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PŘÁTELÉ,
Dlouho jsem přemýšlela jak začít tento úvodník: Smutně? Vesele? Neutrálně?
Kriticky? …… nevím. V hlavě se mi honí všechny náměty dohromady a vlastně
se tak trochu i prolínají.
Možná bych měla začít nejaktuálnější a nejsmutnější záležitostí: Simona Monyová. Všichni, kdo byli na její besedě v Besedě v únoru 2011, viděli sympatickou, krásnou, pracovitou mladou dámu, která vesele podepisuje svoje knížky,
jež její manžel (notabene: láskyplně se na ni dívaje) prodával. Šok a smutek pár
měsíců poté, když jsem slyšela z rádia (5. srpna) ve zprávách, že ten „milující
manžel“ je pravděpodobně vrahem…. manželky Simony Monyové! Opravdu nás
to všechny zdrtilo (už i proto, že jsme s nimi prožili víkend) a to, že se takového
něco stane, bych očekávala asi jako Vesuv na Václaváku…….
Možná bych měla pokračovat veseleji: BABYBOOM  Čechů v Belgii se nevyhnul ani Besedě a opory spolku Kristýnka (Zpravodaj) a Eva (účetní) se chystají
na mateřskou. Lay out Zpravodaje a hlídání účtů teď na dlouhý čas vymění za
kočárek, přebalování, první zoubky a jediné, co bude asi teď aktuální pro obě,
bude naše bruselská školička.
Tímto se pomalu dostávám k praktickým záležitostem a programu na druhé
pololetí. Nejprve bych vás chtěla také pozvat na VALNOU  HROMADU, která
se opět po dvou letech sejde a zvolí si nejen nový výbor (vše se dočtete uvnitř
čísla), ale i nového předsedu. Je čas bilancovat, předat žezlo mladším a ustoupit
novým nápadům. Osobně si myslím, že za čtyři roky, co jsem Besedu „vedla“,
se uskutečnilo dost úspěšných aktivit, ale nejvíc asi budu vždycky hrdá na to, že
se mi povedla otevřít v Bruselu Česká škola bez hranic – moje dítě, které teď už
vyrostlo a je schopné samostatně žít.

Foto z Besedy se Simonou Monyovou.
Z diskuse na www.monyova.cz:
22. 6. 2011 – Anita
Milá Simono, zdravím z Bruselu, moc na vás vzpomínáme.
Právě jsem si objednala Srdceboly, až přijedu do ČR,
budou u maminky :-). Těším se na knížku o nás (bez nás).
Pozdrav též manželovi. Ať se vám daří.
Anita
22. 7. 2011 – odpověď Simony Monyové:
Milá Anito, často na vás všechny vzpomínáme. Slovo jsem
dodržela, Brusel v knize zmínila, ale hlavně to prosím
neberte vážně. To víte, fabulace… Manželovi pozdrav asi
nevyřídím, před měsícem jsme se bohužel rozešli.
Simona

