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Yážení přátůló, nrilí krajané,

ilovoluji si VÍls pozdrar,'it na začátku roku eo:o a popřál Vám pevnó zt1ral.í a
mnoho Pracovních i osobních úspěchů po celý rok. S řailou z Vás jsern mě} možnosl sr:
osrrbrrě Potkat Y roce nrinulóm při siych cestách dcl zahraničí, kdy jste se podíleli rra iejich
Progranrclr'ém zajiŠtění nebo naopak při Vašich nírr,štěr,ách v Prazc, kd.v iste za mnou san-ii
z viastní iniciatir.y přicházeli s vašimi nárně§. Jak r,,íte, v letošnim roce končí třetí pětiletý
cYklus vládníhei i]rogramu podpriry krajanů a právě prei l znik daišihrl cyklu progranru b_l1r,
r'Šechn}'VaŠe připclmínky dťrlcžití,rn podkladem. I proto bych Várn chtěl na tomto místč
uPřímně Poděkilvat za tuto obciustraně obohacqiící komunikaci a spolupráci a clorrfám, žc
V Podobtrén], rytmu budene spolcčnš prlkračovat v rozvoji krajanskó agencly i y relce
současném.

Minulý rok Proběhl ve znanrerri připclrnenutí si 3c let oc1 Sanretové reyolucc,
zásadních politic\lch změn a postupnó přerněrry našehcl státu, Při tótcr příležitosti se
uskutcť:nila díiq, vašín: početnjm iniciatil.ánr a obětar,é príici r.zahraničí řúa úspěšných
o§lal,, které naprrmohly ke zriditelnění vaši práce a české přítomnosti i,jedno]iť,ch
zenríclr a městech. Rád v tomto rlhledu vzpomínám na sérii listopaclor,j,ch akcí na
záPatiním PobřeŽÍ USA, které jsrrre společně připral.ili neho na ř,ímskou připomínku 3o.
rýočí svatořečení Ancžky České spóienou s českou rrárrrdní poutí.

Při vzPomínce na loňs§k rolt nemohu zaponenout na nár,štěrl, u bezpočtrr českýclr
Škoi vzalrraniČi, přederČÍrn yc Yelké Británii, U§A, Chtlnatsltu, itálii a Rakousku a
Poděkclvat uČitelŮm za tuto dobror,olnickou práci, kterou napomáhaji relzvijet nroderní
linii Českéh<r krajanství pro příští generace . V tonrto směru bych Vás chtěl ubezpečit, žc
PeČlivě tnonitorujeme vŠechny Vánri zmiňovanó potřeby jeclncrtlirych škot a buderne i
nadále usilol'at o daiši prohlubor,ánijejich systénrového zrLjištění, které se nám rlík, c,lalší
spolupráei s Vámi a naŠnm ČR dari.

PodPora rťaň]y Českého jazyka v zalrraničí bude i rraclirle patřit nczi priori§,
naŠi Činnosti i v roce 2o2o. Proto nás těší, že se letc;s opět tlskutečrii traciiční, tent. rok již
dyanáctÝ r,pořadí, Týden češtirr1, r.c světě ve dncch 27" 7, * 3r. 7. 2o2o, ktciv
Pořádá sPolek Česká škoia bez }rranic r,e spolupráci s l)<rtrrem zahrarriční sprrlupráce a
Ministerstvem zahraničních r.ěcí. Bližší informace ohledně dopror-oclných akcí ] seminářťr,
krrrzŮ Pro rlučující či letního jazrvkclr,ého tábora * budou dostupné na l,t,ebtlvó stráncr:
\t]1l!_.liri]|.L,l14. \relnri nás těŠÍ, že k il"ťr,áření pevnó sítě přispír,ají i nárcr<iní a regionální



konťerence čcslýclr škctl v zahraničí, Jee]na z nich, se místo tradičního konání v zahraničí,
PoPn'é uskirteČnÍ \' roce 2o2o y Čcchách, a to rlílg,,spolupráci s knrenovou školou v praze.

