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Editoriál předsedkyně spolku ČŠBH,
Lucie Slavíkové-Boucher

Vážení přátelé a příznivci Českých škol bez hranic, vážení partneři.
Děkujeme za Vaši podporu, zájem a spolupráci v uplynulém roce; do toho nového přejeme mnoho tvůrčí inspirace a porozumění.
Za tým spolku Česká škola bez hranic, Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně.

Zajímá Vás problematika české diaspory? Započatý dialog bude pokračovat i v roce 2017: http://csbh.cz/konference-seminare/
diaspora-jako-partner-materskeho-statu
Are you interested in Czech diaspora? Stay connected in 2017: http://csbh.cz/konference-seminare/diaspora-jako-partner-ma-
terskeho-statu

ČŠBH nabízejí výuku češtiny a  českých reálií 
pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let  
za hranicemi ČR jako doplnění každodenního 
vzdělání, které děti českého původu získávají 
v  zahraničních školách. Vyučují podle vlastního 
vzdělávacího programu v  souladu s  Rámcovým 
programem Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.

Sledujte České školy bez hranic  
i na Facebooku!

V tomto vydání:
• Ohlédnutí za rokem 2016.
• Curych připravuje hudební show s Míšou 

Růžičkovou.
• Frankfurt pořádá kurzy první pomoci pro děti  

i dospělé.
• Londýn letos připravuje Cestu na Měsíc.
• Paříž bude mít Slavnost čtení s Renátou Fučíkovou.
• Ženeva obsadila 2. místo v mezinárodní soutěži 

Český Honza.
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Na čem pracujeme 
ve spolku ČŠBH

Nový projekt České školy v Neapoli, ve spolupráci se spol-
kem Česká škola bez hranic a Památníkem ticha Bubny.
Přáníčka pro Bubny. Přáníčka se vzkazy od dětí z  českých škol v  zahraničí 
na téma „Co přeji ostatním, aby se nám všem společně líbilo na světě“.
Doba trvání: 1. 2. 2017 – 30. 09. 2017
Více o projektu zde: www.csbh.cz/novinky/pranicka-pro-bubny

Nové výukové materiály
z dílny spolku Česká škola bez hranic.
František Kupka – výtvarník a legionář. Tentokráte přeloženo do angličtiny a francouzšti-
ny; volně ke stažení zde: www.csbh.cz/sekundarni-odkazy/spolecne-projekty/vytvarni-
ci-v-ceskoslovenskych-legiich

Výukové materiály
Všechny naše výukové materiály lze najít na stránkách Metodického portálu RVP: www.
digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10548 nebo na stránkách www.csbh.cz, sekce „Pro 
učitele“.

Svět knihy
Spolek ČŠBH, ve spolupráci s Ninou Rutovou, dostal příležitost realizovat na mezinárod-
ním veletrhu Svět knihy literární dílnu pro děti (11. 5. 2017 v 10 h), což vnímáme 
mj. jako cennou možnost prezentace naší činnosti v celopražském a celostátním kontextu.

Výtvarná soutěž
Národní pedagogické muzeum vyhlásilo  výtvarnou soutěž věnovanou příležitosti 300. 
výročí narození české královny Marie Terezie nazvanou „Za časů české královny 
Marie Terezie“. 

Soutěž je určena pro děti a mládež od 6 do 19 let.

Uzávěrka soutěže bude dne 8. března 2017. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhne v květnu 2017 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny 
Valachové, Ph.D.

Podmínky soutěže v české i anglické verzi zde: http://npmk.cz/muzeum/vyhlaseni-soute-
ze-k-300-vyroci-narozeni-marie-terezie

Save the date:
Týden češtiny ve světě: 31. 7. – 4. 8. 2017, Praha.
Konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol: 4. 8. 2017.
Sledujte naše webové stránky.

