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Krajané,
Tak tu máme druhý letošní “ZPRAVODAJEC”, jak našemu periodiku říká naše Kristýnka - redaktorka. Máme tu též jarní
počasí, NEČASY se už dají lépe snášet a vůbec: ono se vždycky po zimě nějak lépe dýchá. 
V České republice se všichni chystají k historickým volbám, všude se hovoří o napjaté atmosféře, která se možná trochu
projevuje i na našich spoluobčanech – na těch, kteří pracují v evropských “úřadech”. Zaměstnanců zde po předsednictví
ubylo, někteří kamarádi se nám vrátili zpět domů, sotva jsme si na ně jen stačili zvyknout: ale to je už asi život. Naštěstí
potkáváme na našich akcích ještě stále dobré známé tváře….
Určitě nechci politizovat či moralizovat, ale přece jen bych se ráda pozastavila nad zajímavým faktem: nedávno na naší burze
knih vyvstala diskuse, jaký je rozdíl mezi Čechem a Belgičanem. Jací jsou lidé TAM a jací TADY? Téměř všichni, co žijeme
v Belgii “natrvalo”, jsme se shodli, že tady jsou lidé k sobě jaksi slušnější, usmívají se na sebe, ale přesto mají k sobě odstup.
Jsou chladnější. Je zde jakási zdravá linka, která se pomyslně nepřekračuje. Lidé se méně navzájem uráží a možná snad i méně
pomlouvají, protože ten druhý je člověku jaksi jedno. Neříkám, že co Belgičan - to prototyp slušňáka, ale když přijedu domů
a potkám kohokoliv, tak hudruje. Na drahotu, na politiku, na Evropskou unii, na to, jak si TAM venku každý “žije” a jak TADY
doma je to hrozné. Když už se nenadává na politiku nebo na drahotu, tak se aspoň nadává na to, že TEN má a TENHLE ne.
A vůbec: TAM se máte lépe, a TADY to za nic nestojí.
My, co žijeme “venku”, víme, že to doma vůbec není až tak špatné a.... všude je chleba o dvou kůrkách. Všichni žijeme luxusní
život, máme dobrou lékařskou péči a pracovat se musí též, ať jste v Belgii nebo v Čechách nebo třeba na Antarktidě, že .
Nechci všechny házet do jednoho pytle, ale naše malá česká závist pořád tak trochu vítězí, naše švejkovství typu „ať se naučí
česky, když se mnou chtějí mluvit“, naše jsou pivo, syrečky a utopenci, a kdo je víc . Tak se tak ptám, kde je chyba. Vždyť
přeci jde být Čechem, ale přesto i Evropanem. Vždyť se nám nikdy ani nesnilo o tom, že budeme projíždět jen tak hranice,
a vždyť jsme všichni chtěli Evropanem být. Myslím, že každý krajan žijící v cizině to nasnadě pochopil, krajan je doma TAM,
kde žije, ale více je doma tam, kde hrál s kamarády kuličky, a tam, kde ho maminka učila mluvit, tam, kde je rodný dům.
Proč vám to všechno píšu: Dostala se mi do rukou pozvánka na sjezd krajanů do New Yorku v září, kde se bude debatovat
mimo jiné na téma „Čech není jen ten, co žije v Čechách“. Ano, není, to je pravda. Jen si myslím, že když žijete už dvacet
a více let v cizině, už zase tak úplně občan nejste. Vlastenec určitě, ale občan asi už ne... Rozhodovat o politickém rozložení
v naší vlasti musí ti, co tam žijou. Ne my – „emigranti“. My už nemáme objektivní náhled, fakticky, fyzicky žijeme někde jinde.
Žijeme životem té země, kde jsme se ukotvili. Ale to už jsem se asi nechala unést vlnou vod politických, vrátím se raději ke
krajanskému životu.
Co nás čeká v nejbližší době? Co jsme pro vás připravili? Začátkem května si nenechte ujít zajímavou exkurzi do pevnosti
Breendonk a koncem května se určitě sejdeme na česko-slovenské retrodiskotéce s DJ Petrem Čimperou, kterého znáte ze
Streetparty, či reprezentačního plesu Stálého zastoupení.
To už tu máme červen a naše klasické BBQ v „Lese snů“ spojené s dětským dnem. Děti z České školy bez hranic pod
pečlivým vedením učitelek už pomalu připravují také první školní besídku - moc se těšíme, co nám Všeználkové, Indiáni
a nejmenší Broučci předvedou!
A jako třešničku na dortu připravuje Beseda ve spolupráci se sponzory ČESKO-SLOVENSKOU MISS. Jak se přihlásit a co
vás čeká, se dočtete uvnitř tohoto čísla. Takže jak vidíte, my nemáme čas “na hudrování”, opravdu nevíme kam dřív skočit.
Osobně jsem moc ráda, že se spolek Beseda těší dobrému jménu, zájmu krajanů a vůbec, že je zde fajn parta dobrých
lidiček, kteří si v době materialismu, při velkém pracovním vypětí, kličkujíce mezi rodinnými povinnostmi a občas i osobními
nebo zdravotními problémy, najdou skulinu ve svém volném čase a věnují energii pro radost druhých.
Děkuji všem, kteří Besedě drží palce, kteří nám pomáhají a podporují nás, a přeji všem hezké počteníčko!
Anita
BESEDA
15, Rode Kruisstraat
2830 Willebroek
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Karneval české školy bez hranic
v Bruselu
Ten den bylo možné ve škole spatřit jak postavičky ryze české – jako
Ferdu Mravence, Berušku, vodníka
nebo kutila Pata, tak i ty mezinárodní – rytíře, Sněhurku, víly, policistu,
princeznu, krále, kovboje, hasiče či
čertíky. Ze zvířecí říše pak dorazil
krokodýl, čmelák, tygřík či pejsek
dalmatinec.

