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Českého krajanského spolku Beseda

Mikulášská nadílka

Takovou starost, jak zajistit pro děti
nadílku od Mikuláše, jakou jsme zažili
v minulém roce, jsme dosud nepoznali!
Týden před plánovaným datem, které vycházelo na neděli 5. prosince 2021, se
sešla epidemiologická komise a v podstatě všechny akce uvnitř zakázala. Tím
pádem nám v pondělí před Mikulášem
zrušili rezervaci sálu U ptačího zpěvu
a my jsme intenzivně jednali s ochotnými lidmi v NATO, jak uspořádat nadílku
venku. Měli jsme slíbený dostatečně
velký stan i s osvětlením, ovšem žádný
ze správců parků, které naše kolegyně
Lenka oslovila, nám povolení nevydal. To
jsme ovšem netušili, že se komise sejde
následující pátek znovu a zakáže i akce
venkovní. Nakonec se nadílku podařilo přece jen zorganizovat, a to v sále patřícím Slovenské
katolické misii, jíž za to patří veliký dík.

Neuměli jsme si totiž představit, že by děti
druhým rokem přišly o nadílku, která již o týden
dříve doputovala z Česka do Belgie, že by pro
ně rodiče zase jen vyzvedli perníkové kalendáře
a tím by vše skončilo. Že by k dětem Mikuláš opět
promlouval z počítače nebo telefonu rodičů. Děti
přece potřebují Mikuláše vidět a slyšet, co jim
a jen jim říká. Někteří potřebují prožít také trochu
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strachu z čerta a všichni se chtějí potěšit pohledem na milého a usměvavého anděla. Nic z toho
na naší nadílce tentokrát nakonec nechybělo.
Teta Lída napekla 130 perníkových kalendářů
s krásným andělem a k tomu 150 malých perníčků určených ke zdobení. Na tvoření však nedošlo, koledy jsme společně zpívat také nemohli,
ani pohostit přítomné koláči a dalšími dobrotami.
Bohemia sekt byl na přípitek připravený, ovšem
žádná z těchto radovánek nebyla povolená. Rodiny se u Mikuláše postupně vystřídaly, převzaly
si dárky a vrátily se domů. Přesto však byli rodiče i děti spokojeni, že se akci přece jen podařilo
uspořádat.
Vzhledem k onemocnění jedněch a karanténám druhých se nakonec k Mikuláši dostali spíš
náhradníci než ti původně přihlášení. Do poslední chvíle musela tedy Lenka kontaktovat rodiče
a aktualizovat seznam dětí, aby měl Mikuláš ten
správný seznam s odpovídající zprávou pro jednotlivé děti, kterou nám rodiče při přihlášení poskytují. Někteří z těch méně šťastných si po nadílce přijeli vyzvednout pro děti aspoň ten perník.
Naše pokladní Bára měla zase plné ruce práce
s vracením vstupného těm, kteří se odhlásili, ale

i rodičům, kteří na Mikuláše s dětmi sice
přišli, ale museli odejít bez občerstvení.
Kromě perníkového kalendáře dostaly
předškolní děti české knížky, které nám
věnovalo jedno antverpské nakladatelství. Starší děti si zase vybíraly mezi
krabičkami s cestovními hrami, jež nám
věnoval Roland Forrer (po mnoho let
zdarma zajišťoval francouzské knížky
a časopisy pro české a slovenské školy,
pro které jsme zajišťovali dopravu). Další
dárky přinesli naši přátelé z NATO, kteří
nám pomohli i s prodejem českých dětských knih ve prospěch Domova svaté
Máří Magdaleny. Mockrát za všechno
děkujeme.

