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Milí krajané,
“Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný”… slyším v duchu občas říkat zamyšleného
pana Hrušínského coby znuděného plavčíka na plovárně. Ale klasik je klasik – realita je jiná.
Já si myslím, že ať se prožije léto na jakýkoliv způsob - deštivě, v písku u moře, na horách s
batohem či na chalupě doma, je to přece jen léto – prázdniny, odpočinek, cestování, a to je fajn
v jakékoliv podobě, jen ne nešťastné (pokud vám tedy nezaberou na slovinských hranicích
auto nebo zrovna nepotřebujete Euroasistance ☺).
Nešťastné je možná jen to, že to, co je hezké, rychle končí, takže vítejte opět “doma” v měsíci
školy, podzimních depresí a deštivého Bruselu.
Určitě si pečlivě prolistujte Zpravodaj, najdete v něm několik zajímavých upoutávek na naše
akce. A možná přispějeme i k tomu, aby přechod z vašeho “způsobu” léta nebyl až tak
bolestivý.
Jako první bych měla asi začít sympoziem, které se koná v Drakenburghu u města Baarnu v
Holandsku a kterého se můžete zúčastnit i vy.
Měsíc září je též měsíc Václava a my tedy po loňském úspěchu organizujeme již druhou
Svatováclavskou zábavu. Pozvánka je přiložena, my s děvčaty (a jedním mužem) jsme už v
plné přípravě a ten, kdo tam byl vloni, ví, že na něj čeká bohatý raut, tombola a taneční hudba
pana Mejstříka z Prahy.
Dále následuje podzimní dýchánek, a to už se přesouváme do prosince k Mikulášské, která se
tentokrát bude konat v prostorách Českého centra a ve spolupráci s ním. Ve Zpravodaji dále
najdete datum na pečení vánoček a jiné a jiné.....
Podzim nepodzim: zábava musí být a já se budu těšit, až se potkáme na některých z našich
akcí.
Anita Březinová
PS: …. Víte vůbec, z kterého klasického českého díla je ona pověstná
plavčíkova věta??? ☺
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Vážení přátelé! Přípravný výbor vás v roce, kdy vzpomínáme, že je tomu 40 let od doby, kdy pod pásy
sovětských tanků skončilo „Pražské jaro“, srdečně zve na 23. populárně vědecké symposium,
které se bude konat v sobotu 4. října 2008.
Ti nejvěrnější i noví návštěvníci se opět sejdou v konferenčním centru
Drakenburgh u Baarnu.
Stejně jako vloni, tak i letos se symposium vyznačuje malou změnou:
Zahájíme lunchem, setkáme se tedy ve 12.00 v jídelně centra Drakenburgh.
Minulý rok se to velmi osvědčilo jako milé osvěžení a uklidnění po cestě
a též jako příležitost k pozdravení známých.
Vlastní program symposia začíná ve 13.00. Jeho téma je : Tolerance

„Tolerance vůči zlu stává se zločinem“ Thomas Mann
Po uvítání předsedou Dr. Hroudou a, jak doufáme, i po pozdravu zástupce české ambasády,
si vyslechneme první přednášku, kterou připravila většině z vás známá
Dr. Jana Volfová.
Je historička a bude se zabývat svým oborem: dějinami a tím, co je v nich tak těžko k nalezení:
tolerancí. Jak v daleké minulosti, tak v době současné je to velmi palčivé téma a záležitost,
o které lze i při objektivním přístupu jen těžko hovořit.
Nechybí ani již obvyklý koncert,
tentokrát se nám podařilo získat brněnského rodáka Jana Čižmáře,
který studoval hru na loutnu na Royal College of Music v Londýně a nyní pokračuje ve studiu
na Koninklijke Conservatorium voor muziek en dans v Den Haagu, v master class.
Zahraje nám na barokní loutnu
kompozice Johanna Georga Weichenbergera a Silvia Leopolda Weisse.
Víc se o něm můžete dozvědět na jeho stránkách www.jancizmar.com
Dalším přednášejícím bude JUDr. Milan Hulík.
Svoji přednášku nazval :
Rozjímání nad tolerancí a intolerancí.
JUDr. Hulík je právník, který před rokem 1989 obhajoval disidenty a dnes se zabývá právem v zemi,
která svoji cestu ke spravedlnosti a právu stále ještě hledá,a studiem filosofie.
Mnozí z vás jistě čtou jeho články na Neviditelném psu i jinde.
Také často cestuje po světě a bystře pozoruje, má tedy co vyprávět.
Bezprostředně po každé přednášce bude následovat diskuse.
Symposium bude trochu nostalgicky zakončeno recitálem písní Karla Kryla,
připomínajících nejen rok 1968. Připravil je pro vás Pavel Englický.
Konec symposia asi v 17 hodin.
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WORK & LIFESTYLE OPPORTUNITIES IN PRAGUE
Enjoy Czech cosmopolitan culture, cuisine, hospitality, historical centre, great night life and romantic
scenery in Prague.
Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. In the Czech
Republic we currently employ more than 2000 professionals and we are still growing.
Accenture’s Services workforce is a dedicated team of people who work on outsourcing engagements. These are
long-term partnerships with international clients for whom we manage and provide increasingly specialized business
operations, such as finance and accounting, IT, customer services and HR.
We’re looking for talented people, with Dutch or Flemish language skills, to join our team in Prague, Czech
Republic on following positions:

