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Centrum pro československá exilová stuclia (dále ;en CČUS) při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomotrci vstor.rpi1o v foce 2004 do
clrr_rhého clesetiletí své činnosti. Jedenácý rok existence olomouckého pracoviŠtě
potvrclil dlouhoclobě rostoucí zálem o historii českéa slovenské emigrace. Na CČES
se v tomto roce obraceli s četnými dotazy nejen odborní vědečtípracovníci, ale
izájemci z řad širokéveřejnosti. Tato druhá skupina baclatelů hleclala přeclevŠÍminťormace o roclinných příslušnícícha piíbuzných, kteří odešli z nelruznějších důvodŮ
z Českoslc,vcnska clo emigrace.

Dalšímrokem pokračovala realtzace dlouhodobého výzkumného záměru Emičeských zemí v novověku uděleného Ministerslvem školství, mládeŽe a tělorýchoql (200I_2006) Do ýzkumu se zapojil kolektiv členůa spolupracovníkťl
cČBS a katedry historie: cloc. PhDr. Ivo Barteček, CSc., doc. PhDr. Jana Burešor.,á,
CSc., cloc. Dr. František Hanzlík, CSc,, PhDr. Karel Konečný, CSc., doc. PhDr. Miloš
Kouři1, Mgr. Monika Mandelíčková,Mgr. Tomáš Motlíček,Mgr. Vladimír P. Polách,
M.Phi1., PhDr. Arnošt Skoupý, CSc., Mgr. Jiří Šmera1, prof. PlrDr. Miloš Trap1, CSc.
(ředitel CČES), Mgr. Michaet Viktořík a dalšíexternisté.
Realizace r,"ýzkumného záméru se i v tomto roce soustředila na akvizici archivních
materiálů, prohloubení stávajícího ýzkurrru a ptrblikování nových poznatkťr. Podobně jako v přeclchozích letech se výzkum orientoval třemi teritoriálními směry.
Kolektiv M. Trap1, A. Skoupý a M. Kouři1 dokonči1 prwní část projektu zaměřeného
na historii šýcarskéhoexilr_r. Historici se věnovali především konstituovírní a výwoji
českéhoa slovenského krajanského hnutí. K prohloubení našich znalostí o Československénr exilu ve Švýcarskupřispěli rovněž J. Šmeralstudlí Českoslouenský křesťansko-clentokratický exil ct křesťanské clclboty ue Šuýcarskua P. Orság st^tí ČasoPis
českébo exilu ue Šuýcarsktt:Zprauodaj. Obě práce byty otištěny ve studentském sborníku Stttdie z dějitt etn igrace.
K exilu v Něnrecku se dílčírnzpůsobem obrátila i interní cloktorandka M. Manclelíčková,jež pokračovala v přípravě dizertačnípráce, v nížse zabývá mj. t otázkou
uprclrlickýclr táborťr na územíNěmecka.
'
v ramól plnění ýzkumného ztrměru r,ycestovali K. Konečný a J. Šmeralv čelwnu 2004 clo Víclně. Jeclnali o dalšíspolupráci s L. Kolinem, býwalým funkcionářem
exilové československé sociálně demokratické strany v Rakor,rsktr. Do archir,u CCES
přivezli clalšíčást archivu této politické strany a dojednali jelí kompletní přeclÍrní do
gť^ce z
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V roce 2004 probíhala analýza získaných archivních materiálů z cest po USA, jež
se realizovaly v předchozích letech. Mnoho cenných a doposud neťnámých íaktů
píinášejídílčístudie K. Konečnéhoa F. Hanzlíka o osudech československých armádních důstojníkůžIjicich v exilu v USA aKanadé.
K. Konečný a I. Barteček absolvovali v říjnu 2004 cestu do USA (Washington, New
York). Na schůzce s prezidentem S\/IJ M. Rechcíglem dohodli podmínky za\oženípo-

bočky S\rU v Olomouci; jednali s pamětnfty o posl,1tnutí písemností do archir,u CČES.
K otázkám československéhoexilu v Latinské Americe se nadále vracel L Barteček. Poznatky z piedchozích výzkumných cest po jihoamerickém kontinentě v letech
200I-2003 publikoval v řadě sborníkůa odborných periodik. Spolupráce s českou
krajanskou komunitou ve Venezuele, která náIeží mimo jiné díky I. Bartečkovi k nejlépe popsaným, dala podnět k přípravě monografie Češive Venezuele.
Někteří členovéCČES (I. Barteček, T. Motlíček, A. Skoupý, M, Trapl) se podíleli na
řešení grantu Etnologického ústal,,u AV ČR(oddělení etnických studií) v Praze pod
vedením S. Broučka.
Volitelný seminář Česká emigrace v 19. a 20, století (se zvláštním zaměíením na
emigraci do USA) pro studenly historie v zimním semestrll 2004 pítpravi|a a vedla
M. Mandelíčková. Seminář navštěvovalo 11 studentů, z čehoždva se problematice
emigrace věnují i ve svých diplomových pracích (Rádio Svobodná Evropa a KBSE),
Díky iniciativě R. Slabákové a M. Mandelíčkovébyla navázána spolupráce s Katholieke Universiteit v Lovani. Tamější univerzitní pracoviště se zaměřilo zejména
na problematiku polského exilu. Zástupce ústar..u dr. Idesbald Godeeris přicestoval
v rámci programu Socrates na týdenní výměnný pobyt do Olomouce, kde realizoval
několik přednášek pro studen§z katedry historie.

