
Chorvatsko, Daruvar 

Říjen v Chorvatsku 

Bohdana Pěva Šolcová  

Krajanské zpěvánky 

Krajanské Zpěvánky, přehlídka besedních pěveckých skupin a sborů, je natolik 

organizačně náročnou megaakcí, že je třeba ji naplánovat do několika termínů a 

organizaci rozdělit mezi několik Českých besed.  

Letošní Zpěvánky organizovaly tři České besedy: Rijeka, Šibovec a Lipovlany. Na 

jejich pódiích se vystřídalo 28 pěveckých skupin a sborů. Na konci každé části 

přehlídky se sešli všichni zpěváci a zazpívali krajanskou hymnu Ta naše písnička 

česká, jejímž autorem je Karel Hašler. 

 

28. říjen – Den vzniku samostatného Československa 

Velvyslanectví České republiky v Záhřebu organizovalo oslavu k příležitosti vzniku 

Československa. Sešli se na ní vrcholní politici. Českou republiku reprezentovala 

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, a Chorvatsko její protějšek, předseda Parlamentu Chorvatské 

republiky Gordan Jandroković. Proslov pronesla také Jitka Seitlová, členka Senátu 

Parlamentu České republiky. Pozváni byli představitelé české menšiny v Chorvatsku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zátopkovi 100 – přespolní běh, hod 

oštěpem a film 

Na jaře tohoto roku jsem začala s mým 

manželem plánovat akci, která by oslavila sté 

výročí narození Dany a Emila Zátopkových 

(19. 9.). Své síly jsme spojili s Velvyslanectvím 

České republiky v Záhřebu a zorganizovali 

akci s názvem Zátopkovi 100.  



 

Šlo o happeningovou akci, jejíž součástí byl přespolní běh, kde měli běžci možnost 

vybrat si ze tří různě dlouhých a náročných tratí. Akce byla určena všem bez rozdílu. 

Zúčastnit se mohla široká veřejnost, i nesportovci, jelikož trať bylo možno zdolat i 

prostou chůzí.  

 



Když běžci přiběhli a chodci přišli, mohli si vyzkoušet hod oštěpem. Na louce jsme 

vyznačili vzdálenost 50,47 metrů, což byl Danin olympijský rekord z Helsinek v roce 

1952, a pokoušeli se k němu dohodit co nejblíže. Hod oštěpem krajany velmi zaujal. 

Ve městě ani okolí se bohužel nenachází atletický oddíl, kde by zájemci měli 

možnost trénovat různé atletické disciplíny.  

 

 

Byli jsme velmi potěšeni, že se závodů (jak běhu, tak 

hodu oštěpem) zúčastnil pan Slavomír Goga, zástupce 

velvyslance, který získal 3. místo za přespolní běh na 

2 500 metrů. Oslava pokračovala večerním promítáním 

filmu Zátopek (2021) v kině v Daruvaru, po němž 

následovalo občerstvení a diskuse o zhlédnutém filmu.  

Na akci se sponzorsky podílel Pivovar Daruvar, který 

nám daroval sto piv ke stému výročí narození manželů 

Zátopkových. 

Když jsme akci Zátopkovi 100 připravovali, narazili jsme 

na problém, kde sehnat oštěpy a startovní čísla. 

Nakonec jsme byli nuceni přivézt obojí z atletického 

oddílu Varnsdorf, který byl tak laskav, že nám vše 

zapůjčil do Chorvatska. 

 

 



S tématem Zátopkovi seznamuji žáky v českých školách, kam také nosím oštěpy, 

abych děti naučila technice hodu oštěpem. Je to pro ně pravděpodobně jediná 

příležitost, jak si tuto olympijskou disciplínu vyzkoušet, a výborná metoda, jak si 

dobře zapamatovat jména vynikajících světových atletů, Dany a Emila Zátopkových. 

 

 

Rumunsko, Svatá Helena a Gernik 

Aktuality: Svatá Helena a Gernik – Rumunsko 

Klára Jíchová 

Kromě běžné výuky a odpoledních volnočasových aktivit, které jsou v našich 

vesnicích nyní každodenní, jsme v říjnu absolvovali i množství akcí víkendových:  

První víkend v říjnu hostily Herkulesovy Lázně tradiční dopolední Den českého 

jazyka a odpolední Babiččin koláč.  Na Den českého jazyka jsme s gernickými dětmi 



připravily pásmo Fryntových básniček a lidových písniček a s helenskými dětmi 

autorskou dramatizaci Tři červené Karkulky. Odpoledne pak patřilo koláčům, 

tancovačce a setkávání lidí ze všech českých vesnic pod patronací UDSCR.  My 

jsme si s gernickými, helenskými a eibenthalskými dětmi dopřáli lahůdku, a sice 

společnou koupel v termálních pramenech a místním potoce.  

