PŘÍLOHY 1a – 1d:
Přílohy, které se vztahují k prvnímu dotazníkovému šetření – viz 4.1. Následují vyplněné
dotazníky zástupci řeckých organizací, kteří se do dotazníkového průzkumu zapojili.
V případě Asociace řeckých obcí je připojena i výroční zpráva, která nám byla zaslána
spolu s vyplněným dotazníkovým formulářem.
Příloha 1a: Řecká obec Krnov-město. Dotazník vyplnil: G. Bazakas.
1. Jak se organizace za poslední roky proměnila?
V posledních letech došlo k postupné výměně některých členů rady spolku za nové členy,
nepodařilo se ale zapojit do práce mladší členy
2. Jaké akce pořádáte? Kdo se do nich zapojuje?
Oslava státních svátků Řecké republiky ( březen, říjen ), připomenutí vánočních tradic,
krájení vasilopity ( tzv. novoroční koláč ), pořádáme kurzy řeckých tanců a nově i kurzy
vaření – kurzy řecké kuchyně. V minulosti jsme pořádali Řecké dny ( vždy v červnu ) .
Kromě toho při našem spolku působí soubor řeckých folklórních tanců Antigoni, který se
účastní různých akcí po celé ČR, ale i v Polsku nebo Řecku. Současně rovněž probíhá
dobrovolná odpolední výuka řeckého jazyka s podporou MŠMT ČR.
Z hlediska zapojení lze říci, že se akcí účastní nejen příslušníci řecké komunity, ale
rovněž příslušníci české majority, a to v poměrně hojném počtu.
3. Kolik členů sdružuje vaše organizace a kolik občanů řeckého původu zůstávají mimo
ni?
Cca 70 členů, počet členů stojících mimo spolek nelze definovat – nemáme žádnou
oficiální
evidenci občanů řecké národnosti. Členy spolku jsou pak rovněž i příslušníci české
komunity.
4. Zapojuje se do aktivit i třetí a čtvrtá generace řecké emigrace?
Minimálně
5. Vyhledávají Vaši organizaci i Řekové, kteří do ČR přicházejí kvůli studiu nebo práci?
Nevyhledávají
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6. Jak vidíte budoucnost řecké menšiny v ČR?
Postupně zřejmě dojde k úplné asimilaci a utlumení činnosti řecké menšiny v závislosti
na tom, jak bude stárnout a postupně odcházet starší část řecké komunity, předpokládám,
že v budoucnosti se o tématiku Řecka budou spíše zajímat členové české komunity
v rámci nově založených spolků na podporu vztahů ČR a Řecka

