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Bohdana Pěva Šolcová (Daruvar, Chorvatsko) 

Drakiáda 

V listopadu se na daruvarském hipodromu konal 3. ročník Drakiády, která se na Daruvarsku 

stala oblíbenou sportovně-společenskou akcí, na níž se setkávají děti z českých škol a Českých 

besed. S přípravou draka a jeho pouštěním dětem pomáhají rodiče a prarodiče. 

 

 

 



Taktéž letos jsme měli potíže se stanovením data akce, neboť letošní listopad byl nadmíru 

deštivý. Po dlouhodobém sledování počasí jsme s manželem vytipovali jednu neděli, která se 

zdála nejméně deštivou. Bylo až s podivem, že se tuto neděli vyjasnilo, a dokonce začal foukat 

vítr. O to větší radost jsme z této trefy měli, když se navečer obloha zatáhla a druhý den začalo 

opět pršet.  

Na Drakiádu si letos všechny děti přinesly kupovaného draka, protože během let jsme všichni 

zjistili, že vyrobit vlastního draka, který lítá, není jenom tak, neboť je zapotřebí jistých znalostí 

aerodynamiky. Letos děti soutěžily v kategoriích Nejlépe létající drak, Nejsympatičtější drak, 

Nejkrásnější drak a Nejvýše létající drak. Výherci získali diplom a nového draka na příští 

Drakiádu a ostatní soutěžící sladkosti a drobné dárky, které věnoval Dům zahraniční 

spolupráce. 

 

 

Zátopkovi 100 

V tématu Zátopkovi 100 jsem v českých 

školách v Chorvatsku dále pokračovala. 

Součástí dvouhodinovek na toto téma 

byla výtvarná část, kde jsme se věnovali 

pohybu ve výtvarném umění. Jako 

futuristé jsme se pokusili zachytit pohyb 

a rychlost člověka nebo zvířete, k čemuž 

jsme využili techniku kresby černým 



uhlem. Kresba černým uhlem a suchým pastelem náleží mezi „špinavé techniky“, tudíž 

nejsou některými učiteli a žáky oblíbené. My jsme si nicméně tuto techniku docela užili. 

Ukázky prací žáků 4. třídy České základní školy J. A. Komenského Daruvar 

 

 

Děti dětem 

V české obci Dolany se letos 

konala akce Děti dětem. 

Událost, kde vystupují dětské 

taneční, recitátorské a divadelní 

skupiny z českých škol a 

Českých besed, se koná 

každoročně a jde o oblíbenou 

akci. Jednotlivé bloky 

vystoupení oddělovalo 

promítání krátkých 

animovaných pohádek a na 

konci představení hrály děti 

různé teambuildingové hry, 

které byly završeny společným 

posezením u pizzy. 

 

 

 

 

 



Přípravy na Vánoce 

Dětská divadelní skupina při České besedě Daruvarský Brestov, kterou vedu šestý školní rok, 

připravuje již od začátku listopadu Velkou vánoční hru, kterou jsem pro děti napsala podle 

lidových her. Ve hře hraje a zpívá 16 dětí, tudíž je náročné sejít se v plném počtu.  

 

Děti i jejich rodiče ale přistupují ke zkouškám svědomitě, a tak trpělivě podle svých možností 

dovážejí rodiče děti na zkoušky do Českého domu Daruvarský Brestov, který není kromě 

besedních akcí vytápěný. Zkoušíme tedy v teplém oblečení a těšíme se, až se Český dům na 

vánoční besídku vytopí a my se v plné parádě předvedeme obecenstvu. 

 



Srbsko, Bela Crkva, Kruščice, České Selo 

Listopad u krajanů v Srbsku 

Stanislav Havel 

Měsíc listopad přinesl českým krajanům v Srbsku dvě větší události. V České besedě Kruščice 

vznikly „hudební dílny“ dětí i dospělých a několik krajanů ze Srbska se zapojilo také do soutěže 

o nejlepší Banátský výrobek roku. Srbská veřejnoprávní televize pak odvysílala prosincové 

vysílání Českých perliček, kde můžete vidět aktuální dění u českých krajanů v Srbsku. Odkaz 

zde https://www.youtube.com/watch?v=misEvcgoHZ4&t=701s. 

