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PRAHA Lékařka Lucie Slavíko-
vá-Boucher se před dvaceti lety pro-
vdala do Francie. Když měly její
děti jít do první třídy francouzské
školy, netušila, že je musí zároveň
zapsat i do české školy. Nikdo jí
o této povinnosti neřekl, natož aby
poradil, jak je má učit.

Český stát nařizuje rodičům, aby
děti plnily školní docházku, ovšem
už neřeší, jak to mají dělat, když žijí
v zahraničí. O situaci českých škol
v zahraničí se budou dnes a zítra ra-
dit jejich zástupci z celé Evropy.

Slavíková brzy pochopila, že
bude muset učit děti sama. Navíc
zjistila, že podobné starosti mají
i další Češky v Paříži, a založila
v roce 2003 první Českou školu bez
hranic (ČŠBH). Nyní má síť devět
škol v Evropě a v Americe. Od září
by se mělo připojit dalších šest.

„Zpočátku byl problém vysvětlit
okolí, proč chci, aby moje děti umě-
ly česky. Říkali, že je to zbytečné,
když žijeme ve Francii. Jenže já

jsem chtěla, aby děti měly možnost
být v kontaktu s českým prostředím.
Naštěstí mě v začátcích podpořil teh-
dejší ředitel Českého centra Paříž
Michael Wellner-Pospíšil. Poskytl
prostory, kde se vyučuje dodnes. Za-
čínali jsme s pár žáky a teď už jich
máme okolo šedesáti, od předškol-
ních až po páťáky,“ vzpomíná čtyřia-
čtyřicetiletá lékařka.

Počáteční nadšení vystřídaly prak-
tické problémy. Slavíková potřebo-
vala materiály pro výuku dětí z bilin-
gvního prostředí. Žádné neobjevila,
a proto je musela spolu s kolegy vy-
tvořit sama. Metodiku posoudil Vý-
zkumný ústav pedagogický, který
potvrdil, že je v souladu s minister-
ským Rámcovým vzdělávacím pro-
gramem.

Ovšem tím potíže nekončily. „Mi-
nisterstvo školství si s námi neví
rady, jsme pro ně nadšenci, kteří
něco aktivně dělají pro děti v zahra-
ničí. Jenže jim příliš nezapadáme do
tabulek a přitom bych očekávala, že
právě oni nám pomůžou. Nároky na
rodiče jsou dost vysoké. Musí dítě

vyučovat češtinu v rozsahu prvního
i druhého stupně. Každé dítě by
mělo složit na konci školního roku
rozdílové zkoušky na tzv. kmenové
škole v Česku, kvůli tomu je třeba
minimálně jednou za rok přijet nebo
zaplatit učiteli, aby vycestoval ven,“
vypočítává Slavíková.

Nyní fungují školy bez hranic na
dobrovolnické bázi, dostávají ale
příspěvek od ministerstva školství
a zahraničí. Podle Jindřicha Fryče
z prvně jmenovaného úřadu je
schválena podpora škol až do roku
2015. „Na jejich vybavení bylo vy-
členěno 700 tisíc korun, na jednu
Českou školu bez hranic je limit
40 tisíc korun,“ vysvětluje. Ani to
ale není zcela bez problémů. „Jed-
ním z nich je to, že zakoupené po-
můcky zůstávají v majetku českého
státu a jsou nám pouze svěřovány,“
uvádí příklad Slavíková-Boucher.

Podle Stanislava Kázeckého z mi-
nisterstva zahraničních věcí je čin-
nost škol bez hranic aktivitou, kte-
rou chtějí v budoucnu podporovat.
„Letos jsme schválili novou koncep-

ci, která řeší situaci Čechů, kteří ode-
šli do zahraničí po roce 1989. Tito
Češi už nemají tak silnou potřebu
udržovat češtinu v rodině, právě pro-
to oceňuji činnost ČŠBH, která po-
máhá udržovat kontakt s českým pro-
středím. Poskytujeme jim prostor na
zastupitelských úřadech a v Čes-
kých centrech. V rozpočtu máme
15 milionů korun pro krajanské spol-
ky v zahraničí. Každý spolek si
může požádat o podporu do konce
srpna,“ říká Kázecký.

Podle Slavíkové však stále ne-
jsou podmínky ideální. Minister-
stvo školství bude sice na podzim
jednat o zrušení rozdílových zkou-
šek, ale to není cílem, kterého by
chtěly české školy dosáhnout.

