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VOORZITTER
Lieve vrienden/vriendinnen,
Inmiddels zijn we al aangeland in oktober en is de herfst vol
ingezet. Over een maand houden we onze najaarsbijeenkomst
voor leden en voor andere geïnteresseerden. Wat vliegt de tijd.
Toen we hier de eerste keer over spraken binnen het bestuur leek
het nog zover weg, en nu staat het al ‘voor de deur’. Wij hopen
uiteraard dat er veel mensen aanwezig zullen zijn op 3 november.
Een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en bij
te praten of om nieuwe contacten te leggen.
Meer informatie over deze middag vindt u op de pagina van het
bestuur.
De festiviteiten in Tsjechië en Slowakije zijn ook nog in volle gang. Er zijn veel tentoonstellingen, concerten en
andere bijeenkomsten. Informatie daarover is te vinden op diverse websites, kijk bijvoorbeeld eens op https://
czechandslovakcentury.com/en/. Daar worden mooie activiteiten genoemd die u ook tijdens de komende
herfstvakantie kunt bezoeken.
Ook in Nederland zijn er de komende tijd nog mooie tentoonstellingen, zoals in de Grote kerk in Beverwijk en in
het Comenius Museum in Naarden.
Wilt u iets van de door u bijgewoonde activiteiten delen met de andere leden van de VNTS? Stuur dat dan naar
redactie@vnts.nl. Dat mag een verhaal zijn, of mooie foto’s of allebei. Daarmee kunt u andere leden weer een
idee leveren voor een bezoek tijdens een komend verblijf in Tsjechië of Slowakije.
Ik wens u een mooie oktobermaand, een fijne herfstvakantie wanneer u dat heeft, en ik hoop u te ontmoeten op
zaterdag 3 november in Ede. En uiteraard veel leesplezier in deze zeer gevarieerde ledenbrief Ahoj!
Ingeborg Kriegsman
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BESTUUR
Zaterdag 3 november organiseren we onze jaarlijkse najaarsbijeenkomst in het Luthers gemeentecentrum,
Maanderweg 27 in Ede. Het wordt een gevarieerde middag met o.a. optredens van Vinočanka. Enkele jaren
geleden hebben zij ook opgetreden tijdens een bijeenkomst in Nijkerk en dat viel toen goed in de smaak.
Het gemeentecentrum is goed bereikbaar met de trein, uitstappen in Ede-Centrum of Ede-Wageningen en dan
nog een stukje lopen, kijk voor de route op de kaartjes.
De locatie is in het centrum van Ede met betaald parkeren (€ 4,00 per dag). De tarieven in de parkeergarages
liggen iets hoger. In de straten aan de overkant van de spoorlijn kan ook gratis worden geparkeerd.
Uiteraard is het mogelijk er een dagje Ede van te maken. Op zaterdag is er markt en er is een gezellige winkelstraat
(de Grotestraat) met terrasjes en leuke winkels.
De bijeenkomst staat in het teken van 100 jaar Tsjecho-Slowakije.
Het programma voor deze middag:
14:30 uur - ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
15:00 uur – opening
Daarna kunt u genieten van:
•
tweemaal een optreden van Vinočanka
•
een demonstratie glas graveren door Jana Mikulcová
•
een tentoonstelling in het kader van het eeuwfeest
•
verkooptafels waar u ook al inkopen kunt doen voor het Sinterklaasfeest of voor de kerstdagen
•
de boekentafel met een ruime sortering Tsjechische en Slowaakse boeken.
Tussendoor wordt u regelmatig voorzien van een hapje en een drankje, uiteraard zoveel mogelijk afkomstig uit
de feestvierende landen. Wij laten u niet met een lege maag naar huis gaan en serveren om ca. 17.30 uur een
eenvoudige maaltijd: soep met brood. De bijeenkomst eindigt rond 18:30 uur.
Deze middag is gratis voor leden. Niet-leden zijn uiteraard welkom, zij betalen € 5,00 bij de ingang.
In verband met de catering verzoeken wij u om uiterlijk 26 oktober door te geven met hoeveel personen u komt.
Dit kan via een e-mail aan bestuur@vnts.nl.
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JABLKI: LAAT HET U SMAKEN...
Niet alleen de ‘Ahoj!’ maar ook andere tijdschriften laat Tante Pos of Oom
Sandd in mijn brievenbus vallen. Als groot fruitliefhebber viel mijn oog in het
oktobernummer van “Groei en Bloei – alles over tuinen en tuinieren” op een
artikel over appels.
Verrast las ik dat de ‘Red Topaz’ een mutant is van het oorspronkelijk
Tsjechische ras ‘Topaz’; aan het begin van deze eeuw werd de Red Topaz
achtereenvolgens in de Europese Unie en de Verenigde Staten gepatenteerd.
Even bewaard voordat zij eetrijp zijn, schijnen zij eeen lekker zoetzure en aromatische smaak te krijgen. Na
eind september/begin oktober geplukt te zijn, zijn zij houdbaar tot januari. Een tweede, eveneens aromatische,
Tsjechische appelsoort is de ‘Rubinola’, een in de jaren tachtig is ontwikkelde kruising. Deze geel en rood gevlamde
vruchten kunnen meteen van de boom gegeten worden.
Een smakelijk resultaat van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van het, in Praag en Olomouc gevestigde,
Instituut voor Experimentele Botanie? Ik spoed mij naar markt, groentewinkel en desnoods supermarkt voor een
proef op de som!
Franta Wijchers

