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I. ÚVOD 
 

Radim Palouš o státnosti 

"Dějinné hodnoty lze nalézat jen tam, kde se vtělily v činy – a činy jsou dílem svých činitelů - 

tvůrců, takže jde o reprezentanty české státní tradice. Pohled, letící staletími, jistě utkví na sv. 

Václavu, jehož mučednictví značí osobní vydanost pro věc společenství; a ovšem Karel IV., jehož 

zakladatelství univerzitního školství vytváří jeden z významných předpokladů pro účast českého 

státu v konceptu evropských zemí; mistr Jan Hus potom připojuje odhodlanost obhajovat pravdu 

bez ohledu na osobní následky; hodnotu samostatnosti zdůrazňuje krev 27 pánů popravených v 

Praze po nešťastné Bílé hoře – včetně rektora univerzity Karlovy Jesenia; a potom oněch tři sta 

let poroby s řadou osobností udržujících českou kulturu na živu - Komenský, Balbín, Dobrovský, 

Bolzano a mnozí další; a pak Masaryk, obnovitel samostatnosti ve jménu humanitních ideálů; ve 

dvacátém století vyvedl Patočka české myslitelství na nejvyšší světovou filosofickou úroveň; po 

opětném ujařmení totalitními režimy návrat svobodné republiky, a to nemalou zásluhou Havlovou 

– opět v úzkém spojení s principy univerzální kulturnosti. Nesvědčí tento zajisté neúplný přehled 

o jednotném rázu české státnosti?" 

Prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c. mult. 

 

II. PROFIL 
 
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti byla založena s cílem připravovat a 

organizovat oslavy státního svátku Den české státnosti 28. září. Podařilo se nám navázat na 

úspěšné projekty iniciované pracovníky Úřadu vlády České republiky a ve spolupráci s řadou 

institucí, médii, firem i soukromých osob, pokračujeme v udržování, propagaci a oživování tradic, 

na nichž je založena moderní česká statnost.  

Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti chce nad rámec oslav státního svátku vyvíjet 

v průběhu roku i další aktivity, které by měly nejen laickou, ale také odbornou veřejnost přivést k 

bližšímu zájmu o témata spojená s dějinami našeho státu, jeho symboly i s tím, co tyto symboly 

představují a jaké hodnoty mají připomínat. Zvláštní pozornost chceme věnovat mladým lidem, 

kteří se stávají snadným terčem extrémistických skupin. Ty se snaží zneužívat a devalvovat 

pojmy spojené s naší státnosti a národní identitou. Snažíme se důstojně, moderně a 

v demokratickém duchu oslavovat naše nejlepší tradice a budeme vytrvale připomínat, že by jich 

nebylo bez ideálu humanity, tolerance a slušnosti. 

 

 

 



 
 

Den české státnosti 28. září 

Dne 29. června 2000 vešel v platnost zákon č. 245/2000 Sb., který mezi státní svátky nově 

zařadil Den české státnosti určený na 28. září. Ten se tak, spolu se Dnem vzniku 

samostatného československého státu (28. října), stal nejvýznamnějším státním svátkem 

České republiky. Avšak zatímco 28. říjen je připomínkou naší republikánské tradice a jeho 

oslavy mají v českém prostředí tradiční a zřetelnou podobu, svátek odkazující ke starším a 

hlubším kořenům naší státní existence si svůj obsah teprve hledá. 

 

Zakladateli společnosti jsou: 

Lucie Wittlichová - starostka obce Zákolany 

Radim Kolek - vedoucí Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu 

Štěpán Kubišta - ředitel Nové scény Národního divadla 

Jan Novák  

 

Zákon o obecně prospěšných společnostech přesně vymezuje činnosti a služby, jež 

společnost provozuje a poskytuje, a to v podobě činnosti obecně prospěšné a činnosti 

doplňkové. 

Dny české státnosti, o. p. s. poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

1) Pořádání a realizace kulturně vzdělávacích akcí, zejména každoročních oslav Dne české 

státnosti, státního svátku 28. září a dalších doprovodných akcí k propagaci tradic české 

státnosti, a to formou přednášek, výstav, divadelních a filmových představení a koncertů. 

2) Uskutečňování osvětových programů, které aktivně připomínají hodnoty státnosti, 

předkládání výstupů a získaných informací široké veřejnosti formou sdělení, mimo jiné i na 

webových stránkách společnosti. 

3) Pořádání a realizace mimoškolní výchovy a vzdělávání, kurzů, seminářů, konferencí a 

školení, včetně lektorské činnosti samostatně i ve spolupráci se státními institucemi, 

veřejnoprávními médii, představiteli samospráv, s církvemi a náboženskými společnostmi a s 

občanskými sdruženími. 

