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V New Yorku, 24. ledna 2015 
 
Attn.:  
Pan Marcel Chládek, 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
Vážený pane Ministře,  
 

naše zastřešující krajanská organizace založená v roce 1891 je sama či 
prostřednictvím svých dceřiných a sesterských organizací důležitým aktivním partnerem 
České republiky na poli geopolitiky, kultury, vzdělání a obchodu.  Ve vedení těchto entit 
jsme všichni dobrovolníci, kteří s nadšením investují svůj čas, vlastní finanční prostředky a 
znalosti do prezentace, reprezentace a propagace našeho kulturního dědictví a zejména 
současné moderní České republiky. Naše nadace asistují cílům ČR na mnoha úrovních, ať už 
je to v rámci oblasti New York, v aktivitách v rámci OSN, v minulosti pak mimo jiné 
například ve věcech vstupu ČR do NATO, či bezvízového styku s USA. 

 
Určitě je Vám, pane Ministře, známá aktivita jedné z našich dceřiných organizací, 

AFCSLS, založená v roce 1948 pod záštitou Eleanor Roosevelt, která během studené války 
pomohla tisícům politických uprchlíků a vystěhovalců z celého východního bloku.  Po 
sametové revoluci se organizace začala věnovat zejména podpoře vzdělání v bývalé vlasti. 
Vážený pane Ministře, AFCSLS během posledních několika let investovala z vlastních a 
privátních zdrojů částku zhruba jednoho milionu dolarů do pilotních programů pro 
talentované mladé profesionály a nadané studenty středních škol. Samotná BBLA přispěla 
desítkami tisíc USD a například rovněž já osobně s nadšením několika desítkami tisíc USD. 
Dobrovolnici nadace společně se zástupci České republiky přesvědčili vedení Johns Hopkins 
University, že Česká republika je nejen geograficky, ale zejména akademicky ideálním 
místem pro vznik CTY v centrální Evropě. 
 

Specifickým cílem naší nadace je umožnit přístup k nejvyšší možné úrovni světového 
vzdělání nejen pro děti z bohatých rodin, ale všem talentovaným. Vzdělání nesmí být 
elitářské.  Program CTY otevírá další možnosti a metody výuky pro všechny, což potvrzují i 
čeští pedagogové, kteří v něm se studenty již pracují. Přítomnost centra v ČR by pak výrazně 
snížila náklady pro jednotlivé studenty. Konečným cílem pak je, aby český talent měl ty 
nejlepší podmínky k rozvoji doma, a současně aby se ČR stala magnetem pro nadané mladé 
lidi z ostatních zemí. Naším zájmem přitom je, aby ti nejtalentovanější čeští studenti zůstávali  
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doma a hlavně se rádi vraceli do České republiky. Pro Vaši informaci doplňuji, že náš 
program pro talentované mladé profesionály přímo vyžaduje, aby se jeho absolventi vrátili po 
své zahraniční, námi financované stáži, do ČR.  
 

Vážený pane ministře, na podzim loňského roku jsme velmi uvítali Vaše rozhodnutí 
podpořit zkušebně na dva roky program CTY.  Je totiž velice žádoucí, aby partnerem Johns 
Hopkins University byla státní vzdělávací instituce. Očekávali jsme, že spolupráce mezi CTY 
a ostatními vzdělávacími programy v ČR bude vzkvétat a bude velkým přínosem. Šokovalo 
nás tedy, když ministerstvo svůj příslib vzalo nazpět, a to zejména po tom, kdy se přibližně 
150 studentů s Vaším osobním příslibem podpory do programu již pustilo. 

 
Žádáme Vás proto velice naléhavě, vážený pane Ministře, aby Váš úřad tento slib 

dvouleté podpory dodržel a dokázal talentovaným českým studentům, že si jich jejich 
společnost váží, že je v maximální možné míře podporuje a může tedy právem očekávat 
jejich zpětný přínos v budoucnosti.  Byla by škoda, aby Česka republika měla ostudu ve 
vzdělávacím světě.  
 

S očekáváním pozitivního vyřízení této záležitosti vůči studentům Vám proto, pane 
ministře, jménem našich organizací děkuji za spolupráci.   
 

 
Joseph Balaz 
BBLA, President 
[Bohemian Benevolent and Literary Association]  
v zastoupení následujících krajanských spolků a organizací: 
SOKOL New York, American Sokol Organization; 
DVORAK American Heritage Association; 
Czechoslovak Society of Arts and Sciences; 
AFCSLS (American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies); 
Czech and Slovak Solidarity Council; 
Czech and Slovak Free Sportsmen: 
Sister Organizations:  
AFoCR (American Friends of Czech Republic): 
VHLF (Vaclav Havel Library Foundation): 
NCSML (National Czech & Slovak Museum & Library): 


