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Jitka Smrigová – dlouhá léta pořádala v České republice a na Slovensku vzdělávací
dětské tábory a víkendové pobyty s rodiči, na nichž se děti seznamují s českým
jazykem, historií a reáliemi. Připravuje s dětmi kulturní vystoupení, které jsou
součástí programu spolku. V roce 2014 realizovala ve spolupráci s legionářskou obcí
přednáškový a výstavní projekt Poznej Československé legie. Pracovala také jako
externí redaktorka národnostního vysílání Slovenského rozhlasu. Od roku 2001 je
členkou předsednictva Českého spolku v Košicích.
Ema Snidevič – v roce 1990, kdy část volyňských Čechů v Malé Zubovštině na
Ukrajině z humanitárních důvodů přesídlila do Československa, stála u zrodu spolku
Volyňští Češi. Ten si předsevzal přivést mladou generaci zbylých obyvatel k českému
jazyku a tradicím. Spolek pořádal výuku češtiny pro děti i dospělé a řadu dalších
činností a akcí hlavně pro děti. Ema Snidevič byla také jednou z iniciátorek vzniku
pomníku obětem komunismu v Žitomyru. V roce 2015 stála u zrodu spolku Češi
žitomyrské oblasti.
Helena Springinsfeld – zasvětila svůj život Sokolu ve Švýcarsku. Od poloviny 80. let
je členkou sokolské jednoty Winterthur. Nacvičovala program na slety v letech 2000 a
2006. V období 1997-2003 byla místostarostkou Švýcarské župy. Od roku 1999 je
jednatelkou Svazu spolků ve Švýcarsku, aktualizuje webové stránky svazu. Aktivně
se angažuje také ve svazovém časopise Zpravodaj, jehož je korektorkou. Pracuje ve
výboru pro připomínku akcí 50. výročí srpnových událostí.
Libuše Stráníková – svůj život spojila s vydavatelstvím Jednota v chorvatském
Daruvaru. Od poloviny 70. let pracovala jako redaktorka různých periodik – např.
časopisu Přehled, Jednota nebo českých lidových kalendářů. Organizovala Kluby
mladých čtenářů. V letech 2005 až 2014 stála v čele vydavatelství. Paralelně byla
členkou a později předsedkyní České besedy Daruvar. V letech 2013 až 2017 byla
předsedkyní zastřešujícího Svazu Čechů v Chorvatsku. Vedle publicistiky se věnuje i
jazyku chorvatských Čechů a poezii.
Jitka Vykopalová – propojila svou práci na české ambasádě ve Stockholmu
s činností pro krajany. Přes 20 let je aktivní ve Švédsko-česko-slovenském spolku.
Dlouho byla kulturní manažerkou spolku, od letošního roku je předsedkyní. Podařilo
se jí činnost spolku obohatit o akce pro mladé a zaangažovat mladou generaci,
rodiče s dětmi. Připravuje program na každoroční setkání krajanů v Kyrkekvornu
včetně např. chvilky poezie. Přispívá články a fotografiemi do krajanského Bulletinu i
do Pozitivních novin.

