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Českého krajanského spolku Beseda

Milí přátelé, naši krajané,
s novým rokem jsme si vždy přáli, 

aby ten nastávající rok byl alespoň 
tak dobrý, ne-li lepší než ten, jenž 
právě skončil. Poslední tři roky se 
nám to nedaří, když skončí (nebo 
přestane média zajímat) jedna ka-
tastrofa, přijde něco ještě horšího. 
Přesto nebo právě proto bychom si 
spolu se Svěrákem a  Uhlířem měli 
zazpívat „Když radosti není dosti, 
raduju se z  maličkostí…“ Také by-
chom neměli ztrácet naději, že se 
lidstvo jako celek nebo aspoň větši-
na jednoho dne probere a začne žít 
rozumněji a  smysluplněji, přestane 
drancovat přírodu, omezí plýtvá-
ní a  trochu se uskromní, bude více 
vnímat lidi kolem sebe s  jejich sta-
rostmi a  problémy a  snažit se více 
pomáhat tam, kde je třeba. 

O  to se od  prvopočátku v  roce 
1904, kdy byla Beseda jako filan-
tropické sdružení založena, naši 
krajané snažili. A my v tomto směru 
chceme i  nyní pokračovat. Starosti 
našich krajanů v Belgii nám nejsou 
lhostejné, a pokud se na nás obrátili, 
vždy jsme se snažili pomoci alespoň 
radou, když to nešlo jinak. Krajané 
jsou pro nás jednou velkou rodinou, 
tolik nás toho spojuje! Snažíme se 
však pomáhat potřebným i v zemi, 
odkud jsme do  Belgie přišli, tedy 

v České republice. Posledních 10-12 
let to je pomocí knižních burz, čímž 
zachraňujeme knížky, které by jinak 
třeba skončily v koši, a zároveň dě-
láme radost dalším čtenářům. Ceny 
knih neodpovídají jejich hodnotě, 
avšak velká většina těch, které si 
knihy vyberou, navýší požadova-
nou sumu, neboť veškerý výtěžek 
jde na  dobročinné účely. V  tomto 
roce je příjemcem opět olomoucká 
nadace Malý Noe. Více se o  ní mů-
žete dozvědět na straně 7. Na úno-
rovém dýchánku se prodalo 80 knih 
a podařilo se za ně vybrat 235 eur. 
Abychom vám dali možnost vy-
brat si knížky nejen podle sezna-
mu, ale též si do  nich nahlédnout, 
uspořádáme v  březnu víkendovou 
burzu v  domácí kavárno-cukrárně  
v  Braine-l´Alleud (viz pozvánka 
na straně 6).

A když už jsem zmiňovala plýtvá-
ní a uskromňování se, chceme začít 
u sebe. Budeme šetřit na Zpravoda-
ji, který v loňském roce neuvěřitelně 
podražil. Jsme nuceni omezit počet 
stran i počet výtisků. Stále více kra-
janů, především z mladší generace, 
získává informace na  digitálních 
platformách a  o  tištěné materiály 
příliš nestojí. Letos budou výtis-
ky pro členy Besedy a  krajany, pro 

něž je čtení na  displejích namáha-
vé, na požádání ještě k mání. Takže 
pokud potřebujete dostávat výtisk, 
ozvěte se. 

Další změna, pro kterou jsme se 
letošní rok s  výborkami rozhodly 
a  která souvisí s  omezením nákla-
du Zpravodaje, je zrušení členských 
kartiček. Zdá se, že již neplní původ-
ní účel, tedy aby každý dostal po-
tvrzení, že má členský příspěvek již 
zaplacen. Místo toho dostanou čle-
nové po zaplacení příspěvku potvr-
zení e-mailem. Téměř polovina na-
šich stálých členů má již na letošek 
zaplaceno, vítáme mezi námi také 
několik nových členů. Pro ostatní, 
kteří čekají až na  výzvu v  prvním 
čísle Zpravodaje, uvádím, že výše 
ročního příspěvku se nemění, tedy  
15 € za jednotlivce a 25 € za rodi-
nu. Číslo účtu Besedy též zůstává 
stejné BE26 3630 3022 4129. 

