RUSKO - NOVOROSSIJSK
Tamara Bartková
Prosinec byl věnovaný přípravám na Vánoce. Pořádali jsme několik workshopů s vánoční
tematikou (výroba adventních věnců, vánočních ozdob a šperků).

Na vánoční besídce s nadílkou, tombolou, cukrovím a bramborovým salátem, jsme zahráli
pro publikum tradiční vánoční hru a zazpívali koledy.

UKRAJINA – ČECHOHRAD
Vladimíra Pěčonková
Jako každý rok přišel 5. 12. 2017 k čechohradským dětem Mikuláš. Děti si připravily krátká
vystoupení, říkanky a menší děti se naučily nové koledy. Ti starší si zopakovali koledy z
loňského roku. Zvláštností bylo, že Mikuláš tentokrát přijel bez čerta, ale měl s sebou dva
andílky. Prý byly děti celý rok hodné a pracovité. Následující den proběhla výzdoba třídy
pro výuku češtiny. Rok od roku přidávají žáci nové a nové hvězdičky, řetězy a další výtvory
z papíru. Všechny se už téměř do třídy nevejdou. Výzdobou začíná adventní výuka, která
se, kromě opakování koled a českých vánočních tradic, skládá z her a soutěží.
24. 12. 2017 pak děti vystoupily v místním kostele v tradiční scénce Putování do Betléma.
Mluvené slovo zde střídají koledy. Scénář zůstává už po několik let stejný, ale obsazení se
mění. Účinkující postupují od rolí pastýřů k andělům a dalším. Scénka se opět setkala s
velkým ohlasem. Na závěr byli všichni zúčastnění odměněni sladkostmi z českého centra a
také otec Adam přispěl čokoládami.
Veliké díky patří paní Světlaně Čubyr, předsedkyni českého centra, Irině Čubyr (doprovod
na klarinet) a Vladislavu Hondlovi z Melitopolu (Mikuláš).

RUMUNSKO – ŽYTOMYR
Eva Řezníčková
Na mikulášskou a vánoční besídku se děti s předstihem těší, vždyť jsou předzvěstí blížících
se nejkrásnějších svátků v roce. V prosinci jsme si s dětmi i dospělými připomněli české
zvyky.
Děti vyráběly adventní věnec, svíčky z včelího vosku, přírodní ozdoby na stromeček, krájely
jablka, pouštěly lodičky, psaly dopis Ježíškovi a pokoušely se z keramické hlíny vytvořit
figurky do betlému. Dospělým se nejvíce líbily tradice o rybích šupinách, postu se zlatým
prasátkem a házení střevíce. Naučili se celou řadu českých koled a písní, největší úspěch
měla vánoční píseň s textem Terezy Vágnerové „Vánoce jsou tady, může padat sníh, v
krajích pana Lady, v horách zasněných“.

Uspořádali jsme besedu „Sedmičky“ k 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Josefa Lady.
Děti vyhledávaly v učebnicích ilustrace Josefa Lady, četly článek „Jak Pepík a Mikeš slavili
Vánoce“, sledovaly video „Procházku po Hrusicích“ a soutěžily v malování kocoura Mikeše.

V hodinách češtiny se učily vánoční pohybové hry a tanečky, které předvedly na Mikulášské
besídce. Adventní čas jsme si zpříjemnili 13. prosince akcí „Česko zpívá nejznámější české
koledy“, ke které se připojují i krajané ze zahraničí. Krajané se sešli na Štědrý den /letos
poprvé byl 24. Prosinec na Ukrajině státním svátkem/.
Druhý svátek vánoční se v Krošně České uskutečnil
třetí ročník „Štěpánské koledování“, které se mění v
milou tradici, kdy se řada krajanů o vánočních svátcích
setkává s blízkými přáteli a známými. Nejprve se
krajané projdou v parku kolem říčky Krošeňky, zábavné
odpoledne pokračuje v sále bývalého českého pivovaru
Albrecht. K poslechu a dobré náladě hraje hudba,
přicházejí dětští koledníci. Akce se těší hojné návštěvě
krajanů a zůstane pevně zakotvena v kalendáři akcí.
Samotné Vánoce jsou pro krajany velmi emotivní
záležitostí, snaží se tradice udržovat, na druhé straně
se české tradice do značné míry přizpůsobily místnímu
prostředí. Na Ukrajině chodí Mikuláš v noci z 18. na 19.
prosince a dětem nechává dárky u postele. Od 19. prosince stojí na náměstí Koroljova
vánoční strom jako symbol vánočního veselí. Ten den děti u stromku zpívají písničky a
Mikulášovi odříkávají básničky. Krajanským dětem je trochu líto, že nedostávají dárky 24.
prosince pod stromeček, zato mají Vánoce skoro celý leden.

