
Vážený pane předsedo Senátu Parlamentu ČR, vážení páni senátoři a ostatní přednášející 
dnešního semináře, vážení krajané,

dovolte, abych Vás pozdravil jménem všech členů a představitelů devíti regionálních 
českých spolků, združených v Českém spolku na Slovensku. Úvodem chci předeslat , že si 
neosobuji právo mluvit jménem celé české krajanské komunity ve Slovenské republice, 
přesto, že název mého příspěvku, je Krajanské starosti na Slovensku. ČSnS a regionální 
České spolky však sdružují takový počet příslušníků české komunity v SR, že tvoří 
bezpochyby její reprezentativní vzorek a v šíření české kultury, rozvíjení identity české 
komunity a česko - slovenských kulturních a společenských vztahů mají vzhledem ke svému 
patnáctiletému působení významné zkušenosti.

Za toto období Český spolek na Slovensku se svými regionálními organizacemi a od roku 
2005 samostatné regionální spolky uspořádaly nespočetné množství kulturních, 
společenských, vzdělávacích i sportovních programů po celém území Slovenské republiky.

Dovolte mi, abych připomenul ty nejvýznamější. Několik ročníků celospolkové přehlídky 
v umělecké činnosti, Běhu vzájemnosti v Trenčíně, instalace sochy T.G.Masaryka na zámku v 
Topolčiankách, Salóny v Trnavě, nespočetné koncerty a jiné kulturní programy v Bratislavě. 
Dále celospolková fotosoutěž v Žilině, pravidelné celospolkové turistické srazy v Žiarské 
dolině a na Popradském plese, každoroční úspěšné vánoční programy v Bratislavě, v Košicích 
a na zvolenském zámku. Patří sem i 4 ročníky malířského symposia českých výtvarníků 
žijících na Slovensku a každoroční festival Dny české kultury v Košicích.

Spolek úzce spolupracuje s Etnografickým muzeem v Martině, mapoval se přínos Čechů v 
regiónu Turiec a působení Čechů na Slovensku v oblasti lesnictví a v oblasti stavitelství ve 
Zvolenu. Dále Český spolek zrealizoval projekt obnovy čtyř památníků československého 
vojska a československých legionářů v okolí Košic, otevření legionářské naučné stezky a 
vydání průvodce k ní, podařilo se zrekonstruovat kapličku českého světce Jana Nepomuckého 
v Košicích, instalovala se pamětní tabule prvního ředitele Východoslovenského muzea v 
Košicích, instalovala se socha vojáka Švejka v Humenném, a ve spolupráci s 
Československým ústavem zahraničním došlo k instalaci a odhalení pomníku T.G.Masaryka a 
M.R. Štefánika v Košicích. V katastru obce Banská Belá došlo k odhalení pamětní desky u 
tzv. Masarykova pramene. Velkou společenskou prestiž nám získaly české plesy v Košicích a 
zpočátku i v Bratislavě.

Tvoříme i vlastní kulturu. Vydali jsme našim autorům dvě knihy, dvanáctým rokem 
účinkuje Ženský sbor Českého spolku a jeho trio pro potěšení návštěvníků spolkových 
kulturních programů , ale i na samostatných veřejných koncertech na Slovensku a v České 
republice.

Uvědomujíce si, že generace našich zakladatelů stárne, je naším prvořadým zájmem práce 
s dětmi, mládeží, toto se nám daří hlavně v Košicích, v Liptovském Hrádku, ve Zvoleně a 
dříve také v Rožnavě, Trenčíně a v Trnavě. Každoroční letní české vzdělávací tábory pro děti 
a tábory pro mládež, nám pomáhají aspoň částečně nahradit chybějící, byť jen v alternativní 
podobě, české menšinové školství.