 

Druhý víkend v říjnu nás české učitele čekaly Herkulesovy Lázně podruhé, a sice na 

schůzi s pracovníky rumunského ministerstva školství a inspekcí.  

 

Třetí říjnový víkend jsme na Gerniku slavili posvícení. 

 

 



Víkendy i některé všední dny v druhé polovině října již patřily projektu, který jsem 

připravovala mnoho měsíců a který nyní postoupil do další fáze – natáčení 

hudebního filmu. Muziku jsme natáčeli v létě a v září s baptistickým pěveckým 

sborem, našimi stážisty, Robertem Voniafkou, muzikantem z Eibenthalu, a kolegou 

Alexem Gajdzicou. Vlastní natáčení se odehrává v okolí Svaté Heleny, v okolí 

Gerniku, v Gerniku ve vesnici a konečně v údolí Lizabeta, kde čeští kolonisté před 

199 lety založili vůbec první českou vesnici. Natáčení se účastní obyvatelé Gerniku a 

Svaté Heleny. Milou součástí filmového štábu se stal gernický farář Přelouček a jeho 

neteř, fotografka Vlasta, kteří naši práci dokumentují. Na výsledku ještě budeme 

pracovat v následujících týdnech a zveřejníme ho na TV Český Banát na youtube na 

čtvrtou adventní neděli 18. 12.  

  

 

               (foto V. Muntean) 

 



 

 

 

 

Mezitím pracujeme na knize pana Rocha, píšeme projekty pro potenciální sponzory 

našich dalších projektů pro nadcházející oslavy 200 let od příchodu prvních osadníků 

a zejména připravujeme k tisku další číslo časopisu Český Banát, které je tentokrát 

věnováno tradičním krojům (a všem místním aktualitám) a vyjde v prosinci.  



Závěr měsíce října pak patřil školitelům současných i budoucích podnikatelů 

v regionu, na které jsme zvali mládež i dospělé.  

 

 

Srbsko, Bela Crkva, Kruščice, České Selo 

Říjen u českých krajanů v Srbsku 

Stanislav Havel 

Ani v říjnu čeští krajané v Srbsku nezaháleli. Začátkem měsíce se vypravili na kole 

do Českého Sela v rámci Závodu česko-srbského přátelství, kde se také malovalo a 

sportovalo. V polovině října potěšila krajany návštěva z Domu zahraniční spolupráce 

a z Ministerstva zahraničních věcí, se kterou oslavili svatohavelské posvícení a 

otevřeli výstavu Roční období od Josefa Lady.  

V Gáji se konal druhý ročník Českého dne, ke kterému soubor Krajani z České 

besedy Bela Crkva zazpíval několik písní. A nový malý pěvecký soubor nám opět 

vzniká v Kruščici, do kterého se budou moci zapojit také fotbalisté, protože jim 

koncem října skončila podzimní část sezony.  

Obnovena tradice svatohavelského posvícení v Kruščici 

Krajané v Kruščici často vzpomínají na to, jaké to bývalo pěkné při svatohavelském 

posvícení. Že se přinesla úroda do kostela, tam se za ní pomodlilo a poděkovalo a 

pak se tancovalo až do rána. A že je velká škoda, že už to tak není.  

Tak po několikaletém vzpomínaní jsme se letos rozhodli posvícení obnovit. V kostele 

proběhlo poděkování za veškerou úrodu a pak se šlo do Českého domu, kde byla 

nachystána moravská cimbálová muzika, ale před tím bylo krátké povídání Šimona 

Tesaře o češtině krajanů v Srbsku a Dalimil Toman zhodnotil desetileté působení 

Hnutí Brontosaurus v srbském Banátu. K večeři se podával tradiční „pasulj“ a pak se 

tancovalo jako za starých časů téměř do rána. Letošní posvícení bylo ale výjimečné 

v tom, že nás navštívili vzácní hosté z Domu zahraniční spolupráce a Ministerstva 

zahraničních věcí.  



 

Závod česko-srbského přátelství na kolech do Českého Sela 

Základní myšlenkou tohoto závodu je podpora pohybu a zdravého životního stylu a 

při tom poukázat na dobré vztahy českých krajanů s okolními obyvateli. 

Organizátorem této akce je Škola plus Bela Crkva a letos se jel již jedenáctý ročník. 

Vše začalo v 10 hodin u čerpací stanice Luk Oil v Bele Crkvi a na závodníky čekala 8 

km dlouhá trať z Bele Crkve do Českého Sela.  

