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Českého krajanského spolku Beseda

Milí čtenáři, 
pořadové číslo kalendářního roku se nám 

opět navýšilo, a to i přesto, že rok s číslem 
předešlým byl takový…celý nijaký. Nebudu 
vám tady omílat to, co o  éře covidové 
určitě čtete všude možně. Celý uplynulý 
rok mě nutil zamýšlet se nad tím, jak se 
mám dobře, že mám (až na nějaké rýmičky) 
zdravou rodinu, děti, které se mají k světu, 
manžela/parťáka, s  kterým si rozumím, 
práci, která mě i přes krizi živí a hlavně baví. 
A  tak bych vám chtěla popřát, abyste se 
nenechali ochromit strachem a  dařilo se 
vám soustředit se na  to, co je ve  vašich 
životech kladné a  dobré. Buďme za  to, 
co máme, vděční, ideálně každý den. 
Jednak vyšleme pozitivní energii, jednak se  
budeme cítit lépe a pak i  ty věci negativní 
nebudou vypadat tak černě.

Ne každý má totiž v životě tolik darů. Třeba 
bratrovi jedné mojí kamarádky z ničeho nic 
diagnostikovali leukémii! Bojuje za  velké 
podpory svého okolí, ale chybí mu jedna 
nesmírně důležitá věc: vhodný dárce! Toto 
mě přimělo „rozhoupat“ se a  udělat krok, 
o  kterém jsem už delší dobu uvažovala: 
nahlásit se do registru dárců nejen kostní 
dřeně, ale také krve. Moje troška může 
někomu zachránit celý život. To přece stojí 
za trochu nepohodlí při odběru, nemyslíte? 
Pokud ještě váháte, přečtěte si informace 
na  webu: https://www.stemcelldonor.be/ 
nebo https://www.rodekruis.be/en/what-
can-you-do/give-blood/am-i-able-to-give-
blood/, registrace je velice jednoduchá. 
Odběr jako takový s sebou sice nese určitá 
rizika, jako každý lékařský zákrok, zdaleka se 

ale tady v  Belgii nedělá „velkou stříkačkou 
do páteře“, jak má spousta lidí (donedávna 
včetně mě) zafixováno. 

 I  přes tento prapodivný čas hledáme 
cesty, jak nás – krajany – alespoň trochu 
sblížit. Loňské plány jsme musely s děvčaty 
ve  výboru přehodnotit, spoustu akcí také 
zrušit, přesto se nám podařilo zajistit 
alespoň pár zajímavých věcí. Dočtete se 

o  nich na  straně 2-3. O  tom, co bychom 
rády podnikly letos, pak na  straně třináct. 
Kromě toho bych ještě ráda „vypíchla“ 
úplnou novinku na  stranách 7 až 10: mini 
časopis pro děti Folkloráček, dílo nadané 
výtvarnice Kateřiny Hejdové (medailonek 
na straně 6). 

Příjemné čtení přeji, 

editorka Zuzka

ilustrační foto

https://www.stemcelldonor.be
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IV. andělské vaření a pečení
Tato užitečná a příjemná aktivita proběhla na začátku února, kdy jsme ještě netušili, 

že to bude poslední normální setkání, které se nám podaří v roce 2020 uskutečnit. 
Jelikož jsme optimisté, věřili jsme, že epidemii společně do půl roku zvládneme... 
všechny ostatní plánované akce však musely být vloni postupně rušeny. 

O tomto vaření a pečení si můžete přečíst na stranách 4 a 5 v 1. čísle Zpravodaje 
za rok 2020. Najdete tam i recept na španělské ptáčky: https://beseda.
be/2020/03/01/zpravodaj-2020-01-brezen/

Mikulášská nadílka
Nejsem si jistá, zda se Mikulášské na-

dílky konaly hned po  založení Besedy 
v březnu 1904, tak daleko sahají pouze 
záznamy o členských příspěvcích, avšak 
po  první světové válce již Mikuláš čes-
kým a  slovenským dětem v  Belgii kaž-
doročně (s  výjimkou 2. světové války) 
naděloval. Jistě tedy chápete, že jsme - 
 

nehledě na boj s covidem - nemohli na-
dílku jen tak vynechat! 

Česká teta Lída se na pečení chystala 
již od léta, bohatě se přímo u souseda - 
včelaře zásobila medem, nakoupila 
všechny ingredience a  pak začala 
ukládat vajíčka, která nasbírala u  svých 
slepiček. Od  poloviny října se v  jejím 
domě vesele peklo, zdobilo a  balilo. 
Šikovná teta Lída nejen napekla 
a  krásně nazdobila adventní perníkové 
kalendáře ve  tvaru zvonku, ale zajistila 
i dopravu stovky perníků v šesti velkých 
krabicích do Belgie tak, že se ani jeden 
perník nepolámal! Běžná pošta by tohle 
nedokázala!!! 

Zájemci si mohli vyzvednout 
perníkovou nadílku na  3 různých 
místech v  Bruselu a  na  jednom 
ve Valonsku. Z adventních kalendářů se 
radovaly nejen naše děti, každoročně 
totiž věnujeme 25 – 30 kusů dětem 
z domova Les Salanganes v Lillois. 

Náš kamarád Andrés natočil 
a  zpracoval video s  Mikulášovým 
pozdravem a  radami na  celý rok, které 
by měly rodičům pomáhat při výchově 
jejich dětí. Pozdrav najdete na besedním 
YouTube kanále zde: https://www.
youtube.com/watch?v=9FvZP7zD8dU 

Online rohlíky 
Jelikož bylo už koncem října jasné, že se pečení vánoček nebude moct konat 

tak jako v jiných letech, s děvčaty z výboru Besedy jsme se dohodly, že je budeme 
péct online. Abychom se ujistily, že to je proveditelné, zkusily jsme uspořádat on-
line pečení rohlíků. 

Zájem projevilo osm krajanek, jedna dokonce z Washingtonu DC. Na Skypu jsme 
se sešly v neděli 15. listopadu a věřte mi, že to bylo bylo velmi příjemné společně 
strávené odpoledne. Navíc si každá rodina potom ještě pochutnala na křupavých 
rohlících!☺ Několik receptů na  rohlíky najdete na našem webu https://beseda.
be/uzitecne-informace/recepty/

BESEDNÍ AKCE 2020

© George Schmalzried

z archivu Besedy

z archivu Besedy

z archivu Besedy
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https://www.youtube.com/watch?v=9FvZP7zD8dU
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15. společné vánočky, tentokrát online
Jak už je výše zmíněno, zrušit takovou 

pěknou a příjemnou adventní tradici, jíž 
je společné pečení vánoček, to prostě 
nešlo! Tak často se zlobíme na všechna 
internetová média a  na  čas strávený 
s  počítačem, ať už pracovně či ze zá-
jmu! Krade nám totiž čas, který bychom 
chtěli a  měli trávit s  rodinou a  přáteli. 
V současné situaci však může být inter-
net naší záchranou. Jako mnoho jiných, 
mnohem dávnějších živlů – je to totiž 
„dobrý sluha, ale zlý pán“. 

A tak jsme v sobotu 5. prosince spo-
lečně zadělávali těsto, po vykynutí pletli 
copánky a  nakonec ve  13 kuchyních 
pekli vánočky. Jedna zájemkyně z Ore-
gonu se s námi nakonec spojit nemoh-
la, neboť nikde nesehnala kvasnice. 

