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Krajané, přátelé Besedy,
Poslední  vydání Zpravodaje v tomto roce: má být podzimní, předvánoční, nebo máme nostalgicky vzpomínat na
čas dovolených? Máme bilancovat  a řešit povedené a nepovedené?  
Asi od každého trošku.
Letošní rok přinesl krajanskému spolku hodně radostí, ale i rozčarování, byly chvilky veselé i méně veselé. Ostatně
jako u každého. Určitě to ale nebyl rok jednoduchý. Naštěstí problémy, které se nám zdají zapeklité - mezilidské
vztahy, postoj k životu a rozdílné názory - jsou problémy, které vlastně ani problémy nejsou. Protože pokud se „věc“
řešit dá a je chuť, slušnost a ochota přistoupit na kompromis, půl je hotovo…
To, že vlastně zbytečně řešíme banality, si ale často uvědomíme až ve chvíli, kdy onemocníme nebo někoho
ztratíme. Až potom vidíme život v perspektivě a žebříček hodnot se přesype nám všem.
O tom, koho jsme ztratili, (a komu už nikdy nedokážu, že jsem se ty kokosové vánoční kuličky podle jeho
receptu přece jen naučila), se dočtete v naší rubrice "PŘEDSTAVUJEME VÁM KRAJANY". Tato rubrika se čte vždy
se zatajeným dechem, protože osudy našich krajanů  - emigrantů nebyly
vždy jednoduché. Tentokrát si nalistujete život člověka, který procestoval
téměř 50 zemí a žil bohatý, ale přesto skromný život...
Realita běžného života nás ale nutí jít dál a já se s vámi chci podělit o to,
co nás jako výbor v poslední době potěšilo: když jsme v červnu vyhlašovali
sbírku na oblasti postižené povodněmi, byla jsem lehce negativní. Jaké bylo
ale moje překvapení, když jsme nakonec sbírku úspěšně po VÁCLAVSKÉ
ZÁBAVĚ zakončovali moc hezkou částkou 1.808,90 euro, tedy asi 45 000
korun. Chtěla bych tímto poděkovat VŠEM krajanům, kteří přispěli
jakoukoliv částkou. Je to od každého velmi lidské gesto. Může nás hřát
u srdce, že školka v Novém Jičíně, která byla úplně zdevastovaná povodněmi,
si postaví třeba nové dětské hřiště, hernu, okna.
Děti z mateřské školky v Novém Jičíně s "šekem" Besedy
V letošním posledním čísle bychom vaše děti rádi pozvali též na tradiční
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU v Českém centru. Mikuláš, čert s andělem,
čtení z Nebeské knihy, velké perníkové překvapení, rozzářené oči dětí,
slzičky a radost. Už se na vás moc těšíme.
Na Mikulášské besídce vám též představíme mezinárodní projekt ČESKÁ
ŠKOLA BEZ HRANIC, do kterého se chce krajanský spolek Beseda
od ledna 2010 začlenit. Jedná se o odpolední nebo víkendovou “ŠKOLU”,
kde se děti budou zdokonalovat v češtině formou hry, říkanek, písniček,
tanečků a loutkového divadla.
Vidíte, svůj úvodník jsem začala trosku smutně, ale život je takový. Je krásný – chvíli smutný, a pak zase radostný
a vždycky se najde něco, na co se můžete těšit. Takže: uvařte si kávičku, otevřete Zpravodaj a začtěte se… určitě
si v něm svou malou radost najdete.
Anita Březinová – Vanesse
BESEDA
15, Rode Kruisstraat
2830 Willebroek
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Václavská zábava ve Willebroeku

Přípravu jsme pojali opravdu zodpovědně a jako Belgičan vařil pravý český guláš (a povedl se na jedničku!) Vedle pravidelných návštěvníků besedních
každý rok vlajka našich slovenských bratří visela
akcí se objevilo překvapivé množství nových
hrdě vedle té naší...
krajanů a všichni se výborně bavili.

Skupina “A JE TO” z Toužimi, rozvášnila každého.
Ale takový finiš jsme skutečně nečekali :o)

Díky panu Vaňkovi jsme od krajanů vybrali na povodňové konto dalších 200€ a také jsme zaútočili na českou
knihu rekordů. Pan Lubomír Vaněk pod přísnou kontrolou své ženy Lenky (rozhodčí agentury “Dobrý den”, která
české rekordy spravuje) pokreslil belgickou čokoládou za 53 minut a 17 vteřin neuvěřitelných 36 karlovarských
oplatek!