FINANCIAL DEPARTMENT
CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
We do not require any previous experience, suitable even for fresh graduates.
For more information about mentioned positions please contact Denisa Michalkova (e-mail below).
Opportunity
Accenture has fabulous locations in the center of Europe. There are 3 offices in Prague, Czech Republic. We
provide you training programs according to your individual needs. For proactive and responsible candidates we
offer professional growth. Our employees enjoy team work, international experience and enthusiastic young people.
There is a big Dutch community in Accenture that held plenty of joint activities thus you will not be in Prague alone.
To make your new work easier we offer relocation package, which includes free flight ticket to Prague, visa
arrangements, assistance in finding accommodation and additional one month salary payment.

www.accenture.cz/career
or send your resume on denisa.michalkova@accenture.com
For open positions in Accenture Prague visit -
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Představujeme vám krajany
Nesmírně ráda naslouchám poutavému vyprávění našich krajanů žijících dlouhá léta v Belgii.
Jaké překážky je čekaly, kolik problémů museli překonat, než se dostali do této země. Do země,
která se pak stala jejich druhou vlastí. Co krajan, to jiný příběh. Většinou s dramatickým
začátkem, ale naštěstí, ve většině případů, s dobrým koncem. Zaposlouchejte se se mnou do
příběhu naší krajanky, čestné a zasloužilé členky spolku