V  roce 2008 přijel na  pečení 
do  Braine-l´Alleud tehdejší zpravodaj 
Českého rozhlasu v  Bruselu Pavel 
Novák. Tenkrát se samozřejmě 
pracovalo a  peklo v  naší domácí 
kuchyni. Tentokrát jej zajímalo, jak 
se pečení podařilo, když bylo online. 
Reportáž se srovnáním obou pečení 
najdete zde: https://radiozurnal.
rozhlas.cz/krajane-v-belgii-se-uci-
pect-vanocky-pred-dvanacti-lety-
pekne-pospolu-letos-na-8388395

Ještě se nám nestalo, že by těsto 
nevykynulo, že by se copánky při kynutí 
skulily (pomáháme si samozřejmě 
párátky☺) nebo že bychom nějakou 
vánočku spálili. S  těstem zacházíme 
s láskou, je přece živé, nabývá a kyne! 
Naše láskyplné zacházení s  vánočkou 
je pak znát na její chuti. Také tentokrát 
se všechno povedlo, až na  jednu 
vánočku, neboť student češtiny, 
začátečník, použil namísto sušeného 
droždí prášek do pečiva a na tu dálku 
jsme si toho nevšimli.  

V  době pandemie je online pečení 
jakási „z  nouze ctnost“, ale jsem 
ráda, že jsme to mohli uskutečnit 
alespoň takto. Pevně věřím, že se nám 
na  konci letošního roku podaří sejít 
a  péct společně v  jedné domácnosti, 
vytváří to samozřejmě úplně jinou, 
mnohem vřelejší atmosféru! A  ti, co 
k nám nebudou moct přijet, připojí se 
online. Teď už víme, že to i takto může 
fungovat. 

A reakce účastnic?
Vánočka se povedla a díky tomu jsme v neděli měli krásnou adventní snídani. Péťa ji dostal jako dárek na Mikuláše.☺
Moc díky za vysvětlení i recept na moji první vánočku. 

Tamara

Nakonec jsem vánočku musela ještě dopéct, manželovi se zdála moc světlá. Ale chutná mu i jedné dcerce (nosí si ji i do školy 
na svačinu), druhá zájem nemá. Ještě jednou moc děkuji, moc jsem si to užila. 

Hana

Dcera Anka byla moc ráda… v pondělí večer sama upekla další vánočku a ještě větší… Moc se jí to líbilo.. ještě děkujeme.

Lenka

Pečeni vánoček bylo moc prima.. 
Eva

Děkuji. U nás měla vánočka velký úspěch, takže budu péct další. Láska u nás zásadně prochází žaludkem!☺
Petra

z archivu Besedy (Anka) z archivu Besedy (Tamara)

z archivu Besedy (Petra)

 Příspěvky na této dvojstraně připravila Olga Schmalzriedová
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Vážení a milí krajané,

je tomu již více než rok, co se celý svět 
potýká s  pandemií, která tvrdě zasáhla 
všechny sféry našeho bytí. V dané době 
je těžké něco předvídat či plánovat a stej-
ně jako všichni bych si přál, aby byl život 
co nejdříve jako dřív a především - aby-
chom mohli bez obav navštěvovat rodi-
nu a trávit čas s přáteli. Nehledě na přís-
ná bezpečnostní nařízení, na  politické 
a ekonomické změny se příroda pomalu 
chystá na  příchod jara, což je období, 
na které se jako vášnivý zahradník velmi 
těším. Po  studené zimě přináší jaro na-
ději a  život jako by snad začínal znovu 
od začátku. Pevně věřím, že i my se brzy 
dočkáme „jara”. Nadějí mi jsou mimo jiné 
i desítky českých dětí, které se v uplynu-
lém roce v  Belgii narodily (za  rok 2020 
bylo do Zvláštní matriky prostřednictvím 
našeho konzulárního oddělení zapsáno 
82 novorozenců), a nebo těch, které pří-
chod na svět teprve čeká v letošním roce.

Rád bych na  tomto místě poděko-
val celému týmu velvyslanectví, díky 
jehož nasazení úřad funguje i  za  dané 
situace takřka normálně. Hospodářské-
mu úseku se navzdory všem komplika-
cím podařilo úspěšně dokončit první 
část rekonstrukce úřadu. Další nezbytné 
opravy sice naši budovu ještě čekají, ale 
již nyní mám radost z vydařené opravy 
garáží, výměny oken, renovace fasády či 
rekonstrukce vstupní haly.

I  konzulární úsek funguje naplno 
a občanům je za účelem konzultací k dis-
pozici na  e-mailové adrese consulary 
_brussels@mzv.cz a  telefonních linkách  
+32 2 641 89 41, +32 2 641 89 42 a nově 
také +32 478  795  913. Osobní schůzku 
je potřeba dojednat ve všech případech 
předem e-mailem (consulary_brussels@
mzv.cz), čemuž je přizpůsobený počet 
termínů. V  zájmu dodržování místních 
hygienických norem je dbáno na důsled-
né nošení roušky, dezinfekci rukou a do-
chvilnost, aby bylo zachováno pravidlo 
přítomnosti max. 1 osoby v čekárně a za-
bráněno přímému kontaktu mezi klienty. 
Od  25. května 2020 přijímá konzulární 
oddělení platby pouze v  bezhotovost-
ním styku. 

Díky rychlé, bezpečné a  pohodlné 
on-line komunikaci se zvýšil požadavek 
na  zřízení datové schránky, která 
umožňuje vyřídit z  pohodlí domova 
řadu záležitostí (https://www.
datoveschranky.info). Výrazně se 
navýšila především agenda spojená 
s  legalizací podpisů. V této souvislosti 
si dovolujeme připomenout, že Česká 
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 
dočasně umožňuje příjemcům českých 
důchodů zasílat tiskopis Potvrzení 
o  žití poštou (Česká správa sociálního 
zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, 
Česká republika) i bez úředního ověření 
vlastnoručního podpisu důchodce. 
Na  formuláři je v  tomto případě nutné 
uvést vždy důvod, proč nebylo možné 
podpis úředně ověřit (např. doporučení 
belgických vládních orgánů k  omezení 
sociálních kontaktů, které nejsou 
nezbytné, izolace rizikových skupin 
zejména seniorů). Vícejazyčné formuláře 
Potvrzení o žití naleznete na webových 
stránkách ČSSZ na  adrese: https://
eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-
pro-pozivatele-duchodu

Na  našich webových stránkách 
a  facebookovém profilu pro Vás pra-
videlně aktualizujeme informace 
k podmínkám pro cestování.

Určitě Vás bude zajímat, že vítězem 
ankety „Den Čechů v zahraničí“, kte-
rou v  loňském roce vypsal ministr za-
hraničních věcí, se stal 4. únor. Je to 
den, kdy si připomínáme odchod Jana 
Amose Komenského z  vlasti v  roce 
1628. Pro toto datum hlasovalo 42 % 
respondentů. Na  základě výsledku 
ankety Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR zahájilo legislativní proces, který 
povede k prohlášení „Dne Čechů v za-
hraničí“ za  významný den. Tím se po-
čet významných dní v České republice 
rozšíří ze současných 15 na 16. 

Rád bych Vás rovněž upozornil 
na  projekt Czech.global, který má 
za cíl vybudovat otevřenou platformu, 
která propojí všechny Čechy, potomky 
Čechů a  přátele České republiky kde-

koli na světě, aby o sobě věděli, pomá-
hali si a Česká republika s nimi neztra-
tila kontakt. Zaregistrovat se můžete 
na webových stránkách Czech.global.

