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„Když se řekne Spolek Praha–Cáchy/Aachen, každý z nás si vybaví úspěšný kulturní 

spolek a zejména osobnost - paní dr. Silvii Jenček Pavlicovou. Je to skutečně skvělá 

představitelka této společnosti. Díky svým schopnostem získávat pro činnost Spolku 

nejen členy, ale i spolupracovníky, vytvořila v rámci Spolku Praha–Cáchy/Aachen 

přátelské a kulturní ovzduší; na vysoké úrovni organizovala a organizuje společně 

s ostatními členy Spolku kulturní aktivity, spojené často se vzděláváním a předáváním 

veřejnosti těch nejlepších kulturních hodnot. Samozřejmě, že bez ochotných členů 

společnosti by nebyly tak výborné výsledky činnosti. Dokázala získat do programů 

přední reprezentanty z různých vědeckých oborů, ať už z oblasti lékařství, historie, 

pedagogiky či výtvarné nebo literární. Spolek Praha–Cáchy spolupracuje s mnoha 

dalšími významnými vědeckými a kulturními institucemi (např. Akademií věd ČR, 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury aj.) a se 

společnostmi, jako např. British Council, Společnost Franze Kafky a další. O těchto 

institucích a osobnostech lze získat informace z publikace Dvacet let Spolku Praha- 

Cáchy/Aachen, která byla vydána v r. 2020. 

Když v roce 2019 oslavil Spolek Praha–Cáchy/Aachen 20 let své činnosti, mohl 

svou práci vyhodnotit pozitivně, protože za tu dobu uspořádal na 220 kulturně-

vzdělávacích pořadů. Spolek pořádal své aktivity hlavně v sídle Archivu hlavního 

města Prahy v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě, prostorách Nosticova paláce 

na Malé Straně a dnes též v sídle Spolku Hlahol na Masarykově nábřeží, jak už bylo 

zmíněno.  

Se  Spolkem Praha–Cáchy/Aachen a paní doktorkou naše instituce, Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, spolupracovala při řadě projektů 

na různá témata. V roce 2010 jsme se na společné akci zabývali osobností 

Komenského, kterou zarámoval Jiří Všetečka knihou Všenáprava obrazem. Pražské 

Pedagogické muzeum J. A. Komenského rovněž navázalo kontakt s Amos Comenius 

Schule v Cáchách a uspořádalo tam výstavu s přednáškou. Naposled jsme 

Komenského společně prezentovali u příležitosti 350. výročí úmrtí Komenského v roce 

2020, kdy se nám po ukončení největších protipandemických opatření podařilo 



v Nostickém paláci Ministerstva kultury realizovat moji přednášku na téma Portréty J. 

A. Komenského napříč staletími (O Komenském, jak jej neznáte). 

Specifikem tematických večerů Spolku Praha–Cáchy je přednáška vždy 

doplněná hudbou, organizátoři se vždy snaží o prezentaci dobové hudby. 

Na závěr mi dovolte připomenout významný projekt Spolku na téma 

Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury. V jeho rámci bylo 

možné znovu přiblížit ty osobnosti a události, které ovlivnily dění v české a evropské 

společnosti.  

Vážení přítomní, vzhledem k významné podpoře šíření české kultury 

v zahraničí i u nás, a také se zřetelem k podpoře NPMK při edukaci o české vzdělanosti 

a odkazu Komenského obdržela dr. Silvie Jenček Pavlicová Medaili J. A. Komenského. 

Komenského medaili získávají osobnosti, které přispívají nejen k šíření 

nejvýznamnějších myšlenek Komenského, ale také ti, kteří „zušlechťují“ národ a celou 

společnost. 

Přeji Spolku Praha–Cáchy/Aachen do dalších let hodně úspěchů a elánu, a také 

tvůrčích sil, díky kterým si Spolek získal srdce nejen mnoha přítomných, ale především  

prestiž v naší společnosti.“ 

 

 