V roce 2004 studovali ve fondech archivu CČnS převážně vědečtípracovníci
z českých univerzit a studenti pracující na svých diplomowých a dizetačníchpracích. Jako v předešlých letech i v tomto roce patřila k badatelsky nej1,1,užívanějším

fondům Rada svobodného Československa. Fond se postupně poíádá a plánuje se
píevoz druhé části materiálů z USA.
Fondy archilrr se rozrostly o pfameny darované CČPS ze Šwýcarska (fotografie,
brožury, noviny a ýstíížkyz novin, plakáty, dílčíkorespondenci apod.). Všechny získané písemnosti dokumentují bohaý kulturní a společenský život českých spolků.
O dalšípoložky byl doplněn fond L. Kolina z Yídné.Doklady se týkají, jak již
bylo řečeno ýše, exilové československé sociální demokracie v Rakousku, Příprav

na píevoz zb,ýrvajícíčásti materiálů se během studijního pobltu v Rakousku ochotně
ujal doktorand katedry historie M. Viktořík.
V roce 2004 se značnérozrostly publikační a edičníaktivity CČBS. Na knižnítrh
by1 uveden první svazek nové edičnířady CČnS - EutcRecr (ýkonný redaktor T, Motlíček),kterou uvedla publikace Českoslouenský exil a krajanské bnutí ue Šuýcarsku
u letecb 1945-1989. L Od kuětna 1945 clo stPna 1968 (Olomouc 2004) autorského
kolektilu M. Trapl, A. Skoupý a M, Kouřil. K. Konečný a T. Motlíčekuspořádali sborník studentských prací Studie z dějin emigrace (Olomouc 2003, ryšlo 2004), který
qzšel v knižnici VnRgu^4 katedry historie. Sborník obsahuje devět studentských studií
s tematikou československéhoexilu. Jako sedmý svazek téžeedice by1 r,ydán péčí
I. Bartečka (autor úvodnístudie) spis Vlastimila Kybala Po českoslouenskýcb stopách
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latinskéAmerice (Olornouc 2003, ryšlo 2004), CČES se pocl veclením I. BarteČka
a T, Motlíčkauia1o r,yclání clvou pr,rblikací prezicieifta SVU M. Reclrcígla _ Czecb-American Historic Sites, Moltttments crllcl Memorials (Olomor-rc - Ostrava 200'í)
a Czecboslcluak American arcbiulllia. I._II. dil. (O1omouc - Ostrava 2004), Všechny
publikace byly prezentovány v rámci pfogranlu kongresu SVU. U příleŽitosti konání
)2. ko,,,g...., S\rU v O1ornouci byla clr.-ě číslaListů. Časopis pro politickotl kulturu
a občanský clialog (.č. 3-4) věnována mimo jiné i problematice československélio
exilu (přispěli: I. Barteček, J. Burešová, K. Konečný, M. Manclelíčková, T. Motlíčekl.
Sbírka časopisůa novin CČnS byla i nadále roztnožována. Pracoviště cllouhoclobě oclebírá: Zpravocla1, časopis Čechťra Slovákťr ve Šýcarsku (Švýcarsko), Norý
clomov_New Homelancl, Kanadské 1isty a Dobý clen (Kanacla), Zprály SVU (USA).
účetnictvíNadačníhofonclu CČES spravoval lng. Z. Aulehla, CSc. Předseclou Naclačníhofonclu byl i nadále cloc. PhDr. Miloš Kouřil. Z prostřeclků fonclu byli lyPlaceny oclměny studentůrn, kteří se podíleli na ofgantzaci kongresu SVIJ.
u

Kongres SVU v Olomouci
cčBs se ýraznou měrou poclíle1o na organizaci 22.:,ýročního světového kongresu Československé společnosti pro vědy a unrění (lVashington, USA), kteý proběhl
na půclě Filozotické ťakulty (Umělecké centrurn) Univerzity Palackého ve dneclr
26. června až 4. července 2OO4, Zvolené téma kongresu ,,Morava viděna z vnějšku"
by1o stanoveno po dolrodě a na přání SVU.

organizačnírrr výboru kongresu zasedli: cloc. PhDr. Ivo Barteček (děkan FF
UP, viceprezídent), PhDr. Karel Konečný, CSc. (tajemník), Mg|. Tomáš Motlíček,
Mgr. Radmila Slabáková, ph.D, Mgr. Jiří šmeral, prof. phDr. Miloš Trapl, CSc. Do
orgzrnizace celé akce se aktivně zapolili stuclenti katedry ]-ristorie. CČES g:rrantova1o
organizaci celého kongresu.
Spolr_rpracovníci z íad CČnS a členůkatedry historie na kongresu také aktivně
vystoupili 1, jeclnotliých přednáškol"ých blocích (I. Barteček, J. Bartoš, F. Hanzlík,
K. Chobot, N{. Kouři1, A. Kalous, K. Konečný, x4. Mandelíčková, A. Skoupý, M. Trap1
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Během kongresu byly rnimo jiné navázány nové pracovní kontakty mezi jednot1ivými spolupracovníky CČES a zahťantčnímičleny SVU. Zástupci arnerických a kanaclskýcfi institucí prisiiblli přeclání písemností spolků a organizací clo arclrivu CČES.

Většina clomácích i zalrraničních účastníkůkongresu také navštívila prostory CČES,
kcle se živě zajímala o činnost olomouckého pracoviště a stucliLln exilu v České
republice.
po skončeníkongresr_t SVU se začalo s přípravou sborníktr z konference, kter}
bucle přeclstaven u příležitosti 23. sr,ětovélro ýročníhokongresu SVU v Českýclt
Budějovicích v létě 2006.
Mgr. Tomáš Motlíček
Centrum pro československ'.r

exilová str,rdia
Křížkol,ského12
777 80 Olomouc
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