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VOORZITTER
Lieve vrienden en vriendinnen,
Op het moment dat ik dit schrijf is het volop ‘meivakantie’ en
ik verwacht dat veel van onze leden een reisje naar Tsjechië of
Slowakije hebben ondernomen.
Zelf was ik er een week eerder en heb ik genoten van het
prachtige weer. Bovendien had ik het geluk twee prachtige
plekken in Praag te bezoeken waar ik nog niet eerder was
geweest: Café Slavia en het Národní divadlo, waar ik de opera
Billy Budd van Benjamin Britten heb bijgewoond. Een bijzondere
ervaring in een prachtig theater. Café Slavia ligt tegenover het
theater en door de grote ramen heb je een prachtig uitzicht
op het theater, de Vltava en de Praagse burcht. Door het fraaie
Jugenstil interieur voel je de oude grandeur op deze plek.
In het kader van 100 jaar Tsjechië en Slowakije zijn inmiddels tal
van activiteiten opgestart in beide landen, soms zelfstandig maar vaak ook gezamenlijk. Een aantal activiteiten
zijn inmiddels opgenomen op de website van de VNTS, met daarbij linkjes naar websites die nog meer informatie
geven. Uiteraard wordt ook in Nederland het nodige georganiseerd rond het Tsjechische en Slowaakse eeuwfeest,
de informatie vindt u op de website van het Tsjechisch Centrum.
In dit nummer wordt ook aandacht besteed aan het overlijden van de Tsjechische regisseur Miloš Forman. Hij
heeft prachtige films nagelaten, zowel Tsjechische als internationale.
Wij willen u graag nu al wijzen op onze najaarsbijeenkomst op zaterdag 3 november in Ede. De voorbereidingen
zijn in volle gang en we maken er een bijzondere middag van met onder andere live muziek en lekkere hapjes. Het
complete programma kunt u over enkele maanden verwachten, maar ik raad u aan de datum alvast te blokken in
uw agenda!
Veel leesplezier in deze Ahoj!
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BESTUUR
PAPIER AHOJ!
Tijdens de algemene ledenvergadering is gesproken over het papier waarop Ahoj! wordt gedrukt. Enige tijd
geleden hebben we al besloten om de kaft in dezelfde kwaliteit papier te laten drukken als het binnenwerk. Na de
ledenvergadering zijn we een stapje verder gegaan om de verzendkosten te drukken en dat is gelukt! Ahoj! wordt
nu gedrukt op 80 grams papier en dat scheelt aanmerkelijk in de verzendkosten.
Het enige nadeel is dat de foto’s nu niet meer zo fraai ogen op papier, maar dat is dan weer een mooie aanleiding
om over te gaan op de digitale versie, waarmee we nog meer verzendkosten kunnen besparen en uiteraard ook
drukkosten.
Zo kunnen we u blijven voorzien van nieuws over en uit Tsjechië en Slowakije.

