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Filmy o učitelích v zahraničí byly krásné a pro mě dojemné. Jen doplním jejich obsah, protože 
v didaktice češtiny či v bohemistice v zahraničí, začínáme obvykle tím, že zmapujeme 
souvislosti a zjistíme, co se dělalo před námi. 

Vyučovala jsem v Latinské Americe už na stará kolena, po r. 2000, jako zaměstnanec DZS 
MŠMT. Myslela jsem si, že souvislosti znám ještě z univerzitních studií i pracovní praxe a že 
předchůdci v podstatě nebyli, takže návaznost dohoním lehce. Můj omyl a ignorance.               
Nevěděla jsem, jak silně si význam češtiny a škol s československými hodnotami 
uvědomovali moravští, čeští a slovenští zemědělci, české au-pairky z dvacátých let minulého 
století, řemeslníci v dělnických sídlištích ve třicátých letech, všichni tehdy migrující do 
Argentiny a Paraguaye za snazším živobytím. Československé diplomatické mise tam ještě 
skoro nefungovaly a příslušné instituce v ČSR vznikaly později než migrace  podnikavých a 
odvážných svobodných občanů. Vzdělání a uchovávání českého jazyka patřilo mezi 
preferované životní cíle ekonomických migrantů.   

                                                                                                                                                        
První školy na základě českého či slovenského jazyka vznikaly ze soukromé iniciativy 
běžných krajanů a kultivovaných slečen k dětem. Například au-pairka a evangelička sl. Boža 
Čvančarová založila školu na náklady vlastní a její kamarádky sl. Miroslavy Štěpkové u 
konzerváren a mrazíren Swift v sídlišti Berisso - 50 km od Buenos Aires. Po roce činnosti /
1926/ napsaly do Prahy a její škola obdržela finanční dotaci nejprve od Ministerstva školství a 
národní osvěty a posléze od Československého ústavu zahraničního. Napsala o této škole 
knihu Na tvrdém úhoru. Nebo pan Jan Osyčka z tehdejší osady Presidencia Roque Sáenz Peña 
v provincii Chaco, vzdálené 800 km severně od Buenos Aires, založil školu v jedné místnosti 
své zemědělské usedlosti v r. 1922. Dojíždělo do ní na koních a sulkách 15 žáků, první učitel 
pobývající v Argentině u příbuzných v ní pracoval za stravu a byt. Památník československé 
kolonie z r. 1937 uvádí v argentinském Čaku počet 1.200 českých dětských hlav. Ve třicátých 
letech byla založena i pouze slovenská škola v osadě Bajo Hondo /asi 30 km od P. R. S. Peni/, 
rovněž s podporou československého Ministerstva školství a osvěty. 

                                                                                                                                         
V Buenos Aires a nejbližším okolí fungovalo několik škol pro československé děti, většinou 
zřizovaných Sokolem, v Paraguayi v oblasti Itapúa byla škola u českého spolkového domu v 
městečku Carmen del Paraná. Děti chodily dopoledne do argentinských či paraguajských škol, 
odpoledne do české či slovenské.              

Zásluhy na institucionálním zakládání škol má předválečný Československý ústav zahraniční, 
Československá matice školská v Argentině, Paraguayi a Uruguayi, Spolek pro podporu čsl. 
škol v zahraničí „Komenský“, který hradil část cestovného učitelům vysílaným z ČSR, spolek 
Zahraniční domovina Čecho-Slováků a dr. Rostislav Kocourek z Československého ústavu 
zahraničního, který byl dvakrát vyslán pomáhat při konstituování škol - v r. 1930 a r. 1936. 
Existovalo devět až dvanáct takových škol /některé jen dočasně/, byly zařazeny do školského 
systému ČSR jako takzvané doplňovací školy a ve většině se učilo s podporou československé 
exilové vlády i za války, kdy československý stát neexistoval. Byly v lokalitách Berisso u La 
Platy, v Temperley, ve Villa Dominico, ve Valentín Alsina, což dnes jsou jižní předměstí 
hlavního města Argentiny, v metropoli Buenos Aires - v ulici San Juan, ve čtvrti Devoto, ve 
velkoměstě-říčním přístavu Rosariu, které bylo druhým největším průmyslovým centrem 
Argentiny, leží 300 km od Buenos Aires, ve městě Santa Fe – 650 km severozápadně od 