 

Banátský výrobek roku 

Předposlední listopadovou neděli se uskutečnil první ročník soutěže o nejlepší Banátský 

výrobek roku. Akce se konala ve vesnici Eibenthal a cílem bylo ocenit výrobky, které čeští 

krajané vyrábějí a třeba jim pomoci s propagací a prodejem. Soutěžilo se ve těchto kategoriích: 

Rukodělné práce, Trvanlivé potraviny a Destiláty. Za české krajany v Srbsku se zúčastnila 

Tereza Klepáčková se svými obrazy, Sofie Irovič s náramky a hliněnými nádobami, Jozef Mareš 

s včelími produkty, rodina Jovanović s rakijou, Barbara Irovič s českými koláči a za turismus byl 

přihlášen Emanuel Veverica.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=misEvcgoHZ4&t=701s


Hudební dílna v České besedy v Kruščice 

Rčení, co Čech, to muzikant platí v srbském Banátu dvojnásob. Hudba zde má velkou tradici a 

nám se ji pomocí dvou stážistů studentů z České republiky daří obnovovat. Vše začalo 

listováním v kruščickém zpěvníku, kde jsme našli kromě klasických také několik originálních 

místních písní a začali jsme je zkoušet s dětmi při výuce českého jazyka. A jednou po kostele 

za námi přišli také dospělí, že by chtěli také začít zpívat, a tak dnes máme pod pracovním 

názvem „hudební dílna“ v Kruščici skupinu dětí a dospělých se kterými zpíváme staré banátské 

písně a k tomu přidáváme několik nových českých písníček.  

Jiná situace byla ale například v České besedě v Bele Crkvě, kde funguje krajanský sbor. Scházel 

se, ale jen nahodile před nějakým vystoupením. V Bele Crkvě stačilo tedy zavést pravidelné 

středeční zkoušky a krajanský sbor KRAJANI dostává nový lesk.  

V ostatních českých spolcích je česká píseň součástí výuky a pro mnohé je to nejoblíbenější 

část setkání s českým jazykem.  

 

 

 

e  

 



Austrálie, Adelaide 

Listopad u krajanů Austrálii 

Michaela Svojšová 

Filmový festival 

V listopadu jsme v měli jedinečnou příležitost setkat se s pořadateli akce The Czech and Slovak 

Film Festival of Australia, kteří tento rok doputovali s československými snímky z Melbourne 

až do Adelaide. Jednalo se o jubilejní desátý ročník s tématem Pohyb, který byl výjimečný i 

tím, že se promítání po dvouleté covidové pauze přemístilo z virtuálního prostoru opět do 

reálného prostředí kina zaplněného diváky.  

V Adelaide se promítaly celkem tři snímky, z nichž nejočekávanější byl film zahajovacího 

večera Zátopek. Vedení Československého klubu mimořádně uzavřelo klubové prostory a 

vyzvalo své členy k účasti na filmovém festivalu. Kuchyně připravila pohoštění ve formě 

oblíbených chlebíčků v mnoha obměnách, Slovenský klub měl na starosti organizaci 

v promítacím sále a zákusky. 

Návštěvníků bylo opravdu hojně a celý večer provázela mimořádně přátelská atmosféra 

podtrhovaná stylovostí promítacích prostor kina The Regal Theatre, které bylo ve čtyřicátých 

letech devatenáctého století velice zdařile zrekonstruováno ve stylu art deco. S doprovodným 

programem vystoupili talentovaní houslisté Marta a Matěj Šútorovi, kteří zahráli skladby od 

Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.  

Všichni členové pořadatelského týmu byli přítomni po celou dobu trvání akce, kde ochotně a 

zaujatě rozmlouvali s příchozími. Měla jsem možnost blíže si promluvit s finanční produkční 

festivalu Denisou Cross, která je součástí tohoto projektu od samého počátku, stejně jako její 

kolega Marcel Mihulka, viceprezident festivalu.  

