
Renata Dutton: Recept z Bostonu (Czech and Slovak Association Boston)

Organizace byla založena v březnu 2004 v Bostonu, Massachusetts. 

Zakladatelky: Estera Mlch – Presidentka, Renata Dutton- Vice Presidentka, Marika 
Grantham - tajemnice 

Asociace je nezisková, charitativní, určena pro společenské a kulturní akce k zachování 
českého a slovenského jazyka, předání tradic a zvyklostí mladším generacím. 

Naše první akce byli většinou společenské: 

Setkání u kávy ve slovenské pekárně Continental Bakery se stalo měsíční tradici 

Zaměřili jsme se také na děti a uspořádali tzv. Playgroups, kde se matky s dětmi mohli 
setkat, četli se české pohádky, pouštěli se večerníčky a učili se české písničky. 

Mladší generace pořádala také lyžařské zájezdy, kde se přes den lyžovalo a večer zpívalo 
při kytaře. Všichni si rádi zavzpomínali na trampské písně a tradice. 

Naší první větší akci byl společný Nový rok v pěkném sále hotelu Holiday Inn v Bostonu. 
Přišlo okolo 150 lidí. Zahájili jsme tím rok 2005, který přinesl spoustu kulturního vyžití. 

Začali jsme pořádat výstavy, koncerty, divadelní představení, diskotéky, festivaly, 
Dožínky, Silvestry, setkání u kávy, setkání matek s dětmi, Den děti, a další akce. 

Jednou z důležitých akcí pro naše děti byla Češka školička. Běžela zhruba 2 roky. 
Bohužel byli problémy s pronájmem místnosti, naše organizace nedisponuje s žádnými 
prostory. 

Czech and Slovák Community TV show je nás největší úspěch. Kazdy týden po dobu 10 
měsíců jsme měli na TV stanici Boston channel 9 vlastní 30 minutové show, kde jsme 
představili všechny významné členy naší komunity a také hosty, kteří u nás vystupovali. 

Další velkou akci je Gala Ples, který jsme uspořádali již 3x. Přípravy jsou náročné, ale 
ples nemá konkurenci. K tanci hraje česko-slovenská skupina Express z NYC. 

Vystoupení a kulturní akce, které jsme měli možnost uspořádat mj. díky podpoře  
Ministerstva zahraničních věcí ČR: 

Jiřina Bohdalová a Martin Dejdar 

Lenka Filipová 



Olympic 

Cechomor 

Ivan Mládek 

Petr Kotvald 

Plastic People of thé Universe 

Václav Neckar 

Luděk Sobota 

Slovenští umělci: Miro Žbirka, Peter Nagy, Misha, a Maduar 

Naše výkonná řada má nyní 6 dobrovolníků. 

Organizace má zhruba 200 členů. 

Nevlastníme žádné prostory, musíme vše pronajímat. 

Akce pokrýváme ze vstupného a případných dotací. Často jsou ztráty, které hradíme z 
vlastních zdrojů. 

Všichni, kteří se podílejí na přípravách a činnosti, jsou neplacení dobrovolníci. 

Většina z nás čas věnuje z lásky ke kultuře a národu. 

Hlavní odměnou je pro nás akce, která se podaří. 

Před námi v Bostonu a okolí působil Masarykův klub, který pořádal mnoho nádherných 
akci. My jsme přišli s myšlenkou věnovat se více mladším generacím a dětem. 
Playgroups, MDD, česká školička, lyžařské zájezdy, byli začátkem naší činnosti pro 
mladé. Naše činnost se rozvinula do kulturní oblasti a dnes jsme pyšní na to, že jsme 
připravili mnoho koncertu a vystoupení. 

Naše akce jsou pro členy všeho věku. Generační problémy nemáme. 

Nezaměřujeme se na jedno odvětví, pořádáme kulturní, sociální, sportovní a poučné 
programy. 

Nemáme ani žádné politické problémy, komunita je k sobě velmi přátelská a sdružení 
dvou národů Čechů a Slováků nedělá žádné potíže. 

Hlavní problémy – nemáme vlastní prostory a máme nedostatek financí. 



Děkujeme Ministerstvu zahraničních věci za finanční dotace, které nám pomáhají 
finančně pokrýt kulturní programy. Také děkujeme za předchozí pomoc při organizací 
České školičky. Pomůcky nám velmi pomohly. 

Těšíme se na další spolupráci. 

Czech and Slovak Association Inc., Boston MA
P.O.Box 9, Boston, MA 02128

www.czskboston.org, renata_dutton@yahoo.com
603-553-9945