DARNEY
Nu het honderd jaar geleden is, dat de Tsjechoslowaakse republiek werd uitgeroepen verschijnen er
overal artikelen, die dit moment belichten. Ik zal ook voor U mijn bijdragen geven.
Gelegen in de Elzas heeft het Franse plaatsje Darney geschiedenis gemaakt in 1918. Hoewel dit
plaatsje onbetekenend is voor de een, is het voor anderen bijna een bedevaartsoord. In Darney riep
op 30 juni 1918 de Franse president Poincaré, in naam van de geallieerden, de onafhankelijkheid
van Tsjechoslowakije uit. Hierbij aanwezig waren de latere president Benesj. De Tsjechoslowaakse
troepen stonden erbij aangetreden. Derhalve in de geschiedenis van Tsjechië en Slowakije een belangrijk moment
en daarom zijn er nu verschillende stenen getuigen. Op een hoogte, vlak bij het stadje, steekt een spitse punt van
het Frans-Tsjechoslowaakse monument omhoog. Deze zeer lange naald staat op een vierkant voetstuk van enige
meters hoog. Hierop staan natuurlijk allerlei teksten. Het doet denken aan het bekende monument buiten het
Tsjechische Slavkov, dat de slag ten tijde van Napoleon herdenkt. Het is geen wonder, dat Darney dan ook met
Slavkov een stedenband heeft. In het stadhuis van Darney is een Tsjechoslowaaks museum gevestigd. Tenslotte
staat in de hoofdstraat het huis van T.Masaryk. U niet geheel onbekend.
Het museum in het gemeentehuis is iedere dag van 10.00-12.00 en 4.00-16.00 uur geopend. Behalve op Zondag.
Daniel Klein Breteler
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ACTIVITEITEN IN HET COMENIUS MUSEUM
Het Comenius Museum organiseert iedere 1e zondag van de maand
een rondleiding in het Mausoleum. Eerstvolgende rondleiding is op 4
november a.s. .
S.v.p. aanmelden: via: info@comeniusmuseum.nl
of via: 035-6943045 (di-zo van 12.00-17.00 uur).

Kindermiddag in het comenius museum

Op woensdag, 24 oktober 2018 organiseert het Comenius Museum
een kindermiddag. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen kinderen in
de leeftijd van 8 tot 12 jaar onder leiding een speurtocht doen door
het museum. Voor deze speurtocht is speciaal materiaal ontwikkeld,
waardoor er het een en ander opgestoken kan worden.
De entree voor kinderen t/m 12 jaar bedraagt € 1,=, daar is een
versnapering bij inbegrepen.
Entree volwassenen: € 6,=. Museumkaart geldig.
Aanmelden: graag vóór 23 oktober a.s. via: info@comeniusmuseum.nl
of telefonisch
035–694 30 45 (di–zo, van 12.00–17.00 uur).

Lezing: ‘De Tsjechische Underground’ - kunst en cultuur in een
periode van onderdrukking.

