
Chorvatsko, Daruvar 

Sv. Ludmila a její vnuk sv. Václav v Chorvatsku a další události 

Bohdana Pěva Šolcová  

V České besedě Daruvarský Brestov se konala třídenní akce Dny české kultury. 

Program byl velmi nabitý a pestrý a nabízel aktivity pro všechny věkové kategorie. 

Pro 30 dětí předškolního věku a mladšího školního věku jsem připravila hru v přírodě 

Honba za pokladem. Znamenalo to pro mě a mého manžela předem několikrát 

projít okolí vesnice a najít vhodnou trasu, která by byla zajímavá a kterou by ušli i 

předškoláci. Trasu se nám podařilo najít a vyznačit ji žlutými fábory. 

 

 

 

Na jednotlivých stanovištích vyznačených červeným fáborem děti plnily úkoly: 

skákaly v pytli, zpívaly české písničky, jely s trakařem, skákaly panáka, hrály 

teambuildingové hry, soutěžily v družstvech… ale asi největší úspěch měl úkol, kde 

děti musely předvést vyděšenou slepici a přecpané prase.  



 

 

 

 

 

 

Když splnily všech jedenáct úkolů, dostaly indicie k nalezení pokladu, kterým byla 

stříbrná truhla plná bonbónů. Když jsme došli k Českému domu, dostaly děti za 

statečnost malé 

dárečky. Některé 

menší děti si je 

skutečně 

zasloužily, neboť 

celou cestu zvládly 

bez doprovodu 

rodičů. Protože 

nám vyhládlo, 

opékali jsme buřty. 

  

 

 



Druhý den odpoledne se v hudebním 

programu objevily nejen místní dechovky, 

ale také cimbálovka a dechovka 

z Ratíškovic z České republiky.  

 

Milovníci výtvarného umění měli možnost zhlédnout výstavu prací krajanských 

umělců, kteří dopoledne v Českém domě malovali na volné téma. 

 

 

 



Také u nás v Chorvatsku jsme si připomenuli 1100 let od úmrtí kněžny Ludmily, 

naší první české světice a političky. Každoročně se 28. září s místními dětmi z české 

základní školy v Lipovci (chor. Ljudevit Selo) účastním mše, abychom si společně 

připomenuli patrona naší země. Letos jsme si ale připomenuli také jeho babičku 

Ludmilu, jejíž kult je pevně spojen s Václavovým.  

 

Celé září jsem děti v českých školách a chorvatských školách, kde se vyučuje český 

jazyk jako volitelný předmět, seznamovala s příběhem knížete Václava a kněžny 

Ludmily: hráli jsme divadlo, děti se naučily anglickou píseň Dobrý král Václav (sice 

jde o koledu, ale to nevadí) a také jsme se věnovali výtvarnému umění.  



 

Zkoumali jsme, co je vitráž a jakou spojitost může mít tato výtvarná technika se sv. 

Václavem, sv. Ludmilou a jinými světci a světicemi. Děti na to rychle přišly: skleněné 

výplně oken skládané z různobarevných skel znázorňující svaté prozařují 

z venkovního prostoru do vnitřních prostor kostelů.  

 

 

 

 

 



 
 

 

S dětmi z České základní školy v Ivanově Sele jsme se šli podívat do místního 

kostela na vitráže a fresky. Děti dostaly indicie k nalezení sv. Václava a sv. Ludmily, 

a protože si dobře zapamatovaly, jak se tito světci poznají, rychle je našly. 



 
 

A tak jsme se vrhli do vytváření vitráží s tématem sv. Václava a sv. Ludmily. 

Děvčátka většinou preferovala Ludmilu a hoši Václava. A protože ve škole 

nemůžeme řezat sklo, spojovat ho kovovými pásky a ani nemůžeme pracovat 

s drahými barvami a vypalovat je, nahradili jsme tradiční technologický postup 

„školním“ postupem. Použili jsme papír, olej, fólii, akvarelové barvy a tuš. Děti ocenily 

během práce zejména olejování finálního výtvoru, neboť děti milují experimenty a 

netradiční způsoby práce. V závěru naší tříhodinovky jsme byli trochu mastní a 

museli jsme pečlivě vyčistit lavice, aby se neumastily sešity a učebnice, ale stálo to 

za námahu.  