DIGITALE AHOJ!
Tijdens de algemene ledenvergadering is afgesproken dat wij nog veel meer moeten overgaan tot digitaal verkeer.
Dat betekent dat wij u aansporen om gebruik te gaan maken van de digitale verzending van Ahoj!.
Dat heeft een aantal voordelen: foto’s in kleur en linkjes in Ahoj! waarmee u direct naar de juiste pagina kunt
gaan. Een ander voordeel is dat u Ahoj! eerder ontvangt, namelijk op het moment dat het bestand naar de drukker
gaat. Dat scheelt al snel enkele dagen.
Digitale verzending betekent ook minder druk- en verzendkosten en dat is goed voor de vereniging. Bij minder
kosten is het ook niet noodzakelijk om na te denken over een eventuele verhoging van de contributie.
Krijgt u Ahoj! nog niet digitaal? Dan hopen wij dat u zich nu snel daarvoor opgeeft!
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VERSLAG JUBILEUMFEEST 25 JAAR VEENENDAAL & OLOMOUC
Wat was 14 april een mooie dag! Het 25-jarig jubileum van de stedenband Veenendaal-Olomouc was zowel
overdag bij de Cultuurfabriek en Stipplein als ‘s avonds bij de jubileumvoorstelling in de Lampegiet een heel
mooi feest: stralend weer, een blije delegatie uit Olomouc en enthousiaste bezoekers! Hartelijk dank voor uw
medewerking, komst en/of belangstelling!
Tijdens het jubileumfeest speelde o.a. de Big Band Veenendaal en kreeg Soňa Horká een onderscheiding voor haar
jarenlange inzet voor de stedenband.
Een volledig verslag kunt u hier lezen: http://veenendaal-olomouc.eu/actueel/2018-25-jarig-jubileum
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IN MEMORIAM: MILOŠ FORMAN
Op 13 april is de Tsjechische regisseur Miloš Forman na een kort ziekbed overleden in Danbury in Connecticut
(VS). Hij werd 86 jaar.
Miloš Forman is geboren als Jan Tomáš Forman in Čáslav. Zijn vader Rudolf Forman was leraar en zijn moeder
Anna Svabova runde een hotel. Later ontdekte hij dat de architect Otto Kohn zijn biologische vader was.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zijn ouders gevangen genomen door de Duitsers op verdenking van
illegale praktijken en gedeporteerd. Zijn vader overleed in Buchenwald en zijn moeder in Auschwitz.
Forman is wereldberoemd geworden door zijn films ‘One flew over the Cuckoo’s Nest’ en ‘Amadeus’ en de
verfilming van de musical ‘Hair’, maar begon zijn carrière in Tsjechoslowakije. Hij studeerde aan de FAMU in Praag
en maakte na zijn afstuderen enkele films: ‘Cerný Petr’, ‘Lásky jedné plavovlásky’ en ‘Hoří má paneko’. Deze laatste
film was lang verboden in Tsjechoslowakije omdat het een satire was op het communistische regime.
Op het moment dat zijn land na de Praagse Lente werd bezet door de Russen verbleef Forman in Parijs om te
onderhandelen over zijn eerste Amerikaanse film. Zijn Tsjechoslowaakse productiemaatschappij ontsloeg hem
omdat hij ‘illegaal’ het land had verlaten.
In 1975 had hij zijn eerste grote succes met ‘One flew over the Cuckoo’s Nest’, de film kreeg 5 Oscars. In 1984
verscheen ‘Amadeus’ die onder andere 8 Oscars won. Deze film is gedeeltelijk opgenomen in Praag, onder andere
in het Graaf Nostitz Nationaal Theater, waar Mozart de eerste uitvoering van Don Giovanni dirigeerde in 1787. Ook
werden opnamen gemaakt in Kroměříž.

7

TSJECHISCHE & SLOWAAKSE UITVINDINGEN SINDS 1918
Dit jaar wordt het 100-jarig jubileum van het ontstaan van de vrije Tsjechoslowaakse republiek gevierd. In die
jaren zijn er aardig wat ontdekkingen gedaan die meer of minder in de wereld gewaardeerd worden. Veel van de
patenten en uitvindingen werden vrij snel naar het buitenland (westen) verkocht om er een betere prijs voor te
krijgen.
Ik zal proberen er zo veel mogelijk uit te lichten.

SLOWAAKSE UITVINDINGEN:
Draagbare vlekkenverwijderaar

Adrián Mankovecký, student aan de Academie voor beeldende kunsten en vormgeving, won hiermee, uit 1300
inzendingen, de prijs Electrolux Design Lab 2011. Dit kleine apparaatje draait op een kristalsuikerbatterij en door
middel van stoom reinigt hij alle vlekken. Momenteel is hij echter nog niet te koop.
http://www.designvid.cz/udalosti/adrian-mankovecky-a-pracka-na-cukr.html

Ecologisch plastic

Een team wetenschappers onder leiding van Pavel Alexy heeft bioplast uitgevonden. Dit materiaal lijkt exact op
gewone plastic met het grote verschil dat het afbreekbaar is. Op een composthoop blijft er binnen 6 weken niets
meer over. En bovendien is het materiaal twee keer zo sterk als normale plastic. Dat is een grote uitkomst voor de
ecologie.

