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odbor veřejné diplomacie působí na ministerstvu zahraničních věcí ČR od února 2011. V roce 2013 
tak odbor vstoupil do třetího roku své činnosti. Touto publikací bychom chtěli představit a přiblížit 
nejvýznamnější aktivity na poli veřejné diplomacie roku 2013. primárním úkolem veřejné diploma-
cie zůstává i nadále šíření dobrého jména České republiky ve světě. podporuje vytváření příležitos-
tí pro další rozvoj spolupráce se zahraničím zejména v  oblastech hospodářství, kultury, školství 
a vědy. Klíčovou roli sehrávají naše zastupitelské úřady, jejichž činnost v oblasti kultury a školství 
odbor veřejné diplomacie koordinuje. při tvorbě jejich kulturního programu hrají výraznější roli 
i Česká centra, příspěvková organizace ministerstva zahraničních věcí ČR. 

dalším významným úkolem je prezentace priorit české zahraniční politiky, a to jak v zahraničí, tak 
v České republice. V zahraničí je cílem přispět k prosazování našich klíčových zahraničněpolitic-
kých témat, jejichž výčet začíná u upevňování míru a stability, podpory občanské společnosti, práv-
ního státu, demokracie a dodržování lidských práv. Ve vztahu k domácí veřejnosti se posílením dia-
logu o zahraniční politice ucházíme o podporu a pochopení pro aktivity a postoje české diplomacie. 
V rámci veřejné diplomacie jsou naší veřejnosti poskytovány také praktické a užitečné informace. 
ministerstvo zahraničních věcí ČR spolupracuje s řadou partnerů, jejichž podpora je pro efektivní 
veřejnou diplomacii doma i  v  zahraničí klíčová. patří mezi ně vládní agentury, nestátní nezisko-
vé organizace, krajanské komunity, firmy, vědecká a akademická obec, zájmová sdružení a další. 
V uplynulém roce jsme pokračovali ve spolupráci s univerzitními studenty v rámci junior diplomatic 
initiative VŠe v praze při organizaci pravidelných diplomatických salonů. při realizaci řady pro-
jektů spolupracujeme také s dalšími státy a mezinárodními organizacemi. jsme mimo jiné zapojeni 
do sítě EUNIC, koordinační platformy národních kulturních institutů členských zemí eU, posilující 
kapacitu individuálních států i celé eU oslovit veřejnost mimo své hranice. aktivně participujeme 
na společných projektech Středoevropské kulturní platformy, sdružení států Visegrádské čtyřky 
a Rakouska. 

důležitou součástí veřejné diplomacie jsou konference, semináře a další prezentační akce, které 
ministerstvo zahraničních věcí ČR a naše zastupitelské úřady organizují, spoluorganizují nebo pod-
porují prostřednictvím grantů či jinou formou. přehled nejvýznamnějších akcí roku 2013 nabízíme 
na následujících stránkách. Stejně jako v minulých ročenkách veřejné diplomacie nebude chybět ani 
ohlédnutí za slavnostním předáváním cen Gratias agit, které ministr zahraničních věcí každoroč-
ně uděluje osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o dobré jméno České republiky 
ve světě. 

Úspěch veřejné diplomacie tkví především ve  spolupráci a  zviditelňování práce ministerstva za-
hraničních věcí doma a České republiky v zahraničí. Rádi bychom proto tak jako v loňském roce 
poděkovali všem útvarům mZV ČR, zastupitelským úřadům, konzulátům a zastoupením, bez jejichž 
pomoci bychom se neobešli a bez kterých by veřejná diplomacie byla jen prázdným pojmem. doufá-
me, že ve výběru aktivit za rok 2013 naleznete inspirující a zajímavé náměty.

Váš tým Odboru veřejné diplomacie

Odbor veřejné diplomacie)
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Kontakt) 
odbor veřejné diplomacie 
ministerstvo zahraničních věcí ČR 
loretánské náměstí 5, 118 00 praha 1 
T) 22418 3230
F) 22418 2036
e) ovd@mzv.cz
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Stránka přináší informace o  české zahraniční 
politice, o  činnosti ministerstva zahraničních 
věcí ČR, o návštěvách a  jednáních ministra za-
hraničí a zástupců nejvyššího vedení minister-
stva se zahraničními partnery a mnoho dalších 
zpráv. Slouží také jako informační zdroj pro 
české občany cestující do  zahraničí, obsahuje 
kontakty na  naše zastupitelské úřady v  cizině 
a přináší aktuální konzulární a vízové informa-
ce. Webové stránky ministerstva zahraničních 
věcí ČR spravuje tiskový odbor ministerstva. 
Stránka poskytuje také informace pro novináře 
a přináší aktuality o vývoji bezpečnostní situace 
ve světě.

V roce 2013 bylo na těchto stránkách zazname-
náno celkem 2 626 321 návštěv, z toho 1 300 510 
jich bylo unikátních. Uživatelé si zobrazili cel-
kem 10 246 076 stránek. podle země uživatele se 
nejvíce návštěv uskutečnilo z  České republiky 
– 64%, z Ruska – necelých 5 procent, z Ukrajiny 
– 2,9%, z USa – 2,47% a z Velké Británie – 2,13%. 
necelé jedno procento návštěv bylo zaznamená-
no z Číny.

Webová stránka Ministerstva zahraničních věcí ČR 
www.mzv.cz)

portál www.czech.cz je oficiální webovou strán-
kou České republiky. přináší informace a  ak-
tuality z celé řady oblastí a slouží zároveň jako 
brána k dalším informačním zdrojům. nejčastěji 
využívali tento web uživatelé z České republiky, 
USa, německa, mexika, Francie a  Ruska. Sna-
ha o zkvalitnění aktuálních příspěvků na tomto 
portálu vedla na  sklonku roku 2013 k  zahájení 
jednání o spolupráci s Českým rozhlasem.

V roce 2013 bylo zaznamenáno na tomto portálu 
celkem 1 671 098 návštěv, z toho bylo 1 457 368 
návštěv unikátních a z nich bylo 191 615 návštěv 
z mobilních zařízení. Více než 26% návštěv bylo 
z území České republiky a téměř 13 procent ná-
vštěv ze Spojených států amerických. 

V roce 2012 založil odbor veřejné diplomacie face-
bookový profil ministerstva zahraničních věcí ČR. 
prezentace na  sociální síti je využívaná zejména 
k publikaci oficiálních stanovisek a informací mZV 
ČR a informací o akcích veřejné diplomacie pro ši-
rokou veřejnost. V  roce 2013 byl obsah obohacen 
o  příspěvky s  informacemi o  chystaných a  usku-
tečněných akcích našich úřadů, které se za zájmu 
veřejnosti v  zahraničí uskutečnily. Ke  konci roku 
2013 jsme mapovali dosah více než 1800 uživatelů 
týdně. 

Informační portál 
www.czech.cz)

Facebook 
– MZV ČR)
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Stanice Český rozhlas – Rádio Praha má dlouhole-
tou tradici. Zahraniční vysílání Českého rozhla-
su působí s podporou ministerstva zahraničních 
věcí od roku 1936. Spolupráci s touto stanicí  má 
ve své gesci Zmocněnec pro krajanské záležitos-
ti. Rádio Praha nabízí souhrnné aktuální zpravo-
dajství o dění v České republice a představuje ji 
jako zemi s  bohatou kulturou, rozvinutou eko-
nomikou, atraktivními investičními příležitost-
mi a také jako zajímavou turistickou destinaci. 
Vysílá v šesti jazycích: anglicky, německy, fran-
couzsky, španělsky, rusky a česky. nejdůležitěj-
ší platformou pro šíření vysílání Rádia Praha je 
internet. návštěvnost webu www.radio.cz v roce 
2013 dosáhla podle statistiky Google analy-
tics v průměru 316 600 návštěv měsíčně. počet 
shlédnutých stránek činil v  průměru 614  000 
za měsíc. celkový počet podcastů a poslechů pří-
mo z webu se pohyboval kolem 35 000 měsíčně
Rebroadcasting – vysílání Rádia Praha nebo 
jeho části přebírá 15 rozhlasových stanic ve 12 
zemích (USa, Rakousko, Španělsko, Francie, 
Rusko, Gruzie, argentina, chile, Bolívie, ekvá-
dor, Venezuela, mexiko). program se tak dostá-
vá k  novému publiku v  cílových oblastech. Tři 
stanice (Radio exterior de espaňa, Radio miami 
international a německé Radio 360) šíří vysílání 
na krátkých vlnách, ostatní na Fm nebo am. 
Rádio Praha provozuje Facebookový profil 
ve všech vysílacích jazycích, v roce 2013 přibyla 
francouzština a  ruština. celkový počet fanouš-
ků dosáhl 9 440, což znamená nárůst o 41% opro-
ti roku předcházejícímu. na  Twitteru využívá 
profil v angličtině, španělštině a francouzštině. 
Rádio Praha má svůj kanál také na YouTube.
více na: www.radio.cz

nezastupitelnou roli v  oblasti veřejné diploma-
cie hrají i Česká centra, která jsou příspěvkovou 
organizací ministerstva zahraničních věcí ČR. 
Ústředí Českých center v  praze řídí a  kontro-
luje činnost svých dvaceti dvou zahraničních 
poboček, mapuje a vytváří projekty vhodné pro 
prezentaci v zahraničí a prosazující českou kul-
turní scénu v zahraničí. centrům i dalším zastu-
pitelským úřadům ČR v  zahraniční nabízí také 
servis především v  oblasti kulturní prezentace 
ze všech oblastí umění, včetně spolupráce s čes-
kými exportními značkami. Česká centra v  za-
hraničí působí na třech kontinentech. 
více na www.czechcentres.cz

Zahraniční vysílání
Českého rozhlasu)

Česká centra)
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již čtvrtým rokem je každou neděli a o státních 
svátcích v období od května do října v době od 10 
do 17 hodin bezplatně otevřena zahrada Černín-
ského paláce.

Otevřené zahrady 
Černínského paláce)



Konference 
a akce konané 
v Černínském 
paláci
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ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci 
s ministerstvem zahraničních věcí a evropských 
záležitostí SR touto jednodenní konferencí při-
pomnělo 20. výročí rozdělení Československa. 
akce se uskutečnila dne 21. února 2013 v  Čer-
nínském paláci, někdejším sídle československé 
a nyní české diplomacie. 

program konference se zaměřil nejen na  téma 
dělení československé diplomacie, ale také spo-
lupráce samostatných diplomacií usilujících 
o  dosažení velmi blízkých cílů v  následujících 
dvaceti letech, včetně vstupu do eU a naTo. dis-
kuse se přirozeně dotkla také příležitostí ke spo-
lupráci do budoucna. Konference nabídla osobní 
vzpomínky přímých účastníků tehdejších udá-
lostí. Spolu s  oběma úřadujícími ministry Kar-
lem Schwarzenbergem a  miroslavem lajčákem 
na  ní vystoupili také bývalí ministři zahraničí 
pavol demeš (SR), douglas Hurd (Velká Britá-
nie), milan Kňažko (SR), ján Kubiš (SR), eduard 
Kukan (SR), jozef moravčík (Československo), 
jaroslav Šedivý (ČR) a  alexandr Vondra (ČR), 
bývalí velvyslanci Benoît d’aboville (Francie), 
adrian Basora (USa), martin Bútora (SR), Rasti-
slav Káčer (SR), pavel Telička (ČR), Geörgy Varga 
(maďarsko) a michael Žantovský (ČR), slovenský 
poslanec ján Figeľ, vysoký představitel eU pro 
Bosnu a Hercegovinu Valentin inzko a další vý-
znamní hosté.

U příležitosti konference byly také představeny 
dvě nové výstavy, jedna mapující vývoj v posled-
ních dvaceti letech v  České republice a  druhá 
na Slovensku. pro své zastupitelské úřady je při-
pravila ministerstva zahraničí obou zemí.

Konference Dvacet 
let samostatné české 
a slovenské diplomacie)
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dne 6. září 2013 se ve Velkém sále Černínského 
paláce uskutečnila konference k tématu pražská 
agenda. jedná se o v pořadí třetí ročník této kon-
ference, kterou ministerstvo zahraničních věcí 
k  pražské agendě uspořádalo již v  letech 2011 
a  2012. myšlenka konference vznikla v  návaz-
nosti na dvě významné pražské události – projev 
prezidenta USa Baracka obamy o  jeho jaderné 
vizi, přednesený v dubnu 2009 a podpis nové do-
hody mezi USa a Ruskem o snižování počtu stra-
tegických jaderných zbraní v dubnu 2010.

Z debaty zatím posledního ročníku vyplynulo, že 
realizace vize světa bez jaderných zbraní, před-
stavené prezidentem obamou v  praze v  dubnu 
2009, je dlouhodobý proces, neboť rozdíly v po-
stojích hlavních aktérů přetrvávají. i  vlastní 
implementace smlouvy new STaRT, podepsané 
v praze v  roce 2010, nabírá v kontextu součas-
né mezinárodní bezpečnostní situace zpoždění, 
a to nejen z důvodů politických, ale i realizačně-
-technických. na  vytváření prostředí důvěry, 
nezbytné podmínky pro úspěch odzbrojovacích 
jednání, mají velký vliv i  regionální konflikty, 
jejichž aktéři stále považují zbraně hromadného 
ničení za záruku své bezpečnosti.

Konference se zúčastnili významní řečníci, jako 
například americká náměstkyně ministra pro 
bezpečnost Rose Gottemoellerové či hlavní vy-
jednavač vytvoření zóny bez zbraní hromadného 
ničení na Blízkém východě jaakko laajava. jejich 
účast potvrdila významnou roli, kterou praha 
představuje na mapě jednání o odzbrojení.

Konference The Prague 
Agenda in 2013 – Challenges 
and Prospects)
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cyklus nabízí vysokoškolským studentům jedi-
nečnou příležitost setkávat se s osobnostmi čes-
ké, ale i  zahraniční diplomacie přímo na  půdě 
ministerstva zahraničních věcí ČR a  diskuto-
vat s  nimi o  různých tématech mezinárodních 
vztahů.

V roce 2013 proběhly v rámci Junior Diplomat Ini-
tiative tři další pravidelné diskuse se studenty, 
na  nichž vystoupili norman V. eisen, velvysla-
nec USa v ČR, slovenská diplomatka a politička 
magda Vášáryová a ředitelka odboru rozvojové 
spolupráce mZV Zuzana Hlavičková. 

Tématy salonů byly transatlantické vztahy, ženy 
v  diplomacii a  rozvojová spolupráce a  humani-
tární pomoc ČR. 

Diplomatické salony)

Konferenci o osobnosti jiřího dienstbiera a jeho 
roli v československé domácí a zahraniční poli-
tice začátku 90. let minulého století uspořádaly 
společně Ústav mezinárodních vztahů, Rada pro 
mezinárodní vztahy, ministerstvo zahraničních 
věcí ČR a Český rozhlas. Konference proběhla 16. 
dubna 2013 a její součástí byla i prezentace sbor-
níku dienstbierových rozhlasových reportáží, 
který připravil Český rozhlas. 

Konference 
Jiří Dienstbier – snění o politice)



dne 13. května 2013 proběhl na  ministerstvu 
zahraničních věcí České republiky úvodní den 
jednání již třetího ročníku mezinárodního praž-
ského novinářského fóra. Tato akce byla příle-
žitostí k  setkání členů Syndikátu novinářů se 
zahraničními kolegy a  platformou k  vzájemné 
výměně informací a  názorů na  aktuální výzvy 
v  jejich profesi. V rámci setkání se uskutečnila 
česko-britská rozprava na téma média, politika 
a  demokracie. Účastníci z  devíti zemí se dále 
zamýšleli nad regulací tisku a  novými médii. 
na závěr jednání přijal hosty ministr zahranič-
ních věcí České republiky.  