ZnoYu PřiPomínáme krajanůnr užitečnou polnoc a metcldickou opoťu pro rjuku
Českého iaz,Yka v zahraničí, která ponráhá zlivaiitriování ýu§,, a kterou naleznete ,,, []rtur",
i a zt,kor,é a odbo rné příprarv Un ive rzi§ Ka rlor1 Lrr*J_l_ui" p. t, q 
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Důnr zahraniční spolrrpráce rr1l,rr:.d7§.§z Vánr nabizí iak informace r: česJ<óm
r,Ysokénr Školsfi'Í Prcr zahraniČrrí studenty na samostatném r,vebu trlyl.stuci}iruqz, tak i
konruni]<aČní Plaťormu pro zájetnce o sdíiení informací či metocl 1, porlobě elektrcrnického
časopisu Krajiny češtiny.

TradiČnÍrn inftlnnačním kanálenr pro naše krajany je v r6ce 2o2o nor,ě
Přejmenované Radirr Praguc International 111rr,r,ragl_i_0.9x, kteró kromě na míru
rryrobcných PořadŮ Pro Čechy žiiící r. zahraničí provozuje i tebo,,,ou stránku
rrrv,tt . r,,,zlri lr s, c47 !11i411_q,

v roce zoeo pokračuje projelď §vatá Ludmila l'oo, kteý se věnuje i
v zahraniČÍ Připornenutí si vlT oČÍ rroo let od zarraždění svaté Ludmily na hradišti ,I,etín,
jehoŽ hlavní oslalY proběhnou v roce 2021 1, Čechách. §r,. Ludmila ie patronkou rcrdin,
Pnní Českou i slovanskou světici, jejiž jrnéntl ne§oll kr:stely či instituce skoro po celém
světČ. Vzhledem k přesahu ýznamu této české sr,ětice i v zahraničí považujeme tento
Projekt za zajímarý i pr<l Čechy ži|ící l,zahraniči. Bližší informace o projektu lze nalézt na
rr,cbu lt ll,pr/l_rt il tl_.,:y;ilaluiirudl.rz/_c.ýáttvLrd .

\i září (PB. a zg. záíi zoao) se l Praze uskutcční ktlnference na téma .úloha amísto zahraniČnich ČechŮ v bilaterálních r,ztazích", kterou připrart{e Stiilá
komise §enátu PČR prcl krajany žijící v zahranii, A]<ademie r,ěcl čR a Ministerstvo
zahraničních rčcí.

Naclále bude v tomtcl roc€ \re sr,ó činntlsti Jrokračol,at Meziresortní komise pro
ČcchY ŽtlÍci vzahraničí zíizená l,roce 2cr17, která zpřístupnila r.čerynu zotg
informaČní databázi ,,Užitečné intbrlnace pro ČÓchy ž,ijici v zahraničí,,
!\,13}i.ujlj,J,:ť!t:ri l' zlLllt:uilsll. Na jejírn programu se kromě tradičníclr tómat obier,í i
speciíická témata, jako např, rumuns§, Banát.

Vzhledem k tomu, že v tonrto roee končí pětileté obdc;bí Pro51ramu pel<lpory
Českóho kulturníhrl dědicM v zahraničí, ktery bý scirr,álen usnesení* i,raai čŘ
\' ťOce 2015 na lóta sor6-zoao, probíhá aktuá]ně příprar,a dalšího pětiletého období, na
léta zozr * 2025. Při jeho přípravč jsrne r,r,,tržili Vašich informací a piipomínek. Usiluieme
o nariŠení finanČního pokrytí pťOgřan}u, kteró by reflektovalo příslušný nárůst počtu
krajanslgch spolků a vašich aktirtt,e sl,ětě r, poslednich letech.

Zár'ěrenr bYch Yám všem chtěl poděkovat za i{,lrornou spolupráci v minulých
lctech jménenr slým i celéhrr pracoyiště zvláštního zrnrrcněnce pro krajanské záležitosti.
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