Save the date:
9. ročník letního tábora ČŠBH opět ve Sluňákově.
29. 7. – 5. 8. 2017 | Veškeré informace a přihlášky na www.csbh.cz.
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Co vše nám přinesl rok 2016
Rok 2016 byl ve znamení českého jazyka, literatury, hudby divadla a sportu.
V lednu jsme pořádali seminář na téma lucemburská dynastie a Karel IV.
V únoru začalo druhé pololetí a my jsme přivítali posilu do našeho týmu.
V březnu jsme pořádali tradiční bruselskou Noc s Andersenem.
Duben patřil žabákům Kvakovi a Žbluňkovi a jejich jarním radovánkám.
Květen se nesl v duchu vážné hudby. Členové symfonického orchestru a České Orffovy 
společnosti připravili pro naše žáky druhou hudební dílnu. Tentokrát představili dvojici 
dechových nástrojů hoboj a klarinet.
V červnu jsme pořádali Olympiádu pro malé sportovce a před prázdninami jsme pře-
dali osvědčení všem školákům.
V září jsme odstartovali již 6. školní rok a přivítali jsme celkem 98 žáků a 25 studentů 
večerních kurzů češtiny pro cizince.
V říjnu jsme se připojili k výzvě Bubnování pro Bubny. A proč jsme bubnovali i my? Pro-
tože nás ticho znepokojuje, neboť může znamenat nevědomost nebo lhostejnost. Protože 
každý buben má svůj příběh – stejně tak, jako člověk.
V listopadu jsme přivítali spisovatelku Ivonu Březinovou, která k nám přijela se svojí 
besedou „Jak se stát spisovatelem“. Projekt knihovna byl další aktivitou a  to pro žáky  
2.–4. ročníků. Cílem projektu bylo seznámit žáky s prostorem veřejné knihovny jako mís-
tem, které je dostupné pro všechny. Žáci se naučili v knihovně orientovat, seznámili se  
se vším, co knihovna nabízí, vyzkoušeli si na vlastní kůži roli knihovníka.
V prosinci k nám přijel Medvědí princ a Divadlo Damúza. A jaké že to je, když se med-
věd zamiluje do princezny? Bláznivě poetické, plné humoru a nečekaných překvapení. 
Láska hory přenáší a když se chce, jde všechno. Vždyť v pohádce přece láska a dobro 
zvítězit musí!

Tisíc andělů, tisíc serafů…
K prosinci patří neodmyslitelně mikulášská nadílka. Letos se k nadílce přidali žáci našeho 
dramatického kroužku. Pod vedením paní učitelky Ivy nacvičily vánoční příběh O naroze-
ní Ježíška. Poklonit se mu přišli andělé, serafové, tři králové i pastýři. Popřáli mu hodně 
zdraví, štěstí a lásky.

A totéž chceme popřát i Vám.

Ať je nový rok 2017 plný šťastných a bezstarostných dětí, ať je rokem 
klidným, pokorným, přátelským a optimistickým!

ČŠBH Brusel
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Malé ohlédnutí za rokem 2016
V lednu žáci obdrželi osvědčení, spravedlivou odměnu za svoji píli a za to, jak se jim 
dařilo v prvním pololetí.
V únoru jsme zahájili druhé pololetí a prožili zimní prázdniny.
V březnu vyhlásilo ředitelství školství kantonu Curych výsledky soutěže mezi školami 
vyučujícími rodný jazyk. Byli jsme potěšeni, Viktorie Vaňková získala 1. místo za nejpouta-
vější návrh obálky na knihu v kategorii 5.–6. třída.
V dubnu vypukla Noc s Andersenem. Pohádková noc s Malou mořskou vílou se vydařila. 
Potěšilo nás autorské představení Evy Sitteové: „Čert a Káča“ nebo-li „Kdo vyhraje?“ Okouzlily 
nás loutky v nadživotní velikosti, Dvořákova hudba a živé vyprávění.
V květnu vyrazily některé děti z ČŠBH do rakouského Oetzu. Na “ śokolské louce“ Piburg 
soutěžily v různých sportovních disciplínách.
V červnu na den dětí jsme zažili dobrodružnou šipkovanou. Cesta lesem s různými úko-
ly nás dovedla nejen k pokladu, ale i k táboráku.
V červenci jsme ukončili školní rok. Na osvědčeních „HSK“ zářily nejen pětky, ale i šestky.
V srpnu jsme zahájili nový školní rok tancem, pohádkou O vodníkovi a výstavou. Ta-
nečníci skupiny Folklor 75 zatancovali české a slovenské tance a předvedli hru na fujaru. 
Hosté zhlédli jedinečnou putovní výstavu Kašpárek Pimprle.
V  září jsme otevřeli nový kurz „Čeština hravě“, který je zaměřen přede-
vším na rozvoj slovní zásoby hravou formou. Je vhodný pro děti od 7 do 12 let, 
které nezvládají náročnost ČŠBH.
V říjnu jsme se připojili k projektu Bubnování pro Bubny. Bubnovali jsme proti pasivitě, 
lhostejnosti a bezpráví.
V listopadu jsme si připomněli 700. výročí narození Karla IV. Žáci se seznámili se živo-
tem a dobou, v níž „Otec vlasti“ žil.

