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zpátky do školy

Jak se učí čeština Ve všední dny chodí 
do svého zaměst-
nání, po večerech 
připravují výuku češ-
tiny a o víkendech 
učí. Většinou zdarma 
nebo za minimální 
plat. Lucie, Helena 
a Irena ve Francii, Itálii 
a Spojených státech 
probírají s dětmi 
krajanů českou grama-
tiku, kulturu i historii. 
text judita Matyášová

V Paříži to začalo  
Některé projekty vzniknou z naštvání. Máte plné zuby něčeho, co se nedaří za-
řídit, a řeknete si: tohle přece Musí fuNgovat!
Přesně takhle to měla Lucie Slavíková Boucher 
ve Francii, když před čtrnácti lety zakládala první 
Českou školu bez hranic. dnes má „na kontě“ sto de-
set školiček a škol po celém světě, kde se učí češtinu 
děti našich krajanů.  ve světě

K
aždá je úplně jiná, ale 
mají mnoho společ-
ného: nezapomněly si 
hrát, umí nadchnout 

a dokážou pohnout horou. 
Všechny tyhle vlastnosti se hodí 
učitelkám z českých škol v zahra-
ničí. Za minimální rozpočet vedou 
školy a školičky, kde učí češtinu 
děti našich krajanů. Pomáhají jim 

zvládnout  krkolomnou češtinu 
a záludnou gramatiku. A rozhod-
ně nesedí jen v lavici, ale jezdí 
společně na výlety, organizují 
besedy s pamětníky nebo hledají 
osudy našich legionářů. Lucie 
má svoji školní základnu v Paříži, 
Helena vede školičku v Neapoli 
a Irena učí v Chicagu, kde existu-
je škola už téměř sto let. 

Rodačka z Plzně vy-
studovala medicínu 
a v roce 1991 odjela 

za svým budoucím manželem 
do Paříže. Když šel její prvoro-
zený syn Rafael do první třídy, 
tak se náhodou dozvěděla, že 
nestačí výuka ve francouzské 
škole, ale musí se taky naučit 
češtinu a českou vlastivědu. 
Tenkrát totiž bylo úplně jedno, 
jestli vychováváte české děti 
u nás, nebo v zahraničí. Pokud 
mělo dítě české občanství, tak 
muselo dělat rozdílové zkouš-
ky z češtiny a české historie. 
„Od začátku jsem věděla, že 
chci, aby moje děti rozuměly 
češtině. Postupně se ji naučil 
i můj manžel, četli jsme jim 
české pohádky, doma jsem 
na ně mluvila česky. Jenže 
jedna věc je ,pouhé‘ mluvení 
a druhá věc je systematické 
vyučování. Na to jsem neměla 
čas, ani kvalifikaci,“ vzpomíná 
na počátky velkolepého pro-
jektu, který tehdy začal jednou 
malotřídkou v Českém centru 
v Paříži a dnes má stovky čle-
nů po celém světě. 

Běh na dlouhou trať
Lucie sehnala učitelky češtiny, 
oslovila maminky, které měly 
děti ve stejném věku, nakoupila 
učebnice a rozjela se výuka. 
Postupně vznikly další české 
školy v Berlíně, Londýně, 
Bruselu a Curychu. Síť spolku 
Česká škola bez hranic (ČSBH) 
se rozrůstala tak rychle, že 
Lucie byla sama překvapená, 
jaký je o výuku zájem. „Od za-
čátku jsem měla poloviční úva-
zek v práci a veškeré volno vě-
novala škole. Určitou dobu jsem 
nepracovala vůbec, protože 
těch aktivit přibývalo a nedalo 
se stihnout všechno dohromady. 
Vždycky říkám, že kdyby neby-

lo podpory mého manžela, tak 
naše školy nejsou,“ říká Lucie. 

