Ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity, za péči o české kulturní
dědictví v zahraničí a za budování dobrých vztahů mezi zahraničními Čechy a Českou
republikou, udělené 6. září 2010 v Národním muzeu na konferenci Krajané a kultura.
Helena Baslerová
Předsedkyně Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku, neúnavná redaktorka a
vydavatelka časopisu Klub, prezidentka českého kulturněhistorického centra. Členka řady
dalších krajanských spolků, jako je Sokol, České srdce, Akademický spolek nebo Českorakouská společnost. Iniciovala sbírku na pamětní desku Karlu Hašlerovi, odhalenou v roce
2005 v koncentračním táboře Mauthausen. Usiluje o užší spolupráci a koordinaci mezi
rakouskými krajanskými spolky, které často působí příliš izolovaně.
Fanynka Husáková
Dlouholetá předsedkyně České Besedy Rijeka, krajanského spolku, který patři mezi
nejaktivnější v Chorvatsku. Při besedě Rijeka působí tři taneční skupiny, pěvecký soubor,
divadelní soubor i loutkové divadlo. Díky úsilí a obětavosti Fanynky Husákové probíhá
v Rijece výuka češtiny a podařilo se vybudovat Český dům.
Vlastenka Krišan
Jedna z duší české krajanské komunity v Srbsku, předsedkyně krajanského sdružení Češi
jižního Banátu, organizátorka a propagátorka Dnů české kultury v Srbsku, dlouholetá
redaktorka vysílání Radia Bela Crkva a Radia Slonce.
Helena Miškufová
Stála u zrodu košického Českého spolku na Slovensku, organizátorka nesčetných kulturních
akcí a setkání na Slovensku, zasadila se o instalaci sochy T G Masaryka v Topolčiankách a
desky Josefa Poláka v Košicích. Od roku 1995 do roku 2007 vydávala měsíčník Česká
beseda, od roku 1999 je autorkou českého vysílání ve Slovenském rozhlase. Od roku 2005
organizuje činnost Slovensko-českého klubu na Slovensku, s nímž připravila řadu projektů. Je
autorkou scénáře filmu Návrat tanečnice o životě ředitele Východoslovenského muzea Josefa
Poláka.
Ludmila Muchina
Předsedkyně české národní rady Ukrajiny, která sdružuje 18 krajanských spolků, sama stojí
v čele spolku Vyšehrad, lektorka češtiny, organizátorka tzv. plesu, kterého se účastní folklorní
soubory z celé Ukrajiny, spoluorganizátorka ozdravných pobytů krajanských a ukrajinských
dětí v České republice, autorka několika publikací.
Marie Nenadálová
Pomáhala posrpnovým exulantům ve Švýcarsku, mezi které sama patřila. Dlouholetá členka a
vedoucí pracovnice Klubu Jan Palach a Jan Zajíc v Zurichu, každoročně organizuje
vzpomínkové akce k uctění smrti mučedníků Pražského jara Jana Palacha a Jana Zajíce.
Zasloužila se o vznik pomníku Jana Palacha, odhaleného v roce 1986 ve Vevey z iniciativy
Madelein Cuandet. Pracovala i v předsednictvu Svazu spolků ve Švýcarsku.

