Liberec 28. července 2014

Tisková zpráva
Student sledoval osudy českých emigrantů.
Jeho bádání podpořilo i město Liberec
Zmapoval osudy českých emigrantů, kteří po srpnu 1968 utekli z komunistického Československa
do Francie. Výzkum převedl na papír a zpracoval jako svoji maturitní práci. Dnes už maturant
libereckého Gymnázia F. X. Šaldy Aleš Bartoš se připravuje na studium geografie na pařížské
Sorbonně. Výzkum v rámci školního projektu Neviditelné oběti komunismu finančně podpořilo
statutární město Liberec. Aleš Bartoš navštívil v pondělí 28. července primátorku Martinu
Rosenbergovou a osobně ji za podporu poděkoval a radnici věnoval jeden výtisk maturitní práce.
„Potěšilo mne, že v poslední době potkávám řadu mladých úspěšných lidí, kteří dělají něco pro druhé.
Vedle Aleše Bartoše je dalším příkladem liberecký student Jiří Brázda, který zachránil z vody dvě malé
topící se děti. Za to nedávno dostal od města pamětní medaili. Oba chlapci mají jedno společné, a to
je obrovská skromnost. Jsou pracovití, jsou úspěšní, a přesto jsou oba tak skromní. Jako primátorka
jsem hrdá, že jsou občany Liberce a jako občan věřím, že naše budoucnost bude jednou v dobrých
rukách,“ řekla primátorka Liberce Martina Rosenbergová, přičemž ocenila i iniciativu samotného
gymnázia, které studenty k tomuto tématu směruje.
Studentský projekt s tématikou emigrace a exilu v době komunistické totality totiž Gymnázium F. X.
Šaldy úspěšně rozvíjí již přes 10 let. Studenti pátrali po osudech emigrantů v kanadských, australských
a německých městech. Často je i v jejich nových domovech navštívili. Stejně jako Aleš Bartoš, který
v loňském roce vyrazil sbírat informace o krajanech do Paříže.
Ve své maturitní práci zkoumá problematiku československé emigrační vlny po roce 1968 do Francie
a podrobně sleduje osudy manželů Karla a Elišky Kurzweilových. Zaměřuje se na jejich životní pouť,
od mládí přes odchod z vlasti a začátky ve Francii až po úspěšnou kariéru, založení rodiny či adaptaci
na tamní prostředí. Vedle manželů samotných se zabývá také perzekucí církevních hodnostářů
institucí StB, věnuje se pařížským exilovým spolkům a zároveň pracuje s otázkou češství.
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