
Ocenění za dlouholetou práci pro krajanské komunity, za péči 
o české kulturní dědictví v zahraničí a za budování dobrých 
vztahů mezi zahraničními Čechy a ČR, udělené 10. září 2014 
v Národním muzeu v Praze. 

Hana Husenicová, Slovensko

Dlouholetá členka bratislavské organizace Českého spolku na 
Slovensku, posledních 8 let je předsedkyní a motorem celého spolku. 
Bratislavská organizace pod jejím vedením pořádá pestrou škálu 
aktivit a účastní se projektů, zaměřených na kulturní a společenský 
život české národnostní menšiny na Slovensku. Jde například o 
cyklus Kulturní večery, který – jak název napovídá – podporuje český 
jazyk a posiluje českou identitu. Hana Husenicová je tichý člověk, ale 
je za ní vidět hodně práce.

Lenka Laličová, Chorvatsko

Lenka Laličová je už přes 20 let nezaměnitelným hlasem českého 
vysílání Rádia Daruvar. Za tu dobu má na svém kontě stovky 
zpravodajských i hudebních pořadů, v nichž informuje o všem 
podstatném, co se v české menšině v Chorvatsku i v České republice 
děje. Daruvarské rádio má pro život krajanské komunity velký 
význam a Lenka Laličová svou prací napomáhá k udržení dobré 
češtiny a informovanosti mezi chorvatskými Čechy. V posledních pěti 
letech Lenka vyrábí také televizní pořady pro českou menšinu 
v Chorvatsku. 

Larisa Lanovyk, Ukrajina

Paní Larisa Lanovyk je učitelkou v obci Mykolajivka. Stojí v čele 
spolku Holenderští Češi, který má přes 150 členů. Jeho cílem je 
připomínat historii a tradice původních českých přistěhovalců. Spolek 
má vlastní výstavní prostory, kde se krajané scházejí a kde Larisa učí 
češtinu. V roce 1994 Larisa Lanovyk založila folklorní umělecký 
soubor Studánka. Ten se postupně rozrostl na část hudební, 
pěveckou i taneční, a má několik věkových kategorií. Soubor 
Studánka se účastní nejrůznějších festivalů na Ukrajině i v České 



republice, a za své profesionální výkony sklidil řadu ocenění. Je 
laureátem celoukrajinského festivalu národní tvorby. Soubor 
Studánka pravidelně vystupuje na krajanském folklorním festivalu 
v Praze, odkud si odvezl cenu za nejlepší výkon. V Praze nechybí ani 
letos. 

Dana Seidlová

Dana Seidlová, rozená Guthová, je vnučkou proslulého propagátora 
sportu Jiřího Gutha Jarkovského. V roce 1969 odešla s rodinou do 
Německa a poté do Švýcarska. Svůj život v exilu zasvětila skautingu 
– pořádala tábory, na kterých se setkávaly děti exulantů 
z evropských zemí i Ameriky. Na táborech se utužovalo přátelství, 
ale i český jazyk. Dana Seidlová spoluzaložila tábořiště Válenda na 
Rýnu, které funguje dodnes. S manželem zorganizovala řadu dalších 
skautských podniků a setkání. Po roce 1990 se podílela na 
výměnných pobytech českých skautů ve Švýcarsku. Její život je 
zachycen v knize Zrcadlo mé duše. Dana Seidlová má přezdívku 
Pirátka. 

Olga Schmalzriedová, Belgie

V 80. letech se provdala do zahraničí. V Belgii začala učit češtinu. Od 
roku 1990 je členkou krajanského spolku Beseda v Bruselu. Už 16 let 
pracuje ve výboru spolku, v současné době je předsedkyní. Beseda 
v čele s Olgou Schmalzriedovou je velmi aktivní – pořádá setkání pro 
děti i dospělé, koncerty, spolupracuje s dalšími spolky a institucemi, 
vydává vlastní Zpravodaj. Bruselská Beseda je živoucím příkladem 
spolku, který dokázal zajímavým programem přilákat a propojit 
všechny generace krajanů až po ty nejmladší. V roce 2004 spolek 
obdržel cenu Gratias Agit, v letošním roce oslavil 110 let od svého 
založení.  

         