Zdeňky Makoňové – De Raad,
která po dlouhých 16 let vykonávala funkci zástupce předsedkyně krajanského spolku BESEDA
VOLNOST.
Co vůbec způsobilo, že česká dívka zamířila do Belgie?
Psal se rok 1944, já byla totálně nasazená v Německu, v Junkersce. Ve stejné továrně pracoval i
válečně nasazený Holanďan Martin De Raad. Zajiskřilo to mezi námi, začali jsme plánovat i naši
budoucnost ... Jenže nakonec dopadlo všechno jinak. Já byla přesunuta do Semil, Martin zůstal
v Lengenfeldu. Byli jsme odkázáni jen na korespondenci. V němčině, která nebyla právě mojí
silnou stránkou. V dubnu 1945 se Martin rozhodl utéci z Německa do Plzně, mě už v Semilech
taky nic neudrželo. Oba, bez jediného kufru, jen s holýma rukama, jsme se sešli u mých rodičů
v Plzni.
A co práce? Mohl Martin, coby cizinec, v Československu pracovat?
Naštěstí ano. Dostal místo ve svém oboru – v tiskárně. V r. 1947 jsme se v Plzni vzali, za další rok se
nám narodila dcerka Irenka. Zažádali jsme si o vystěhování, než jsme však povolení dostali,
uběhla dlouhá doba. Teprve v r. 1951 jsme mohli konečně odjet do Belgie, kde jsme se usadili
v Gentu.
V Belgii vám pak konečně vysvitlo na lepší časy ...
Ale kdeže. Martin sice dostal práci v tiskárně, ve které pracoval již dříve, já ale pracovat
nemohla. Neznala jsem jazyk, navíc se nám narodil i syn Pavel, naše rodina se rozrostla. Peněz
bylo velmi málo, počítali jsme s každým frankem. Tehdy byla moc špatná doba.
Do Československa vás to už zpět netáhlo?
Samozřejmě že táhlo, ale nešlo to. Dodnes přemýšlím, proč byla moje žádost o vízum několikráte
zamítnuta. Až teprve v r. 1956, za pomoci tehdejšího čsl. velvyslance, mi to konečně vyšlo. Byla
jsem tak nedočkavá, že jsem sedla s dětmi na první vlak a hned jsem odjela. I když to bylo
v zimě. Do jara bych to už asi nevydržela. Doma mě však čekala studená sprcha. Na policejním
inspektorátu, kam jsem se musela ihned po příjezdu hlásit, mi vmetl úředník tvrdě do tváře: „Proč
sem ještě jezdíte? Vždyť jste už stejně zaprodaná.“ To bolelo.
Jak to bylo s krajanským spolkem?
V r. 1954 jsem se dozvěděla o existenci bruselského spolku BESEDA VOLNOST. Krajanských spolků
zde sice bylo více (Antverpy, Liège a Charleroi), v Bruselu se však scházívali pravidelně jednou
do měsíce a měli dokonce jedenkráte do roka i velkou zábavu. V ostatních spolcích se scházeli
jen čas od času. Tak jsme vstoupili tam. Oba. Manžel i já. Martin mluvil dobře česky, nebyl tedy
pro něj žádný problém zařadit se mezi Čechy. Po pravdě řečeno, on se stejně cítil více Čechem
než Holanďanem nebo Belgičanem. I když jsme měli hluboko do kapsy, na schůzku s krajany
z Gentu do Bruselu se zkrátka jet muselo. Ve spolku byly podmínky zcela jiné než dnes. Držel nás
stesk po domově a vzpomínky. Byly tam vesměs smíšené rodiny, jejichž děti se učily češtině a
českým zvykům, zpívaly se tam české písně ... Všichni jsme drželi pospolu, prožívali jsme společné
radosti i strasti. Ta soudržnost byla úžasná.
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Vím, že jsi byla velkou pomocí v krajanském výboru. I sama Jindřiška Šimáčková (dřívější
předsedkyně spolku) se zmiňovala, že jsi byla její pravou rukou ...
Ve spolku pracoval každý z plných sil. Což byl i případ můj a Martina. Vždy jsme byli ochotni
pomáhat tam, kde to situace vyžadovala. Martin znal řadu jazyků, vypomáhal tedy hlavně tam.
Já jsem zaskakovala všude, kde se jen dalo. V r. 1976, kdy převzala předsednické místo Jindřiška
Šimáčková, jsem se stala místopředsedkyní spolku. S Jindřiškou jsme byly jako siamská dvojčata.
Jenže my jsme byli všichni jako jedna rodina. Neexistovala tam žádná hierarchie, pracovali jsme
všichni společně, každá společná ruka i rada byla vždy vítána, dveře výboru byly všem
otevřeny. Vše se vždy vyřizovalo na přátelské úrovni. Byla to opravdová radost ve výboru
pracovat. Dodnes na onu práci vzpomínám s láskou.
Kde jste se scházívali?
Tak všelijak. Špatné bylo to, že se za půjčování místností pro naše schůzky muselo platit. Což
značně vyčerpávalo naši, již tak chudou pokladnu. Naštěstí jsme nedopadli jako antverpský
spolek, ti se scházívali v hospůdce, kam přemístili i svoji knihovnu. Hospůdka však zkrachovala a
oni přišli nejen o svoje „hnízdečko“, ale i o svoji knihovnu. My mohli nakonec mluvit o velkém
štěstí. Krajan Šponar nám nabídnul pohostinství u nich doma. Měli jsme tam nejen svoji místnost,
navíc se do krajanské práce zapojila i jeho belgická manželka Jeanine. Tam jsme neplatili nic a
cítili jsme se tam přímo jako v ráji. Dodnes vidím onu velkou vzdušnou místnost, obloženou
dřevem, uprostřed dlouhý dubový stůl, v rohu krajanská knihovna. V zimě tam v kamnech
praskalo a vonělo dřevo ... Ani se nedivím, že u Šponarů vždy bývala hlava na hlavě. A jak tam
bývalo veselo! Tam se nesmutnilo.
A tvůj odchod z výboru?
S odchodem předsedkyně spolku Jindřišky Šimáčkové v r. 1991 jsem se rozhodla odejít i já. Byly
jsme sehraný pár, bez ní by to už nebylo ono. Navíc se již také začal ozývat věk. Dnes mi je 84
let, s krajany se stýkám stále, pokud mi to příležitost dovolí, chodívám na jejich akce. Manžel mi
již zemřel, zůstaly mi však děti a vnuci, kteří mluví česky a kteří milují moji českou vlast. Právě tak,
jako ji miluji stále i já.