Do dveří vstoupila malá holčička,
celá v bílém, s krásnýma velkýma
ušima, našitýma na bílé čepičce. Na
bílých kalhotkách bílý zaječí ocásek.
"Ah, tak ty jsi určitě za nějakého
zajíčka, viď?", ptá se holčičky víla
alias teta učitelka.. NE, zní kategorická odpověď holčičky Aničky. "Tak za
nějakou myšku?" NE, odpovídá opět
Anička rozhodným hláskem. Víle jaksi dochází nápady a v duchu si říká:
"Tak za co to dítě proboha, může
jít?". A tu ji Anička vysvobodí svým
odzbrojujícím: "Já jsem Bobek!".
Bobek, jehož doprovázel tatínek
s báječně velkým kloboukem na hlavě, a v obleku kouzelníka Pokustóna,
byl pouze jedním z mnoha krásně
nastrojených dětí, které se zúčastnily našeho karnevalu.
Na oslavu prvního jarního dne,
v neděli 21. března 2010, uspořádal
totiž tým České školy bez hranic Brusel, společně s krajanským spolkem
Beseda, pro své žáčky maškarní rej
– karneval. Přišlo na něj šedesát návštěvníků - dětí, rodičů i prarodičů,
a svojí milou přítomností nás poctil
i pan velvyslanec Vladimír Müller
s chotí.
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Pro všechny přítomné bylo k vychutnání výborné občerstvení.
O tom, jaká to byla delikatesa, jistě
svědčí i fakt, že si někteří kupovali doma pečené koláče a bábovky
i s sebou - domů ke kafíčku, jak se
nám svěřovali.

pan velvyslanec Vladimír Müller a princezna

Pro děti byl připraven program plný
písniček, tancování a her. Všechny
pak čekal malý dárek a hlavně odměna za krásné masky. Úžasné byly
stoprocentně všechny. Mnohé z nich
pak byly opravdu originální, jiné zase
neobyčejně kreativní nebo"home
made" na tak špičkové úrovni, že by
se mohly měřit s kreacemi těch nejslavnějších módních návrhářů! Navíc se ukázalo, že ani rodiče nemají
o inspiraci rozhodně nouzi.

