
 

 

Anketa spolku České kořeny 
k příležitosti 30. výročí sametové 
revoluce  
 
 
Zeptali jsme se osobností z našich 
dokumentů:  
 
 

 

Co přejete do dalších svobodných let České republice?   
 
 
„Mé kolébce, krásné české kotlině, přeji co 

nejméně škod v čase, který potřebuje na 

odchod našich generací zasažených 

totalitou. Mladé, odvážné historiky a 

sebevědomé představitele jako jsou 

současný pražský primátor nebo ministr 

zahraničí.  

Milan Matějček – spisovatel                                                                                                           

Vancouver, Kanada  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
„Hned po přečtení výzvy se mi vybavila  

Píseň pro Martu a nejspíš nebudu jediná, 

koho to napadlo... At´mír dál zůstává 

s touto krajinou - zloba, závist, zášť, strach 

a svár, ty at´pominou...Kéž by se ta slova 

vyplnila.                                                              

Zároveň vzpomínka na všechny ty, kteří 

obětovali svoje života za vlast – kéž to 

nebyly zbytečné oběti. A samozřejmě 

věřím a držím palce mladé generaci! 

Máša Exnarová – pedagožka, galeristka 
Ittingen u Basileje, Švýcarsko  



Naší republice přeji, aby vzkvétala, kráčela     
svojí přesvědčivou politickou a 
humanistickou cestou. Ne zpátky jako 
Rusko. Přeji jí také reprezentativního 
prezidenta, nového předsedu vlády, a aby 
naše vláda byla funkčně demokratická, 
zbavena všech ”přátelských” vazeb. 
Aby Česká republika byla příkladem jiným 
a doma se dobře a bezpečně žilo. 
Jako hudebník si hlavně přeji, aby naši 
spoluobčané nezapomínali, že kultura byla 
vždy pýchou naší vlasti! Kdo má rád 
kulturu, nebude nikdy teroristou. 

Jaroslav Šonský – houslový virtuos  
Norrköping, Švédsko  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Republice přeji zbavit se kolaborantů 
s bývalým režimem, jako jsou předseda 
vlády a prezident… 
 
Vratislav Langer – vědec 
Göteborg, Švédsko  
 
 
 

             
 
    
 
 
Česká republika prosperuje v mnoha 
směrech: ekonomicky, svobodným 
myšlením. Ale stále zde chybí dostatek 
snahy porozumět názorům ostatních, 
slušnosti, empatie a přející laskavosti  
– a to bych jí přála. 
V interview s paní Olgou Havlovou těsně 
po sametové revoluci, mi paní Havlová 
upřímně řekla:  
„Bude to chvíli trvat. Lidé zde se musí 
naučit pracovat, nekrást a nezávidět.“ 
                                                                             

Lenka Storzer - honorární konzulka ČR 

Victoria, Kanada  

 



Drahá oslavenkyně, 

při svém zrodu jsi dala svým lidem do 
vínku svobody, o kterých se jim předtím 
ani nesnilo. Tím jsi se také vložila do jejich 
rukou. Většina obdarovaných to uznává. 
Pro obě strany je jistě důležité, aby se tato 
harmonie dále vyvíjela. Proto přeji 
vzájemný respekt a rozvážlivost, aby se 
věc dále dařila. A protože svět kolem nás 
je složitý, nenech se vševědoucími 
manipulátory opít rohlíkem, 
                                                                        

Tomislav Vašíček – hudebník a technik 

Gablitz u Vídně, Rakousko  

 

 

 

   

Přeji České republice do dalších mnoha 

stovek let hlavně zodpovědné a laskavé 

obyvatele, kteří budou chránit její 

nádhernou přírodu, opatrovat a zvelebovat 

památky, jež jí zanechaly generace 

předků, kteří budou rozvíjet svou tvořivost, 

vzdělanost a vynalézavost ku prospěchu 

všech a budou pěstovat hezké mezilidské 

vztahy. 

Olga Schmalzriedová – učitelka a 

předsedkyně spolku Beseda Brusel 

 

 

 
 
 
 
 
 
Co já přeji České republice do jejích dalších 
svobodných let? Aby měla harmonické 
obyvatele bez závisti, která vede ke 
konfliktům. Aby si Češi byli stále vědomi, 
že jsou národem Karla IV., Komenského, 
Smetany a dalších významných Čechů a 
toto vědomí jim dávalo příjemný pocit 
domova. 
 
Blanka Karlsson – historička  
Norrköping, Švédsko  
 
 
 

  