Českým studentům žijícím v  Belgii 
nabízíme aktuálně možnost stáže 
převážně distančního typu. Hlásit se 
mohou studenti či čerství absolventi 
vysokých škol se zaměřením na  eko-
nomii, politologii aj. Vyžadujeme velmi 
dobrou znalost holandštiny (preferu-
jeme) nebo francouzštiny a  anglické-
ho jazyka. V případě zájmu zasílejte ži-
votopis na brussels@embassy.mzv.cz.

Mojí milou jarní povinností bude 
předání několika ocenění. Ve  48. roč-
níku Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice (MDVV) s  tématem 
KRAJINA porota hodnotila práce dětí 
ze 78 zemí světa. Jsem velmi potěšen, 
že se v  roce 2020 do soutěže zapojilo 
i 42 dětí z Belgie. Své práce do soutěže 
zaslali žáci z výtvarného ateliéru Dílna 
D. (vedoucí kurzu Miloš Adolf ), České 
školy bez hranic (lektorka Linda Da-
myanov) a  Athénée Léonie de Waha, 
Liège (lektorka Sarah Pesesse). Oceně-
ní v kategorii Malba, kresba obdrže-
li 3 žáci Dílny D.: Kateřina Dedková, 
Mikuláš Sochorek a  Anna Svojše. 
Oceněným i  účastníkům gratulujeme 
a  všechny zájemce, ať už školy či jed-
notlivce zveme k  účasti v  dalším roč-
níku soutěže, jejíž tématem je Robot 
a  umělá inteligence. Uzávěrka přihlá-
šek a  současně poslední možné da-
tum na  poštovním razítku zásilky vý-
tvarných prací odeslaných do  Lidic je  
19. února 2021: https://www.mdvv- 
lidice.cz/aktualni/vyzva/

PŘÍSPĚVEK OD PANA VELVYSLANCE

Lidice © malba Svojše Anna
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Ministr zahraničních věcí Tomáš Pe-
tříček udělil medaili „Za  zásluhy o  di-
plomacii“ našemu generálnímu hono-
rárnímu konzulovi pro oblast Vlámska 
(provincie Antverpy, Limburk a Vlámské 
Brabantsko) Paulovi Van denbempto-
vi. Slavnostní předání se, věřím, podaří 
zrealizovat během nadcházejících týd-
nů či měsíců. Toto ocenění je udělováno 
domácím a zahraničním fyzickým nebo 
právnickým osobám za  mimořádný 
nebo dlouhodobý přínos pro českou 
diplomacii nebo zahraniční politiku 
a za mimořádné zásluhy při rozvoji me-
zinárodních vztahů mezi Českou repub-
likou a jinými státy nebo mezinárodními 
organizacemi. 

Předávat budeme rovněž cenu Visi-
on for Europe, která je při příležitosti 
konference Prague European Summit 
udělována ministrem zahraničních věcí 
významným osobnostem, které se po-
dílí na naplňování evropských cílů, jako 
je posilování mírové spolupráce evrop-
ských zemí, vytváření spravedlivého 
institucionálního uspořádání evropské 
integrace, snahy o  přiblížení evropské 
integrace evropské veřejnosti a  pře-
konávání předsudků a  nedorozumění 
týkajících se integračního procesu. Oce-
nění bylo v roce 2020 uděleno paní Fe-
derice Mogherini, rektorce College of 
Europe a  bývalé vysoké představitelce 
Evropské unie pro zahraniční věci a bez-
pečnostní politiku.

Při dodržení platných epidemiologic-
kých opatření bylo již možné uskutečnit 

i  několik veřejných akcí. Velvyslankyně 
a  stálá představitelka ČR při EU Edita 
Hrdá a zástupkyně velvyslance ČR v Bru-
selu Eva Kordová položily dne 15. ledna 
2021 květiny k  pomníku Jana Palacha 
v  bruselské městské části Woluwe-St-
-Pierre a připomněly tak 16. leden 1969, 
kdy se Jan Palach, tehdy pouze dvaceti-
letý student FF Univerzity Karlovy, upálil 
na  protest proti komunistickému reži-
mu.

Osobně jsem měl to štěstí 22. ledna 
2021 navštívit za  doprovodu Karla Le-
chata, ředitele D’Ieteren - Škoda Import, 
výstavu „ŠKODA 125 YEARS - From 
past to future“, kterou u  příležitosti 
125. výročí mladoboleslavské automo-
bilky uspořádal Autoworld Brussels. 
Bruselská výstava odhaluje jedinečnou 
sbírku většiny nejúspěšnějších mode-
lů Škody (modely značky Laurin & Kle-
ment, předválečné modely Populár, Tu-
dor, stejně jako pozdější Octavia, Felicia, 
MB, Favorit), v  plné kráse představuje 
novinku roku 2020: první elektromobil 
nové generace, SUV Enyaq iV a dává tak 
nahlédnout i  do  budoucího směřování 
automobilky. Škodovka však není v Bru-
selu prezentována pouze jako úspěšný 
výrobce osobních automobilů. Značný 
prostor je zde věnován i více než stoleté 
závodní historii mladoboleslavské auto-
mobilky, která vozy do závodů na okru-
zích i dálkových rallye nasazovala téměř 
od svého samotného vzniku, tedy ještě 
pod jménem Laurin a Klement. Nyní se 
soustředí na rallye jako takové a její Fa-

bia R5 patří k tomu nejlepšímu závodní-
mu nářadí na světě. K vidění je například 
extrémně vzácný závodní automobil 
Škoda 1100 OHC, který byl postaven jen 
ve dvou kusech ve verzi Spider a ve dvou 
jako kupé, dále Škoda F3, nebo pravdě-
podobně nejznámější závodní škodov-
ka všech dob Škoda 130 RS. Vystavené 
vozy pocházejí jak z  Galerie D’Ieteren 
– soukromého muzea automobilových 
veteránů, tak z dalších soukromých sbí-
rek a  kolem tuctu exemplářů bylo pro 
tyto účely zapůjčeno přímo ze ŠKODA 
Muzea v  Mladé Boleslavi. Původní ter-
mín výstavy 18/12/2020 > 24/01/2021 
byl prodloužen až do 14/03/2021.

Pražskému domu a  Českému centru 
v  Bruselu se podařilo ve  Stream Art 
Gallery v  Bruselu  uspořádat výstavu 
současné české malby a  skla „Česká 
nová vlna 2.0“, která představuje díla 
českých umělců Libora Antla, Milana 
Housera a  Jaroslava Wasserbauera. 
Návštěva je možná po  předchozí 
rezervaci do  28/02/2021: https://
brussels.czechcentres.cz/program. 
Návštěvu obou výstav Vám mohu 
vřele doporučit. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, pří-
jemné čekání na  jaro a  těším se 
na brzké osobní setkání.

Pavel Klucký, 
velvyslanec ČR v Belgickém království

Pomník Jana Palacha © foto Dáša Kneřová

ŠKODA © foto Dáša Kneřová

https://brussels.czechcentres.cz/program
https://brussels.czechcentres.cz/program
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SPORTUJEME  
ZA KORESPONDENČNÍ VOLBY,  
AŤ UŽ JSME KDEKOLI. PŘIDEJTE SE! 

K iniciativě zahraničních Čechů „Chceme volit distančně“ se za svoji krátkou existenci připojilo neuvěřitelné množství krajanů, krajan-
ských spolků, významných vědců, umělců i sportovců žijících po celém světě. Máme společnou vizi a společný cíl. Chceme mít možnost 
volit ve volbách parlamentních i prezidentských korespondenčně. 