V prosinci se konala tradiční a oblíbená Mikulášská nadílka. V centru Curychu, pod 
vedením paní Lucie Novotné, zazpíval české koledy pěvecký sbor, ve kterém si zapěly 
i paní učitelky a děti z ČŠBH.

Co nám přinese rok 2017?
Již nyní mohu odtajnit datum příští Noci s Andersenem aneb se Čtyřlístkem. Bude v pátek 
31. března.
V sobotu 20. května k nám zavítá Míša Růžičková. Její hudební show je určena pro 
všechny příznivce, kteří rádi tancují a zpívají. Jste srdečně zváni!
 

ČŠBH Curych
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9. 11. jsme se již podruhé vydali společně s komisařem Vrťapkou a jeho pomocnicí Her-
mínou po stopách podezřelých, tentokrát v příběhu o ztraceném Smolíčkovi. Po splnění 
všech úkolů se děti správně dopátraly, kdo a kam Smolíčka unesl. Součástí čtenářské 
a výtvarné dílny s panem Morkesem byly i soutěže a závěrečná autogramiáda s možnos-
tí nákupu knih a dalších předmětů s oblíbeným psím detektivem.

Začátkem prosince následovala již tradiční Mikulášská nadílka. O tuto akci je (hlavně 
ze strany rodičů) obzvlášť velký zájem. Akce je logisticky poněkud náročná, protože v Drá-
žďanech máme děti na dvou místech. Prostory, kde bychom mohli být všichni společně, 
to je náš dlouholetý sen.
Rok 2016 jsme zakončili společnou vánoční besídku. Každá skupina/třída si připravila 
krátký program, aby ukázala, co se ve škole učí. Jednou z nejkrásnějších tradic je společné 
zpívání koled se skupinkou našich nejmenších „Rákosníček“.
A v novém roce? Hned jsme se vrhli do příprav Noci s Andersenem, která se bude 
konat 24.  3.  2017. Na rok 2017 plánujeme ještě další dvě akce. Na jaře bude paní  
Šárka Atzenbeck, M.A. přednášet rodičům na téma vícejazyčné výchovy dětí. Předškoláky 
a začínající čtenáře čeká na podzim beseda a malá dílna s ilustrátorkou a spisovatelkou 
Andreou Popprovou. Povídat si bude s  dětmi o  knížce Tajemství permoníků. Setkaní  
s A. Popprovou proběhne v rámci Dnů české a německé kultury, které se konají tradičně  
na konci října a začátkem listopadu a jsou příležitostí představit činnost České školy bez 
hranic v Drážďanech široké veřejnosti.

ČŠBH Drážďany
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Kurz první pomoci pro děti i dospělé
V sobotu 19. 11. 2016 proběhl v ČŠBH Frankfurt tříhodinový kurz první pomoci, 
kterého se zúčastnilo kolem třiceti žáků školního věku. Nechyběl ani resuscitační modul, 
kterého jsme si hezky oblékli a dali mu jméno Karel.
Kurz byl zahájen naukou o lidském těle. Děti se naučily správně pojmenovat části těla, 
jaké máme hlavní orgány a jaké jsou jejich funkce.
Samotná výuka první pomoci byla rozdělena do čtyř hlavních témat: stavy bezvědomí 
s masáží srdce, krvácení, popáleniny a zlomeniny.
Děti pracovaly ve skupinách s obvazovými materiály a základní lékárničkou, kterou vo-

zíme třeba v autě. Kurz byl ukončen závěrečným praktickým cvičením. Na stanovištích, 
na kterých na děti čekali nejstarší spolužáci namaskovaní jako poranění, si děti ověřily 
všechny nabyté dovednosti.
V sobotu 22. 01. 2017 absolvoval také tým ČŠBH Frankfurt kurz první pomoci, speciálně 
vytvořený pro pedagogické pracovníky. Kurz, který organizovalo akreditované středisko 
Fire and Rescue Training Services, byl ukončen závěrečným certifikátem.
Tím ale ještě zdaleka nekončíme. V přístích měsících roku 2017 připravujeme kroužek 
první pomoci pro dětské zájemce. Mělo by se jednat o tři setkání, ve kterých účastníci 
proberou vybraná témata podrobněji, naučí se obvazové techniky a natrénují pomoc 
v krizových situacích, které mohou nastat v běžném životě.

Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017
Koncem listopadu 2016 jsme v ČŠBH Frankfurt odstartovali dva nové zájmové kroužky.
Hudební kroužek Český muzikant je zaměřen pro děti předškolního věku. Na děti 
čekají originální i lidové české písničky, hry s rytmem, tancování, zpívání, muzikoterapeu-
tické aktivity, krátká logopedická cvičení či hra na rytmické hudební nástroje. Děti ve věku 
4–7 let se naučí nejen správnému dýchání při zpívání, ale dozví se i něco málo z hudební 
nauky, jako například co jsou to noty.
Stejně jako v uplynulých letech jsme i letos otevřeli divadelní kroužek. Tentokráte je hlav-
ním tématem Klaun, který rozvíjí fantazii, představivost, neverbální komunikaci a samo-
zřejmě smysl pro humor. V deseti setkáních mají děti ve věku 6–14 let možnost napínavou 
a  zábavnou cestou najít klauna samy v  sobě, při čemž používají metody pohybového 
divadla, improvizace a pantomimy.

ČŠBH Frankfurt
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Dne 27.  listopadu v prostorách Regent Street Cinema pro-
běhlo promítání filmu Sedmero krkavců natočeného 
na motivy klasické pohádky Boženy Němcové. V  příjemné 
atmosféře první adventní neděle se sešli malí i velcí diváci, 
pro které Česká škola bez hranic v  Londýně ve spolupráci 
s Českým centrem Londýn připravila doprovodný program. 
Během výtvarného workshopu si po projekci děti mohly vy-
robit vlastní lapač snů chránící podle staré indiánské legendy 
před nočními můrami. Snová atmosféra pohádky se tak pře-
nesla z filmového plátna i do dalších prostor kina zaplněných 
dětmi a jejich krásnými výtvory.

Tak jako každý rok, i letos se v České škole bez hranic v Lon-
dýně odehrála tradiční oslava příchodu Mikuláše a období 
adventu. V prostorách kostela St Mary Magdalene se v sobo-
tu 3. prosince linula vůně cukroví, svařáku a jiných dobrot, 
ozýval se zpěv koled, které doprovázely dětské představení 
o narození Ježíška, a dětský smích. Ten ustal zrovna ve chvíli, 
když do prostor vstoupil Mikuláš s anděly a čerty. Každá ze 
tříd potěšila Mikuláše a jeho doprovod nacvičenými koleda-
mi a andělé všem dětem rozdali balíčky s odměnami. Během 
celého večera se mohly děti zapojit do mnoha výtvarných 
aktivit, které pro ně byly přichystány.

Na úspěšnou akci Cesta na Měsíc pořádanou pro děti 
v období podzimních prázdnin, během které byli malí astro-
nauti podrobeni „hvězdnému výcviku“ v podobě různých her 
a výtvarných aktivit, naváže česká škola opět v únoru během 
jarních prázdnin. Dětské dny, inspirované tentokrát téma-
tem času a cestování v něm, se odehrají v úterý 14. února  
a ve čtvrtek 16. února. Místo pro konání akce opět poskyt-
ne Britské muzeum, náš dlouholetý partner při pořádání 
workshopů, a plně využijeme i přilehlého parku na Russell 
Square.

