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Konference o Češích v zahraničí v Senátu PČR

Ve� dnech 7.–8. ��jna 2021 se 
konala v� Sen�tu �arlamentu ČR 
v� �raze konference pod n�zvem 
Úloha a  místo zahraničních Čechů 
v  bilaterálních vztazích a  aktuální 
potřeby české diaspory. �onferenci 
po��dala St�l� komise Sen�tu �ČR 
pro krajany žij�c� v�zahranič� pod 
z�štitou p�edsedy Sen�tu �ČR �i-
loše Vystrčila společně s�odborný-
mi partnery Akademi� věd ČR, za-
stoupenou Etnologickým ústavem  
AV ČR, �inisterstvem zahraničn�ch 
věc� ČR a��ezin�rodn�m koordinač-
n�m výborem zahraničn�ch Čechů.

V�úvodn� č�sti konference vystou-
pili z�stupci jednotlivých instituc�. 
�o�uv�t�n� účastn�ků konference 
Tom�šem Czerninem – p�edsedou 
uvedené st�lé komise – konferenci 
zah�jil p�edseda Sen�tu �ČR �i-
loš Vystrčil, který ocenil Stanislava 
Broučka z�Etnologického ústavu  
AV ČR za�jeho dlouhodobou činnost 
týkaj�c� se Čechů v�zahranič�. Zdra-
vice pronesli Eva Zaž�malov�, p�ed-
sedkyně AV ČR, Jakub �ulh�nek, 
�ZV ČR, �artin Smolek, n�městek 
pro ��zen� sekce pr�vn� a�konzul�rn� 
�ZV ČR, Eliška Haškov� Coolidge, 
čestn� p�edsedkyně �ezin�rodn�ho 
koordinačn�ho výboru zahraničn�ch 
Čechů a�p�edseda výboru �iroslav 
�rupička. Za� Etnologický ústav  
AV ČR vystoupil jeho �editel Ji�� 
Woitsch, který se zm�nil i�o�dlou-
hodobém z�jmu pracovn�ků ústavu 
o�Čechy v�zahranič�. Stanislav Brou-�zahranič�. Stanislav Brou-zahranič�. Stanislav Brou-
ček z�téhož ústavu se zamě�il na�te-

matické okruhy jedn�n� konference, 
a�to jak na�výzkum Čechů v�zahra-Čechů v�zahra-zahra-
nič� z� historického hlediska, tak 
i�na�aktu�ln� problematiku jejich byt� 
v�různých č�stech světa. I�z�výčtu 
z�stupců jednotlivých instituc� lze 
vidět, že problematice zahraničn�ch 
Čechů, kte�� z�hlediska času odcho-
du do�zahranič� p�edstavuj� diferen-
cované skupiny obyvatelstva, p�esto 
s�trvaj�c� vazbou na�Českou repub-
liku, st�tn� p�edstavitelé i�odborn� 
pracovn�ci věnuj� velkou pozornost. 
�inutou ticha účastn�ci konference 
uctili pam�tku zesnulého Tom�še 
Grulicha – dlouholetého p�edsedy 
St�lé komise pro krajany �ČR.

�rvn� č�st konference modero-
val �etr �ol��, bývalý velvyslanec 
v� USA a� Rusku. Vystoupili v� n� 
zejména pracovn�ci vysokých škol, 
st�tn� spr�vy a�AV ČR. Ivo Barte-
ček (�� U�, Olomouc) se zamě�il 
na�české školstv� u�krajanů v�Chor-
vatsku. Refer�t Jaroslava Vacul�ka 
(�ed� �U, Brno) a��adi Val�škové 
(EÚ AV ČR, �raha) se zabýval Če-Ú AV ČR, �raha) se zabýval Če- AV ČR, �raha) se zabýval Če-
chy na�Ukrajině, zejména v�bývalé 
Volyňské gubernii, �etr Lozoviuk 
(�� ZČU, �lzeň) pojednal o�spol-
kových aktivit�ch Čechů za�prvn� 
světové v�lky v�Rusku a�o�Češ�ch 
v�Oděse. S. Brouček pouk�zal na�mi-
graci do��rancie a�na�pokusy v�oblas-
ti soci�ln�ho inženýrstv�. �rajanům 
na�americkém kontinentě v�USA 
a��anadě se věnovali Ivan Dubo-
vický (�ZV ČR), respektive Roman 
Zaoral (�HS U�, �raha).
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Zaj�mavým p��spěvkem na�kon-
ferenci byla také prezentace doku-
ment�rn�ho filmu �amila Holuba 
o�socha�i Alb�nu �ol�škovi s�výstiž-
ným n�zvem Tesání vlastního osudu. 
�ol�šek žil a�tvo�il p�ev�žně v�USA.