Ten věk Zdeny jsem se vzpírala do článku
uvést. Při pohledu na její foto však každý
uzná, proč svůj věk nemusí tajit.

Za poutavé vyprávění Zdeně Makoňové poděkovala a do dalších let jí pevné zdraví,
optimistickou mysl a neutuchající lásku k její rodné vlasti, kterou stále nosí hluboko ve svém srdci,
jménem krajanského spolku popřála
Alena Gilbert
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BBQ

Libuše s dcerkou, na fotce chybí dalmatinka Kazi ☺.
Příprava cateringu aneb Yvona s kotletkami a špízy...
Olga dohlíží na alko a nealko.

Jindřiška Šimáčková se určitě dobře bavila,
protože se od tohoto stolu stále ozýval hlasitý
smích.... ☺
Malý „Beneš junior“ při svačině. Aneb: mléko
neee, chci buřtaaaa ☺
„Paule, to ti tedy říkám: koukej to opékat
pořádně !!“☺
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Návštěva „u mne
v kase“..... Iva
Hauptmanová
s Filípkem.
Na vše dohlíží
s dortíkem v ruce
Daniela Dubová ☺

Kousek od grilování je
parádní dětské hřiště...
Setkávají se, poznávají
se... povídají si. Počasí
vyšlo, akce zdařená.
Na shle příští rok!!!!!

7

Září 2008

Zpravodaj

Číslo 3 - 2008

Složení výboru
Vážení krajané,
protože po odchodu dvou dlouholetých spolupracovnic nastaly v našem výboru změny,
je na místě vás s nimi seznámit. Kdo vám připravuje BBQ, kdo nosí židle a připravuje
stoly na Václavské a Josefovské? Kdo se stará o administrativu a finance? Kdo o styk s
institucemi? Kdo vám zasílá Zpravodaj a informace všeho druhu? Tady jsou ti známí
neznámí:
Anita Vanesse - Březinová, předsedkyně spolku:
anitabrezinova_int@msn.com
Tel. 0486 089 164
Olga Schmalzriedová , jednatelka spolku:
olga.schmalzried@gmail.com
Tel: 0473 940 954
Eva Foltýnová, finance, účetnictví
foleva@email.cz
Hana Kholová, kulturní poradce

hkholova@volny.cz

Yvona Brázdová, kulturní poradce

yvonabrazdova@gmail.com

Tomáš Lajkep, umělecký vedoucí divadla JEN TAK a také naše jediná mužská opora ☺
(v momentě focení se nacházel v ČR )
Lajkep@seznam.cz
Mimo výbor pracuje Petr Kratochvíl, kontrola účtů
Duší a srdcem výboru je i Marta Hoenigová a Alena Gilbertová.
Nesmíme též zapomenout na Paula Vanesse a George Schmalzrieda, kteří obětavě
přiloží ruku ( musí ☺) při každé akci.
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„LI TCHENA“

V sobotu 20. září ve 20 hodin bude v Kulturním centru ve městě SERAING u Liège (rue
Strivay 44) vystupovat belgický soubor „LI TCHENA“, s nadšením prezentující
slovenský folklor.
Při příležitosti 30. výročí svého založení vás tento soubor zve na představení plné barev a
rytmů nazvané „Od Puzsty po Vysoké Tatry“. Během večera vystoupí též soubory Hron a
Oravan senior ze Slovenska a soubor Szivárvány z Maďarska.

Kolik za vstupné?

Dospělý - předprodej 12 eur / na místě 15 eur
Mládež do 18 let - 8 eur / na místě 10 eur

Jak se přihlásím?

Převodem na číslo účtu FS Li Tchena
000 – 0055822 – 47
IBAN: BE22 0000 0558 2247 BIC: BPOTBEB1

Vstupenky obdržíte před představením v pokladně. Další potřebné informace se dozvíte
od zakladatele souboru, pana Michala Davagla na čísle 085 / 21 33 80 nebo na
internetových stránkách: www.litchena.com
Za 30 let své existence se soubor zúčastnil
více než 350 představení. Kromě Belgie
vystupoval i na Slovensku, v České
republice, Maďarsku, Německu, Francii a
ve Velké Británii. Pravidelně se účastní
stáží a festivalů po celém Slovensku. Je
nám potěšením pozvat vás na jubilejní
představení Li Tcheny.