„Zrušení zkoušek problém zahra-
niční výuky češtiny nevyřeší. Ztratí
se tím totiž motivace rodičů. Naším
cílem je, aby nás ministerstvo uzna-
lo jako oficiální vzdělávací institu-
ci. Svoji kvalitu můžeme doložit
a samozřejmě se nebráníme ani
tomu, aby ji ministerstvo kontrolo-
valo,“ uzavírá Slavíková.

V Bavorském lese jsou jiné
podmínky než na Šumavě.
Kvůli tomu prý nejde německý
projekt divoké přírody uplatnit
i na druhé straně hranic.

MAREK KERLES

VIMPERK Národní park Bayerischer
Wald uplatňuje už od roku 1983
princip ponechání horských smrko-
vých lesů přírodě bez zásahů člově-
ka. „Poslední průzkumy potvrzují,
že naprostá většina obyvatel ve staré
části parku dnes s touto filozofií sou-
hlasí, protože les se všude viditelně
obnovuje,“ řekl LN mluvčí národní-
ho parku Bayerischer Wald Rainer
Pöhlmann.

Proč tedy ekologové, lesníci
a místní obyvatelé nejsou schopni
dospět k podobné shodě i na Šuma-
vě? Podle náměstka ředitele Národ-
ního parku Šumava Jiřího Mánka je
důvod jednoduchý. Němci ponecha-
li přirozenému vývoji horské smrko-
vé lesy, měli ale výhodu, že na toto
pásmo v nižších polohách navazo-
val bukovo-smrkový porost. „V tom-
to porostu pak vytvořili ochranné
pásmo, široké 500 metrů až 1,2 kilo-
metru, v němž prakticky vykáceli
všechny smrky, aby se přes ně nemo-
hl kůrovec z horských lesů šířit dál,“

řekl LN Mánek. Vykácení smrků
v ochranném pásmu ale neznamena-
lo totální likvidaci lesa na holou
pláň, protože buky zůstaly stát.

„A v tom je základní rozdíl proti
Šumavě, kde pásmo horských lesů,
ponechaných přírodě, přechází ply-
nule v uměle vysázenou smrkovou
monokulturu,“ řekl Mánek. Pokud
by se nechaly horské smrčiny zcela
na pospas kůrovci, chránit níže polo-
žené, ryze smrkové lesy v okolí
22 obcí na území parku lze jen jed-
ním způsobem: vykácením širokého
pásma sousedního smrkového lesa

na holinu bez jediného stromu, kte-
rou už brouk nepřeletí. Podle Mánka
ale existuje ještě druhá, šetrnější
možnost, kterou dnes park uplatňu-
je: snaha zastavit kůrovce tam, kde
je dnes nejvíce rozšířen, včetně části
vyšších poloh. „Tento postup v ko-
nečném důsledku znamená, že se na
Šumavě bude kácet mnohem méně,
než když necháme kůrovce v hor-
ských smrčinách úplně na pokoji,“
uvedl Mánek. Přitom i on by byl pro
to, aby horské smrčiny zůstaly zcela
bez zásahu člověka. Jenže až poté,
co se pod nimi vytvoří nárazníkové
pásmo, podobné tomu bavorskému,
se zastoupením jedlí, buků, případ-
ně javorů, které kůrovec nežere.

I Jaromír Bláha z Hnutí Duha po-
tvrzuje, že v Bavorském lese se
v sousedství takzvaných bezzásaho-
vých zón nachází smíšený les, vhod-
ný jako nárazníkové pásmo proti ší-
ření kůrovce, zatímco na Šumavě se
jedná o smrkovou monokulturu.

„Jenže pokud chceme zachovat
přirozený vývoj vzácných horských
smrčin, nezbývá než vytvořit ochran-
né pásmo v této nepřirozené smrko-
vé monokultuře, včetně kácení ků-
rovcových stromů,“ tvrdí Bláha. Mo-
torové pily v níže položených smrko-
vých lesích jsou podle něj mnohem
lepším řešením než lesnické zásahy
a ničení přírodních podmínek ve
vzácných horských smrčinách.

