Slováci v Prahe
20 rokov
Obce Slovákov
REGIÓNY

V NAJSTARŠEJ OBCI
MARTA PASSIANOVÁ

(2005-2007), ekonómka, teraz cestovateľka
Vyštudovala Vysokú školu pedagogick
v Nitre. K jej záujmom patrí čítanie cestopiso
a sledovanie historických, kultúrnych a príro
dopisných zaujímavostí. Ako sama hovorí, rad
poznáva život ľudí v ich prirodzenom prostre
dí a od mestského ruchu si najlepšie odpoč
nie v lese alebo len tak pri práci na záhradke
„Funkciu predsedničky som preberala p
M. Beňovi (1998 – 2005), ktorý mal za sebo
už dve volebné obdobia a vzdal sa svojej funk
cie z pracovných dôvodov. Vo výbore, v ktoro
som predtým pracovala, sme mali veľmi dob
rý kolektív, ktorý pokračoval v práci v podsta
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SLOVENSKÉ KORENE, s celoštátnou pôsobnosťou pre všetkých Slovákov
Štatút: Občianske združenie – samostatný
právny subjekt, registrovaný na Ministerstve
vnútra ČR podľa zákona č.83/1990 Sb.o združovaní občanov dňa 29.10.1992.
Výbor: Ing. Eva Kostrišáková (predsedníčka),
PhDr. Juraj Rácz (podpredseda, šéfredaktor),
Ing. Viera Čápová (hospodárka), členovia: Peter Ambro, Ján Hutník, náhr. Magda Kubíčková.
Počet členov: 276

PREDSEDOVIA SPOMÍNAJÚ
Ing. JAROSLAV ŠKORÍK

zakladateľ Obce Slovákov v ČR, teraz majiteľ
Koliby Javorník v Prahe 6 – Řepy:
„Zakladanie Obcí Slovákov v Českej republike začalo v Prahe v časoch, keď som vykonával funkciu predsedu OS celorepublikového charakteru. Stalo sa tak na prelome rokov
1992-1993 a hlavným dôvodom vzniku tohto
občianskeho združenia bolo udržanie kontaktov s Maticou Slovenskou, čo priamo súviselo
so zachovaním stykov so Slovenskou republikou. Popri tom bolo naším cieľom napomáhať Slovákom žijúcim v Čechách orientovať
sa v legislatíve po rozdelení republiky. Pomáhalo pri tom zakladanie jednotlivých regionálnych združení a vznikajúca komunikácia medzi nimi, k čomu prispelo aj založenie časopisu občianskych združení v ČR. K tomu všetkému bola okrem mnohých legislatívnych, administratívnych, ako aj organizačných záležitostí potrebná aj kolegialita a slušnosť najmä
vo vtedajšom vedení OS. Pretože sa tak nestalo, po krátkom pôsobení som radšej ukončil svoju aktívnu činnosť a dal sa na samostatné podnikanie.“
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v nezmenenom zložení. K osvedčeným akciá
sme začali postupne realizovať aj nové nápad
aby sme naše aktivity rozšírili ešte viac. Patri
k nim napríklad spolupráca s ďalšími OS v Č
najviac s Kladnom, ktoré je najbližšie, ale ra
sme chodili aj do vzdialenejších Karlových Va
rov na Slovenskú veselicu, kde sme sa stretá
vali aj s členmi OS zo Sokolova. Ako predse
dovia sme zároveň veľmi dobre spolupracova
li a rozšírili kontakty prakticky so všetkými Ob
cami Slovákov.
Samozrejme, že nie všetko sa podari
z našich predstáv uskutočniť. Usilovala som s