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2013 proběhla v re-
žii prague Security Studies institute meziná-
rodní konference, která posloužila především 
jako fórum na  výměnu názorů mezi zástupci 
mezinárodního společenství a  významnými 
představiteli afghánské strany. Tématy konfe-
rence byly předpokládaný vývoj v afghanistánu 
po roce 2014, bezpečnostní situace a další výzvy 
po  odchodu vojsk naTo ze země, rozvoj a  re-
konstrukce státu. na konferenci hovořili vysocí 
představitelé naTo, zástupci afghánské vlády 
a politických stran i zahraniční diplomaté. 

Ve  spolupráci s  maďarským velvyslanectvím 
v praze byla v reprezentačních prostorách dvo-
rany Černínského paláce uvedena výstava při-
pravená ke stému výročí narození světoznámé-
ho fotografa maďarského původu Roberta Capa. 
Tento umělec se řadí k zakladatelům válečné fo-
tožurnalistiky a společně s Henrim cartier Bre-
ssonem založil první světovou organizaci fotore-
portérů. Během své profesionální dráhy pokryl 
capa pět různých válečných konfliktů. 

Pražské novinářské 
fórum)

Mezinárodní konference 
Afghanistan After 2014 – 
Afghan Perspective and 
NATO´s Legacy)

Vernisáž výstavy 
Fotograf Robert Capa – 
100. výročí narození)

1716

mezinárodní česko-polská konference o  vítěz-
stvích a prohrách disentu ve společnosti po roce 
1989 proběhla v Černínském paláci ve dnech 21. 
a 22. listopadu 2013. Zúčastnilo se jí více než 150 
posluchačů a přednášejících.

na konferenci, která se zabývala také česko-pol-
skými vztahy a jejich výhledem do budoucnosti 
vystoupil ministr zahraničních věcí České re-
publiky jan Kohout a  náměstkyně ministra za-
hraničních věcí polské republiky Henrika moś-
cická-dendys. Se svými příspěvky vystoupili 
během několika tematických panelů mnozí vý-
znamní novináři, spisovatelé, ekonomové, zá-
stupci akademické obce a nevládních organizací 
z obou zemí.

pracovní setkání pořádané aspen institute 
v  praze a  odborem veřejné diplomacie mZV se 
uskutečnilo dne 12. března 2013. program se 
zaměřil se na  tři oblasti: Strategický rozvoj 
kreativních měst, evropská hlavní města kul-
tury a  Veřejná diplomacie a  kreativní města.  
V  rámci tří panelů vystoupili s  prezentacemi 
představitelé tzv. kreativních měst ve  střed-
ní evropě, zástupci evropských hlavních měst 
kultury ze středoevropského regionu a  před-
stavitelé veřejné diplomacie. cílem setkání bylo 
vyměnit si názory a prodiskutovat potenciál kre-
ativních měst v rámci veřejné diplomacie, vhod-
né formy podpory rozvoje kreativního průmyslu 
s  ohledem na  místa, v  nichž vzniká a  společně 
identifikovat efektivní strategie propagace kre-
ativních měst v zahraničí. 

Konference ke 120. výročí 
Lidových novin Co jsme udělali 
se svobodou?)

Kulatý stůl Kreativní města 
a veřejná diplomacie)
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V  sídle ministerstva zahraničních věcí se dne 
8. září 2013 uskutečnila pražská premiéra před-
stavení Körperklänge/muzika mimika. jedná se 
o česko-německý projekt založený na symbióze 
jazzové hudby s  pantomimou. projekt za  pod-
pory spolku pro arte Vivendi vytvořili studenti 
a  profesoři pantomimy dvou škol ve  dvou měs-
tech – berlínské „die etage“ a  pražské damU. 
Hudbu složili carlos mieres a joe Kučera. Společ-
né představení bylo úspěšně uvedeno již na jaře 
v Berlíně.

představení navázalo na předchozí mezinárodní 
kulturní projekty, které ministerstvo zahranič-
ních věcí ve spolupráci s dalšími partnery v uply-
nulých letech uspořádalo v zahradě Černínského 
paláce. Tentokrát mZV diváky pozvalo do svých 
vnitřních prostor.

Hlavním hudebním doprovodem byli členové 
berlínské skupiny Roger dodger Band. Kromě 
pro arte Vivendi byli dalšími partnery akce Čes-
ko-německý fond budoucnosti, německo-česká 
a slovenská společnost, město Berlín, Velvysla-
nectví Spolkové republiky německo v České re-
publice a pražský Goethe institut.

Česko-německé jazzové 
a pantomimické představení 
v Černínském paláci)

Dobro došli!
Oslava vstupu Chorvatska 
do Evropské unie

8 / 5 / 2013 / 16 – 18:30
Koncert → Čechomor 
a Kampanel 

Ministerstvo zahraničních věcí, 
Loretánské náměstí 5,  Praha 1 
Vstup volný

Více informací na → 
www.mzv.cz/chorvatsko_v_EU

v zahradě Černínského paláce 

doprovodné výstavy: 
Čarovné Chorvatsko
Moravští Chorvaté
Evropa bez hranic  

Informační stánky o Chorvatsku 
a Evropské unii

10:00 – 16:00 → Den otevřených dveří 
Ministerstva zahraničních věcí ČR

Velvyslanectví 
Chorvatské republiky 
v České republice

den otevřených dveří zakončila akce na počest 
vstupu chorvatska do  evropské unie, která se 
pod názvem „dobro došli!“ uskutečnila v přilehlé 
zahradě. Hlavním bodem programu byl koncert 
kapely Čechomor a chorvatské hudební skupiny 
Kampanel. návštěvníci mohli zhlédnout také do-
provodné výstavy „Čarovné chorvatsko“, „mora-
vští chorvaté“ a „evropa bez bariér“. V zahradě 
byl také umístěn informační stánek o chorvat-
sku a evropské unii.

Oslava vstupu 
Chorvatska do 
Evropské unie)

organizátoři mezinárodního jazzového festiva-
lu Bohemia jazz Fest manželé linkovi ze Spoje-
ných států amerických v roce 2013 uspořádali již 
osmý ročník tohoto festivalu, který na náměstí 
českých měst přináší v  letních měsících kon-
certy světových jazzových orchestrů. pro své 
sponzory a  mediální partnery uspořádali dne 
28. listopadu 2013 v reprezentačních prostorách 
ministerstva zahraničních věcí ČR recepci s pro-
mítáním z  nejvýznamnějších vystoupení dosa-
vadních ročníků festivalu. 

Večer pro přátele 
festivalu Bohemia Jazz 
Fest)
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24. – 25. 1.   Konference Minulost je bitevním polem současníků

14.2. Konference Pražské energetické fórum

13. 3. předání ceny Nadace The Duke of Edinburgh´s 
International Awards   

20. 3. předání cen vítězům soutěže Frankofonie

4. 4. Tisková konference ke Dnům evropského filmu 
 

8. 4. Studentská konference k Balkánu pod záštitou 
pana ministra

29. 5. Koncert pod záštitou pana ministra S jarem za ruku 

30. 5. Konference Consular Corps Association

6.– 7. 6. Konference Exil v Londýně za druhé světové války

7. 6. předání Ceny Gratias Agit 2013

17. – 18. 6.   Konference O stavu soudnictví v zemích Východního 
partnerství

8. 8. Společenský večer pro účastníky celosvětového 
kongresu Ymca

8. 9. Koncert pořádaný Česko - německým fondem 
budoucnosti

11. – 13. 9.   20. ekonomické a environmentální fórum OBSE

25. 9.  east- West Business Forum Emerging Africa

8. 10.  diplomatický salon s magdou Vášáryovou

6. 12.  mezinárodní konference k vývoji a doporučením 
v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělání

11. 12.  malý kulatý stůl k současnému projektu česko-
polského fóra EUROPEUM 

17. 12. mezinárodní konference NATO and Russia: 
Geopolitical Competition or Pragmatic Partnership ? 

Výběr z dalších konferencí 
a akcí konaných na MZV)
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dne 8. května 2013 se otevřely veřejnosti dveře 
Černínského paláce, největší pražské barokní 
stavby svého druhu a sídla ministerstva zahra-
ničních věcí ČR. Více než 3  700 návštěvníků 
nahlédlo do  nejzajímavějších a  nejcennějších 
prostorů paláce, včetně bytu jana masaryka 
a zahrady.

Den otevřených dveří)

Oslava vstupu Chorvatska do EU



cena 
Gratias agit 
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Vyznamenání Cena Gratias Agit uděluje ministr 
zahraničních věcí za šíření dobrého jména Čes-
ké republiky v zahraničí od roku 1997. 

Vyznamenání mohou získat osoby bez rozdí-
lu národnosti a  státní příslušnosti, které svojí 
dlouhodobou činností nad rámec svých profe-
sionálních povinností, nebo významným činem 
cílevědomě přispívají ke  zviditelnění České re-
publiky ve světě. oceněny mohou být také nada-
ce, občanská sdružení, krajanské spolky, huma-
nitární organizace a další nevládní organizace. 

Udělení vyznamenání se osvědčuje předáním di-
plomu a plastiky v podobě stylizované křišťálové 
zeměkoule. cena není spojena s finanční odmě-
nou. laureáti jsou pozváni ke třídennímu poby-
tu v praze, který vrcholí předáním ceny z rukou 
ministra zahraničních věcí České republiky.

na  základě rozhodnutí prvního místopředsedy 
vlády a ministra zahraničních věcí České repub-
liky pana Karla Schwarzenberga byla Cena Gra-
tias Agit pro rok 2013 slavnostně předána v Čer-
nínském paláci, sídle ministerstva zahraničních 
věcí České republiky dne 7. června 2013 následu-
jícím osobnostem: 

Cena Gratias agit)

•	 Mons.	Petr	ESTERKA, Thdr., koordinátor 
duchovní péče o české katolíky v zahraničí, 
zejména v USa, Kanadě a austrálii, 
vojenský kaplan v americkém letectvu, 
pomocný biskup brněnský jmenovaný 
papežem janem pavlem ii. v roce 1999, USa

•	 Andrzej	JAGODZIŃSKI, bohemista, 
překladatel, publicista, ředitel polského 
institutu v praze a v Bratislavě, zakladatel 
Sdružení polských spisovatelů, člen 
polského pen klubu, polsko

•	 Leonora	JANOTOVÁ, předsedkyně 
Svazu Čechů v chorvatsku, učitelka 
a ředitelka České školy j. a. Komenského 
v daruvaru, autorka učebnic a učebních 
osnov, organizátorka humanitární pomoci 
po vypuknutí války v roce 1991, chorvatsko

•	 Magdalena	JETELOVÁ, fotografka 
a výtvarnice, autorka konceptuálních land 
artových projektů, profesorka na Výtvarné 
akademii v mnichově, německo

•	 Magdalena	KOŽENÁ, operní pěvkyně, 
mezzosopranistka světového jména, 
neúnavná propagátorka české hudby a české 
kultury, držitelka řady uměleckých cen, ČR 

•	 Paolo	PETIZIOL, honorární konzul ČR 
pro severovýchodní itálii v Udine, ředitel 
časopisu mitteleuropa, zakladatel a prezident 
kulturní instituce mitteleuropa, itálie

•	 Marie	PROVAZNÍKOVÁ, laická kazatelka, 
iniciátorka obrození nezávislého českého 
evangelického sboru ve Veselynivce, 
iniciátorka založení krajanského spolku 
a folklorního souboru ve Veselynivce, 
Ukrajina

•	 Dagmar	TAKÁCSOVÁ,	oční lékařka 
a krajanská aktivistka, zakladatelka 
Českého spolku na Slovensku, předsedkyně 
Českého spolku v Košicích, organizátorka 
19 ročníků dnů české kultury v Košicích 
a organizátorka dětských letních táborů pro 
děti z českých rodin, Slovensko 

 •	 Leonard	TOBING, absolvent VŠe 
v praze, kariérní diplomat, podporovatel 
česko-indonéských vztahů a společných 
vzdělávacích projektů, propagátor 
spolupráce mezi českými a indonéskými 
vysokými školami, indonésie

•	 CHARITA	Česká	republika, nezisková 
humanitární organizace, největší 
poskytoval sociálně- zdravotních služeb, 
poskytoval a organizátor humanitární 
pomoci do zahraničí, Česká republika

•	 Helena	BASLER,  předsedkyně Kulturního 
klubu Čechů a Slováků v Rakousku, 
prezidentka Českého kulturně-historického 
centra, šéfredaktorka a vydavatelka 
měsíčníku Kulturní klub, Rakousko

•	 Bohuslava	BRADBROOKOVÁ, odbornice 
na život a dílo Karla Čapka, propagátorka 
české literatury v anglosaském prostředí, 
spisovatelka, zakladatelka britské skupiny 
Společnosti pro vědu a umění, Velká 
Británie

•	 Adel	ČILJAKOVA, novinářka, 
dopisovatelka časopisů věnovaných 
kultuře a umění, lektorka českého jazyka, 
organizátorka kulturních akcí, režisérka, 
recitátorka a moderátorka, Uzbekistán

•	 Jiří	Georg	DOKOUPIL, současný český 
experimentální umělec, autor prací 
tvořených neobvyklými styly, technikami 
a materiály, vystavuje svou tvorbu v mnoha 
zemích světa, Česká republika
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odbor veřejné diplomacie úzce spolupracuje 
s památníkem lidice na mezinárodní dětské vý-
tvarné výstavě lidice. Byla založena v roce 1967 
k uctění památky dětských obětí z české obce li-
dice, zavražděných německými nacisty, a všech 
dalších dětí, které zahynuly ve  válečných kon-
fliktech.

Tato původně národní výstava se stala v  roce 
1973 výstavou mezinárodní a během své historie 
se stala dobře známou doslova na celém světě. 
V  posledních letech organizátoři výstavy obdr-
ží pravidelně více než 25  000 velice kvalitních 
výtvarných děl od dětí nejen z České a Sloven-
ské republiky, ale i z dalších 60– 70 států, včetně 
exotických zemí jako jsou Čína, japonsko, Fili-
píny, indie, pákistán, Keňa, malajsie, Šrí lanka 
nebo Zimbabwe.

V  průběhu celého roku se odbor veřejné diplo-
macie ve  spolupráci se zastupitelskými úřady 
a generálními konzuláty tradičně podílí na úspě-
chu mezinárodní výstavy lidice pomocí přepra-
vy výtvarných děl a doručení diplomů oceněným 
dětem. Slavnostní předání cen účastníkům pro-
bíhá většinou na  zastupitelských úřadech ČR 
v zahraničí. 

Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava 
Lidice )

Akce	Středoevropské	
kulturní platformy – 
výstava designu What´s 
For Breakfast	v Tbilisi	
a koncert „Preludes – 
Extraordinary Musical 
Journey“	v Tiraně)

Středoevropská kulturní platforma (pcce – 
platform cultural – central europe) byla za-
ložena v roce 2001 a je zastoupena Českou re-
publikou, maďarskem, polskem, Slovenskem 
a  Rakouskem. cílem platformy je společná 
kulturní prezentace zemí střední evropy. 
cílovými státy se staly v  roce 2013 Gru-
zie, země Východního partnerství a  albá-
nie, země uskupení Západního Balkánu. 

Ve dnech 24. – 25. června 2013 se uskutečnilo 
setkání představitelů zemí Středoevropské 
kulturní platformy v  Tbilisi. první den pro-
běhla společná kulturní prezentace designu 
ze členských zemí a z Gruzie. Výstava What´s 
For Breakfast představila šest stolů prostře-
ných ke snídani, které připravili návrháři ze 
členských zemí a ze země hostitelské – Gru-
zie. platforma zvolila design jako médium 
kreativního výrazu, který je živou součástí 
moderní evropy. 

dne 25. listopadu 2013 se v koncertním sále 
Tiranské akademie umění uskutečnil společ-
ný koncert umělců zemí Středoevropské kul-
turní platformy Preludes, a to za maďarského 
předsednictví tomuto uskupení.
 