Brzy zjistila, že problémy 
jednotlivých škol ve světě jsou 
vlastně stejné. „Nejdůležitější 
je, aby rodiče pochopili, že 
výuka a udržování jazyka 
je běh na dlouhou trať. Je to 
dvojnásobná zátěž pro děti, ale 
i pro rodiče. Ve všední den dítě 
chodí do školy a o víkendech 
k tomu má ještě češtinu. Musí 
de facto zvládnout stejné množ-
ství učiva jako kterékoliv jiné 
dítě v Česku. Tohle úsilí je ale 
vykompenzované tím, že ač jste 
v cizině, tak neztratíte kontakt 
s domovem, s rodiči, prarodiči. 
Může se taky stát, že po střed-
ní nebo vysoké škole pojede 
na semestr do Čech a nebude 
mít problém se uchytit. Anebo 
si tady najde práci či partnerku. 
Čeština zkrátka otevírá řadu 
možností do světa i domů,“ říká 
Lucie, která začínala v Paříži 
s malotřídkou. Nejdřív četli 
pohádky, pak přidávali lekce 
z české gramatiky pro první 
stupeň. Během čtrnácti let 
existence ČSBH Lucie a její ko-
legyně vytvořily výukový pro-
gram, který je na míru dětem 
našich krajanů. Kromě grama-
tiky a klasické vlastivědy jsou 
v něm i další témata, například 
příběhy českých výtvarníků 
nebo spisovatelů v legiích. 

Kuchařka pro školy
Pokud se někdo rozhodne, že 
založí školu, nemusí mít obavy, 
že je na všechno sám a začíná 
od nuly. Lucie totiž vytvořila 
„kuchařku“, jak postupovat, 
krok za krokem. Nejdřív je 
potřeba sehnat maminky, pak 
místo, potom učebnice a hlavně 
učitelky. „Ministerstvo školství 
i ministerstvo zahraničních věcí 
nás podporují, školy z těchto 

darů částečně platí učitelky. 
Jejich práce je hodně časově ná-
ročná. Ve všedních dnech chodí 
do zaměstnání, po večerech, 
po nocích připravují materiá-
ly pro výuku a o víkendu učí. 
Některé úplně zdarma, některé 
za minimální plat, který jim 
stěží pokryje náklady spojené 
s dojížděním nebo čas strávený 
přípravou. Naše školy by se bez 
dobrovolníků vůbec neobešly,“ 
říká Lucie, která z ČSBH vy-
budovala největší porevoluční 
neziskovou organizaci pro naše 
krajany. V roce 2011 jí čekala 
další výzva, její manžel dostal 
pracovní nabídku v Americe, 
a tak se rodina přestěhovala 
na rok do Kalifornie. Netrvalo 
dlouho a Lucie iniciovala vznik 
školy v Sillicon Valley. 

Lucie má právě teď dovolenou, 
kterou řeší „po svém“. Několik 
týdnů připravovala konferenci 
v Praze, kam přijely učitelky z ce-

Irenina malotřídka českých 
školáků v chicagu
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s antireflexem a tvrzením

Platí
pro děti 
a studenty 
do 18 let.

Nabídka platí na vybrané brýlové čočky a pouze při 
nákupu kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové 
čočky). Nárok na brýlové čočky zdarma mají pouze 
děti a mladiství do 18 let věku včetně. Tuto nabídku 
nelze kombinovat ani sčítat s jinými akčními nabídkami 
a slevovými poukazy. Akce platí do 30. 9. 2017. Více 
informací v prodejnách nebo na www.grandoptical.cz.
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lého světa. Akce se konala začátkem 
srpna a už teď chystá podzimní 
konferenci, která bude věnovaná 
Čechům v zahraničí. „Někdy je toho 
opravdu hodně, protože na celou 
organizaci jsme jen tři. Nedávno 
jsem našla e-mail, který mi před 
rokem poslala jedna učitelka české 
školy v Anglii. Omlouvala jsem se 
jí, že odpovídám s takovým zpoždě-
ním, a ona mi odepsala: „Vůbec se 
neomlouvejte, teď už chápu, jak je 
to náročné, a jsem vám moc vděčná 
za to, co děláte,“ říká Lucie, která 
i po čtrnácti letech existence českých 
škol tvrdí, že tohle její „dítě“ je pořád 
ještě příliš křehké, i když už svoji ži-
votaschopnost prokázalo mnohokrát.

zpátky do školy

KašPáreK Putuje do SvětaIrena studovala pedagogickou 
fakultu, ale teoretická příprava 
ji moc nebavila. Na jaře 1992 

se rozhodla pro radikální změnu 
a s tehdejším přítelem vyrazili 
do Chicaga. „Amerika pro nás byla 
symbolem svobody a naším jediným 
cílem bylo našetřit si dost peněz 
na cestování napříč kontinentem. 
Vztah nám ale dlouho nevydržel,“ 
vzpomíná Irena, která procestovala 
Ameriku a po návratu do Chicaga 
začala studovat na tamní univerzitě. 
Učila se němčinu a později španělšti-
nu, přes den seděla ve třídě a po ve-
čerech pracovala v kavárně, aby 
splatila školné. Z řadové studentky 
se ale shodou náhod stala lektorka 
cizojazyčné konverzace na fakultě 
a k tomu měla ještě jednu nabídku: 
nechtěla by učit české děti v krajan-
ské škole? 