Ihned po Valné hromadě, která bude v Pražském domě, se vám večer představí známá česká designová šperkařka Kamila
Písaříková se svými jelínky www.deers.cz . Zajímavý program, kde vám vtipně i vážně popovídá o svých začátcích, budete si
moci svého jelínka nazdobit a v neposlední řadě si ze speciální „bruselské“ edice jelínka i koupit. Dámy…ale i pánové, určitě
přijďte, už teď – úspěch zaručen .
V říjnu vás, milí krajané, čeká Česko-Slovenská zábava se skupinou, kterou si založila parta mladých mužů pracujících na
institucích v Bruselu: takže hudba z vlastních zdrojů. Od klasiky po rock….. od Žbirky po Kabáty, vše je možné. K tomu gulášek,
české pivečko……. Takže datum 15. 10. 2011 si už teď zapište do kalendáře.
Do konce roku  budou pak zbývat už jen dvě akce, a to vánočky u Olinky a Mikulášská, tentokrát v prostorách Stálého zastoupení…….
………vidíte, vše je pěkně naplánováno a já se budu těšit na další nové „věcičky“ a nápady, které nám Beseda v novém kabátku připraví.
Začala jsem smutně a končím také tak trošku smutně, ale už klasik řekl: „něco krásného končí, něco krásného začíná“.
Tak hurá…. otevřít Zpravodaj a příjemné čtení…..
Anita Vanesse-Březinová
BESEDA
15, Rode Kruisstraat
2830 Willebroek
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ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BRUSEL
Děti z České školy bez hranic v Bruselu mají za sebou další školní rok. Projekt, který funguje pod patronátem
krajanského spolku Beseda, je velmi úspěšný a o zápis do školy je dva roky po jejím otevření čím dál větší zájem.
Tamní učitelé uspořádali u příležitosti předání vysvědčení malou besídku. Více předsedkyně krajanského spolku
Beseda Anita Březinová:
Česká škola bez hranic zakončila již svůj druhý školní rok pěknou školní besídkou.
Od nejmenších Broučků po nejstarší Indiány všechny děti obdržely vysvědčení, za
něj knihu a ti nejmenší kufříček plný překvapení.
Hra na hudební nástroje, rytmika, tanečky a veselé divadélko manželů Mladénkových ukončily letošní aktivity. Fotoaparáty cvakaly, rodiče uronili slzičku a paní
učitelky hrdě předvedly um svých žáčků.
Dojemné pro všechny vyučující bylo i předávaní květin od nejmenších dětí, paní ředitelka Dáša Straková práci
každého učitele ohodnotila krásnou orchidejí a já krabičkou pravých nefalšovaných belgických pralinek.
I když se stále potýkáme s každodenními problémy s chodem školy spojenými, je v podobných chvílích jasné, jak
rodiče, vyučující a děti drží pohromadě a že se Česká škola bez hranic v Bruselu stala pevnou součástí jejich života.
Za vše hovoří i velký zájem, zápisy pro příští rok velmi převyšují nabídku.
Krajanský spolek Beseda může být právem pyšný, že tento velký projekt může, díky Československému ústavu
zahraničnímu, MZV a daru od pana poslance Březiny úspěšně realizovat.
Těšíme se v září na shledanou.
Anita Březinová,
předsedkyně krajanského spolku Beseda

ROZVRH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
(max. počet dětí ve třídě je 10!)
ČTVRTEK 10:15 – 11:00
Baby club – děti od 18 – 30 měsíců
SOBOTA 9:20 – 13:00

Školní děti od 2.třídy ZŠ
výuka českého jazyka a prvouky
NEDĚLE 9:40 – 10:30
Děti od 2,5 (narozené do dubna 2009) do 3,5 let
NEDĚLE 10:40 – 11:30
Předškoláci od 3,5 let (narozené do dubna 2008) do 5 let
NEDĚLE 11:40 – 13:15
Předškoláci 5 – 7 let
literárně-dramatické zaměření na český jazyk a předškolní výchovu
INFORMACE O VOLNÝCH MÍSTECH V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH A AKTIVITÁCH ŠKOLY:
CSBH-Brusel@email.cz, http://csbh.webnode.cz/
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Valná hromada a volba nového výboru
Milí krajané, členové Besedy,
Dovolujeme si vás srdečně pozvat
do Pražského domu (av. Palmerston
16, 1000 Brusel), kde se v sobotu
24. září 2011 od 14h30 koná valná hromada spolku. Pozvánku spolu
s programem jednání a volebními lístky dostanou členové Besedy elektronicky či poštou nejpozději dva týdny
předem.
Valná hromada je platformou, kde
se bilancuje dvouletá činnost výboru a spolku, (letos se to týká i naší
České školy bez hranic) a volí se
nový výbor. Kde jinde než zde máte

jedinečnou možnost se vyjádřit: položit otázky, předložit podněty a návrhy,
ovlivnit chod Besedy a nasměrovat
její aktivity?
Na tomto místě bych chtěla hlavně

poděkovat všem členkám stávají-

cího výboru, které se po několik let
celou duší zapojovaly do krajanské
práce, která je sice prací dobrovolnou, tedy vykonávanou ve volném

čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu, přináší však pocit uspokojení
a smysluplnosti konání. To, že byli
účastníci našich akcí spokojeni, se
dalo vždy vyčíst z jejich tváří, poznat
z jejich pochvalných slov, případně i z
následných mailů. Velkou zásluhu na
organizaci všech besedních akcí má

především stávající předsedkyně
Anita Březinová, dále editorka Zpravodaje Kristýna Kadlecová, pokladní Eva Foltýnová a průvodkyně Alena Staňová. Za všechnu jejich práci
pro spolek jim a jejich rodinám patří veliký krajanský dík!!! Bohužel

nadová a Dušan Swalens. Informa-

ce o jednotlivých kandidátech a jejich
motivaci stát se členy výboru dostanete společně s hlasovacími lístky.
Kandidáti se vám také osobně představí na valné hromadě. Každý člen
Besedy má právo kandidovat do
výboru. Pojďte to též zkusit a shledá-

te, jaké zadostiučinění vám může tato
dobročinná práce přinést! Všechny
vaše návrhy a kandidatury jsou vítány,
jen je třeba si pospíšit!

všechny čtyři   z výboru odcházejí.
Věříme, že své bohaté zkušenosti ze
spolkové práce rády předají svým nástupcům a zůstanou nám nadále nakloněny. Přejeme jim hlavně pevné

Po projednání potřebných záležitostí a volbách výboru bude následovat občerstvení a volná zábava. Od
17 hodin máte možnost se zúčastnit
šperkařského ateliéru (viz dole).
Nezapomeňte se rychle přihlásit na
spolek.beseda@email.cz,
počet
míst je značně omezen!

se na všechna naše budoucí setkání!

Těšíme se na shledání
s vámi VŠEMI!   

zdraví a hodně radosti a úspěchů
ve všem dalším počínání! Těšíme

Do nového výboru kandidují následující krajané: Olga Schmalzriedová, Dáša Straková a nově také
Martina Schusterová, Petra Str-

Za výbor Besedy Olga
Schmalzriedová

Kamila Písaříková a její ORIGINÁLNÍ
ŠPERKY JELÍNKŮ míří do Bruselu!
jede předvést v sobotu 24.9 od
17.00 do Pražského domu, kde
pořádáme s Kamilou Písaříkovou
besedu a workshop. Šperky budou též k prodeji!

Opravdu jste o ní ještě neslyšeli?
Tak to jste asi dlouho nevytáhli paty
z Belgie! Kamila Písaříková je v naší
domovině velmi oblíbenou designérkou šperků s jelínky, ale také fashion stylistkou, módní redaktorkou
a fotografkou. Vystudovala Institut
tvůrčí fotografie na Slezské  univerzitě v Opavě a mezi její klienty nyní
patří takové značky jako Vichy, Reserved, Baťa a Schwarzkopf.
My se budeme v Bruselu těšit
hlavně ze "speciální bruselské
edice" jejích šperků - ty nám při-

Kamila vytváří z broušených komponentů Preciosa a Swarovski brože, přívěsky, korále, náramky, sponky, čelenky, náušnice a další jelení
produkty, třeba i na psí obojky. Její
šperky jsou na trhu od roku 2005
a nepochybujeme, že vás okouzlí.
Každý jelen je originál, každý má
své jméno, příběh a je v prodeji
i s náhradními díly.
Šperky jelínků si za dobu, co jsou
na světě, získaly mnoho fanynek,
které věrně doplňují svá stáda. Patří mezi ně třeba Chantal Poullain,
Eliška Kaplicky, Míša Maurerová
a Lucie Borhyová. A parádu dělají
i za hranicemi. Stádečka šperků s je-

línky putovala skoro do celé Evropy,
pobíhají i v Americe, Mexiku, Africe
a nově se jelínkům zalíbilo i v Japonsku. Nemůžeme opomenout ani
prvního jelínka na bruslích, který
prezentuje Českou republiku na belgických kluzištích na dresu Silvinky
Vanesse.