Kromě obecně prospěšných služeb uvedených výše, může obecně prospěšná společnost 

Dny české státnosti, o. p. s. vykonávat i jiné, tzv. doplňkové, činnosti za podmínky, že 

doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné 

společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně 

prospěšných služeb. Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti, o.p.s. bude 

vykonávat tyto doplňkové činnosti: 

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 



 
 

III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

Dny české státnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu O, vložka 808 

IČ: 24841064 

DIČ: CZ24841064 

Sídlo: Drtinova 557/10, Praha 5 

Telefon: +420 602 201 039 

E-mail: lucie.wittlichova@dnyceskestatnosti.cz 

Web: www.dnyceskestatnosti.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 5, Újezd 12/419, 150 00 

Číslo účtu: 2537332389/0800 

 

Orgány společnosti 

Ředitelka o.p.s. 

Lucie Wittlichová 

Správní rada 

Jan Novák (předseda) 

Radim Kolek 

Štěpán Kubišta 

Dozorčí rada 

Martin Suchánek (předseda)  

Jana Čechurová  

Roman Bradáč 

 

 

 

 

mailto:lucie.wittlichova@dnyceskestatnosti.cz
http://www.dnyceskestatnosti.cz/


 
 

 

Projekt „Vzkazy domů - Češi ve světě“ 

Hlavním záměrem projektu bylo u příležitosti oslav Dne české státnosti 28. září 2012 

připomenout příběhy Čechů žijících v zahraničí, a to především v kontextu témat spojených 

s českou státností a národní identitou. Široké veřejnosti jsme chtěli srozumitelnou formou 

připomenout skutečnost, že českou státnost netvoří státní hranice, ale konkrétní lidé, kteří z 

různých důvodů a v různé době svou vlast opustili. 

Jejich očima, na základě jejich zkušeností a důvodů, pro které se oni nebo jejich rodiče a 

prarodiče ocitli mimo domov, jsme se podívali na naši současnost a zároveň na to, zda a jak jsme 

schopni vnímat a reflektovat naši historickou zkušenost. Hledali jsme odpovědi na otázky, jak 

vnímají českou státnost Češi ve světě a jak ji vnímáme – a jak oni pečujeme – my sami. Tato 

témata považujeme za zásadní nejen pro porozumění naší minulosti, ale především proto, že 

formují náš současný pohled na naši státnost v současném světě. 

Ve spolupráci s řadou státních a příspěvkových institucí, firem i soukromých osob a mediálních 

partnerů jsme široké veřejnosti přiblížili naše krajany, jejichž osudy a příběhy.  

Záštity 

Nad projektem převzali záštitu: 

Václav Klaus - prezident České republiky 

Karel Schwarzenberg - ministr zahraničních věcí ČR 

Alena Hanáková - ministryně kultury ČR 

Dominik kardinál Duka OP - arcibiskup pražský 

Bohuslav Svoboda - primátor hl. m. Prahy 

 



 
 

Personální zajištění projektu 
 

Řízení projektu: 

Dny české státnosti, o. p. s. 
Lucie Wittlichová – vedoucí projektového týmu, ředitelka o. p. s 
Jan Novák – člen řídícího týmu  
Radim Kolek – člen řídícího týmu,  
Štěpán Kubišta – člen řídícího týmu 
 
Projektový tým: 
Divadelní představení – Daniel Přibyl, Štěpán Kubišta 
Publikace – Lucie Wittlichová 
Magazín LN – Lucie Wittlichová 
Média a propagační materiály: Jakub Hritz, Jan Novák, Tomáš Ryza, Jan Klepárník 
Odborná spolupráce – Jana Čechurová, Martin Suchánek 
Administrativa – Hana Beránková 
 

Publikace 

Vzkazy domů 

Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848–1989) 

Všechny texty v češtině a angličtině, obrazové přílohy, cca 400 stran, váz. 

Editorka: Lucie Wittlichová, Úvod: Madeleine K. Albrightová 

Autoři: Petr Blažek, Jana Čechurová, Jiří Fidler, Dagmar Hájková, Pavel Helan, Petr Holý, Jiří 

Horníček, Karel Hvížďala, Petra Dominková, Vratislav Doubek, Alexandr Drbal, Ivan Dubovický, 

Hana Klínková, Václav Kofroň, Petr Koura, Pavlína Kourová, Jiří Kuděla, Matej Kundračik, Judita 

Matyášová, Hana Matysková, Markéta Pilátová, Milena Secká, Martin Jan Stránský, Tomáš 

Vilímek, Překlad: Radek Blaheta 

Ilustrace: Petr Sís, Grafická úprava: Filip Blažek, Designiq 

V Praze roku 2012 vydávají Dny české státnosti, o.p.s. a nakladatelství Labyrint ISBN 978-

80-904980-1-3 (Dny české státnosti, o.p.s.), ISBN 978-80-87260-46-3 (Labyrint).  

Kniha Vzkazy domů se zabývá fenoménem emigrace a exilu v českých moderních dějinách. Je 

rozdělena do pěti chronologicky řazených oddílů, které mapují hlavní vlny emigrace od roku 1848 

až po poslední dny před pádem komunistického režimu v roce 1989. Úvodní historické studie 

charakterizují každé období a popisují důvody a příčiny vystěhovalectví a podmínky života Čechů 

mimo svou vlast. Zachycují, jak která doba na své krajany nahlížela a opačně – jak se exulanti či 

emigranti stavěli ke své rodné zemi. 