Začátkem února 2021 Ústavní soud ČR zrušil část volebního zákona. Parlament ČR proto musí urychleně schválit novelu nebo rovnou 
celý nový zákon o volbách. Tento nový vývoj skýtá další naději na to, že by korespondenční volba mohla být uzákoněna ještě letos. Podle 
předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila se senátoři budou snažit o to, aby se součástí novely stalo také zavedení korespondenční volby.

V  tomto důležitém momentu vyhlásila iniciativa Chceme volit distančně celosvětovou sportovní kampaň AKTIVNĚ ZA  KORESPON-
DENČNÍ VOLBY!

Kampaň odstartovala již 4. února 2021 na Den zahraničních Čechů a potrvá do termínu konání podzimních voleb, tj. do 9. října 2021.

Jak více se můžete zapojit? 
1) Zapojte se do naší sportovní kampaně!
2) Rozšiřte a sdílejte informace o nás mezi své kontakty v ČR i zahraničí! 
3) Rozšiřte a sdílejte informace v rámci databáze Vašich krajanských spolků! 
4) Propagujte kampaň sdílením FB události Aktivně za korespondenční volby!
5) Zrealizujte další podpůrné akce a sdílejte je s námi na FB stránce iniciativy! 

Vytvoříme Vám propagaci i na našich webových stránkách. 
6) Zapojte se třeba jen svým podpisem! 

O co nám jde? 
Hlavním cílem kampaně je společně ujít, uběhnout nebo ujet 

na kole celkem 40 075 km, což je obvod planety Země, a ukázat tak 
na náš zájem o aktuální dění v ČR. 

Kampaň se koná s  podporou významných českých osobností 
a sportovců včetně Jana Řehuly a Zdeňka Štybara. 

Kdo se může zapojit?
Zapojit se může kdokoli. Každý z nás může přidat ke společnému 

cíli tolik kilometrů, kolik nachodí, naběhá či najezdí na kole do termí-
nu konání podzimních voleb, tj. do 9. října 2021.

Přidejte se k  nám, všechny informace najdete na  stránce www.
chceme-volit-distancne.cz nebo na naší FB stránce: www.facebook.
com/chcemevolitdistancne.

Dagmar Straková,
zakladatelka iniciativy „Chceme volit distančně“

zakladatelka a ředitelka České školy bez hranic Brusel, asbl

Kateřina Hejdová
Za zvuků cinkajících klíčů v době sametové revoluce roku 1989 přišla v Zábřehu na Moravě na svět 

budoucí všestranná výtvarnice. Do vínku jí byly dány tvořivé geny po tatínkovi i dědečkovi. Pro studi-
um tak byla jasnou volbou Keramická škola v Bechyni, poté Fakulta multimediálních komunikací – kla-
sická animovaná tvorba na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

Na  Mělníku spoluzaložila regionální televizi, krátce působila jako redaktorka v TV Nova. Mezi její 
řemeslno-umělecké úspěchy bychom jistě zařadili několik unikátních rozměrných betlémů pro města 
a obce v okolí hory Říp, zejména Podřipský betlém, kde se svojí kolegyní Jiřinou Šustrovou vybudovala 
rozsáhlé řemeslné dílny. Za zmínku jistě stojí modrotisk, který je zapsaný jako nehmotné dědictví pod UNESCO. 

Kateřina také ráda vytváří rekvizity a scénografie pro filmové, kulturní a komerční účely. Pro školy i spolky má svou výtvarnou 
putovní dílnu. V  Belgii žije od  roku 2020, kde působí jako interiérový designér pro Chocolate Bruges. S  partnerem Dušanem 
Swalensem založili Gallery 26, kde pořádali výstavy i módní přehlídky Kateřininy autorské tvorby. Miluje folklór a přírodní moti-
vy, které se často odrážejí v jejích plastikách, obrazech i bodypaintingu. 

Kateřina je neobvykle činorodá, její um se projevuje mimo jiné také ve stylizování, art make-upu, hair designu, školení mode-
lek, renovaci a čalounění starodávného nábytku. Nápaditě navrhuje a realizuje interiéry a exteriéry. S Dušanem zakládají audio-
-vizuální studio a chtějí se více věnovat jejich srdeční záležitosti - filmování. 

Více na: www.hejdova.eu, www.swalens.eu, www.VytvarnaDilnicka.webnode.cz YouTube: Podřipský Betlém

https://denikn.cz/553239/zive-zmeni-se-volebni-zakon-ustavni-soud-rozhodl-o-stiznosti-senatoru/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/senat-vystrcil-volebni-novela-zavedeni-korespondencni-volby-pro-cechy-v-zahranici.A210209_203206_domaci_lre
https://www.youtube.com/watch?v=iTSxqyTeraw
https://www.youtube.com/watch?v=iTSxqyTeraw
https://www.youtube.com/watch?v=CTjRqxGUvdA
http://www.chceme-volit-distancne.cz
https://www.facebook.com/events/470527810606531
https://www.facebook.com/groups/chcemevolitdistancne
https://www.chceme-volit-distancne.cz/chci-se-zapojit
http://www.chceme-volit-distancne.cz
http://www.chceme-volit-distancne.cz
http://www.facebook.com/chcemevolitdistancne
http://www.facebook.com/chcemevolitdistancne
http://www.hejdova.eu
http://www.swalens.eu
http://www.VytvarnaDilnicka.webnode.cz
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VZPOMÍNÁME

Adrianna pocházela z  Prahy, kde vystu-
dovala Filologickou fakultu Karlovy univer-
zity. Na samém počátku 50. let se provdala 
za  Belgičana. Guy Vander Perre vyrůstal 
v rodině, jež v Bouillonu vlastnila hotel. Spo-
lu s Adriannou otevřeli v  roce 1954 vlastní 
restauraci, kterou nazvali „Trois tilleuls“ („Tři 
lípy“). Po několika letech založili při restau-
raci i  hotel, obojí provozovali v  bruselské 
čtvrti Watermael - Boitfort celých 45 let. 

Manžel Guy byl velmi známým šéfkucha-
řem, královským lahůdkářem, expertem 
na belgickou gastronomii. V mnoha zemích 
světa se s Adriannou účastnili kulinářských 
festivalů nebo je i  pořádali. Zatímco Guy 
zajišťoval chod kuchyně, Adrianna se stara-
la o  restauraci. Oba často doprovázeli bel-
gické krále Baudouina a  Alberta při jejich 
zahraničních návštěvách. Po  sametové re-
voluci se v jejich restauraci zdarma vyučilo 
i mnoho českých kuchařů.

Adrianna se navíc věnovala tlumočnic-
tví, dlouhá léta byla místopřísežnou soud-
ní tlumočnicí, doprovázela československé 
a  později české oficiální návštěvy v  Belgii, 
včetně Václava Havla s  manželkou Olgou. 
Účastnila se i  návštěv belgických delegací 
do Česka.

Ve  své restauraci pořádali také české 
a jiné slovanské kulinářské večery, není tedy 
divu, že k nim rádi chodili naši krajané z Be-
sedy a ze Sokola, který v 50. letech v Belgii 
ještě existoval. Adrianka, jak jsme jí v Bese-
dě říkali, byla dlouholetou členkou Besedy, 
a  dokud jí to zdraví dovolilo, chodila ráda 
na  naše schůzky, dýchánky a  hudební vy-
stoupení. Byla vždy ke všem vlídná a usmě-
vavá, bude nám moc chybět! 