Masarykova škola
„Od začátku jsem byla spíš 
s Američany, hlavně kvůli tomu, 
abych si zlepšila angličtinu. 
Krajanská komunita mě tenkrát moc 
nezajímala. Tehdy jsem ještě netušila 
skoro nic o historii Čechů v Chicagu. 
Před první světovou válkou to bylo 
město s třetí největší českou komuni-
tou na světě, hned po Praze a Vídni. 

která najednou získala parťáka se 
spoustou nápadů. 

Čeština pod lavicí
Jedna z jejich prvních společných 
akcí byla beseda o Masarykovi 
a poštovní známce, kde první 
prezident drží v náručí malou 
dívenku. Kláře se podařilo vysto-
povat, že děvčátko žije v sousedním 
státu Michigan, a tak ji pozvala 
do Chicaga. První impulz, první 
úspěch a pak série akcí, které 
učitelky pravidelně organizují pro 
svoji dětskou smečku. Jednou je 
to čtenářská soutěž, jindy zase 
vzpomínka na děti z Lidic anebo 
připomenutí tragédie z roku 1915, 
kdy se nedaleko Chicaga potopila 
loď Eastland, kde zahynuly desítky 
Čechů, pár metrů od břehu. Klára 
a Irena už svým žákům představily 
řadu umělců z Česka. A tak se mezi 
školáky objevil Jiří Lábus a Oldřich 
Kaiser, Jiří Mádl nebo muzikanti 
skupiny Please The Trees. 

 Učitelky z masarykovské školy 
v Chicagu radí nejen se zapeklitou 
českou gramatikou, ale vedou děti 
ke čtení v nejrůznějších formách. 
„Pravidelně k nám zveme spiso-

vatele, byla tady Iva Procházková 
nebo Renáta Fučíková. Pro děti je 
to vždycky zážitek, že se mohou 
setkat s autory svých oblíbených 
knih. Nedávno přijel Martin 
Vopěnka a představil román Spící 
město, který vypráví dobrodružný 
příběh čtyř sourozenců ve světě 
dospělých. Hlavně starším žákům 
se ta kniha moc líbila, párkrát 
jsem je přistihla, že si ji čtou pod 
lavicí,“ směje se Irena, která vy-
vrací mýtus o tom, že by současné 
děti málo četly. Rekordmanem 
školy v Chicagu je desetiletý Jurda 
Mech, který hltá knihy „po ki-
lech“. Vloni byl právě Renátou 
Fučíkovou nominován na Rytíře 
krásného slova, což je ocenění 
dětských čtenářů. Když se dozvě-
děl, že cenu získal, byla to radost 
pro všechny, ale pro rodinu také 
trochu starost s financováním cesty 
do Čech. Paní učitelky pomohly 
sehnat sponzora a Jurda nakonec 
doputoval až do Prahy, kde v sená-
tu převzal ocenění.

už se těším na září
Irena své žáky potkává i teď, 
během školních prázdnin. 

Někteří jedou k prarodičům nebo 
k příbuzným do Čech. Jedna 
prázdninová cesta může změnit 
přístup dětí k výuce. „Moje žá-
kyně Verunka jezdila každé léto 
k babičce a předloni mi řekla, že 
se jí do Česka moc nechce. Pak 
se ale v září vrátila celá nadšená 
a povídá: „Paní učitelko, já se 
letos do české školy docela těši-
la.“ A vtom mi došlo, že se asi 
v Česku zamilovala, a proto si 
chce zlepšit češtinu. Rok nato si 
Verunka s pomocí své české ro-
diny zařídila půlroční stipendium 
v Česku.  Myslím, že tím hodně 
inspirovala ostatní holky ve tří-
dě,“ říká Irena, která je ráda, že 
se podařilo do školy zapojit nejen 
děti, ale také rodiče. Krajanská 
škola v Chicagu díky aktivitám 
dvou učitelek už není jen místo, 
kam jezdí děti kvůli češtině, 
ale setkávají se tu krajané všech 
generací. „Zájem o naše akce 
je čím dál větší, i dětí přibývá. 
Letos v září nastoupí další po-
sila a otevíráme novou třídu pro 
prvňáčky,“ uzavírá Irena, která 
na příští rok plánuje spolupráci 
s českou Plzní a Plzní v Chicagu.