Ani letos jsme nezapomněli na děti z dětského domova Les Salanganes v Lillois, kterým
věnujeme české perníky již od roku 2016. Před
jejich mikulášskou nadílkou jsme jim dopravili
26 perníkových kalendářů a před Vánocemi ještě
malé perníčky ke zdobení, které jsme nemohli při
naší nadílce využít, a vánočku.
Doufejme, že příští Mikuláš už proběhne tradičně se zpěvem i tvořením.
Olga
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Dýchánek s Belgičankou,
která má srdce v Česku
Po dlouhé přestávce, kdy jsme se nemohli scházet vůbec a následně pouze
ve venkovních prostorách, jsme se těšili
na tradiční podzimní dýchánek v Pražském
domě. Chystali jsme se na něm promítnout
dokumentární film z dílny Českých kořenů,
věnovaný paní Anne-Marie Štěpánové
Dewinter a jejímu zesnulému manželu
Antonínovi. Film nese název Belgičanka
pod Řípem. Nad promítáním přijal záštitu
pan velvyslanec Pavel Klucký. Z Prahy přiletěla předsedkyně Českých kořenů Martina Fialková. Na promítání se přihlásilo přes
70 osob, včetně příslušníků rodiny paní
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Štěpánové, která pro ně k filmu zajistila
francouzské titulky.
Dýchánek se měl konat v sobotu
27. listopadu 2021, objevil se zde však
jeden závažný háček. Epidemiologická komise, která se sešla předcházející den v odpoledních hodinách, vyhlásila zákaz akcí
v uzavřených prostorách. Vstoupil, bohužel,
v platnost hned následující den, tedy v naši
sobotu. Nezbývalo nám tedy nic jiného než
přenést setkání do virtuálního prostoru. Beseda s paními Štěpánovou a Fialkovou proběhla na Skypu a film každý účastník zhlédl
na besedním YouTube kanále. I když jsme
přihlášeným odeslali dva e-maily s oznámením změny, nepodařilo se, bohužel, všechny
včas informovat, a tak se stalo, že několik lidí
přece jen zvonilo na zavřený Pražský dům,
což nás velmi mrzí.
Promítání proběhlo na internetu bez
problému. Po filmu jsme si poslechli malý
smyčcový koncert v podání Silvie Bažantové a Zuzany Gjerdingen. Na závěr jsme
uspořádali besedu s protagonistkou filmu
paní Štěpánovou, která ochotně odpovídala
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na všechny dotazy. O spolku České kořeny
povyprávěla paní Fialková. Vzhledem k této
nenadálé situaci jsme s ní dojednali možnost umístění dokumentu na YouTube kanále Besedy, kde jej mohli všichni naši krajané
zhlédnout v průběhu celého dalšího týdne.
Tato zkušenost nás znovu přesvědčila
o tom, že i když není nad osobní setkávání,
v případě nouze je internet přece jen dobrým pomocníkem. Děkujeme všem, kteří
to nevzdali a spojili se s námi. Jak film, tak
beseda s paními Štěpánovou a Fialkovou
byly velmi zajímavé a podnětné.
Olga

Fotoreportáž z koncertu na Sablon

foto © Dagmar Kneřová

Prosincový vánoční koncert v překrásném kostele Notre Dame v centru Bruselu
je již mnohaletou tradicí, která byla bohužel přerušena v roce 2020 kvůli nedobře se
vyvíjející epidemiologické situaci. Loni se
ale akci zorganizovat povedlo ve středu
8. prosince, a to díky spojení sil nejen Velvyslanectví České republiky v Bruselu, Pražského domu a Českého centra v Bruselu, ale
i za přispění České inspirace, České školy
bez hranic v Bruselu a našeho krajanského
spolku Beseda Belgie.
Překrásný hudební zážitek v podání nového hvězdného smyčcového Dua Mráček-Pěruška si mohlo vychutnat bohužel
jen omezené množství účastníků, a tak vám
přinášíme alespoň kratičkou fotoreportáž.
Za poskytnutí fotografií děkujeme nadané
fotografce Dáši Kneřové.
Zuzana

foto © Dagmar Kneřová
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VÁNOČKY ZNOVU ONLINE
Po zkušenosti z roku 2020 jsem věděla,
že je společné pečení vánoček online proveditelné, i když ne tak přívětivé a přátelské,
jako když se sejdeme v jedné kuchyni. Doufala jsem, že během loňského léta epidemie
ustoupí a že se budeme moct normálně sejít u nás doma. Jak jsem se mýlila!
A tak se zadělávání těsta, pletení a pečení konalo opět na dálku. První skupina
se pustila do práce v neděli 12. prosince
hned ráno v 9 hodin tak, aby druhá skupina mohla začít ve 3 hodiny odpoledne.
Do ranní skupiny se přihlásilo 7, do odpolední 8 účastníků. Byli totiž mezi nimi nejen