Přeji vám i nám všem, aby se v le-
tošním roce podařilo najít řešení 
na  co nejvíc problémů a  starostí, 
které nás všechny trápí, a abychom 
se mohli nadále scházet co nejčas-
těji a prožívat společně strávený čas 
co nejpříjemněji a nejpřátelštěji. 

Olga Schmalzriedová 
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V  roce 2022 jsme advent uvítali společ-
ným pečením vánoček již posedmnác-
té. Peklo se v  Braine-l´Alleud, v  sobotu  
3. prosince u  Schmalzriedů a  v  neděli  
4. prosince u  Gjerdingenů. Celkem se 
na pečení přihlásilo 17 rodin či jednotliv-
ců, avšak 6 z nich se k nám nakonec, větši-
nou kvůli nemoci, nemohlo připojit. Celkem 
17 dospělých a 9 dětí upeklo během víken-
du 17 vánoček. Všechny se nám povedly 
a prý i  skvěle chutnaly. Akce byla vánočně 
příjemná, všichni jsme se radovali, že jsme 
opět mohli péct pěkně pospolu v jedné ku-
chyni. 

Předcházející dvě online pečení byla sice 
z  nouze dobrá pomoc, ale rozhodně se to 
osobnímu setkání a společnému pečení ne-
vyrovná! Ti, kteří v tom hektickém adventu 
neměli čas uplést si vánočku s námi, získali 
možnost udělat si ji podle receptu a fotore-
portáže na besedním webu https://beseda.
be/2021/12/11/vanocka-fotoreportaz/ 

Příští pokračování opět v prosinci. Bude-
me se na vás těšit.

Olga

SPOLEČNÉ PEČENÍ VÁNOČEK

© foto George Schmalzried

© foto George Schmalzried

© foto George Schmalzried

© foto George Schmalzried

REPORTÁŽ: 
Mikuláš obrazem

© foto George Schmalzried

© foto Ulf Gjerdingen

© foto Martin Kubišta

© foto Ulf Gjerdingen

© foto Martin Kubišta

© foto Martin Kubišta

© foto Martin Kubišta

© foto Ulf Gjerdingen

https://beseda.be/2021/12/11/vanocka-fotoreportaz/
https://beseda.be/2021/12/11/vanocka-fotoreportaz/
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Znáte ten pocit, kdy se na  vás hrne ná-
vštěva přátel nebo příbuzných, a vy si mar-
ně lámete hlavu, jak je na  týden zabavit 
a nezbláznit se z toho? Po dvou letech v Bel-
gii začínám být alergická na  větu: „Určitě 
chceme vidět Brusel a  Bruggy, a  pak něco 
zajímavého, však víš...“ Bez věštecké koule 
těžko říct, co je pro koho zajímavé, proto 
jsem si z pudu sebezáchovy začala psát svůj 
Kam s  nimi deníček. Třeba se některé tipy 
budou hodit i vám.

Bydlím v  Genku, malé belgické Ostravě, 
proto vám dnes zkusím prezentovat krásy 
kraje Limburk. Poetiku přímořských dun 
nebo kopcovitých Arden v Limburku neče-
kejte, na belgické poměry je to ale kraj ne-
čekaně divoký a plný přírody.

Kam s dětmi?
V  Belgii mi chybí česká jezera a  rybníky, 

ve  kterých si od  jara do  podzimu můžete 
volně zaplavat, a když vás chytne Novoroční 
amok, můžete do nich skočit i prvního led-
na. Jedno krásné jezero jsme naštěstí našli 
nedaleko Houthalen-Helchteren. Jmenuje 
se De Plas, má vodu skvělou na plavání, pí-
sek na  ležení i na bábovičky, je obklopeno 
stromy a  vřesem a  kromě šíleného týdne 
rockových koncertů je i  volně přístupné. 
Až v něm budete plavat znak, zkuste se po-
dívat na  oblohu. Při troše štěstí nad vámi 
budou trénovat letečtí akrobati, ti největší 
šťastlivci mohou zahlédnout v akci i akroba-
tický dvojplošník.