Deken met gat voor je benen.

Het klinkt als grapje maar het is waar. Veel mensen draaien in hun slaap,
hebben het warm en steken daarom hun benen buiten de deken, inclusief
mijzelf. Daarbij trekken ze aan de deken en als je met zijn tweeën een deken
gebruikt dan brengt het problemen met zich mee. En daarom heeft een groep
wetenschappers uit Prievidza deze deken ontworpen. Je steekt gewoon je
been door het gat en slaapt lekker door en niemand heeft meer last van je.
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/revoluce-v-posteli-zeslovenskeho-vynalezu-je-trhak.html
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TSJECHISCHE UITVINDINGEN:
Zachte contactlenzen

Harde contactlenzen bestonden al sinds 1887. In 1933 werden ze van wat zachter materiaal gemaakt – plexiglas/
perspex. In de jaren 1952-1955 werkte chemicus Otto Wichterle met zijn assistent aan het ontwikkelen van een
nog zachter materiaal – polymeer.
Het verhaal gaat, dat het eigenlijk per toeval werd ontdekt. De assistent van Otto Wichterle was bezig met een
test, maar omdat hij haast had om op tijd thuis te zijn, liet hij het staan zoals het was en vertrok. De volgende dag
toen ze in het lab kwamen ontdekten ze, dat het nu het exacte materiaal geworden was waar ze naar zochten. Ook
was Otto Wichterle de ontdekker van de, voornamelijk door vrouwen, zo gewaardeerde nylon/silon. Helaas kreeg
hij, door toedoen van de toenmalige politiek, geen Nobel prijs voor zijn ontdekkingen.
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HIV remmers
Prof. RNDr. Antonín Holý DrSc., dr. h. c. (1.9.1936 – 16.7.2012) was een Tsjechische scheikundige. Hij ontwikkelde
antivirale geneesmiddelen zoals HIV-remmers en geneesmiddelen voor de behandeling van Hepatitis B. Hij
studeerde organische chemie aan de Karelsuniversiteit en behaalde zijn doctoraat in organische synthese. In
1983 werd hij hoofd van zijn onderzoeksgroep en in 1987 hoofd van het departement. In 1976 werkte hij intens
samen met de Belgische viroloog Erik de Clerck van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij ontwikkelden een aantal
geneesmiddelen o.a.:
•
•
•

Tenofovir – bestrijdt HIV-virus en Hepatitis-B-virus
Hespera – voor de behandeling van Hepatitis-B
Truvada – voor de behandeling van AIDS

Dit laatste geneesmiddel werd door FDA(Food en Drug Administration) goedgekeurd op zijn sterfdag. Voor zijn
werk kreeg hij 17 erkenningen waarvan meerdere eredoctoraten en ook staan er staan meer dan 60 patenten op
zijn naam.

GEZAMENLIJKE UITVINDINGEN:
Kofola
In 1952 werd het bedrijf Galena Opava geopend met de bedoeling medicijnen en tincturen te maken en/of
kruiden te kweken. Na twee jaar testen had het team van dr. RNDr. PfMr. Zdeněk Blažek CSc. de juiste formule
voor siroop KOFO (14 soorten kruiden, fruitextracten en coffeïne) ontdekt.
In 1960 werd, als vervanger van de niet-verkrijgbare Coca-Cola en Pepsi, Kofola op de markt gebracht. Het bevatte
30% minder suiker en 50% meer coffeïne. Het werd een hit. Door het grote verbruik raakten de kruiden op en
moesten ze geïmporteerd worden. In 1970 was de productie 180 miljoen liter per jaar. Er zijn verschillende
smaken bij gekomen en ook glas/PET flessen van 0,5L en 2L en tap-Kofola. Oorspronkelijk waren ze 0,33L.