Rozhovor s Adriannou najdete 
ve Zpravodaji č. 1/2012: 
https://beseda.be/2012/03/03/
zpravodaj-2012-01/

Adrienne Vander Perre - Tyllich (1. 4. 1931 – 21. 11. 2020)

Zdenička, jak jsme jí všichni říkali, pochá-
zela z Plzně. Svého muže, Holanďana Marti-
na de Raada poznala v Německu, kam byla, 
stejně jako on, totálně nasazena. První léta 
po  válce prožili v  tehdejším Českosloven-
sku, kde se jim narodila dcera Irena. Požá-
dali o povolení k vystěhování, ale dostali je 
až v roce 1951. Usadili se v belgickém Gen-
tu, kde Martin pracoval v tiskárně a kde se 
jim narodil syn Pavel. Kontakt s  Čechy jim 
velmi scházel, proto docela brzy našli cestu 
ke krajanům v Besedě. Oba manželé se stali 
členy našeho spolku, který se tehdy jme-
noval Beseda Volnost, a zůstali mu a našim 
krajanům věrni až do konce života. 

Zdenčinou velkou kamarádkou se stala 
Jindřiška Šimáčková, společně se v  50. – 
70. letech staraly o  krajanskou knihovnu. 
V době, kdy nebyl internet a kontakt s rod-
nou zemí byl velmi omezený, si naši kraja-
né pravidelně půjčovali české knihy a  rádi 
je četli. Kromě seznamu knih máme v  ar-
chivu také detailně vypracovaný výpůjční 
řád, obojí nejspíš připravila právě Zdenička 
s Jindřiškou. 

V roce 1976 se Jindřiška Šimáčková stala 
předsedkyní Besedy a Zdenička místopřed-
sedkyní. Obě pak zapojily do  organizace 
všech besedních aktivit celé své rodiny 
a  vedly spolehlivě a  oddaně Besedu až 
do roku 1991. Krajané se tehdy každý měsíc 
scházeli na členských schůzkách a 2x ročně 
pořádali zábavy, na které zvali kapely z Čes-
koslovenska. 

Zdenička prožila dlouhý život, do  Česka 
jezdila za příbuznými, jak jen to šlo, po sa-
metové revoluci to bylo samozřejmě snad-
nější. Do její velké rodiny v Belgii patřili i kra-
jané z Besedy, protože i když v Belgii našla 
nový domov, její srdce tlouklo do poslední-
ho dechu v  českém rytmu. Zdeničku jsme 
měli všichni moc rádi, byla milá a usměvavá, 
vždycky byla ochotná pomoct, přiložit ruku 
k dílu, nikdy nikomu ani slovíčkem neublíži-
la. Dokázala naslouchat těm, kteří si potře-
bovali postěžovat, a  vždy hledala způsob, 
jak každého potěšit.

S  Martinem de Raadem, který zemřel 
koncem 90. let a o kterém Zdenička tvrdila, 
že byl víc Čech než Holanďan nebo Belgi-

čan, jsme se mohli hezky rozloučit. V rozlou-
čení se Zdeničkou nám zabránila pandemie. 

Odpočívej v  pokoji, Zdeničko. Upřím-
nou soustrast celé Tvé rodině.

Pokud vás Zdenčin příběh zaujal, můžete 
si její rozhovor přečíst ve Zpravodaji číslo 3 
z roku 2008. https://beseda.be/2012/03/03/
zpravodaj-2008-03/

Zdeňka de Raad – Makoňová (17. 8. 1924 – 30. 11. 2020)

z archivu pozůstalých

z archivu pozůstalých

https://beseda.be/2012/03/03/zpravodaj-2012-01/
https://beseda.be/2012/03/03/zpravodaj-2012-01/
https://beseda.be/2012/03/03/zpravodaj-2008-03/
https://beseda.be/2012/03/03/zpravodaj-2008-03/
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Posílám vám krásný pozdrav ze země české, 
zároveň děkuji za vaše zaslání  Zpravodaje. V této 
nelehké době mě to moc potěšilo. V  Belgii jsem 
už celý rok nebyla. Styk s rodinou mám omezený, 
takže si připadám jak trosečník na  ostrově. Můj 
ostrov - to je teď stará chalupa po rodičích obklo-
pená velkou zahradou, kterou zvelebuji a tam také 
čerpám ze svých vzpomínek, usazených v  mém 
srdci. Strádám ojediněle, dny mám naplněné pra-
cí, přizpůsobila jsem se momentálnímu stavu dění 
kolem. Mám dobré sousedy. Příroda kolem je mou 
věrnou společnicí.

Ještě že je to elektronické spojení s  vnoučaty 
a dcerou. Vím, není to ono, když mám nějaký splín 
a stesk v sobě, ukryji ho do veršů. V létě byla u mne 
dcera s  rodinou, byla to doba radostná. Navštívili 
jsme Český ráj, je to kouzelné místo. Byla jsem tam 
poprvé a vím, že mé srdce se naplnilo láskou k to-
muto kraji. Byla jsem okouzlená nádhernými po-
hledy do krajiny. Silně jsem vnímala pocity libé, já 
dobře vím, proč se ze světa ráda vracím sem domů. 
Někdy jsem však rozpolcená a půl mého srdce zů-
stává u vnoučat v Belgii. Vždy si musí člověk najít 
to, co ho těší, a vyplnit čas, smířit se daným stavem 
a možnostmi. Smíření je pro člověka velice důležité, 
neboť vyrovnává jeho duševní stav.

Posílám vám básničku, doufám, že si vyberete 
něco, co je i ve vás kdesi v skrytu. Přeji vám krásné 
dny adventu, jehličím a láskou provoněné Vánoce 
a pevné zdraví a štěstí v roce 2021. Vše krásné, ať se 
Vám ve všem daří, přeje  

Milada Langová

Vážení a milí přátelé,

rok se sešel s rokem, na kalendářích se skví číslice 2021. Asi všichni jsme doufali, že s příchodem nového roku se naše životy  
změní k lepšímu, že budeme o něco svobodnější a budeme se znovu moci setkávat, objímat, připíjet si na zdraví a zapět z plného 
hrdla... 

Bohužel, zklamáním není konec, ale pořád ještě máme Besedu! Snahou nás, výborek, je nabídnout vám alespoň internetová, či 
skypová setkání při pečení vánoček, rohlíků anebo doručit vašim dětem perníčky od Mikuláše a v neposlední řadě stále sháníme 
a píšeme zajímavé články do námi zpracovávaného a vydávaného Zpravodaje! 

Buďte nám proto nakloněni i  v  tomto roce a  nezapomeňte nám poslat 
své členské příspěvky, které činí 15 eur za jednotlivce a 25 eur za rodinu 
(pokud nás chcete podpořit výrazněji, jste vítáni a my vám děkujeme☺). Tyto 
pomohou naší Besedě přečkat nevlídné časy a  těšit se na  spoustu aktivit, 
které zase vypuknou, jen co to bude možné! Účet Besedy u  ING má číslo  
BE26 3630 3022 4129, BIC je BBRUBEBB.

Za nás, výborky, vám všem přeju pevné zdraví, pevnou vůli a nervy, ať vám 
život zkrášlí třeba jenom drobné radosti, těšíme se na vás.

za výbor Besedy - vaše Alena 

Členské příspěvky

Ohlasy čtenářů - Milada Langová
Kytice přání
Přeji si, aby každé nové ráno mi rozdávalo něhu svoji,  

co usadí se v srdci hravě a nasměruje duši moji.  