De lezing behandelt periode 1969−1989 in de Tsjechische culturele geschiedenis. Underground-literatuur en
literatuur geschreven in de emigratie en de mogelijke verbanden daarin.
Aan de orde komen schrijvers als Vaculík, Havel, Hrabal aan de ene kant en Škvorecký en Kundera aan de andere
kant. Met muziek van Kubišová en Hutka.
Praktisch:
Datum: Zondag, 28 oktober 2018.
Tijd: 14.00-16.00 uur.
Titel lezing: ‘De Tsjechische Underground’.
Spreker: Kees Mercks, rondleider: Kees Mercks.
De middag bestaat uit: lezing - koffie - rondleiding.
Locatie: Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden.
Kosten: Voor entree, lezing, koffie en rondleiding tezamen: € 10,=; Museumkaart: € 5,=.
Aanmelden: via info@comeniusmuseum.nl of via 035-694 30 45 (di-zo van 12.00-17.00 uur).
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BOJNICE
Door mijn plotselinge verhuizing naar Slowakije zou ik het bijna vergeten, maar in mei bracht ik met mijn ouders
nog twee weken door in onze ‘chata’ in Čadca. Tijdens deze vakantie maakten wij ook een weekendtrip naar het
stadje Bojnice.
Bojnice is beroemd om twee dingen: een kasteel dat rechtstreeks uit een Disney sprookje lijkt te komen en het
oudste en grootste dierentuin van Slowakije. Nou, eigenlijk drie dingen. Er zijn ook thermale bronnen in de buurt,
met verschillende faciliteiten voor wellness.
We troffen het met de activiteit hier, want in het kasteel was een festival aan de gang en in dat weekend (12 en 13
mei) was er ook nog een jaarmarkt met muziek.

Kasteel (vrijdag)

We hadden onze tickets net betaald toen we ternauwernood konden aansluiten bij een rondleiding die net
begonnen was. En wat een rondleiding dat het was! Tijdens een speciaal festival in mei waren ieder weekend
rondleidingen in de vorm van een bewegend theater, met de titel ‘Vládca Casu – o demonoch v nás’. Vrij vertaald
‘Heerser van de tijd – over demonen in ons’. Het hele kasteel was het decor van een toneelspel dat fantasie en
historie combineerde. Even dacht ik dat het al oktober was…
Een betere manier om het kasteel van binnen te bekijken is er bijna niet – want Bojnický hrad is vaak het decor
voor prachtige films. Een unieke ervaring was het in ieder geval!
Meer info: http://www.bojnicecastle.sk (ook in het Engels of Duits)
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Dierentuin Bojnice (zaterdag ochtend)

Op 12 en 13 mei was er in Bojnice een
jaarmarkt met muziek. Zaterdag ochtend
hebben we een rondje over de markt
gedaan, daarna rond 10:00u de dierentuin
in gegaan. Daar tot ongeveer 15:00u
rondgelopen. Veel verschillende dieren
gezien. Allerlei vogels, herten, antilopen,
apen, rode panda’s, olifanten, leeuwen…
het is de oudste en grootste dierentuin van
Slowakije.
Na de dierentuin zijn we in het hotel gaan
uitrusten. Om 16:00u naar de sauna. Het
zwembad was een uur gereserveerd, dus
daar niet in geweest. Wel waren er jacuzzi’s.
Lekker ontspannend!
Om 18:30u waren we klaar en gingen we in
Bojnicka Restauracia eten.
Om 21:00u gingen we naar de Prepostska
Jaskyna, waar ze een rondleiding met
fakkels hielden. Het was een museum
over de prehistorie, waarbij ze vertelden
dat rond het kasteel veel overblijfselen
van neanderthalers zijn gevonden.
Gereedschappen, dierenbotten en resten
van vuurplaatsen.
De grot was niet heel bijzonder, maar ook
daar zijn archeologische vondsten gedaan
en de vertelster was goed.
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Valkeniersshow (zondag)

Op zondag hebben we rustig aan gedaan en veel
over de jaarmarkt gelopen. Om 14:45u zijn we naar
een valkeniersshow geweest naast het kasteel.
Bozenka op de foto geweest met een roofvogel.
Op de jaarmarkt allerlei hapjes gegeten. Rond 18:30u
naar zwembad en sauna in hotel.

Terugweg via Čičmany (maandag)

De terugweg naar Cadca heben we via het dorpje
Čičmany gereden. Deze plaats staat bekend om de
bijzondere beschilderde houten huisjes. Het is ook
een klein skigebied. Hier koffie en pannenkoeken
genuttigd en daarna weer verder.
Boženka Vermeulen
(zie op de volgende pagina nog wat extra sfeerfoto’s
van deze weekendtrip)
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STEDENBAND HOORN – PŘÍBRAM
De nieuwsbrief van september 2018 is uit. Hierin kunt u een aantal reacties van leerlingen lezen, die in maart
Hoorn bezochten in het kader van de uitwisseling. Hieronder een fragment uit de nieuwsbrief (in het Engels).

