
Chorvatsko, Daruvar 

Září v Chorvatsku 

Bohdana Pěva Šolcová  

Literární soutěž krajanských autorů 

V září si členové Klubu literátů Svazu Čechů v CHR vyslechli vyhlášení letošních 

výsledků literární soutěže, kterou vypsal klub pro krajanské autory v kategorii próza a 

poezie.  

  

 

Slavnostní akce proběhla v hudebním sále barokního zámku Jankovićů v Daruvaru. 

Porotě se do rukou nedostalo mnoho prací: tři povídky a sedm básní. Na menší účast 

v soutěži poukazovali sami přítomní. Program slavnostního večera tvořilo předání cen 

a přednes oceněných básní a povídek, které komentovali jejich autoři. Slavnostní ráz 

podtrhlo hudební vystoupení mé kolegyně a můj přednes básně a zamyšlení nad 

krajanskou literární tvorbou. 

Honba za pokladem na koních 

Hra Honba za pokladem, kterou již čtvrtou sezónu učím krajanské děti, se stala velmi 

oblíbenou. Protože nás letos v Chorvatsku téměř celé září sužovalo deštivé a chladné 

počasí, musela jsem pečlivě sledovat předpověď počasí, abych se strefila do dne, kdy 

nebude pršet.  

 

 

 

 



Měli jsme štěstí – jedna slunečná sobota se vyskytla, a tak jsem spojila dvě besedy, 

ČB Velké a Malé Zdence a ČB Daruvarský Brestov, a uspořádala společnou hru v 

přírodě, které se účastnilo třicet dva dětí a deset dospělých.   

 

 

Hra byla letos ozvláštněna tím, že se konala na ranči rodiny Růžičkových 

v Končenicích, kde jsme se mohli volně prohánět po polích, lukách a kamenitých 

cestách bez aut. Všechny soutěžní úkoly se týkaly koní: dva týmy jezdily s trakařem, 



na němž vezly pytel ovsa, musely zpívat písničky o koních, krmit koně ve stáji, jezdit 

na koni, jako indiáni na koni střílet z luku, utíkat jako splašení koně atd.   

Po vyhlášení vítězného družstva jsme jezdili na skutečných koních, o kterých nám řekl 

mnoho zajímavého pan Alen Růžička, jehož rodina vlastní třicet koní. Vyvrcholením 

odpoledne se stala jízda v kočáře taženém dvojspřežím a společné opékání buřtů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divadlo Za2 Praha u krajanů 

Teprve v letošním roce se mně a Svazu Čechů v Chorvatské republice kvůli 

komplikacím souvisejících s pandemií koronaviru podařilo dokončit organizaci příjezdu 

profesionálního divadla pro děti Za2 Praha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo zahrálo zdarma několik představení s názvem „Krysáci a ztracený Ludvík“ pro 

české základní školy, mateřské školy a České besedy. Děti se na představení 

připravovaly se svými učiteli sledováním animovaného seriálu „Krysáci“ a po 

představení jsem vyhlásila ve spolupráci s divadelní skupinou výtvarnou soutěž na 

stejnojmenné téma. Ceny do soutěže věnovalo divadlo Za2 Praha. S krajanskými 

literáty a divadelníky vedli herci besedu na téma Jak se tvoří divadelní hra od začátku 

do konce, kterou oživili předvedením a nácvikem divadelní facky. 

 

 

 



Rumunsko, Svatá Helena, Gernik 

Září 2022 v českých vesnicích v Rumunsku 

Klára Jíchová 

Školní rok jsme zahájili optimisticky na nádherném prostranství u Dunaje vedle nově 

postavené školní budovy a budovy úřadu spádové vesnice Coronini. Obřad s muzikou, 

čápy a pohledem na stříbrnou vodní hladinu připomínal svatbu. Poté jsme si s dětmi 

prohlédli obě nové budovy a obdivovali zejména dřevěné komponenty z truhlářské 

dílny Pec ze Svaté Heleny.  