Příloha 1b: Lyceum Řekyň v České republice. Dotazník vyplnila: Eva Lioliu
1. Jak se organizace za poslední roky proměnila?
Pro dosažení svých cílů zakládá Lyceum oddělení, která odpovídají potřebám jeho
činnosti. Vedoucí jednotlivých oddělení a jejich zástupkyně jsou voleny z řad řádných
členek tajným hlasováním správní radou. Počet členek oddělení nesmí přesahovat 50.
Každé oddělení může být rozhodnutím správní rady rozděleno na více samostatných
oddělení, podle oblastí jeho aktivit a potřeb jeho činnosti. V roce 2016 dvanácté valné
shromáždění Lycea Řekyň v České republice rozhodlo o sloučení oddělení národních
tradic s oddělením svátků a recepcí a o sloučení oddělení národních tanců s oddělením
hudební výchovy. Další čtyři oddělení jsou: oddělení národních krojů, problémů ženy a
dítěte, rytmické výchovy a oddělení knihovny a archivu.
2. Jaké akce pořádáte? Kdo se do nich zapojuje?
Uvádím aktuální informace za rok 2018:
Oddělení národních krojů, oddělení národních tanců i oddělení umělecké, hudební a
rytmické výchovy připravilo v roce představení řecké tradiční kultury na vybraných
akcích a festivalech s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje
a Statutárního města Brna: Den národnostních menšin v Brně (20.5.), Řecká sobota na
hradě Veveří (2.6.), Prolínání kultur- 750. výročí založení města Karviné (10.6.), 70.
výročí příchodu Řeků do ČR v Ostravě (23.6.) Mezinárodní folklorní festival v Řecku,
Nea Anchialos (6. – 8.7.), Babylonfest, dny brněnských národnostních menšin (18. –
22.9.).
Oddělení národních tradic, svátků a recepcí připravilo pro členy Lycea, jejich rodinné
příslušníky, přátele a další veřejnost zajímavé akce, ke kterým se váží řecké zvykoslovné
tradice: krájení novoročního koláče Vasilopity a prezentace tradic vánočního a
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novoročního období v Karviné (20.1.), měsíc Máj, dle řecké tradice jsme oslavili v Ledči
nad Sázavou (1.5.). Oddělení národních tradic, svátků a recepcí připravilo gastronomické
speciality a zabezpečilo ochutnávky tradičních řeckých pokrmů a nápojů např. v rámci
programu pravoslavných Vánoc. Dále u příležitosti Dne národnostních menšin
Jihomoravského kraje v brněnském parku Lužánky (20.5.) a Řecké soboty na hradě
Veveří (2.6.).
Lyceum Řekyň v České republice v Brně realizovalo další program z cyklu Tradice
Řecka, v roce 2018 věnovaný 70. výročí příchodu Řeků do Československa s finanční
podporou Statutárního města Brna. V roce 2018 byly připraveny dvě představení. První
se uskutečnilo v Kulturním domě města Ostravy (23.6.) a druhé v prostorách foyer
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno u příležitosti vernisáže
výstavy a premiéry dokumentárního filmu „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové
na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti“ (9.11.).
Kulturní program připravili členové Lycea Řekyň v České republice pod vedením
Kateřiny Spalasové, vedoucí oddělení národních tanců a hudební výchovy.
Program začal krátkým divadelním vstupem malých dětí v rolích řeckých dětí ze 48. roku.
Během tohoto „příběhu“ v pozadí probíhala prezentace dobových fotografií. Následoval
program s tanci a písněmi z oblasti Ipiru. Program měl velký úspěch, a to bezpochyby
díky silnému dojemnému začátku, za což patří poděkování lektorovi Nikosovi
Petrouliasovi z Lycea Řekyň Kalamaty, jehož byl nápad, zařadit před tanečním
programem ukázku příchodu dětí do ČSR. Další část kulturního programu byla zaměřena
na řecké tradiční písně a hudbu v podání Nikolety Spalasové a Apostolose Joanidise. Celý
program moderovala v řeckém a českém jazyce Michaela Tsima.
Lyceum Řekyň v České republice bylo v roce 2018 opět garantem celodenního kulturního
programu 8. ročníku Řecké soboty na hradě Veveří 2.6.). Připravilo celodenní výuku
řeckých tanců, kterou vedli nejlepší učitelé v ČR. Předsedkyně LŘ v ČR je členkou
Přípravného výboru, společně s dalšími 3 členy, kteří zajišťují propagaci, historický
program a moderování celé akce. Řecká sobota na hradě Veveří je jedinečná tím, že se
zde prezentují současně organizace a instituce, které se v Brně a v České republice
zabývají Řeckem a řeckou kulturou. Organizátoři touto akcí zprostředkovávají veřejnosti
zejména kulturní tradice a historické vazby Moravy na Řecko.
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Lyceum Řekyň v České republice se aktivně podílelo na přípravě programu 11. ročníku
Babylonfestu-Dnů brněnských národnostních menšin (18. – 22.9.). Organizovali jsme
program „Žijí mezi námi“ – besedu se zástupci národnostních menšin o jejich příchodu a
životě v Brně v Kabaretu Špaček (20.9.). Za řeckou menšinu se besedy zúčastnil náš
čestný člen, pan Vangelis Liolios. V sobotu se zapojili členové Lycea Řekyň v České
republice v parku na Moravském náměstí do programu „Duhové náměstí“ a následně v
programu “Babylon pod Špilberkem” představili společně s hudebním souborem Evros z
Javorníku tance a písně z Thrákie (22.9.). Předsedkyně LŘ v ČR je členkou Přípravného
výboru pro Babylonfest
Výuka řeckých tanců a písní a semináře jsou zabezpečovány a realizovány na základě
schváleného a dotovaného programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Pravidelná výuka probíhala v Brně, v
Bohumíně a v Praze.
Pětkrát v roce byl uskutečněn metodický seminář řeckých tanců a písní, a to v březnu (10.
– 11.3.), v květnu (18. – 20.5.) a v září (21. – 23.9.) v Brně, v dubnu v Koutech u Ledče
nad Sázavou se konal XIII. Seminář řeckých tanců a písní s lektorem Lycea Řekyň
Kalamaty Nikosem Petrouliasem (27.4. – 1.5.), v červnu v Karviné (8. – 10.6.). Cílem
těchto seminářů je výměna zkušeností a konzultace problematiky výuky, dále příprava
učebních plánů a společných akcí, soustředění tanečníků v návaznosti na výuku v
jednotlivých skupinách.
Lyceum Řekyň v České republice ve spolupráci s nadačním fondem Hellenika připravilo
v září víkend řeckých tanců, písní a hudby s programem vzdělávání a pohybu pro
příslušníky řecké menšiny pro jednotlivce i celé rodiny a filhelény (27. - 30.9.). Bohatý
program zaměřený na řecké tance, písně a hudbu, ale také na řecké tradice a historii,
rytmickou výchovu, gastronomii, olympismus, tělovýchovu i dramatickou výchovu se
konal v Koutech u Ledče nad Sázavou. K tradičním programům přibily nové, především
outdorové aktivity Spartan Race, Hledání ztracené Troje a Prométheův oheň.
Oddělení národních krojů celoročně pečuje o údržbu a ochranu celkem 76 řeckých
tradičních krojů z národopisných regionů celého Řecka. V roce 2018 jsme pořídili
z dotace Jihomoravského kraje 2 nové ženské a 2 mužské kroje z ostrova Paros.
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3. Kolik členů sdružuje vaše organizace a kolik občanů řeckého původu zůstávají mimo
ni?
Lyceum Řekyň v České republice k 31.12.2018 eviduje celkem 129 členů. Mimo
organizaci zůstávají všichni, kteří nejsou členy Řeckých obcí v České republice a dalších
organizací, které na území ČR působí: Klub přátel Řecka, Česká společnost novořeckých
studií, Společnost přátel Nikose Kazantzakise, Řecko český spolek a nadační fond
Hellenika.

