Tisková zpráva, Brno, 5 listopadu 2018
Dva životy, dvě kultury, dvě země – premiéra dokumentu a vernisáž výstavy v pátek 9.
listopadu 2018
Hellenika nadační fond a Etnografický ústav Moravského zemského muzea zvou u
příležitosti 70. výročí příchodů Řeků do Československa na premiéru dokumentárního filmu a
vernisáž výstavy Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny
20. století do současnosti. Akce se uskuteční v pátek 9. listopadu 2018 ve foyer budovy
Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově nám. 3 v Brně.
V roce 1948 našlo na území tehdejšího Československa útočiště před občanskou válkou
okolo 13 000 uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim
vývojem politických událostí v Řecku prodloužil o několik desetiletí, některým dodnes. Stát
poskytl exulantům vzdělání, práci či bydlení. Většina dětí prošla ústavní výchovou dětských
domovů.
Přesto, že Řekové nebyli chápáni jako národnostní menšina, dostali možnost udržovat a
rozvíjet některé prvky vlastní kultury, především jazyk a hudební a taneční projevy. Na
druhou stranu podléhala komunita českým vlivům. Jakmile to dovolily podmínky v Řecku,
většina uprchlíků a jejich potomků se vrátila do vlasti.
Proč ale někteří z nich zůstali zde? Jak prožívali jako děti útěk z válečné vřavy? Jak se
sžívali se zcela cizím prostředím? Udržují dnes Řekové prvky původní kultury nebo
jsou zcela asimilováni do české společnosti? Která země pro ně představuje domov?
V doprovodném filmovém dokumentu se k těmto otázkám vyjádří představitelé několika
generací z pěti řeckých rodin žijících v České republice. Výstava i film vznikly ve spolupráci
nadačního fondu Hellenika s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea.
Výstava se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a
Velvyslanectví Řecké republiky. Projekt je realizován s finanční podporou Jihomoravského
kraje a Statutárního města Brna.
Nadační fond Hellenika byl založen jako nadace v roce 1994 v Brně, za účelem podpory
kultury a ochrany práv příslušníků řecké menšiny žijící v České republice, zejména k
uchování a rozvoji řeckého jazyka, pěstování tradic a folklórního umění a zachování řeckého
kulturního povědomí. Je nejstarší organizací řecké menšiny v novodobé historii České
republiky a také jediným nadačním právním subjektem na území českého státu, který
sehrává prvořadou úlohu při vytváření, spolupořádání a finanční podpoře celé řady kulturních
aktivit a projektů, které svým rozsahem překročily hranice Jihomoravského kraje.
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