 

V září jsme také s radostí uvítali nové stážisty programu Erasmus+, konkrétně Emu 

Moravcovou na Gernik a Lukáše Daňu na Svatou Helenu.  Další stážisty Aničku a Vítka 

hostí Eibenthal. Kromě výukových a volnočasových aktivit se zapojují i do dalších 

našich projektů, např. přípravy knih a časopisů.  

  

 

 



Do další fáze pokročila příprava kuchařské knihy receptů ze Svaté Heleny. 

S osvědčeným místním filmařsko-fotografickým týmem jsme se jali jednotlivá jídla 

fotografovat, což se samozřejmě neobešlo bez ochutnávání. Díky všem kuchařkám, 

pekařkám, panu faráři Přeloučkovi i fotografce Vlastě! 

 

Pokračujeme také v práci na knize Dvě století Svaté Heleny, naučných stezkách po 

Gerniku i Heleně a knize pana Rocha.  

Září bývá v českých vesnicích ve znamení příprav na Den českého jazyka 1. 10. 

v Baile Herculane, a nejinak tomu bylo i letos. S gernickými dětmi jsme připravovali 

pásmo písniček a básniček E.  Frynty o zvířatech, s helenskými pak hudební pohádku 

o třech Karkulkách. 

A konečně velkou radost nám v září způsobila mládežnická kapela MyBand 

z Trutnova, která si pro nás na Svaté Heleně v úterý 27. 9. připravila hned dva 

koncerty, a to jeden ryze dětský, jehož se účastnily i děti moldavské a gernické, a pak 

večerní jazzově-funkový koncert pro dospělé.  Pevně věříme, že jsme se neviděli (a 

neslyšeli) naposledy. Velké díky patří Petrovi Hrůzovi za vytvoření zázemí pro 

muzikanty.  

 

Na Gerniku nám po několika týdnech začala téct voda, ale zatím ne v celé vesnici. 

Takže vědra radši necháváme v pohotovosti.  



Austrálie, Adelaide 

Den české státnosti 

Michaela Svojšová 

V září jsme si s dětmi v Československé škole v Adelaide připomněli památku svatého 

Václava, patrona české země, jež slavíme jako Den české státnosti.  

V úvodu nám skvěle posloužil text Renáty Fučíkové z knihy Příběhy dvanácti měsíců. 

Září je zde zobrazeno jako doba sklizňových slavností, svátku našeho 

nejvýznamnějšího světce svatého Václava a také jako začátek školního roku. Tradiční 

text doplňují lidové básně, říkadla a písně. 

Děti se seznámily s verši, které dodnes plní stránky školních čítanek a slabikářů. Pro 

starší skupiny jsme přidali básně Jaroslava Seiferta (Píseň o slabikáři) a Františka 

Hrubína (Pohádka). 

V dalších hodinách jsme se věnovali legendě o svatém Václavovi a jejímu přesahu do 

cizích kultur. Zmínili jsme dánského krále Ericha i známou anglickou koledu Dobrý král 

Václav, která se zpívá při příležitosti svátku svatého Štěpána. 

Mladším dětem se líbil zejména příběh Václavovy babičky Ludmily a jeho matky 

Drahomíry. Nadšeně proto přistoupily k vybarvování omalovánek představujících 

kostelní vitráže s motivy svatých. Nejmladší žáci používali pastelky, pro starší děti jsem 

tentokrát volila olejový pastel, aby si v našich společných hodinách mohly vyzkoušet 

novou výtvarnou techniku.  