A dministrativní ,

justiční a občansko - právní

úředně ověřené překlady ze

/

do všech

evropských jazyků



Jan Wanka & kolegové
02/734 47 65 - 0495/671 638
jan.wanka@telenet.be



Legalizace dokladů, informace o administrativních postupech
v Belgii a právní poradenství zdarma
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Vážení krajané,
dovolte mi, abych uvedla několik informací, které byste, jak doufám, mohli využít:
1. Zaregistrování do systému
DROZD:
Při cestách do zahraničí, zvláště do
vzdálených zemí, se čeští občané
mohou zaregistrovat na internetovou adresu provozovanou ministerstvem zahraničí http://drozd.mzv.
cz. Jejím prostřednictvím můžete
informovat MZV a příslušný zastupitelský úřad o svém pobytu na daném území. Tato informace má zásadní význam v případě nenadálých
událostí, přírodních katastrof atd.,
kdy bude potřeba poskytnout pomoc českým občanům pobývajícím
v daném státě.

2. Jednorázová peněžní částka
nahrazující příplatek a zvláštní
příspěvek k důchodu
Jedná se o další způsob odškodnění osob, které se účastnily boje za
vznik a osvobození Československa
a osob, jimž byla způsobena újma
v období komunistického režimu.
Podle odhadu příslušných úřadů má
nárok na toto odškodnění cca 200
českých občanů.  Podrobnější informace naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení:
http://www.cssz.cz/cz/odskodneni,
tiskopis eventuální žádosti je pak
k dispozici na stránkách http://www.
cssz./cz/tiskopisy/odskodneni.htm.

Tyto informace lze pak konzultovat
na adrese Jitka.Rehackova@cssz.cz.
3. Ad článek „Jak se správně
vdát v Belgii“ otištěný v minulém čísla Zpravodaje
Autorka v něm líčí všechny peripetie
spojené s obstaráním českých dokumentů potřebných k uzavření sňatku
v Belgii. Nemáte-li v Česku „přeaktivní
babičku“, nemusíte zoufat – o všechny
dokumenty včetně potřebných razítek
si samozřejmě můžete zažádat osobně
prostřednictvím konzulárního oddělení.
Lenka Pokorná,
vedoucí konzulárního oddělení

Krajanské symposium v Nizozemsku
Již tradičně pořádají naši nizozemští krajané začátkem října v Baarnu
poblíž Utrechtu populárně vědecké
symposium. Na tom letošním, v pořadí již 24., jsme se znovu a jinak
zabývali loňským tématem – tolerancí. Z hlediska hospodářského
a finančního a ve světle současné
krize pohlížel na toleranci Ing. Ladislav Gut. Vliv tolerance ve společ-

nosti na člověka v mezních situacích
osvětlila Dr. Věra Hošková, ředitelka nizozemské věznice. V hudební
části vystoupil houslista Jan Opšitoš, jenž spolu s Robertem Cekovem zahrál Ježkovo Duo pro dvoje
housle. Intelektuální a kulturní stravu doplnil velmi chutný polední raut,
o přestávkách pak kávička s domácími koláčky. Děkujeme organizá-

torům za kvalitní práci a přejeme
do jubilejního symposia hodně sil
a dobré nápady. Více na stránkách
www.cssymposium.net
Olga
Schmalzriedová

Česká škola bez hranic
– Vyhlašujeme soutěž o logo
Česká škola bez hranic vznikla v roce 2003 na základě rostoucí potřeby rodičů žijících v zahraničí vzdělávat své
děti v češtině. Projekt, jehož cílem je udržování a rozvíjení češtiny u dětí ve věku od 18 měsíců do 10 let, startuje
pod záštitou krajanského spolku Beseda a Českého centra od ledna 2010 také v Bruselu!
Česká škola bez hranic vyhlašuje tímto soutěž na vytvoření návrhu na své budoucí logo. Máte
nápad? Podělte se o něj! Návrhy v elektronické podobě posílejte na CSBH-Brusel@email.cz
Vítězné logo bude odměněno!
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Jak jsem lovila do Besedy
Tak mě skolila chřipka. Ležím
doma, beztvaré pyžamo, místo vlasů
vrabčí hnízdo... no prostě vám nemusím vykládat, jak člověk vypadá,
když je na umření.
V poledne jsem se už trošku zmátořila, pomalým krokem se chystám
si udělat nějaký životabudičný čaj,
zakopnu o vysavač, který si tam předevčírem připravila moje dcera - (že
to hned udělá!), pes do mě šťouchá
čumákem, že chce ven (no to si počká!), a krok-sun-krok jdu tedy do
kuchyně, když  se ozve..... ZVONEK.
No, co teď, že?!! Jsem na „marodní“ -   a i v Belgii chodí kontroloři,
takže otevřít musím. Natáhnu na
sebe zelený župan, který nádherně
ladí s mou zelenou barvou v obličeji
 a jdu tedy otevřít:
Jéžišmarjaaaa! U dveří stojí mladý
muž a ptá se: “Are you Mrs. Brezinova?” já říkám tedy, jako že “yes” a on
říká: “ Mrs. Březinová z Besedy??“
a já na něj česky, že tedy může mluvit česky a že to jsem asi já – a pro-

