RUSKO, NOVOROSSIJSK
Kulturní akce ostatních spolků a kurz vaření
Tamara Bartková

Účastnili jsme se kulturních akcí ostatních spolků (Polský filmový festival, Arménský taneční
festival a další) a oslavách pořádaných městem Novorossijsk.
Na kurzech vaření jsme připravovali dušené hovězí se špenátem, který v Rusku vůbec není
obvyklým jídlem.

BRAZÍLIE, RIO GRANDE DE SUL
Epoque quartet v Porto Alegre
Markéta Pilátová
Obě krajanské komunity na jihu Brazílie se nesmírně těšily na úterý 13. listopadu, kdy měl v Porto
Alegre vystoupit známý český soubor smyčcového kvarteto – EPOQUE QUARTET. Umělci ve složení
David Pokorný – první housle, Vladimír Klánský – druhé housle, Vladimír Kroupa – viola a Vít Petrášek
– violoncello hráli skladby českých autorů, ale také latinskoamerických tvůrců. Početné publikum bylo
doslova uchváceno jejich virtuozitou a odměnilo je pak velkým aplausem. Po koncertu následoval
slavnostní koktejl v přízemí budovy paláce Ministerstva pro veřejnou správu státu Rio Grande do Sul.
Všechny potěšilo vyhlášené české pivo a studenti českého jazyka ocenili možnost procvičit si své
konverzační dovednosti v družném hovoru se sympatickými hudebníky, kteří se koktejlu také
účastnili. Koncert byl pro krajanskou komunitu a všechny studenty českého jazyka a kultury opravdu
mimořádnou událostí. Brazilské publikum má jen zřídka možnost slyšet tak kvalitní hudební těleso, a
proto byla akce velmi zdařilá.
Velký dík pak patřil organizátorům – honorárnímu a generálnímu konzulátu a krajanské komunitě z
Porto Alegre. Na akci přijela také velká výprava bohemios z Nova Petrópolis, kteří chtěli podpořit
české krajany z Porto Alegre a setkat se s nimi jako každý rok na podobných kulturních akcích. Mezi
oběma krajanskými komunitami v Rio Grande do Sul již několik let probíhá čilá kulturní výměna a
krajani z Porto Alegre se velmi těší na příští rok, kdy se zase na oplátku chystají oni na oslavy výročí
vzniku Československa, které proběhnou v Nova Petrópolis.

UKRAJINA, ŽYTOMYR
Opravy čtyř náhrobků na českém hřbitově v Krošně České a městském
pravoslavném hřbitově
Eva Řezníčková

Projekt, jehož výsledky koncem října 2017 slavnostně představil ŽSVČ, byl financován z peněžních
darů MZV. Krajané spolku děkují Ministerstvu zahraničních věcí ČR za finanční dar ve výši 20 000
UAH, kterým podpořilo uchování českého dědictví daleko za hranicemi své země. Peníze byly použity
na renovaci 4 náhrobků. Většinou šlo o narovnání nakloněných nebo zhroucených náhrobků, také o
restaurátorské práce.
Na českém hřbitově v Krošně České, který byl založen v období let 1890–1903, jsou dosud existující
hroby cca 100 let staré. Ty jsou nejoriginálnější a nejbohatší. Opraveny byly hroby rodiny Pokorných
/první osídlenci Krošny České/ a rodiny Fortelkových. Pomníky jsou zhotoveny převážně dvěma
způsoby: kříž na pařezu anebo ve tvaru pyramidálním na silných patkách a podstavcích. Na druhém
hřbitově /městském pravoslavném/ mají hroby významné krošeňské rodiny z 19. a 20. století. Je to
rodina Václava Malého /zakladatele obce Krošny České a první české školy na Krošně/ a rodina Ignáce
Albrechta /na počátku 20. stol. vybudoval v Krošně České slavný pivovar „Volyň“/. Tyto dvě hrobky
byly rovněž zrekonstruovány a dostaly nové pamětní desky, na které byla nově vytesána jména.
Žytomyrský spolek volyňských Čechů bude o hroby svědomitě pečovat a o další granty potřebné na
podobné práce usilovat.
„Jsem velmi potěšena, že se dílo podařilo. Na obou našich hřbitovech je hodně české historie, kterou
je potřeba neustále připomínat našim dětem a vnukům“ (paní Míla Denysjuk
/Fortelko/, krajanka a členka ŽSVČ).