Společný koncert mladých interpretů ze 
všech členských zemí platformy byl věnován 
hudbě Fryderyka chopina a  skladbám, kte-
ré jednotlivé preludie polského skladatele 
propojovaly. na  koncertě mladých umělců 
zazněla hudba daniela mateje, leoše janáč-
ka, Witolda lutosławského, ernő dohnányie, 
Bély Bartóka a Wolfganga amadea mozarta. 
Umělci během svého pobytu v  Tiraně také 
uspořádali dva praktické semináře pro al-
bánské studenty hudby. 
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Předání cen Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice v Pákistánu 

T H E  P L AT F O R M  C U LT U R E  C E N T R A L  E U R O P E
in cooperation with

AUSTR I A •  CZ E C H R E P U BLI C •  HU N G A RY
P OL A N D • SLOVA K I A •  A LBA N I A

ON ThE OccASION Of ThE
hUNgARIAN PRESIDENcY Of ThE PLATfORm cULTURE cENTRAL EUROPE

cORDIALLY INvITE YOU TO ThE

ON MONDAY, NOVEMBER 25, 2013 AT 7 PM AT THE

CON C E RT H A LL OF THE U N I V E R SI T Y OF A RTS IN TIR A NA
Address: Sheshi Nёnё Tereza Nr. 2, Tiranё

WELcOmINg SPEEch

H.E. SZABOLCS TAKÁCS

Political Director of the Ministry of Foreign Affairs of Hungary

PROF. PETRIT MALAJ
Rector of the University of Arts in Tirana

H.E. DR JÁNOS HUSZÁR
Ambassador of Hungary

PROF. PETRIT MALAJ
Rector of the University of Arts in Tirana

EXTRAORDINARY

MUSICAL
JOURNEY
PRELUDES



prezentační 
aktivity
v zahraničí
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HUDBA)

AUSTRÁLIE 
Canberra	–	Koncert	Pavla	Steidla 
a Karin	Schauppové  
Koncem února 2013 Velvyslanectví České 
republiky v canbeře představilo na akademické 
a umělecké scéně prvním australským koncert-
ním turné českého klasického kytaristu pavla 
Steidla. Turné kulminovalo společným koncer-
tem pavla Steidla a australské umělkyně Karin 
Schauppové 28. února 2013. Zastupitelský úřad 
poskytl zázemí workshopu a uspořádal spole-
čensko-kulturní akci ve svých  prostorách. 
www.mzv.cz/canberra

BRAZÍLIE 
Rio de Janeiro – Vystoupení pěvkyně 
Lucie	Silkenové 
Sopranistka lucie Silkenová se představila 
na koncertě organizovaném Generálním konzu-
látem São paulo 3. března 2013 v Rio de janeiro 
v museu de arte moderna v rámci hudebního 
projektu „música no museu“.  
www.mzv.cz/saopaulo

CHORVATSKO 
Záhřeb – Koncert skupiny Čechomor 
u příležitosti	vstupu	Chorvatska	do EU
dne 27. června 2013 vystoupila na hlavním ná-
městí v Zadaru populární česká skupina Čecho-
mor. Koncert byl organizován Velvyslanectvím 
ČR v Záhřebu ve spolupráci s Českými centry 
a městem Zadar a byl pojat jako příspěvek České 
republiky při příležitosti vstupu chorvatska 
do evropské unie. celou akci finančně podpořila 
společnost pivovary Staropramen a.s. a Spo-
lečnost Záhřebský pivovar s.r.o. Události byl 
přítomen velvyslanec ČR v chorvatsku martin 
Košatka. Skupina svým profesionálním vystou-
pením zcela strhla a roztančila stovky přítom-
ných posluchačů, mezi nimi i velké množství čes-
kých turistů. celá akce splnila svůj účel více než 
úspěšně. chorvatskému publiku rozšířila obzor 
české kultury, české turisty potěšila přítomnost 
známé skupiny. Česká republika se opětovně 
prezentovala jako jeden z nejbližších partnerů 
chorvatska na jeho cestě do evropské unie. 
www.mzv.cz/zahreb

IRÁK
Bagdád – Klavírní koncerty
Vzhledem k omezeným možnostem uspořádalo 
Velvyslanectví ČR v Bagdádu v roce 2013 jenom 
dva klavírní koncerty jediné české krajanky 
žijící v Bagdádu, paní nataši cimbálové al Rádí, 

s doprovodem malého strunového tělesa. jeden 
koncert byl uspořádán v květnu na počest stát-
ního svátku ČR a dne evropy, přičemž vhodné 
prostory poskytlo Velvyslanectví Slovenské re-
publiky. druhý se konal na českém velvyslanec-
tví v říjnu, při příležitosti státního svátku ČR. 
publikum v obou případech tvořili představitelé 
diplomatického sboru a iráckých institucí. 
www.mzv.cz/bagdad

KANADA 
Ottawa – Koncert ottawského smyčcového 
orchestru „13 strun“ 
dne 11. června 2013 ottawský orchestr „13 
strun“ za podpory Velvyslanectví ČR v ottawě 
prezentoval tématické pásmo české barokní 
hudby.  
www.mzv.cz/ottawa

KOSOVO 
Priština	– 2. ročník Evropské letní 
hudební akademie 
jedinečnou kulturní událostí roku 2013 v režii 
Velvyslanectví ČR v prištině byl 2. ročník ev-
ropské letní hudební akademie, jenž v červenci 
2013 nabídl téměř 120 studentům z Kosova 
a dalších pěti zemí možnost studia u meziná-
rodně uznávaných umělců a publiku v prištině 
řadu koncertů. Vedle českého velvyslanectví se 
na projektu podílela velvyslanectví německa, 
Rakouska, lucemburska a maďarska, Kance-
lář eU, eUleX a Undp; z kosovských institucí 
pak ministerstva školství, kultury, evropské 
integrace a diaspory, Hl. m. priština, prištinská 
univerzita, nár. divadlo, Kosovská filharmonie 
a další. mistrovské kurzy vedli mezinárodně 
známí umělci a pedagogové z šesti zemí a z Ko-
sova. Symbolické bylo především společné 
vystoupení umělců albánské, srbské a české 
národnosti. projekt významně přispěl k vytvá-
ření kulturní image ČR v Kosovu mezi místními 
i zahraničními partnery.  
www.mzv.cz/pristina 

KUVAJT 
Kuvajt – Koncert saxofonového kvarteta 
„Bohemia	Saxophone	Quartet“	
Koncert kvarteta ve složení pavel Fiedler – so-
pránový saxofon, antonín mühlhansl – altový 
saxofon, pavel Škrna – tenor saxofon a lubor 
pokluda – baryton saxofon se uskutečnil 
27. května 2013 v al-maidan culture centre, 
Hawally u příležitosti 50. výročí navázání di-
plomatických vztahů mezi ČR a Státem Kuvajt. 
přibližně 250 diváků mělo možnost vyslechnout 
ukázky z české klasické hudby z děl antonína 
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Výběr z kulturních prezentací)V rámci veřejné diploma-
cie realizují zastupitelské 
úřady České republiky 
prezentace v zemích své 
působnosti. V této čás-
ti Vám nabízíme výběr 
z aktivit,	které	se	usku-
tečnily v roce 2013. Úpl-
ný přehled aktivit a více 
informací k jednotlivým 
akcím,	můžete	nalézt 
na webových stránkách 
zastupitelských úřadů.

Dublin – Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla
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SLOVENSKO 
Bratislava – Svatováclavský	koncert 
Velvyslanectví České republiky v Bratislavě 
ve spolupráci s Českým centrem a bratislav-
ským magistrátem uspořádalo dne 28. září 2013 
Svatováclavský koncert v primaciálním paláci. 
na koncertě účinkovali houslista david danel 
a klavírista ivan Šiller. akce byla zaměřena 
jako oslava státního svátku a hosty velvyslanec-
tví byli převážně slovenští partneři a členové 
diplomatického sboru. 
www.mzv.cz/bratislava

TUNIS 
Tunis – Koncert na kartážském hudebním 
festivalu
Česká republika se každoročně s velkým úspě-
chem účastní kartážského hudebního festivalu 
(Octobre Musical de Carthage), který probíhá 
tradičně v říjnu v krásném prostředí bývalé 
katedrály v Kartágu. Každý rok na festivalu vy-
stoupí zhruba dvě desítky umělců či hudebních 
formací z řady zemí. V r. 2013 byla ČR zastoupe-
na pianistou ivo Kahánkem a i díky vynikající 
reprezentaci v minulých letech získala privilegi-
um pořádání závěrečného koncertu celého 
20. ročníku festivalu, který natočila tuniská 
televize. Koncert početnému publiku nabídl 
program světového formátu vystavěný s citem 
na hudbě Fryderyka chopina, Bohuslava marti-
nů a leoše janáčka. Vystoupení i. Kahánka bylo 
vysoce hodnoceno odbornou veřejností i milov-
níky hudby. Koncert uspořádalo Velvyslanectví 
České republiky v Tunisu ve spolupráci s nadací 
acropolium a za finančního přispění cestovní 
kanceláře Fertour. 
www.mzv.cz/tunis

UZBEKISTÁN 
Taškent	–	Účast	české	folklorní	skupiny	
na mezinárodním folklorním festivalu 
v Samarkandu 
Ve dnech 23.– 31. srpna 2013 se za podpory 
Velvyslanectví České republiky v Taškentu 
zúčastnila folklorní skupina pramínek z jihlavy 
folklorního festivalu „Shark Taronalari“ (melodie 
orientu) v Samarkandu. jedná se o nejvýznam-
nější folkloristickou akci v centrální asii. Česká 
skupina dále prezentovala tradiční českou kultu-
ru koncertním vystoupením v Taškentu.  
www.mzv.cz/tashkent 

VELKÁ	BRITÁNIE 
Londýn – „Česká mše vánoční“ 
Slavné „Hej mistře“ zaznělo v pátek 6. prosince 
2013 v londýnském kostele Second church, na 
notting Hill Gate z úst neobvyklých interpretů. 
Rybovu Českou mši vánoční v provedení z roku 
1796, nastudoval sbor britského parlamentu, 
jehož řady rozšířili operní zpěváci českého 
původu žijící v londýně. Značnou pozornost 
způsobila skutečnost, že mezi přítomnými sbo-
risty byl i český velvyslanec michael Žantovský, 
kterému bylo na tento večer uděleno čestné 
členství v parlamentním sboru. Britský parla-
mentní sbor složen z lordů, poslanců a zaměst-
nanců parlamentu poprvé nastudoval Českou 
mši v roce 2007. od té doby zazněla v podání 
britského parlamentního sboru celkem tři-
krát, a to jak v České republice, tak i v Británii. 
Výjimečnost londýnského koncertu byla v jejím 
provedení z roku 1796, které bylo původně 
zkomponováno pro varhany v doprovodu tradič-
ních lidových nástrojů. 
www.mzv.cz/london 

Výběr z kulturních akcí)
Hudba)
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dvořáka, josefa Suka a Bohuslava martinů, 
z muzikálu leonarda Bernsteina a z jazzových 
skladeb Glenna millera a pedra iturraldeho. 
efektní závěr obstaraly saxofonové variace 
na tradiční kuvajtské lidové písně. 
www.mzv.cz/kuvajt

MAROKO 
Rabat	–	Účast	jazzového	tria	P. Kroutila	
na festivalu	Tanjazz
jazzová formace petr Kroutil Trio vystoupila 
20. září 2013 na 14. ročníku festivalu Tanjazz. 
Velvyslanectví ČR v Rabatu se letos poprvé 
stalo jedním z partnerů festivalu. V prosto-
rách paláce bývalého sultána muláje Hafíze 
nabídli čeští hudebníci pestrou směsici rytmů, 
od swingu a latinských melodií až po jazzové 
standardy. pozitivní reakce publika i vyslove-
né poděkování uměleckého ředitele festivalu 
jsou oceněním českých umělců a snad i přísli-
bem jejich častější účasti na tomto pětidenním 
multikulturním setkání, které nabízí obohacení 
jak pro návštěvníky, tak samotné hudebníky. 
www.mzv.cz/rabat

MONGOLSKO 
Ulánbátar	–	Smetanova	klavírní	soutěž 
pro děti a mládež  
první ročník soutěže se konal v mongolsku 
z iniciativy nevládní nadace pro podporu hudby 
a hudebního vzdělání ve dnech 6. – 7. prosince  
2013. Spoluzakladatelka této nadace je absol-
ventkou oboru klavír na české vysoké škole. 
Vítězka národního kola byla přijata k účasti 
v mezinárodním kole Smetanovy klavírní sou-
těže v plzni začátkem roku 2014. Velvyslanectví 
České republiky v Ulánbátaru dalo záštitu, 
poskytlo část darů pro vítěze i všechny účast-
níky, pokrylo náklady na ubytování českého 
klavíristy p. Voráčka, který byl členem komise 
a vystoupil s českým repertoárem na závěreč-
ném galakoncertu 7. prosince 2013. mediálně 
byla soutěži věnována např. ranní beseda 
s velvyslankyní ivanou Grollovou a s organizá-
tory na jednom z nejsledovanějších televizních 
kanálů eagle. 
www.mzv.cz/ulaanbaatar

NĚMECKO 
Plauen	–	Koncert	Tria	Dubois	na mezinárod-
ním festivalu 
mezinárodní festival Uprostřed evropy – mit-
te europa se na pomezí ČR, Saska a Bavorska 
konal již po dvaadvacáté. i tento ročník nabídl 
rozsáhlou paletu českých interpretů. Generální 
konzulát v drážďanech se spolupodílel na orga-
nizaci koncertu nadějného Tria dubois, které 
vystoupilo v starobylém kostele v plauen 18. 
června 2013. 

www.mzv.cz/dresden
RUMUNSKO 
Bukurešť	–	Slavnostní	koncert	u příležitosti	
Mezinárodního dne Romů 
dne 9. dubna 2013 uspořádalo Velvyslanec-
tví České republiky spolu s Českým centrem 
slavnostní koncert u příležitosti mezinárodního 
dne Romů. Večer zahájil velvyslanec jiří Šitler. 
Romský klavírista cătălin Răducanu, student 1. 
ročníku Rumunské hudební akademie, přednesl 
skladby G. enesca, j. S. Bacha, F. chopina, a. 
dvořáka a m. Ravela. na závěr zahrál jazzovou 
interpretaci romské hymny. 
www.mzv.cz/bucharest

SPOJENÉ	ARABSKÉ	EMIRÁTY 
Abú Dhabí – Koncerty flétnistky 
Moniky Štreitové
Ve dnech 9. a 13. října 2013 zorganizovalo 
Velvyslanectví České republiky v abú dhabí 
dva koncerty české flétnistky moniky duarte 
Štreitové. Koncert v abú dhabí se uskutečnil 
v prostorách cultural centre ministerstva 
kultury Spojených arabských emirátů, koncert 
v dubaji pak v koncertním sálu kulturního 
střediska alliance française. Koncert v dubaji 
se setkal na místní poměry s nadprůměrnou 
návštěvností. V prostorách sálu byla uvedena 
výstava 30ti plakátů série Česká nej. Velvysla-
nectví zprostředkovalo také přednášku uměl-
kyně na new York University v abú dhabí, která 
byla zaměřena na představení české hudby, 
prezentaci jejího historického vývoje a na tvor-
bu moderních českých skladatelů. 
www.mzv.cz/abudhabi

