Chorvatsko – Končenice
Dožínky 2018 v Končenici (13. – 14. červenec)
Bohdana Pěva Šolcová
Letošní Dožínky v Končenici opět potvrdily, že největší přehlídka české menšiny je ukázkou
toho nejlepšího z činnosti Čechů v Chorvatsku. Úroveň Dožínek se stále zvyšuje, jejich
koncepce je velmi dobře promyšlena a organizace funguje bezchybně.
Končeničtí se v pátečním kulturním programu, který Dožínky v Českém domě Končenice
zahajoval, doslova blýskli. Foklorní skupiny Poupátka, Růžičky a Končenická chasa připravily
ve spolupráci s folklorním souborem Pramínek z Jihlavy nadmíru kvalitní komponované
představení, které diváky uchvátilo svou dynamikou, nápady a kvalitním uměleckým
výkonem. „Skvělé představení! Naši Končeňáci mě mile překvapili. Ani jsem nevěděla, že
můj soused tak krásně zpívá,“ vyjádřila se po představení jedna končenická divačka.

Sobotní průvod Končenicí byl všemi netrpělivě očekáván, účinkujícími i diváky. České
besedy se na něj dlouho připravovaly – zdobily alegorické vozy, leštily traktory, pekly buchty
a koláče, žehlily kroje a cvičily muziku, zpěv a tanec. Všechno úsilí se vyplatilo – průvod byl
totiž velkolepý a úchvatný.
V sobotním slavnostním programu měly možnost předvést svou činnost České besedy od
Osijeku až po Rijeku. Z jedenatřiceti Českých besed jich na pódiu pod otevřeným nebem
vystoupilo šestnáct. Ty Besedy, které neměly sílu připravit taneční vystoupení, měly možnost
prezentovat výrobky a kulinárské speciality ve stáncích před kostelem, kde také probíhala
ukázka pletení provazů.
Dožínky 2018 byly strhující a také tento ročník byli všichni rozechvěni tradičními závěrečnými
Horáckými koly, společným tancem několika Českých besed, během něhož tečou slzy, ať
chcete nebo ne. Myslím, že i lidé neholdující folkloru musejí být zasaženi atmosférou
Dožínek a nadšením účinkujících i diváků.

Chorvatsko – Končenice
Etnoden v Ivanově Sele (7. červenec)
Bohdana Pěva Šolcová
V Ivanově Sele, nejstarší české vesnici v Chorvatsku, hnízdí téměř na každém sloupu čapí
rodina. Jedna taková rodinka už léta hnízdí před dvorem malého útulného skanzenu, kde
Češi v Chorvatsku prezentují, jak jejich předci, kteří se přistěhovali do Slavonie, kdysi žili.
Prostory skanzenu nabízejí mnoho: možnost prohlídky nejen pro jednotlivce a školní zájezdy,
ale také kulturní akce pro českou menšinu i ostatní veřejnost.
Po mnoho let se na neutříděné a nezaevidované exponáty muzea jenom prášilo a ve
skanzenu se toho moc nedělo. Ale před deseti lety došlo bohudík k obratu. První červencový
týden došlo ke znovuotevření sbírky spojené s oslavou. A proč si tuto oslavu nezopakovat i
další rok? A tak vznikla tradice oslavy Etnodne, kdy si Češi připomínají, jak jejich „staří“
„došli“ do nové vlasti. Tradicí se stalo pečení povidlových buchet v původní pícce stojící
vedle stavení. Pícka se roztápí jenom jednou v roce, a to právě k příležitosti Etnodne.
Ve stavení si návštěvníci mohou prohlédnout velmi zajímavé exponáty, např. starý nábytek,
kukačkové hodiny, krucifix vyrobený z kolíčků na prádlo, obrázky malované na skle, výšivky,
funkční hodiny s hracím strojkem, nádobí a různé předměty osobní potřeby. Každého
rozhodně zaujme udusaná hliněná podlaha. Stodola zase skrývá staré zemědělské stroje a
nářadí. A když dojde na potřebu odskočit si, je tu návštěvníkům k dispozici původní
„kadibudka“. Zkrátka, dá se tu nejen vidět, ale také zažít etno se vším všudy.

