Austrálie, Adelaide
Zbrusu rekonstruovaná česká škola v Adelaide
Jiří Kostečka
Československý klub prochází od prosince 2017 kompletní rekonstrukcí díky grantu, který
získala nová prezidentka klubu Alžběta Tichoňová od vlády Jižní Austrálie. Budova klubu,
přestavěná v r. 1948 z původního kostela, dostala nový háv, zatím zevnitř: modernizuje se
elektroinstalace, zřídila se druhá kuchyně, místnost pro výuku češtiny, která dosud sloužila i
jako kancelář výboru, se osamostatnila a slouží plně jen pedagogickému a knihovnickému
účelu. Po dokončení této etapy přijde oprava střechy a nový nátěr budovy.

Celkem 7 tisíc knih k registraci

Žáci pomáhají s knihovnou

Knihovna/učebna byla před rekonstrukcí zcela vyklizena a cca 7 000 knih bylo vyneseno do
klubovního sálu. Počátkem ledna, po návratu z dovolené, jsem se za pomoci dvou krajanů
pustil do kompletní revize knih. Provedli jsme trojí ruční třídění – nejprve otec a syn
Řehořkovi třídili knihy podle žánrů, následně jsme po vzájemné konzultaci rozhodli, které
tituly se budou hodit do nově zřízené knihovny. Zatímco krajané třídili dál, vkládal jsem
vybrané knihy, cca 5 000, do polic – to vše zabralo celkem 14 dní. Nakonec jsme z
2 000 zbylých knih založili pobočnou knihovnu nové kanceláři klubu.
Myslím, že zdejší knihovnu nám mohou závidět jiné české školy nejen v Austrálii, ale patrně i
v jiných působištích českých učitelů. Knihovna v učebně obsahuje šest oddílů: literaturu faktu,
českou a slovenskou beletrii, překlady světové beletrie, sci-fi + detektivky
+ lehčí žánry, poezii, dětskou literaturu. Samostatně uloženy jsou učebnice, včetně těch, které
jsem letos zakoupil v Praze a přivezl do Adelaide.

Celá tato práce trvala doslova do poslední chvíle před otevřením klubu po prázdninách, tedy
do odpoledne 2. února. Zbývá ještě vyhotovit elektronický seznam titulů; abecední řazení
místo dřívějších číselných indexů velmi usnadní vyhledání žádané knihy a lze se nadít, že si
krajané budou knihy půjčovat častěji, než tomu bylo v minulosti.

Druhá hodina po rekonstrukci

Díky rekonstrukci se neobyčejně zkulturnila i sama místnost pro výuku. Byla v ní položena
nová, plně omyvatelná podlaha; vymalovalo se; namísto dřívějších hrubších lavic se nyní třída
pyšní samostatnými, výškově polohovatelnými stolky s barevnými židličkami, které lze navíc
operativně uspořádat do prostoru podle potřeby; v nejbližší době bude ještě z grantu
zakoupena televize a počítač, aby výuka mohla probíhat i s použitím internetu a DVD
výukových materiálů; inovovali jsme a nově vybavili hrací koutek. Vše září novotou, svítí bíle
a podle prvních nadšených ohlasů jsou spokojeny jak děti, tak rodiče. Konstatovali jsme též
to, v co jsme tajně doufali: že totiž děti jsou daleko méně náchylné poškozovat tak krásné a
nové vybavení; dvě dívky se po sobotní individuální výuce samy rozhodly zamést podlahu,
utřít stolečky mokrým hadrem a srovnat je. I další děti se hrnou do práce.
Nový školní rok v Austrálii začal skutečně úspěšně. Přiložené fotografie ilustrují postup prací
i výslednou podobu nové třídy.

Chorvatsko, Daruvar
Měsíc českého mateřského jazyka
Bohdana Pěva Šolcová

Výstavou sto dvaceti slabikářů byl 22. 1. 2018 v Daruvaru zahájen Měsíc českého
mateřského jazyka. Ve spolupráci se všemi českými menšinovými institucemi se letos
koná 5. ročník. Až do 21. 2. 2018 budou na programu různé akce: setkání spisovatelů,
kteří píší česky, olympiáda z českého jazyka, promítání českých filmů, debata o
mateřském jazyce pro středoškoláky, kulatý stůl o významu mateřského jazyka a jazykové
dílny pro děti.
V Českém národním domě v Daruvaru se 26. 1. 2018 konala odborná porada všech
pedagogických pracovníků české menšiny v Chorvatsku. Tato porada, tzv. sympozium,
má v menšině mnohaletou tradici. Tentokrát na něm vystoupilo se svým příspěvkem 6
přednášejících. Hostem byla učitelka ze Školského spolku Komenský, která představila
české menšinové školství ve Vídni. Na sympoziu jsem měla příležitost seznámit své
kolegy s činností českých spolků a škol v Austrálii, kde jsem jako vyslaná učitelka
působila.