Flandry jsou posedlé ochranou přírody. 
Český houbař má vstup zakázán a na houby 

se nesmí ani podívat, což mi, když naprší, 
dost kazí náladu. Dětem ale radost udělat 
umějí i  v  lese, to uznat musím. NP Hohe 
Kempen má spoustu míst na  malá dobro-
družství. Potřebujete pumpu na  hraní, vo-
dičku, píseček a, než se děti úplně zmáchají, 
také procházku lesem? Jeďte na Zandloper-
park Mechelse Heide.

Nebo spíše hledáte příjemnou lesní opičí 
dráhu? Zkuste Speeltuin Joekelbos v Dui-
nengordel. Pokud vyrazíte na  delší pro-
cházku, dorazíte až na Oudsberg. Nejvyšší 
duna ve  Flandrách má krásné okolí a  PO-
ZOR! Cedule zde přímo vybízejí ke  hraní. 
Duna je tu pro děti, jen ty houby musí zů-
stat nedotčené… Vlastně taky pro děti.☺

PS: Pro návštěvu dun jsou podpatky, 
značkové oblečení, kočárky a kola doporu-
čována jen pro největší tvrďáky.

Kam s babičkou?
Tady poprosím mladší generace o  sho-

vívavost. Já žiji ve  světě, kde s  babičkou 
v Paříži fotíte kytky v parku a zapadlé uličky 
a  s  dědečkem se musíte zastavit v  metru, 
protože vozy mají podivné pneumatiky. Po-
kud to máte jinak, nebojte se zaměnit ba-
bičku za dědečka a naopak.

Kytky pro babičku zajistíte v  Limburku 
snadno. Přírodní park De Teut je jedno vel-
ké, úchvatné vřesoviště, navíc s  vyvýšenou 
cyklostezkou uprostřed. Aktivnější jedin-
ce stačí posadit na  kolo, pasivnější odložit 
na  lavičky u  cesty, výhledy jsou tu krásné 
odkudkoli. Ti nejaktivnější mohou po sedmi 

kilometrech na kole dorazit do Bokrijku, jed-
noho z nejhezčích míst v celém Limburku. 

Arboretum Bokrijk je volně přístupná 
botanická zahrada, ve  které něco kvete 
a voní v každém ročním období. Od bram-
boříků a  čemeřice v  lednu až po  úchylné 
kaliny, které rozkvétají za největší sloty před 
Vánocemi. Pro piknik v  dešti je zde něko-
lik zastřešených altánků a  dětská zahrada 
na vás čeká hned u parkoviště.

Dědečka můžete od dubna do listopadu 
poslat do  vedlejšího Skanzenu Bokrijk. 
Místním se zde v době, kdy ještě nebylo za-
kázáno odvážet historické budovy „k  sobě 
domů“, podařilo nashromáždit krásné vzor-
ky vesnického bydlení ve Flandrách od 16.
století do roku 1950. Během léta je tu sice 
dost plno, ale na  jaře a  na  podzim si zde 
můžete připadat jako na farmě z Brueghe-
lových obrazů. Navíc hned za skanzenem je 
největší lákadlo celého Bokrijku – cyklistic-
ká podúrovňová stezka Fietsen door het 
Water. Neznám nikoho, komu by se nelíbilo 
projet se „pod vodou“ a  podívat se labuti 
z očí do očí. Jenom pozor na mobily a vlast-
ní nosy, labutě jsou zde obzvláště rychlé.☺

Ke kategoriím Kam s kolegou docentem 
nebo Kam s kamarádkou se dnes asi nedo-
staneme. Pokud vás ale můj článek zaujal 
a máte sami „svá“ místa v Belgii, napište mi. 
Ráda je díky vám poznám a někdy příště na-
bídnu ostatním. 

