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Zamyšlení před koncem roku

S blížícím se koncem roku se pravidelně vynoří dotaz

„Jaký byl odcházející rok a co chystáte na ten příští?“ Dalo

by se říci, že v Českém spolku v Košicích byl rok 2014 plný

práce spojené s přípravou, realizací a vyúčtováním projektů.

To je však velmi jednoduché konstatování, za kterým se

skrývají nekonečné hodiny, dobrovolně strávené nejprve

vymýšlením nápadů, zvažováním, zda a jak je realizovat, jak

na ně sehnat finanční prostředky. Následují další hodiny a

dny práce s přípravou projektů, která je technicky,

administrativně i finančně každý rok náročnější. Po tom, co

to uděláme, jak nejlépe umíme, přijde šok, protože některé

projekty nám odborná komise, v níž mají převažující počet

hlasů sami čeští krajané, okřeše tak, že se dostanou na

hranici realizovatelnosti, případně prakticky pozbydou smysl.

To vše v situaci, kdy česká menšina ani zdaleka nevyčerpá

objem financí, pro ni určený. Je závist v české menšině snad

větší, než jinde? To, co nakonec dospěje k realizaci, opět

uděláme, jak nejlépe umíme, následuje nepředstavitelně

pracné vyúčtování a vyhodnocování, které stihneme udělat

do konce roku pouze tak, že pracujeme i o svátcích. Zabývá

se někdo někdy otázkou, jak to má menšina všechno

zvládnout, když nemá ani jednoho profesionálního

pracovníka? Léta všude opakujeme, že aby kultura

národnostních menšin postupně nezašla na úbytě, musí se

vytvořit minimální podmínky pro pouhou existenci jejich

sdružení. Nic, hluché uši. A tak zápasíme, hledáme v sobě

poslední zbytky zodpovědnosti k vlastní komunitě a

škobrtáme dál. Jak dlouho ještě? Tak si přejme aspoň, jak

vždy s oblibou říkám, aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu

i nadále zachovati ráčil.

Dagmar Takácsová






























