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Váš příběh nebude zapomenut! 

V roce 2016 vznikl projekt The Czechoslovak Talks pod hlavičkou 
Nadačního fondu Dotek. Tento nadační fond se již od roku 2008 zabývá 
aktivitami podporujícími rozvoj vztahů mezi Čechy a Slováky žijícími 
v zahraničí a institucemi v České a Slovenské republice 
(http://www.dotek.org/cz/projekty). Celá řada setkání s československými 
krajany byla doprovázena vyprávěním jejich životních příběhů, které 
by rozhodně neměly být zapomenuty. Vznikl tedy samostatný projekt, který 
se zabývá právě jejich zaznamenáním a uchováním pro budoucí generace. 
Sbíráme příběhy rodinných osudů, osobních vzestupů i pádů, příležitostí, 
překážek a hlavně životních zkušeností. Vybrané příběhy následně 
zveřejníme na stránkách www.czechoslovaktalks.com a některé budou 
zpracovány pro další formy publikace.  

Instrukce pro vyplnění 

1. Formulář můžete vyplnit fyzicky viz níže, či elektronicky na internetových 
stránkách: http://www.czechoslovaktalks.com/zapojte-se/ 

2. Vyplněný záznam o životním příběhu zašlete na: 
info@czechoslovaktalks.com nebo na adresu Nadačního fondu Dotek 
s poznámkou na obálce: The Czechoslovak Talks. Adresa Nadačního fondu 
Dotek: Pobřežní 6/58, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika. V případě 
problému s vyplněním dotazníku, prosím, kontaktujte koordinátorku 
projektu Janu Soukupovou na výše uvedené emailové adrese 
nebo na telefonních číslech: +420 608 042 424 pro Českou republiku nebo 
na +1 (315) 636-6065 pro Spojené státy americké. 
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Kontaktní informace o Vás 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Telefonní kontakt /e-mail: 

Informace o osobě, o které budete vyprávět 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Telefonní kontakt/e-mail: 

 

 

Záznam o životním příběhu 

 

1. Odkud dotyčný/á z Československa pochází? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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2. Tušíte, proč a v jakém roce se rodina dotyčného/é či 
dotyčný/á sám rozhodl/a emigrovat? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3. Kde se dotyčný/á v nové zemi usadil/a? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. Tušíte, jaké byly vzpomínky dané osoby na Československo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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5. Čím se on/a či jeho/její rodina původně v Československu 
zabýval/a? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. Jaká byla jeho/její profese po emigraci? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7. Víte, jakého největšího úspěchu v novém domově dosáhl/a a 
díky čemu? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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8. Tušíte, co pro dotyčného/dotyčnou bylo po emigraci nejtěžší? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Děkujeme za vyplnění záznamu o životním příběhu a pomoc 
při uchovávání příběhů krajanů ve světě. 

Dovolte nám poslední otázku, chybí Vám něco z Vaší rodné 
vlasti či ve Vaší krajanské komunitě? 

Rádi bychom Vám i my byli nápomocni, napište nám jak. 

 

Po obdržení Vašeho dotazníku a seznámení se s jeho obsahem 
Vás budeme kontaktovat za účelem doplnění detailů životního 

příběhu, o který máte zájem se s námi podělit. 

Tým The Czechoslovak Talks 