Kašpárek pimprle pochází 
z Česka a rád by se vydal 
do světa. Jenže jak se tam 
domluví, když umí jen česky? 
pomáhají mu děti z českých 
škol v zahraničí. helena 
schwarzová začala s projek-
tem v Neapoli a pak Kašpárek 
putoval po evropě. loutka se 
dostala až do chicaga (foto 
dole), kde mu české děti 
ukázaly pomník blanického 
rytíře od českého sochaře 
albína poláška.

Do zámoří za Masarykem  
Irena Čajková odmalička slyšela, že se má učit jazyky, protože to je 
jediná šance, jak se dostat z komunistického Československa.

Byly tady školy, firmy, hospody, 
dokonce je tu dodnes čtvrť Plzeň. 
Když jsem přišla poprvé do školy 
TGM v Chicagu, tak jsem měla 
pocit, že mě někdo přenesl do čes-
ké školy na venkově. Rozvrzané 
schody, mapa Československa ještě 
s Podkarpatskou Rusí a pár ošou-
paných lavic,“ vysvětluje učitelka, 
kterou ale první dojem neodradil. 
Celý týden učila na univerzitě 
a v sobotu měla tříhodinovou šichtu 
s malotřídkou českých školáků. 
Většina jsou potomci Čechů, kteří 
přijeli do Chicaga v 90. letech, jiní 
jsou prapravnuci původních českých 

krajanů. „Nejdřív jsem to brala jako 
půlroční záskok. Tenkrát ani nebylo 
jisté, jestli se škola nezruší. Starali 
se o ni krajané, kterým bylo přes 
osmdesát a už neměli čas ani energii 
řešit spoustu provozních problémů 
s historickou budovou a s výukou. 
Všechno se ale změnilo v roce 2011, 
kdy k nám přijel vedoucí odboru kra-
janů ministerstva zahraničních věcí. 
Vyprávěl mi o ČSBH a pochopil, že 
je tady potřeba učitel na plný úvazek. 
Za rok se mu podařilo sehnat posilu. 
V prosinci 2012 ministerstvo školství 
vyslalo Kláru Moldovou a všechno 
nabralo úplně jiný směr,“ říká Irena, 

Němčina a španělština ji zavedla na americkou univerzitu a čeština do kra-
janské školy v Chicagu, která funguje už 96 let.

Závěr školního 
roku 2016 v čes-
ké škole v paříži



téma

zpátky do školy
Naše rodinná čeština
helena schwarzová někdy učí na pláži, jindy vezme děti na exkurzi 
archeologických památek.
její žáci v Neapoli mají nejradši Čtyřlístek nebo detektiva štiku. Předloni poslali 
do světa loutkového Kašpárka, který byl zvědavý, co baví české děti ve světě.

Podobně jako Irena a Lucie, 
taky Helena vyrazila po roce 
1989 do ciziny. Z jazykového 

kurzu v Americe si odvezla nejen pár 
slovíček v hlavě, ale taky vzpomín-
ky na seznámení se sympatickým 
Italem. Po roce se vzali a Helena se 
přestěhovala do jeho rodné Neapole. 
Práce nebyla ani pro místní, natož 
pro cizinku, která tehdy mluvila lá-
manou italštinou. Za několik měsíců 
se dozvěděla, že se bude otevírat 
český honorární konzulát v Neapoli. 
„Konečně jsem sehnala práci, kde 
jsem mohla využít češtinu a zlepšovat 
italštinu. U nás doma to byl vždycky 
mix. Na děti jsem od začátku mluvila 
česky, ale když jsme byli s manželem 
a kamarády, tak jsme mluvili italsky. 
Znám ale české matky, které na své 
děti česky nemluví, ale učí je italšti-
nu s přízvukem,“ říká Helena, která 
vystudovala v Česku speciální peda-
gogiku. Když šli její synové do první 
třídy, musela řešit stejný problém jako 
ostatní maminky v cizině.  