Přeji si, aby každý podzim, co ševelí ve mně v tichém snění, 

mi znovu nabídl barevných listů rej a dál verše mi nabízel   

až do mého zapomnění.

Přeji si dál rána usměvavá, co jistotu do mých dnů vnáší, 

večery, kdy léta smavá se v každém koutě kolem zračí. 

Přeji si, aby zjihlé oko dál v pohledu se oblažilo. 

Přeji si, aby každému stromu, co srostl se mnou, bylo milo, 

aby vstříc očím louky květ přinášel do duše pohlazení 

a obilných polí zrna změť až do slabin mých zas naplnění.

Přeji si, aby lidský cit neztratil víru ke svým bližním, 

aby ten, kdo má rád, mohl dál žít a neumíral v tísni. 

Pokud je v člověku špetka citu, možná také myslí na druhé, 

může jim ještě ze sebe něco dáti a má v pořádku smysly své. 

Přeji si, aby úcta člověka k člověku se zase trochu pochlapila 

a v pohrdání a nevděku nehledal nikdo útěchu 

a láska by zase v každém z nás v souladu s námi všemi žila.

7. prosince 2020
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Procházka v Huizingen
Do  parku Huizingen v  provincii Vlámské Brabantsko 

(Provinciedomein Huzingen, Henri Torleylaan 100, 1654 Huizingen) 
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/
provinciedomein-huizingen#toc-0--0 se po  dálnici E19 lehce 
dostanete autem, lze i  vlakem a  autobusem (a  pak 20-30 minut 
pěšky) nebo na kole. 

V  tomto parku jsou dvě velká hřiště, jedno pro děti do  10 let 
a  druhé od  10 do  14 let. Na  pěti hektarech se tu rozkládá skalní 
zahrada s 36metrovým převýšením, kde roste přes 151 tisíc rostlin 
a  kudy protéká 330 metrů dlouhý potůček. V  parku nechybí malá 
zoologická zahrada s  domácími a  lesními zvířaty a  ptáky. Projít se 
můžeme rozsáhlým arboretem  (55 hektarů) s  mnoha listnatými 
i jehličnatými stromy, kde v dubnu a květnu rozkvétají lesní narcisy, 
hyacinty a azalky. 

Rádi bychom se zde s vámi sešli v neděli 2. května od 15 hodin 
a společně po dlouhé době strávili pěkné odpoledne, a to za každého 
počasí.☺ Jak bude všechno konkrétně probíhat, bude do  značné 
míry záležet na  aktuální epidemiologické situaci, piknik si snad 
budeme moct též přinést. Zájemci dostanou podrobnější informace 
v týdnu před akcí. Přihlásit se na setkání můžete již nyní zde: https://
forms.gle/G2wdVb7ZseEWgD4y8 Dovoluji si vám poradit, abyste 
s  vyplněním příliš neotáleli, protože pokud bude muset být počet 
návštěvníků omezen, vybírat budeme podle data přihlášení. Těšíme 
se na vás. 

Dětský den v Lese snů 
s grilováním,  
případně i bez něho

Tak rádi pro vás každý rok chystáme červnový dětský den s gri-
lováním, kde společně hodujeme, bavíme se, seznamujeme se 
s novými přáteli, procházíme se a hrajeme si. V minulém roce jsme 
o toto potěšení, bohužel, přišli… Víte, že první grilování jsme s Be-
sedou v Lese snů uspořádali už v roce 1997 a že se od roku 1999 až 
do loňska grilování konalo každoročně, zpočátku dokonce 2x ročně 
(podruhé v září)? Až loňský nouzový stav tuto tradici narušil.

Doufáme, že se nám dětský den v Lese snů letos uspořádat poda-
ří. Grilování zatím není možné zarezervovat, avšak lesopark je volně 
přístupný a setkat se tam snad bude možné. Pro jistotu plánujeme 
setkání až na neděli 13. června od 12 hodin, pokud budeme moct 
grilovat, nebo od 15 hodin, pokud se zde budeme jen procházet 
a hrát si s dětmi. Věřím, že během příprav příštího čísla Zpravoda-
je, které by mělo vyjít začátkem června, budeme o něco moudřejší 
než dnes. Zatím si toto datum rezervujte ve svých diářích, protože 
takové milé setkání před prázdninami nám všem určitě prospěje.

Jménem výboru Besedy - Olga

Belgičtí politikové se obávají příliš rychlého rozvolňování, takže není vůbec jednoduché plánovat si cokoliv nadlouho dopředu. 
Týdenní kalendář by nám tedy měl v podstatě stačit. Neplatí to však pro nás, pro Besedu, když vydáváme Zpravodaj čtvrtletně. 
Přesto chceme být optimisty a věříme, že promořenost a proočkovanost obyvatel bude v Belgii za dva měsíce dostatečně velká 
na to, aby nám vláda dovolila setkávat se v přírodě ve větších skupinách než v prozatímní čtyřce nebo desítce, ať už s povinnými 
nebo dobrovolnými rouškami anebo i bez nich. Proto si vás dovolujeme již nyní pozvat alespoň do přírody.

Co můžeme letos  
společně podniknout?

park Huizingen v dubnu 2019 ilustrační foto

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/provinciedomein-huizingen#toc-0--0 
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/provinciedomein-huizingen#toc-0--0 
https://forms.gle/G2wdVb7ZseEWgD4y8
https://forms.gle/G2wdVb7ZseEWgD4y8
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Paní Dina po mnoho let skvěle šíří dobré 
jméno naší země v  místech, kde by nás 
jinak nejspíš vůbec neznali, natož aby 
nás měli v  lásce. Zcela lidsky a  nezištně 
chce přispět ke  zlepšení údělu obyvatel 
nejvyšších hor světa, které poznala coby 
horolezkyně a členka první Československé 
karakorumské expedice v roce 1970 a kam 
se pak často vracela. Za tuto svou obětavou 
práci obdržela od MZV ČR v roce 2020 cenu 
Gratias Agit. Toto ocenění nás velmi potěšilo 
a  jsme rádi, že se s  vámi můžeme o  tuto 
dobrou zprávu podělit. Sborník Laureátů 
ceny Gratias agit za  rok 2020 naleznete 
zde: https://www.mzv.cz/file/4098202/
brozura_2020_nahled.pdf

Kdo z  vás měl možnost setkat se s  paní 
Dinou na dýchánku, který jsme s ní připravili 
v Českém centu v květnu 2015, jistě bude se 
mnou souhlasit, že tato neobyčejná žena 
je zároveň velice charismatická, skutečně 
skromná a  neuvěřitelně vitální. Na  jaře 
2015 uspořádala o svém projektu a spolku 

Czech Hospital z.s. výstavu v  Evropském 
parlamentu a  pro naši Besedu připravila 
velice zajímavou prezentaci na  téma Hory 
a  lidé. Zájemci si tehdy mohli zakoupit její 
opravdu poutavou knihu Touhy a  úděl, 
citlivě a  zároveň s  humorem pojednávající 
o  osudech žen, které zdolávaly nejvyšší 
hory světa – osmitisícovky, o jejich úspěších 
i zklamáních, o přátelstvích i zradách. Díky 
besední burze knih a  štědrým příspěvkům 
našich krajanů jsme tehdy na  projekt 
nemocnice a internátu pro studenty střední 
školy mohli paní Dině předat neuvěřitelných 
1  870 €. Další naši krajané poslali na  účet 
nemocnice 27 000 českých korun. 