SPOJENÉ	STÁTY	AMERICKÉ 
New	York	–	Světová	premiéra	skladby	
„Strings	for	New	York“  
dne 20. února 2013 zazněla během koncertního 
vystoupení houslistů jaroslava a julie Svěce-
ných pod názvem „Setkání houslových genera-
cí“ v České národní budově v new Yorku před 
téměř stovkou diváků světová premiéra skladby 
„Strings for new York“, kterou jaroslav Svěcený 
napsal jako oslavu města new York a jeho oby-
vatel. prvnímu uvedení této skladby byl osobně 
přítomen i carlton c. Vann , ředitel odboru 
v Kanceláři pro mezinárodní vztahy newyor-
ského primátora michaela Bloomberga. jemu 
po úspěšném prvním předvedení své skladby 
předal sám autor jaroslav Svěcený rukopis toho-
to díla a ředitel Vann následně přečetl děkovný 
dopis primátora michaela R. Bloomberga. 
www.mzv.cz/newyork
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NIGÉRIE
Abuja	–	Divadelní	představení	Havlovy	hry	
„Audience“  
Velvyslanectví České republiky v abuji kon-
taktoval jeden z mála nigerijských divadelních 
souborů jos Repertory Theatre se žádostí o na-
studování jednoaktovky „audience“ dramatika 
Václava Havla v anglickém překladu od jana 
nováka. Výsledkem zhruba půlročních příprav 
byla dvě představení. první se odehrálo v pro-
storách alliance française dne 25. února 2013 
ve městě jos, kde divadelní soubor sídlí. Hra 
se konala v rámci pravidelného divadelního fes-
tivalu v josu. podruhé byla „audience“ předsta-
vena dne 7. července 2013 v prostorách hotelu 
Transcorp Hilton v hlavním městě abuji. 
www.mzv.cz/abuja

RUSKO 
Sankt	Peterburg	–	Hostování	činohry 
Národního	divadla	 
Ve dnech 18. a 19. května 2013 hostovala 
v Sankt peterburgu činohra národního diva-
dla v praze. jedná se o vůbec první návštěvu 
činohry hlavního českého divadla v Sankt 
peterburgu. Hostování proběhlo v rámci 7. 
ročníku mezinárodního festivalu národních di-
vadel v alexandrinském divadle. Český soubor 
s úspěchem prezentoval inscenaci „co se stalo, 
když nora opustila manžela“ hry elfride jelinek, 
nositelky nobelovy ceny za literaturu. před-
stavení, které nastudoval šéf činohry michal 
dočekal, se stalo vizitkou činoherního souboru 
národního divadla a během posledních tří let 
bylo představeno nejen v mnoha zemích evropy, 
ale také na mezinárodních divadelních přehlíd-
kách v  jižní americe a asii.  
www.mzv.cz/petersburg

TANEC)

ALŽÍRSKO 
Alžír	–	„VerTeDance“	na Mezinárodním	kul-
turním festivalu současného tance 
dne 19. listopadu 2013 vystoupil v rámci 5. 
ročníku mezinárodního kulturního festivalu 
současného tance v alžíru český soubor „VerTe-
dance“, a to ve složení tanečnic Terezy ondrové, 
Veroniky Kotlíkové a technika a zvukaře pavla 
Kotlíka. V budově alžírského národního divadla 
předvedli choreograficky originální představe-
ní s názvem průzor hrdlem. 
www.mzv.cz/algiers

KYPR 
Nikósie	–	česká	taneční	skupina	„Miřenka	
Čechová	&	Tantehorse“	 
V červnu 2013 vystoupila v limassolu česká 
taneční skupina „miřenka Čechová & Tantehor-
se“ s představením „S/He is nancy joe“ v rámci 
16. evropského tanečního festivalu. Festival je 
každoročně pořádán kyperským ministerstvem 
školství a kultury, ve spolupráci s velvyslanec-
tvími členských států eU na Kypru.  
www.mzv.cz/nikosie

DI VA DLO) 

FINSKO 
Helsinky	–	Představení	studentek	JAMU	 
na přelomu října a listopadu 2013 navštívilo 
Helsinky sedm studentek divadelní fakulty 
jamU v Brně společně s pedagožkou Radkou 
Kulichovou. Studentky Výchovné dramatiky ne-
slyšících se zaměřením na pohybové výchovné 
disciplíny sehrály čtyři představení  
v knihovně na Rikhardinkatu v Helsinkách. 
představení zhlédla více než stovka dětí, které 
měly možnost se zúčastnit i krátké divadelní 
dílny se studentkami. 
www.mzv.cz/helsinky

HONGKONG 
Hongkong	–	Hostování	loutkového	souboru	
„Karromato“ 
Ve dnech 22. června – 7. července 2013 vystu-
poval v Tsuen Wan Town Hall v Hongkongu 
loutkový soubor „Karromato“ z prahy s klasic-
kým představením „dřevěný cirkus“. Součástí 
programu byla i výstava sbírky rodinných lout-
kových divadélek z první poloviny 20. století. 
Kromě osmi představení pro veřejnost, která 
byla zcela vyprodána, vystoupil soubor ještě 
v deseti hongkongských školách, kde bylo vy-
stoupení spojeno i s výtvarnou dílnou. Z Hong-
kongu soubor pokračoval v turné na Tchaj-wan. 
www.mzv.cz/hongkong

CHILE 
Santiago	de	Chile	–	Představení	„Černého	
divadla	Jiřího	Srnce“	 
divadelní soubor „Černého divadla jiřího Srnce“ 
hostoval ve dnech 7. – 10. listopadu 2013 v chile 
v městském divadle las condes s představením 
„antología“ a zavítal též do regionálních divadel 
v concepciónu, Temucu a chillánu. Stejně jako 
při předcházejících turné po chile v letech 1998 
a 2008 i tentokrát se čeští umělci setkali s vy-
prodanými sály a nadšenou odezvou publika. 
Hostování se uskutečnilo pod záštitou Velvysla-
nectví České republiky v Santiago de chile.  
www.mzv.cz/santiago

JIHOAFRICKÁ	REPUBLIKA 
Pretoria	–	Český	divadelní	úspěch 
na nejznámějším uměleckém festivalu v JAR 
Český divadelní soubor „Spitfire Theatre com-
pany“ dosáhl velkého úspěchu na uměleckém 
festivalu v jihoafrickém Grahamstownu, který 
probíhal ve dnech 26. června – 6. července 
2013. Uvedený soubor zde prezentoval v origi-
nálním pojetí v šesti vystoupeních své před-
stavení „Hlas anny Frankové“, jež vychází ze 
známého osudu židovské dívky. Velvyslanectví 
České republiky v pretorii považuje vystoupení 
českých umělců na festivalu v Grahamstownu 
za mimořádný úspěch, představení bylo navíc 
programově zařazeno mezi hlavní festivalová 
představení. 
www.mzv.cz/pretoria

MEXIKO 
Mexiko City – Hostování	hudebního 
divadla „Muziga“ 
Ve dnech 4. – 10. června 2013 hostovalo v mexi-
co city hudební divadlo „muziga“ a výtvarnice 
Hana Voříšková se společným představením 
„V širém poli hruška“. Soubor uskutečnil celkem 
čtyři vystoupení v rámci 2. ročníku mezinárod-
ního festivalu papírových divadel.  
www.mzv.cz/mexico

NĚMECKO 
Berlín – Jazzový večer hudby a pantomimy 
„Körperklänge“   
jazzový večer hudby a pantomimy pod názvem 
„Körperklänge“ proběhl dne 13. června 2013.  
V rámci večera se uskutečnilo pantomimické 
představení studentů damU praha a vyšší 
odborné školy die etage Berlin za doprovodu ja-
zzové kapely Rodger dodger Band pod vedením 
česko-německého hudebníka joe Kučery. při ná-
sledném koncertu vystoupila německá hudební 
skupina Hans Hartmann Trio a dále slovenská 
zpěvačka Sísa Fehérová. představení uspořá-
dalo Velvyslanectví České republiky v Berlíně 
společně s kulturním krajanským spolkem pro 
arteVivendi. 
www.mzv.cz/berlin
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VÝTVARNÉ	UMĚNÍ)

ÁZERBÁJDŽÁN 
Baku – Ministryně kultury ČR 
otevřela výstavu „Český granát“ 
ministryně kultury České republiky a. Haná-
ková se ve dnech 30. května – 1. června 2013 
v Baku zúčastnila druhého Světového fóra 
pro mezikulturní dialog pod názvem „living 
together peacefully in a diverse world“. na okraj 
Fóra se uskutečnilo jednání ministryně kultu-
ry ČR s ministrem kultury a cestovního ruchu 
ázerbájdžánu a. Garayevem. V rámci své pra-
covní cesty zahájila ministryně kultury ČR vý-
stavu „Český granát“, kterou připravilo národní 
muzeum ČR ve spolupráci s národním muzeem 
historie ázerbájdžánu (za podpory ministerstev 
kultury obou zemí). Výstava, jež trvala tři měsí-
ce, je jedním z praktických výstupů spolupráce 
navázané mezi národními muzei obou zemí. 
www.mzv.cz/baku

BĚLORUSKO
Minsk	–	Výběr	fotografií	z Platinové	kolekce	
Roberta Vana 
V rámci projektu „anatomie“ byl v dubnu 2013 
ve Vitebsku představen výběr fotografií z pla-
tinové kolekce světoznámého fashion-foto-
grafa Roberta Vana. Společná výstava R. Vana 
a běloruské umělkyně d. danilevič i s promí-
táním dokumentů a besedou o české fotografii 
pak proběhla v minsku ve dnech 29. dubna – 5. 
května 2013. dne 7. května 2013 se uskutečnilo 
slavnostní otevření výstavy v gomelské galerii 
„dvorcovo-parkovogo ansambla“. dne 9. června 
2013 byla výstava R. Vana slavnostně zahájena 
v prestižním brestském hotelu Hermitage. 
www.mzv.cz/minsk

BRAZÍLIE
São	Paulo – Výstava	„Franz	Kafka	a Praha“ 
Generální konzulát São paulo uspořádal 
24. srpna 2013 vernisáž výstavy „Franz Kafka 
a praha“ v prostoru alternativního divadla cia 
do Feijão, v centru São paula, u příležitosti 
premiérového představení věnovanému Franzi 
Kafkovi „expresso K“ brazilské dramatičky Bia 
Szvat. divadelní hra velmi expresivně zachycuje 
poslední dny spisovatelova života v rakouském 
sanatoriu Kierling, které prožívá po boku své 
poslední přítelkyně dory diamantové. osm vy-
stavených biografických panelů rozmístěných 
v předsálí divadla, které přinášejí reprodukce 
fotografií z Kafkova života i jeho rukopisů 
a prvních publikovaných prací, výborně doplnil 
záměr divadelníků představit jednu z největších 
pražských literárních osobností jako člověka 
a umělce v širším kontextu.  
www.mzv.cz/saopaulo 

ČÍNA
Peking,	Chengdu	–	“Vizuální	penetrace“	
Vladimíra Kokolii 
V sobotu 21. září 2013 proběhlo slavnostní 
zahájení výstavy děl malíře Vladimíra Kokolii. 
Tento prestižní umělec a profesor, který již přes 
dvacet let vede ateliér experimentální grafiky 
na akademii výtvarných umění v praze, vysta-
vil v rezidenčních prostorách ambasády svoje 
kresby, olejomalbu a lentikulární tisky. co je to 
za umění, vysvětlil návštěvníkům vernisáže au-
tor sám v připraveném projevu anglicky a čín-
sky. od září do října 2013 si pak mohli výstavu 
prohlédnout návštěvníci muzea současného 
umění v chengdu, Sichuan. 
www.mzv.cz/peking

DÁNSKO
Kodaň	–	Výstava	„Sofiina	volba	po česku“ 
název výstavy odkazuje na název knihy Willia-
ma Styrona Sofiina volba. V podobné situaci se 
ocitlo také několik českých židovských rodičů, 
když těsně před vypuknutím 2. světové války 
museli zvolit, kterého ze svých potomků pošlou 
na sionistický kurz, jenž měl židovské děti při-
pravit na život v palestině. Kvůli válečnému sta-
vu v evropě těchto 80 dětí spolu do plánované 
destinace nikdy neodjelo. mladí českoslovenští 
Židé byli však přijati v dánských pěstounských 
rodinách, odkud později uprchli do neutrál-
ního Švédska, kde se jejich životy rozdělily. 
Česká novinářka a badatelka judita matyášová 
mapovala osudy těchto zachráněných dětí (dnes 
již téměř 90letých pamětníků) po celém světě. 
Výstava zahájila svou pouť po dánsku dne 25. 
dubna 2013 v městském muzeu v naestvedu 
a představila se dále v  padborgu/Frøslevlejrens 
museum a následně v prostorách Židovského 
domu v Kodani. Výstava Sofiina volba po česku 
představuje kapitolu česko-dánsko-švédské 
historie, která dosud nebyla nikým zdokumen-
tována. dánskou verzi výstavy připravilo Velvy-
slanectví České republiky v Kodani. 
www.mzv.cz/copenhagen 

EGYPT 
Káhira – Výstava „Multiple Kafka“ malíře 
Jiřího	Slívy	v galerii	Antropology	
V rámci cyklu kulturních a vzdělávacích aktivit 
„Kafka v Káhiře 2013–2014“ připravilo Velvysla-
nectví ČR v Káhiře ve spolupráci s antropology 
Gallery výstavu ilustrací známého českého 
malíře jiřího Slívy. litografie zobrazující Franze 
Kafku a postavy z jeho povídek zaujaly nejedno-
ho návštěvníka. Vernisáž proběhla dne 
19. května 2013. ilustrace jiřího Slívy se objevily 
i v novém a originálním arabském překladu 
Kafkových povídek, vydaných v lednu 2014. 
Zajištění překladu Kafkových povídek je dalším 

Výběr z kulturních akcí)
Výtvarné umění)
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z počinů velvyslanectví v rámci projektu Kafka 
v Káhiře 2013–2014.
www.mzv.cz/kahira

ESTONSKO
Tallinn	–	„Jiří	Trnka:	Ve službách 
imaginace“
Ve dnech 5. června – 31. července 2013 uspořá-
dalo české velvyslanectví v prostorách loutko-
vého divadla nUKU v Tallinnu výstavu „jiří Trn-
ka: Ve službách imaginace“. Slavnostní otevření 
proběhlo bezprostředně před zahájením tradič-
ního loutkového festivalu „Treff 2013“. Součástí 
výstavy bylo i promítání Trnkových filmů.
www.mzv.cz/talin

INDIE
Dillí – Výstava „České hrady“
ministr zahraničních věcí ČR j. Kohout, ministr 
kultury ČR j. Balvín a ministryně kultury indie 
ch. K. Katoch zahájili dne 7. listopadu 2013 
společně s velvyslancem m. Staškem, gene-
rálním ředitelem národního muzea m. luke-
šem a generálním ředitelem archeologického 
ústavu indie p. Srivastavou výstavu věnovanou 
prezentaci „Českých hradů“. Výstava připravená 
národním muzeem byla symbolicky zasazena 
do samotného srdce nejnavštěvovanější histo-
rické památky v dillí do Červené pevnosti („Red 
Fort“), kde v prostorách galerie Quarter Guard 
byla návštěvníkům otevřena až do 12. ledna 
2014. Během vernisáže vystoupilo Šporkovo 
kvarteto, které svými barokními a klasicistní-
mi skladbami umocnilo slavnostní atmosféru.
www.mzv.cz/newdelhi

INDONÉSIE
Jakarta – Přednášky	a výstava	sochaře 
Lukáše Rittsteina a fotografky Barbory 
Šlapetové 
V průběhu listopadu 2013 uspořádalo Velvysla-
nectví ČR v jakartě dvě přednášky a fotografic-
kou výstavu sochaře lukáše Rittsteina a foto-
grafky Barbory Šlapetové, zaměřené na jejich 
dlouhodobé umělecko-etnografické projekty 
s domorodci indonéské papuy. Umělci zdoku-
mentovaná vyprávění papuánských kmenů a je-
jich fotografie vzbudily velký zájem a indonéský 
tisk o nich publikoval rozsáhlý materiál. 
www.mzv.cz/jakarta