Letošní jubilejní desátý ročník Etnodne se konal v Ivanově Sele 7. července, tedy týden před
Dožínkami, největší přehlídkou české menšiny v Chorvatsku. Kulturní program byl zahájen
písní Ta naše písnička česká, kterou doprovodila dechová hudba České besedy Ivanovo
Selo. Jde o neoficiální hymnu Čechů v Chorvatsku, při níž se stojí a zpívá s otevřeným
srdcem. Na dvoře skanzenu se sešlo několik Českých besed, které v kulturním programu
vystoupily.

Diváci seděli na balících slámy a sledovali české divadlo, poslouchali českou hudbu, dívali
se na české tance, a když došlo na potřebu uhasit žízeň a utišit hlad, měli možnost okusit
kulinárské speciality, které nabízely stánky. Buchty, koláče, langoše, pečené buřty, to vše se
nabízelo a zapíjelo pivem Staročeško.Letošní desátý ročník se opravdu vydařil. Nebe a
nálada byly bez mráčku a k tomu všemu jsme byli plni očekávání, že Chorvatsko vyhraje ve
fotbalovém zápase nad Ruskem. Po programu ještě dlouho do noci seděli beseďáci na
slámě na dvoře skanzenu a sledovali na přinesené televizi fotbalový zápas. Hrozné nervy.
Ale Chorvatsko vyhrálo!

Česká republika – Lidice
Edna Gómez, mexická dáma s českým srdcem

Dne 17. 7. 2018 Mexičanka Edna Gómez, která je čestnou občankou Lidic, připravila pro
přeživší tragédie v Lidicích vzpomínkový den. Nejprve v Galerii Památníku Lidice
komentovala film o pietní akci k uctění památky na vyhlazení Lidic v Mexico City, pak spolu
s mexickou velvyslankyní v ČR J. E. Rosaurou Leonorou Ruedou a představiteli dalších
institucí zasadila v Sadě míru a přátelství růži do záhonu speciálně založeného ke 100.
výročí vzniku ČR. Den vyvrcholil besedou s přeživšími, o zábavu se starala pravá mexická
kapela.
Edna Gómez v minulosti již sedmkrát navštívila Letní kurz pro krajany v Dobrušce a letos se
právě probíhajícího kurzu účastní po osmé: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskehokulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/.

Rumunsko – Svatá Helena, Gernik
V červenci to v Banátu žilo!
Mgr. Kateřina Roháľová
První letní týden jsem pro děti připravila hudební prázdninový workshop. Společně se mnou
jej vedla absolventka konzervatoře Karolína Dlouhá. Děti každý den přicházely asi na tři
hodinky do školy a s Karolínou měly hodiny flétny. Společně jsme nacvičovali představení
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, které jsme 7. července společně s flétnovým koncertem zahráli
v místním kulturním domě.

V týdnu od 1.7. - 7. 7. 2018 se na Gerniku stavělo nové hřiště. Projekt opět zaštiťovala skupina
Strašné dítě z České republiky, ale ruku k dílu přiložili i místní. Výsledkem je krásné a nápadité
hřiště, které snad bude všem dlouho sloužit.
Tento týden jsem s dětmi vyjížděla na plavecký kurz do nedaleké vesnice Coronini. Pro mnohé
děti to byl vůbec první kontakt s vodou a s bazénem. Byl to velký zážitek jak pro ně, tak i pro
mě :-). Učila jsem děti základům dýchání a plavání. Během těchto dnů 3 chlapci dokázali
přeplavat bazén na šířku bez jakékoliv pomoci. Ostatní děti bazén přeplavaly s pomocí rukávků
či plavacího kruhu. Je to velký úspěch.