Nedělní dopoledne to bylo vydařené, plné dobré nálady, vynikající atmosféry a hlavně plné spokojených
a smějících se dětí – a o to nám především šlo!
DĚKUJEME všem rodičům a dětem za účast, všem lektorkám, Anitě
a Olince za organizaci, a konečně
také Báře a Jardovi za skvělou výpomoc.
Víla Hana Poncé-Staňkovská
Alias lektorka (teta učitelka)
ČŠBH Brusel
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Hledáme nejkrásnější Češku / Slovenku v Belgii!
Přihlásit se mohou dívky a ženy, které hovoří česky nebo slovensky a žijí v Belgii
dlouhodobě nebo i přechodně. Na věku ani mírách nezáleží, jedinou podmínkou
je, aby je soutěžení bavilo a aby zaslaly fotografii postavy a obličeje na adresu:
spolek@beseda.be. Připojte prosím také pár informací o sobě: celé jméno a příjmení, věk,
povolání, koníčky a krátkou zmínku o tom, co Vás přivedlo do Belgie. Uzávěrka přihlášek je
1. června 2010.
Kandidátky se mohou těšit na příjemné odpoledne strávené
s vizážistkou, profesionální fotografie, vystoupení na společenském
večeru v Českém centru a bezva ceny na závěr soutěže!
Umělecké fotografie soutěžících budou uveřejněny na webu
www.beseda.be a v příštím čísle Zpravodaje. V říjnu pak proběhne
veřejné kolo soutěže s tradičními disciplínami, jako je malá módní
přehlídka, volná disciplína a rozhovor s moderátorem. V porotě zasednou
čestní hosté, zástupci českých institucí a krajů v Belgii.
Budeme se těšit na Vaši účast!

Grilování a dětský den v „Lese snů“
Jako každoročně, i letos vás srdečně zveme do „Lesa snů“ na grilování a dětský den se soutěžemi pro různé věkové
kategorie dětí.