Vinea - (Latijns voor Wijngaard)
12 jaar na de opkomst van Kofola werd een nieuwe smakelijk
drankje geboren. Men wilde graag een natuurlijke, fruitige en
smaakvolle en ook goedkope drank zonder alcohol op de markt
brengen om zo te kunnen concurreren met het buitenland. In
1973 werd Vinea geboren. Het team van Ján Farkaš gebruikte
hiervoor resten van wijnsap, die overbleef na het maken van
wijn. Zonder conserveringsmiddelen, gepasteuriseerd en met een
frisse smaak.
Vinea werd in Pezinok (wijngebied) in flessen van 0,25l gevuld.
De prijs was Kčs 1,50. Wegens groot succes werd het later ook
geproduceerd in Nitra en Banska Bystrica. Vanaf 1980 werden
0,7l flessen gebruikt. Als één van de weinige producten uit het
Oostblok werd Vinea geëxporteerd naar USA en Canada.
Door: Božena Kooij
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PRAAG GROENSTE STAD VAN DE WERELD
Praag bestaat voor bijna 56 procent uit bossen, natuurgebieden, parken, landbouwgrond, boom- en wijngaarden,
golfterreinen of openbare tuinen en is hierdoor de groenste stad ter wereld. Online reisspecialist TravelBird
analyseerde 50 steden op basis van groengebied. Uit de Groene Stedenindex 2018 blijkt dat de Tsjechische
hoofdstad het ‘groenst’ van allemaal is.

Bossen en natuurparken

Bijna de helft van Praag bestaat uit ‘groen’. Vooral bossen, landbouwgrond en natuurparken zijn goed
vertegenwoordigd. Volgens TravelBird bestaat ruim 22 procent van het Praagse grondgebied uit landbouwgrond
en uit 12,6 procent uit bossen. TravelBird heeft ook gekeken naar het aantal vierkante meters groen per persoon.
Praag zakt in deze lijst naar de zesde plaats en Reykjavik spant de troon met 410.84 m2 groen. Praag heeft in
totaal 220.54 m2 aan groengebied in de stad.

Op zoek naar de natuur in Praag

Praag is een prachtige stad met een centrum vol historische gebouwen en indrukwekkende architectuur.
Bezoekers kunnen genieten van het rijke cultuuraanbod en de levendigheid. Even genoeg van de drukte? In Praag
zijn diverse parken en openbare tuinen waar bezoekers kunnen ontsnappen aan de hectiek van de stad. Dat Praag
veel parken heeft is bij de meeste mensen bekend, maar dat de stad zoveel landbouwgrond en bossen heeft is
voor velen een verrassing. Uit de studie van TravelBird blijkt dat Praag het hoogste percentage landbouwgrond
(22.28%) en ook de meeste vierkante meter landbouwgrond per persoon heeft (86.61m²). Ook qua openbare
tuinen scoort de stad hoog. De Tsjechische hoofdstad staat op de eerste plek met meeste vierkante meter aan
openbare tuinen per persoon (22.53m²).