4. Zapojuje se do aktivit i třetí a čtvrtá generace řecké emigrace?
Ano, 70% členské základny Lycea tvoří členové třetí generace řecké emigrace a 10%
tvoří už členové čtvrté generace řecké emigrace.

5. Vyhledávají Vaši organizaci i Řekové, kteří do ČR přicházejí kvůli studiu nebo práci?
Ano, aktivně jsou zapojeni v oddělení národních tanců a hudební výchovy, konkrétně
celkem 5 členů z toho jsou 2 studenti a 3 pracující.

6. Jak vidíte budoucnost řecké menšiny v ČR?
Osobně velmi optimisticky. Jsem přesvědčena, že do budoucna bude řecká menšina
představovat viditelnou a zároveň nedílnou součást české společnosti. Vedle šíření
informací uvnitř komunity se organizace řecké národnostní menšiny snaží udržovat
povědomí i v rámci majority. V neposlední řadě je v české společnosti určitý počet
odborníků i nadšenců, kteří svojí činností přispívají k poznání historických i kulturních
souvislostí jedné z nejvýraznějších poválečných migrací na české území. Můžeme tedy
předpokládat, že vzpomínky na ni se ani v budoucnu neztratí. K citovaným závěrům došla
PhDr. Jana Poláková, Ph.D., kurátorka Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea v Brně, se kterou jsem osobně spolupracovala od roku 2016 na jejím výzkumu a
přípravě filmového dokumentu a stejnojmenné výstavy Dva životy, dvě kultury, dvě
země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti, jehož
respondenti byli členové Lycea, třetí generace řecké emigrace, kteří aktivně udržují řecké
zvyky a tradice, jejich rodiče a prarodiče.
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Příloha 1c: Asociace řeckých obcí v České republice. Dotazník vyplnila: Alena LídlováGeorgiu
1. Jak se organizace za poslední roky proměnila?
Asociace řeckých obcí je poměrně stabilní organizace se stálou roční agendou,
zaměřením na výuku řečtiny a organizaci kulturních akcí (viz přiložená výroční zpráva).
Kromě toho se samozřejmě přizpůsobuje nastalým situacím a například novému příchodu
Řeků.
2. Jaké akce pořádáte? Kdo se do nich zapojuje?
Viz přiložená výroční zpráva. Akce jsou pořádány pro členy (Řeky, potomky Řeků,
příznivce Řecka) i širokou veřejnost.
3. Kolik členů sdružuje vaše organizace a kolik občanů řeckého původu zůstávají mimo
ni?
V roce 2018 měla Asociace řeckých obcí 582 plnoprávných členů (v roce 2017 – 522), tj.
takových, kteří se aktivně podílejí na činnosti Asociace a mají zaplaceny roční členské
příspěvky. Celkové počty občanů řeckého původu je možné odhadovat dle různých
kritérií, jediné jednoznačné je ovšem dle sčítání lidu počet osob, které se přímo přihlásili
k řecké národnosti.
4. Zapojuje se do aktivit i třetí a čtvrtá generace řecké emigrace?
Ano. Třetí generace – v mnoha směrech: v tanečních souborech, při organizaci akcí aj.
Čtvrtá generace je nižšího věku a navštěvuje výuku řečtiny organizovanou AŘO a dětské
taneční soubory.
5. Vyhledávají Vaši organizaci i Řekové, kteří do ČR přicházejí kvůli studiu nebo práci?
Ano, jednotlivé řecké obce se snaží nabízet i „nově příchozím“ zázemí a prostor pro
zapojení. Například v Řecké obce Brno, kde je příchozích velké množství, se tito účastní
akcí obce, tančí v tanečním souboru, poskytují pomoc a rady dalším příchozím
s praktickými otázkami ohledně života v ČR a chystá se rovněž výuka češtiny na základě
řečtiny. Jistým úskalím rozhodně je, že v dnešní době mají lidé obecně menší tendenci
vnímat nezbytnost aktivního členství a placení příspěvků, více spoléhají na ad hoc
připojení se k akcím.
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6. Jak vidíte budoucnost řecké menšiny v ČR?
Řekové v ČR jsou otevřenou a plně začleněnou menšinou, která si ovšem udržuje vlastní
zvyky a tradice. Zcela stěžejní a směrodatná pro nás bude schopnost zajišťovat výuku
řečtiny pro děti a mladistvé. Předpokládám, že početně bude stagnovat – úbytek v dalších
generacích (děti z opakovaných smíšených manželství se už k řecké národnosti nemusí
hlásit) bude kompenzován nově příchozími Řeky a jejich potomky v ČR. Další výzvou
bude organizační zajištění činnosti menšinových organizací mladšími generacemi v
budoucnu.