ČŠBH Londýn
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Mnichovské předškolní dětičky
Předškolní skupinka funguje při české škole v Mnichově již od jejího založení v roce 2009. 
V letošním roce do ní dochází dvanáct dětí od dvou do šesti let.
V počátcích se rodiče s dětmi setkávali v prostorách „Zentrum für Mehrsprachigkeit e.V.“ 
v Mnichově pod vedením paní Petry Schüssler, která náročnou práci předala v roce 2013 
paní Kláře Pfeifer. Nyní se skupinka schází v prostorách Českého centra.
Na začátku hodiny se všichni pozdraví, spočítají se a pak už se věnují činnosti, kterou 
pro ně připraví paní učitelka. Učí se básničky, malují. Na závěr si děti zazpívají na roz-
loučenou. Hlavní náplní každé hodiny je předem zvolené téma. Během podzimu se děti 
věnovaly například žním, sv. Martinovi, Mikuláši, zimnímu spánku. Na setkání, kde panu-
je skoro rodinná atmosféra, dojíždějí rodiče s dětmi i ze vzdálenějšího okolí Mnichova.
(Foto: paní Hájková – výtvory předškolních dětí)

Do nového roku s Bakaláři
Na každoroční schůzi mnichovského spolku bylo odsouhlaseno zakoupení licence 
na školský software Bakaláři. Škola tak papírovou administrativu převede začátkem roku 
na elektronickou. V rámci systému bude možné i přihlašování nových žáku.

Krátce z mnichovské školy
Na začátku prosince proběhla v Českém centru Mikulášská besídka, kterou spolupo-
řádala naše škola. Na příchod Mikuláše čekalo v sále skoro šedesát dětí.
Poslední vyučování před Vánocemi bylo ve všech třídách na 1. stupni laděno vánočně. 
Někde se četly vánoční příběhy, zpívalo se a někde se dokonce i ochutnávalo cukroví.

Přejeme vám krásný nový rok 2017!

ČŠBH Mnichov
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ČŠBH Paříž
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Olympiáda v českém jazyce  
letos poprvé i v zahraničí!
Velká výzva a velká pocta pro naše zahraniční vzdělávání.
Letošního 43. ročníku, jehož zadavatelem a hlavním pořadatelem je tradičně MŠMT 
ČR, se na konci listopadu účastnila naše loňská absolventka 9. třídy. V  příštím roce  
se do kategorie pro základní školy budou moci přihlásit naši budoucí osmáci.

Slavnost čtení
pro předškoláky a školáky proběhne 4. 3. 2017; tentokráte se spisovatelkou a výtvar-
nicí Renátou Fučíkovou. Výtvarné a literární dílny budou zaměřeny na autorčinu tvorbu, 
školáci se budou především věnovat práci s knihou o J. A. Komenském.

Projekt česká renesance
V hodinách dějepisu pracovala skupina žáků 6. 
a 7. ročníku na projektu Renesance v Čechách.
Na základě mnoha textových a  obrazových 
dokumentů žáci sestavili  „Renesanční 
alba“  zachycující život v  Českém království 
v 16. století. Podařilo se jim dokonce vytvořit 
i malou sbírku předmětů, jakýsi „kabinet ku-
riozit“ po vzoru císaře Rudolfa II.

Zaostřeno na Rádiu Plus
V  říjnu 2016 navštívila naši školu redaktorka Českého rozhlasu Rádia Praha paní  
Martina Bílá. Během jejího pobytu vznikla o naší škole a Češích ve Francii následující 
reportáž. Nalaďte si pořad Zaostřeno na Rádiu Plus: http://prehravac.rozhlas.cz/
audio/3773649

Bubnování pro Bubny
Na podzim minulého roku se ČŠBH Paříž připojila k Bubnování pro Bubny. Vlastnímu 
bubnování 15. 10. 2016 předcházela v jednotlivých třídách práce s tématem holokaus-
tu, bezpráví, pasivity a lidské lhostejnosti. V 1. třídě žáci například pracovali s černobílý-
mi fotografiemi Památníku ticha; prostřednictvím kresleného pracovního listu vyjadřovali 
své pocity a dojmy z nich, na závěr se nenásilnou formou seznámili s příběhem tříletého 
chlapce, který toto období prožil.

Více o projektu v ČŠBH Paříž si můžete poslechnout na Českém rozhlasu Rádio Praha: 
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/les-eleves-tcheques-a-paris-ont-joue-du-tam-
bour-pour-briser-le-silence

http://www.csbh.cz/pariz
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3773649
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2. místo v literární 
soutěži Český Honza
V  minulém školním roce se naši žáci 
zúčastnili několika výtvarných a  li-
terárních soutěží. Úspěchu tento-
krát dosáhla Česká škola v  Ženevě 
na poli literatury díky žákyni 8. třídy 
Ester Hübnerové, jíž gratulujeme ke 
krásnému umístění v  mezinárodní sou-
těži Český Honza v kategorii Písemný 
projev na téma Český Honza a stroj času.