Vyvrcholením září se stalo malé 

představení po mši před 

kapličkou sv. Václava v Lipovci. 

S dětmi jsme divákům vyprávěli 

příběh a zpívali píseň o knížeti 

Václavovi, který měl tak dobré 

srdce, že v mrazu, sněhu a velké 

nepohodě odnesl chléb a maso 

chudému sedláčkovi, který v lese 

sbíral dříví. Pro tuto příležitost 

jsme založili školní kapelu: já 

jsem děti doprovázela na ukulele, 

kolegyně Ilonka na kytaru, Václava hrál a zpíval její partner Martin, vítr hrál a hvízdal 

můj manžel Radek a my všichni ostatní jsme byli pážata knížete Václava (proto ty 



čepičky na našich hlavách na přiložených fotografiích). Svým žákům, které učím hrát 

na zobcovou flétnu, jsem slíbila, že už příští představení budou hrát v kapele. Před 

kapličkou jsme také vytvořili malou improvizovanou výstavu vitráží sv. Václava a 

sv. Ludmily, které jsem osadila do gotického okna z kartonu. Nyní se tato výstava 

nachází v hale České základní školy J. A. Komenského v Daruvaru. 

 

 

 

Srbsko, Bela Crkva, Kruščice 

Cyklo závod česko-srbského přátelství 

Stanislav Havel 

Jubilejní desátý cyklo závod česko-srbského přátelství vyrazil 19. září z Bele Crkve 

do Českého Sela. Tato přátelská sportovní akce upevňuje dobré vztahy mezi 

českými krajany a jejich nejen srbskými sousedy. Na letošní přátelskou projížďku 

dlouhou osm kilometrů se vydalo téměř dvě stě závodníků.  

V Českém Selu čekala na účastníky kromě občerstvení také přednáška o 

tělovýchovné jednotě Sokol, která propojuje srbský a český národ po desetiletí. Na 

přednášku navázal nultý ročník Sokolského běhu republiky, který se běží v České 

republice 28. října na oslavu vzniku Československa. Celá akce byla zakončena 

společným obědem a česko-srbské přátelství tak bylo opět utuženo.   



 

 

Srbsko, Bela Crkva, Kruščice 

Den české kultury v Novém Sadě 

Stanislav Havel 

Čeští krajané nežijí jen v srbském Banátu, ale můžete je najít téměř po celém 

Srbsku. V Novém Sadě připravila místní Česká Beseda na svátek svatého Václava 

Den české kultury. V pestrém programu si mohla asi padesátka hostů poslechnout 

recitaci českých basníků, přednášku prof. Aleksandry Korda Petrović z Filozofické 

fakulty bělehradské univerzity na téma Překlady českých autorů do srbského jazyka, 

zhlédnout film o Karlu IV. v českém znění se srbskými titulky, anebo se zúčastnit 

jazykové dílny na téma Blízkost českého a srbského jazyka. Součástí programu bylo 

také otevření výstavy české krajanky Terezy Stamenković Klepaček.  



 

  

Srbsko, Bela Crkva, Kruščice 

Vůně srbské kuchyně s Miroslavem Donutilem 

Stanislav Havel 

Poslední zářijový víkend přijela do Srbska Česká televize a natáčela pořad Vůně 

srbské kuchyně s Miroslavem Donutilem. V Bele Crkvi přivítala televizní štáb paní 

předsedkyně České národní rady v Srbsku Ljiljana Stehlik v prostorách České 

národní rady a poté televize natáčela výuku českého jazyka u místních krajanů ve 

Škole plus v Bele Crkvi. Z Bele Crkve se štáb přesunul do Kruščice, kde je nejvíce 

zaujal místní Etno dům s českým folklorním souborem, a kronikář Jozef Irović všem 

v kruščickém kostele svatého Václava připomněl, jak přišli Češi do Banátu. Televizní 

štáb samozřejmě nesměl zapomenout na České Selo, kde natáčel českou mši 

svatou, krajanské muzeum a český hřbitov.     



