VÝSTAVA SVAZU ČECHŮ V PRAZE 15

Zachraňte
naše děti
Městská část Praha 15 uspořádala ve
spolupráci se Svazem Čechů a partnerským městem Daruvar v pátek 27. října
odpoledne v Praze výstavu Zachraňte
naše děti (Odsun dětí z válečného Daruvaru do České republiky v roce 1991).
Všechny přítomné na zahájení výstavy přivítal starosta městské části Praha
15 Milan Wenzl, programem slavnostního zahájení prováděla místostarostka
Jitka Kolářová . Mezi přítomnými vítala
četné hosty jak z České republiky, tak
z Chorvatska. Pozvání přijala i paní
Viktorie Hradská, která před dvaceti
pěti lety zmobilizovala českou vládu
a byla iniciátorkou celé akce na záchranu dětí z válečného Daruvaru. Pozvání přijali také senátor a předseda Stále
komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich, představitelé
chorvatského velvyslanectví v Praze,
Československého ústavu zahraničního Praha a mnozí jiní. Z Chorvatska se
zahájení výstavy zúčastnila autorka výstavy Anna Vodvárková, předsedkyně
Svazu Čechů Anna-Marie Strumlová
Tučková, bjelovarsko-bilogorská místožupanka Táňa Novotná Golubiéová,
ředitelka NVI Jednota Lidija Dujmenoviéová a tajemnice úřadu poslance za
českou menšinu Lýdie Horvatová.
O válečné době a výstavě mluvila A. Vodvárková. Z jejího proslovu se
přítomní dozvěděli, jaké to bylo, když
v srpnu roku 1991 začaly na Daruvar
dopadat miny a krajané se zbraní v ruce
hromadně bránili domov. "Ceskoslovenský svaz v čele s jeho předsedkyní
Leonorou Janotovou hledal způsoby,
jak pomoci uzavřít mír. Poslal apel čes-

SPASITE NAŠU DJECU - Praška
gradska četvrt Praha 15 ugostila
je u okviru proslave svoga dana
izložbu o zbrinjavanju daruvarske
djece II Čehos l ovačkoj tijekom rata
u Hrvatskoj 1991. godine. Izložbu
je nastala u povodu obi lježavanja
obljetnice te značajne humanitarne
akcije, a Pražanima je omoguéi la da
shvate razmjere ratnih strahota i da
budu ponosni na svoje sunarodnjake
koji su nesebično pomogli djeci
hrvatskih Čeha, ali i drugih gradana
Hrvatske. Izložba i dalje ostaje
u Češkoj i bit ée postavljena u još
nekoliko gradova.

1

koslovenskému prezidentovi Václavu
Havlovi, který ihned zahájil akci pomoci. Do Daruvaru přijela parlamentní delegace v čele s Viktorií Hradskou, která
měla zjistit, jakou pomoc potřebujeme,
a dostala jednoznačnou odpověď: "Zachraňte naše děti."
Jen o dva týdny později odjela z Daruvaru první kolona autobusů, kterou
pro děti poslala československá vláda.
O několik dnů později jel konvoj druhý,
třetí a čtvrtý. Patnáct set dětí bylo ubytováno v rekreačních střediscích po celé
České republice. I když odjely na č tyři
týdny, zůsta ly tam čtyři měsíce. Měly
tam bezpečný pobyt a veškerou péči,"
připomněla A. Vodvárková.
Programu se svým projevem zúčas tnil a i Viktorie Hradská, která velmi
procítěně mluvila o té době a o návštěvě
válečného Daruvaru. Na českou vládu

apelovala: "Myslím, že je velká výhoda, že můžu mluvit o tamních Češích,
protože tím je naše svědectví nezaujaté. Všechno, co se odehraje dál, odehraje se s vaší pomoci, alespoň doufám. Prosím vás tedy ještě za matky
- tomu se ubránit nemohu, sama jsem
matka syna ve vojenském věku - zda
byste mohli povstáním a minutou ticha uctít Čechy, kteří brání svou vlast,
kteří padli, přestože ta vlast je jiná než
naše." Moderátorka programu J. Kolářová jménem místní části Praha 15
odevzdala paní Hradské dárek - kopii
projevu, který tenkrát přednesla v čes
kém parlamentu a kterým tehdy zača
la celá záchrana chorvatských dětí.
Jménem chorvatských krajanů
a dětí, které byly během války v bezpečí v České rep ublice, poděkovala
i místožupanka Táňa Novotná C;olubiéová a předsedkyně Svazu Ce-

chů

v RCH Anna-Marie Štrumlová

Tučková .

Zahájení výstavy se svým vystoupením zúčastnili i učitelé a studenti
Základní umělecké školy Trhanovské
náměstí. V závěru vernisáže zazpívali blok českých lidových písní tamní
Aktivní senioři. Se zpěvem se k nim
přidali i další přítomní. Ve vedlejším
sále se potom promítal autentický film
z válečné doby. Bylo něj velký zájem,
promítací místnost byla stále plná.
Mnozí projevili zájem o výstavu,
která bude v Praze 15 do 17. listopadu a už je o ní zájem i v jiných částech
Prahy a dalších městech v České republice. Chorvatská delegace měla pří
ležitost seznámit přítomné s veškerou
velmi bohatou činností Svazu a s akcemi české menšiny v Chorvatsku.
A.-M. Štrumlová Tučková/archiv