Z Genku zdraví Ivana Findurová 
ivana@navlnce.cz

KAM S NIMI  
aneb za belgickým dobrodružstvím

De Plas © foto Ivana Findurová Mechelse Heide © foto Ivana Findurová

De Teut - vřesoviště © foto Ivana Findurová Bokrijk - arboretum © foto Ivana Findurová

mailto:ivana%40navlnce.cz?subject=
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Vážení přátelé,

dne 12. 2. 2023 při příležitosti dýchánku 
proběhlo v  Pražském domě setkání s  pa-
nem Peterem Benuškou, bývalým hlavním 
architektem Evropské komise a  bývalým 
hlavním architektem města Bratislavy.

První příchozí vstoupili do  Pražského 
domu úderem 15.30 hodin. My tři výborky 
a George jsme vše chystali již od 14.30, aby 
chlebíčky a námi vyrobené buchty potěšily 
oko i  chuťové papily všech účastníků. Sál 
se brzy naplnil téměř 60 dobře naladěnými 

účastníky setkání! Již tradičně byly ke kou-
pi knihy a vybrat si v jejich množství mohl 
každý. Výtěžek z  jejich prodeje jde vždy 
na dobrou věc, v tomto případě jej dosta-
ne olomoucká nadace Malý Noe.

Pan Benuška vystoupil s  přednáškou 
s  názvem „Architektura Bruselu“. Nejpr-
ve nás podle časové osy s doprovodnými 
obrázky provedl od  architektury román-
ské přes gotický středověk po  funkciona-
lismus a  eklektismus dnešní doby, hojně 
zastoupený právě v  Belgii. Poté se již vě-
noval dnešnímu Bruselu, zejména evrop-
ské čtvrti, na  jejímž formování se podílel. 
V  následné diskuzi se ukázalo, že největší 
zájem vzbuzuje budoucí transformace 
kruhového objezdu Schumann. V  diskuzi 
se, bohužel, na  všechny nedostalo, neboť 
v  půl šesté onoho nedělního večera již 
část účastníků spěchala domů připravit se 
na  nový pracovní týden. Nicméně asi po-
lovina ostatních si užila našeho tradičního 
pohoštění a  ve  velmi přátelské atmosféře 
konverzovala s  přáteli, známými, či s  Pe-
terem, který rád odpovídal na  případné 
dotazy. Musím zmínit ještě dárek, který 
pro shromáždění přinesl Peter – 2 lahvinky 

voňavého slovenského Tokaje. A nádherný 
a  výborný dort v  barvách Bruselu, spolu 
se znakem sv. Michala, vítězícího nad dra-
kem, který pro nás upekla paní Markéta 
Franková. Děkujeme!

Atmosféra onoho pozdního odpoledne 
byla velmi přátelská a my děkujeme panu 
Benuškovi za  jeho osvícený výklad, Praž-
skému domu za poskytnutí svých prostor 
i  nápomoci při promítání a  samozřejmě 
i vám, vážení přátelé, za vaši hojnou a mi-
lou účast!

Těšíme se na další setkání s vámi a přeje-
me vám hezké dny s blížícím se jarem.

Za všechny výborky – vaše Alena

REPORTÁŽ:  
Dýchánek s Peterem Benuškou

© foto George Schmalzried

© foto Olga Schmalzriedová

V příloze e-mailů pravidelně dostáváte aktualizovaný seznam 
knih, ze kterého si můžete vybrat ty, které vás zajímají. Uvědo-
muji si, že vybírat z tak dlouhých seznamů vyžaduje čas a trpěli-
vost a obojího se nám v dnešní době nedostává. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla uspořádat víkend otevře-
ných dveří, kdy si budete moct všechny knihy prohlédnout. Bu-
dou zorganizované podle témat, od beletrie po dětské knihy, 
bedekry, odborné knihy, učebnice a  slovníky. Navíc si budete 
moct dát v naší domácí kavárno-cukrárně něco k pití s něčím 
dobrým na zub. Najdete nás v Braine-l´Alleud (rue des Arba-
létriers 51) a zastavit se můžete podle vašich možností od pát-
ku 17. 3. do neděle 19. 3. 2023. Pokud k nám pojedete po Rin-
gu a vyjedete na sjezdu číslo 24, cesta vás povede kolem hezké 
rekreační zóny, za kterou je dětské hřiště, takže si tam na své 
přijdou opravdu všichni, včetně rodin s dětmi, lidí s pejsky apod. 

