat tištěný
Zpravodaj. Naše akce pořádáme nejen
pro členy Besedy, ale pro všechny krajany a přátele České republiky. Na některých však mají naši členové snížené
vstupné a připravujeme pro ně i další
příjemná překvapení. Neváhejte tedy
a přijďte mezi nás!
Výbor Besedy
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Společenská rubrika
3. srpna 2011 zemřel ve věku 92 let jeden z nejstarších členů Besedy, pan Leopold Van Riet.
Upřímnou soustrast jeho rodině.
25. ledna 2012 zemřela věrná členka Besedy, hudební mecenáška, organizátorka koncertů, rádkyně a pomocnice,
paní Blanka Valachová. Tato ztráta nás velice bolí.
Upřímnou soustrast jejímu manželovi, panu profesoru Jánu Valachovi.
Posíláme upřímné přání rychlé a úplné rekonvalescence a úspěšné léčby naší člence,
paní Anne-Marii Bořecké - Desmedt.
8. listopadu 2011 se narodila Karolien, dcera Krise Panneelse a Kristýny Kadlecové.
Upřímně blahopřejeme. Nechť vám dcerka přináší jen samou radost!
6. března 2012 oslaví 108. narozeniny naše milá Beseda.
11. února 2012 oslaví narozeniny člen Besedy, pan
Miroslav Černý, muzikolog.

13. března 2012 oslaví narozeniny dlouholetá členka
Besedy, paní Gertruda Waksová.

22. února 2012 oslaví narozeniny paní Anna
Kratochvílová, bývalá sólistka Janáčkovy opery

23. března 2012 oslaví narozeniny dlouholetá členka
Besedy paní Svatoslava Čulíková z Lutychu.

v Brně a zpěvačka opery La Monnaie v Bruselu.
28. února 2012 oslaví narozeniny člen Besedy, bývalý
hokejový reprezentant Československa, pan Oldřich
Zábrodský.

1. dubna 2012 oslaví narozeniny paní Adrienna
Vander Perre, přívětivá majitelka známé bruselské

restaurace „Tři lípy“.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:
Fotokroužek
Děti i dospělí

Grand Place
1000 Brusel

sobota 4. 2. 2012
od 14 do 16 hodin

Plzeňský dům
Place de Jamblinne de Meux 31
1030 Schaerbeek
ČŠBH
Avenue A. Buyl 152
1050 Brusel
Stálé zastoupení ČR při EU
Rue Caroly 15
1050 Brusel
Manneken Pis
Rue du Chêne 2
1000 Brusel

sobota 11. 2. 2012
od 18h30

sobota 28. 4. 2012
od 13 do 14 hodin (děti)
od 14 do 15h30 (dospělí)

Procházka po Bruselu

Brusel

květen 2012

Grilování a Dětský den
v „Lese snů“

« Bois des Rêves »
u Ottignies a Wavru

neděle 3. 6. 2012
od 12 do 19 h

Beseda se spisovatelem
Petrem Scheckem
Fotokroužek
Děti i dospělí
Dětské představení
divadla Viola Praha
Fotokroužek
Děti do 12 let
Mládež a dospělí

sobota 17. 3. 2012
od 14 do 16 hodin
sobota 21. 4. 2012
13h30 a 16 hodin

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 květnu 2012, uzávěrka pro vaše příspěvky je 15. dubna 2012.
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
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