Druhý den konference zah�jil 
a� moderoval �iroslav �rupička, 
p�edseda �ezin�rodn�ho koordinač-
n�ho výboru zahraničn�ch Čechů, 
který p�edal slovo čestné p�edsed-
kyni tohoto výboru Elišce Haškové 
Coolidge. �romluvila o�ztr�tě poci-
tu domova u�Čechů, kte�� opouštěli 
Čechy pod tlakem, a�o�důležitosti 
pěstov�n� vz�jemných vztahů mezi 
Českou republikou a�krajany. Sou-
č�st� konference bylo také p�ed�n� 
cen jednotlivcům z� krajanských 
spolků za�dlouholetou krajanskou 
činnost: muzikoložce �arii Brandejs 
z�Rakouska, redaktorce �artě Hru-
šovské ze Slovenska, �etru V�skovi, 
redaktoru Amerických listů, z�USA, 
novin��i �ilanovi �ocourkovi 
z�Velké Brit�nie a�časopisu Zpravodaj 
Čechů a Slováků ve Švýcarsku, jehož 
cenu p�evzal redaktor Tom�š �ertl.

Se z�jmem bylo vyslechnuto vy-
stoupen� Tom�še Czernina, v�němž 
shrnul procedur�ln� vývoj požadav-
ku korespondenčn�ho hlasov�n� kra-
janů p�i volb�ch v�ČR, který dosud 
nen� vy�ešený. Ji�� �r�tký, vedouc� 
oddělen� pro krajanské z�ležitosti 
�ZV ČR, pozitivně hodnotil zvý-
šen� rozpočtu rezortu na�rok 2021, 
pouk�zal na�postup p�i hodnocen� 
projektů spolků zahraničn�ch Čechů 
a�poskytov�n� finančn�ch prost�ed-
ků na�spolkovou činnost atd. Lucie 

Slav�kov� Boucher, zakladatelka 
a�p�edsedkyně spolku České školy bez 
hranic, se zamě�ila na�fungov�n� škol 
a�jejich p��nos pro bilater�ln� vztahy 
mezi krajany a�ČR. Vlastenka �rišan 
pouk�zala na� aktu�ln� problémy 
krajanů v�Srbsku (p�i volb�ch, p�i 
p�es�dlen� do�ČR atd.). O�Češ�ch 
v�Chorvatsku referovala Anna �a-
rie Štrumlov� Tučkov� a�Vladim�r 
B�lek – poslanec za�českou menšinu 
v��arlamentu Republiky Chorvat-
sko. �ilan �ocourek informoval 
o�Češ�ch ve�Velké Brit�nii, �etr B�lek 
o�krajanech v�USA.

Spisovatelka �ilena Štr�feldov�, 
kter� se dlouhodobě věnuje krajan-
ské problematice, moderovala dalš� 
č�st konference, ve�které vystoupil 
�arel �okorný za� krajany v� �ě-
mecku, Helena Basler v�Rakousku 
a�Jaroslav Havelka ve�Švýcarsku. 
�avel �achta se zamě�il na�problém 
s�použ�v�n�m českých akademických 
titulů v�zahranič� a�Blanka �arlsson 
pozornost obr�tila na�odbojovou 
skupinu Čechů ve�Švédsku za�druhé 
světové v�lky. �artin �ekola refe-
roval o�projektu Czechoslovak Talks, 
jehož c�lem je zaznamen�vat vypr�-
věn� krajanů o�jejich osudech.