Prosím o  vyplnění přihlášky s  uvedením přibližného času 
https://forms.gle/4vx43r6w3ZCGt4G76. Že celý výtěžek půjde 
na nadaci Malý Noe, už snad připomínat nemusím. Děkuji a těším se. 

Olga

Chtěl bych vás informovat, že Pravoslav Kohout z Prahy zís-
kal za svůj kvartet cenu města Tournai a posluchačů! 

Evropský festival smyčcových kvartet PROQUARTETTO 
(www.proquartetto.be) se v belgickém městě Tournai koná 
na přelomu let 2022 a 2023 již pojednadvacáté. V tomto roč-
níku však nejde jen o interpretaci, program festivalu obohatila 
také skladatelská soutěž. Proběhla na konci minulého roku a 
letos 18. února v Salon de la Reine v Hôtel de Ville v Tournai 
došlo k předání cen. Mezi těmi, kteří svou skladbou pro kvar-
teto zaujali, je i český skladatel,  houslista a novinář (časo-
pis Harmonie) Pravoslav Kohout, jeho skladbu „Reflexion“ 
představilo belgické kvarteto MP4.

Cílem belgické mezinárodní hudební skladatelské soutěže 
Proquartetto je obohatit repertoár moderních smyčcových 
kvartet a povzbudit skladatele k tomu, aby se vypořádali s tím-
to prestižním a náročným žánrem komorní hudby. Soutěž byla 
otevřena pro kandidáty všech národností: zúčastnilo se jich cel-
kem 31 se 76 skladbami. 

Brzo na shledanou, Daniel Glienur, (redakčně upraveno)

BŘEZNOVÁ BURZA KNIH  
víkend otevřených dveří

 PRAVOSLAV KOHOUT  
Prix de la Ville de Tournai – Prix des Auditeurs
 

https://forms.gle/4vx43r6w3ZCGt4G76
http://www.proquartetto.be
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Projekty nadace:
Projekt Zdraví – přispíváme zdravot-

ně znevýhodněným dětem na  jejich léčbu 
a zdravotní nebo výukové pomůcky. 

Projekt Bydlení – zlepšujeme prostředí 
a kulturu bydlení v dětských domovech, ko-
jeneckých ústavech, zařízeních pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc (Klokánky) nebo 
v  azylových domech. Pomáháme budovat 
chráněná bydlení pro mladé dospělé opou-
štějící náhradní péči.

Zahraniční projekt – v Zambii jsme ne-
daleko města Mongu vybudovali dětský 
domov Malého Noe (Little Noah children‘s 
home). Ve  spolupráci s  jinou českou ne-
ziskovou organizací domov provozujeme 
a  organizujeme adopci na  dálku pro děti 
v domově.

Akce nadace:
Benefiční koncerty – konají se ve spolu-

práci s významnými umělci ČR v Moravské 
filharmonii Olomouc nebo v  Klášterním 
Hradisku. Po koncertu se koná společenské 
setkání spojené s dražbou výtvarných před-
mětů. Výnosy ze vstupného a z dražeb slou-
ží k financování projektů nadace.

Rostu se svým stromem – děti z  ná-
hradní péče, ale i z úplných rodin sází spo-
lečně s patrony stromů své stromy. Vysadili 
jsme tak Háj Malého Noe na  kopci Hradis-
ko u  obce Velký Týnec (52 stromů v  roce 
2010, 49 stromů v  roce 2012, 20 stromů 
v  roce 2021), Libosad Malého Noe na  Če-
kyňském kopci u Přerova (72 stromů v roce 
2013, 57 stromů v roce 2014), Park Malého 

Noe v  Olomouci (42 stromů v  roce 2014), 
Alej Malého Noe ve Šternberku (20 stromů 
v  roce 2016), Alej Malého Noe v  Plumlově 
(35 stromů v roce 2017). Park Lásky a Přátel-
ství v Olomouci (30 stromů v roce 2022). Je-
den strom Malého Noe jsme vysadili v USA 
ve  státě Kentucky. Patroni stromů věnují 
nadaci finanční dary, které používáme pro 
financování projektů nadace. Pomůžeme 
tak dětem i přírodě, patroni mají svůj strom, 
který s dětmi navštěvují, pečují o něj a sle-
dují jeho růst. 