Buenos Aires, ve zmíněném dnešním už městě Presidencia Roque Sáenz Peña, v osadě Bajo 
Hondo v Chacu, v Cerro Azul v provincii Misiones. Učilo se v nich dvakrát až čtyřikrát týdně 
odpoledne, měly řádnou dokumentaci včetně třídních knih a výročních zpráv zasílaných 
prostřednictvím pobočky Československé matice školské v Argentině do ČSR.

Školy vydávaly roční vysvědčení a propouštěcí vysvědčení po ukončení povinné školní 
docházky. Učitelé vysílaní z ČSR byli Maticí školskou, Československým ústavem 
zahraničním a Ministerstvem školství a národní osvěty vybíráni s jasně stanoveným cílem 
osvětové práce mezi krajany. Se znalostí vzdělávacích a komunitních potřeb cílové skupiny, 
se znalostí prostředků, které je praktické používat, jako je ochotnické divadlo, aktivní 
provozování hudby všeho druhu v orchestrech a sborech, s organizací spolkové činnosti 
v občanské společnosti a se vzory osobností československého světa. 

Profesní oporu měli i v československých církevních strukturách. Znali učitelské řemeslo 
včetně potřebných mimoškolních aktivit, uměli si získat úctu a důvěru komunity a zformovat 
si asistenty z řad krajanů. Naučili žáky sdílet hodnoty, podporovat vazbu a respekt ke 
společnému dílu. Bez výjimky byli vyzrálými osobnostmi, jejichž působení je dodnes znát.  
V r. 1947 jich jen do Argentiny a Paraguaye bylo vysláno 12, někteří v Jižní Americe byli už 
z dob před válkou. V letech 1920-1947 došlo k nezpochybnitelně úspěšnému spojení 
individualistického a institucionalizovaného úsilí ke společnému cíli a ideálu ve formování 
společnosti zahraničních Čechoslováků na jihoamerickém kontinentě.  

      Vysvědčení z jedné z československých škol                             

Po roce 1950 však nastala genocida tohoto systému. Tehdejší režim v ČSR neměl zájem na 
osobách s československým občanstvím či kořeny žijících v zahraničí, naopak, lákal pomocí 
placených agentů k návratu do původní vlasti, aby se zaplnila mezera po vyhnaných Němcích 
a poválečném úbytku pracovních sil/to ovšem agenti neříkali/. 

Matice školská byla zrušena v ČSR po komunistickém převratu, v Argentině a Paraguayi její 
činnost zakázána velvyslancem Kunošim, právně nezávislý Československý ústav 
zahraniční /jeho členkou byla i dr. Milada Horáková, téhož roku popravena za protistátní 
činnost/ byl v ČSR připojen jako bezvýznamné oddělení k MZV. Z krajanů se stali emigranti, 
z nichž se hodili do krámu jen někteří. Učitelům bylo z československé strany nařízeno vrátit 
se domů, z argentinské strany  jim byly kladeny překážky administrativního rázu. Někteří 
neposlechli. Na druhé straně peronistický režim v Argentině a stroessnerovský v Paraguayi 
potlačoval národnostní uskupení osob ze satelitních zemí SSSR, vinil je ze šíření myšlenek 



komunismu, jejich vzdělávací činnosti byly zakázány, někteří činitelé uvězněni, budovy bylo 
nutno převést na argentinské či paraguayské subjekty a směly se udržovat jen folklórně-
kulturní zvyky a sportovní činnosti.   

