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To: ČRS, Tomáš Lukavský
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Subject: pozdrav z Novorossijsku

Novorossijská městská veřejná organizace
Kulturně – osvětový český klub

MATEŘÍDOUŠKA
353900, Кrasnodarský kraj,
město Novorossijsk,
ul. Revolucii 1905 goda № 51
ze dne 03.12.2010

Теl:
+7 8617 268 918
Теl/fax: +7 8613 162 770
mob. +7 9282 174 391

V srpnu 2010 se skupina deseti dětí v doprovodu dvou dospělých z krajanské komunity
v Novorossijsku a okolí (Černomořské pobřeží severního Kavkazu) vypravila na letní edukační
pobyt do České republiky. Děti tam byly pozvány Česko-ruskou společností, s jejímž místopředsedou panem Tomášem Lukavským se během jeho návštěvy také setkaly. Pobyt proběhl
v příjemném prostředí chaty Bublačka a jejího okolí. Toto místo si brzy získalo srdce všech
dětských i dospělých účastníků a plně odpovídalo potřebám programu tohoto specializovaného
tábora, ať už šlo o seznámení se s českou přírodou, historií, kulturním dědictvím či se samotnými
Čechy a jejich jazykem. Češtině byla věnována také zvláštní pozornost a hodiny vyučování.
K rozšíření kulturních obzorů mladých krajanů napomohla série pěti celodenních výletů,
které směřovaly do Prahy, vybraných měst a na další známá místa, jako např. ZOO ve Dvoře
Králové, zámek Úsov, hrad Trosky, Český ráj, Javoříčské jeskyně či Zemská brána. Jedinečná
byla setkání se zajímavými hosty, mezi nimiž si bezesporu nejvíce pozornosti zasloužily
pohádkové postavičky Spejbla a Hurvínka. Volný čas měly děti možnost využít k rekreaci na
břehu přehrady Pastviny, kde pro ně bylo připraveno množství zajímavých atrakcí.
Kromě jedinečných zážitků, které se díky realizaci tohoto projektu podařilo dětem
nadělit, spočíval hlavní přínos celého pobytu v možnosti prakticky si vyzkoušet své jazykové
dovednosti a tím do budoucna posílit motivaci k dalšímu studiu češtiny. Její znalost, ať už na
jakékoliv úrovni, se díky tomuto táboru stala pro děti potřebnou dovedností, kterou praktická
zkušenost v konkrétních situacích prokázala užitečnou.
Děti po svém návratu během oslav svátku Sv. Václava, který pod záštitou Kulturněosvětového českého klubu Mateřídouška proběhl na přelomu září a října 2010 v kulturním
domě obce Kirillovka, připravily pro všechny posluchače zajímavou a podnětnou prezentaci
v češtině. V ní, kromě zajímavých zážitků, hovořily zejména o situacích, kdy měly možnost
využít češtinu v praxi a samy tak odhalit vlastní znalosti i nedostatky.
Jako učitel češtiny, který byl na Severní Kavkaz vyslán z Domu zahraničních služeb
v Praze, jsem jednoznačně přesvědčen o kladném přínosu podobných akcí, jež umožňují
mladým lidem navazovat přímé kontakty mezi nositeli českého jazyka z různých zemí, včetně
té, kterou všichni považují za svoji pravlast.
Pevně věříme, že i v dalších letech se podaří uskutečnit podobné projekty, které
pomohou upevnit nabyté jazykové znalosti a přeměnit je v každodenní a zkušenostmi
prověřenou součást životů nejmladších z našich krajanů.
Česko-ruské společnosti, jakožto hlavnímu organizátoru celé akce, tímto upřímně děkujeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů v jejích dalších aktivitách. Budeme jí i nadále držet palce, aby
i v budoucnosti dokázala svými projekty pomáhat nositelům kulturního dědictví našeho nevelkého národa, pro které český jazyk představuje stále tu největší cennost jejich etnické identity.
S projevem hluboké úcty,
za Kulturně – osvětový český klub MATEŘÍDOUŠKA
PhDr. Marek A.Havlíček v.r.
Irina Tretiakova v.r.
učitel
předsedkyně