v sobotu 5. června od 12 do 19 hodin.
•	Kdy?
•	Kde?
	„Bois des Rêves“ u Ottignies a Wavru, Allée du Bois des Rêves 1, 1340 Ottignies/Louvain-la-Neuve. Pro
nováčky uvádíme, že z Bruselu se tam dostanete po E 411 směrem na Namur, na exitu číslo 9 v Corroy-le-Grand
sjedete na N25 směr Nivelles. Za velkým kruhovým objezdem je sjezd z N 25 na „Les snů“ již značen. Máme
rezervován prostor F, G, H hned u vjezdu do areálu, napravo před dětským hřištěm, které je rájem pro děti od těch
nejmenších až po dvanáctileté.
•	Co?
Různé grilovací lahůdky jako vuřty, špízy a naložené maso, pečivo, saláty, nealkoholické nápoje, české pivo a víno,
káva, čaj a domácí sladké dobroty. Ceny budou opět lidové.
•	Vstupné?
	Členové Besedy (zaplacený členský příspěvek na rok 2010), pomocníci a děti – zdarma.
Přátelé Besedy – 5 eur. Platit se bude až na místě.
•	Přihlášky?
Abychom mohli připravit správné množství občerstvení, nezapomeňte se do 31. 5. 2010 přihlásit písemně na adrese
spolku spolek@beseda.be nebo klasickou poštou či telefonicky (viz zadní strana Zpravodaje). Uveďte počet osob,
které se s vámi opékání zúčastní, počet dětí uveďte zvlášť.
Těšíme se na shledání.
Za výbor Besedy – Olga
Chcete-li být členy Besedy i Vy, zašlete roční příspěvek ve výši 17€ za rodinu (nebo 12€ za jednotlivce)
na účet krajanského spolku: 363 - 0302241 - 29. Členstvím v Besedě Vám nevznikají žádné povinnosti,
leč můžete se těšit na pravidelnou dodávku tištěného Zpravodaje, slevy na vstupném a drobné pozornosti
na akcích pro dospělé i děti. A hlavně: Podpoříte dobrou věc!
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Centre d´Etudes Tchèques Université
Libre de Bruxelles vás zve do knihovny
a na letní školu češtiny (14. – 25. 6. 2010)
Centrum českých studií (Centre
d´Etudes Tchèques, www.ulb.ac.be/
philo/cet), které v roce 2008 oslavilo
již 10 let svého působení, je vědecké
a pedagogické pracoviště Université
Libre de Bruxelles.
Za svůj vznik a úspěšnou činnost
vděčí CET především neúnavné snaze prof. Jana Rubeše. (V  příštím čísle
Zpravodaje si budete moci přečíst rozhovor v rubrice Představujeme vám
krajany. – pozn. redakce) Prof. Rubeš
se specializuje především na historii
střední Evropy a na českou literaturu
a tyto předměty rovněž přednáší pro
studenty češtiny na ULB. Kromě toho
také překládá (systematicky např.
texty Václava Havla, ale přeložil do
francouzštiny rovněž např. RUR Karla
Čapka nebo Snář Ludvíka Vaculíka),
a v rámci svého působení v belgické
Královské knihovně sestavil katalog
publikací české exilové literatury, které jsou v této knihovně k dispozici (viz
seznam na http://www.ulb.ac.be//
philo/cet/katalog.htm).
Kromě kurzů české historie a literatury mají studenti češtiny na ULB povinné samozřejmě také kurzy jazyka.
Ty jsou zajišťovány českým lektorem,
financovaným Ministerstvem školství
České republiky. V případě CET se
vždy jedná o lektory z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Již během prvních
dvou let studia si studenti osvojí všechny pády i slovesné tvary (včetně pasiva), jistě také díky skvělým skriptům,
které pro ULB vytvořila jedna z bývalých lektorek, PhDr. Dana Slabochová
(ukázku produkce studentů češtiny
můžete shlédnout na http://www.ulb.
ac.be//philo/cet/cours.html#bohemistique, kde v krátkém videozáznamu
jeden ze studentů prezentuje přípravu
české svíčkové na smetaně).
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CET však nabízí i kurzy češtiny pro
veřejnost (od 18 do 20 hod.), a to
ve třech úrovních: N1 – začátečníci,
N2 – mírně pokročilí, N3 – pokročilí
(více informací viz http://www.ulb.
ac.be//philo/cet/cours.html#soir). Tyto večerní kurzy pak doplňuje letní univerzita, kterou CET organizuje na ULB vždy poslední dva týdny
v červnu (letos od 14. do 25. června).
Kurzy letní univerzity se konají každý
den od 18 hod. do 20.30, v sobotu
pak od 10 hod. do 12.30, jsou rozděleny do tří úrovní a doplněny dalším
programem (letos plánujeme např.
komentovanou projekci divadla Járy
Cimrmana, přednášku A. J. Liehma
a úvod do divadelní improvizace).
Všichni zájemci o češtinu jsou srdečně vítáni! (Zapsat se nebo získat další
informace můžete na adrese cet@
ulb.ac.be).
Závěrem můžeme zmínit, že jakožto vědecké pracoviště organizuje

