
Srbsko, Bela Crkva, Kruščice, Češko Selo 

EKO DEN 

Stanislav Havel 

V Českém Selu to začíná opět žít. Kolem místní České besedy se sešli tvořiví lidé, 

kteří si dali za úkol uspořádat každý měsíc jednu kulturní, společenskou či sportovní 

akci. A na první jarní den připravila Česká beseda Češko Selo ekologickou akci pod 

názvem EKO den. Cílem bylo uklidit skládku za vesnicí. Této brigády se zúčastnilo 

30 dobrovolníků, kteří sebrali přes 100 pytlů odpadků. Na závěr čekal na všechny 

domácí guláš jako odměna za dobře vykonanou práci.  

 

 

Srbsko, Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo 

Výtvarná dílna k MDŽ 

Stanislav Havel 

Mezinárodní den žen se už v České republice tolik neslaví. Ale na Balkáně je tento 

svátek velmi populární. My této příležitosti využili k další výtvarné dílně a vyrobili  

s dětmi na hodině českého jazyka přáníčka pro maminku, tetu či babičku. 



 

    MDŽ – výroba přáníček 

 



Srbsko, Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo 

Obnoven sbor Radost v Bele Crkvi 

Stanislav Havel 

Sbor Radost vznikl v Bele Crkvi při Škole Plus roce v 2018 a nazkoušel několik písní 

v českém jazyce, které pak zpíval na mnoha krajanských akcích, a dokonce i na 

setkání s českým prezidentem v Bělehradě. Pak se jeho činnost díky covidu 

zastavila. K obnovení sboru došlo až letos v březnu. Zatím se pod vedením ředitelky 

Školy plus a učitele českého jazyka děti učí zpívat českou a srbskou hymnu, dvě 

české a dvě srbské lidové písně. Nejbližší vystoupení je naplánované na české 

posvícení na svatého Jana Nepomuckého v Českém Selu.  

 

 



Srbsko, Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo 

Časopis České národní rady 

Stanislav Havel 

Česká národní rada vydala svůj časopis, ve kterém můžete vidět akce, které 

organizovala, pomáhala uskutečnit nebo finančně podpořila. V časopise České 

národní rady najdete akce za rok 2021. Časopis je vydán v českém a srbském jazyce 

a pro zájemce je k dispozici u čekého učitele.  

 

 

 

 



Rumunsko, Svatá Helena a Gernik 

Březen v českých vesnicích v Rumunsku 

Klára Jíchová 

V polovině března se krajanští sedmáci a osmáci sešli na Svaté Heleně na župním 

kole olympiády z českého jazyka. Děti pocházejí ze Svaté Heleny, Gerniku, Nové 

Moldavy, Berzasky a Eibenthalu. S kolegou Alexem Gajdzicou jsme pro ně připravili 

test na základní gramatické znalosti, článek na čtení s porozuměním a zadání pro 

vlastní tvorbu při slohu. Pro nejúspěšnější děti připravujeme na konec dubna státní 

kolo v transylvánské Oradey. 

 

V závěru měsíce absolvovaly děti a mládež ze Svaté Heleny školení o první pomoci 

pod vedením Vojtěcha Kodla, studenta třetí lékařské fakulty UK. Společně řešili, co 

udělat v rizikových situacích – např. při pokousání psem, kousnutí zmijí, popálením 

ruky vařící polévkou nebo pádu z okna. Nakonec si děti vyzkoušely, jak dát první 

pomoc bezvědomému člověku – především jak provést masáž srdce. Za 

zprostředkování zajímavého večera děkujeme naší stážistce Páje Karešové.   

 