foto z archivu Besedy

Zavřete oči, nadechněte se nosem a.…
cítíte tu vůni? Vůni poslední knihy, kterou
jste četli nebo si prohlíželi? Byla to kniha
zábavná, naučná, romantická nebo zeměpisná? Voněla smíchem, laboratoří nebo
dálkami?
Možná jste knihu dostali jako dárek – takovou, kterou jste si přáli, anebo možná ani
ne, ale když už vám chtěl někdo udělat radost nebo vás jenom popostrčit, snad jste
ji otevřeli, zlehka prolistovali, až se zvedl
lehký vánek, který vašim olfaktivním buňkám pošimral receptory.
Mít dnes v ruce knížku už není tak běžné jako dřív, ale někteří jsme stále zvyklí
držet v ruce tuto krásnou věc plnou dobrodružství, exotiky, poučení nebo zábavy,
přičemž i ti, kteří mají rádi koktejly, si přijdou na své. A tak jako znovu přicházejí
do módy LP s hudbou, i knihy se mohou
znovu stát módní záležitostí, kterou si kde-

ženy, ale i muži, takže bych měla spíš počítat rodiny. To, že spojení nakonec některým nevyšlo, je jiná věc. V adventní době
je totiž aktivit opravdu mnoho! Rozhodla
jsem se tedy přidat jedno pečení navíc –
mezi svátky. Naplánováno bylo na úterý
28. prosince, avšak tam jsou na pořadu dne
spíš návštěvy a cestování, a tak se přihlásila
jen jedna účastnice – Katka. Ta ovšem musela po vykynutí těsta odvézt rodinu na letiště, takže vánočku nakonec upletla a upekla
její maminka. ☺
Z čeho mám radost, je to, že se nám vánočky vždycky povedou, vypadají hezky

foto z archivu Besedy

VŮNĚ KNIH

foto z archivu Besedy

kdo pořídí…ale hlavně též přečte!
I proto jsme se s ostatními výborkami
rozhodly uspořádat další dražbu knih, a to
ve čtvrtek 17. 3. 2022 od 20 hodin. Výtěžek bude zaslán na pomoc nadaci Malý
Noe. http://malynoe.cz/

a jsou prý i chutné. Sami se pokochejte
pohledem na fotografie, které nám účastníci zaslali, a na konci letošního roku se
k pečení můžete též přihlásit. Věřte, že to
zvládnou i úplní začátečníci nebo i starší
děti. ☺ Už jsme stanovili i datum příštího pečení. Bude probíhat po dva dny
– v sobotu 10. a v neděli 11. prosince.
Zda bude opět online nebo u nás doma
v kuchyni, je zatím ve hvězdách. Ale těšit
se můžeme tak jako tak. S tím, jak ten čas
nyní rychle letí, je pečení už opět za rohem.☺
Olga

foto z archivu Besedy

V nabídce najdete všehochuť knih, knížek i brožur všeho druhu, žánrů a vůní.
Začtěte se tedy do seznamu naší nabídky a jako v nejlepší restauraci si vyberte
v menu dle vaší chuti i vašich zájmů či zvědavosti.
K účasti na dražbě se přihlásíte tak, že
vyplníte přihlašovací formulář https://
forms.gle/WW65Zz26A7BWkCss5. Budete
v něm moci označit knihy, o které máte
zájem. Před dražbou dostanete kontaktní
údaje a v daný den a hodinu se připojíte
na besední Skype, kde vás budeme čekat.
Pak nastane ten okamžik, kdy se budete
moci stát majiteli nových (dalších) KNIH.
Rády vás uvidíme, uslyšíme a s velkým
potěšením vám prodáme krásné knihy.
Takto získaným výtěžkem budeme moci
společně podpořit potřebné. Těšíme se!
Za výborky vás zve Alena.
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KDE SPÍ
MOTÝLI
Dědeček, kluk, zvířátka a tajemná zahrada v interaktivní pohádce pro celou rodinu. V napínavém příběhu to malý hrdina a jeho kamarádi vůbec nemají
lehké, ale jejich přání se nakonec splní a vše dopadne
dobře pro motýly i jejich kamarádku veverku Terku.
Maňásková pohádka je volně inspirovaná knihou
brněnského malíře Pavla Čecha O zahradě. S dětmi
se v ní pobavíme, zazpíváme si, a nakonec budeme
hodně silně držet palečky.
Délka pohádky je 40 minut.
Ivana Findurová