 

Ukrajina, Čechohrad 

Den města Melitopol 

Vladimíra Pěčonková 

Den města v Melitopolu se tradičně koná poslední zářijový víkend. Určení termínu 

oslav má své vlastní vysvětlení. Klíčovými sektory melitopolské ekonomiky jsou těžký 

průmysl a strojírenství. Protože poslední svátek v září se slaví mezinárodní svátek 

Dne strojního inženýrství, město jako historické centrum strojírenství určilo oslavy k 

tomuto datu. 

V neděli 26. září proběhl v parku Gorkého festival národních kultur „Víra. Naděje. 

Láska “. 

Českou republiku reprezentovala dvě melitopolská lycea, a hlavně krajanský spolek 

Bohemia. 



 

 

 

 



Ukrajina, Žytomyr 

Aktivity Žytomyrského spolku volyňských Čechů  

Eva Řezníčková  

Po roce od slavnostního otevření Parku Přátelství na předměstí Žytomyru v Krošně 

České se krajané opět setkali v jednom z altánků, ve kterém byla instalována velice 

zajímavá výstava o vzniku a činnosti spolku za uplynulých třicet let. Vedoucí spolku 

prof. L. Číževská ocenila práci krajanů a dětí a popřála všem hodně zdraví a elánu 

do další práce. 

     

Pro děti byla připravena naučná stezka s plněním úkolů a v dřevěném domečku 
„korálkohraní“, při kterém si vyráběly náramky, přívěsky, učily se uzlíkování a mnoho 
dalšího. Korálky věnovala dětem s dalšími dárečky Arcidiecézní charita Olomouc. 
Velké poděkování patří řediteli panu Václavu Keprtovi, který v rámci možností 
Žytomyrský spolek volyňských Čechů v předvánočním období navštíví.  
 

Stejně jako loni mají krajané možnost se zúčastňovat filmových pátků. První setkání 

bylo věnováno postavě Nikoly Šuhaje ze Zakarpatské Ukrajiny, který je dodnes 

považován za národního hrdinu, ale také zločince a vraha. Každopádně díky knize 

Ivana Olbrachta se stal legendou. Byl zabit přesně před 100 lety, 16. srpna 1921. 

Krajané zhlédli prezentaci míst, která jsou se zbojníkem bytostně spojena. Byly to 

dokumenty „V kraji Ivana Olbrachta“, „Staré selo“ a televizní inscenaci filmu „Nikola 

Šuhaj loupežník“ z roku 1977 s Petrem Čepkem v hlavní roli. V neposlední řadě se 

seznámili se spisovatelem I. Olbrachtem, který odjel v první polovině třicátých let 20. 

století na Podkarpatskou Rus – Podkarpatskou Ukrajinu, která byla součástí 

Československé republiky, a pobyl tam až do roku 1937. Bylo to jeho vrcholné 

období, napsal několik povídek a reportáží, v Koločavě založil českou školu, na které 

sám vyučoval. Nejslavnější se stal jeho román o posledním zbojníku Poloninských 

Karpat. N. Šuhaj na sebe vzal bídu a utrpení lidu a odešel do hor, aby se mstil na 

bohatých za všechna příkoří páchaná na zakarpatském lidu. 

Při příležitosti 20. výročí Evropského dne jazyků jsem vyzvala starší děti k účasti na 

IX. ročníku soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“, který vyhlásil Spolek Zaedno 

v rámci projektu Kamarádi. Soutěž je určena dětem z vícejazyčných rodin a také 

národnostních menšin, které mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle 

češtiny také v dalším jazyce. Zúčastnily se čtyři děti ve věku 12–15 let, všechny se 

budou v blízké době stěhovat s rodiči do ČR.  



         

         

Dne 28. září se každoročně setkávají krajané u masového hrobu v Žytomyru, v němž 

jsou mezi dalšími oběťmi Velkého teroru pochováni také Češi popraveni v roce 1938. 