KOREJSKÁ	LIDOVĚ	DEMOKRATICKÁ 
REPUBLIKA 
Pchjongjang	–	Fotovýstava 
„Památky	České	republiky“
Ve dnech 23. – 30. října 2013 uspořádalo 

Velvyslanectví ČR v pchjongjangu výstavu „pa-
mátky České republiky“ u příležitosti státního 
svátku ČR a 65. výročí navázání diplomatic-
kých styků mezi ČR a KldR. Výstava fotografií 
proběhla ve výstavním sále Výboru pro kulturní 
vztahy se zahraničím v pchjongjangu a byla 
doplněna videoprojekcí o České republice a pro-
pagačními materiály o ČR.  
www.mzv.cz/pyongyang

JIŽNÍ	KOREA
Soul	–	Česká	moderna	ze	sbírek	Národní	
galerie 
od ledna do dubna 2013 byl v nejrenomova-
nějším prostoru bývalého císařského paláce 
patřícího national museum of contemporary 
art představen výběr 107 děl české moderny 
ze sbírek národní galerie ČR z první poloviny 
20. století pod názvem „memory of landscape 
i Have never Seen“. jednalo se o historicky 
první takto rozsáhlou výstavu moderního 
českého výtvarného umění v Korejské republi-
ce a největší prezentaci děl ze sbírek národní 
galerie v zahraničí po roce 2000. díla Kupky, 
Špály, Filly, Zrzavého, Čapka, Toyen a dalších 
v pojistné hodnotě překračující 100 mil. euro 
si přišlo prohlédnout na 70 tisíc návštěvníků. 
Velvyslanectví ČR v Soulu v průběhu výstavy 
zorganizovalo několik doprovodných akcí pro 
hlavní obchodní a kulturní partnery, v jejichž 
rámci velvyslanec ČR jaroslav olša, jr. výstavou 
hosty prováděl.  
www.mzv.cz/seoul 

LOTYŠSKO
Riga – Výstava skláře Jana Frydrycha 
Za mimořádné pozornosti odborné veřejnosti 
i novinářů proběhla 10. října 2013 v Rize verni-
sáž výstavy unikátních trojrozměrných objek-
tů českého skláře jana Frydrycha. autor byl 
přítomen otevření expozice a poskytl rozhovor 
několika lotyšským týdeníkům. Z akce odvysí-
lal reportáž v hlavním vysílacím čase kulturní 
magazín veřejnoprávní televize lTV.
www.mzv.cz/riga 

MAKEDONIE
Skopje	–	Mezinárodní	dětská	výtvarná	vý-
stava Lidice 
dne 7. května 2013 byla v prostorách památní-
ku Holocaustu makedonských Židů slavnostně 
otevřena mezinárodní dětská výtvarná výstava 
lidice. Výstavu otevřel zástupce velvyslance 
milan Fischer společně s ředitelem památníku 
panem Goranem Sadikariem. Výstava předsta-
vila nejlepší oceněné práce z posledních deseti 



3736

TURECKO
Istanbul – Výstava fotografií Ivy Zímové  
Výstava ivy Zímové „caught in the middle“ byla 
otevřena 6. února 2013 za přítomnosti autor-
ky v galerii iFSaK (klub fotografů a filmařů) 
na třídě istiklal caddesi v istanbulu, kde byla 
návštěvníkům k dispozici jeden měsíc.
Fotografka iva Zímová na 31 fotografiích za-
chytila dopad občanské války v Sýrii na civilní 
obyvatelstvo. Fotografie pořídila iva Zímová 
v lednu 2013 a hned v únoru je mohli v rámci 
výstavy v istanbulu zhlédnout první návštěvní-
ci. Tento unikátní projekt se shledal s velkým 
zájmem veřejnosti.
www.mzv.cz/istanbul 

SPOJENÉ	STÁTY	AMERICKÉ
Chicago – Výtvarná dílna a vystoupení vý-
tvarníka	a spisovatele	Petra	Nikla	
na pozvání Generálního konzulátu České re-
publiky v chicagu vystoupil dne 6. dubna 2013 
v české restauraci Klas výtvarník, spisovatel 
a performer petr nikl. V představení s názvem 
„Venčič psů“ autor nabídl pohled do svého světa 
plného hravosti a fantazie, pohybu i písniček. 
Ve spolupráci se školou TGm umělec také 
uspořádal výtvarnou dílnu pro děti. děti měly 
výjimečnou příležitost strávit s autorem celé 
dopoledne a společně vyrábět masky zvířat, 
které pak použily při odpoledním představení. 
Živé vystoupení přispělo k motivaci dětí zajímat 
se o český jazyk a kulturu a ukázalo jim rovněž, 
že existuje svět mimo obrazovky TV či ipadu. 
www.mzv.cz/chicago 

UKRAJINA
Kyjev – Výstava „Očima vilšanských dětí“  
Ve dnech 25. října – 1. prosince 2013 byla v pro-
storách art House café „Freud House“ v Kyjevě 
uvedena výstava „očima vilšanských dětí“. 
na výstavě byly k vidění obrazy a fotografie 
vzniklé v rámci arteterapie ve výtvarných a fo-
tografických dílnách, které v dětském domově 
ve Vilšanech v Zakarpatské oblasti vytvořily 
pod vedením českých dobrovolníků z o.s. Bodaj 
ukrajinské děti s kombinovaným postižením. 
Během otevření výstavy proběhla prezentace 
metod práce českých dobrovolníků. Vernisáže 
se zúčastnily také děti z Vilšan – autoři vysta-
vených prací a ředitel tohoto dětského domova. 
Výstava se setkala s pozitivním ohlasem a při-
blížila ukrajinské veřejnosti atraktivní formou 
téma českých zkušeností s možnostmi integra-
ce lidí s postižením do většinové společnosti. 
www.mzv.cz/kiev 

VELKÁ	BRITÁNIE
Londýn – Věstonická Venuše v Britském 
muzeu v Londýně  
V Britském muzeu se začátkem února 2013 ko-
nala recepce u příležitosti otevření výstavy  
„ice age art – arrival of the modern mind“. 
jednou z hvězd výstavy byla i slavná Věstonická 
Venuše, kterou do anglie zapůjčilo moravské 
zemské muzeum spolu s 23 artefakty nevyčísli-
telné hodnoty. 
www.mzv.cz/london  

ZAMBIE  
Choma	–	Výstava	„Česká	Nej“	 
po dlouhé době se první česká kulturní akce 
na území Zambie uskutečnila 8. dubna 2013 
v Českém centru v městě choma v jižní provin-
cii země. centrum z vlastní iniciativy a na vlast-
ní náklady provozuje chibwe Kaoma, bývalý čs. 
vládní stipendista. Za účasti cca 30 hostů, zá-
stupců místní komunity, obchodníků, předsta-
vitelů provinčních úřadů i politických stran zde 
byla představena výstava „Česká nej“ v anglic-
ké mutaci „czech Gems“. Zambie je spravována 
Velvyslanectvím ČR v Zimbabwe.
www.mzv.cz/harare
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ročníků mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
lidice, expozici lidická tragédie a nejlepší mal-
by makedonských účastníků soutěže. 
www.mzv.cz/skopje 

NĚMECKO 
Düsseldorf–	Výstava	„Josef	Čapek	–	malíř,	
básník,	spisovatel“ 
Výstava se uskutečnila v Zemském sněmu 
Severního porýní-Vestfálska od 18. února do 
8. března 2013. Výstavu zorganizoval Konzulát 
ČR v düsseldorfu ve spolupráci s předsedkyní 
Zemského sněmu c. Gödecke.  
www.mzv.cz/duesseldorf
 
PÁKISTÁN 
Lahore,	Karáčí	–	Předání	cen	Mezinárodní	
dětské výtvarné výstavy Lidice 
Velvyslanectví ČR v islámábádu zajistilo 
předání ocenění výhercům z pákistánu za rok 
2013. diplomy byly odevzdány oceněným žákům 
prostřednictvím honorárních konzulátů ČR 
v lahore a Karáčí s tím, že současně bylo oslo-
veno devět vybraných škol v provincii paňdžáb 
k účasti na dalším ročníku soutěže. oba hono-
rární konzulové před předáním zmínili krátce 
historii soutěže. 
www.mzv.cz/islamabad

PERU 
Lima	–	Pasta	Oner	na „Noche	en	Blanco“	
2013 v Limě
pasta oner, známý český graffitista a výtvarný 
umělec, zavítal ve dnech 1. – 8. května 2013 
do limy na pozvání českého velvyslanectví, aby 
zde reprezentoval Českou republiku na street- 
artovém festivalu „noche en Blanco“ (Bílá 
noc). Třetí ročník festivalu „noche en Blanco“ 
organizovaného uměleckou agenturou deliveri 
a asociací kulturních institutů a ambasád zemí 
eU „eUnic peru“ se letos konal v bohémské 
limské čtvrti Barranco. Zúčastnilo se ho deset 
evropských a dvacet místních umělců z oblasti 
hudební, výtvarné a divadelní, kteří během noci 
ze 4. na 5. května 2013 představili svá umělecká 
díla v ulicích Barranka. pasta oner (vlastním 
jménem Zdeněk řanda) do pestré nabídky 
uměleckých aktivit přispěl nástěnnou malbou 
na zapůjčené reklamní panely o rozměru 6 x 
2 m. na uměleckém díle s názvem „i‘m the only 
thing i‘m afraid of“ pracoval čtyři dny před 
festivalem a v průběhu celé noche en Blanco. 
návštěvníci festivalu tak měli jedinečnou mož-
nost pozorovat průběh vzniku díla a osobně se 
seznámit s autorem. Účast na letošním ročníku 
noche en Blanco převýšila všechna očekávání, 
když dosáhla okolo jednoho milionu diváků. 
www.mzv.cz/lima

PORTUGALSKO
Lisabon – Výstavy Jiřího Vovse 
v Portugalsku 
V červnu 2013 uspořádalo Velvyslanectví ČR 
v lisabonu dvě navzájem se doplňující výstavy 
výtvarných děl českého autora jiřího Vovse pod 
názven „autopsychografie – pessoa/Voves“. dne 
26. června 2013 byla zahájena v casa Fernan-
do pessoa výstava plakátů, koláží a ilustrací 
k českým překladům portugalského spisovatele 
Fernanda pessoy a následně 27. června 2013 
v camões – instituto da cooperação e da língua 
výstava volné tvorby inspirované dílem téhož 
portugalského autora. obě výstavy, které již 
byly v souborné podobě představeny českému 
publiku v roce 2010 v pražském carolinu při 
příležitosti oficiální návštěvy portugalského 
prezidenta a. cavaka Silvy, byly umístěny 
v prestižních lisabonských kulturních zaříze-
ních. Vernisáží s malým společenským pod-
nikem a za přítomnosti autora se zúčastnili 
zástupci místních kulturních institucí, členové 
diplomatického sboru a krajanské komunity.  
www.mzv.cz/lisbon 

RAKOUSKO
Vídeň – Výstava „Česká koláž“ 
dne 7. února 2013 se v prostorách Velvysla-
nectví České republiky ve Vídni uskutečnila 
za přítomnosti kurátora výstavy jiřího macha-
lického a výtvarníka michala cihláře vernisáž 
rozsáhlého výstavního projektu „Česká koláž 
– ze sbírek společnosti pražská plynárenská“. 
Tuto rozsahem ojedinělou sbírku české koláže, 
která je tvořena stovkami děl významných  
i méně známých umělců a zahrnuje období 
od kubismu, přes surrealismus, progresivní  
60. léta minulého století až po současnost, bylo 
možné zhlédnout nejenom v prostorách velvy-
slanectví. její hlavní část byla k vidění od února 
do června 2013 v galerii Sala Terrena  
v klášteře Klosterneuburg, který se nachází ne-
daleko Vídně. návštěvníci výstavy se tak mohli 
těšit na díla jindřicha Štýrského, Toyen, jiřího 
Koláře, adolfa Hoffmeistera, pavly aubrechtové, 
eduarda ovčáčka nebo Čestmíra Kafky. Výsta-
va české koláže na velvyslanectví zachycovala 
sice malý, ale  určitě neméně významný vzorek 
děl: byla zde prezentována díla Karla Trinkewi-
tze, josefa Hampla, libora Fáry, jana Koblasy, 
známého filmového režiséra jana Švankmaje-
ra nebo dalibora chatrného. České centrum 
ve Vídni věnovalo svůj prostor v únoru 2013 
umělci zastupujícímu mladší generaci, michalu 
cihlářovi. Tento grafik, ilustrátor, scénický 
výtvarník a tvůrce koláží a plastik z mačka-
ného papíru se proslavil technicky náročnými 
mnohobarevnými linoryty. 
www.mzv.cz/wien 
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ALBÁNIE
Tirana	–	Šest	projekcí	českého	dokumentu	
„Albánie,	kráska	se	špatnou	pověstí“	
v albánských městech
Ve dnech 15. – 19. září 2013 uspořádalo Velvy-
slanectví České republiky v Tiraně ve spolu-
práci s cestovatelskou a filmařskou skupinou 
Srdcaři.cz projekci dokumentu „albánie, kráska 
se špatnou pověstí“ v šesti albánských měs-
tech (Vermosh, Shkodra, Kukës, Tirana, Korça, 
durrës). dokument, jehož cílem je demytizovat 
albánii v očích (nejen) českého diváka, se nevy-
hýbá ani ožehavějším tématům (např. institutu 
krevní msty), natočila filmová skupina v čele 
s miroslavem náplavou a petrem Horkým bě-
hem svých osmi návštěv albánie, které vykona-
li během posledních šesti let. 
www.mzv.cz/tirana

ARMÉNIE
Jerevan – Účast na filmovém festivalu 
„Konflikt a smíření ve středo 
a východoevropské kinematografii“  
Festival, které Velvyslanectví ČR v jerevanu 
spolupořádalo, měl zjevnou tematickou sou-
vztažnost s konfliktem mezi arménií a ázerbáj-
džánem o náhorní Karabach. Kromě ČR se jej 
zúčastnily velvyslanectví polska, Rumunska, 
německa, Bulharska, Ukrajiny a litvy. Festival 
proběhl v únoru 2013 v hlavním jerevanském 
kině moskva a spolufinancovaly jej odbor 
veřejných informací oSn a delegace eU v je-
revanu. Českou kinematografii reprezentoval 
snímek „lidice“. promítání předcházelo uvedení 
vedoucím zastupitelského úřadu s osvětlením 
historických souvislostí a významu atentátu 
na říšského protektora Heydricha.
 