                                                                                                                                                        
Po roce 1989 již nedemokratické režimy neexistovaly v žádné z inkriminovaných zemí.  Ale 
těžko se mluví o váhání s institucionální podporou výuky v češtině a češtiny ze strany ČR, o 
neujasněné koncepci navzdory existenci ministerstev školství a zahraničí a jejich 
odpovědných sekcí, jejich příspěvkových organizací jako je DZS nebo Česká centra a 
parlamentních a senátních komisí. Jakoby Češi žijící v zahraničí, staří nebo mladí nebyli 
hodni pozornosti. Až zhruba za dvanáct let se přistoupilo k opětnému vysílání učitelů,  a to 
bez patřičného zmapování terénu a podmínek, takže například první učitel například přijel po 
desetiletích do argentinského Chaka v době, kdy tam bylo 50 st. tepla ve stínu /v měsíci lednu 
a únoru v subtropech obvyklých, k vyučování nevhodných/ a jeho nástupkyně dorazila 
do Buenos Aires na začátku letních prázdnin – měsíce prosinec, leden, únor/.  

Pomrhané příležitosti směrem k zahraničním Čechům by vydaly na zvláštní příspěvek – byly 
by o rivalitě ministerstev a jejich příspěvkových organizací, o lidech, kteří si na krajanech 
chtějí udělat jméno nebo získat peníze. O tom, že od výuky češtiny, popř. existence českých 
škol v zahraničí, instituce pověřené odpovědností za ni nepožadují hodnoty a ideje, ale 
pouhou instrumentální funkčnost. Nezapojují místní síly, jakoby jim nevěřili. O tom, že státní 
příspěvkové instituce, ministerstva a někteří učitelé a lektoři vnímají výuku českého jazyka 
nikoliv jako hodnotu, ale jako prostředek, kterého se vzdají, když se jim zdá, že nenaplňuje 
jejich konjunkturální politické potřeby či koryto a kariéru. 

Nemyslí tak naštěstí všichni, krajané a jejich spolky už vůbec ne, České školy bez hranic také 
ne, ani někteří učitelé v zahraničí. Zastaralost systému podpory výuky češtiny /problému/, 
jemuž se nikdo nevěnoval, respektive ho zjednodušil na úspory, dospěla k hranici řešitelnosti. 
Mimo republiku žije údajně na dva miliony zahraničních Čechů – nemáme ani úřad, který by 
na jednom místě vyřizoval naše občanské záležitosti včetně výuky češtiny a škol /pro srovnání 
pod Krajský úřad Jihočeského kraje spadá cca 637 tisíc lidí/, jak to činil kdysi 
Československý ústav zahraniční. Doba se změnila, že.. Příspěvková organizace ministerstva 
školství známá pod zkratkou DZS, je pověřena spoustou jiných úkolů a plněním vládních 
programů, jak jsem slyšela na této konferenci od paní ředitelky, spolupracuje, nemůže 
pochopitelně poskytovat všechny služby, které zahraniční Češi potřebují. 

                                                                                                                                                       
Jsem jen jednou osobou z množiny zahraničních Čechů /migrantů i usedlých trvale/. Trápí mě, 
že roztříštěnost vztahu České republiky k lidem s českými kořeny, přátelům ČR, kteří zde 
studovali, či pracovním migrantům, a dokonce i projevy fachidiotismu ze strany státní 
byrokracie a na ní závislých grantových či zaměstnaneckých otrocích nemohu ovlivnit k větší 
užitečnosti. 

V dokumentech z Rumunska, ex-Jugoslávie, z Argentiny a Paraguaye bylo znát, jak se téma 
krajané a čeština proměnilo. Do popředí vystoupila úloha učitele/ky /u krajanů i v ČSBH/. 
Učitel češtiny je komunitním pracovníkem, inspirátorem, mediátorem a komunikátorem více 
než zadavatelem, kontrolorem a badatelem v krajanském nebo lingvisticko-historickém 
teráriu, musí poskytovat zpětnou vazbu, na jeho osobnosti velmi záleží, více než na osobách 
tuto oblast spravujích. Učitelé vyslaní DZS a MZV jsou často bez profesního bezprostředního 
koučingu z centra, propadají nejistotě i smutku /viděli a slyšeli jste to, vážení kolegové, 
v dokumentu/.    



