
Vážení a milí,

jak se situace ve světě vyvíjí, musíme i my. Vycházeli jsme jako časopis spojující Čechy 
doma a v zahraničí, a za těch 24 let se nám to snad z velké míry povedlo. Teď se pokusíme 
Čechy v zahraničí více zapojit do tuzemského dění, protože je to důležité i možné. 

Bez Sokolů by nebyli legionáři, bez legionářů Československo, bez Československa dnešní 
Česko. Musíme se o současnou republiku starat jako tenkrát Sokolové, legionáři, Masaryk. 
Češi v zahraničí by měli mít více vlivu v domovské zemi, příležitost dbát o své kořeny, 
příležitost podnikat, obnovit své přetrhané vazby, svůj bohatý život v příjemném a milovaném 
domácím prostředí i dožít. Patří sem. Odtud se na svoji často nesnadnou životní pouť vydali.

Rozšiřujeme redakci o redaktora a administrativní pracovnici, kteří nám pomohou v úsilí o to, 
aby příslušní poslanci v parlamentu a senátoři v senátu hájili zájmy zahraničních Čechů a to 
tak,  abychom nám pomohli s nutnými administrativními a redakčními pracemi a my se mohli 
více věnovat zmíněné práci v tlaku na poslance, senátory apod. 

Pro připomenutí dodávám, že redakce Českého dialogu obsahuje jednu šéfredaktorku, jednu 
redaktorku-propagační pracovnici,  která se navíc stará o programy Mezinárodního českého 
klubu a o natáčení dokumentů o krajanech,. (Viz Švédsko, Švýcarsko a Vídeň.) Další 
spolupracovníci, autoři pro nás pracují bez nároku na honorář.

Nestěžujeme si, děláme to rádi a víme, že žádná státní instituce pro krajany toho moc neudělá, 
pokud se na ni nevyvine patřičný tlak. (Viz např. debata o korespondenční volbě, trvající asi 
20 let). V Senátu je nyní několik let schopný člověk Tomáš Grulich, který je předsedou 
zjednodušeně řečeno - Komise pro krajany. Já jsem v Koordinační komisi pro tuto komisi, 
jejíž předsedou je Martin J. Stránský. Pár věcí se těmto dvěma pánům již podařilo, ale je to 
těžké, protože ostatní členy komise,  kteří se mj. po každých volbách mění, zajímá asi jen 
výlet do cizích krajů a finanční příplatek za to, že jsou v nějaké komisi.

Rovněž chceme čtenáře více a častěji informovat o životě Čechů v jiných zemích. Snad každá 
druhá nebo třetí česká rodina někoho venku má a chce vědět o něm či jí a životě tam více. 
Nedostáváme žádné vládní subvence ani dotace, žijeme výlučně z vlastních finančních zdrojů 
a občasných příspěvků přátel a fandů. Se zvýšenými náklady potřebujeme více peněz na 
výplatu nových pracovníků a provoz. 

Zakládáme konto na POMOC REDAKCI ČESKÉHO DIALOGU (110 103 4001/5500
v českých korunách, pokud v cizí měně napíšeme Vám jak jinak), kam můžete posílat 
příspěvky, prosím. Ani koruna nepřijde nazmar. Vyúčtování pravidelně zveřejníme. 

Rovněž uvítáme podněty k naší práci. Prosím napište, co Vás nejvíce ve styku s domovem 
trápí, o jaké informace máte zájem, jakou problematiku řešit, o čem chcete číst. Jsme také ve 
styku snad se všemi krajanskými novinami po světě, jejich výtisky dostáváme a 
nejzajímavější články přetiskneme pro potěšení ostatních.

S pozdravem,

Eva Střížovská, zakladatelka ČD od roku 1990. 