ČSnS je členem FUEN – Federativní unie slovanských menšin v Evropě, spolupracuje s 
Československým ústavem zahraničním a je členem Mezinárodního českého klubu.Udržuje 
kontakty se spolkem Bohemia v Budapešti, českou krajanskou komunitou v Chorvatsku, 
spolupracuje s Klubem občanů České republiky a s Kruhem přátel české kultury.



V r.2006 Český spolek v Bratislavě připravil víkendový program v Bratislavě pro 
účastníky Týdne zahraničních Čechů v Praze. Ministerstvo zahraničních věcí ČR udělilo v 
r.2002 košické regionální organizaci cenu Jana Masaryka Gratias Agit za šíření dobrého 
jména České republiky v zahraničí.

Zachování a přirozený rozvoj česko-slovenských vztahů, kulturních, společenských i 
politických optimálním způsobem, ať v samotné Slovenské republice nebo mezi oběma státy, 
je životním zájmem české komunity žijící na Slovensku. Tento proces vyžaduje několik 
základních předpokladů.

V podmínkách české komunity je to v první řadě udržení identity české komunity ve 
Slovenské republice a podobně také i identity slovenské komunity v České republice, neboť 
jen tam mohou vznikat kvalitní vztahy, kde obě strany vztahu mají co nabídnout, a mají z 
čeho čerpat.

S jakým očekáváním se v této otázce obracíme k budoucnosti? Je pravdou, že činná část 
komunity stárne, další generace má sice české kořeny, ale její vědomí národnostní příslušnosti 
a její zájmy jsou jiné. Źijí rychle, společnost zaměřená na úspěch na ně klade vysoké nároky. 
Výchova dětí a mládeže má vážné mezery v oblasti citové, kulturní, vzdělanostní. Z toho je 
třeba v budoucnu vycházet. Pro starší generaci zachovat vysokou úroveň sounáležitosti a 
programy typu tradiční, klasické kultury. Pro mladou generaci volit programy citlivě, bez 
vnucování jiného životního stylu, přesto na vysoké kulturní a vzdělávací úrovni, rozvíjet cit 
pro krásu českého jazyka a české kultury ve všeobecnosti a nechat mladé, aby si za laskavé 
pomoci nás dříve narozených organizovali svoje programy sami. Zároveň je třeba 
přispůsobovat nenásilně vzájemnou komunikaci komunity moderním spůsobům komunikace. 
Je nutné dále zachovat úzkou spolupráci regionálních spolků a kordinační funkci Českého 
spolku na Slovensku.

Jako podstatné vidíme najít dostatek vhodných nových inspirací pro spolkovou činnost a to 
čím dál tím víc především pro mladou generaci.

Co k tomu potřebujeme ? Bezpochyby je to vytvoření optimálních podmínek pro 
spolkovou činnost, neboť i po patnácti letech většině regionálních spolků chybí stabilní 
prostory. Neměla by nám ani v budoucnosti chybět politická a finanční podpora ze strany 
České republiky a jejich institucí, právě tak, jako stabilní pozice české menšiny ve slovenské 
společnosti tak , aby nebyla nikdy nikým zpochybňována práva menšiny na samostatný 
kulturní rozvoj a používání vlastního jazyka. Proto s velkou nadějí vzhlížíme ke vznikající 
iniciativě na vytvoření legislativní normy komplexně upravující postavení menšin ve 
Slovenské republice a doufáme , že po blížících se parlamentních volbách bude přijetí takové 
normy možné. Doufáme zároveň, že ani parlamentní volby v České republice nepřeruší 
příznivý rozvoj vztahů mezi Českou republikou a českou menšinou na Slovensku.

Přivítáme samozřejmě veškerou pomoc při realizaci kulturních projektů a to především 
projektů pro děti a mládež a dále těch projektů, které českou kulturu ve slovenských 
podmínkách neuzavírají do vlastní komunity, ale všemi dostupnými a vhodnými prostředky ji 
otevírají pro většinovou společnost, a tak vytvářejí přirozené prostředí pro rozvoj česko - 
slovenských vztahů. Tu vidíme nezastupitelnou úlohu našeho občanského sdružení, které má 
pro tuto činnost všechny výhody trvale usazeného subjektu s dobrou znalostí místních poměrů 
a možností využití všech po léta vznikajících kontaktů.