V zahradě (foto © Lucie Mojžíšová)

Veverka (foto © Lucie Mojžíšová)

Milé české rodiny,

zveme vás na velikonoční pohádku v podání divadla Navlnce.
KDE?
KDY?
KOLIK?
JAK?
KAM?
DOKDY?
CO?

divadlo Tomberg, avenue Paul Hymans 2, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
v sobotu 2. dubna 2022 od 15 hodin
děti do 3 let zdarma
od 3 do 18 let – 10 €
dospělí: členové Besedy – 10 €, ostatní – 15 €
přihláška: https://forms.gle/CTP1DCnwPdfS3LF6A
účet Besedy: BE26 3630 3022 4129, do zprávy napište počet dospělých a platících dětí, např. DIVADLO 2+2
nejpozději do 3 pracovních dnů od vyplnění přihlášky, jinak bude rezervace neplatná
občerstvení zdarma, ale 2 € na zálohu za besední kelímek na nápoj (po vrácení kelímku dostanete zálohu zpět)

Těšíme se na divadlo i na vás.
4
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Členské příspěvky
Naši milí Besedníci a milé Besednice,
nejdříve ze všeho vám musíme poděkovat za vaši věrnost Besedě a každoroční zasílání členských příspěvků. Ještě ani nejsme
v polovině února, ještě jste ani nedostali první letošní číslo Zpravodaje a již má téměř polovina našich členů zaplacený členský
příspěvek. Někteří jej poslali na konci minulého roku, další začátkem letošního. To je skvělá zpráva, klobouk dolů!
Všichni, kteří stihnou poslat členský příspěvek dřív, než k nám dorazí výtisky tohoto Zpravodaje, najdou ve výtisku svou členskou
kartičku. Je to důkaz o platbě a potvrzení členství, které jinak nezaplacením příspěvku automaticky končí. Avšak žádný strach!
Po zaplacení se členství zase automaticky obnoví. Máme i takové členy, kteří tak trochu „zaspali“ a posílají pak příspěvek za jeden
nebo i dva roky zpětně. I to je od nich milé a vážíme si toho.
Jako připomínku zde uvádím informace k platbě: roční příspěvek činí pro jednotlivce stále 15 € a pro rodinu 25 €. Účet
Besedy je u ING: IBAN – BE26 3630 3022 4129, BIC – BBRUBEBB. Členové Besedy dostávají tištěný Zpravodaj, na naše akce se
mohou přihlásit přednostně, případně dostávají jiné výhody jako slevu na vstupném, nebo část občerstvení zdarma. Příspěvkem
podpoříte naši činnost, ale k ničemu vás v podstatě nezavazuje.
I když je to v dnešní době neuvěřitelné, členky výboru dělají všechnu práci pro Besedu dobrovolně a zcela zdarma. Podle našich
stanov je možné proplatit pouze administrativní a cestovní náklady spojené s chodem Besedy. Mohu vám však se vší zodpovědností potvrdit, že tuto možnost většinou ani nevyužíváme, nebo jen výjimečně, když těch jízd nebo telefonátů bylo už opravdu hodně.
Ptáte se, co nás nabíjí? Vaše účast na našich akcích, zájem
o Besedu a spokojenost z pěkně prožitého času na tvářích
účastníků při loučení s námi.
Máme skvělý tým ochotných děvčat, vládne mezi námi
harmonie a pohoda. Pokud vám nevadí přiložit občas ruku
k dílu a pokud též chcete lidem přinášet radost, můžete se
k nám přidat, ať už jako členové výboru (v říjnu nás čeká
valná hromada, takže můžete kandidovat) nebo jako pomocníci při organizaci akcí, kde je ochotných rukou vždy
zapotřebí.
Mějte se hezky a brzy na viděnou.
jménem výboru – Olga

ČARODĚJNICKÝ REJ
Jistě si vzpomínáte na skvělý čarodějnicko-májový rej, který jsme si tak pěkně užili
před třemi lety. Další dva roky nám nebylo
dopřáno uskutečnit tuto prima akci, zato letos vychází 30. duben přímo na sobotu! To si
tedy nesmíme nechat ujít!!!