Také jsem propadala beznaději a propadám doposud. Ale v takových chvílích si vzpomenu na 
jednu vyučovací hodinu, kdy jsem chtěla naučit tzv. charakteristiky a rod – malý/á, tlustý/á, 
hluchý/á, slepý/á – a tu vstal čtyřicetiletý student a řekl – ne,ne, paní učitelko, ciego se česky 
neřekne slepý, naběhla jsem si na vidle a zeptala se, jak se to tedy řekne. Dostalo se mi 
odpovědi, že babička říkala - hovnovidim. Slzela jsem smíchy všemi tělesnými otvory a 
poučila se, že čeština je hodnota, předávaná v rodině spolu s recepty a zlatými prsteny po 
předcích.                                                                                                                                         

Vracím se k teritoriálnímu problému, v současnosti výuka češtiny pod dohledem DZS a MZV 
v Buenos Aires a jeho okolí skomírá, věkově staří odcházejí a mladých není mnoho, když jim 
starší generace výuku nedoporučí. Oblíbené jsou jiné aktivity – tanec, kuchyně, sborový zpěv. 
Na jedné z buenosaireských univerzit probíhá semestrální výuka české kultury, ve španělštině. 
V Paraguayi bylo učitelské místo zrušeno a dojíždí tam český učitel ze severu Argentiny, 
škola ve Villa Dominico bude muset být sdílena s lokálním volejbalovým družstvem, /což 
není od věci, jelikož volejbal v Latinské Americe včetně Argentiny kdysi implantovala 
nábožensky zaměřená organizace YMCA prostřednictvím Čecha z Kroměříže, pana Benedikta 
Kociana, nadšeného Sokola. 

Projekt České školy bez hranic v Buenos Aires zkrachoval na lokální byrokracii a neochotě 
vydat něco z vlastní kapsy.  Nicméně, jsou zájemci v Brazílii a v Chile. Se správným 
managementem by mohlo být vše jinak, vždyt´ zájmová činnost v podobě českých lidových 
tanců, hudby a kuchyně jen kvete /je to zážitkové, vizuální a sexy/. Jediná nově vybudovaná 
spolková budova a nová víkendová školička byla otevřena v argentinské provincii Misiones 
nebetyčnou zásluhou novodobé krajanky pí Sylvy Berkové de Arredondo a její bolivijsko-
české rodiny. Budova se jmenuje Mamienka. Největší fungující československá kolonie 
v Argentině ve městě P.R.S. Peña má nejen morální podporu města Velké Bílovice, 
občanského sdružení Chacocheco a Jihomoravského kraje. Ostatní spolky musí spoléhat na 
učitele vyslané z ČR a jejich šikovnost.

  Mamienka

Patrně se nehodláme poučit ani v sousedních malých evropských státech, kde systémová 
státní podpora funguje. Např. v Holandsku existuje Nadace pro nizozemské vzdělávání 
v zahraničí, školy vznikají z iniciativy nizozemských občanů a institucí působících 
v zahraničí, v r. 2008 to bylo na 180 vzdělávacích institucí v nizozemském vyučovacím 
jazyce a v duchu nizozemské kultury, s 9.000 žáky od 4 do 18 let. Podléhají nizozemské 
legislativě a směrnicím ministerstva školství, poskytují několikahodinovou týdenní výuku 
nizozemského jazyka a kultury, celodenní výuku i výuku na dálku- několik programů pro 
domácí vzdělávání schválených Ministerstvem školství. 

Vyučujícími jsou povětšinou nizozemští občané žijící v zahraničí s ukončeným příslušným 
pedagogickým vzděláním. Financování zabezpečuje Ministerstvo školství NL, Nadace pro 
nizozemské vzdělání v zahraničí NOB, rodiče školáků a zájmové instituce a firmy. Finanční 
příspěvek dostávají žáci nizozemské národnosti i žáci z jiných zemí, pokud je jejich 
mateřštinou nizozemština. 



Dávno mi může být vše ukradené, jsem v důchodu, jenomže si myslím, že český jazyk a české 
komunity v zahraničí, nesmějí být pozorovány jako v teráriu, jsme kusem národa, který žije a 
reflektuje po svém podstatné a elementární.
Dámy a pánové, členové komisí, ministerští úředníci a stratégové příspěvkových organizací, 
diplomaté, badatelé a příslušní náměstci a ministři - jsme slepí nebo jsme jako Křepelkovic 
babička….?
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