Na  stránkách https://czechhospital.cz/ 
najdete celý příběh nemocnice i  zprávy 
o aktuální situaci v pákistánském Baltistánu. 
Na  léky a  provoz této české nemocnice 
můžete přispět i dnes na transparentní účet 
IBAN: CZ7055000000003350843001 
a BIC: RZBCCZPP 

Ve  Zpravodaji číslo 3 v  roce 2015 vyšel 
s Dinou Štěrbovou velmi zajímavý rozhovor 
https://beseda.be/2015/09/01/zpravodaj-
2015-zari/ V prvním čísle Zpravodaje v roce 
2016 jsme objevili příběh chlapce Hassana 
https://beseda.be/2016/02/01/zpravodaj-
2016-unor/ a o tři roky později, v roce 2019 
jsme v  prvním čísle otiskli Dinin a  Víťův 
vánoční pozdrav, kde o  svém projektu 
říkají: „My jsme šťastni, že se opětovně 
ukázalo, že i  za  malé peníze jde dělat 
velké věci, když se to správně vezme 
do  rukou.“ https://beseda.be/2019/02/01/
zpravodaj-2019-01-unor/ 

K těmto jejich slovům není co dodat, snad 
jen to, že takových lidí potřebuje naše země 
a  celá planeta co nejvíc! Děkujeme, milá 
Dino, za všechno, co jsi dosud dělala a stále 
děláš!

Olga Schmalzriedová

Cena MZV Gratias agit  
pro Dinu Štěrbovou

Před patnácti lety jsme s Viťou Dokoupi-
lem odevzdali potřebným v neznámé hima-
lájské vesničce Arandu (nejvýše položená 
vesnice v  údolí řeky Basho – 3 tisíce m n. 
m.) malou pohotovostní nemocnici, která 
si mezi domorodci brzy vysloužila název 
„Czech hospital“ (dále jen CH, pozn.red.). 
Aranďané byli od nepaměti zvyklí, že jim kaž- 
dou zimu, kdy je jejich vesnice úplně odříz-
nuta od jakékoliv pomoci, umíralo na zápal 
plic 10 až 15 malých dětí. Díky antibiotikům, 
která jsme tam dovezli, nezemřelo již v prv-
ním roce existence CH žádné dítě a za po-
sledních 15 let se tak stalo jen dvakrát. Zá-

pal plic ale není jedinou takovou nemocí: 
CH podstatně snížila úmrtnost i  v  případě 
všech infekčních průjmových onemocnění, 
zatočila s parazity všeho druhu, TBC a mno-
ha dalšími chorobami. Českou nemocnici 
totiž od roku 2007 nepřetržitě zásobujeme 
léky, zajišťujeme provozní náklady, úklid 
budovy, fotovoltaiku na  její střeše, vylep-
šujeme přístrojové vybavení a  částečně 
platíme místního zdravotníka Najafa Alího. 
Je přitom překvapující, jak málo stojí taková 
základní, až zákopová medicína, která při-
tom zachraňuje nejvíce životů.

Naší největší odměnou byla v únoru 2017 
skutečnost, že díky CH přežilo 136 dětí, kte-
ré se nakazily infekční meningitidou a před 
jistou smrtí je do  jednoho zachránila anti-
biotika z CH. Radostných příběhů by se na-
sbíralo více, ale jeden je opravdu převratný: 
protože těhotné muslimky nesmí gynekolo-
gicky prohlížet žádný muž, zavedli jsme vy-
šetřování malým sonografem (od roku 2018 
již druhým v pořadí), které kupodivu všichni 
tolerují a doposud se nenašel nikdo, kdo by 

chtěl Najafa ukamenovat. Od  té doby pře-
stalo být těhotenství ruskou ruletou a prak-
ticky na nulu klesl počet tragických případů, 
kdy žena po porodu zemřela na komplika-
ce. Navíc muži z  Arandu vytvořili koman-
do, které těhotnou či rodící ženu v  přípa-
dě komplikací odnese na  nejbližší místo, 
odkud ji džíp odveze do  státní nemocnice 
ve Skardu. Děje se tak i v zimě, kdy často na-
padne přes metr vysoko sněhu.

Kdo chce ve vesnici, jako je Arandu, zlepšit 
celkovou, často středověkou situaci, nesmí 
zapomenout na zlepšení přístupu ke vzdě-
lání a odstranění alespoň části anachronic-

Zachráníš-li jediného člověka, jako bys 
zachránil celý svět. (Talmud a Korán)

Záchrana těhotné - z archivu Czech Hospital Škola - z archivu Czech Hospital

https://www.mzv.cz/file/4098202/brozura_2020_nahled.pdf
https://www.mzv.cz/file/4098202/brozura_2020_nahled.pdf
https://czechhospital.cz/ 
https://beseda.be/2015/09/01/zpravodaj-2015-zari/
https://beseda.be/2015/09/01/zpravodaj-2015-zari/
https://beseda.be/2016/02/01/zpravodaj-2016-unor/
https://beseda.be/2016/02/01/zpravodaj-2016-unor/
https://beseda.be/2019/02/01/zpravodaj-2019-01-unor/
https://beseda.be/2019/02/01/zpravodaj-2019-01-unor/
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Milí krajané,

doufám, že se máte všichni, navzdory ak-
tuální situaci, co nejlépe. Beseda mi poskyt-
la možnost přispět k  tomuto vydání svým 
příběhem a uměleckou aktivitou, a než vám 
o  ní něco povím, ráda bych za  to celému 
týmu poděkovala. 

Narodila jsem se ve  španělské Valencii 
do  české rodiny Bažantových. Otec, syn 
zesnulého skladatele a  profesora plzeňské 
konzervatoře Jaromíra Bažanta, je vyučený 
houslař a houslista. V roce 1987 vyhrál přes 
Pragokoncert konkurz a  tímto získal mož-
nost pracovat v  místním orchestru. Matka, 
také houslistka, se tam později též dostala 
a  pracuje tam dodnes. Zajímavostí je, že 
za to, že vycestovali, byli nuceni odevzdávat 
45% svého platu československému státu. 
Jak si dovedete představit, hudba byla u nás 

na  denním pořádku. Láska k  české zemi 
a rodinná pouta mé rodiče neopustila, a tak 
jsme do  Čech jezdívali minimálně dvakrát 
ročně. Moc peněz nebylo, tak náš vynaléza-
vý otec navrhl originální spací dodávku, ta-
kový dnešní camping car: 2 dospělí, 2 děti, 
2 psi, spousta dárků, jako dobrá španělská 
šunka a kila mandarinek, a jelo se, 2000 kilo-
metrů napříč Evropou. Ještě dnes se směju, 
když projíždím Německem a  vidím ceduli 
„Ausfahrt“. Když jsem byla malá, tak jsem si 
vždycky říkala, že to musí být ale důležité 
město, když je označené na  všech výjez-
dech. A tak jsme trávili prázdniny v Čechách 
a žili během roku ve Španělsku. 