Součástí Závodu česko srbského přátelství byl také Abliánský běh, kterého se 

zúčastnili chlapci a děvčata od předškolního věku až po maturanty.  

A komu se nechtělo v Českém Selu sportovat, mohl přijít na výtvarnou dílnu, kde se 

malovaly kamínky a tvořila mikromozaika jízdního kola z českých korálků.  



 

Český den v Gaji 

V sobotu 29. října připravila Česká beseda Gáj akci pod názvem Český den. 

Základní myšlenkou této akce bylo společné setkání českých krajanů při české 

hudbě. Vše začalo českou mší svatou v místním kostele svatého Václava. Po mši 

vystoupil pěvecký soubor Krajani.  Poté pokračovalo setkání krajanů v Českém domě 

při společném zpěvu nejen českých písní.  

Austrálie 

Říjen u krajanů v Austrálii 

Michaela Svojšová 

Druhý týden v říjnu pořádal Československý klub již tradičně piknik v Ponderosa 

Campground, zhruba 55 kilometrů od Adelaide. Jedná se o více než třicet let starý 

zvyk, kdy se čeští emigranti s rodinami schází na víkend v lese, společně zde 

kempují, sdělují si novinky ze života, opékají špekáčky, hrají na kytary a zpívají 



u táborového ohně. Pro mnohé členy místní české komunity je to ojedinělá 

příležitost, jak se setkat se svými známými či kamarády, které dlouhou dobu neviděli.   

Na jídelníčku nesměl chybět ani poctivý hospodský guláš s chlebem, který uvařily 

paní kuchařky z klubu Danielka a Lidka, barman Pavel ho bezpečně dopravil do 

tábořiště a účastníci s chutí snědli.   Hrály se hry pro dospělé i pro děti, vyměňovaly 

se recepty na nejrůznější domácí buchty, ale hlavně se povídalo a vzpomínalo na 

předešlé ročníky a jejich hojnou účast.   

Otop na oheň již léta zajišťuje vždy usměvavý Franta Zeman, můj báječný pan 

domácí, společně se synem Markem. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Díky oběma 

pánům a jejich licenci na práci s motorovou pilou jsme se v chladných večerech a 

ránech příjemně ohřáli u plápolajících polen.  

Celou událost provázela velice příjemná atmosféra. Sešlo se zde kolem 120 lidí 

všech věkových kategorií. Tři dny se společně jedlo, pilo, zpívalo a vyprávělo. Zdá 

se, že odchovancům českého skautingu nevadilo, ani když venkovní teplota klesla 

oba večery až ke třem stupňům Celsia.    

 

   

Kempoviště  

                        

         Danuška a Lída s guláškem               Franta Zeman při práci 

    

                       Přetahovaná               Běh v pytlích                                       Házení syrovými vejci 



V neděli 30. října se v Československém klubu v Adelaide konala oslava u 

příležitosti výročí založení republiky. Bývalý prezident klubu Zdeněk Jiránek 

přednesl velice zajímavý projev týkající se událostí, které bezprostředně předcházely 

vzniku samostatného Československa. Členové místního pěveckého sboru v krojích 

vystoupili se svým pásmem českých i slovenských lidových písní.  

S dětmi z Československé školy jsme pro tuto příležitost nacvičili několik písní. Malé 

děti si vybraly lidovou skladbu Já jsem muzikant a píseň od Petra Skoumala Když jde 

malý bobr spát. Starší děti měly na svém repertoáru písně Za 100 let, Přejdi Jordán a 

Ach synku, synku. Děti vystupovaly v krojích a na klavír je doprovázela Isabell 

Janovská, žačka 4. ročníku naší školy.  

Zdá se, že podle reakcí publika bylo dětské vystoupení velmi zdařilé. Pan Jiránek byl 

velice dojat a sdělil nám, že píseň Přejdi Jordán byla tou poslední, již v rádiu slyšel 

před tím, než v roce 1969 naposledy zaklapl dveře svého pražského bytu a vydal se 

vstříc novému životu v emigraci.  

Kuchyně podávala pečenou kachnu s knedlíkem a dvěma druhy zelí, ke kávě upekly 

členky klubovního výboru nepřekonatelné laskonky, věnečky, koláčky a rakvičky. 

Rozhodně bylo z čeho vybírat. Obsluha přišla stylově oblečena v krojích a dobrá 

nálada vydržela všem přítomným až do konce večera. 