☺ Olga Schmalzried
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........ Zveme vás na tradiční podzimní

“Besedovský dýchánek”,
který se koná v Pražském domě
(avenue Palmerston 16, 1000 Brusel)
v sobotu 8. 11. 2008 v 15 hodin
Připravili jsme pro vás tentokrát netradiční program, a to pásmo známých i
neznámých operetek v provedení jedenáctičlenného amatérského souboru
“JIRÁSEK” z Týniště nad Orlicí. Vedoucím je pan Oldřich Trumha, který
je náhodně spjat i s naším krajanským životem.
Přijďte si posedět, zazpívat nebo jen poslechnout skladby, které jste už dávno
zapomněli nebo které možná znáte z poslechu.
Na odměnu tohoto souboru přispějí členové Besedy dvěma eury, přátelé
spolku – čtyřmi eury.
Po koncertu čeká všechny – jako ostatně vždy – malé pohoštění.

Zvou výborky a výborník ☺
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VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA

Český krajanský spolek
„Beseda“
a Europe Direct
du Brabant Wallon

L’association tchèque
“BESEDA”
et Europe Direct
du Brabant Wallon

De Tsjechische vereniging
“BESEDA”
en Europa Direct
van Waals Brabant

pořádají pod záštitou
Jeho Excelence velvyslance
České republiky v Belgii, pana
Vladimíra Müllera

vous invitent, sous les auspices
de Son Excellence Monsieur
l’Ambassadeur de
la République tchèque en
Belgique,
Vladimír Müller,

nodigen u uit onder het toezicht
van Zijne Excellentie de Heer
Ambassadeur van
de Tsjechische Republiek in
België,
Vladimír Müller

v sobotu 27. září 2008
od 19h30

le samedi 27 septembre 2008
à 19h30

op zaterdag 27 september 2008
om 19h30

à la
“Fête
de Saint Venceslas”

op het
“Feest
van de Heilige Václav”

dans la salle

in zaal

„Českou
svatováclavskou
zábavu”
v sále školy

Collège Cardinal Mercier,
Chaussée de
Mont-Saint-Jean 83,
BRAINE-L’ALLEUD

Collège Cardinal Mercier,
Chaussée de
Mont-Saint-Jean 83,
BRAINE-L’ALLEUD

Collège Cardinal Mercier,
Chaussée de
Mont-Saint-Jean 83,
EIGENBRAKEL

K tanci hraje hudba
Ladislava Mejstříka z Prahy

Musique par l’orchestre de
Ladislav Mejstřík de Prague

Muziek door het orkest van
Ladislav Mejstřík uit Praag

Vstupné:
v předprodeji 10 € do 23.09.
363 – 0302241 – 29 Beseda
na místě 12 €

Entrée:
prévente 10 € jusqu’au 23.09.
363 – 0302241 – 29 Beseda
sur place 12 €

Inkom:
voorverkoop 10 € tot 23.09.
363 – 0302241 – 29 Beseda
ter plaatse 12 €

Občerstvení
TOMBOLA

Buffet
GRANDE TOMBOLA

Buffet
GROTE TOMBOLA

Společenské oblečení
podmínkou

Tenue de ville

Avondkledij
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S laskavou podporou:
Avec l’aimable soutien de:
Met de vriendelijke steun van:

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Stálé zastoupení ČR při EU
Velvyslanectví ČR
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Škoda Auto
Liberecký kraj
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**************************************************
Úředně ověřené/prosté překlady všech oficiálních
dokladů z/do všech jazyků, legalizace zdarma:
rodné, oddací listy, trestní rejstříky, vysvědčení, diplomy, řidičské
průkazy, potvrzení k sňatku/spolužití, policejní protokoly, soudní
rozhodnutí, notářské zápisy, daňová přiznání, nájemní smlouvy, osvědčení
pro pojišťovny, úřady sociálního zabezpečení, zápočtové listy, lékařské
zprávy, odborné studie, vědecké práce, technické překlady, atd.
Zajišťujeme rovněž tlumočení (standardní, přísežné, konsekutivní,
simultánní)
Kontakt : Jan Wanka
Tel.: 02 / 734 47 65 Fax: 02 / 734 47 65 Mobil: 0495 / 671 638
E-mail: jan.wanka@chello.be