Na Modravě se
kácelo i o víkendu

■ Aktivisté, kteří už týden blokují
těžbu kůrovcem napadených
stromů v Národním parku Šumava,
o víkendu neobjevili poblíž
Modravy žádného dřevorubce.
Tvrdí, že v neděli v zóně Ptačí
potok nepadl ani jeden smrk.
■ Správa parku naopak uvedla, že
se dřevorubcům podařilo pokácet
asi 80 stromů. Z místa na místo se
přesouvaly dvoučlenné skupinky
dřevorubců, které jenom kácely.
Odkorňovat a odřezávat větve, což
dělá velký hluk, budou až dnes.

Čeština v cizině
■ Výuka češtiny v krajanských
komunitách má dlouhou tradici.
Školy fungovaly už ve 30. letech
20. století například v Bulharsku
či v Argentině.

■ Nyní stát zajišťuje jen výuku pro
dospělé. Vysílá 12 učitelů ke
krajanským komunitám ve východní
Evropě či v Jižní Americe
a 80 učitelů na univerzity – třeba do
Mongolska či Indie.

■ Výuku češtiny pro děti školního
věku zajišťují dobrovolníci. První
školu bez hranic založila v roce
2003 Lucie Slavíková-Boucher
v Paříži.

■ Z dobrovolné aktivity se stala síť,
funguje po celé Evropě i v Americe.
Ve světě působí devět škol bez
hranic, od září se má připojit
dalších šest – například v Římě či
Florencii.

Studují nejen
gramatiku, znát

musí i dějepis
Učit děti v cizině? Stát si neví rady
Zákon nařizuje rodičům, aby děti plnily školní docházku. Už ale neřeší, jak na to, když rodina žije v zahraničí

Loňská tornáda vystřídalo
enormní množství srážek

Učíme se česky v Paříži. Již osmým rokem probíhá výuka v České škole bez hranic v Paříži. Děti se učí v prostorách Českého centra na velvyslanectví. FOTO ARCHIV ČŠBH

Nekácet horské smrčiny
znamená kácet jinde. A víc Červenec má podle

meteorologů jeden typický
rys: extrémy. V roce 2008
přinesl velké teplotní výkyvy,
loni krupobití a tornáda, letos
bouřky a značné množství
srážek.

VERONIKA FEJTKOVÁ

LIBEREC Zejména v Čechách srá-
žek spadlo letos v červenci až dva-
krát víc oproti dlouhodobému prů-
měru,“ upozorňuje meteoroložka
Dagmar Honsová.

Ještě v 80. letech se prázdninové
počasí tomu současnému velmi po-
dobalo. Časté deště střídaly sluneč-
né dny s teplotami do třiceti stupňů
Celsia. Zlom nastal až v 90. letech,
kdy bylo v červenci spíš sucho.
„Poslední roky sice zase prší víc,
ale neznamená to, že by se počasí
vracelo v čase. Nikdo neví, jak
bude v červenci příští rok. Obecně
se dá říci, že středoevropskému
typu letního počasí odpovídá spíše
deštivo,“ říká Honsová. O červen-
cových výkyvech v teplotách
a množství srážek si vede přesné zá-
znamy. „Třeba v roce 2009 přesáh-
la teplota jen třikrát 30 stupňů Cel-
sia. Červenec roku 2006 byl oproti
tomu vůbec nejteplejším. Loni
zase řádila krupobití a tornáda,“ vy-

počítává Honsová. Letošní červen-
cové rozmary nejvíce pocítili oby-
vatelé Libereckého kraje. I tento ví-
kend zvedl vytrvalý déšť hladiny
některých místních řek. V noci ze
soboty na neděli vyhlásili meteoro-
logové a vodohospodáři třetí stu-
peň povodňové aktivity na řece
Smědá ve Višňové-Předláncích.
Prvního stupně dosáhla i Lužická
Nisa v Liberci, Řasnice ve Frýdlan-
tu a Smědá v Bílém Potoku. Kritic-
ká situace z minulého týdne se
však neopakovala. Hladiny toků po-
stupně klesly a „bdělost“ včera pla-
tila už jen ve Frýdlantu. V obci Viš-
ňová, která při loňských povodních
v Libereckém kraji patřila k těm
nejpostiženějším, voda na několika
místech zaplavila louky a zahrady.
„Některým lidem se dostala do
sklepů. Silnici už uzavřenou nemá-
me a poslali jsme domů hasiče,“ po-
psala včera starostka Višňové Vla-
dimíra Erbanová.