 

 



Brazílie, Sao Paulo 

České obědy 

Ivana Jandová 

Dne 17. 9. 2022 se česká komunita v São Paulu sešla při mimořádně příjemné 

události, při níž se nepodávalo nic menšího, než typická česká svíčková s knedlíkem 

a brusinkami. Tradice „českých obědů“ se na Unii držela už od počátku její existence, 

v důsledku pandemie byla však tato tradice na čas přerušena. Nyní se však navrátila 

v plné síle a chuti. Tuto českou pochoutku přišlo okusit na 56 strávníků: členové 

asociace s rodinami, studenti češtiny, a dokonce i děti.  

Už se moc těšíme na další kulinářský zážitek!  

 

 

Další fotky:  

https://photos.google.com/share/AF1QipNwe09Ryl14R_SJGiKEhpVDVu0kep63Li_IP

3EbmGHlkPYsGOxVsuJVAwKNIgJPUw?key=RTBxRHUxR2JZX2p3ZEo0UHZ4TU4

0VFBPNmdJcVp3 

https://photos.google.com/share/AF1QipNwe09Ryl14R_SJGiKEhpVDVu0kep63Li_IP3EbmGHlkPYsGOxVsuJVAwKNIgJPUw?key=RTBxRHUxR2JZX2p3ZEo0UHZ4TU40VFBPNmdJcVp3
https://photos.google.com/share/AF1QipNwe09Ryl14R_SJGiKEhpVDVu0kep63Li_IP3EbmGHlkPYsGOxVsuJVAwKNIgJPUw?key=RTBxRHUxR2JZX2p3ZEo0UHZ4TU40VFBPNmdJcVp3
https://photos.google.com/share/AF1QipNwe09Ryl14R_SJGiKEhpVDVu0kep63Li_IP3EbmGHlkPYsGOxVsuJVAwKNIgJPUw?key=RTBxRHUxR2JZX2p3ZEo0UHZ4TU40VFBPNmdJcVp3


Srbsko, Bela Crkva, Kruščice, České Selo 

Září u krajanů v Srbsku 

Stanislav Havel 

Krajanský turnaj ve fotbale BANAT CUP  

Fotbal spojuje lidi. Tohoto rčení se drží čeští krajané v Srbsku celkem poctivě. 

Důkazem toho je již šestý ročník krajanského fotbalového turnaje BANAT CUPu, který 

se tentokrát odehrál poslední zářijovou sobotu v Českém Sele. Tohoto tradičního 

sportovního setkání se zúčastňují nejen Češi z  Banátu a fotbal je dobrou záminkou 

pro vzájemné setkávání. Letošním pořadatelem byl fotbalový tým z Českého Sela FK 

Ablian, který s podporou České národní rady a místní České besedy připravil pěknou 

společenskou akci. Fotbal hráli dospělí, děti, všichni se dobře bavili, ale hlavně se sešli 

čeští krajané se svými kamarády.  

 

BANAT CUP – tabulka žákovského turnaje   

1. FK  007 Kusić 

2. Škola Plus Bela crkva 

3. Česká beseda Kruščica 

4. FK Kruščica 

BANAT CUP – tabulka turnaje dospělých 

1. FK Kusić 

2. FK Ablian České Selo 

3. FK Ratar Kruščica 

4. Česká beseda Kruščica 

5. Česká beseda Bela Crkva 

6. České mediální centrum Bela Crkva 

 

Oslava svatého Václava u českých krajanů v Srbsku 

Také čeští krajané v Srbsku si připomínají svatého Václava. Letošní setkání připravila 

Česká beseda Nový Sad právě 28. září v Digitálním novosadském omladinském 

centru.  

Na programu byl dokumentární film o svatém Václavu, četly se úryvky z První 

staroslověnské legendy o svatém Václavu, z Dalimilovy Kroniky či novodobé verše 

věnované tomuto světci. 

Zazněla také přednáška o náboženských zvycích Čechů nejen v Banátu, zpíval se 

Svatováclavský chorál a závěr patřil posezení s českou muzikou.  

 



 

Krajanský turnaj ve fotbale BANAT CUP  

 



 

Oslava svatého Václava 

 