**************************************************

e-mail: info@cesky.porcelan.cz
www.cesky.porcelan.cz
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Informace pro členy Besedy a zájemce o členství ve spolku
Pro ty, kteří by měli chuť se zaregistrovat do našeho krajanského spolku BESEDA,
znovu připomínáme, že členský příspěvek na jeden kalendářní rok činí pro jednotlivce
12 euro, pro partnery i celou rodinu s dětmi - 17 euro. Členstvím a zaplacením
příspěvku získáte nejen výhody v podobě např. sníženého vstupného či nějaké dobroty
zdarma, ale zároveň podpoříte naši krajanskou základnu i aktivity, které pro krajany
připravujeme. Můžeme tak plánovat rezervaci lepších sálů, kvalitnější hudbu či
koncertní tělesa a v neposlední řadě i třeba barevný Zpravodaj.

POZOR!!!
Číslo spolkového účtu Besedy je NOVÉ !!!

363 – 0302241 – 29
Do poznámky k zaslanému příspěvku stačí napsat vaše jméno, případně jméno vašeho
partnera / vaší partnerky a tím budete automaticky doplněni do databáze členů Besedy.

*************************************************************
UŽITEČNÉ STRÁNKY:
www.mzv.cz – stránky Ministerstva zahraničí České republiky
www.czechrep.be – stránky Stálého zastoupení ČR při EU - sekce CzechPoint
www.mzv.cz/brussels - stránky velvyslanectví České republiky v Belgii
www.czechcenter.be – stránky Českého centra v Belgii
www.ceslobe.org – stránky pro Čechy s Slováky žijící v Belgii
www.krajane.net – stránky pro krajany žijící v zahraničí
www.czech.cz/ceskelisty - elektronická podoba časopisu pro krajany České listy
www.cesky-dialog.net – elektronická podoba časopisu pro krajany Český dialog
www.radio.cz – vysílání Českého rozhlasu do zahraničí
www.cssymposium.net – stránky krajanů v Nizozemsku
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Společenská rubrika
Milí krajané, nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě.
Děkujeme.
15. září 2008 oslaví narozeniny paní Jeanine
Balsaert – Šponarová, v jejímž domě se dříve
scházívali krajané.

20. září 2008 oslaví narozeniny paní Jindřiška
Bourgaux
–
Šimáčková,
dlouholetá
předsedkyně našeho krajanského spolku.
22. září 2008 oslaví narozeniny dlouholetý
člen Besedy, pan Ján Valach, hudební
skladatel, varhaník, profesor hudby.
19. října 2008 oslaví narozeniny členka
Besedy, paní Jana Cools – Šrajlová, přejeme
jí hodně sil v boji za uzdravení.

♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼♫♪☼
19. března 2008 se narodil Matěj, syn Gillese
Davagla a Dany Kovaříkové

7. srpna 2008 se narodil Max, syn Jiřího a
Lucie Raškových

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

KALENDÁŘ ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU BESEDA :
1) Vystoupení folklorních
souborů
2) Česko-belgická
svatováclavská zábava

3) Symposium o toleranci
4) Podzimní dýchánek
5) Vánočky
6) Mikulášská nadílka

Centre Culturel, rue Strivay 44
Seraing – www.litchena.com
Collège Cardinal Mercier,
Chaussée de Mont Saint-Jean 83,
Braine-l´Alleud
Drakenburgh u Baarnu
www.cssymposium.net
Pražský dům,
avenue Palmerston 16, Brusel
Rue des Arbalétriers 51,
Braine-l´Alleud
České centrum,
rue du Trône 60, Brusel

sobota 20. září 2008
od 20h
sobota 27. září 2008
od 19h30
sobota 4. října 2008
od 12h
sobota 8. listopadu 2008
od 15 hodin
sobota 29. listopadu 2008
od 9 hodin
sobota 6. prosince 2008
od 14 hodin

Příští číslo vyjde v listopadu, uzávěrka pro vaše příspěvky je 25. října 2008.
Pište nám na adresu spolek.beseda@email.cz, nebo
Český krajanský spolek Beseda, 15, Rode Kruisstraat, 2830 Willebroek
Telefon: 03 / 866 05 07
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