Mikulášská besídka
Zájem o  tradiční Mikulášskou besídku, kterou pořá-
dala naše škola 4. 12. 2016 ve spolupráci se Stálou misí ČR 
při OSN v  rezidenci pana velvyslance, rok od roku stoupá. 
Přihlášených devadesát dětí tak muselo být rozděleno na dvě 
skupiny. Žáci ČŠBH Ženeva si v první skupině připravili pro ro-
diče a sourozence krátké pásmo vánočních písní a básniček. 
Děti z druhé skupiny, které nenavštěvují naši školu, si s námi 
alespoň zazpívaly koledu Pásli ovce valaši. Všechny pak čekalo 
setkání s Mikulášem, čertem a andělem a také dílničky, kde si 
děti mohly vyrobit vánoční dekorace a dárečky.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a  organizaci besídky 
podíleli, zejména panu velvyslanci Janu Károvi a zaměstnan-
cům Stále mise za možnost uspořádat Mikulášskou besídku 
v prostorách Stálé mise.

Karel IV. v Ženevě
V  listopadu žáci 4. až 8. třídy v  rámci 
hodin dějepisu navštívili v  budově že-
nevské univerzity výstavu Císař čtyř 
trůnů  – životní cesta Karla  IV. 
(1316–1378), kterou spolupořádala 
Stála mise České republiky při OSN 
v  Ženevě a  ženevská univerzita UNI-
MAL. Putovní výstavu připravila Uni-
verzita Karlova ve spolupráci s Národní 
galerií k 700. výročí narození Karla IV.

Vánoční ozdoby přinesou dvojí radost
Velvyslanectví ČR v Bernu oslovilo české školy, které působí ve Švýcarsku, s prosbou o vý-
robu ozdob pro vánoční strom na konzulátu ČR. S radostí jsme s dětmi vyrobili vánoční 
ozdoby, jejichž zadáním bylo v  letošním roce téma Narození dítěte  – vítej mezi námi. 
Ozdoby budou následně rozdány i  s  informacemi o českých školách nově narozeným 
dětem, které se zapíší na konzulátu ČR v Bernu.

ČŠBH Ženeva
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Spolek ČŠBH

Spolek ČŠBH koordinuje činnost jednotlivých Českých škol bez hranic a je garan-
tem kvality výuky, kterou školy s tímto názvem ve světě nabízejí.
Spolek rovněž pomáhá vzniku dalších výukových center v zahraničí, které se mode-
lem ČŠBH inspirují, eviduje jejich počet, sleduje jejich vývoj. Vyvíjí vlastní výukové 
materiály a zahraničním školám zajišťuje metodickou pomoc. Dlouhodobě se zabý-
vá problematikou zahraničních Čechů a jejich vztahu k mateřskému státu.

Na další číslo se můžete těšit 30. 6. 2017
Česká škola bez hranic, z.s., IČ 22838244, spisová značka L 20525 vedená u měst-
ského soudu v Praze, datum vzniku 19. 8. 2009. Na Břevnovské pláni 1267/9, 
169 00 Praha, Česká republika
www.csbh.cz, email: csbh@csbh.cz, tel. 00 420 737 959 062

Náš tým:
Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně
Iva Jirovská, místopředsedkyně
Alžběta Pavlíčková, webové stránky, tábor Sluňákov
Kateřina Spiess-Velčovská, marketing
Iva Valkusová, kontakt s médii, komunikace
Aleš Jurčička, grafika newsletteru

Celosvětová síť Českých škol bez hranic a  spolupracujících škol 
představuje téměř 100 výukových center, které navštěvuje přes 3000 žáků.