Přestože letošní červencové lijá-
ky loňské předčily co do množství
napršené vody, stejně ničivé zápla-
vy, s jakými se obyvatelé Liberec-
kého kraje potýkali minulé léto,
nezpůsobily. Loni se povodňové
škody vyšplhaly přes deset miliard
korun, letos se zřejmě zastaví na ně-
kolika milionech.

Pršet by mělo ještě dnes. V úterý
a ve středu meteorologové předpo-
kládají skoro jasno až polojasno
s teplotami do 26 stupňů Celsia.

V Neapoli, kde žije,
vychovává Helena
Schwarzová s italským
manželem dva syny. Vždy
chtěl, aby mluvili česky. Loni
kvůli tomu založila pobočku
České školy bez hranic.
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LN Kdy jste začala řešit pro-
blém s tím, že syn by měl absol-
vovat českou náplň výuky?

Když synovi bylo šest. Nikdo
mi neřekl, že ho mám jako české-
ho občana kromě italské školy za-
psat i do české. U nás v Neapoli
české matky vůbec netuší, že jim
to nařizuje zákon. Nikdo to ne-
kontroluje, tak se to neřeší. Jen
jedné matce přišla pokuta, že ne-
posílá dítě do české školy.

LN Jakým způsobem má rodič
zajistit výuku, aby jeho dítě slo-
žilo rozdílové zkoušky?

Musí si poradit sám. To mu ni-
kdo neřekne, jak má učit. Mám
štěstí, že jsem učitelka, pro ostat-
ní rodiče je to velmi náročné. Prv-
ní stupeň se ještě dá zvládnout,
druhý už je hodně náročný. Není
to jen o gramatice, musí se učit
i vlastivěda a zeměpis. Řadu rodi-
čů to odradí a raději dítě ani nepři-
hlásí jako českého občana.

LN Proto jste se oficiálně připoji-
la k projektu škol bez hranic?

Ano. Poprvé jsem o něm slyše-
la loni v Praze na setkání krajanů.
Nadchlo mě to. Obeslala jsem pa-
desátku lidí v jižní Itálii, reakce
ale byly vlažné. Pro rodiče je to
další starost, musí děti vozit na vý-
uku, která probíhá o víkendu. Na-
víc to po nich vyžaduje, aby se dě-
tem věnovali systematicky, dohlí-
želi na to, aby plnily domácí úko-
ly. Nakonec se mi ustálila skupin-
ka devíti dětí. Je to vlastně jedno-
třídka, od prvňáčků až po deváťá-
ky. Od září se chceme scházet jed-
nou týdně. Podařilo se mi sehnat
další učitelku, takže budeme učit
ty mladší odděleně od starších.

LN Jste pro, aby se zrušila povin-
nost dojíždět na rozdílové
zkoušky jednou do roka do Čes-
ka?

Ani ne, pro většinu lidí by to
mohlo znamenat, že by ztratili mo-
tivaci vést děti, aby pokračovaly
v učení.

NA TRAŤ SPADL STROM

Při dvou nehodách
vykolejily tři vlaky
PRAHA Bez zranění se obešly vče-
rejší dvě nehody na železnici.
Časně ráno při nich vykolejily tři
vlaky a škoda je 3,3 milionu ko-
run. Na trati mezi Lochovicemi
a Příbramí byl příčinou vykoleje-
ní prázdného vlaku spadlý strom,
v Děčíně dvě soupravy vykolejily
při posunování. čtk

UTÍKAL OD ZRANĚNÝCH

Opilý řidič srazil
dva cyklisty
HAŤ Osmadvacetiletý řidič srazil
v noci ze soboty na neděli v Hati
na Opavsku dva cyklisty a zranil
je. Motorista jim nepomohl
a z místa nehody chtěl utéct.
V tom mu zabránili svědkové. Na-
víc řídil, přestože mu to soud zaká-
zal. Policisté mu naměřili v dechu
více než 1,2 promile alkoholu. čtk

ČERVENCOVÁ STATISTIKA

Po haváriích zůstalo
přes 60 mrtvých
PRAHA V červenci zahynulo na
českých silnicích podle předběž-
ných údajů 61 lidí, to je nejméně
za posledních 21 let. Nejhorší čer-
venec zaznamenaly statistiky
v roce 2003, kdy si nehody vyžáda-
ly 159 obětí, loni to bylo 104. čtk


