
Ocenění za dlouholetou práci pro krajanské komunity, za péči o české 
kulturní dědictví v zahraničí a za budování dobrých vztahů mezi 
zahraničními Čechy a Českou republikou, udělené 26. 9. 2012 

Světluška Prokopič  (Chorvatsko) – pracuje v české škole v Daruvaru, je 
autorkou několika učebnic a divadelních her, je předsedkyní Divadelní rady při 
Svazu Čechů v Chorvatsku. Svůj volný čas zasvětila divadlu. Je členkou České 
besedy v Dolanech, kde vede divadelní a taneční soubor. Ten se pravidelně 
účastní divadelních přehlídek v Chorvatsku, odkud si v posledních 6 letech přivezl 
řadu cen – např. cenu za nejlepší režii, za nejlepší představení atd. V roce 2011 
se divadelníci pod vedením Světlušky Prokopič představili na mezinárodních 
festivalech v Srbsku a v České republice.

Anna Vaďurová (Rakousko) – předsedkyně a dobrá duše ochotnického 
divadelního spolku Vlastenecká omladina ve Vídni.  Spolek vznikl před 130 lety a 
má za sebou bohatou historii. Měnil osazenstvo, repertoár i zkušebny, v 90. 
letech zakotvil ve vídeňské Komenského škole. V současné době připravuje 2 
premiéry ročně. Spolek udržuje tradici, ale zároveň uvádí v život nové nápady – 
jako jsou setkání „čaj o páté“ nebo taneční. Soubor spolupracuje s českými 
divadly a v České republice také vystupuje. Vrcholem jeho činnosti bylo 
vystoupení v Národním divadle v rámci projektu Otevřená náruč v roce 2006.   

Dagmar Takácsová (Slovensko) – pracuje jako lékařka v Košicích. Po rozdělení 
Československa se podílela na založení Českého spolku v Košicích a Českého 
spolku na Slovensku. Od roku 1998 je předsedkyní košického spolku, který pod 
jejím vedením získal v roce 2004 cenu Gratias Agit za obnovu pomníků 
Československých legionářů na Slovensku. Významně se podílí na organizaci Dnů 
české kultury a tzv. Českého plesu. V roce 1998 založila a od té doby vede 
Ženský sbor Českého spolku v Košicích. Soubor má na kontě 4 CD a úspěšné 
účinkování doma i v zahraničí.   

Karel Pokorný (Německo) – má lví zásluhu na tom že v Mnichově úspěšně 
fungují hned dvě krajanské organizace – SKV Sokol Mnichov a Společnost pro 
vědy a umění. Členem Sokola se stal v roce 1947. Od roku 2000 je starostou a 
duší organizace SKV Sokol Mnichov, která má široký záběr: od sportovních klání 
přes výstavy a společenské akce až po přednášky. Řadu let pracuje také 
v předsednictvu SVU. Činnost Sokola vtipně glosuje na stránkách Zvěstníku SKV 
Sokola Mnichov.

Anna Janků (Egypt) – žije už 43 let v arabském světě. Patří ke 
spoluzakladatelkám Sdružení českých žen v Káhiře, které vzniklo v roce 1992 
s cílem pomáhat českým ženám, žijícím v Egyptě. Sdružení je jedním z center 
šíření české kultury a uspořádalo vystoupení např. Evy Pilarové nebo Pavla 
Šporcla v Káhirské opeře. Sdružení také přispívá k vánočnímu evropskému 



charitativnímu bazaru. Od událostí tzv. arabského jara je Anna Janků 
spolupracovnicí Českého rozhlasu v Káhiře.