Zaujala Vás činnost a  poslání Českých škol bez hranic? Můžete nás podpořit. 
Rádi Vám zašleme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu. Číslo účtu ve formátu IBAN
CZ3601000000438073600257 korunový
CZ6001000000438073670247 eurový
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

Spolek ČŠBH informuje:
• Ve dnech 24.–26. března 2017 se v italské Boloni uskuteční již páté setkání 

českých škol v Itálii, s hlavním programem v sobotu 25. března. Bude 
organizováno česko-italskou asociací Lucerna společně s  českou školou 
v Boloni, za účasti spolku Česká škola bez hranic. www.arca.firenze.it/scuola

• Česká škola v Atlantě k poctě Karla Velana ve spolupráci s Velvyslanectvím 
České republiky ve Washingtonu, D.C. a spolkem Česká škola bez hranic pořá-
dá ve dnech  2.– 4. června 2017 již 6. výroční konferenci českých škol 
v Severní Americe. www.czechschoolatlanta.com, www.facebook.com/
ceskaskola.atlanta, www.czechschoolsinamerica.org 

Spolupracujeme

SVĚT KNIHY, s.r.o.

PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ

http://www.csbh.cz
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mailto:csbh%40csbh.cz?subject=
http://www.arca.firenze.it/scuola
www.czechschoolatlanta.com
www.facebook.com/ceskaskola.atlanta
www.facebook.com/ceskaskola.atlanta
www.czechschoolsinamerica.org
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Slovo mají prarodiče

Jaroslav Trombík, veterinář, farmář, Auckland, Nový Zéland (publikováno se 
souhlasem autora ve zkrácené verzi):
Při výběru studentů medicíny na Novém Zélandu je hlavní kritérium kromě prospěchu 
communication skill. Pro budoucího lékaře je důležité umění s pacientem porozmlouvat 
bez náznaku nějaké nadřazenosti. Schopnost vyjadřování jak jazykově tak i písemně se 
dnes požaduje ve všech pracovních oborech. V  tom vidím důležitost Škol bez hranic: 
naučit děti umět hovořit plynně česky, čímž se vyhnou znevýhodnění po návratu do vlasti.
Před několika lety jsem se zúčastnil několika přednášek amerického lingvisty prof. Pinke-
ra, v nichž dokazoval, že dvouleté dítě jako genius se naučí gramatiku v jakémkoli jazyce, 
a to ne odposlechnutím, nýbrž instinktivně. Angličtina má mnoho nepravidelných sloves 
a dítě vždy použije tu pravidelnou formu, dřív než se naučí tu nepravidelnou. V jedné 

přednášce zaznělo, že (…) před pubertou je dítě schopno na-
učit se cizí řeč bez přízvuku, později je to těžké. V dementním 
stáří naopak pacienti ztratí schopnost hovořit druhým jazy-
kem. V Aucklandu jsme měli několik rodin, které nás požádaly 
o poskytnutí českého tlumočníka, protože dědeček a babička 
trpící Alzheimerovou nemoci ztratili znalost angličtiny a bylo 
zapotřebí se nějak dorozumět.
Kdyby v  minulosti byly hranice do Československa otevřeny, 
všechny moje děti by uměly mluvit česky. Po revoluci při návště-
vě republiky litovaly, že jsme je nenutili mluvit česky. Cítím se 
trochu vinen, a proto plně podporuji myšlenku Škol bez hranic.
Citováno z příspěvku „Pár poznámek k češtině a konferenci“, 
Konference „Krajané a  čeština“, Národní muzeum, Praha, 
10.–12. 9. 2014; http://zahranicnicesi.com

Alena Sindelar, inženýrka ekonomie, Ženeva, Švýcarsko:
Před 40 lety, když byli moji synové malí, česká škola ve Švýcarsku neexistovala. Bohužel jen 
můj starší syn mluví česky, poněvadž jsme do roku 1970 mohli jezdit domů. Pak jsme 20 
let v ČSR nebyli, a já jsem neměla po manželově smrti moc možnost mluvit s nimi česky. 
Myslím, že česká škola je velmi záslužná práce. Znalost češtiny pomáhá udržovat kontakty 
s Českou republikou, a navíc slouží i k rozšíření znalosti kultury a historie. Jak říkal již T. G. 
Masaryk: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“

http://zahranicnicesi.com
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Slovo mají prarodiče