 

                  

Přípravy na vystoupení    Krojovaná obsluha               Lída s kačkou                      zpěvačky                  Křidýlko nebo stehýnko 

       

                       Paní kuchařky a obsluha     Společné foto ženského a dětského sboru 



  

Paní Zdenka a její báječné zákusky    Mladší děti zpívají píseň Já jsem muzikant 

  

Starší žáci      Ženský pěvecký soubor 

  

      Elenka                              Kuba a Erik 

Ve dnech 28. až 30. října 2022 se v Brisbane uskutečnila konference zástupců 

českých škol v Austrálii a na Novém Zélandu. Hostitelské role se ujala Česká 

škola v Brisbane za finančního přispění Generálního konzulátu ČR v Sydney.  

Poslední říjnový víkend jsme se spolu s ostatními zástupci a učiteli českých škol sešli 

v Brisbane, prosluněné metropoli státu Queensland. Nádherné počasí podtrhovalo 

přátelskou atmosféru setkání a dobrou náladu všech zúčastněných.  

Přítomni byli zástupci Adelaide, Brisbane, Canbery, Perthu a Sydney, učitelé 

z Aucklandu, Melbourne, Tuarangy a Wellingtonu se konference zúčastnili on-line.  

Páteční večer jsme společně strávili v Československém klubu v Queenslandu, kam 

nás pozvala a osobně přepravila hlavní pořadatelka celé akce Milada Umlauf. Zde 



jsme měli zajištěnou večeři a drobné pohoštění. Velice jsem kvitovala možnost znovu 

vidět milé tváře místních československých krajanů, které jsem zde potkala při mém 

nedávném pracovním pobytu.  

Společně s námi přicestovala také generální konzulka ČR v Sydney Zuzana 

Slováková, která v součinnosti s Francisem Carrollem, honorárním konzulem pro ČR 

v Queenslandu, slavnostně zahájila v místním klubu výstavu s názvem Češi a 

Slováci u Tobruku zaměřenou na spolupráci československých a australských 

ozbrojených sil během bitvy u Tobruku za 2. světové války. Jednalo se o akci veřejné 

diplomacie u příležitosti oslav 28. října.  

Sobota byla hlavním dnem našeho pracovního programu. Úvodní řeči se ujala paní 

Zuzana Slováková, dále dostali prostor jednotliví zástupci škol a učitelé. Každý z nás 

krátce představil školu, ve které působí. Přítomné nejvíce zajímalo, kolik dní v týdnu 

výuka probíhá, kolik dětí ji navštěvuje, jak jsou staré, jaká je časová dotace na žáka, 

zda se jedná o výuku skupinovou, či individuální, zapojení rodičů do různých akcí 

pořádaných školou, další mimoškolní aktivity a kulturní akce.  

Dalším bodem programu bylo představení úspěšných projektů. Ve velké míře šlo o 

tábory pořádané v přírodě, pohádkové lesy, noci s Andersenem, nejrůznější výpravy 

do historie za našimi předky i slavnými osobnostmi, hraní divadla, virtuální cestování 

po hradech a zámcích České republiky, putování po místech odkud pochází rodiny 

dětí, prodej dětských výrobků, tradiční velikonoční oslavy, pálení čarodějnic, 

mikulášská posezení a vánoční zpívání koled. 

V následující debatě bylo zmíněno nepřeberné množství her, aktivit a webových 

portálů, jež lze při výuce použít. Myslím, že konference splnila svůj účel a poskytla 

všem přítomným prostor pro získání patřičných podnětů, nápadů, motivace a 

načerpání energie potřebné do dalších školních let.  

Kromě sdílení funkčních vzdělávacích modelů a metod pro mě bylo velkým přínosem 

zejména navázání osobních kontaktů s lidmi, kteří působí ve stejné profesní oblasti, 

mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním bilingvních dětí a čelí podobným výzvám. 

Velice se proto těším na návštěvu České a slovenské školy v Sydney pod vedením 

Kateřiny Larbaestier, kam se chystám již příští sobotu.  

Děvčatům z České školy v Brisbane patří velký dík za veškeré úsilí vynaložené na 

přípravu a organizaci tohoto setkání. Doufám, že se v budoucnu opět všichni 

potkáme.     

   

Uvítací večer v klubu v Queenslandu  



           

  

Sobotní konference v hotelu 

 

 

 

Argentina 

Září a říjen v Argentině 

Petr Táborský 

42. ročník Národního festivalu přistěhovalců v Oberá, Misiones 

V průběhů měsíců září a října se v severní Argentině konaly rovnou dva festivaly, které 

jsou mezi krajany velmi oblíbené, a to nejen mezi těmi českými. Řeč je o Národním 

festivale imigrantů, který se pořádá každoročně ve městě Oberá v Misiones, letos již 

po dvaačtyřicáté, dále pak o pátém Provinčním festivalu krajanských komunit ve městě 

Sáenz Peña v Chacu. 

