
Chorvatsko, Daruvar 

Únor v Chorvatsku 

Bohdana Pěva Šolcová  

Masopust v Končenicích 

 

Měsíc únor je tradičně masopustní. 

V českých základních a mateřských 

školách se konají maškarní reje se 

zábavným programem a některé České 

besedy pořádají masopustní průvod nejen 

s tradičními maskami, ale i s maskami, 

které reagují na aktuální události ve 

společnosti. Tradiční masky jako je 

medvěd s medvědářem, kominík, židi, 

ženich s bábou, turci a laufr jsou dodnes 

k vidění v české vesnici Končenice, kde 

tyto masky s různými obměnami obcházejí 

o masopustu stavení po celé vesnici. 

Maškarádi začínají řádit velmi brzy ráno, 

kdy ve vybraném stavení hledají medvěda. 

Poté průvod s muzikou prochází vesnicí, 

kde se maškary zastavují ve dvorech a 

podle tradičního neměnného scénáře 

vyvádějí a tropí hlouposti. 



Medvěd válí ženy, kominík špiní tváře všem, kdo mu přijde do cesty, židi prodávají krámy a 

smlouvají o ceně… Zajímavou postavou je modře nabarvený líčan, který vede medvěda. 

 

Úlohy turků jsou každoročně svěřovány mladým mužům či starším chlapcům, kteří jsou 

fyzicky zdatní, neboť celý den musejí v průvodu tancovat a ve dvoře provádět hospodyni a 

další ženy z domácnosti. Turci podávají každý rok velký fyzický výkon. Vesnice je dlouhá 

několik kilometrů, tudíž je velmi náročné 

protancovat se celou vesnicí. Průvod vede laufr, 

který před většinou stavení zapráská bičem a 

požádá hospodáře o svolení vstoupit 

s průvodem do dvora. Tam se nabízejí hlavně 

koblihy, kořalka a svařené bílé víno. Protože 

jsem se letos účastnila končenického masopustu 

jako domácí, nabízela jsem průvodu kromě 

jiného i boží milosti, tradiční masopustní sladké 

pečivo, které krajané neznají.  

V poledne se místní lidé i přespolní shromáždili 

na křižovatce před Českým domem, kde 

k všeobecnému veselí vylezl na sloup 

elektrického vedení (banderu) medvěd a po 

krátkém oddychu pokračoval průvod vesnicí až 

do noci. 

 

 



 

Předjarní úklid ve sklepích 

Své sklepy na další zemědělskou 

sezónu a novou úrodu začali 

připravovat krajané, kteří se 

zabývají ovocnářstvím. Jablka, 

která se neprodala, se vypálila 

v domácí palírně, a tak vznikl 

prostor pro novou úrodu. 

 

 

 

 

Téma Ptáci v českých a chorvatských 

školách 

Tématem Ptáci jsme se v českých školách 

zabývali také v měsíci únoru. Připomněli 

jsme si, jak se jmenuje evropská čapí 

vesnice v Chorvatsku, kde si čapí páry 

postavily 47 hnízd. Hodiny jsme doplnili 

výtvarnými aktivitami, kde jsme si 

vyzkoušeli techniku koláže. 

 

 

 

Příprava na divadelní premiéry a 

přehlídku krajanského divadla 

V měsíci březnu nás čekají premiéry 

divadel a přehlídka krajanského 

divadla v Lipovci, proto jsme celý 

únor intenzivně zkoušeli hry ve dvou 

divadelních skupinách Českých besed, 

v ČB Hrubečné Pole a ČB VPK. Obě 

skupiny se přihlásily do konkurzu na 

chorvatskou přehlídku amatérského 

divadla. 

 



Svatá Helena, Gernik, Nová Moldava 

Zima u krajanů v Rumunsku 

Klára Jíchová, Svatá Helena, Gernik, Nová Moldava 

V lednu jsme se rozloučili s našimi skvělými stážisty, Emou Moravcovou a Lukášem 

Daňou. V únoru vítáme stážisty nové, a sice Anežku Libánskou (FF UK) na Gernik a 

Radima Schottla (PedF MUNI) na Svatou Helenu. Opět se budou věnovat jak 

volnočasovým aktivitám, doučování a logopedii, tak aktivitám nepedagogickým, 

zejména pomoci s dokončením řady projektů pro oslavy 200 let Svaté Heleny. 

V současnosti finalizujeme naučné stezky pro Svatou Helenu i Gernik a knihu Dvě 

století Svaté Heleny…  

Naši práci nám teď trochu komplikuje spadlá skála na silnici Svatá Helena – Eibenthal 

(stalo se ještě před únorovým zemětřesením). 

 

Na konci ledna jsme na Svaté Heleně přivítali skupinu studentů volnočasové 

pedagogiky z MUNI v Brně, kteří nám připravili několikadenní program.  

 

 



14. února obešel Svatou Helenu maličký masopustní průvod, složený převážně 

z vlků. 

 

18. až 22. února navštívila české vesnice delegace z České ambasády v Bukurešti, 

konkrétně velvyslankyně Halka Kaiserová a konzulka Jitka Kruková. V neděli jsme na 

společné setkání připravili s helenskými dětmi folklorní pásmo a odpoledne jsme pak 

strávili organizační schůzkou týkající se příprav na oslavy 200 let od založení Svaté 

Heleny a provozní schůzkou s námi, českými učiteli u krajanů, na které jsme 

reflektovali naši práci.   

 

 

 



Srbsko, Bělehrad, Bela Crkva, České Selo 

Únor v Srbsku 

Stanislav Havel 

Otevření Českého domu v Bělehradě 

Koncem ledna otevřel český prezident Miloš Zeman a srbský prezident Alexandr Vučić 

Český dům v Bělehradě. Této akci ale předcházela před čtyřmi roky beseda Miloše 

Zemana s českými krajany, na které se řešila právě problematika Českého domu. 

Situace byla tenkrát složitá, protože dům vlastnilo několik osob a provoz byl velmi 

komplikovaný. A prezident České republiky slíbil krajanům, že vše vyřeší se srbským 

prezidentem. A tak se také stalo. Nakonec bylo domluveno, že se celá budova vrátí do 

vlastnictví českého státu.  

Slavnostního aktu otevření Českého domu v Bělehradě se zúčastnili prezidenti obou 

zemí, velvyslanec České republiky v Srbsku, představitelé českých spolků a mnoho 

dalších významných hostů. S nově otevřením Českého domu se otevírá nejen českým 

krajanům další velké možnosti širokého spektra.  

 

 

 



Masopust v Českém Selu 

Masopust má v srbském Banátu svoji tradici. Dříve se lidé v tuto dobu hodně 

navštěvovali a rádi chodili na „táčky“. A nejvíce vyhlášené byly zábavy s českou 

muzikou. V poslední době se vše málem ztratilo. A nebýt masopustních sousedských 

návštěv, tak už je tradice masopustu v Českém Selu pouhou vzpomínkou. 

Minulý rok se ale podařilo obnovit masopustní obchůzku i zábavu. A letos se pro 

úspěch celá akce zopakovala. Opět se sešli čeští krajané v jejich domě a konal se 

průvod masek po vesnici, po které následovalo vyhlášení nejlepších masek a společné 

veselí. Jen letos chyběla masopustní zábava, ale ta bude určitě příští rok.   

  

 

 

 