AUSTRÁLIE
Sydney	–	Promítání	filmu	„Ruka“ 
a „Sen	noci	svatojánské“ 
dne 22. května 2013 uspořádal zastupitelský 
úřad v canbeře spolu s konzulátem v  Sydney 
pro milovníky českého klasického filmu v den-
dy cinema opera Quays v Sydney promítání 
dvou Trnkových filmů v 35 mm formátu – „Ruka“ 
a „Sen noci svatojánské“.  
www.mzv.cz/sydney

BARMA/MYANMAR 
Rangún	–	Projekce	filmu	„Odcházení“
Ve dnech 13. a 14. září 2013 byl v Rangúnu 
v rámci evropského filmového festivalu promí-
tán Havlův film „odcházení“. první promítání 

filmu „odcházení“ v sále kina v centru Rangúnu 
se setkalo s velkým zájmem ze strany místního 
publika i mezinárodní veřejnosti. Sál kina o ka-
pacitě 500 míst byl při promítání zcela zaplněn. 
představení byli přítomni i zástupci Generace 
88, včetně bývalých politických vězňů. Filmové-
ho festivalu se zúčastnilo 7 zemí.  
www.mzv.cz/bangkok

BOSNA	A HERCEGOVINA 
Sarajevo	–	Týden	českého 
animovaného filmu 
Ve dnech 26. – 30.října 2013 zorganizovalo 
Velvyslanectví České republiky v Sarajevu 
ve spolupráci s art kinem Kriterion týden 
českého animovaného filmu. Každý den byl 
dětem promítán jeden díl ze čtyř vybraných 
českých animovaných seriálů (Krteček, pat 
a mat, Štaflík a Špagetka, cvrček). Seriály byly 
vybrány tak, aby představovaly tvorbu nejzná-
mějších českých tvůrců animovaných seriálů. 
akce přilákala několik set sarajevských dětí 
(i jejich rodičů). Víkendové termíny promítání 
byly otevřené pro širokou veřejnost, o pracov-
ních dnech pak velvyslanectví zorganizovalo 
přepravu dětí z vybraných mateřských školek 
na promítání. akce byla prezentována v nejsle-
dovanějších médiích. Každý z malých účastníků 
obdržel po promítání lízátko s krtečkem.  
www.mzv.cz/sarajevo

ETIOPIE 
Addis	Abeba	–	Účast	snímku	„Probudím	se	
včera“ na filmových festivalech
V květnu a červnu 2013 se ČR zúčastnila 
evropských filmových festivalů v keňském 
nairobi a mombase a v etiopské addis abebě. 
ČR byla letos zastoupena romantickou komedií 
o cestování v čase „probudím se včera“ režiséra 
miloslava Šmídmajera z roku 2012, který hlavně 
v etiopii sklidil úspěch u absolventů českých 
vysokých škol. 
www.mzv.cz/addisabeba 

JORDÁNSKO
Ammán	–	„The	Gems	of	Czech	Cinema“	
Ve dnech 20. – 23. října 2013 uspořádalo Velvy-
slanectví ČR v ammánu ve spolupráci s Royal 
Film commission a Rainbow art Theatre promí-
tání českých filmů nazvané „The Gems of czech 
cinema“. cílem akce bylo představit jordánské-
mu obecenstvu průřez vybranými mezinárodně 
oceněnými filmy z dílen uznávaných českých 
režisérů. Festival byl slavnostně zahájen pro-
mítáním filmu „obecná škola“. V dalších dnech 
byly uvedeny filmy „Spalovač mrtvol“, „limo-
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nádový joe“ a přehlídku uzavřelo promítání 
oskarového filmu „ostře sledované vlaky“. 
www.mzv.cz/amman

LITVA 
Vilnius	–	Přehlídka	filmů	J.	Svěráka 
a vydání knihy „Kuky se vrací“
Ve dnech 1. – 3. března 2013 navštívil Vilnius 
na pozvání Velvyslanectví České republiky 
a nakladatelství „Baltos lankos“ jan Svěrák, 
v zahraničí nejznámější český filmový režisér 
polistopadového období a držitel dvou oska-
rů. cílem jeho pobytu v litvě byla prezentace 
litevského překladu knihy „Kuky se vrací“ 
a uvedení retrospektivní přehlídky filmů „Kuky 
se vrací“, „Vratné lahve“ a „jízda“. pobyt jana 
Svěráka ve Vilniusu provázel velký zájem 
médií. Rozhovory s českým režisérem a zprávy 
o souvisejících akcích odvysílala veřejnoprávní 
televize lRT ve večerním pořadu „panorama“, 
veřejnoprávní rozhlas lRT pak v živém vysílání 
Kulturos savaite (Kulturní týden). 
www.mzv.cz/vilnius

MOLDAVSKO
Kišiněv – Ocenění českých dokumentů 
na mezinárodním festivalu Cronograf 
Ve dnech 30. května – 3. června 2013 se v Kiši-
něvě konal 11. ročník mezinárodního festivalu 
dokumentárního filmu cronograf. ČR byla 
v letošní soutěži zastoupena filmy „Soukromý 
vesmír“ Heleny Třeštíkové a „pevnost“ lukáše 
Kokeše a Kláry Tasovské, které se dočkaly hned 
několika ocenění. H. Třeštíková získala cenu 
za nejlepší režii. Film „pevnost“ naopak vyhrál 
hlavní cenu diváků a jednu z dílčích cen v ka-
tegorii „pohled na moldavsko“. V této kategorii 
byly zastoupeny filmy několika zahraničních 
režisérů zaměřené na problematiku současného 
moldavska.
www.mzv.cz/kisinev

POLSKO 
Varšava	–	Projekce	filmu	„Hořící	keř“	
dne 26. února 2013 se v národním divadle 
ve Varšavě uskutečnila slavnostní premiéra 
filmu polské režisérky agnieszky Holland 
„Hořící keř“ produkce HBo Česká republika. 
před promítáním filmu vystoupil jan Sechter, 
velvyslanec ČR v polsku s projevem.  
www.mzv.cz/varsava

ŘECKO 
Athény – České filmy na festivalu 
animovaných filmů 
Ve dnech 7.– 13. března 2013 proběhl 

v athénách 8. ročník festivalu animovaných fil-
mů pod názvem 8th athens animFeST. V rámci 
festivalu byly v sekci animace z našeho soused-
ství uvedeny rovněž filmy českých autorů 
a. Hetmerové „Swimming pool“, Z. Sahulové 
„otto Wichterle“ a m. Žabky „mrs G. / paní G.“. 
www.mzv.cz/athens

SLOVINSKO 
Lublaň – 100. výročí narození filmového 
režiséra Františka Čápa
dne 7. prosince 2013 se uskutečnila vernisáž vý-
stavy ke 100. výročí narození českého režiséra 
F. Čápa, který část svého života strávil ve Slo-
vinsku. V městské knihovně v piranu otevřel 
velvyslanec ČR petr Voznica společně se staros-
tou piranu a s Hanou Slavíkovou a Rodrigem 
moralesem, profesory jamU v Brně, výstavu 
o životě a díle režiséra Čápa. V celém Slovinsku 
se při tomto výročí otevíraly výstavy, pouště-
ly Čápovy filmy, konaly přednášky, noviny se 
plnily články o Františku Čápovi. V lublani byl 
vrcholem oslav čtrnáctidenní „maraton“ Čápo-
vých filmů, promítnuty byly snímky „Babička“, 
„noční motýl“, „děvčica z Beskyd“ a mnohé 
jiné. Vyvrcholení celého dění kolem 100. Výročí 
narození Františka Čápa se konalo 22. prosince 
2013 v auditoriu v portoroži, kde byla slavnost-
ně otevřena další výstava a představen sborník 
k tomuto výročí.  
www.mzv.cz/lublan

THAJSKO 
Bangkok	–	Projekce	filmu	„Protektor“
V období od 15. května do 23. června 2013 
probíhal v Thajsku tradiční filmový festival eU. 
promítání probíhalo v Bangkoku, v chiang mai 
a v Khon Kaen. Velvyslanectví České republi-
ky v Bangkoku se na letošním ročníku podílel 
zajištěním promítacích práv k filmu režiséra 
marka najbrta „protektor“, a to v Bangkoku 
a v chiang mai. promítací sál v hlavním městě 
byl skoro u všech filmů včetně „protektora“ ob-
sazen do posledního místa. promítání českého 
snímku uvedl velvyslanec ČR v Thajsku V. Gre-
pl. celkem se na festivalu podílelo 15 členských 
států eU.
www.mzv.cz/bangkok

TURECKO
Ankara – České filmy na 24. ročníku Ankar-
ského mezinárodního filmového festivalu 
V březnu 2013 se Velvyslanectví České republi-
ky v ankaře zúčastnilo 24. ročníku ankarského 
mezinárodního filmového festivalu, který se 
konal pod záštitou ministerstva kultury Turec-
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ké republiky a radnice města ankary. Česká 
republika byla na festivalu zastoupena sedmi 
filmy z období tzv. české (československé) nové 
vlny, o kterou měli organizátoři velký zájem 
a jež byla vybrána za jedno z hlavních témat 
akce. Česká účast byla připravena ve spolupráci 
s Českými centry a národním filmovým archí-
vem. Velvyslanectví v ankaře za svou partici-
paci obdrželo od organizátorů ocenění v podobě 
plastiky symbolizující tuto nevšední akci.
www.mzv.cz/ankara

SPOJENÉ	STÁTY	AMERICKÉ
Los	Angeles	–	Přehlídka	českých	filmů	
„Czech	That	Film“	
promítání druhého ročníku tohoto festivalu se 
konalo od 24. dubna do 19. září 2013 v jedenácti 
amerických městech. „czech That Film“ ofici-
álně začal v Salt lake city zahajovací recepcí 
a promítáním snímku „poupata“, kterou navští-
vilo 275 hostů. Festival dále pokračoval v pho-
enixu, los angeles, Washingtonu, San josé, 
San Francisku, portlandu, denveru, chicagu, 
new Yorku a přehlídka byla ukončena v Seattlu. 
Festivalový program se skládal celkem z 12ti 
současných českých filmů. V každém městě se 
promítalo 5-7 celovečerních filmů. Ve většině 
měst byl na programu zahajovacího večera 
nejlepší film ČR roku 2011 “poupata“. naopak, 
závěrečným filmem festivalu byl ve většině 
destinací českými lvy oceněný, napínavý detek-
tivní příběh z 50. let režiséra davida ondříč-
ka “Ve stínu”. Vedle již uvedených snímků se 
v rámci přehlídky diváci seznámili i s následují-
cími díly současné české filmové tvorby: „alois 
nebel“ „don’t Stop“, „cikán“ , „nevinnost“, „až 
do města aš“, „muži v naději“, „perfect days“, 
„polski Film“, „Signál“ a „dům“. Festival byl 
výsledkem spolupráce Českého centra v praze 
a v new Yorku, Generálních konzulátů České 
republiky v los angeles a chicagu, Velvysla-
nectví České republiky ve Washingtonu d.c. 
a honorárních konzulátů ve městech Salt lake 
city, denver, portland, San Francisco a Seattle. 
www.mzv.cz/losangeles

VIETNAM 
Hanoj	–	„Fimfárum“	na Filmovém 
festivalu	EU
Ve dnech 15. – 28. května 2013 se v rámci „ev-
ropských dnů ve Vietnamu“ představilo Velvy-
slanectví České republiky, na již 14. ročníku 
Filmového festivalu eU, snímkem „Fimfárum“. 
Film byl promítán nejen dvakrát v Hanoji, 
ale i v Ho Či minově městě a v centrální části 
Vietnamu ve městě danang. Všechny filmy byly 
promítány v původním znění s vietnamskými 
titulky a vstup na ně byl zdarma. přestože se fil-
mového festivalu eU zúčastnilo 15 rezidentních 
ZÚ členských zemí eU, český snímek v žádném 
případě nezapadl a přilákal do promítacích sálů 
velký počet diváků.
www.mzv.cz/hanoj
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FRANCIE 
Paříž	–	Slavnostní	otevření	Knihovny 
Václava	Havla	v Paříži
Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 byla v 18. paříž-
ském obvodě slavnostně otevřena knihovna, 
která nese jméno po bývalém československém 
a českém prezidentovi Václavu Havlovi. oficiál-
ní inaugurace se zúčastnil starosta paříže pan 
B. delanoë, starosta tohoto obvodu pan  
d. Vaillant a velvyslankyně České republiky 
v paříži paní m. chatardová. Knihovna Václava 
Havla se nachází ve čtvrti pajol na severu města 
v prostorách bývalé nádražní haly postavené 
v roce 1926. Ta v nedávné době prošla důklad-
nou rekonstrukcí a revitalizací prošlo i její oko-
lí, kde vznikla ubytovna pro studenty, restaura-
ce a další zařízení. 
www.mzv.cz/paris

ITÁLIE 
Řím – Vydání Máchova Máje 
dne 20. května 2013 představilo nakladatelství 
marsilio ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR  
v římě nový italský překlad nejvýznamnějšího 
díla K.H. máchy máj. akce ve známém římském 
literárním institutu pirandelliani byla vyvrcho-
lením dvoudenního odborného semináře věno-
vaného osobnosti Karla Hynka máchy a jeho 
dílu. akce byla uspořádána ve spolupráci mezi 
římskou univerzitou la Sapienza, Univerzitou 
Udine, Karlovou univerzitou v praze a českým 
velvyslanectvím v římě v kurátorství prof. an-
nalisi cosentiho a doprovázena uměleckým 
čtením máchova máje.  
www.mzv.cz/rim

JAPONSKO 
Tokio	–	Sympozium	k překladům	české 
a japonské literatury 
dne 26. září 2013 se v prostorách tokijské Rik-
kyo University uskutečnilo sympozium  
o překladatelství věnované české a japonské 
literatuře. na jeho realizaci se spolupodílely 
Velvyslanectví ČR v Tokiu, České centrum 
Tokio a Univerzita Rikkyo. Hlavním cílem byla 
výměna zkušeností mezi předními jazykovými 
odborníky z Čech a japonska při překládání 
literárních děl z obou jazyků. dalšími cíli bylo 
rozšířit povědomí o tomto druhu literární 
tvorby mezi literárními odborníky, akademiky, 
studenty a zájemci o ČR v japonsku a přispět 
k propagaci české literatury. 
www.mzv.cz/tokio

KUBA 
Havana	–	Literární	večer
dne 28. února 2013 se na půdě Velvyslanectví 
ČR v Havaně ve spolupráci s neoficiálním Klu-
bem kubánských spisovatelů uskutečnil další 
literární večer, tentokrát na téma absurdního 
dramatu. po krátkém úvodu představujícím 
osoby autorů Václava Havla a Kubánce Huga 
arañi dobrovolníci z řad spisovatelů interpre-
tovali hry „audience“ a „Quinquenio gris“ (Šedá 
pětiletka). 
www.mzv.cz/havana

MALAJSIE 
Kuala Lumpur – Výstava o Franzi Kafkovi 
a vydání Zámku  
V říjnu 2013 proběhla na Universiti Kebangsa-
an malaysia výstava o Franzi Kafkovi. Výsta-
vu u příležitosti 130. výročí narození tohoto 
významného českého spisovatele připravilo 
iKmaS UKm a české velvyslanectví v Kuala 
lumpur. Výstava byla spojena také s diskusí se 
studenty o F. Kafkovi a jeho díle. Krátce po vý-
stavě vydal Ústav jazyka a literatury (dewan 
Bahasa dan pustaka) vůbec první překlad 
Kafkova díla v malajštině. na překladu Kafkova 
„Zámku“ pod názvem Kota niskala spolupraco-
vali Shamsuddin jaafar a Zainal abidin Bakar.  
www.mzv.cz/kualalumpur

NORSKO 
Oslo	–	Seminář	„Současný	český	komiks“ 
dne 17. září 2013 se v knihkupectví Tronsmo 
v  oslo uskutečnil seminář na téma „Současný 
český komiks“. Seminář zahájil velvyslanec 
milan dufek, hlavními přednášejícími byli pře-
kladatelka Kristin Kilsti a martin Foret z kated-
ry bohemistiky Filosofické fakulty Univerzity 
palackého v olomouci, který se jako teoretik 
a publicista věnuje komiksu.  
www.mzv.cz/oslo

SRBSKO 
Bělehrad – Vydání překladu vybraných 
spisů	Jana	Patočky
překlad, který vznikl z popudu a dle výběru 
profesora filosofie Časlava d. Koprivici z Běle-
hradské univerzity a nakladatelství akademska 
knjiga, se díky podpoře ze strany ministerstva 
zahraničních věcí ČR podařilo vydat tak, aby 
kniha mohla být představena již na letošním 
Bělehradském knižním veletrhu. jedná se o prv-
ní překlad a souhrnné knižní vydání patočko-
va díla nejen v Srbsku, ale i v celém regionu. 
nakladatelství počítá s tím, že výbor z díla, 
kterému se dostalo i skvělého překladu Tihany 
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Hamović, bude postupně uveden na knižní trh 
ve všech jazykově spřízněných zemích regionu. 
nakladatelství již získalo práva pro distribuci 
knihy v Bosně a Hercegovině, v Černé Hoře 
a v chorvatsku. 
www.mzv.cz/belgrade