Alena London, lékařka, Paříž, Francie:
Žiji v Paříži od roku 1968, mám 2 syny, kteří se v Paříži narodili a na které jsem vždy mluvila 
česky. V sedmdesátých letech neexistovala v Paříži česká škola, jen ta pro děti zaměstnanců 
tehdejšího československého zastupitelského úřadu. Oba mluví česky velmi dobře, a to také 
díky mým rodičům, ke kterým jezdili dlouhá léta na prázdniny. Proč jsem chtěla, aby mé děti 
mluvily česky? Protože moje rodina v Čechách nemluvila francouzsky a já si přála, aby spolu 
mohli komunikovat, a protože kontakt s mými dětmi mi byl nejbližší, když jsem používala 
svůj mateřský jazyk. Později jsem navíc pochopila, že bych je ochudila o další jazyk, který se 
naučily bez velké námahy. Námahu to spíše vyžadovalo od manžela (vychovaného bilingvně 
česko-francouzsky) a mne, protože okolí a francouzská manželova rodina nechápaly moji tvr-
dohlavost mluvit na děti česky. A v běžném životě by bývalo často jednodušší přejít do fran-
couzštiny. Když se mým synům narodily děti, byla jsem požádána, abych na ně mluvila česky.  
První vnučku, narozenou v roce 2006, jsem začala vodit do skoro čerstvě založené České 
školy bez hranic v rue Bonaparte v Paříži, když jí bylo 18 měsíců. Pak následovaly další dvě 
holčičky, s kterými jsem tam pravidelně docházela, a teď přijde na radu chlapeček mého 
druhého syna. Jsem velmi vděčná ČŠBH za výuku, které se dětem dostává, protože je to 
profesionální podpora k tomu, o co člověk usiluje doma. I když nebudou mluvit perfektně, 
dostanou základy, na kterých budou později moci stavět. Aby toho člověk docílil, musí na ně 
tvrdohlavě mluvit česky a vynakládat námahu, jinak rychle „sklouzne“ do francouzštiny. To je 
tedy moje rada zatvrzelým čechomilům, kteří chtějí předat český jazyk další generaci.
Do Čech pravidelně s vnučkami jezdím a všechny tři se velice dobře domluví a rády se tam vrací.

Blanka Kalinová, ekonomka, Paříž, Francie:
Do české školky (při ČŠBH Paříž) jsme začali chodit od roku 2010 nejprve s Milanem (nar. 
v 2008), pak s Lenou (nar. v 2010) a teď se pravě chystáme začít nový cyklus s naším po-
sledním vnoučetem Antonem (nar. v 2014).
Původem česká maminka a tatínek Francouz, oba plně zaměstnaní, nám prarodičům pře-
nechali úkol a výsadu děti do školky vodit. Za těch s malou přestávkou sedm roků jsme měli 
můj manžel Zdeněk a já možnost ocenit záslužnou činnost a obětavost celého týmu ČŠBH 
v Paříži. Obě starší děti přilnuly k paní učitelkám (ten nejmladší je v tom bude určitě násle-
dovat) a často ještě dnes vzpomínají na středy odpoledne. Pro ně i pro nás to byla (a znovu 
bude) oáza v pařížském shonu a české intermezzo ve francouzském brebtání.
Naše tři vnoučata jsou už vlastně třetí generace žijící mimo Českou republiku: my prarodiče 
jsme odešli v roce 1971 a v 1990, dcera sice česky umí, ale celý život žije ve Francii a do Čech 
jezdila jenom občas za svou babičkou a dědečkem. Bez ČSBH by naše snažení naučit děti 
česky mluvit a zprostředkovat jim české povědomí zůstalo jaksi na „teoretické“ rovině. Jak 
jednou trefně poznamenala naše Lena: „Babi, tady ve školce mluví všichni česky!“
ČŠBH byla především myšlena jako instituce pro české rodiny, které jsou ve Francii na ome-
zenou dobu a pro česko-francouzské smíšené rodiny první generace. Jak konkrétně ukazuje 
náš případ, tato obdivuhodná iniciativa má dalekosáhlejší dopad, protože pomáhá i těm, 
kteří se ještě v dalších generacích snaží udržet český jazyk a povědomí v rodinách dlouho-
době usazených mimo Českou republiku.
Konečně ještě jeden nepřímý dopad – totiž dát dohromady i ty, kteří děti do školky vodí. 
My jsme právě díky našemu středečnímu doprovázení našli nové přátele, kteří podobně 
jako my berou vážně svou úlohu českých prarodičů. Naše podobné osudy by se jinak bez 
ČŠBH s Londonovými asi neprotly, přestože žijeme všichni už bezmála 50 let ne tak daleko 
od sebe v Paříži.