www.deers.cz
Pro velký zájem a omezený počet míst se prosím předem nahlaste na spolek.beseda@email.cz, do
předmětu vaše jméno, počet osob
a „heslo" JELÍNCI.
Anita Březinova a výbor Besedy
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Jak jsem se vdávala… v pátek třináctého…
A tak jsem konečně, po dlouhých
letech pátrání a hledání, nalezla toho
pravého muže. Toho, se kterým je mi
dobře, na kterého se mohu spolehnout a se kterým jsem se taktéž rozhodla založit rodinu. Jsem už taková,
že spoustu věcí řeším na poslední
chvíli (no, ti, co mne znají, vědí, že
jsem velmi váhavá, a než se k něčemu dokopu…, občas to opravdu trvá
), nebo na všechny ty věci zkrátka
nemám až tolik času, a tak se stává,
že se pak snažím vše dohnat a čas
od času se přihodí, že se toho musí
stihnout hodně, a to v dosti krátkém
časovém limitu. A tak i přesto, že se
přítel do svatby hrnul již dávno, nebyla doteď svatba na pořadu dne.
Ale s očekávanou radostnou událostí (čti: přes pupek už jsem si ani
nemohla zavázat tkaničky u bot) se
i tomuto projektu dostalo patřičného zvážení, svolení z mé strany a začali jsme plánovat.
Zvolili jsme si krásné datum:
13. května, a jak si můžete ověřit
v kalendáři, letos to připadlo na pátek. Vzhledem k tomu, že den D narození našeho miminka byl od tohoto data vzdálen pouze měsíc, věděli
jsme, že svatební cesta nebude žádný adrenalin, žádná exotika či vzdálená země, ale musíme zůstat pěkně
„při zemi“ (rozuměj: někde v okolí
Belgie). Ale i přes tuto malou „komplikaci“ jsme se nechtěli svatební
cesty vzdát: přece jen jsme toužili
mít vzpomínky na nějaké hezké momenty následující našemu ANO na
radnici. Zvolili jsme tedy romantické město Paříž, které je od Bruselu
vzdáleno co by Jan Železný (popřípadě Barbora Špotáková) oštěpem
dohodil, s tím, že vzhledem k mému
stavu to nebudeme přehánět, ale
strávíme tam příjemné a jednoduché
chvilky – zajdeme si na nějaké hezké
představení do divadla, na pěknou
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a výbornou večeři
do nějakého šik-podniku a tak.
Představa
hezká – jak jsme si
naplánovali, tak
jsme také všechno zajistili: nakoupili jízdenky,
vstupenky, zamluvili hotel, restauraci – zkrátka, byli
jsme na všechno
připraveni!
V Paříži jsme
se svátečně nachystali a vyrazili
do divadla, byla
na nás radost pohledět – mladý,
krásný pár (pochybujete snad
o tom někdo???
), očekávající
přírůstek do rodiny… jako ze žurnálu! , no – asi
až do té chvíle,
než jsem sebou
v divadle sekla na zem a dosti ošklivě si zlomila nohu. Z divadelního
představení a celé Paříže jsme tudíž
neviděli nic – kromě tedy pařížské
nemocnice, následoval převoz do
Bruselu, operace a já byla od té chvíle v nemocnici upoutaná na lůžko ,
neboť jsem nemohla vůbec chodit.
Naštěstí operace proběhla bez následků pro miminko, takže alespoň
v tomto ohledu jsme měli „štěstí
v neštěstí“… po pár týdnech došlo
i na den D a 28. 5. 2011 se nám narodila naše krásná Matilde .
Doktoři mne již pustili domů, a tak
jsme ve třech v teple domova. Bydlíme sice ve čtvrtém patře bez výtahu (a navíc máme duplex – neříkala
jsem už, že to se mnou nikdy není

úplně lehké? ), takže moje pohyblivost je vymezena do x m² bytu
– a také vím, že pořádně chodit se
naučím zhruba v té době co Matilde
(není nad to učit se stejné věci společně s dětmi, že? ), ale říkám si,
že to vše mohlo dopadnout mnohem
hůře, a tak jsem ráda, že to dopadlo
alespoň tak, jak to dopadlo.
Nicméně – až uvidím v kalendáři
příští pátek 13ého – nebudu se hrnout do žádných dalších akcí a raději
vyčkám pěkně v koutě a počkám, až
to přejde !