De vijf groene plekken van Praag

Maar waar moet je dan precies heen om van dat ‘groen’ te genieten in Praag? CzechTourism Benelux somt vijf
parken en tuinen op waar natuurliefhebbers het drukke centrum even kunnen ontvluchten.
1. In het district Troja ligt het 17de-eeuwse kasteel Troja met eromheen prachtig barokke kasteeltuinen.
De tuinen zijn versierd met beelden, pergola’s, doolhoven en fonteinen. Vlakbij deze tuinen is de dierentuin
van Praag en de botanische tuin van de stad. In Troja is tevens een wijngaard. Wandel langs de wijnranken en
probeer de exclusieve wijn in het luxe restaurant Vinařství Salabka.
2. Stromovka Park. Dit park, gelegen in de wijk Holašovice, is een favoriete plek bij de inwoners van Praag.
Het park ontstond in de 13de eeuw als wildreservaat. Er is een drie kilometer lang parcours, samen met een
tiental andere kleine paden. Fietsers en inline-skaters kunnen de route verlengen door het eiland (Císařský
ostrov) over te steken naar het nabijgelegen Troja. Het is een geweldige plek voor slacklinen en je kunt er fijn
picknicken. In Stromovka park staat tevens het planetarium en er zijn diverse speeltuinen voor kinderen.
3. De tuinen van Kinsky zijn de mooiste tuinen van Praag. Ze liggen op de zuidelijke en zuidoostelijke helling
van Petřín en zijn gescheiden met de andere Petřín-tuinen door de hongermuur, waardoor het vaak iets
rustiger is. Families komen hier graag picknicken. In park staat het Kinsky zomerpaleis en de houten Griekskatholieke kerk van St. Michael. Vergeet niet langs het standbeeld van de zeehond Gaston te wandelen. De
zeehond ontsnapte uit de dierentuin van Praag doordat deze in 2002 overstroomde. Gaston zwom 300 km naar
het Duitse Dresden waar hij werden gevangen. Helaas overleed hij door uitputting en stress.
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4. De Rieger tuinen ofwel Riegrovy Sady liggen in het centrum van Praag vlakbij het treinstation.
Hiervandaan heb je één van de mooiste uitzichten over de stad. Dit park is meer dan een eeuw oud en is
groene oase met bosrijke gebieden, grasvelden, een tuinrestaurant en grote kastanjebomen. In het park vind je
diverse pubs, restaurants en biertuinen. Voor een mooie zonsondergang is dit dé plek!
5. Grébovka park in Vinohrady ligt iets verder van het centrum vandaan, maar is een heerlijke plek om even
tot rust te komen en een wijntje te drinken. Het park is geïnspireerd door de Italiaanse Renaissance en heeft
fonteinen en watervallen, meren, paviljoens, beelden en een grot, evenals een uniek uitzicht op de stad. Het
charmante wijngaardpaviljoen is omringd door grote wijngaarden en het tuincafé Grébovka Pavilion.
De volledige lijst met resultaten van het Groene Stedenindex is hier te vinden: https://travelbird.nl/groenestedenindex-2018/
Bron: Czech Tourism
Foto: www.prague.eu
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CULTUUR
PRAAGSE LENTE + PARTY AND THE GUEST IN HET EYE FILMMUSEUM
In samenwerking met het Tsjechisch Centrum zijn er op 12 en 13 mei speciale filmprogramma’s over 1968 in
Tsjechoslowakije. Op zaterdag 12 mei vindt het een multimediale talkshow over de Praagse Lente plaats. Gastheer
van de avond is de Tsjechische schrijver Jaroslav Rudiš, die in gesprek zal gaan met Michal Bregant, directeur van
het Tsjechisch filmarchief (NFA) en auteur en filmproducent Jan Novák. De avond wordt muzikaal begeleid door
de jonge Tsjechische folksensatie Thom Artway. Op het programma staan verschillende korte films en historische
filmfragmenten en de avond wordt afgesloten met de vertoning van Jan Němec’ film O slavnosti a hostech (The
Party and the Guests).
Zaterdag 12 mei EYE Filmmuseum te Amsterdam
Meer info: http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/eye-125/

FILMCLUB: THE JOKE (ŽERT)
Dit jaar staat de filmclub in het teken van 100 jaar republiek. Gedurende het jaar zullen hoogtepunten uit de
Tsjechische en Tsjechoslowaakse cinema voorbij komen. Voor elke vertoning nodigen wij een speciale gast uit om
een inleiding te geven. Op woensdag 9 mei bent u vanaf 19:00 van harte welkom voor de film The Joke (Žert).
Deze maand wordt de inleiding voor de film verzorgd door niemand minder dan Jana Beranová, de vertaalster van
De grap, het originele boek van Milan Kundera.
Woensdag 9 mei, Westersingel 9 te Rotterdam
Deuren open: 19:00
Inleiding door Jana Beranová: 19:15
Begin film: 19:30
Toegang is gratis. Na afloop van de film bent u van harte welkom voor een drankje.
Meer info: http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/fk-kveten-2018/