Jakožto běžný návštěvník filmových festivalů jsem si nikdy neuvědomila kolik práce, času a píle 

stojí za pořádáním podobných akcí. Poté, co jsem hodinu strávila rozmluvou s těmi 

nejpovolanějšími, jsem zůstala ohromena jejich schopnostmi, oddaností, ale především 

neuvěřitelnou pokorou, se kterou vyzdvihují díla známých i méně známých českých a 

slovenských filmových tvůrců.  

Celému organizačnímu týmu v čele s prezidentkou festivalu Ľubicou Shannon patří velký dík 

za neutuchající práci při přibližování československé kinematografie místním krajanům a jejich 

potomkům, pro které je to mnohdy další střípek do skládačky vedoucí k porozumění vlastním 

kulturním kořenům.  

 

 



   

 

 

   

  



   

 

Návštěva v Sydney 

Týdenní listopadový pobyt v Sydney jsem mimo jiné využila také k návštěvě tamní České a 

Slovenské školy. Katka Larbalestier, která komunitní školu vede, mě velice srdečně přivítala a 

připravila mi zevrubnou exkurzi po celé budově včetně tělocvičny, knihovny a hřiště. Výuka 

pro potomky československých přistěhovalců probíhá každou sobotu dopoledne a děti se zde 

učí hlavně českému a slovenskému jazyku a reáliím.  

Bylo velice příjemné vrátit se po čase do reálného školního prostředí, kde mají místní 

pedagogové k dispozici jednotlivé učebny včetně veškerého dostupného vybavení. Nakoukla 

jsem do většiny tříd, a viděla tak při práci různé věkové skupiny i jejich učitele. Nejvíce času 

jsem strávila u nejstarších dětí (4. – 6. třída ZŠ). Tématem dne bylo období vlády Rudolfa II. 

Byla jsem svědkem, jak děti tvořily své vlastní Golemy z hlíny, probraly názvy planet sluneční 

soustavy a nacvičovaly divadlo pro závěrečné vánoční vystoupení. 

Jedním z hlavních přínosů mé krátké návštěvy byla možnost nahlédnout do jiného výukového 

systému a porovnat jazykové dovednosti dětí v různém věku. Ocenila jsem také diskuse, které 

jsme s učiteli vedli poté, co děti s rodiči opustili školu. Podělili jsme se o zkušenosti z učitelské 

praxe i organizační obtíže, kterým malé komunitní školy a spolky v Austrálii často čelí. Kromě 

jiného jsem získala mnoho užitečných rad a nápadů, které bych ráda v budoucnu v naší České 

škole v Adelaide představila dětem a rodičům. Všem v Sydney děkuji za milé přijetí a přeji 

hodně úspěchů do budoucna.  

 

  



   

Vánoční tradice ve Slovenském klubu  

Poslední listopadový víkend lákali kolegové ze Slovenského klubu všechny tvořivé krajany na 

výrobu vánočních věnců. Od pořadatelky Danky Tomečko jsem se dozvěděla, že tento rok byl 

již dvacátý první v řadě, kdy se místní příznivci této půvabné vánoční tradice schází společně u 

stolů, aby změřili své aranžerské kvality a předvedly veškerý svůj floristický um. 

Ve Slovenském klubu se nás nakonec sešlo kolem třiceti, muže a děti nevyjímaje. Kdo mohl, 

ten pomohl s chystáním materiálu a stolů. Podávaly se chlebíčky, domácí zákusky, nechyběl 

ani vánoční punč, gin a dobrá nálada.  

Díky báječným hostitelkám ze Slovenského klubu s nesporným organizačním talentem se 

nedělní odpoledne proměnilo v kouzelný adventní čas provoněný jehličím a svařeným vínem. 

Následující fotografie dokumentují výsledky našeho horlivého snažení.  

 

 



  

 

 


