RUSKO, NOVOROSSIJSK
Dny národnostních menšin a filmový festival
Tamara Bartková

Reprezentovali jsme Čechy na Dnech národnostních menšin města Novorossijsk, kde jsme měli svůj
stánek i s pohoštěním.

V rámci dnů českého filmu jsme promítali filmy zaměřené na českou animovanou tvorbu. Z
novějších například černohumorný oceněný snímek Pandy, Kuky se vrací - Jana Svěráka, ze starší
klasiky Staré pověsti české - Jiřího Trnky a Zemanovo kouzelné zpracování Barona Prášila.

CHORVATSKO, DARUVAR
Aktuální dění v destinaci
Bohdana Pěva Šolcová

V měsíci říjnu se konala v krajanských spolcích v Chorvatsku řada významných událostí.
Besedy oslavovaly vznik Československa, Česká beseda Daruvar slavila 110. výročí vzniku,
Základní škola J. A. Komenského v Daruvaru 95. výročí svého založení a Mateřská škola Ferdy
Mravence v Daruvaru 90. výročí vzniku. Na počest těchto výročí uspořádali Daruvarští velkolepý
kulturní program, kde vystoupily děti z mateřské školy a základní školy. Beseda se představila
folklorním souborem Holubička, divadelním spolkem, který předvedl hru o přistěhování Čechů do
Chorvatska, a pěveckým sborem, který zpíval pásmo jihočeských a chodských písní.

Ve Velkých Zdencích se tento měsíc konaly Krajanské zpěvánky, druhá část přehlídky pěveckých
sborů a skupin. Ta třetí proběhne v prosinci v Kaptolu.
V České besedě Rijeka byl zahájen kurz českého jazyka pro dospělé začátečníky, kam se zapsalo
jedenáct studentů. Kurz je koncipován komunikačně, ale studenti se také seznamují s fonetickým
systémem češtiny, s výslovností hlásek a tvrdými a měkkými slabikami, principem gramatického
rodu. Velmi atraktivní byli pro studenty tzv. „falešní přátelé“: porovnávali jsme význam
chorvatských a českých slov, která znějí stejně, ale mají odlišný význam. Prakticky procvičovali
jednoduché fráze z oblasti seznámení, takže po několika lekcích byli schopni se česky představit a
ptát se ostatních, jak se jmenují, odkud jsou, co dělají apod. V lekcích nechyběly české písně.
Dospělí s potěšením zpívali, procvičovali výslovnost a porozumění textu. Na Istrii, kam Rijeka
náleží, lze najít mnoho písemných památek, které jsou psány hlaholicí. Riječani se s nimi setkávají
zvláště na staré sakrální architektuře. Do kurzu češtiny byl tedy začleněn výklad o Konstantinu a
Metodějovi. Hlaholice, již vytvořil Konstantin, se z Velké Moravy rozšířila do jiných slovanských
zemí a nejdéle se udržela právě v Chorvatsku. Tento výklad se setkal s velkým zájmem, a proto se
studenty plánujeme jeho pokračování.
Taneční skupina České besedy Rijeka zkouší každý týden. Aktuálně se připravuje na folklorní
přehlídku, která se bude konat v listopadu. Svou mazurkou „Měla babka“ jistě potěší své krajany.
Divadlo v Rijece se nachází ve fázi plánování. Riječanům jsem nabídla divadelní hru a pomoc s
jejím nastudováním. V základní škole v rijecké Podmurvici jsem začala učiteli českého jazyka
pomáhat s výukou.
Český jazyk je tu vyučován jako volitelný předmět a navštěvují ho děti, pro které je čeština cizí
jazyk. Na hodiny českého jazyka docházejí žáci z 1. až 4. třídy, které tvoří skupinu šestnácti dětí a
žáci z 6. až 8. tříd, které tvoří skupinu osmi dětí. Pro děti jsem byla vítaným oživením: zpívali jsme
české písně, hráli hudebně pohybové hry, rytmizovali, se staršími jsme také vedli konverzaci na
téma „Škola a mé budoucí povolání“. S učitelem plánujeme dětské divadlo.
Děti v českých mateřských školách slavily svátek chleba. Učili jsme se proto písničky o pečení
vdolků, mleli jsme mouku, učili se postup přípravy chleba, připomněli si pohádku O Koblížkovi…
Děti si také zapamatovaly, že „chleba, to je dobrota, to je základ života“.