NACHT VAN DE EUROPESE LITERATUUR
De jaarlijkse Nacht van de Europese Literatuur wordt dit jaar twee keer gehouden: in Amsterdam en Leeuwarden.
Op dinsdag 15 mei komt de Nacht van de Europese Literatuur speciaal naar Leeuwarden, de Culturele hoofdstad
van Europa 2018. Op 16 mei is het evenement in Amsterdam De Tsjechische literatuur zal dit jaar voor de tweede
maal worden vertegenwoordigd door Jaroslav Rudiš.
Dinsdag 15 mei, Prinsentuin 1 te Leeuwarden
Woensdag 16 mei, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond te Amsterdam
Meer info: http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/noc-literatury-leeuwarden/

13

MEESTERPIANISTEN MET LUKÁŠ VONDRÁČEK
Lukáš Vondráček ( 1986, Opava) is een internationaal geprezen pianist, wiens talent al op jonge leeftijd werd
ontdekt. Vondráček trad voor het eerst op toen hij nog maar 4 jaar oud was. Op 15-jarige leeftijd debuteerde
hij bij het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy. Hij studeerde af aan de New
England Conservatory in Boston, waar hij nu nog steeds woont. Hij won in mei 2016 de eerste prijs in de Koningin
Elisabethwedstrijd voor piano.
25 mei, Concertgebouw te Amsterdam
Meer info: http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/lukas-vondracek-v-kleine-zaal/

LINDEBOMEN VOOR DE VRIJHEID
De Czech Environmental Parnership Foundation organiseerd de „Trees of
Liberty“ of „Stromy svobody 1918-2018“ campagne. Deze campagne viert de
oprichting van Tsjechoslowakije in 1918.
Het doel van deze campagne is om minimaal 1918 lindebomen te vinden
die zijn gepland op 1918, 1919 en later (meeste in 1928, 1968 en 1989) in
Tsjechoslowaakse gemeenten en zelfs in het buitenland.
Het is bekend dat veel Tsjechen en Slowaken het planten van vrijheidsbomen
hebben geörganiseerd in hun nieuwe thuis. Ze willen alle bomen vinden en
daar hebben ze hulp ij nodig.
• Ze zoeken informatie over vrijheidsbomen in ieder land. Heeft u
enig idee of er in Nederland of België (linde)bomen zijn gepland ter
gelegenheid van het ontstaan van Tsjechoslowakije?
U kunt op de website van de campagne de gegevens van een boom
invoeren en toevoegen.
• Plant een nieuwe boom. Op de website is informatie te vinden en
kun je ook een speciaal pakket voor de viering bestellen.
• Er is educatie materiaal (voorlopig alleen in het Tsjechisch) voor
kinderen van 6 t/m 15 jaar.
Alle nodige informatie (Engels, Tsjechisch en Slowaaks) is te vinden op
deze website: http://www.stromysvobody.cz/
Als u iets weet over Tsjechoslowaakse vrijheidsbomen in Nederland of België, geeft u het dan ook door aan de
vereniging?
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RECEPT: SLOWAAKSE SALADE MET KIP
Dit recept komt heerlijk van pas in het voorjaar en zomer. Of als je gewoon lekker makkelijk en gezond wil eten. Nu
de zon en warmte nog.

Ingrediënten:

300 gr. gaar gekookt kippenvlees in stukjes
4 eetlepels zonnebloemoplie
1 tl. mosterd
1 rode + 1 groene paprika, in smalle reepjes gesneden
1 uit, kleingesneden
1 el. verse peterselie, fijngehakt

Bereiding:

De olie, het citroensap, de mosterd, zout en peper in een schaaltje tot een saus roeren. Doe in de saladekom de
reepjes paprika, gesneden ui en in stukjes gesneden kippenvlees. De saus schenken we over het mengsel en dit
alles goed dooreen roeren.
De salade ca. 30 minuten op een koele plaats laten rusten. Voor het serveren met fijngehakte peterselie
bestrooien.
Uit: Ahoj! Jubileumspecial 1984 - 2009 door Helena Nieboer-Hnátková
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AGENDA
9 mei – Filmclub: The Joke - Westersingel 9, te Rotterdam (zie pag. 12)
12 mei – Praagse lente & Party and the Guest - EYE Filmmuseum, te Amsterdam (zie pag. 12)
15 mei – Nacht van de Europese Literatuur: Leeuwarden - Prinsentuin 1, te Leeuwarden (zie pag. 12)
16 mei – Nacht van de Europese Literatuur: Amsterdam - Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, te Amsterdam (zie
pag. 12)
15 mei – Meesterpianisten met Lukáš Vondráček - Concertgebouw, te Amsterdam (zie pag. 13)
t/m 31 mei – Tentoonstelling ‘De oprichting van Tsjechoslowakije’ - Huis van Europa, Den Haag http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/vystava-1918-house-of-europe/
t/m 17 juni 2018 – Theatervoorstelling Buurman & Buurman – Diverse theaters (http://www.buurmantheater.nl )
t/m 28 oktober – Tentoonsteling De erfenis van Comenius - 100 jaar onafhankelijkheid Tsjechië en Slowakije Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naarden (www.comeniusmuseum.nl)
3 november - Najaarsbijeenkomst VNTS - te Ede (meer informatie volgt!)
Meer informatie over Tsjechische evenementen kunt u vinden op
http://hague.czechcentres.cz
Meer informatie over Slowaakse evenementen kunt u vinden op
https://www.facebook.com/Embassy-of-Slovakia-in-the-Netherlands/

NUTTIGE ADRESSEN
Tsjechische Ambassade
Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag.
Tel: 070 3130031 ;
E-mail: hague@embassy.mzv.cz; URL: www.mfa.cz/
hague

Tsjechisch Centrum Brussel
Rue du Trône 60, 1050 Brussel
Tel: +32 22139430;
e-mail: ccbrussels@czech.cz;
URL: www.czechcentres.cz/brussels

Nederlandse Ambassade in Tsjechië
Gotthardska 6/27, 160 00 Praag 6
Tel.: 00420 233 015200;
E-mail: pra@minbuza.nl

Nederlands-Tsjechische Kamer van Koophandel
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
Tel. +420 774 002 201;
e-mail: nlchamber@nlchamber.cz

Slowaakse ambassade
Parkweg 1, 2585 JG Den Haag.
Tel. 070 4167777, e-mail: embassy@haag.mfa.sk;
URL: www.mzv.sk/hague

Czech Dutch Chamber of Commerce (CDCC)
Eurocenter II, Barbara Strozzilaan 364, 1083 HN
Amsterdam
e-mail: info@cdcc.nl

Nederlandse Ambassade in Slowakije
Frana Krala 5, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5262 5081, e-mail: btl@minbuza.nl

GTSM: Genootschap voor Tsjechische en Slowaakse
Muziek
Hans Wallin, voorzitter
Prins Bernhardlaan 21, 2264 CA Leidschendam;
tel/fax: 070 3278706;
e-mail: hanswallin@tiscali.nl;
Jacques de Coo, e-mail : jdecoo@noknok.nl

Tsjechisch Centrum
Westersingel 9, 3014 GM Rotterdam.
Tel.: 010 2251713, e-mail: cchaag@czech.cz;
URL: www.hague.czechcentres.cz
Postadres: Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag,
Tsjechisch Bureau voor Toerisme/CzechTourism
Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam,
Tel.: 0615 696 875;
E-mail: amsterdam@czechtourism.com;
URL: www.czechtourism.com
CzechTrade Brussel
Rue du Trône 60, 1050 Brussel.
Tel: +32 22139460;
e-mail: brussels@czechtrade.cz;
URL: www.czechtrade.be

Hello Czech Republic
(website over Tsjechië in o.a. Engels)
Internet: http://www.czech.cz/en
Facebook: https://www.facebook.com/Czechia.eu
Slowakia.travel
(website over Slowakije in o.a. Engels)
Internet: http://slovakia.travel/en
Facebook: https://www.facebook.com/slovakiatourism
YouTube: https://www.youtube.com/user/SlovakTB