Antonella Ciriello
perem Evy Foltýnové
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Česko-Slovenská zábava
Hraje Slovensko-Česká kapela z Bruselu!
kde? Brusel – Ganshoren, sál De Zeyp www.dezeyp.be
(v dosahu městské hromadné dopravy)
kdy? 15. 10. 2011 od 19.30
K jídlu a pití: gulášek, česká a belgická piva, vínko a i nějaké to nealko
Vstupné: 15 euro nečlenové, členové 10 euro.
V pionýrském kroji nebo pionýrském šátku VSTUP zdarma :-)
Vstupné je nutno zaplatit předem na účet BESEDY: 363-0302241-29

Chlap jako břitva
Jak jsme byli naposledy v ČR, tak
jsem si tam zapomněl svůj oblíbený holicí strojek na žiletky. Po pár
dnech zpět v Bruselu jsem byl zarostlý jak loupežník. Představa, že
si začnu kupovat plastové „geniální“
strojky dvoj-, troj- a devítihlavé, teda
pardon „- břité“, všemožných renomovaných značek, mne nenadchla.
Obzvlášť když si představím, že to
použiju a za týden to poletí do koše.
Představa hromady tupých superstrojků, které za sebou zanechám,
mne vrátila v čase zpátky.
Dědeček měl z javorového dřeva
kazetu, která po otevření skrývala

vyklápěcí, do předního okraje zaklapávací zrcadlo, a uvnitř byly poklady... Ukrýval tam před námi, dětmi,
čtyři břitvy zn. Solingen a Old England, mýdlo v kelímku, kamenec,
štětku a obtahovací pás. Úplně se
mně nyní vybavilo, jak to krásně vonělo, a také se mi vybavilo, jaké tahy
děda prováděl. A bylo rozhodnuto...
Když jsem svůj plán pověděl Libušce, tak mně hned břitvu a mýdlo
objednala přes net z Velké Británie.
Řemen z nějakého neznámého důvodu, patrně jen CI5, nebyl poslán.
Ale... a teď to přijde: když jsem to
mýdlo Clowley otevřel, bylo to ono!

Přesně ta vůně mýdla, kterou pamatuji. Takže od tohoto týdne se holím
již a pouze břitvou. Má to výhody: je
to ekologické, tradiční, sentimentálně konzervativní, snad i mužné a nakonec jsem hladší než dříve. A vtipálkům můžu vzkázat, že hlava se při
prvním tahu rozhodně nekutálela po
podlaze a nebylo vymalováno červenou.... Jen se nesmí spěchat. Můžu
to jen doporučit!
Tak, pánové, kdo z vás je chlap
a přidá se ke mně? Je to možnost
k založení pánského klubu, nemyslíte?
Honza Soukup
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Představujeme vám krajany
S někým se léta stýkáte a myslíte si, že ho dobře znáte. A pak náhle zjistíte, že tomu tak
vůbec není. Totéž totiž potkalo i mne při společném povídání si s krajanem

Dušanem Swalensem – Poláškem.
Z vašeho vyprávění vím, že pocházíte ze Zlína, kde jste prožil krásné dětství, na které velmi rád
vzpomínáte. Tam jste studoval na stavební průmyslové škole, tam jste začal i amatérsky fotografovat. Zajímalo vás umění, dělal jste sportovní školu se zaměřením na atletiku. Pak jste začal
tančit, zprvu latinsko-americké, později country tance.
Co následovalo poté?