a pro ostatní dospělé činí 10 €. Děti do 3 let
zdarma. V ceně vstupného je i drobné občerstvení a materiál na tvoření. Platbu pošlete na účet Besedy BE26 3630 3022 4129
nejpozději do 3 pracovních dnů po vyplnění přihlášky, jinak nebude rezervace po-

Rej začne v komunálním centru „U ptačího zpěvu“ (Avenue du Chant d’Oiseau 40,
1150 Woluwe-St.-Pierre) 30. dubna v 15:30.
Na programu bude čarodějnické tvoření
a rejdění, tančení a soutěžení.
Počet míst ve dvou sálech je omezený,
proto se pomocí přihlašovacího formuláře
https://forms.gle/8toT4xRgzg5zjaG16
raději přihlaste včas. Po naplnění kapacity
budete přesměrováni na seznam náhradníků. Pro členy Besedy a jejich děti činí
vstupné 7 €. Pro ostatní děti od 3 do 12 let

tvrzena. Ve zprávě uveďte počet dospělých
a počet dětí od 3 do 12 let, např. REJ 2+2.
Abychom dali možnost užít si odpoledne co
největšímu počtu dětí, jedno dítě může doprovázet jen jeden dospělý. Děkujeme vám
za pochopení.
Nezapomeňte si vzít drobné na zálohu
2 € za besední kelímek, do kterého dostanete nápoj. Za 5 € si budete též moct vybrat
a zakoupit novou českou knížku pro vaše
předškolní dítě. Celý výtěžek z tohoto
prodeje půjde na pomoc olomoucké nadaci Malý Noe.
Tak všichni – rodiče i děti – šup do čarodějnických a kouzelnických hábitů a s chutí
do rejdění! Těšíme se, jak si to společně užijeme! ČÁRY, MÁRY – FUK, a teď už ani MUK!

ilustrační foto

za výborky - Olga
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160 LET ČESKÉHO SOKOLA
A SOKOLSKÁ JEDNOTA V BELGII
Ustavující valná hromada českého tělocvičného spolku Sokol v Praze se konala
16. února 1862. Toto datum je považováno
za založení Sokola. Prvním starostou se stal
Jindřich Fügner, náčelníkem Miroslav Tyrš.
Heslo Sokola znělo „Tužme se!“, ujal se pozdrav „Nazdar!“, oslovení „Bratře“ a vzájemné
tykání. První prapor namaloval a kroje navrhl
Josef Mánes. Kromě bohatého cvičebního
programu se Sokolové účastnili společenského a kulturního života a sami pořádali
vzdělávací přednášky a různé kulturní akce
a zábavy.
Nejinak tomu bylo o dobrých 60–70 let
později v Belgii. Nedochovala se, bohužel,
kniha, která by dokazovala první roky existence Sokola v Bruselu. První zápis je v účetní
knize z dubna 1932, je však pravděpodobné,
že byl Sokol v Bruselu založen dříve. Kniha
s podrobnými zápisy ze schůzí začíná až VIII.
řádnou schůzí výboru z 13. listopadu 1937
v restauraci „A la Renomé“.
Dalšími místy, kde se konaly schůze výboru, členské schůze a valné hromady byla
restaurace „Au Renard“ či café „La Madeleine“.
Od září 1938 a do vzniku Protektorátu se setkání konala také na československém vyslanectví, které se tehdy nacházelo v rue Joseph
II číslo 7. Krajané v Belgii, především Beseda
(tehdy se jmenovala Beseda Volnost) a Sokol
často spolupracovali, organizovali společné
večery, hlavně na oslavu narozenin československého prezidenta, na oslavu vzniku republiky apod. Mnozí krajané byli členy obou
sdružení. K zvláštnímu semknutí krajanů
došlo především v době ohrožení republiky.
Dne 24. září 1938 tzv. Československá kolonie v Bruselu uspořádala shromáždění, jehož
se zúčastnili členové Besedy Volnost, tělocvičné jednoty Sokol a spolku maďarských
a rusínských krajanů z Podkarpatské Rusi.
Vydali společnou rezoluci, v níž vyjádřili oddanost Československé republice. Finanční
sbírky na obranu republiky probíhaly již delší
dobu. Několik Sokolů z bruselské jednoty
odjelo do Francie a připojilo se k II. odboji.

schůze 13. dubna 1940. K obnovení Sokola
v Bruselu došlo v roce 1947 na popud bratra
Frydrycha, starosty Zahraniční župy. Ustavující členská schůze se konala 19. dubna 1947,
z předválečných členů jich v Bruselu zbylo jen
15, proto se znovuzaložením Sokola váhali.