Zpráva o činnosti Asociace řeckých obcí v ČR za rok 2018
Asociace řeckých obcí měla 582 plnoprávných členů (se řádně zaplacenými členskými
příspěvky) a své aktivity vedla v rámci řeckých obcí působících ve městech Bohumín,
Brno, Havířov, Javorník, Jeseník, Karviná, Krnov, Ostrava, Šumperk.
Aktivity Asociace probíhaly ve dvou hlavních směrech, a to v kultuře a školství. Kromě
stálých aktivit si Asociace řeckých obcí v roce 2018 připomněla 70. výročí příchodu Řeků
do Československa a oslavila toto významné výročí.

Oslavy 70. výročí příchodu Řeků do Československa
AŘO pokládala za svou povinnost připomenout si adekvátním způsobem celou
sedmdesátiletou historii života naší menšiny v Česku. Oslava byla koncipována jako
mezinárodní a počítala s účastí krajanů z okolních států, kde byli uprchlíci přijati, a
samozřejmě s účastí Řeků, jejichž osud byl ať tak či onak s Českem spjat.
Nad oslavami převzal záštitu prezident ČR, oslav se účastnil a kulturní program spolu
s předsedou AŘO zahajoval náměstek ministra zahraničních věcí Řecké republiky.
Programu se účastnili také velvyslanci Řecké a Kyperské republiky v ČR, představitelé
řeckých komunit z Německa, Rakouska a Maďarska.
Hlavní část oslav dne 23. června 2018 byla rozdělena do tří částí: sportovní – hrál se
fotbal, šachy, tavli a tenis; kulturní část se odehrávala v divadle Kulturního domu Ostrava
a zahájil ji hejtman Moravskoslezskéko kraje a společenská část oslav proběhla a areálu
Výstaviště Černá louka.
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V kulturním programu vystoupily taneční soubory Akropolis z Prahy, Prometheus z Brna,
Antigoni z Krnova, Evros z Javorníku, Nea Elpida z Karviné, Lyceum Řekyň v ČR a dále
žáci řeckých škol z Krnova, Ostravy a Prahy. Dále vystoupily Chorodia Agiu Georgiu –
pěvecké trio z Ostravy, Froso Tarasidu z Brna, Rebetiko z Ostravy, Poseidon z Ostravy a
Jannis Moras & Banda z Brna. Kulturní akce v divadle se účastnilo cca 800 diváků a 130
účinkujících.
Společenská část proběhla jako řecká taneční zábava, kde k tanci a poslechu hrály
hudební skupiny z Brna a Ostravy, a byla ukázkou toho jak hudba a tanec spojuje národy.
Této závěrečné akce se zúčastnilo na cca 1500 lidí.
Doprovodný program byl realizován v průběhu celého roku, kdy jednotlivé organizační
jednotky pořádaly samostatné akce spojené s tímto významným výročím. Řecká obec
Javorník uspořádala výstavu dobových fotografií (vernisáž 28. dubna 2018), ŘO Ostrava
nabídla kulturně filmový večer k oslavě 70. výročí (22. června 2018).