V sedmnácti letech jsem si hluboce
uvědomil svou existenci. Něco jako
„myslím - tedy jsem“. Dal jsem se na
jógu a meditace. Pojal jsem východní filozofii dynamicky. Budhizmus mě
magicky očaroval. I tím, že se jako jediné „náboženství“ v celých lidských
dějinách šířilo mírovou cestou. Až
jsem dospěl do ezoteriky, které se věnuji dodnes. Zajímá mě vesmír, vzhlížím s úctou k duchovnu, přemýšlím
o minulém i budoucím životě  ...
Mojí velkou láskou a koníčkem se
stalo fotografování.
Po stavební průmyslovce jsem vystudoval soukromou filmovou školu
ve Zlíně, obor fotografie a kamera.
Pracoval jsem pro regionální TV,
byl jsem oficiálním fotografem několika ročníků Mezinárodních festivalů
filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
Jak to bylo s kouzelným
dědečkem?

Za nejdůležitější bod svého života
považuji setkání s filozofem a fotografem Bohuslavem Růžičkou, zakladatelem umělecké školy v Ostravě,
jehož jsem byl posledním žákem.
Právě tento muž pro mě představoval kouzelného dědečka. Byl mým
duchovním otcem, byl to on, kdo mi
dával rady do života, s ním jsem objevil nový svět. A také makrosvěty.
Makrofotografie probouzí naši obrazotvornost, každý den ji můžete vidět
jinýma očima, hledat v ní jiný obsah.
Tím je nesmírně zajímavá.

se coby student mítingů na náměstí
Míru ve Zlíně a můj koníček - fotografování dostal zelenou. Byl jsem
náhle jako ryba ve vodě. Díky oněm
událostem jsem dostall prostor k výstavě nejen fotografií, ale i mých uměleckých pokusů.
Jak jste se vůbec dostal
do Belgie?

Do Belgie jsem začal jezdit poté,
co jsem se seznámil s Pavlem Boudou z Čs. televize, který potřeboval
kameramana. Nejprve jsem pracoval
pro ČsTV jako externista, později mi
bylo přislíbeno místo oficiálního kameramana. To však na poslední chvíli
padlo. Můj sen stát se mezinárodním
kameramanem, se mi zhroutil. Naštěstí mi tchán nabídnul práci u něj,
alespoň coby řemeslník. I když jsem
měl obě ruce levé . Byla to těžká
doba ...
Vaše manželka je Vlámka,
prozraďte mi něco o ní.

Těch mezníků bylo ale více, že?

Máte pravdu, Kristel je Belgičanka-Vlámka. Belgie jí byla ale malá,
zachtělo se jí jezdit po světě. Jako
lektorka přijela přes Norsko do ČR,
kde ji ve Zlíně přijali na filmovou školu, kde učila angličtinu. Tam jsme se
i seznámili. Vydrželi jsme spolu pět let
a nakonec jsme se v r. 1997 vzali na
zámku Lešná u Zlína. I když jsme žili
v ČR, dal jsem si osobní závazek, že
se naučím vlámsky, což jsem i splnil.
A nejen to. Převzal jsem i manželčino
příjmení. Do té doby jsem byl Dušan
Polášek. Nakonec jsem se s ní přestěhoval do Belgie, kde nyní žijeme.

Dalším mezníkem v mém životě
se stal listopad 1989. Zúčastnil jsem

Něco na vás vím a hned to taky
prozradíme, ne?
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Tuším, co máte na mysli. Že jsem
velký propagátor domácích porodů.
Uzrávalo to ve mně pomalu, ale jistě.
První dítě (Tom Benjamin 13 let) byl
narozen ještě v porodnici. Jonathan
(11 let) zůstal s Kristel v porodnici
pouze 5 hodin a Liselotte (9 let) se již
narodila doma s porodní asistentkou.
Poslední Jake Owen (3 r.) přišel na
svět opět doma, s porodní asistentkou, ale v bazénku s vodou, A jak mu
to svědčilo!
Vím o vás, že se pokoušíte
i o psaní.

Píši do šuplíku povídky ze života
nebo fikce. Sepisuji rodinnou ságu
zvanou "Náhody".
Tu jsem četla a pro zajímavost
z ní cituji jeden paragraf:

"Život je o mezilidských vztazích.
Proto budu vyprávět o setkáních
s moudrými lidmi, na které je mé dosavadní pozemské bytí bohaté. Díky
tomu mohu konstatovat z pozice třicetiletého mladíka (dnes je ovšem
Dušanovi 37 let – pozn. pisatelky),
že se považuji za dítě štěstěny. Pokud bych měl zítra zemřít, asi bych
cítil naplnění a vděk za poskytované
dary životem. Od zítřka tedy žiji s bonusem!"
To však není zdaleka vše.