CET také semináře a kolokvia (např.
v r. 2000 o Milanu Kunderovi nebo
v r. 2006 o Vladimíru Holanovi), jejichž výsledky rovněž publikuje (např.
Les Tchèques et les Belges: Une histoire en miroir, kde jednotlivé studie mapují vývoj česko-belgických
vztahů a kontaktů; kniha je k dostání na CET). Studentům a zájemcům
o češtinu je k dispozici také rozsáhlá
knihovna (katalog viz http://www.
ulb.ac.be//philo/cet/bibliotheque.html, kolem 5000 svazků),
která kromě odborných publikací
(lingvistických, historických aj.) nabízí
především českou beletrii (od klasiků
– A. Jiráska a B. Němcové až k současným autorům, např. P. Šabacha
nebo M. Viewegha), učebnice, překlady české literatury a filmy.
Olga Nádvorníková
CET ULB onadvorn@ulb.ac.be
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P řeklady z / do všech evropských
J an W anka & kolegové



jazyků

soudní překladatel a tlumočník



T el .: +32 2 734 47 65, F ax : +32 2 734 47 65
GSM: +32 495 671 638
jan . wanka @ telenet . be
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ZDENĚK ŠTYBAR: Muž rychlých pedálů

Vážený Zdeňku, máte za sebou vynikající sezónu. Než začneme náš rozhovor, dovolte,
abych vám za všechny krajany
v Belgii popřála k vašemu titulu
Mistra světa v cyklokrosu, který jste obhájil v Táboře. Jaké to
je být mistrem světa?
Děkuji. :) Jaké to je? Je to něco, po
čem jsem toužil od mala, takže skvělé, ale zároveň to přináší spousty povinností, které jsem dříve neměl.
U vašich kolegů cyklokrosařů
jste známý jako "tréninkový nezmar". Byl jste vždy od dětství
a mládí takhle na sebe tvrdý?...
(Četla jsem o vaší stáži na Mallorce, když jste jezdil za juniory.)
Bez práce nejsou koláče!
   Vrátíme se tedy k vašim začátkům. Dočetla jsem se, že jste
poprvé seděl na kole, když vám
byly dva roky, poté jste záhy začal závodit na BMX, pamatujete
si ještě na první závod?
Byly mi 4 roky, takže si to samozřejmě nevybavuju, ale mám doma
zarámovaný diplom pro nejmladšího
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účastníka závodu. Bylo to v květnu
1989.   

našim krajanům recept, jak se
nejlépe tento jazyk naučit? 

Přesto jste v dětství přestoupil na hokej... proč? Jak dlouho
jste hokej hrál?

To jsem se chtěl taky zeptat, jestli
by mi někdo nemohl pomoci s vlámštinou.:)

Nepřestoupil, jenom jsem s tím zaplnil zimu. Bral jsem to jako přípravu
na léto k cyklistice.

   Co se vám na Belgii líbí víc
a co méně?

Po experimentování s hokejem jste tedy jasně věděl, že
vám zůstane kolo. Kdy jste přešel z BMX na cyklokros?
Nejdříve jsem jezdil na dráze, potom MTB a v zimě cyklokros. Bylo
to, když jsem byl v kategorii starších
žáků.
Velice brzy jste se postavil na
vlastní nohy. V 16 jste odjel do
Švýcarska. Nebylo vám smutno
po domově? Co rodiče?
Byla to skvělá zkušenost. Od té
doby Švýcarsko miluju a mým snem
je, abych tam mohl prožít stáří. :)
Smutno mi nebylo.
Před pěti lety jste přišel do
Belgie. Bydlíte ve vlámském
Essenu a mluvíte velmi dobře
"vlámštinou". Můžete poradit