Kultura
V průběhu roku v jednotlivých obcích probíhala pravidelná setkání členů tanečních
souborů, příprava tanečních vystoupení na jednotlivé akce obcí i folklórní festivaly.
V roce 2018 se pravidelně scházely taneční soubory Antigoni z Krnova, Evros
z Javorníku, Kaliopi ze Šumperka, Nea Elpida z Karviné a Prometheus z Brna. V Brně se
začali setkávat malí tanečníci cca od 5 let věku.
Oslavy státních svátků Helénské republiky proběhly v měsících březnu a říjnu 2018
ve všech řeckých obcích, zpravidla formou řeckých večerů s hudbou a vystoupeními
tanečních souborů. Tradiční oslavy řeckých Velikonoc proběhly v duchu pravoslavných
tradic v místě působení organizačních jednotek.
V Javorníku proběhl dne 5. května 2018 další ročník kulturní a společenské akce Folkmáj.
Touto pravidelnou akcí a bohatým programem si získává Řecká obec Javorník příznivce
z řad majoritní společnosti, folklorních skupin v ČR i v zahraničí. Akce se pravidelně
účastní i zahraniční uskupení ze Slovenska, Polska, Řecka a Německa. Kromě
domovského folklorního a tanečního souboru Evros Javorník vystoupily v programu
soubory, taneční a pěvecké uskupení z různých koutu republiky i zahraničí, jmenovitě
Hagnozek – hanácký soubor z Hnojnic u Olomouce, Dufekovi z Bojnic, Dudáci Tryhuci
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z Omnic u Brna, Moja Fujaročka ze Zvolena (Slovensko), Malolehotská heligonka
(Slovensko), Cech slovenských gajdošů (Slovensko), Ďatelinka – folklorní soubor z
Rumunska, Antigoni z Krnova, Prométheus z Brna, Nea Elpída z Karviné a Rebetiko z
Ostravy. Celkem zde bylo na 130 účinkujících. Program zhlédlo cca 500 návštěvníků.
V měsíci květnu 2018 proběhly v několika řeckých obcích různé sportovní a soutěžní
akce, návštěvy ZOO, památek a jiných atrakcí za účasti cca 130 dětí. V rámci spolupráce
se akce uskutečňovaly se sousedními organizačními jednotkami.
Řecká obec Karviná jako již tradičně uspořádala další ročník tradičního Fotbalového
turnaje v malé kopané o Pohár předsedy AŘO v ČR v Karviné za účasti 4 mužstev.
Turnaje se zúčastnilo asi 170 účastníků a diváků. Ve stejném termínu proběhly
Olympijské hry pro děti.
Dne 2. června 2018 proběhl již 7. ročník akce Řecká sobota na hradě Veveří, kterou
spolupořádá Řecká obec Brno. Smyslem a cílem celé akce bylo přiblížit návštěvníkům
Státního hradu Veveří jeho historické vazby na Řecko, ale i umožnit vzájemné
mezikulturní setkání jak jednotlivců, tak institucí, které působí na poli řecko-českých
vztahů. Pro malé i velké návštěvníky byl v průběhu celého dne připraven bohatý kulturní
i historický program a také ukázky řecké gastronomie. V programu byly zastoupeny
organizační jednotky svými tanečními a hudebními uskupeními, vystoupily soubory
Prometheus, Antigoni, Lyceum Řekyň v ČR, Javorníček, pěvěcké trio Chorodia Agiu
Georgiu. K tanci a poslechu účastníků hrála hudební skupina Prometheus. Akce se
zúčastnilo cca 1500 osob různých národnosti.
Dne 21. června 2018 se v Krnově uskutečnily tradiční Řecké dny Krnov. V Radničním
restaurantu, kde probíhala celá akce, vystoupily v programu pěvecké trio Agiu Georgiou
z Ostravy s řeckými lidovými písněmi a byzantskými hymny a poté vystoupil taneční
soubor Antigoni s tanci z oblasti Thrakie. Ve večerních hodinách pak tamtéž proběhla
společenská řecká zábava, kde k tanci a poslechu hrála skupina Poseidon ze Šumperka.
Celé akce se zúčastnilo celkem cca 300 účastníků.
Dne 3. listopadu 2018 se v Brně uskutečnil krétsko-pontský večer, v rámci kterého
vystoupili hudebníci ze Soluně Dimitris Makris (krétská lyra) a Marios Borbudakis
(krétská loutna), dále zahráli Martin Surovčák (pontská lyra) a Paris Vasiliadis (buben).
Součástí kulturního programu večera byla prezentace krétských a pontských krojů, jejich
jednotlivých částí a zajímavostí s nimi spojených.
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V pátek 30. listopadu 2018 proběhl Vánoční koncert Řecké obce Brno, na němž
vystoupily děti řecké školy a zahrála skupina Anatoli. Koncert se stal již tradiční
příležitostí pro setkání členů a příznivců obce, ale i představitelů institucí a dalších
řeckých organizací.
Mikulášské besídky a vánoční setkání pro děti v prosinci proběhly v řeckých obcích
Karviná, Brno, Šumperk, Ostrava a Krnov. V řecké obci Karviná proběhlo navíc tradiční
krájení vasilopity (kopsimo pitas), jež patří k tradicím vítání Nového roku. V Řecké obci
Brno se 25. prosince 2018 konala taneční zábava, silvestrovská zábava se uskutečnila
v Řecké obci Karviná.
Řecké obce Krnov, Ostrava, Brno a Karviná uskutečnily pro své členy, děti i seniory,
zájezdy za účasti cca 200 účastníků. V průběhu roku v obcích Brno, Ostrava a Šumperk
probíhaly kurzy řeckých tanců pro veřejnost, ŘO Brno provozovala řeckou knihovnu pro
své členy.
Velká část kulturních akcí se uskutečnila s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a
finanční podporou místních územně samosprávních celků a cílovým auditoriem tedy byla
nejen řecká menšina, ale i spoluobčané z řad majoritní společnosti i jiných menšin žijících
na území ČR.