Nesmíme opomenout fakt, že kdysi tak těsná jazyková blízkost a praktická bilingválnost ve 
společném státě začíná být minulostí, děti na obou stranách hranice přestávají rozumět řeči 
české na Slovensku a slovenské v Čechách. Nechat vymizet základní jazykovou 
srozumitenost češtiny a slovenštiny by však bylo neodpustitelnou kulturní chybou. Nová 



právní úprava používání státního jazyka a jazyků menšin ve vztahu k českému jazyku přináší 
otázku, zda bude bezproblémová prezentace české kultury nadále možná. Chceme věnovat 
plnou pozornost implementaci nové právní úpravy v praxi včetně implementace 
vykonávacího předpisu a po parlamentních volbách budeme usilovat o to, aby ta ustanovení 
zákona o státním jazyku, která ohrozila používání češtiny byla upravena do původní podoby.

Očekáváme , že Česká republika, její kulturní instituce, orgány státní správy a samosprávy 
budou účinně podporovat všechny kvalitní projekty, které jsou zaměřeny na uchování 
jazykové blízkosti češtiny a slovenštiny. Dětem a mládeži v obou státech je podle nás třeba 
zajistit nejnutnější základ znalostí jazyka, literatury, historie a reálií druhé strany. Obáváme se 
však , že institucionální forma takového vzdělávání není možná a proto je třeba najít 
alternativní formy a to samozřejmě nejen pro děti obou menšinovýh komunit, ale i pro 
většinovou společnost, ať už je to výměna v oblasti kultury , školství, sportu, dostatek 
jazykových podnětů ve sdělovacích prostředcích a podobně. Samozřejně za naše menšinové 
sdružení mohu přislíbit veškerou podporu všech projektů zaměřených na česko - slovenské 
vztahy, které často spontánně vznikají i v samotné většinové slovenské společnosti. Podobně 
je podle nás důležité, aby se do podpory rozvoje česko-slovenských vztahů zapojila kulturní a 
jiná sdružení slovenské menšiny v Čechách.

Vážené dámy a páni, dovolte mi při této příležitosti poděkovat za trvalou a účinnou pomoc 
ve všech oblastech spolkového a komunitního života Velvyslanectví České republiky v 
Bratislavě. Podobně patří dík také MZV ČR a to ve velké míře také za soustavnou finanční 
podporu činnosti. Děkujeme také Stálé komisi pro krajany Senátu parlamentu ČR. Děkujeme 
rovněž Českému centru v Bratislavě i Českému centru v Košicích za spolupráci při realizaci 
programů. Velké děkujeme patří Slovenské republice, která prostřednictvím Ministerstva 
kultury SR poskytuje národnostním menšinám soustavnou finanční podporu a též kulturním 
institucím na Slovensku a to knihovnám, muzeím, divadlům a galeriím za spolupráci při 
prezentaci české kultury. Děkujeme Československému ústavu zahraničnímu a jeho 
předsedovi Jaromíru Šlápotovi za spolupráci a další podporu.

Děkujeme také dvěma měsíčníkům v ČR, Českému dialogu, který vydává Mezinárodní 
český klub a Českým listům, které vydává MZV ČR a Českému rozhlasu za to, že spojují 
českou krajanskou komunitu ve světě.

Vzácní hosté, vážené dámy a páni, dovolte mi, abych na závěr popřál Českému spolku do 
budoucnosti dostatek síly, vytrvalosti, inspirace a odvahy k soustavné práci při prezentaci 
české kultury, udržení identity menšiny i rozvoji česko – slovenských vztahů.