AUSTRÁLIE, ADELAIDE
Říjnové aktuality
Jiří Kostečka

Říjen 2017 byl bohatý na události, z nichž některé ovlivní činnost klubu a školy na dlouhou dobu
dopředu.

1. Volby nového výboru Československého klubu
20. října proběhly volby nového výboru Československého klubu v Adelaide. Ukázala se nutnost
generační obměny. Předsedkyní klubu se stala mladá, agilní a pro českou věc zapálená Alžběta
Tichoňová, jejíž ambiciózní program dalšího rozvoje klubu a posílení krajanské sounáležitosti
oslovil naprostou většinu členů valné hromady. Pro českou školu v Adelaide je určitě přínosné, že
se tak v jedné osobě spojily funkce předsedkyně krajanského spolku a ředitelky České školy. V jejím
programu je totiž i plán zvelebení a zlepšení výbavy prostor, v nichž probíhá výuka češtiny; tyto
práce budou provedeny v lednu 2018 a po jejich dokončení prokoukne škola do nového školního
roku v moderním, a přitom útulném hávu.

2. Návštěva ředitelky školy a českého učitele v hlavním městě Austrálie
Na pozvání českého velvyslance v Austrálii, pana Martina Pohla, odjeli do Canberry předsedkyně
československého klubu a ředitelka českého školy Alžběta Tichoňová, učitel češtiny v Adelaide Jiří
Kostečka a dlouholetý významný člen Čs. klubu Jiří Švehlák s chotí. Všichni se zúčastnili recepce
na půdě velvyslanectví k 99. výročí vzniku samostatného Československa.
Při této příležitosti proběhla řada intenzivních jednání, a to jak s panem velvyslancem, tak s dalšími
členy diplomatického sboru, mj. s generální konzulkou v Sydney, paní Hanou Flanderovou. S
potěšením jsme přijali ujištění, že Česká republika má trvalý zájem o úzké kontakty s krajany a
podporuje další pokračování mise v rámci projektu „Program podpory českého kulturního dědictví
v zahraničí“.
Ještě před hlavní oficiální akcí proběhlo promítání filmu Anděl Páně 2 pro celou českou komunitu
v Canbeře za přítomnosti režiséra Jiřího Stracha.

3. Oslava 99. výročí vzniku Československé republiky
V neděli 29. října se v Československém klubu v Adelaide uskutečnilo slavnostní setkání krajanů u
příležitosti výročí vzniku samostatného Československa.
Bohatý program zahájily – jak jinak v české výspě – hody, připravené vynikající klubovou kuchyní.
Šéfkuchařka Silvie Wundersitzová připravila „typicky český“ Wienerschnitzel, smažák s domácí
tatarkou a opékanými brambory, smažený květák (z čerstvých surovin, žádné „pre-frozen“) a
knedlo-vepřo-zelo.
Kulturní část oslav se vydařila na výtečnou. Slavnostní program byl zahájen zpěvem české a
slovenské národní hymny. (Ukázalo se, že naši slovenští přátelé nezachytili návrat slov písně Nad

Tatrou sa blýska k původní verzi, kde stojí „zastavme ich, bratia“ namísto podoby, kterou znali z
dob reálného socialismu, totiž „zastavme sa bratia“. K tomu se vrátím ve stručném objasňujícím
článku pro nejbližší vydání našeho krajanského časopisu Život.)
V krátkém úvodním slovu připomněla předsedkyně klubu a ředitelka české školy Alžběta Tichoňová
mj. význam společné česko-slovenské oslavy. Navázala tím na projev pana velvyslance Martina
Pohla v Canbeře: skutečnost, že slavíme výročí založení dnes již neexistujícího státu, nic nemění na
tom, že je co slavit. V neposlední řadě i fakt, že v současné době jsou vztahy mezi Čechy a Slováky
nejlepší v celé jejich dosavadní historii.
Samotný program sledovali krajané s velkým zájmem. Postupně vystoupili žáci České školy, kteří
zazpívali 11 národních písní; sbor krajanů pak za klavírního doprovodu českého učitele přednesl
výběr z českých, moravských a slovenských národních písní; součástí programu byla recitace veršů
Jaroslava Seiferta o Praze. Krásné finále obstaral taneční sbor krojovaných krajanů čtvrthodinovou
reminiscencí na doby dávné, ale krásné a stále živé.

Takže a tož: za rok na shledanou u oslav stého výročí!