TCHAJ-WAN 
Tchaj-pej	–	Výstava	a promítání	filmu	
o Franzi Kafkovi 
V červenci 2013 uspořádala Česká ekonomic-
ká a kulturní kancelář v Tchaj-peji společně 
s kanceláří Rakouska v prostorách Taipei Film 
House zahájení výstavy a promítání doku-
mentárního filmu o F. Kafkovi k připomenutí 
stotřicátého výročí jeho narození. Výstava 
byla dále prezentována na pěti tchajwanských 
univerzitách. akce byla pořádána ve spolupráci 
s odborem kultury města Tchaj-pej a zúčastnilo 
se jí na sedmdesát zástupců kulturního života 
a diplomatické komunity. V úvodu vystoupili 
vedoucí české a rakouské kanceláře. Spisova-
tel Franz Kafka je na Tchaj-wanu velmi dobře 
známý a řada jeho děl byla přeložena do čín-
štiny. Kombinace výstavy a dokumentárního 
filmu vyvolala velký zájem a před samotným 
výročím již byla představena na dvou univerzi-
tách v druhém největším tchajwanském městě, 
Kaohsiungu.  
www.mzv.cz/taipei

UKRAJINA
Lvov	–	Prezentace	ukrajinského	překladu	
knihy Jaroslava Rudiše
Událostí literární scény byla prezentace 
ukrajinského překladu knihy jaroslava Rudiše 
„Konec punku v Helsinkách“ za osobní účasti 
autora dne 24. května 2013 ve lvovském Knih-
kupectví je. akci spoluorganizoval Generální 
konzulát ČR ve lvově s Českým centrem 
v Kyjevě. 
www.mzv.cz/lvov

RŮZNÉ)

AFGHÁNISTÁN 
Kábul	–	Podpora	velvyslanectví	při	přípravě	
výstavy buddhistických artefaktů z naleziš-
tě	Mes	Aynak	v Národním	muzeu	ČR	
V průběhu roku 2013 se Velvyslanectví ČR 
v Kábulu aktivně podílelo na zprostředkování 
kontaktů, komunikaci a poskytování záze-
mí pro ředitele národního muzea m. lukeše 
a odborníky z pražského archeologického 
ústavu, kteří opakovaně navštívili Kábul. cílem 
jejich návštěv byla příprava výstavy artefaktů 
a uzavření memoranda o porozumění mezi 
národním muzeem ČR a ministerstvem kultury 
a informací afghánistánu k realizaci výstavy. 
memorandum bylo nakonec slavnostně pode-
psáno během návštěvy prezidenta ČR v afghá-
nistánu za přítomnosti obou hlav států dne 25. 
ledna 2014.
www.mzv.cz/kabul

ARGENTINA
Buenos Aires – Druhý festival české kultury 
v Latinské Americe
Ve dnech 12. a 13. července 2013 proběhl v ar-
gentinském městě presidencia Roque Sáenz 
peña druhý ročník festivalu české kultury 
v latinské americe. Hostitelem setkání soubo-
rů z brazilského Saõ paula, paraguayského co-
ronel Bogado a hlavního města provincie chaco 
Resistencia, byla Unión checoslovaca; hlavními 
organizátorkami vyslané učitelky ke krajan-
ským komunitám v chacu a v paraguayi Radka 
polášková a lenka Rašková. Festival je součás-
tí celoročních oslav sta let příchodu prvních 
českých osadníků do města presidencia Roque 
Sáenz peña. Festival dokumentoval tým pracu-
jící pro Českou televizi, který na místě natáčel 
dokument o učitelích u krajanských komunit. 
www.mzv.cz/buenosaires
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BELGIE
Brusel	–	Uctění	památky 
československých vojáků 
V sobotu 18. května 2013 se na vojenském hřbi-
tově v adinkerke, ve spolupráci Velvyslanectví 
ČR v Bruselu a radnice města de panne v pro-
vincii Západní Flandry, uskutečnil pietní akt 
k uctění památky 195 československých vojáků 
padlých v roce 1944 při obléhání přístavu dun-
kerque. na tomto vojenském hřbitově je pohřbe-
no 40 příslušníků Československé samostatné 
obrněné brigády gen. a. lišky, která od pod-
zimu 1944 do května 1945 obléhala a nakonec 
osvobodila přístav dunkerque v severní Francii. 
podle tradice byly květiny položeny také u hro-
bů osmi československých vojáků na hřbitově 
v de panne a u památníku obětí obou světových 
válek v adinkerke.
www.mzv.cz/brusel

Brusel	–	Czech	Street	Party	2013
dne 14. června 2013 se uskutečnila na ulici ca-
roly před Stálým zastoupením České republiky 
při evropské unii tradiční odpolední a večerní 
akce, která je největším českým kulturním 
podnikem v Bruselu zaměřeným na nejširší 
veřejnost. na stáncích 13 spolupořadatelů (8 
krajů, dvě statutární města a tři organizace pů-
sobíci v Belgii a nizozemsku) byly prezentovány 
informační a propagační materiály a probíha-
ly ochutnávky typických krajových pokrmů 
a nápojů. na pódiu se v hudebním programu 
představil výběr české nejen rockové hudby – 
alžběta Kolečkářová, michal Hrůza, Čankišou 
a na závěr david Koller. Škoda auto představila 
nový model Škoda octavia. V průběhu odpo-
ledne a večera se akce zúčastnilo na 4.000 
návštěvníků. 
www.mzv.cz/representationEU

BRAZÍLIE 
Brasília	–	Týden	české	gastronomie 
V období 24. – 27. dubna 2013 uspořádalo Vel-
vyslanectví České republiky v Brasílii v pro-
storách restaurace hotelu Royal Týden české 
gastronomie. partnery projektu byly dále hotel 
Kempinsky praha a czechtourism. akce byla 
mimořádně úspěšná a návštěvníky hodnocena 
jako nejlepší svého druhu za uplynulých několik 
let. V rámci Týdne české gastronomie uspořá-
dalo velvyslanectví několik doprovodných akcí 
jako degustace moravských vín, degustace piva, 
vystoupení dechovky a výstava českého 
křišťálu. 
www.mzv.cz/brasilia

BULHARSKO
Sofie	–	Oslavy	slovanských	věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje
dne 22. května 2013 se v Československém 
domě T. G. masaryka v Sofii uskutečnila oslava 
1150. výročí příchodu velkomoravské mise sv. 
cyrila a metoděje na Velkou moravu, kterou  
z české iniciativy upořádaly společně Velvy-
slanectví České republiky a Velvyslanectví 
Slovenské republiky v Sofii ve spolupráci s čsl. 
krajanskou komunitou v Sofii. Společná česko-
-slovenská vzpomínková slavnost časově souvi-
sela s oslavami obou světců v Bulharsku, které 
se podle pravoslavné tradice světí 24. května. 
V rámci oslav zaznělo šest duchovních skladeb 
inspirovaných cyrilometodějskou tradicí v po-
dání chrámového sboru kostela sv. Sedmočisle-
niků v Sofii.  
www.mzv.cz/sofia

FILIPÍNY 
Manila – Bohemian Rhapsody 
in	the	Philippines	
Velvyslanectví ČR v manile zorganizovalo v říj-
nu 2013 dvoutýdenní kulturní program na osla-
vu 40. výročí od navázání česko-filipínských di-
plomatických styků prezentující českou hudbu 
a českou kuchyni filipínskému publiku. páteří 
hudební části projektu se souhrnným názvem 
Bohemian Rhapsody in the Philippines byla sed-
mičlenná cimbálová kapela Kubalovci ze slezské 
opavy. Klasickou hudbu zastupovala sopranist-
ka noema erba. Českou kuchyni reprezentovala 
pětice mistrů svého řemesla vedených šéfku-
chařem Vladimírem Šalanským. manilský Rizal 
park pak oslavil výročí spolu s námi zařazením 
reprodukované hudby českých klasiků do re-
pertoáru vodní a světelné show své fontány.  
www.mzv.cz/manila 

FRANCIE
Štrasburk – Mše pro Evropu
V červnu 2013 se v rámci oslav 1150. výročí 
příchodu cyrila a metoděje na Velkou moravu 
uskutečnila ve Štrasburku „mše pro evropu“. 
mši koncelebroval j. em. dominik kardinál 
duka, arcibiskup pražský a j. e. jean-pierre 
Grallet, arcibiskup štrasburský, za doprovodu 
plzeňského dětského pěveckého sboru mariella. 
mše byla následována slavnostní recepcí.
V této souvislosti proběhla též v hlavní budově 
Rady evropy výstava dětských kreseb zobra-
zujících příchod cyrila a metoděje na Velkou 
moravu, která vznikla ve spolupráci s hnutím 
Stonožka. 
www.mzv.cz/strasburk
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GHANA
Akkra	–	Módní	přehlídka	se	zpěvem 
na rezidenci velvyslance
V podvečer 31. července 2013 se v zahradě rezi-
dence velvyslance ČR uskutečnil komponovaný 
večer hry světel, fotografií, neotřelých módních 
kreací a podmanivého zpěvu pod taktovkou 
vizážisty a designéra Vladimíra Staňka a foto-
grafa lukáše dvořáka. Vladimír Staněk je 
v současné době hlavním designérem pánských 
kolekcí české značky pietro Filipi a současně se 
věnuje své vlastní tvorbě pod značkou STinaK, 
kde produkuje pánské a dámské exkluzivní 
kolekce, designové doplňky a nábytek. lukáš 
dvořák již má coby fotograf a malíř mezinárod-
ní renomé. jeho výtvarná díla byla publikována 
v celé řadě módních časopisů, včetně Harper‘s 
Bazaar, marie claire, Vanity Fair, cosmopoli-
tan, Woman. 
www.mzv.cz/accra

GRUZIE
Tbilisi	–	Praha	a Tbilisi	objektivem 
tajné policie 
Ve dnech 10. – 20. října 2013 zorganizovalo 
Velvyslanectví ČR v Tbilisi u příležitosti 20. 
výročí navázání česko-gruzínských diplomatic-
kých vztahů výstavu „praha a Tbilisi objekti-
vem tajné policie“ za účasti pracovníků Ústavu 
pro studium totalitních režimů a gruzínského 
archivu mV. Gruzínská strana u příležitosti vý-
stavy vydala gruzínsko-česko-anglický sborník 
„disidentské hnutí v Československu a Gruzii“.  
www.mzv.cz/tbilisi

ÍRÁN
Teherán	–	Uctění	památky	českých	občanů	
pochovaných na hřbitově Doulab Cemetery
Velvyslanectví ČR v Teheránu se zapojilo 
do akcí spojených s projektem doulab ceme-
tery. jedná se o hřbitovní komplex z 19. století, 
kde je pochováno velké množství křesťanů 
různých národností zesnulých v Teheránu. 
Zajímavé pro ČR jsou hroby zesnulých občanů 
tehdejšího Československa. dne 7. listopadu 
2013 byly na devatenáct označených hrobů Če-
choslováků položeny květiny k uctění památky 
zesnulých. Velká smuteční kytice byla umístěna 
v hřbitovním prostranství pro konání zádušní 
mše. Zádušní mše se konala v kostele conso-
lata při italském velvyslanectví a na hřbitově 
doulab dne 8. listopadu 2013 za účasti křesťanů 
žijících v Teheránu a zástupců diplomatických 
misí v Teheránu.  
www.mzv.cz/teheran

IRSKO
Dublin	–	Slavnostní	odhalení	lavičky 
Václava	Havla 
dne 10. prosince 2013 se v dublinu uskutečni-
lo slavnostní odhalení lavičky Václava Havla 
(Vaclav Havel´s Place). irská metropole se hrdě 
zařadila po Washingtonu mezi 15 měst, kde je 
do budoucna plánována instalace tohoto uni-
kátního díla známého architekta Bořka Šípka. 
Stůl, z jehož středu vyrůstá česká lípa, spojený 
se dvěma pohyblivými židlemi dekorovanými 
typickými havlovskými srdíčky, našel v dublinu 
svůj nový domov v parku přiléhajícímu ke ka-
tedrále sv. patricka. lavičku doplňuje pamětní 
deska vsazená do země. ceremoniálu se zúčast-
nilo cca 100 osob včetně řady novinářů, hlav-
ním českým hostem byl bývalý ministr zahra-
ničních věcí Karel Schwarzenberg. Za irskou 
stranu přednesl projev starosta dublinu oisín 
Quinn. Ten poté ve své rezidenci v centru města 
zorganizoval slavnostní oběd, v jehož průběhu 
došlo i na promítání dvou krátkých filmů (krát-
ký sestřih ze života V. Havla – režie  
p. jančárek; catastrophe by S. Beckett – režie 
david mamet) a byl připomenut dialog Václava 
Havla s irským literárním velikánem Samuelem 
Beckettem.  
www.mzv.cz/dublin

IZRAEL
Tel	Aviv	–	Prezentace	České	republiky 
v izraelských médiích 
Koncem května 2013 se uskutečnil press trip 
týmu novinářů izraelského státního kanálu 
channel 1. Výsledkem byla reportáž v rozsahu 
45 minut o místech České republiky, které jsou 
izraelskému turistovi méně známé, než je pra-
ha. následoval press trip novinářů píšících pro 
mladší čtenáře a cestovatele. Výsledkem je po-
kračující spolupráce s redaktory a dva rozsáhlé 
články, které byly umístěny i na web. Účelem 
těchto cest novinářů je upozornit na Českou 
republiku, přilákat pozornost izraelské veřej-
nosti k návštěvě atraktivních lokalit ČR a na-
vázat dlouhodobější spolupráci s konkrétními 
vlivnými izraelskými médii.  
www.mzv.cz/telaviv 

KANADA 
Toronto	– Ples	televize	Nová	vize
Generální konzulát ČR v Torontu podpořil ples 
českého vysílání nová vize, který se konal dne 
4. května 2013 pod názvem The Golden age 
Gala. Televize nová vize plesem oslavila 10. 
výročí své existence. jako hlavní účinkující 
vystoupily zpěvačky martha a Tena. Generální 
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konzul ČR Vladimír Ruml převzal během plesu 
ocenění za dlouhodobou finanční podporu 
vysílání ze strany ministerstva zahraničních 
věcí ČR. 
www.mzv.cz/toronto

KAZACHSTÁN
Astana	–	Hodina	Evropské	unie 
dne 19. února 2013 uspořádala delegace eU 
a představitelé velvyslanectví členských států 
eU ve 28 školách v astaně „Hodinu evropské 
unie“ za účasti více než 2000 žáků. Zástupkyně 
velvyslance ČR provedla interaktivní hodinu 
v angličtině o historii eU na gymnáziu č. 22  
v astaně, kde přednášela o úspěších a per-
spektivách eU, o ekonomice, politice a kultuře 
a zvlášť o České republice jako o jednom z člen-
ských států eU. Žáci na závěr vyplnili malý test 
a obdrželi dárky a suvenýry. 
www.mzv.cz/astana 

LIBANON
Bejrút	–	Parkurový	závod 
„O pohár České republiky“  
V rámci akcí k uctění státního svátku ČR uspo-
řádalo dne 27. října 2013 velvyslanectví ve spo-
lupráci s jezdeckým klubem Horses Hacienda 
Bmakkine coutry club parkurový závod 
„o pohár České republiky“. po závodech byl pro 
diváky i závodníky připraven bufet s českými 
specialitami.
www.mzv.cz/beirut 