cházejíc okolo zrcadla v předsíni
a leknouc se sama sebe - jsem jej
vedla do našeho příbytku. Cestou
jsem stačila na stranu odkopnout vysavač, to se lekl čivavák a na mého
hosta začal cenit svoje minitesáky.
To je teda entreeee.
Mladý pohledný muž a naproti
jedno velké zelené pyžamo, vysavač
a čivak za krkem. Welkom: krajanský
spolek Beseda.
To už jsem se ale dozvěděla, že
onen mladý muž je z Gentu a hledá
kontakt na nějaké Čechy zde v Belgii, že hraje na kytaru a dokonce
mi přinesl svůj životopis. Tak jsem
se zeptala i já: jak došel k tomu, že
přijel na návštěvu ke MNĚ v pátek
dopoledne, kdy normálně většinou
člověk pracuje, a bez ohlášení?
Odpověď byla úplně odzbrojující:
Ona totiž moje soukromá adresa je
vlastně adresou spolku. Což on nemohl vědět. Mladý muž si tedy myslel, že jede do nějaké klubovny, kde

najde skupinu Čechů zadumaných
nad českou literaturou, či v živém
hovoru. Místo toho skončil v obýváku s vrčícím psem u nohy a riskující
nákazu chřipkové epidemie.
Konec dobrý, všechno dobré. Vyměnili jsme si kontakty a já vám jen
můžu říct, že onen mladý muž vše
bral s rezervou, a je jasné, že se uvidíme častěji (ne u mě doma v obýváku). Každopádně hudební vystoupení na valné hromadě už máme
jisté........
Anita Březinová

Společné pečení vánoček
Milí přátelé, již pátým rokem se
společně připravujeme na svátky
a věnujeme jednu prosincovou sobotu pečení vánoček. Všichni jste
vítáni, ať již chcete vánočky péct či
jen společně s krajany prožívat tu
úžasně milou, sváteční a voňavou atmosféru blížících se Vánoc.   Doporučuji zopakovat si koledy, při nich
vánočky jistě lépe vykynou!
Kdy?   V sobotu 12. prosince
2009 od 10 hodin minimálně do
půlnoci.
Kde?   U nás v Braine-l´Alleud
(rue des Arbalétriers 51). Dostanete se k nám lehce autem (I když většina řidičů má dnes navigaci, mohu
vám též poslat popis cesty.) nebo
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vlakem (Spojení najdete na www.brail.be, na nádraží vás vyzvedneme).
Co s sebou? hlavně dobrou, přátelskou náladu (Nebojte, máme v zásobě i pro vás )
Na jednu vánočku:
½   kg   polohrubé mouky (možno
i „farine fluide čili vloeiende bloem“)
balíček sušených kvasnic
100 gr cukru
100 gr másla či margarínu
2 - 3 vejce
ořechy nebo mandle
velkou mísu na těsto
podnos či krabici na upečenou vánočku
Mléko, sůl a rozinky dodáme.
Aby se všichni u válu a trouby stih-

li vystřídat, počítáme maximálně
s jednou vánočkou na osobu nebo
dvěma na rodinu. Vloni jsme jich
upekli celkem 19!
Abychom se na vás mohli náležitě
připravit, pošlete prosím e-mail na
olga.schmalzried@gmail.com nebo
zavolejte na číslo 02 / 384 96 44
nebo 0473 / 94 09 54. Moc se na
vás všechny těšíme!
Olga a George s rodinou
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Mikulášská besídka v Českém centru
Doufám, že jsme na nic nezapomněli! Nebeská
kniha, perníkové překvapení, palačinky, na které
se děti tolik těší… také by si měly zazpívat
a zatancovat a vytvořit nějakou maličkost k Vánocům
pro maminky. Rychle všechno přichystat a hurá
do Bruselu za českými dětmi!