V hromadném hrobu zalitém asfaltem, kde dnes na mnoha místech proráží plevel, 

bylo zakopáno 78 členů české fiktivní protistátní skupiny, společně popravených na 

svátek svatého Václava. V okolních vesnicích žila početná česká menšina, takže bylo 

snadné využít korespondence s příbuznými v Československu a zkonstruovat 

obvinění z vyzvědačství, stejně jako cvičení v Sokole označit za výcvik teroristů. 

Dnes už přímí svědkové a pamětníci oněch dob nežijí, publikované vzpomínky 

obvykle připomínají jen několik málo konkrétních případů perzekuce Čechů, o nichž 

pisatelé slyšeli od příbuzných a známých, nebo o nichž se dočetli v rodinných a 

obecních kronikách. Tyto vzpomínky jsou mimořádně cenným dokladem vhodně 

dokreslujícím onu dobovou atmosféru strachu a teroru. Mezi ukrajinské historiky, 

kteří se zabývali politickými represemi vůči příslušníkům české menšiny na Ukrajině 

a osudem Čechů na Žytomyrsku, patří Larysa Kopijčenko, Jurij Ševčuk, Jurij Luckij a 

zvláště Majja Lutaj, která vyšla ze studia vyšetřovacích spisů obětí. Dosud se 

podařilo zjistit a verifikovat asi 1 350 Čechů, bývalých československých občanů a 

obyvatel českých zemí, kteří byli z politických důvodů v bývalém Sovětském svazu 

popraveni. „Poprava“ není v případě obětí represí adekvátní skutečnosti, neboť 

dotyčné osoby nebyly popraveny na základě rozsudků řádných soudů a za svá 

skutečná provinění, nýbrž poslány na smrt většinou mimosoudními orgány, které se 

zároveň i podílely na zfalšování jejich obvinění. Spíše než popravy to byly politicky 

motivované likvidační akce.  

 

    

 



Večer se krajané zúčastnili slavnostní mše svaté ke cti sv. Václava ve 
stejnojmenném kostele v Krošně České. Po mši se konala pro zájemce prohlídka 
areálu s odborným výkladem. 

    

Rumunsko, Svatá Helena a Gernik 

Okolí Svaté Heleny loďmo! 

Klára Jíchová 

Nový školní rok jsme se skupinou dětí ze Svaté Heleny zahájili plavbou do blízkého 

ornitologického ráje, na ostrov divokých koní u Moldavy. Z paluby člunu místních 

ochránců přírody jsme si zblízka prohlédli skalnatý ostrůvek Baba Kaja, ve který se 

podle pověsti proměnila nešťastně zamilovaná dívka. Podpluli jsme majestátní most, 

přes nějž se plánovaly dovážet sutiny z místních dolů, ale nikdy k tomu naštěstí 

nedošlo. Díky tomu jsme se mohli jako obyčejní turisté pokochat krásami ostrovní 

přírody. Naše děti, z domova zvyklé na množství hospodářských zvířat, si málem 

ochočily i divoké koně, kteří zde volně žijí. Při zpáteční plavbě jsme pak obdivovali 

dostavbu hradu Golubac na srbské straně Dunaje.  

 



 

Rumunsko, Svatá Helena a Gernik 

Den českého jazyka a Babiččin koláč v Baile Herculane 

Klára Jíchová 

První říjnový víkend se čeští krajané v Rumunsku sjeli do nejstarších rumunských 

lázní, aby zde spolu se zástupci ambasády a předsedy krajanských spolků oslavili 

hned dvě důležité akce – Den českého jazyka a Babiččin koláč. Den českého jazyka 

je tradiční akcí oslavující češtinu zpěvem, českými tanci i divadlem. Letos jsme si 

kromě hudebních a folklorních vystoupení připravili i jednoduché scénické zpracování 

Erbenovy Polednice. Odpolední festival dobrot a ochutnávek koláčů z jednotlivých 

českých vesnic v Rumunsku provázela mnohahodinová česká taneční zábava přímo 

pod širým nebem. Zlatým hřebem pak bylo taneční vystoupení Česká beseda, které 

si připravili dětští i dospělí tanečníci z Eibenthalu. 

 

 