MAĎARSKO
Martfű – Odhalení sochy J. A. Bati 
město martfű, ležící uprostřed maďarska v těs-
né blízkosti řeky Tisy, společně s továrnou obu-
vi cikta, které vzniklo díky j. a. Baťovi, si bude 
trvale připomínat zásluhy svého zakladatele 
jeho 2,2m vysokou bronzovou sochou. Socha, 
jejímž autorem je známý akademický sochař F. 
Gyurcsek, byla slavnostně odhalena dne 1. květ-
na 2013 na náměstí, které je rovněž pojmenova-
né po j.a.Baťovi. Slavnosti se za českou stranu 
zúčastnili mj. náměstek primátora města Zlín 
dr . Bedřich landsfeld a velvyslankyně Helena 
Bambasová. Vzniku myšlenky, zhotovení a od-
halení sochy, jako završení více než roční práce 
spojené s tímto projektem „veřejné diplomacie“, 
byl nápomocen přípravný výbor. dle vyjádření 
nadačního fondu j.a.Bati se jedná o mimořádné 
sochařské dílo a údajně druhou sochu obdob-
ného druhu ve světě, první se nachází ve Zlíně. 
na setkání v martfű vznikla myšlenka vytvořit 
tzv.“partnerství Baťových měst“. 
www.mzv.cz/budapest 

MALTA 
La	Valleta	–	Pomník	V.	Havlovi 
dne 4. listopadu 2013 odhalili velvyslanec 
České republiky p. Buriánek a ministr zahranič-
ních věcí malty G. Vella v zahradách Hastings 
v maltském hlavním městě la Valletě pomník 
bývalému československému a českému prezi-
dentovi V. Havlovi. Za maltskou stranu se aktu 
účastnili mj. bývalý prezident e. Fenech adami, 
manželka již zesnulého bývalého prezidenta 
G. de marca, který V. Havla hostil během jeho 
státní návštěvy malty v roce 2002, a starosta la 
Valletty a. dingli. 
www.mzv.cz/rim

NIGÉRIE 
Abuja	–	Prezentace	Škoda	Auto	a módní	
přehlídka  
V hotelu Transcorp Hilton v abuji se 27.října 
2013 konala recepce k 95. výročí vzniku Čes-
koslovenska. S recepcí byly přímo spojeny dvě 
proexportní, kulturní prezentační akce – pře-
hlídka automobilů ŠKoda a módní přehlídka 
oděvů vytvořených z látek přední české textilky 
VeBa, a.s. prezentaci čtyř nových modelů auto-
mobilů ŠKoda: Fabia, octavia, Rapid a Superb, 
připravilo Velvyslanectví ČR v abuji ve spolu-
práci s jejich dovozcem do nigérie Stallion mo-
tors ltd. Uvedené modely Škoda byly vystaveny 
přímo před vchodem do sálu, kde se konala 
recepce. po proslovu velvyslance následovala 
módní přehlídka. celkem byly prezentovány 
dvě desítky oděvů ušitých z tkanin společnosti 
VeBa. Část dámských modelů navrhla česká 
módní návrhářka eva Helekalová. pět pánských 
modelů zapůjčila společnost VeBa a dalších 
pět pánských modelů nechalo velvyslanec-
tví zhotovit u místní nigerijské návrhářky. 
na módní přehlídku navázala prodejní výstava 
VeBY v prostorách, které zdarma poskytl hotel 
Hilton. 
www.mzv.cz/abuja 

NIZOZEMSKO 
Haag	–	Předání	Ceny	Václava	Bendy 
dne 18. prosince 2013 předal velvyslanec České 
republiky na své rezidenci v Haagu cenu Václa-
va Bendy, včetně pamětní medaile „Za svobodu 
a demokracii“, paní Hebe charlotte Kohlbrugge. 
ocenění každoročně uděluje Ústav pro studium 
totalitních režimů České republiky. je urče-
no osobnostem, které sehrály význačnou roli 
v boji za svobodu a demokracii Československé 
republiky v letech 1938-1945 a v letech 1948-
1989. paní Kohlbrugge přispěla dlouhodobou 
prací k teologické a intelektuální výměně mezi 



Východem a Západem a rozvíjela důležitou síť 
kontaktů do komunistické evropy. podílela se 
na převozech teologické literatury do Českoslo-
venska a hlavně na organizaci bytových semi-
nářů, v jejichž rámci Československo navště-
vovali profesoři teologie a filozofie, především 
z nizozemska.  
www.mzv.cz/haag

PALESTINSKÁ	ÚZEMÍ
Ramalláh – Večer české gastronomie  
Styčný úřad ČR na palestinských územích 
pozval v srpnu 2013 šéfkuchaře Radka pří-
honského, aby představil českou gastronomii 
v Ramalláhu, ten vytvořil české menu o pěti 
chodech. Zájem převýšil kapacity zvolené re-
staurace, disponující zhruba 130 místy. S ma-
jitelem restaurace bylo předem dohodnuto, že 
deset procent z ceny každé prodané porce věnu-
je restaurace školce pro postižené děti, kterou 
v Ramalláhu spravuje nadace moravských 
bratří. Této veřejné akce, jež přispěla k posi-
lování dobrého jména ČR na palestinských 
územích, se vedle členů diplomatické komunity 
a krajanů zúčastnili především palestinští part-
neři. V prostorách restaurace byly k dispozici 
propagační materiály o ČR, zněla česká hudba 
a na připravených obrazovkách se promítal 
krátký film o ČR. 
www.mzv.cz/ramallah 

RUSKO 
Jekatěrinburg	–	Předání	medailí	válečným	
veteránům 
Generální konzulát ČR v jekatěrinburgu zorga-
nizoval předání 18 pamětních medailí Čes-
koslovenské obce legionářské třetího stupně 
„Za zásluhy o osvobození Československa a zá-
sluhy za obnovu a šíření legionářských tradic“. 
na základě trvalé snahy ministerstva obrany 
České republiky a ve spolupráci s Českosloven-
skou obcí legionářskou v péči o veterány, kteří 
v různých místech světa bojovali za svobodu 
naší vlasti, byly medaile uděleny členům „Svazu 
veteránů Uralského tankového dobrovolnic-
kého sboru“ a jejich vedoucím funkcionářům. 
Členové Uralského tankového dobrovolného 
sboru se bezprostředně podíleli na osvobozová-
ní Československa v květnu 1945.  
www.mzv.cz/jekaterinburg

SAÚDSKÁ	ARÁBIE 
Rijád – Evropské dny v Saúdské	Arábii  
dny se uskutečnily v květnu 2013 a jejich hlavní 
akcí byla vernisáž fotografií „evropa očima 
arabských fotografů“ v národním muzeu v Rijá-

du. Velvyslanectví České republiky v Rijádu se 
v rámci projektu zapojilo do filmového festivalu 
eU promítnutím filmu Tobruk ve svých pro-
storách. Zájem o tento snímek byl mimořádný 
a řada zájemců se z kapacitních důvodů nemoh-
la promítání zúčastnit. 
www.mzv.cz/rijad

SPOJENÉ	STÁTY	AMERICKÉ
Washington	–	Václav	Havel	Place 
na Georgetown	University
Velvyslanectví České republiky ve Washingto-
nu připravilo v září a říjnu 2013 čtvrtý ročník 
mutual inspirations Festival (miF) tentokrát 
věnovaný životu, dílu a odkazu prvního českého 
prezidenta Václava Havla. akce svázané s téma-
tem festivalu se však odehrávaly i v listopadu 
a prosinci 2013, některé projekty mají přesah až 
do roku 2014. Velvyslanectví připravilo a zreali-
zovalo přes 40 akcí ve Washingtonu dc, dalších 
cca 10 akcí zrealizovali partneři miF Generální 
konzulát České republiky v los angeles, České 
centrum v new Yorku a Universita Tampa 
na Floridě. V rámci rozsáhlého projektu vznikl 
memoriál Václava Havla (Vaclav Havel´s place), 
jehož součástí je lavička s dvěmi pohyblivými 
křesílky a stůl, který protíná lípa, v provedení 
architekta Bořka Šípka na Georgetown Uni-
versity. projekt získal podporu z Bílého domu 
na nejvyšší úrovni. Veškeré informace jsou 
k dispozici na webové stránce: www.mutualin-
spirations.org
www.mzv.cz/washington

ŠPANĚLSKO  
Madrid – „České dny“ u příležitosti 
oslav 20. výročí vzniku ČR 
Ve dnech 9. až 23. dubna 2013 uspořádalo 
Velvyslanectví České republiky v madridu 
ve spolupráci s Českým centrem v prostorách 
Univerzity complutense v madridu obsáhlé kul-
turní a prezentační akce pod názvem „jornadas 
checas“ – „České dny“ u příležitosti oslav 20. 
výročí vzniku České republiky. jejich součástí 
byla konference „od Československa 
k České republice a Slovenské republice: eko-
nomické, sociální a politické změny“ i filmový 
festival, který měl na programu filmy: občan 
Havel, Kolja, obsluhoval jsem anglického krále 
a lidice. Součástí dnů byly i dvě výstavy foto-
grafií. expozice „dvacet let České republiky“ 
byla umístěna na fakultě politických věd a so-
ciologie Ucm a výstava „Československý plakát“ 
na fakultě krásných umění stejné univerzity. 
www.mzv.cz/madrid 
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ŠVÉDSKO
Stockholm	–	„20	let	spolupráce 
a přátelství po Československu“ 
Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu 
uspořádalo 22. května 2013 společně  
s Českým centrem a Velvyslanectvím Slovenské 
republiky ve Stockholmu slavnostní setkání  
v Historiska museet nazvané „20 let spolupráce 
a přátelství po Československu“. Stěžejním bo-
dem večera byla odborná přednáška a panelová 
diskuse na téma událostí vedoucích k samo-
statnosti obou států a 20ti letům dobré vzájem-
né spolupráce nejen v bilaterální oblasti, ale 
i na evropské úrovni. přednášky se zúčastnili 
ředitel Historického ústavu Slovenské akade-
mie věd phdr. Slavomír michálek, drSc. a ře-
ditel Ústavu pro soudobé dějiny akademie věd 
České republiky phdr. oldřich Tůma. diskusi 
moderoval bývalý švédský novinář olof Kleberg. 
následovalo hudební a taneční vystoupení v po-
dání slovenského dětského folklórního souboru 
Klnka a české cimbálové muziky Kubíci. Slav-
nostní program byl zakončen číší vína dávanou 
velvyslanci České a Slovenské republiky, během 
níž si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu 
obrazů zachycující 20 let vývoje samostatné 
ČR a SR. Současně probíhala ve foyer filmová 
projekce míst a památek obou zemí zapsaných 
v seznamu UneSco. Slavnostního večera se 
zúčastnilo cca 200 hostí z řad diplomatického 
sboru, švédských vědeckých a státních insti-
tucí, českých a slovenských krajanů a široké 
veřejnost.  
www.mzv.cz/stockholm

ŠVÝCARSKO  
Bern	–	Prezentace	České	republiky 
v obchodním domě LOEB 
Se značným zájmem bernské veřejnosti se 
setkala expozice krojů ve výkladních skříních 
v přízemí obchodního domu. Kroje zapůjčily 
členky Sokola. obchodní dům loeB se nachází 
na prestižním místě pěší zóny blízko hlavního 
nádraží a třítýdenní exkluzivní výstavku oprav-
du nebylo možné přehlédnout. Ve druhém 
patře obchodního domu byl ve dnech  
12. – 14. září 2013 zřízen informační stánek, 
kde se zájemcům a pozvaným hostům podávaly 
domácí koláče, perníčky, obložené chlebíčky 
dodané členkami Sokolské župy švýcarské 
a pivo Budvar, které zabezpečil místní zástupce 
pivovaru. nechyběla ani ochutnávka morav-
ských vín, které poskytlo české velvyslanectví. 
K dispozici bylo rovněž množství nejrůznějších 
prospektů a propagačních materiálů o ČR. 
podzimní edice katalogu loeB byla prakticky 
ze dvou třetin inspirována Českou republikou 

– např. módní návrhy se prezentovaly v praž-
ských exteriérech (Herbstmode im Bömischen 
Königsreich). V publikaci nalezli čtenáři tipy 
na výlety po ČR, včetně nabídek cestovních 
kanceláří, v části „Bier and drinks“ byla před-
stavena některá česká piva, mj. tradiční pilsner 
a Budvar i Becherovka. 
www.mzv.cz/bern

UKRAJINA 
Doněck	–	Týden	české	kultury	v Doněcku 
Generální konzulát České republiky v doněc-
ku zorganizoval v říjnu 2013 v rámci Týdne 
české kultury vystoupení studentů janáčkovy 
konzervatoře ostrava v sále městské galerie 
artdonbass. Za pomoci generálního konzulátu 
byly v předminulém roce navázány partnerské 
vztahy mezi místní doněckou hudební aka-
demií a uvedenou konzervatoří. po návštěvě 
ostravy mladých doněckých umělců, prezen-
tovali své umění v doněcku i vybraní studenti 
ostravské konzervatoře. Spolu s vystoupením 
ostravských umělců byla v budově artdonbass 
uvedena i výstava „Česko z celého srdce“, kterou 
slavnostně otevřel generální konzul o. morávek 
spolu s první dámou Ukrajiny. dny české kuchy-
ně proběhly ve spolupráci s místní restaurací 
Stargorod, kde byla také prezentována výstava 
ke 20. výročí České republiky. 
www.mzv.cz/doneck

VATIKÁN 
Vatikán	–	Předání	požehnané 
várky	Pilsner	Urquell	 
Tak jak se již stalo tradicí v době Velikonoc, pl-
zeňský prazdroj dodal i v roce 2013 do Vatikánu 
várku požehnaného plzeňského ležáku. dne 26. 
března 2013 předal dar symbolických 2013 lah-
ví plzeňského piva generální ředitel plzeňského 
prazdroje douglas Brodman do rukou assesora 
pro všeobecné záležitosti Svatého stolce mons. 
petera Bryana Wellse. darování požehnaného 
plzeňského piva do Vatikánu bylo obnoveno 
v roce 2011 a navázalo tak na tradici z konce 19. 
století, kdy bylo plzeňské pivo dodáváno ke dvo-
ru papeže lva Xiii. jako i v předešlých letech 
i letos byly suroviny požehnány plzeňským bis-
kupem mons. Františkem Radkovským. Součas-
ně s plzeňským pivem byl předán také speciální 
velikonoční pohár, jehož dekor symbolizuje va-
jíčko jako symbol zrození a jednoho ze symbolů 
Velikonoc v České republice. autorem tohoto 
unikátního originálu, který byl odlit v hutích  
v desné u Tanvaldu a vybroušen ve sklárnách 
Kamenický Šenov – nový Bor, je Rony plesl.  
www.mzv.cz/vatikan 

Výběr z kulturních akcí)
Různé)



ZIMBABWE 
Harare	–	Výstava	Baťa	– 
sedm dekád úspěchu 
dne 10. června 2013 byla v zimbabwském 
mutare za přítomnosti velvyslance ČR zahájena 
výstava o historii firmy Baťa nejen na zimbab-
wském území. mutare patřilo mezi tři původní 
místní výrobní báze obuvnické firmy, jejíž 
rhodeskou pobočku zakládali českoslovenští 
občané ve třicátých letech. Vernisáže v míst-
ním muzeu se zúčastnilo cca 70 návštěvníků, 
mezi nimi představitelé národních muzeí a 
památníků Zimbabwe a místního kulturního 
a politického života. Zastoupen byl i celostátní 
tisk i místní noviny. akci finančně podpořila 
firma Baťa. Výstava byla již v předchozím roce 
představena v Gweru. 
www.mzv.cz/harare
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Výběr z kulturních akcí)
Různé)
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