HOLLAND EXPERIENCE BY MATOUŠ ŘAPEK
During the whole week when we stayed in the Netherlands plenty of experiences stuck in my mind. But the
strongest one was getting to know everyday life of a Dutch student. Riding bicycle every day to school and being
involved in the moving flood of all bicycles with ringing their bells and NOT stopping at any occassion whatsoever.
And in Amsterdam all this was multiplied by ten. I have never seen so many bicycles in one place as in Hoorn
during the rush hour. For an ordinary Czech citizen it is something unimaginable. It took me about three day to get
used to the Dutch lifestyle and when I did, I did not want to come back home. I enjoyed every piece of it.
Another reason why I enjoyed the whole trip were the people from Hoorn and surrounding villages, that I made
contact with. We quickly became friends and had plenty to talk about and I think it is safe to say, that we are all
looking forward to seeing each other in June.

UITWISSELING, BIERBROUWERS EN SALMAJ 2018
Verder gingen leerlingen van de Copernicus in juni naar Příbram en werden bierbrouwers uitgenodigd om naar
Příbram te komen. Ook is er in de brief aandacht voor Salmaj 2018.
Salmaj is het jaarlijks terugkerende historische festijn op en om de Svata Hora. Het is een feest voor alle inwoners
van Příbram gekoppeld aan een grote historische markt met folkloristische aankleding, muziek, toneel en
natuurlijk de brandweerwedstrijd (het zo snel mogelijk bestijgen van de historische trappen (365 treden) met volle
bepakking).
Lees dit en meer in de nieuwsbrief die u kunt vinden op de website:
http://www.stedenbandhoorn.nl/
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CULTUUR
KERSTMARKETEN PRAAG EN BRATISLAVA
De zomer is voorbij. Maakt u al plannen om er in de winter tussenuit te gaan? Wat dacht u van een kerstmarkt
bezoeken. De data voor de kerstmarkten in Praag en Bratislava zijn bekend.

Bratislava

23 november 2018 – 22 december 2018

Praag

Staroměstské náměstí: 1 december 2018 – 6 januari 2019;
Náměstí republiky: 1 december 2018 – 30 december 2018;
Václavské náměstí: 1 december 2018 – 6 januari 2019;

CZECH AND SLOVAK CENTURY
Gaat u de komende maanden nog naar Tsjechië of Slowakije? Op de website
www.czechandslovakcentury.com kunt u veel evenementen vinden in het
kader van het 100-jarig bestaan van de Tsjechische en Slowaakse republieken.