Členský průkaz (z archivu Besedy)

náměstek, náčelník a náčelnice, ale též vzdělavatel a několik přísedících. Nechyběl samozřejmě ani revizor účtů. V 30. letech fungovala sokolská jednota též v provincii Limburg.
V okolí Genku se nacházely tři uhelné doly:
Winterslag, Zwartberg a Waterschei, kde pracovali naši krajané. V prvním se krajané sdružili v Sokole již v roce 1933, jednoty vznikly
i v dalších dvou místech, v posledním jmenovaném fungovala též česká škola.
V druhé polovině 30. let navštívil krajany
v Belgii Dr. Jan Sedláček a v roce 1937 vyšla
v Knihovně Československého ústavu zahraničního kniha „Čechoslováci v Nizozemí,
Belgii a Anglii“, kde se píše: „Nejmladším naším spolkem je nedávno založená tělocvičná
jednota „Sokol“, jež se má čile k světu. Pracuje
ve velmi přátelské shodě s Královskou federací
belgických gymnastů. Bruselští krajané získali
československému národu srdce Belgičanů
pietní pozorností k zesnulé královně Astrid
(Tragicky zahynula ve věku 30 let v roce 1935.
– pozn. aut.), již otiskly belgické časopisy. Několik českých dam v národních krojích položilo ke hrobu královny Astrid sokolské srdíčko
s hořícím plamenem. Když král druhého dne
na svůj dotaz se dověděl, od koho dar pochází,
nařídil, aby srdíčko bylo každý den doléváno
olejem, aby plamen neuhasl.“

Sokol a Beseda Volnost společně přispívaly do Podpůrného spolku. Z tohoto sociálního fondu se vyplácela podpora krajanům
v hmotné nouzi, přispívalo se Armádě spásy.
Například za rok 1932 vyplatil Sokol na podporách 14 901 tehdejších belgických franků.

Členové Sokola, jejichž počet se v 30. letech pohyboval kolem 36 osob (24 mužů
a 12 žen), byli zároveň členy belgického
gymnastického spolku Société Royale de
Gymnastique. S belgickými atlety společně
cvičili v tělocvičně ve Schaerbeeku. Vystoupení na sokolský slet nacvičovali čeští Sokolové zvlášť. Zástupci bruselského Sokola
se zúčastnili v Praze minimálně dvou sokolských sletů, a sice v roce 1938 a 1948. Několik
mužů a žen cvičilo prostná, další se účastnili
reje, vybraní jedinci šli v krojích v sokolském
průvodu.

Ze zápisů se dozvídáme, že kromě starosty a pokladníka byl do výboru Sokola volen

S okupací Belgie v květnu 1940 Sokol přerušil svou činnost, poslední zápis je z členské

1

Jan Prchal, Biografický slovník Polenska, Polná, 2002, 64
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Poslední zápis je z valné hromady konané 19. února 1949, v té době čítala jednota
40 členů (24 bratří a 16 sester). Jelikož Sokol
jako samostatná organizace po převratu
v únoru 1948 v Československu postupně
zanikl, belgická jednota začala fungovat
na jiném základě. Vznikla exilová tělovýchovná jednota Sokol, v níž se angažoval
Miroslav Klapka ml. V Biografickém slovníku
Polenska se o bratru Klapkovi píše:
„Před rokem 1953 založil v Bruselu spolu
s bývalým premonstrátským kanovníkem
Brunem Svobodou exilovou TJ Sokol a několik let zastával funkci náčelníka. Se sokolskou
pracovnicí Marií Provazníkovou (1890-1991)
působící v emigraci organizoval sokolské slety
a prázdninové tábory v západní Evropě (Vídeň,
Paříž, Bern, Curych...)“.1
O nedělních odpoledních Sokolové organizovali vycházky do přírody, mikulášské
a taneční zábavy. Mezi aktivní členy patřili
následující bratři: Böhm, Káně, Klapka, Klášterský, Müller, Šimandl, Štěpán, Zadina a sestry: Plaiterová, Šimandlová a Šrajlová. Jak
dlouhé bylo trvání exilového Sokola v Belgii
nám není známo.
Podle zachovaných dokumentů
připravila Olga.