Je to tak. Ilustroval jsem např. knihu
folklorního souboru Kašava, zvanou
„Šťastikování“.
Minulý rok jsem vytvořil svoje páté
dítě - knihu ELEMENTY. Jde o cykly
makrofotografie. Ti, kdo chtějí rozvíjet svoji fantazii, si mohou knížku prohlédnout na www.swalens.
eu, nebo ji i objednat na e-mailu
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dusan@swalens.eu.
Pracuji rovněž na další knize makrofotografie s přírodními objekty. Jezdím do botanické zahrady, kde hledám náměty hlubší, než je jen focení
kytiček.
Zmiňuji-li se o kytičkách, jsem rovněž vášnivým kaktusářem. Vybudoval
jsem si poměrně unikátní sbírku kaktusů, na níž si na základě vlastních
experimentů ověřuji, že rostliny komunikují s člověkem.
Takže jste zůstal u fotografování
a psaní?

Ale vůbec ne. Zmínil jsem o tom,
že jsem prožil těžkou dobu, která je
však naštěstí již za mnou. Díky řemeslničině. Časem jsem se jí přizpůsobil
a dokonce se mi i zalíbila. Podílel jsem
se na rekonstrukci starých budov, kde
jsem objevil i dokument z dávných
dob. Ten mi pak dal podnět k sepsání
mé prvotiny filozoficko-didaktické fikce „Návod k užití orientačních značek
na pouti životem“.
V současné době jsem existenčně
zakotvil jako vedoucí prodejny Chocoland v Bruselu (vedle Manneken-Pis).
Občas i profesionálně fotografuji
pro evropské instituce v Bruselu.

září

Můj život mi trochu připomíná
"americký sen", kdy lidé začínali od
nuly a propracovali se.
A ještě poslední otázka. Jste ve
spojení s českými krajany?

Někdy před třinácti lety jsem se
scházíval s Čechy a Slováky na Place Jourdan v kavárně The First. Jednou jsem je pozval na BBQ k nám
domů a od té doby se s nimi přátelím. Nedlouho poté jsem se dozvěděl
o krajanském spolku, kam jsem začal
docházet a příležitostně jsem pro ně
i psal do Zpravodaje. Bohužel, pro
přemíru práce jsem musel spolupráci
ukončit, což však nyní napravuji.
Krajany mám rád a bylo by mým
velkým přáním pro ně opět pracovat.
Na závěr ještě odcituji část z vaší
rodinné ságy, která ukáže, jak lpíte
na své původní vlasti:

"Se svým starším bráchou Milanem
jsme mohli být Kanaďané. Když taťka chtěl zdrhnout za kopečky, mamka lpěla na rodné hroudě. Jako kluci
jsme toho litovali. Dnes ji chápu.
Sám žiji v zahraničí a vím, že kořeny
se přetrhat nedají. Nejpozději na dů-

chod plánuji návrat na Moravu. Tajně
doufám, že to bude brzy. Jó, každý
„strojvůdcem“ svého štěstí!".
Do onoho důchodu máte ještě
daleko, ale i tak vám i celé vaší rodině přeji alespoň časté cesty do
vaší milované vlasti. Jako dovedný
strojvůdce to jistě dokážete :-).

Jménem krajanů i jménem svým
Dušanovi za zajímavé povídání
poděkovala
Alena GILBERT

V minulém čísle Zpravodaje jste se v článku o krajance Anně Kratochvílové dočetli, že je jejím velkým
přáním vrátit se zpět do své vlasti. A hle ... netrvalo to tak dlouho a ona se již natrvalo vrátila do Brna. Radujeme se s ní a přejeme jí, aby se její návrat ke kořenům vydařil, aby byla v kruhu své rodiny a přátel skutečně
šťastná! Za krajany a přátele z Besedy Alena Gilbert a Olga Schmalzriedová.