sólo pro Čtyřlístek
Před osmi lety se Helena dozvěděla 
o ČSBH na kurzu výuky češtiny 
v Praze. Hned měla jasno: založí 
českou školu v Neapoli! A od září 
do její školičky nastoupilo deset 
žáků, někdo uměl jen pár slov čes-
ky, jiný mluvil téměř jako rodilý 
mluvčí. „Nejtěžší je přitáhnout děti 
ke čtení. Letos jsme měli poprvé 
Noc s Andersenem, kdy jsme si četli 
pohádky a taky komiksy. Dětem 
se hodně líbil Čtyřlístek. Rozdělili 
jsme si postavy, každý sledoval, kdy 
má svoji repliku. Ve škole jsme si 
taky četli Detektiva Štiku, který vy-

cházel od 70. let v Ohníčku. Vymysleli 
jsme divadelní představení, kde si 
detektiv vyzkoušel pátrání v Praze 
i v Neapoli,“ vzpomíná Helena, která 
svým žákům vypráví o zajímavých 
osobnostech z naší historie a hledá pa-
ralely mezi českou a italskou kulturou. 
Radost z učení a snaha přiblížit čes-
kým dětem naši kulturu má i své 
stinné stránky. Helena každý rok shání 
finance na podporu školních projektů. 
Výuka češtiny je v její školičce velmi 
levná, rodiče platí v rozpočtu na celý 
rok asi pět eur za dopolední vyučo-
vání, což je mnohem méně, než by 
platili za jakýkoliv zájmový kroužek 
na hodinu. „Máme štěstí, že nám pan 
konzul vyšel vstříc a učíme se přímo 
na konzulátu, takže neplatíme pro-
nájem. Vím, že je to pro rodiče i děti 
hodně náročné. Musí zvládnout učivo 
v italské škole a k tomu ještě češtinu. 
Někdy ale nedorazí, protože je toho 
na ně moc. Občas mě mrzí, když se 
ani neomluví, že nepřijdou do školy. 
Celý týden dělám přípravu pro sobotní 
výuku, pro každé dítě zvlášť. Když 

žák nepřijde, tak přijde celá práce 
vniveč,“ vysvětluje Helena, která svou 
školou v Neapoli inspirovala i další 
ženy po celé Itálii. Postupně vznik-
ly školy v Římě, Florencii, Miláně 
a Boloni a mají několik společných 
programů. 

Zamilovaná čeština
Předloni Helena vymyslela s kolegyní 
Simonou z Milána zajímavý projekt. 
„Koupila jsem si v plzeňském Muzeu 
loutek Kašpárka a napadlo mě, že by 
mohl putovat po jednotlivých měs-
tech a děti by vyprávěly, co je u nich 
zajímavého. Naši školáci mu ukázali 
nejstarší divadlo v Evropě, nakreslili 
neapolskou pizzu a přidali obrázek 
Vesuvu. Potom loutku poslali do české 
školy v Miláně. 
Projekt se zalíbil Lucii Slavíkové a do-
poručila ho dalším českým školám 
po celém světě, tak se z něj stal svě-
toběžník,“ směje se Helena, která má 
pořád spoustu nápadů. Příprava výuky 
a sobotní vyučování jí zabírá hodně 
času, ale jak říká: „Bez manžela by to 

nešlo. Už si zvykl, že sobota je prostě 
moje. Neděle je zase jeho, jezdíme 
na oběd k tchyni,“ říká nadšená uči-
telka. 
Její starší syn dokončuje vysokou 
školu v Neapoli a možná někdy bude 
uvažovat o tom, že se přestěhuje 
do Čech, protože by sehnal práci 
snáz než v jižní Itálii, kde je velká 
nezaměstnanost. Mladší se připravuje 
na maturitu a má teď jiné „starosti“, 
říká Helena, která mu před třemi lety 
domluvila pobyt v Německu, kde je 
taky česká škola. „Tam se seznámil 
s dcerou české učitelky a zamilovali 
se do sebe. Najednou má pro ně češ-
tina nový význam, protože je to jejich 
jediný společný jazyk. Tak to je další 
dobrý důvod, proč se učit česky,“ říká 
Helena.

Učitelky češtiny si musí 
pomáhat
Začátkem srpna se v Praze konala 
konference učitelek z celého světa, 
kterou organizoval spolek Česká škola 
bez hranic. tato nezisková organizace 
byla založena v roce 2003, za podpory 
Českého centra a Velvyslanectví Čr 
v Paříži. Spolek podporuje aktivity 
dalších 110 škol v zahraničí, kde se 
vyučuje čeština. Na konferenci učitelky 
diskutovaly o svých zkušenostech. 
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