Sokolské srdíčko (z knihy „Čechoslováci v Nizozemí,
Belgii a Anglii“)
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Milí přátelé,
nejsem si jistá, že bývalou horolezkyni
Dinu Štěrbovou (1940) je třeba představovat. O jejích aktivitách a úspěších
ve Zpravodaji pravidelně píšeme již od roku
2015, kdy poprvé přijela do Bruselu s výstavou o obyvatelích vysokohorské baltistánské vesnice Arandu v pákistánských
Himalájích zvaných Karakorum a s filmem
Nemocnice na konci světa. Spolu s manželem Otakarem a dalším horolezcem Víťou Dokoupilem tam v letech 2006 a 2007
dopravili materiál na stavbu nemocnice,
její vybavení i léky, což byl výsledek dobročinné sbírky v ČR po ničivém zemětřesení,
které Pákistán postihlo.

Aby zabezpečili další provoz nemocnice,
založili Czech Hospital, z.s. a od té doby tam
každoročně dodávají léky a další lékařský materiál. V roce 2015 Beseda přispěla na tuto nemocnici 1 870 eury a 17 000 Kč z prodeje knih
i dobrovolnými příspěvky krajanů. Přispět
na transparentní účet nemocnice může každý. IBAN: CZ7055000000003350843001,
SWIFT kód: RZBC CZ PP
Víťa a Dina se navíc zasloužili o to, že v této
vesnici funguje základní škola. Ve správním
městě Skardu posléze postavili internát, aby
tam nadaní žáci mohli pokračovat ve studiu. Oba zaslouží obrovský obdiv, jelikož v té
dálce, nehledě na pandemii, nadále všechno
funguje. Začtěte se do poslední Dininy zprávy:

VÁNOČNÍ ZPRÁVA 2021
Když jsme v roce 2007 poprvé navštívili
v Arandu místní „jednotřídku“, seděla tam
mezi hrstkou kluků na špinavé cementové
podlaze jen jedna holčička. Byla to dcerka
Muhamada Anvara, který ve škole již po třicet let stále učí ve svém volném čase, který
vyšetří mezi prací na vlastním políčku či vzdálených pastvinách vysoko nad údolním ledovcem. Muhamad Anvar je prvním obyvatelem Arandu, který kdy získal středoškolské
vzdělání, a protože upřímně věřil v jeho sílu,
chtěl se o získané vědomosti rozdělit s ostat-

z archivu Czech Hospital

ními vesničany, hlavně pak s jejich dětmi.
Začal je proto učit ve svém miniaturním
domku u zakouřeného ohniště, později pak
v jednotřídce, kterou v Arandu postavil Raja
Azam Khan, osvícený potomek bývalé kašmírské šlechty ze Shigaru. Zápasit v Arandu
s negramotností je o to komplikovanější,
že mateřským jazykem zdejších horalů je
forma archaické tibetštiny zvané balti, jejíž

psanou podobu místní vůbec neznají a která se od národního jazyka Pákistánu urdu liší
asi jako čeština od francouzštiny. Navzdory
všem těžkostem Anvar svoji víru v sílu vzdělání nikdy nevzdal a z nepatrné jiskřičky se
mu téměř sisyfovským úsilím postupně podařilo rozdmýchat sílící plamínek. Po letech
vzešli z žáků jeho školičky i další maturanti
včetně našeho zdravotníka Najafa Alího,
který v „Czech hospital“ zachránil od roku
2010 již stovky životů.
K Anvarovu úsilí jsme se od roku 2007
vedle zajišťování chodu nemocnice připojili i my. V roce 2012 jsme jeho „jednotřídku“
zrekonstruovali a rozšířili o další místnost
na –„dvoutřídku“. Opravili a zasklili jsme
okna, natřeli podlahy a na džípech jsme ze
Skardu dovezli nové školní stoly, které jsme
natřeli veselými barvami. Počet žáků se poté
zdvojnásobil a k naší velké radosti do školy
začalo postupně chodit i více dívek. Podařilo se nám vybojovat i jednoho trvale státem
placeného učitele, ke kterému později přibyli dva další z Anvarovy dílny.
V roce 2018 jsme obyvatelům Arandu
předali i školní internát, který jsme vybudovali ve Skardu, aby ti nejnadanější žáci
z hor mohli navštěvovat zdejší střední školy, případně nedávno vzniklou Karakorum
University.
Tak jako všechny země a státy, zachvátila pandemie covidu-19 se všemi špatnými
důsledky i Pákistán. Navzdory tomu ale svět
počátkem tohoto roku obletěla radostná