Jeden dětský den nestačí – tradiční akce 
pro děti z náhradní péče, ale i z úplných ro-
din. Akci financujeme z dotací Olomoucké-
ho kraje a  Města Olomouc, ze vstupného 
a někdy i z tomboly. Od roku 2018 ve formě 
hudebního matiné.

Další akce – soutěž v kreslení dětí z DD 
a  Klokánků, Koncert „děti dětem“, prodej 
vánočních hvězd, adventních svíček, kávy 
Malého Noe, účast na jarmarcích a další.

NADACE MALÝ NOE

Houslový virtuos a patron nadace Václav Hudeček se svojí ženou Evou © foto z archivu Nadace Malý Noe

Podrobné informace o  činnosti na-
dace lze získat na  www.malynoe.cz, 
dotazem na e-mail: nadace@malynoe.cz 
nebo telefonicky u předsedy Jarosla-
va Strejčka, tel: +420 602 715 210

Nadace Malý Noe byla založena 
v květnu 2007. Předmětem její činnosti 
je pomoc dětem sociálně a  zdravotně 
znevýhodněným. 

Patronem nadace je houslový virtuos 
pan Václav Hudeček.

Nadace garantuje, že 100% prostředků 
od dárců dává na své projekty pomoci dě-
tem. Provozní náklady nadace jsou hraze-
ny z vlastní hospodářské činnosti nadace 
nebo z  vlastních prostředků členů nada-
ce. Všichni lidé pracují v nadaci zdarma. 

Výsadba stromu © foto z archivu Nadace Malý Noe

Kačenka, které jsme pořídili chodítko  
© foto z archivu Nadace Malý Noe

http://www.malynoe.cz
mailto:nadace%40malynoe.cz?subject=
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Společenská rubrika

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

Den otevřených dveří  
s burzou knih

Domácí kavárno-cukrárna
Rue des Arbalétriers 51

1420 Braine-l´Alleud

pátek 17. 3., sobota 18. 3.  
a neděle 19. 3. 2023  

vždy od 9 do 20 hodin

Společná návštěva muzea  
s českým průvodcem

Muzeum evropských dějin
Rue Belliard / Belliardstraat 135 

1000 Brussel Belgie

neděle 26. 3. 2023 
sraz v 14.30 hodin, 

prohlídka od 15 hodin

Procházka s trolly Doména De Schorre neděle 28. 5. 2023
od 15 hodin

Dětský den  
s grilováním

« Bois des Rêves »
u LLN, Ottignies a Wavru

neděle 11. 6. 2023
od 12 do 19 hodin

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

Zpravodaj vychází čtvrtletně. Členové Besedy mohou dostat výtisk poštou, 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 2023, uzávěrka pro vaše příspěvky je 15. 4. 2023.

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. 

1. února 2023 oslavila narozeniny členka besedního 
výboru Lenka Pilařová.

2. února 2023 oslavila obdivuhodné narozeniny  
paní Louise Hollinsky.

22. února 2023 oslavila narozeniny paní Anna 
Kratochvílová, bývalá operní zpěvačka z Brna. 

26. února 2023 oslavila narozeniny  
paní Marcela Pudilová z Bois Seigneur Isaak.

6. března 2023 oslavila krásné 119. narozeniny  
naše milá Beseda.

25. března 2023 oslaví narozeniny  
paní Ilona Zuzaňáková. 

9. dubna 2023 oslaví narozeniny Alena Staňová,  
členka výboru Besedy a průvodkyně.

9. dubna 2023 oslaví narozeniny  
fotograf Dušan Swalens.

Upřímně rodičům blahopřejeme. Nechť vám dcerky přináší jen samou radost a štěstí!

22. listopadu 2022 se narodily Ella Goldie  
a  Iris Perla, dcery Moussy Khana a Ivy Jedličkové. 
Starší sourozenci se jmenují Adam, Sarah, Esther a Lily.

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