• KDY?  6. 12. 2009 ve 13:30.
• KDE? České centrum Brusel, Rue du Trône 60.
• ZA KOLIK? Členové Besedy 5€, nečlenové 7€.
Děti mají vstup zdarma.
• JAK SE PŘIHLÁSÍM?  zaplacením poplatku
na účet 363-0302241-29 a…
• …e-mailem na: spolek.beseda@email.cz . Do e-mailu napište hlavně
jména a věk dětí a také pár vět pro Mikuláše: ať si lépe vzpomene,
za co vaši ratolest pochválit a kdy naopak trochu zlobí.
• Pro rodiče plzeňské pivo a víno, pro všechny nealkoholické
i teplé nápoje a studené občerstvení ... a dozajista dobrá nálada!
• Mikuláš bude přijímat děti v pořadí, ve kterém se přihlásily. Dejte nám
proto včas vědět, aby vaše ratolest dlouho nečekala! Nejzazší termín
pro přihlášky je 30. 11. 2009.

Jan Fikáček: Technologie výroby Boha
Dne 28. ledna 2010 v 19:00 v Českém centru uvede Jan Fikáček pro krajanský spolek Beseda přednášku
Mensy ČR a University Karlovy s názvem Technologie výroby Boha
Přednáška je o zážitcích prahu smrti, popsaných zejména panem Moodym,
s následujícími pasážemi:
- Nosí čápi kluky, aneb co nám říká statistika
- Nepopsatelnost
rybník
- Pocit míru a pokoje
- Tmavý tunel
- Opuštění těla
- Zážitek superreality
pH > 7
- Film života
- Světelná bytost
- Mimosmyslové vnímání a vidění slepých
Po přednášce bude čas na otázky a odpovědi a krátkou diskusi.

ženy
chlapci

5

Číslo 4 / 2009

listopad

Představujeme vám krajany
Začínat článek zprávou, že nás osoba nám milá opustila po 86 letech obdivuhodného a láskyplného života, je
jistě velmi smutné. Tím spíše, že se tato událost skutečně stala. Dne 27. července t.r. nás totiž navždy opustil všemi
oblíbený krajan

Ing. Bohumil POKORNÝ
Nečekejte však nějaké smutné povídání o něm. To by ho vůbec nepotěšilo. On sám byl plný optimismu až
do jeho posledních dnů. A takového
bych vám ho ráda přiblížila nyní i já.
Na příchod ing. Pokorného do našeho krajanského spolku si pamatuji
zcela přesně. Psal se rok 2004, kdy
ho na naši schůzku přivedly jeho
dcery Markéta Franková a Ilona Pokorná, obě krajanky, pracující v Bruselu v Evropské Unii. Ty ho po úmrtí
jeho manželky Jiřinky vzaly pod svá
ochranná křídla. Celý život se o ně
vzorně staral, teď tedy nastala doba,
kdy mu chtěly jeho lásku a péči oplatit ony.
Krajané pana Pokorného znali již
z jeho dřívějších krátkých návštěv
v Bruselu, kdy se rád chodil pookřávat na jejich schůzky. Když pak
v Bruselu zakotvil natrvalo, zapadl
mezi ně, jakoby mezi ně patřil odjakživa. Zaujal všechny svým příjemným
a gentlemanským vystupováním,
svojí bezprostředností a elegancí.
A když pak začal na schůzky nosit
i svoje kulinářské výrobky, po kterých všichni krajané jen vzdychali,
byl definitivně jejich.
Pan Pokorný prožil obdivuhodně
plodný, zajímavý a láskou naplněný
život. Nechejme ho však nyní vyprávět o jeho životě jeho vlastními
slovy a to  výňatky z kroniky, kterou
sepsal na sklonku svého života. Svérázný humor, který ho neopustil ani
v nejtěžších chvílích, svědčí o jeho
nezlomném charakteru.