z archivu Czech Hospital

zpráva, že se po mnoha letech dovršila snaha o první zimní výstup na vrchol hory K2.
Uzavřela se tím dlouholetá éra zimního dobývání osmitisícovek naší planety a všichni
jsme v tom viděli symbol nezdolnosti lidstva navzdory všem protivenstvím.
Před několika dny mně Najaf Ali poslal
na WhatsApp záběry, které sice neobletěly
svět, ale přesto v nich spatřuji symbol nezdolnosti lidstva. V Karakorumu již od poloviny listopadu nastala zima a jako každým
rokem se i obyvatelé Arandu přestěhovali
do svých podzemních místností. V jedné
z nich ale začala fungovat zimní dívčí škola!
Podívejte se, co těch malých štěbetajících
holek se tam teď učí číst a psát...
Klidný advent, radostné Vánoce 2021
a mnoho štěstí v novém roce 2022
za Czech Hospital z.s. přeje Dina Štěrbová.

PS: Videa ze školy i další fotografie najdete na stránce https://www.czechhospital.cz/aktuality/228-vanocni-zprava-2021
A pokud vás zajímá historie horolezectví, mohu vám zapůjčit knihu Touhy a úděl, věnovanou prvním ženám na osmitisícovkách, kterou Dina
a Otakar Štěrbovi vydali v roce 2014 vlastním nákladem. V roce 2020 ji vydalo nakladatelství JOTA.
Olga
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Společenská rubrika
Milí krajané, nezapomínejte nám včas zasílat zprávy o významných událostech ve Vašem životě.
Děkujeme.
1. února 2022 oslavila narozeniny členka besedního
výboru Lenka Pilařová.

6. března 2022 oslavila 118. narozeniny
naše milá Beseda.

2. února 2022 oslavila obdivuhodné narozeniny paní
Louise Hollinsky.

25. března 2022 oslaví narozeniny paní
Ilona Zuzaňáková.

22. února 2022 oslavila narozeniny paní
Anna Kratochvílová, operní zpěvačka z Brna.

9. dubna 2022 oslaví narozeniny Alena Staňová,
členka výboru a průvodkyně.

26. února 2022 oslavila narozeniny paní
Marcela Pudilová z Bois Seigneur Isaak.

9. dubna 2022 oslaví narozeniny fotograf
Dušan Swalens.

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

Připravujeme pro vás následující akce a doufáme,
že nám v tom nic nezabrání.

Kalendář Českého krajanského spolku Beseda:
Burza knih
ve prospěch nadace Malý Noe

Rue des Arbalétriers 51
1420 Braine-l´Alleud

celoročně po rezervaci knih
a domluvě k setkání

Dražba knih ve prospěch
nadace Malý Noe

Online

čtvrtek 17. 3. 2022
od 20 hodin

Velikonoční pohádka pro děti
Kde spí motýli

Divadlo Tomberg
Av. Paul Hymans 2
1200 Woluwe-St.-Lambert

sobota 2. dubna 2022
od 15 hodin

Čarodějnický rej

Avenue du Chant d’Oiseau 40 1150
Woluwe-St.-Pierre

sobota 30. 4. 2022
od 15:30

Promítání dokumentu
Terezínští hrobaři
a beseda s režisérkou
Olgou Struskovou

Stálé zastoupení ČR při EU
rue Caroly 15
1050 Brusel

pátek 10. 6. 2022
od 19 hodin

Dětský den s grilováním

« Bois des Rêves »
u LLN, Ottignies a Wavru

neděle 19. 6. 2022
od 12 do 19 hodin

Zpravodaj vychází čtvrtletně. Členové Besedy dostávají výtisk 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 květnu 2022, uzávěrka pro vaše příspěvky je 15. 4. 2022.
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
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