1968 EEN JAAR VAN REVOLUTIE
De Dag van de Haagse Herinneringen in de bibliotheek Den Haag op 8
oktober staat in het teken van de Praagse Lente. Tijdens deze middag worden
herinneringen opgehaald over de opstand in 1968.
Het programma begint om 13:00u en bestaat uit lezingen van Roel Janssen en
Tonnie Pauw-Meerman en een aantal workshops. De toegang is gratis!
Kijk hier voor meer informatie:
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/1968-een-jaar-van-Revolutie.
htm
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LITERATUUR
Het boek ‘De bekentenissen van Petrus’ geschreven door Jeroen
Windmeijer is vertaald naar het Tsjechisch. Petrova zpověď, zoals de
Tsjechische titel luid, is onder andere te krijgen via deze webwinkel:
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/39878808/petrova-zpoved
Omschrijving van de uitgever:
Op 2 oktober 1996 werd in Leiden bij de opgraving van het Romeinse
kamp Matilo een bronzen viziermasker gevonden, een vondst die zelfs de
landelijke dagbladen haalde. Vanaf het begin doen echter hardnekkige
geruchten de ronde dat archeologen op die dag iets veel spectaculairders
hebben gevonden. Deze angstvallig verborgen gehouden vondst zou
een volledig nieuw licht kunnen werpen op de geschiedenis zoals wij
die kennen, en zou bovendien de katholieke kerk op haar grondvesten
doen schudden. De opgraving bij Matilo vormt het uitgangspunt van De
Bekentenissen van Petrus. We volgen Peter de Haan, archeoloog aan
de Universiteit Leiden, en geschiedenisstudente Judith Cherev, die een
eeuwenoud document op het spoor komen en verwikkeld raken in een
buitengewoon gevaarlijk avontuur.
Jeroen Windmeijer is antropoloog en publiceerde eerder Poncho’s,
panfluiten en paardenstaarten (Amsterdam 2004) over zijn onderzoek
onder de hooglandindianen van Otavalo, Ecuador. Hij werkte enkele jaren
als reisleider en is nu werkzaam in het onderwijs. Zijn volgende boek, Het
Pauluslabyrint, verschijnt bij Harper Collins Holland.
Bron: https://www.primaverapers.nl/produkten/bekentenissen-vanpetrus-2017/
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AGENDA
3 november 2018 - Najaarsbijeenkomst VNTS - Luthers gemeentecentrum, Maanderweg 27, Ede
6 t/m 25 oktober 2018 – Jenůfa - Nationale Opera & Ballet, Amstel 3, 1011 PN Amsterdam
(https://www.operaballet.nl/nl/opera/2018-2019/voorstelling/jenufa)
7 t/m 28 oktober 2018 – Dasies (Sedmikrásky) - Filmtheater de Uitkijk, Prinsengracht 452, 1017 KE Amsterdam
(http://uitkijk.nl/klassieker-daisies-1966/)
16 oktober 2018 t/m 27 januari 2019 – Tentoonstelling Josef Koudelka Museum Helmond, Kasteelplein 1, 5701PP Helmond
(http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/josef-koudelka-industries-v-museum-helmond/)
16 oktober 2018 - Lezing Dennis de Gruijter over Jan Patočka - Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53.
(http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/programma-oktober-2018-tm-mei-2019/)
20 t/m 26 oktober 2018 – Cinekid Festival met ‘Na krátko’ van Jakub Šmíd Westergasfabriek, Pazzanistraat 33, 1014 DB Amsterdam
(http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/cinekid-festival-2018/)
t/m 28 oktober 2018 – Tentoonsteling De erfenis van Comenius - 100 jaar onafhankelijkheid Tsjechië en
Slowakije - Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naarden (www.comeniusmuseum.nl)
1 november 2018 t/m 15 december 2018 – 12 werelden - Grote Kerk Beverwijk, Kerkstraat 37a
(http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/12-svetu-grote-kerk-beverwijk/)
17 t/m 18 november 2018 - Iron Sky Film Festival: Democracy in Slovakia and the Czech Republic - Humanity
House, Prinsegracht 8, 2512 GA Den Haag
(http://hague.czechcentres.cz/programma/meer/iron-sky-film-festival-democracy-in-slovakia-and-c/)
t/m 1 december 2018 – Theatervoorstelling Buurman & Buurman – Diverse theaters
(http://www.buurmantheater.nl )
t/m 31 december 2018 – Tentoonstelling “100 jaar Hart van Europa” – Grote Kerk Beverwijk
(https://www.grotekerkbeverwijk.nl/)
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/
Bekijk onze agenda ook online:
http://www.vnts.nl/public_html/ACTUEEL.html

NUTTIGE ADRESSEN
Tsjechische Ambassade
Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag.
Tel: 070 3130031 ;
E-mail: hague@embassy.mzv.cz; URL: www.mfa.cz/
hague
Nederlandse Ambassade in Tsjechië
Gotthardska 6/27, 160 00 Praag 6
Tel.: 00420 233 015200;
E-mail: pra@minbuza.nl
Slowaakse ambassade
Parkweg 1, 2585 JG Den Haag.
Tel. 070 4167777, e-mail: embassy@haag.mfa.sk;
URL: www.mzv.sk/hague
Nederlandse Ambassade in Slowakije
Frana Krala 5, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5262 5081, e-mail: btl@minbuza.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

Tsjechisch Centrum Brussel
Rue du Trône 60, 1050 Brussel
Tel: +32 22139430;
e-mail: ccbrussels@czech.cz;
URL: www.czechcentres.cz/brussels
Nederlands-Tsjechische Kamer van Koophandel
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
Tel. +420 774 002 201;
e-mail: nlchamber@nlchamber.cz
Czech Dutch Chamber of Commerce (CDCC)
Eurocenter II, Barbara Strozzilaan 364, 1083 HN
Amsterdam
e-mail: info@cdcc.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
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