Se sestrou jsme se učily hrát od malička 
na  housle, zpívaly jsme ve  sboru a  mě ča-
sem začal zajímat i klavír. V roce 2008 jsem 
se zúčastnila známé španělské soutěže Ruta 
Quetzal s hudební skladbou, díky které jsem 
se dostala na měsíc a půl dlouhou expedici 
po  Panamě a  Španělsku. I  když jsem sou-
běžně studovala na ZUŠ housle i klavír, roz-
hodla jsem se vystudovat na  konzervatoři 
housle. Díky nenahraditelné Evropské unii 
jsem požádala o Erasmus a ocitla se v roce 
2011 v  Belgii. Následoval bakalář a  magis-
tr ve  valonském Monsu, kde jsem poznala 
výborné muzikanty, s  kterými jsme založili 
tango kapelu Quintessence. 

Díky souboru The World Orchestra jsem 
procestovala třeba Jihoafrickou republiku 
nebo Libanon. Hudba má totiž tu výhodu, 
že je univerzálním jazykem. Sladí vás ihned 
s kýmkoliv, kdo ji nosí ve svém srdci, a skoro 
v mžiku rozbourá jakékoliv zábrany, když ji 
pustíte dovnitř. To je jeden z důvodů, proč 
jsem se jí rozhodla věnovat naplno. Díky 
ní jsem v  roce 2015 potkala báječné klu-
ky - Giorgia Tassone a  Régise Verplancka. 
V kapelách bývá důležité umělecké spojení, 
ale ještě důležitější mi přijde lidskost a ka-
marádský vztah. Pak je, podle mě, o hodně 

větší šance, že to přetrvá v čase. Začali jsme 
spolu hrát a skládat písničky a takto vznikla 
pop-folková kapela High Trees. Co jsme 
vydělali na  koncertech, dali jsme stranou 
a  díky tomu financujeme album, které vy-
jde v září. Skoro náhodně jsme potkali naše 
„vnější oko“, a  to vynikajícího muzikanta 
a producenta Marca Locurcia, s kterým jsme 
u  vydavatelství Lanewood Records pode-
psali smlouvu. A  tak vyšla první písnička 
z  alba, která se jmenuje „What if“. Můžete 
si ji už nyní poslechnout na  všech platfor-
mách. Nemůžeme se dočkat, až vám to 
všechno budeme moct zahrát naživo, vypa-
dá to ale, že si ještě budeme muset počkat. 
Jak už určitě víte, aktuální krize je pro naši 
branži smrtící. Ve spoustě zemí se bohužel 
považuje kultura jako „non essentielle“ ne-
boli „ne zásadní“. Všimli jste si však, že jedna 
z hlavních věcí, které „konzumujeme“, když 
se vracíme z  práce, je právě kultura? Dob-
rá knížka nebo film, umění, hudba, záznam 
z divadla, komiksy atd. 

Svůj příspěvek bych chtěla ukončit ci-
tátem geniálního českého herce Jana We-
richa, který mi v  této krizi každý den při-
pomíná, že moje profese dává smysl a  že 
duchovní zdraví je možná důležitější než to 
fyzické. „Myslím, že civilizace není dobrá, když 
je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spo-
kojenosti nejen pohodlí tělesné, ale i duševní. 
Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“ 

Držte se, a  když to situace dovolí, tak 
na  viděnou a  hlavně na  slyšenou třeba 
v září. 

Srdečně, 

Silvia Bažantová

Pro více informací o  autorce článku 
a skupině High Trees můžete navštívit tyto 
webové stránky: www.silviabazantova.com 
a nebo www.hightrees.be.

HIGH TREES   (a Silvia Bažantová)

z archivu Silvie Bažantové

ky namáhavé práce. Proto jsme také rozší-
řili a  zrekonstruovali místní základní školu 
a postavili ve Skardu internát (Czech hostel) 
pro 40 dětí, které se probojují do středních 
a vyšších škol. Rozhodnutí postavit internát 
jsme sice mockrát olitovali, ale nakonec se 
nám jej navzdory předem nepředstavitel-
ných potíží podařilo po 4 letech v roce 2018 
předat do užívání komunitě Arandu. Vedle 
toho jsme vybudovali několik vodovodů, 
závlah, opravili nejhorší úsek cesty do Aran-
du, darovali jsme první traktor, mlátičku, 
dva záchranné džípy a mnoho dalších věcí, 
které zlepšují denní život vesničanů. 

A protože máme na mysli, že důležitější, 
než ryby darovat, je naučit lidi ryby chytat, 
budujeme již třetím rokem v Arandu „Czech 
campsite“ a pracujeme na myšlence „Czech 
climbing school“, které by mohly pomoct 
vytvořit tolik potřebný vlastní příjem na ná-
kup léků a udržení chodu nemocnice i v bu-
doucnu. Protože turistická klientela roste 
nejen z řad cizinců, ale i z řad početné střed-
ní třídy Pákistánu, na  příliv návštěvníků je 
třeba se připravit. 

Dina ŠterbováS uzdraveným dítětem - z archivu Czech Hospital

http://www.silviabazantova.com
http://www.hightrees.be


Číslo 1 / 2021březen

16

Pokud to epidemiologická situace jen trochu dovolí,  
chtěli bychom pro vás  

v 1. pololetí uspořádat alespoň následující akce: 

Společenská rubrika

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:
Burza knih ve prospěch 

Domova sv. Máří Magdaleny
Rue des Arbalétriers 51

1420 Braine-l´Alleud
celoročně po rezervaci knih  

a domluvě k setkání

Společná procházka  
v parku s piknikem

Henri Torleylaan 100
1654 Huizingen

neděle 2. 5. 2021
od 15 hodin

Dětský den s grilováním  
(nebo i bez něho)

« Bois des Rêves »
u LLN, Ottignies a Wavre

neděle 13. 6. 2021
od 12 do 19 hodin

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

Zpravodaj vychází čtvrtletně, výtisky jsou určeny hlavně členům Besedy. Každý zájemce může dostávat elektronickou verzi 
Zpravodaje e-mailem, stáhnout si jej můžete i z webových stránek www.beseda.be

Příští číslo vyjde v červnu 2021, uzávěrka pro vaše příspěvky je 15. května 2021.

Čest jejich památce a upřímnou soustrast jejich rodinám.

EDITOR: Zuzana Gjerdingen, zuzana.gjerdingen@gmail.com, spolek@beseda.be
ADRESA: Český krajanský spolek Beseda, 51, rue des Arbalétriers, 1420 Braine-l'Alleud, Belgie

TELEFON: +322 / 384 96 44 nebo +32 497 / 92 81 62

Milí krajané, 
nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě. Děkujeme. 

21. listopadu 2020 zemřela paní Adriana Vander Perre Tyllich z La Hulpe.

30. listopadu 2020 zemřela paní Zdeňka de Raad Makoňová z Gentu.

1. února 2021 oslavila narozeniny členka besedního 
výboru Lenka Pilařová.

2. února 2021 oslavila obdivuhodné narozeniny paní 
Louise Hollinsky.

22. února 2021 oslavila narozeniny paní  
Anna Kratochvílová, operní zpěvačka z Brna. 

6. března 2021 oslavila 117. narozeniny  
naše milá Beseda.

25. března 2021 oslaví narozeniny paní  
Ilona Zuzaňáková. 

3. dubna 2021 oslaví narozeniny paní Halina Ogrocká 
z Antverp.

9. dubna 2021 oslaví narozeniny Alena Staňová, 
členka výboru a průvodkyně.

9. dubna 2021 oslaví narozeniny fotograf  
Dušan Swalens. 

http://www.beseda.be
mailto:zuzana.gjerdingen%40gmail.com?subject=
mailto:spolek%40beseda.be?subject=