Líbí se mi mentalita lidí a pořádek
ve všem... Kolem Essenu není moc
přírody, na kterou jsem byl zvyklý
z Čech. To mi chybí...
Po čem se vám (z Česka) nejvíce stýská?
Právě po té přírodě.
Když si o vás povídám s našimi belgickými přáteli, všichni
říkají: „Štybar, dat is een halve
Vlaming", je to pravda?  Kde
jste "doma"?...
No, už se mi dostává taková přezdívka, že jsem napůl Belgičan, a já
jsem za to rád, že mě lidé v Belgii
takhle berou. Jsem názoru, že domov je jenom jeden, a to je u mých
rodičů ve Stříbře.
  V rozhovoru pro jeden vlámský časopis říkáte, že „vzdá-
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lenost mezi mými rodiči a Essenem je 800 km - čtyři a půl
hodiny a jsem tam“. Co na to
vaše maminka? (Notabene velmi sympatická paní, stejně sympatický je i pan Štybar starší).
No už si na to zvykli:) Je to tak dva
roky zpátky, když se mi to povedlo
přejet tuhle vzdálenost za 4,5 hod.,
a myslím, že to bylo také naposledy.
Provoz stále stoupá a Německo se
stále opravuje – myslím samozřejmě
dálnice. Teď se snažím do Čech létat. Z Eindhovenu jsou občas velice
zajímavé spoje. Nejlevnější letenka
byla za 9,99 €, takže kdo by se plácal v autě:)

duben

(Klasická otázka podávaná Zdeňkovi téměř ve všech rozhovorech,
protože má šarmantní přítelkyni
Ine.)

kuji mu za upřímné odpovědi a přeji
jménem všech krajanů z Besedy fantastickou sportovní sezónu a hodně
úspěchů též v osobním životě.

Každopádně se těším na příští
setkání se Zdeňkem Štybarem, dě-

Anita Březinová

No a když už jsme u poslední
otázky, jsou české ženy hezčí
než Belgičanky?
Rozhodně:)

Návštěva pana europoslance Březiny
v České škole bez hranic Brusel
Ve středu 14. 4. 2010 nám bylo
ctí přivítat v České škole bez hranic pana ing. Jana Březinu, poslance
Evropského parlamentu. Anita Březinová, předsedkyně krajanského
spolku Beseda a vedoucí projektu
České školy bez hranic v Bruselu,
představila panu europoslanci naši
školu a podrobně jej informovala
o historii a vzniku celého projektu.
Pan Březina se seznámil i s částí lektorského sboru školy - Dagmar Strakovou a Kateřinou Müllerovou.
Cílem návstevy bylo nejen zviditelnění projektu v politických kruzích,
ale především hledání možností, jak
dále rozvíjet mezinárodní projekt
ČŠBH. Pan europoslanec se živě za-

PS: Na burzu knih pořádanou Besedou 28. 3. 2010 věnovali mnoho krásných knížek manželé Milan a Olga Černohubí, kteří se po
20 letech v Belgii odstěhovali zpět
do ČR. Tímto jim děkujeme a přejeme příjemné znovupřivykání v rod-

jímal o věkové a národnostní složení žáků a další podrobnosti. Krátce
se seznámil s obsahem výuky všech
tříd a učebními pomůckami pro nejstarší, již školou povinné děti.
Myslím, že setkání s panem europoslancem Březinou bylo velice milé
a prospěšné. Na závěr celé debaty
věnoval pan europoslanec Březina
škole štědrý sponzorský dar, za který mu velice děkujeme! Za obdržené
finanční prostředky budeme moci
nakoupit další učebnice a pomůcky
pro naše žáky.
Dagmar Straková,
koordinátorka a lektorka
ČŠBH Brusel

ných krajích. Jejich knihy se prodávaly po 1 a 2 eurech ve prospěch
ČŠBH. Burza knih vynesla školičce
na nákup pomůcek 51 eur, studenti
češtiny v ISTI a CALL International
navíc nakoupili knížky za 49 eur.
Stále ještě je k dispozici 6 kra-