Školství
V roce 2018 se výuky novořečtiny zúčastnilo 56 žáků v Brně, Ostravě, Krnově a Praze.
Výuka v Ostravě, Krnově a Praze (40 dětí) se uskutečnila za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výuka ve všech městech probíhala na
týdenní bázi, v některých obcích také formou víkendových soustředění. Výuka byla
přizpůsobena věku dětí a možnostem výuky psaného a mluveného jazyka, často
koncipovaná tematicky. Součástí výuky řečtiny je i seznamování dětí s folklorem a
tradicemi formou písní, tanců a lidových dětských her. Děti v rámci výuky připravují
vystoupení, kterými reprezentují řeckou menšinu v rámci akcí pořádaných jednotlivými
řeckými obcemi.
Výukové prostory jsou zabezpečovány nájmem učeben, didaktické a počítačové techniky.
Asociace řeckých obcí poskytuje vyučujícím výukové materiály, učebnice, výukové
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nosiče a dataprojektory dle aktuálních potřeb a úměrně k věku a pokročilosti žáků. Každý
lektor má k dispozici malou knihovnu řecké literatury.
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PŘÍLOHY 2a – 2d:
Následují přílohy vztahující se k druhému dotazníkovému šetření, o kterém je referováno
v podkapitole 4.2. Vzhledem k množství shromážděných dat byl pro prezentaci
jednotlivých odpovědí zvolen formát tabulky, a to z důvodu lepší přehlednosti. Tabulka
byla vytvořena automaticky webovou aplikací Google Forms (Formuláře Google).
Příloha 2a:
Časová značka

Όνομα:

Ηλικία:

1.Από ποιο μέρος της Ελλάδας είστε;
Αθήνα

6.26.2019 11:46:13

Κωνσταντίνος Τ

48

6.26.2019 12:07:20

Πτωχός Γεώργιος

35

Βόλος

6.26.2019 12:13:07

Αναστάσιος Βίτσιος

39

Αθήνα

6.26.2019 12:38:40

Θεμης

33

Κρητη

6.26.2019 13:37:47

Κωνσταντίνα

38

Πάτρα

6.26.2019 13:43:24

Κατερίνα

30

Αθήνα

6.26.2019 14:12:38

Vasilis

27

Athens

6.26.2019 14:14:49

Theodoros

40

Patra

6.26.2019 14:25:32

Στέλιος

29

Λάρισα

6.26.2019 14:54:54

Anna Oikonomou

37

Filippiada, Hpeiros

6.26.2019 14:55:31

Stathis

36

Πρέβεζα

6.26.2019 15:41:05

Κων/νος

31

Λάρισα

6.26.2019 19:37:46

Νικος

31

Κατερινη

6.26.2019 19:51:38

Αικατερίνη Λαλαούνη

22

Αθήνα

6.26.2019 20:33:37

Αναστασιος

27

Κατερινη

6.26.2019 20:44:37

Βαγγέλης

33

Ηράκλειο Κρήτης

6.26.2019 21:01:06

Christos

34

Athens

6.26.2019 21:30:18

Παναγιώτης

29

Αθήνα

6.26.2019 23:04:03

Δημοσθένης

35

Θεσσαλονίκη

6.26.2019 23:05:25

Δημήτρης

30

Αθήνα

6.27.2019 0:15:33

Vasiliki

38

Θεσσαλονίκη

6.27.2019 6:34:41

Αλέξανδρος

34

Αθήνα - Καλλιθέα

6.27.2019 7:30:15

Άννα

22

Αθήνα

6.27.2019 12:21:32

Giorgos Giampoulakis

25

Lagonisi

6.27.2019 20:59:55

Γιάννης

26

Χανιά Κρήτης

6.27.2019 21:58:28

Κωνστάντιος

32

Αθήνα

6.28.2019 20:14:44

Βασίληςς

28

Θεσσαλονίκη

7.2.2019 8:00:59
7.5.2019 0:58:54

Αλέξανδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

38
25

Αθήνα
ΠΕΙΡΑΙΑ

Příloha 2a: První část tabulky, která byla automaticky vytvořena webovou aplikací
Google Forms (Formuláře Google) na základě odeslaných dotazníků – zobrazuje: čas
odeslání vyplněného dotazníku, jména respondentů, jejich věk a místo původu
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Příloha 2b:
2.Πότε μετακομίσατε στην Τσεχία;

3.Για ποιόν λόγο αποφασίσατε να μετακομίσετε στην Τσεχία;

11/2016

Εργασιακό

4.Σε ποια πόλη της Τσεχίας μένετε τώρα;
Brno

2016

3 χρόνια ανεργίας

Μπρνο

Σεπτέμβριος 2017

Εργασία

Πράγα

2012

Λογω ερασμους και ευρεσης εργασιας

Μπρνο

Οκτώβριο 2017

Δουλειά

Μπρνο

Ιολιο του 2017

Για επαγγελματικούς λόγους

Μπρνο

November 2018

Work & peace of mind ;)

Brno

2016

Εργασια

Μπρνο

2015

Εργασία

Πράγα

2007

Erwtas

Praga

17-10-2013

Εργασία

Brno

2014

Εργασία

Πράγα

Φεβρουαριο 2018

Επαγγελματικους λογους

Μπρνο

Σεπτέμβριος 2017

Σπουδές

Μπρνό

2015

Εργασια

Πραγα

Το 2017

Εργασία

Μπρνο

2013

Εργασία

Brno

Αύγουστο του 2017

Πρόταση για δουλειά από εταιρία πληροφορικής

Brno

29/3/2012

εργασία

Μπρνο

02/2017

Εργασία

Brno

2010

Σπουδες

Plzeň

2011

Ανεργία στην Ελλάδα

Μπρνο

2016

Σπουδές

Μπρνό

2016 Maio

Ergasia

Brno

Ιούλιο 2018

Εργασιακούς λόγους

Μπρνο

2016

Εργασία

Μπρνό

1 χρόνο πριν

Δουλειά

Μπρνο

2014
23/6/2014

Εργασία
ΕΡΓΑΣΙΑ

Brno
ΜΠΡΝΟ

Příloha 2b: Druhá část tabulky, která byla automaticky vytvořena webovou aplikací
Google Forms (Formuláře Google) na základě odeslaných dotazníků – zobrazuje
odpovědi na otázky č. 2, 3 a 4

13

Příloha 2c:
5.Βρίσκεστε σε επαφή με τους άλλους Έλληνες οι όποιοι μένουν στη Τσεχία; Πόσο συχνά συναντιέστε;
Όχι ιδιαίτερα
Κάθε εβδομάδα
Ναι - Εβδομαδιαία
Ναι, 2-3 φορες την εβδομαδα
Ναι - κάθε δεύτερη μερα
Ναι, καθημερινά
Always in contact with fellow Greeks, a lot of them in my workspace, but generally speaking my company is comprised of multinational people
ναι, αρκετα συχνα
Ναι, συχνά, 1-2 φορές τον μήνα
Nai. 5/7
Ναι, Καθημερινά
Καθημερινά.
Φυσικα, Καθε εβδομαδα
Ναι,κάθε μέρα
Ναι. 2-3 φορες την εβδομαδα
Με λίγους καθημερινά. Με τους περισσότερους σπάνια.
Ναι, καθημερινά
Ναι. 2 φορες την εβδομαδα
Ναι, αλλά όχι συχνή. Συναντιόμαστε 1-2 φορές το μήνα ή σε ελληνικές βραδιές.
Καθημερινά
Ναι. Σχετικα συχνά
Ναι, καθημερινά
Πιο πολύ με Τσέχους συναντιέμαι παρά με Έλληνες :) Θα έλεγα 5 φορές το χρόνο
Nai. Eite ka8imerina ston xoro ergasias eite ana diasthmata gia faghto-kafe.
Κάθε μέρα
Ναί, καθημερινά.
Φυσικά , κάθε μέρα
Ναι, καθημερινά στο χώρο εργασίας
ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΑ

Příloha 2c: Třetí část tabulky, která byla automaticky vytvořena webovou aplikací Google
Forms (Formuláře Google) na základě odeslaných dotazníků – zobrazuje odpovědi na
otázku č. 5
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Příloha 2d:
6.Είστε μέλος καμίας ελληνικής κοινότητας (Řecká obec);
Όχι
Σε κάποιες σελίδες στο fb
Ναι
Ναι
Οχι
Οχι
No
οχι
Πράγας
Anepishma mono
Ναι
Όχι
Οχι
Όχι
Οχι
Όχι
Όχι
όχι
οχι
Όχι
Όχι ενεργό μέλος
Εάν η ομάδα στο facebook "Έλληνες στο Μπρνο" θεωρείται ελληνική κοινότητα τότε ναι. Μόνο εκεί.
Oxi
Όχι
Εκκλησία.Δεν είναι ελληνική κοινότητα ωστόσο.
Οχι
Όχι
ΟΧΙ

Příloha 2d: Čtvrtá část tabulky, která byla automaticky vytvořena webovou aplikací
Google Forms (Formuláře Google) na základě odeslaných dotazníků – zobrazuje
odpovědi na otázku č. 6
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Příloha 2e:
7.Συμμετέχετε σε κάποιες ελληνικές δραστηριότητες στην Τσεχία (ελληνικά βράδια, συναυλίες κ.α.);
Όχι
Οχι
Σπάνια
Ναι
Ναι
Περιστασιακά
Not yet
ναι
Ελληνορθοδοξη ενορία
Nai. tavernes, synavlies +ta paiia mou phgainoune ellhniko sxoleio.
Οχι
Όχι
Που και που εαν βολευει
Όχι
Οχι
Περιστασιακά
Περιστασιακά
Ναι
ναι, όποτε μου το επιτρέπει ο χρόνος, συμμετέχω σε ελληνικές βραδιές, γιορτές, εκδηλώσεις και συναυλίες.
ναι
Σπάνια. Στην πόλη που μένω δεν έχει τίποτα.
Τα πρώτα χρόνια πήγαινα σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα της κοινότητας αλλά τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχω πάει σε καμία
Όχι
Oxi
Εκδηλώσεις , πάρτυ , συναυλίες
Σπανίως
Κάποιες Φορές
Όχι
ΣΥΝΗΘΩΣ ΝΑΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΩ

Příloha 2e: Pátá (poslední) část tabulky, která byla automaticky vytvořena webovou
aplikací Google Forms (Formuláře Google) na základě odeslaných dotazníků – zobrazuje
odpovědi na otázku č. 7
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Příloha 2f:
Odpovědi tří respondentů, kteří na dotazník odpověděli prostřednictvím osobní zprávy na
Facebooku:

Κατερίνα, 19
1) στην Ελλάδα μένω στην Κατερίνη Ν.Πιεριας πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη.
2) Μετακόμισα αρχές Σεπτεμβρίου
3) Ηρθα για σπουδές, συγκεκριμένα ιατρική στο Masarykova univerzita
4) Μένω στο Brno της Τσεχίας
5) Λόγω σχολής βρίσκομαι καθημερινά σε επαφή με άλλους Έλληνες και Κύπριους
6) όχι δεν ειμαι μέλος κάποιας ελληνικής κοινότητας
7) Συμμετέχω σε ελληνικές εκδηλώσεις βέβαια δεν γίνονται πολλες, από Σεπτέμβρη νομίζω
έγιναν δύο και ήμουν στην μια στο greek night που έγινε στο exit αρχές Απριλίου

Ελευθέριος, 41
1. Είμαι από Αθήνα... Νέα Ιωνία. Βόρειο μέρος της Αθήνας
2. μετακόμισα αρχές του 2016
3.Η μοίρα το αποφάσισε για μένα... Είμαι ερωτικός μετανάστης... Η κοπέλα μου είναι από
Τσεχία και έχουμε δύο παιδιά.
4. Μένουμε Πράγα 4
5. Δυστυχώς όχι πολλούς έναν δύο μόνο και συναντιόμαστε αραιά και που
6. Ναι είμαι, αλλά όχι και τόσο ενεργό μέλος... Έχω πάει μόνο 3 φορές
7. Όχι ακόμα... Όταν όμως τα παιδιά μου μεγαλώσουν λίγο ακόμα... Είναι στα πλάνα μου να
πηγαίνουμε
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Sotirios, 46
1. Αθήνα
2. 2012
3. Κρίση στην Ελλάδα & αυξηση φορολογίας / χαράτσι στα ακίνητα
4. Πραγα
5. Ναι, Κάθε βδομάδα
6. Ελληνική Ενορια της Πράγας
7. Θεία λειτουργία
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