První ze zmíněných festivalů má dlouholetou tradici, a co se týče jeho význačnosti, 

jedná se o ten největší a nejnavštěvovanější svého druhu v celé Latinské Americe, na 

který se sjíždějí tisíce lidí. Od roku 2006 má zde své zastoupení i český lid, a to 

v podobě národního domu „Mamienka“, kde také sídlí český krajanský spolek. Událost 

trvá celých 10 dní, během kterých můžou návštěvníci poznat tradiční gastronomii 

různých kultur, obdivovat krásu krojů, těšit se z prezentovaného umění, či si užívat 

folkloru v podobě tance a hudby.  

I přesto, že naše české zastoupení v Misiones je oproti dalším lokálním spolkům 

skromné, krajané se rozhodně nemají za co stydět, vždy se ctí a odhodláním 

reprezentují kulturu, kterou do Argentiny přivezli jejich předci. V rozmezí těchto dní, 

folklorní soubor Lípa představil publiku tradiční české tance, a to rovnou ve dvou 



věkových kategoriích – navzdory tomu, že tendence je spíše sestupující, se tento 

folklorní soubor rozrůstá – a za svá vystoupení sklidil ovace. Kromě folkloru, spolek 

tradičně prezentuje českou kuchyni a je třeba vyzdvihnout, že letošní příprava 

bramboráků, dušeného zelí, vepřového, guláše, samozřejmě i knedlíků a mnoho 

dalšího, jim přinesla 1. místo v soutěži o nejlepší tradiční kuchyni za rok 2022. Stejně 

tak se spolku dařilo při volbě „královny přistěhovalců“, kde si odnesl cenu za 

nejkrásnější tradiční kroj (viz fotografie pod článkem) a samotná kandidátka na 

královnu skončila jako 2. princezna, což je třetí nejvyšší hodnocení vůbec.  

Český národní dům disponuje také malou knihovničkou, která se nachází v sále 

Liduška v prvním patře budovy. Tento sál navštěvuje spousta zájemců v průběhu 

celého roku, kterým se poskytují informace týkající se nejenom literatury, ale i výuky 

českého jazyka v Argentině a okolí, historie našeho národa, nebo třeba možnosti 

cestovního ruchu v České republice. 

A nakonec několik málo fotografií. Mezi fotkami z festivalu figuruje i QR kód, pod 

kterým lze nalézt odkaz na hudební album, které nahrály spolky během loňského roku 

a kde má také zastoupení i náš národ: 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Provinční festival krajanských spolků v Sáenz Peña, Chaco 

Festival krajanských spolků, který se koná ve městě Sáenz Peña, není sice tak proslulý 

a rozměrný jako ten národní, to však neznamená, že by si krajané z této lokality na 

tom nenechali záležet a nepředstavili publiku vše, čím se Unión Checoeslovaca 

během roku zabývá, jako je nácvik tance, příprava československé kuchyně či vyšívání 

tradičních vzorů apod. 

Letos na slavnostech měl spolek k dispozici dva „stánky“, jeden kulturní a druhý 

zaměřený na gastronomii. Co se týče toho druhého, na ten se krajané připravovali 

několik dní předem: Udilo se maso, pekly se buchty, dělaly se knedlíky, vařilo se zelí… 

Jelikož je tato komunita ze všech místních tou největší, a především tou, která si za 

posledních pár desítek let vysloužila výbornou pověst, bylo se třeba připravit na velký 

nával zájemců o tuto tradiční kuchyni. Krajané nezklamali, pokryli celou poptávku a 

sklidili samou chválu. 

O kulturní stánek se starali studenti jazyka a tance. Ti se věnovali zájemcům, kteří se 

zde mohli dozvědět něco o spolku a kurzech i dalších aktivitách, které pořádá – výuce 

tance, jazyka, kuchyně, vyšívání apod. – a samozřejmě o kultuře jako takové. Součástí 



byla i výstava „UNESCO v České republice“, kterou krajanům věnovalo velvyslanectví 

ČR působící v Buenos Aires, za kterou jim vřele děkujeme. 

Proběhla také volba královny federace krajanských komunit, které se zúčastnila 

královna našeho spolku a obsadila 3. místo jako 2. princezna federace. Na úplný závěr 

slavnosti vystoupil taneční soubor Moravanka, který je ve městě velmi oblíbený a celý 

rok vystupuje na různých důležitých akcích po celé provincii. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