bic knih, kdo má zájem, spojte se
s Olgou Schmalzriedovou.
Zbylé knihy budou věnovány do
knihovny české sekce v Evropské
škole.
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Společenská rubrika
24. února 2010 se narodila Gloria, dcera  Wima Valckeho a Silvie Kratochvílové.
Upřímně rodičům i miminku blahopřejeme a do života přejeme jen vše nejlepší.
4. května 2010 oslaví narozeniny dlouholetá členka
Besedy, paní Blanka Valachová.
6. května 2010 oslaví narozeniny
paní  Růžena Husinecká – Mees.
30. května 2010 oslaví obdivuhodné 98. narozeniny naše
nejstarší krajanka, paní Ludmila Kupková.  Gratulujeme
tedy dvojnásob a posíláme také přání krajanů k brzkému
uzdravení!
14. června 2010 oslaví narozeniny
paní Olga Dohnalová – Bontridder.

10. července 2010 oslaví narozeniny
paní Eva Langer- Zoubková.
13. července 2010 oslaví vzácné 94. narozeniny
pan Miroslav Klapka z Lutychu, bývalý člen Sokola.
5. srpna 2010 oslaví narozeniny
paní Marie Lippens – Šubrtová.
17. srpna 2010 oslaví narozeniny dlouholetá jednatelka
Besedy, paní Zdeňka Makoňová – De Raad z Gentu.

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

Valná hromada a složení výboru Besedy

Vážení a milí krajané, pravděpodobně si vzpomínáte, že se 7. listopadu 2009 konala valná hromada Besedy, kde jste volili nový
výbor a schvalovali doplněk ke stanovám našeho spolku. Valná hromada potvrdila titul „Čestný člen spolku“ krajankám
Jindřišce Bourgaux – Šimáčkové, Zdeňce De Raad – Makoňové a Jeanine Balsaert – Šponarové ze dne 15. května
2004 a zároveň udělila titul „Zasloužilý člen spolku“ Aleně Gilbertové, Martě Hoenigové a Zoře Papežové.
Od valné hromady pracuje výbor Besedy v následujícím složení:
Předseda:

Anita Březinová

anitabrezinova_int@msn.com
0495 / 77 91 18

Jednatel:

Olga Schmalzriedová

olga.schmalzried@gmail.com
02 / 384 96 44, 0473 / 94 09 54

Eva Foltýnová

eva.foltynova@gmail.com

Kristýna Panneels Kadlecová

kristyna.kadlecova@post.cz

Alena Staňová

Alena.Stanova@seznam.cz

Pokladník:
Zpravodaj, kultura:
Člen výboru:

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:
Odpolední dýchánek
Film a beseda o Karlu Hašlerovi
Návštěva koncentračního tábora
Československá
retrodiskotéka
Barbecue a dětský den
Besídka ČŠBH

České centrum, rue du Trône 60,
Brusel
Breendonk, Sraz 13:30
před vchodem do pevnosti

sobota 24. 4. 2010
od 15.00  hod.
sobota 8. 5. 2010
od 14.00  hod.

Feestzaal Nova Machelen,
Turcksinstraat 68, Machelen

sobota 22. 5. 2010
od 19.30 hod.

« Bois des Rêves »
u Ottignies a Wavru
Prostory ČŠBH,
avenue Buyl 150, Brusel

sobota 5. 6. 2010
od 12.00 do 19.00  hod.
sobota 27.6. 2010
od 10.00 do 12.00  hod.

Zpravodaj vychází čtvrtletně, členové Besedy jej dostávají poštou automaticky,
ostatní na požádání. Každý zájemce může dostávat eletronickou verzi Zpravodaje e-mailem,
stáhnout si jej též můžete z webových stránek Besedy, www.beseda.be
Příští číslo Zpravodaje vyjde v září 2010, uzávěrka pro vaše příspěvky je 15. srpna 2010.
Pište nám na adresu: spolek.beseda@email.cz nebo spolek@beseda.be, nebo poštou na:
Český krajanský spolek Beseda, 15, Rode Kruisstraat, 2830 Willebroek
Telefon: 0032 3 / 866 05 07   Mobil: 0032 495 / 77 91 18
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