Omladina z české komunity
slaví v Belgii úspěchy
Vnučky paní Gilbert Anetku a Lucii Tvrzníkové známe, každým rokem tu
potrápí belgické sportovkyně. Letos opět předvedly sílu českého sportu.
Anetka (15 let) hrála letos pouze 2 tenisové turnaje, oba v Bruselu. První
s převahou vyhrála a druhý jí unikl jen o vlásek. Probojovala se sice do finále,
které se mělo hrát v neděli, ovšem pro déšť bylo odloženo na pondělí, když
již Áňa odlétala do Prahy :-((. Její soupeřka tak vyhrála skrečí.
Lucie (21 let) zde hrála opět na mezinárodním turnaji v raketlonu v Oudenaarde, kde prohrála teprve ve finále. Stala se však velkým překvapením
turnaje, jelikož hned v prvním kole vyřadila světovou trojku.
A ještě něco: Díky i tomuto turnaji se Lucka v letošním roce stala světovou
jedničkou v raketlonu.
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září

Společenská rubrika
Milí krajané, nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě. Děkujeme.
29. dubna 2011 zemřel pan Paul Baland, nadšený propagátor a milovník české kultury a hudby, organizátor
četných poznávacích zájezdů do České republiky a koncertů české hudby v Belgii.
5. května 2011 zemřela paní Olga Dohnalová – Bontridder, nadaná malířka, vzdělaná žena se širokým
rozhledem a velká vlastenka.
Paní Danielle a panu Albertovi vyjadřujeme naši upřímnou soustrast se ztrátou
jejich celoživotního partnera. Čest jejich památce!
2. dubna 2011 se narodil Patrick, syn Sylvaina a Jany Formových.
28. května 2011 se narodila Matilde, dcera Petera Sheppersona a Antonelly Ciriello.
16. června 2011 se narodila Mélanie, dcera Vincenta Hamelinka a Catherine Hoening.
Rodičům i dětem srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, hodně lásky a štěstí.
2. září 2011 oslaví narozeniny členka Besedy,
paní Eliška Meulemans – Kneblová z Brugg.
20. září 2011 oslaví narozeniny paní Jindřiška
Bourgaux – Šimáčková, dlouholetá předsedkyně
Besedy ze Genvalu.

21. září 2011 oslaví narozeniny pan Miroslav Král,
jehož rodiče v 30. letech provozovali v Bruselu v rámci
Besedy slavné krajanské loutkové divadlo.
22. září 2011 oslaví narozeniny dlouholetý člen našeho
spolku, pan Ján Valach, hudební skladatel, varhaník,
profesor hudby z Antverp.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně dobré zdraví,
spokojenost a krásnou životní pohodu.
30. července 2011 uzavřeli sňatek pan Jiří Kolman a slečna Marie Bruníková.
Manželům posíláme upřímné blahopřání, aby prožili společný život ve štěstí, lásce a porozumění.

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:
1. Valná hromada
2. Šperkařská dílna s jelínky
3. Česko-Slovenská zábava
4. Mikulášská nadílka
5. Společné pečení vánoček

Pražský dům,
avenue Palmerston 16, Brusel

Sobota 24. 09. 2011
od 14h30

Pražský dům,
avenue Palmerston 16, Brusel
Gemeenschapscentrum De Zeyp,
Van Overbekelaan164,
1083 Ganshoren
Stálé zastoupení ČR při EU,
rue Caroly 15, Brusel

Sobota 24. 09. 2011
od 17hodin

Rue des Arbalétriers 51,
1420 Braine-l´Alleud

sobota 10. 12. 2011
od 10 hodin

Sobota 15. 10. 2011
od 19h30
Neděle 4. 12. 2011
od 14 hodin

Roční členský příspěvek pro jednotlivce činí 12 eur a pro rodinu 17 eur. Převod je třeba provést na účet Besedy
vedený u ING 363-0302241-29.
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 listopadu 2011, uzávěrka pro vaše příspěvky je 10. října 2011.
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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