6

„Asi vás nepřekvapí, že jsem se narodil. Ale hned to narození bylo problematické. Farář zapsal 27. ledna
čtvrtek a maminka správně namítala, že hasičský bál v Byšicích nemohl
být uprostřed týdne, ale v sobotu.
Jenže farář byl prý opilý.
Od první třídy jsem kamarádil
s Mílou Beranem až do jeho smrti.
Nikdy jsem se nepral, jen jednou
jsem dal pohlavek právě Mílovi, když
se vyjádřil nemístně o holčičce, která se mi líbila. Byli jsme z toho oba
celí pryč a Beran se rozbrečel, bylo
nám asi 8.
Maminka ze mne chtěla mít doktora nebo pátera, tak mě dali na osmileté reálné gymnázium. Nerad jsem
se učil, taky tak vypadala vysvědčení, která jsem schovával před dětmi
a teď před vnoučaty. Mohl jsem mít
malér při maturitě, věděl jsem, že
dostanu na překlad Plinia mladšího,
tak jsem si udělal tahák. Pak jsem
ale z taháku napsal víc českého textu, než jsem měl přeložit latinského,
a to na orazítkovaný a číslovaný protokol. Polil jsem vše inkoustem z kalamáře a naštěstí dostal nový papír.
Rodina mého dědečka byla vyloženě hudební, v sobotu odpoledne
a v neděli se scházeli sousedé a zpívalo se. Mne od mlada čekalo chodit
do houslí. Můj učitel radil mamince,
aby mě dala na konzervatoř, anžto „co má Bohoušek v rukou, s tím
se musí narodit“. Jenomže učitel se
oženil a odjel s manželkou mimo
Prahu a republika přišla o houslového virtuóza.

Jak jsme s klukama stárli, měnil
se u nás názor na budoucí profese.
Když jsme se procházeli Stromovkou a viděli zmrzlináře na motorce
s přívěsem, hned jsme se rozhodli
pro zmrzlináře s tím, že Beran bude
inkasovat a já měl při tom psát básně o zmrzlině. Společně jsme začali
psát rýmovaný epos, ale včas jsme
toho nechali. Holky dostaly přednost.
V tanečních nás bylo pět kamarádů, já, Míla Beran, Venda Šulc, Milan
Mochan a Jarda Polák, všichni jsou
po smrti. Tanec a hudba mě pak
provázely celý život, nejdéle s mojí
Jiřinkou, později v lázních a dokonce
i tady v Bruselu, kde jsem ještě nedávno prováděl dámy na josefovské
tancovačce.
Maturoval jsem v den Heidrichiády, nemohl jsem ale na vysokou,
protože je Němci zavřeli, a tak přišlo totální nasazení. Po válce jsem
si dal odklad vojny a přihlásil se na
Vysokou školu obchodních a politických věd. Když bylo před zkouškami, chodili jsme se všichni modlit
ke svatému Tadeáškovi na náměstí
Republiky, slibovali jsme mu kytku
nebo plaketu, když uspějeme, ale nikdy jsme mu nic nedali.
V té době jsem poznal moji Jiřinku.
Prý se jí na mně líbil svetr s norským
vzorem a se stojatým límcem, a já
hlupák jsem se neurazil, měl jsem
se jí přeci líbit já. Ani po čtyřech letech našeho vztahu mě nenapadlo,
že bych měl myslet na takovou komplikaci, jako je svatba. Iniciativu pře-
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vzala Jiřinka. Já jí potom z legrace říkal: Dala jsi mi do ruky kytku a řekla
jsi, pojď si o mne našim říct, tak co
mi zbývalo…
Díky Jiřince mi po škole vyměnili umístěnku z kladenských hutí do
Centrokomise, kde jsem dostal jako
absolvent vysoké školy se čtyřmi jazyky nejprve místo korespondentky.
Pak mě však jednoho dne vyzkoušel
ředitel z jazyků a zeptal se mě, jestli
bych se nebál jet služebně do Řecka.
Nebál jsem se, nakonec jsem tam
pracoval skoro půl roku. A tak začal můj cestovatelský život. Navštívil
jsem celkem padesát zemi, mnohé
ve službách Koospolu, kde jsem působil skoro celý život, jiné soukromě
s rodinou.
Po dvou letech klidného manželství a budování kariéry mi nedošlo,
že normální lidi plodí děti. Až Jiřinka
zauvažovala: Pojedeme do Turecka,

