Česká republika – Dobruška
Loučení s Dobruškou
Olga Vlachová
Dne 13. 8. 2018 se východočeské městečko Dobruška rozloučilo nejen s 28. ročníkem Letního kurzu
češtiny pro krajany, ale s pořádáním kurzu vůbec. V roce 2019 pravděpodobně budou tento kurz hostit
Poděbrady. Všech 60 vládních stipendistů a 12 samoplátců prezentovalo výsledky Dne jazykové
samostatnosti. Dne, ve kterém jsou skupiny krajanů vyslány do předem daného místa v okolí Dobrušky,
aby zjistily, kolik má daná obec obyvatel, zda je tam škola, městský či místní úřad, ordinace, restaurace
apod., kolik stojí oběd, především pivo atp. Prezentace doprovázené nahrávkami písní a tancem byly
symbolickou tečkou za Dobruškou.

Argentina – Chaco, Buenos Aires
Moravanka na cestách
Pavlína Řeháčková
Během srpna a září se taneční soubor Moravanka z argentinského města Presidencia Roque
Sáenz Peña, které se nachází v centru argentinské provincie Chaco, zúčastnil hned dvou
významných kulturních událostí na území Argentiny.
První z nich byla účast na již tradičně pořádané akci Buenos Aires Celebra, během níž se
prezentují významné komunity zastoupené odlišnými národnostmi obyvatel Argentiny. 25.
srpen byl věnován Německu, Rakousku, Slovensku a České republice.
Tento den se těšil nadprůměrné účasti návštěvníků, kteří mohli shlédnout nejenom taneční
vystoupení, ale ochutnat také českou kuchyni, dozvědět se mnoho nových informací o České
republice a její kultuře a také se zúčastnit výuky českého jazyka. Mimo jiné došlo k setkání
mezi všemi účastnícími se českými a slovenskými spolky z Buenos Aires, Rosaria a Chaca a
zástupci české a slovenské ambasády. Součástí programu byl průvod účastníků všech čtyř
národností, zakončený slavnostními projevy.

Moravanka v čele s prezidentem Unión Checoeslovaca Robertem Bubenikem (foto autorka)

Během dne se taneční soubor Moravanka prezentoval hned dvakrát a sklidil v publiku
obrovský ohlas díky precizní práci vedoucí souboru Melanie Ayelén Gutierrez Rath, celkové
profesionalitě tanečníků a na silný dojem z vystoupení mělo také vliv počestné zastoupení
souboru, který se každým rokem rozrůstá. Pro členy souboru to byla významná událost, díky
které nabyli mnoho nových zkušeností, dozvěděli se více o české a slovenské kultuře a setkali
se s ostatními krajany z dalších měst.

Moravanka v Buenos Aires (foto autorka)

Večer se celá výprava z Chaca přesunula do domu Slovenského kultúrného spolku v Buenos
Aires, kde došlo ke společnému setkání mezi českými a slovenskými krajany, večeři a
následnému tanci a zpěvu, který byl doprovázen dvěma muzikanty ze skupiny La Banda del
Viejo Mundo, jejíž repertoár se skládá převážně z českých a slovenských písní. Den byl tak
úspěšně završen.
Ve dnech 9. - 11. září se Moravanka prezentovala ve městě Oberá, spadající do provincie
Misiones, kde probíhala významná událost Fiesta Nacional del Inmigrante, která nemá díky
svému rozsahu (2 týdny) v zemi konkurenci. Město Oberá je kulturním a společenským
centrem argentinského přistěhovalectví a to díky přítomnosti většiny krajanských komunit. 9.
září se výprava z Chaca zúčastnila slavnostního průvodu 14 národností z centra města až do
Parque Nacional del Oberá, kde lze navštívit domy některých národů, zúčastnit se
probíhajícího programu a ochutnat typickou kuchyni. Během čtvrteční noci se Moravanka
prezentovala v Českém domě Mamienka, kde bylo možné také zhlédnout vystoupení místního
českého souboru. V sobotu pak Moravanka představila své umění na hlavní scéně společně
s dalšími soubory z mnoha různých spolků.

Společné setkání v domě Slovenského kultúrného spolku v Buenos Aires (foto autorka)

Taneční vystoupení Moravanky na Národním festivalu Imigrantů v Oberá (foto autorka)