�a�konferenci byly p�edstaveny 
dalš� projekce, a�to pozdrav od�Ce-
cilie Rousek z��ational Czech and 
Slovak �useum and Library,�Cedar 
Rapids, USA, a�p��běh Holanďanky 
�artiny �ialkové, kter� v�Čech�ch 
úspěšně nav�zala na�podnikatelské 
aktivity zesnulého českého manžela.

V�refer�tech, které z�obsahového 
hlediska byly zamě�eny zcela nebo 
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p�ev�žně na�historii Čechů v�zahra-
nič�, byla zdůrazněna významn� role 
krajanů zejména za�prvn� a�za�druhé 
světové v�lky. V�refer�tech z�stupců 
krajanů, kte�� referovali o�součas-
ných krajanských aktivit�ch, o�jejich 
spolc�ch ve�vztahu k�ČR, vyplynula 
nap��klad st�le�aktu�ln� pot�eba kra-
janů v�pokračov�n� podpory aktivit 
zamě�ených na�udržov�n� českého 
jazyka. Velmi pozitivně byl hodnocen 
projekt České školy bez hranic, který je 
zamě�en p�edevš�m na�mladé rodiny 
s�dětmi. Českých škol v�různých st�-
tech je již na�120 a�prošlo jimi několik 
tis�c českých dět�.

�ad�le zůst�v� nedo�ešen n�vrh 
korespondenčn�ho hlasov�n� pro 
občany ČR žij�c� v�zahranič�, jakož 
i�Čechy s�dvoj�m občanstv�m p�i vol-
b�ch v�ČR. Rovněž se diskutovalo 
o� vztahu starš� generace krajanů 
a�novodobých Čechů, kte�� odj�ž-

děj� do�zahranič� za�prac�, studovat 
atd. a�o�spolkovou činnost nejev� 
větš� z�jem. Byla zm�něna též po-
t�eba zjednodušen� administrativy 
p�i n�vratů krajanů do�ČR aj. Jak 
uvedl J. �r�tký z��ZV, p�ipravuje 
se pl�n činnosti v�oblasti krajanské 
problematiky na� dobu pěti let, 
v�němž budou konkretizov�ny úkoly 
a�postupy p�i jejich realizaci.

�o�organizačn� str�nce konferenci 
úspěšně zajišťovala tajemnice St�lé 
komise Sen�tu �ČR pro krajany 
Bronislava Vackov� s� týmem spo-
lupracovn�ků. �onference se měla 
konat již v�roce 2020, ale vzhledem 
k�pandemické situaci byla p�eložena 
na�rok 2021. I�tak počet účastn�ků 
bylo nutné limitovat. Avšak původ-
ně p�ihl�šené refer�ty byly pohotově 
vyd�ny v�publikaci S. Broučka a�kol.: 
Místo a úloha zahraničních Čechů v bi�
laterálních vztazích, �elh�imov 2021.

Naďa Valášková, Praha

Antropologie ve službách společnosti

��edstava, že by Lesy ČR, s.p., 
Severomoravské vodovody a� ka-
nalizace, a.s., �ražské služby, a.s., 
Agentura ochrany p��rody a�kraji-
ny, �inisterstvo zdravotnictv� ČR, 
Česk� katolick� charita, ČEZ, a.s., 
nebo t�eba magistr�t města Hradec 
�r�lové vypisovaly výběrov� ��zen� 
na�antropology, aby jim pomohli 
analyzovat problémy v�oblastech 
jejich činnosti a�navrhovat �ešen�, 
kter� zlepš� poskytované služby, 

zvýš� ekonomickou a�ekologickou 
udržitelnost, zamez� konfliktům 
s�m�stn�mi obyvateli a�rozš��� služby 
k�co největš�mu počtu potenci�ln�ch 
uživatelů, je zat�m, bohužel, z���še 
snů. �aštěst� tomu tak jinde ve�světě 
nen�, a�můžeme tak hledat inspiraci 
pro to, jak bohaté pozn�n� a�jedi-
nečné metody antropologie trans-
formovat do� společensky ceněné 
a�popt�vané pr�ce i�v�podm�nk�ch 
České republiky.