Stěžejní část knihy tvoří 30 příběhů Čechů, kteří v průběhu 19. a 20. století odešli do zahraničí. 

Na pozadí těchto konkrétních lidských osudů sledujeme nejen motivy a příčiny jejich odchodů, ale 

i sociální, politické a psychologické aspekty fenoménu emigrace při hledání nového domova. 

Mezi vybranými nalezneme známé osobnosti, jako je například kardinál Josef Beran, Soňa 

Červená či Karel Kryl, ale i ty, jejichž jména zůstala neprávem opomíjena. K těm bezesporu patří 



 
 

představitel protirakouského odboje Vácslav Vondrák, architekt Jan Letzel nebo generál Josef 

Buršík. 

Publikaci u příležitosti Dne české státnosti 28. září 2012 vydaly obecně prospěšná společnost 

Dny české státnosti a nakladatelství Labyrint jako poděkování těm, kdo přispěli k dobrému jménu 

své „staré vlasti“ a pomáhali naší zemi v časech útisku a osudových historických změn. 

 

Magazín edice 101 LN 

Vedle tištěné publikace vyšly příběhy v 

průběhu měsíc srpna ve zkrácené podobě v 

celostátním deníku Lidové noviny. V září 

2012 byl navíc vydán magazín Lidových novin, 

edice 101, kde je publikováno 101 osudů, 

získaných v rámci projektu. Náklad magazínu 

je 55 tisíc výtisků, distribuce magazínu 

probíhá po celé České republice i na 

Slovensku, a to nejen na tradičních prodejních 

místech (trafiky), ale také např. na poštách, v 

knihkupectvích, na letišti apod.  Magazín byl 

rozeslán také na zastupitelské úřady ČR a 

jednotlivá Česká centra.   



 
 

 

Slavnostní večer "Vzkazy domů" 

V pátek 28. září se v prostorách Národního divadla uskutečnil slavnostní večer "Vzkazy domů", 

který připravila obecně prospěšná společnost Dny české státnosti. Večer byl zároveň 

zakončením projektu Češi ve světě - oslavy Dne české státnosti, který se uskutečnil na různých 

místech Prahy ve dnech 24. - 30. září. 

Před samotným začátkem představení byla 

předána cena Zahraniční Čech/Češka roku, 

vítězce ankety Běle Gran Jensenové. Ankety, 

kterou společně vyhlásil Český rozhlas a 

Česká televize. 

Slavnostní večer měli opět možnost zhlédnout 

nejen diváci přítomní v hledišti Národního 

divadla, ale díky již tradičnímu přímému 

přenosu České televize i diváci ČT2. 

 

 

 

 

Výjimečné představení Korespondence V+W 

vytvořila autorka Dora Viceníková z 

korespondence dvou významných herců - 

Jana Werich a Jiřího Voskovce. 

 

 

Po představení předali zástupci obecně 

prospěšná společnost Dny české 

státnosti cenu Janě Bokové, režisérce, která 

dlouhou dobu žije a tvoří v Argentině.  

 

 

 



 
 

 

Jak vnímají českou státnost v zahraničí? Jak ji vnímáme my sami a jak o ni pečujeme? 

Projekt  „Vzkazy domů“ přinesl zajímavé téma i pro Interpelace konané na Nové scéně 

Národního divadla. Interpelace jsou pravidelné veřejné diskuse reagující na aktuální dění ve 

společnosti. V předvečer státního svátku 27. září 2012, přivítal moderátor, ekonom Tomáš 

Sedláček,  publikum výjimečně v historické budově Národního divadla, ve slavnostním foyer I. 

balkónu. 

Pozvání k diskusi přijali architektka Eva Jiřičná, režisérka Jana Boková a publicista Karel 

Hvížďala. 

  

Spolu s třemi osobnostmi, které prožily nemalou část svého života v zahraničí, hledali přítomní 

odpovědi na výše položené otázky. Přímý přenos z Národního divadla probíhal i na internetových 

stránkách Aktuálně.cz. 

 

 



 
 

V. PLÁNY NA ROK 2013 

V roce 2013 si připomeneme dvě významná výročí – 90 let od zahájení rozhlasového vysílání a 

60 let od prvního televizního přenosu. V rámci projektu „POZOR VYSÍLÁME“  bychom chtěli u 

příležitosti 20 let vzniku samostatné České republiky vyzdvihnout význam těchto dvou institucí, 

neboť je považujeme za nejdůležitější zdroj nestranného a nezávislého zpravodajství a 

publicistiky a za iniciátora veřejné diskuse.  U příležitosti Dne české státnosti 28. září 2013 

chceme zdůraznit význam veřejnoprávních médií na formování veřejného mínění s akcentem 

na sebeidentifikaci občanů ke svému státu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. STANOVISKO DOZORČÍ RADY 

 

VII. PŘEHLED MAJETKU SPOLEČNOSTI 