listopad

bude více peněz, banány celý rok
a bez front, tak řekla: Bohouši, teď!
A narodila se Ilonka. Po pěti letech
řekla Jiřinka: Bohouši, teď! A narodila se Markétka. Jiřinka byla velmi
pracovitá, vzorně se starala o děti,
po práci si doma sedla k zelené Elně
a šila. Zbožňovala společnost a lidi
ji měli rádi pro její veselou povahu,
doma i za hranicemi jsme stále organizovali společenské akce.
Na dva roky jsme pak odjeli do
Turecka, čtyři a půl roku jsme strávili v Tunisku, nejdéle, přes šest let,
jsme žili v Hamburgu. A teď tedy
žiji už pět let se svými nejdražšími
v Bruselu, s oběma dcerami a čtyřmi vnoučaty. Ta jsou moje zlatíčka
a štěstíčka mého života, jsem na ně
velmi pyšný.
Ještě se pochlubím tím, že mám
nové přátele i tady v Bruselu. Je to
hlavně Olga, Anita, paní Gilbert,

paní Kupková, paní Dubová, velvyslancovi Havlíkovi a mnoho dalších.
V krajanském časopise Zpravodaj se
dokonce psalo o mém kuchařském
a především cukrářském umění,
protože na akce peču vanilkové rohlíčky a tvarohové čtverečky."
Tolik tedy slova našeho milého
krajana pana Pokorného. Poslední,
co do svého počítače napsal ještě 14
dní před svojí smrtí, byly Wolkerovy
verše:
Smrti se nebojím, smrt není zlá,
smrt je jen kus života těžkého, co
strašné je, co zlé je, to umírání je…
Mně již nezbývá dodat nic jiného, než ČEST JEHO PAMÁTCE! Na
osobnost pana Pokorného naši krajané nikdy nezapomenou.

Alena GILBERT

Pan Bohumil Pokorný se svými dcerami Markétou a Ilonou
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Společenská rubrika
17. dubna 2009 se narodil  Jan, syn Vladimíra Brtníka a Mileny Kopečné.
31. srpna 2009 se narodil  Paolo, syn Daria Bucelly a Martiny Bímové.
23. září 2009 se narodil  Jan Raimond, syn Jana a Libuše Soukupových.
3. října 2009 se narodila  Karla, dcera Martina Kubišty a Blanky Dufkové.
Všem rodičům i starším sourozencům novorozeňátek srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví a hodně radosti a spokojenosti.

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:
sobota 7. listopadu 2009
od 15 hodin
sobota 7. listopadu 2009
od 17:30 hodin

Pražský dům,
avenue Palmerston 16, Brusel

Valná hromada
jen pro členy Besedy
Hudební dýchánek pro všechny
krajany a přátele ČR

neděle 15. listopadu 2009
od 16:30 hodin

v kostele Wasmes
-Audemetz- Briffoeil

Koncert souboru Musicordes
k 20. výročí sametové revoluce

středa 18. listopadu 2009
od 16:00 hodin

http://www.europarl.europa.eu/
pdf/visit/bru.pdf

Návštěva Evropského parlamentu

neděle 6. prosince 2009
od 13:30 hodin

České centrum,
rue du Trône 60, Brusel

Mikulášská nadílka

sobota 12. prosince 2009
od 10 hodin

Rue des Arbalétriers 51,
Braine-l´Alleud

Společné pečení vánoček

28. ledna 2009
od 18 hodin

České centrum,
rue du Trône 60, Brusel

Jan Fikáček: Přednáška o bohu

Daniel Glineur Vás zve na koncert Musicordes na památku 20. výročí pádu komunismu v Československu 15. 11. 2009 v 16:30 v kostele Wasmes -Audemetz- Briffoeil u města Péruwelz.
Těšit se můžete na tato díla : Lully : Pochod,  Vivaldi: Koncert pro housle a moll,  Bach: Koncert pro 2 housle d moll
(1. věta), Pachelbel: Canon,  Jan Ladislav Dusík: Sonáta č. 6 pro harfu,  Corelli: Concerto grosso na Štědrý den,  
Jan Křtitel Krumpholtz Koncert pro harfu B dur Op.4 č. 2
MOTÝLCI - kroužek tanečků, českých a slovenských písniček a říkadel pro dítka ve věku od 3 do 6 let
KDY: neděle 13:00 - 14:00
KDE: tělocvična v Lycée La Retraite, rue Charles Quint 113, 1000, Bruxelles
Bližsi informace a termíny:
Krista Kokorova, kristina.kokorova@ec.europa.eu; 0479.594.429
Příští číslo vyjde v únoru 2010, uzávěrka pro příspěvky je 15. ledna 2010.
Pište nám na adresu: spolek@beseda.be, nebo
Český krajanský spolek Beseda, 15, Rode Kruisstraat, 2830, Willebroek, Telefon: +32 495 779 118
Číslo účtu krajanského spolku: 363 - 0302241 - 29
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