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první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg rozhodl o vytvoření 
nového odboru pro veřejnou diplomacii ke dni 7. února 2011. Tento krok byl součástí širší reformy 
a modernizace české diplomatické služby. V roce 2012 tak odbor vstoupil do druhého roku své exi-
stence. do jaké míry navázal a případně rozšířil své aktivity na poli veřejné diplomacie oproti roku 
předchozímu posuďte prosím sami. Ročenku našich aktivit Vám předkládáme v tomto roce podruhé.

primárním úkolem zůstává šíření dobrého jména České republiky ve světě. Veřejná diplomacie pod-
poruje vytváření příležitostí pro další rozvoj spolupráce se zahraničím v oblastech hospodářství, 
kultury, školství, vědy a dalších. Klíčovou roli sehrávají naše zastupitelské úřady, jejichž činnost 
odbor veřejné diplomacie koordinuje. při tvorbě jejich kulturního programu hrají výraznější roli 
i Česká centra, což je rovněž nový trend posledních dvou let.  

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 zahraničně-po-
litických témat, jejichž výčet začíná u upevňování míru a stability, podpory občanské společnosti, 
právního státu, demokracie a dodržování lidských práv. Ve vztahu k domácí veřejnosti se posílením 
dialogu o zahraniční politice ucházíme o podporu a pochopení pro aktivity a postoje české diploma-
cie. V rámci veřejné diplomacie jsou naší veřejnosti poskytovány také praktické a užitečné informa-
ce. příkladem může být rozšiřování povědomí o projektu Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách 
do zahraničí - DROZD (http://drozd.mzv.cz/).

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 neziskové or-
ganizace, krajanské komunity, firmy, vědecká a akademická obec, zájmová sdružení a další. V uply-
nulém roce jsme například zahájili spolupráci se dvěma platformami univerzitních studentů – junior 
diplomatic initiative VŠe v praze a spolkem Všehrd právnické fakulty UK, mimo jiné při organizaci 
pravidelných diplomatických salónů. při realizaci řady projektů spolupracujeme také s dalšími stá-
ty 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. přímo v České republice byla v loňském roce zahájena spoluprá-
ce mZV a sítě eUnic při organizaci série mezinárodních konferencí na téma vztahu kultury a dal-
ších oborů, jako je diplomacie, ekonomika, média a mnohé další (více informací naleznete v části 
„Konference a akce konané v Černínském paláci“). 

důležitou součástí veřejné diplomacie jsou konference, semináře a další prezentační akce, které 
ministerstvo zahraničních věcí ČR a  naše zastupitelské úřady organizují, spoluorganizují nebo 
podporují prostřednictvím grantů či jinou formou. přehled nejvýznamnějších akcí roku 2012 Vám 
nabízíme na  následujících stránkách. Stejně jako v  minulém roce nebude chybět ani ohlédnutí 
za slavnostním předáváním cen Gratias agit, které ministr zahraničních věcí každoročně uděluje 
osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o dobré jméno České republiky ve světě. 

Úspěch veřejné diplomacie tkví především ve spolupráci. 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 výběru aktivit za rok 2012 naleznete inspirující a zajímavé náměty.

Váš tým oVd 

Odbor veřejné diplomacie)
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V roce 2012 založil odbor veřejné diplomacie 
facebookový 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 širokou veřejnost.

Facebook 
– Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

portál www.czech.cz je oficiální webovou 
stránkou České republiky. přináší informace 
a aktuality z celé řady oblastí a slouží zároveň 
jako brána k dalším informačním zdrojům. 
V roce 2012 ji navštívilo 1 097 768 návštěvníků. 
nejčastěji využívali tento web uživatelé z České 
republiky, USa, německa, mexika, Francie 
a Ruska. nejvyšší návštěvnost měla anglická 
jazyková verze, následovala česká, španělská, 
německá, ruská a francouzská.

Informační portál www.czech.cz)
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Stanice Český rozhlas 7 – Rádio praha má 
dlouholetou tradici. Zahraniční vysílání 
Českého rozhlasu působí s podporou 
ministerstva zahraničních věcí od roku 
1936. Rádio praha nabízí souhrnné aktuální 
zpravodajství o dění v České republice 
a představuje ji jako zemi s bohatou kulturou, 
rozvinutou ekonomikou, atraktivními 
investičními příležitostmi a také jako zajímavou 
turistickou destinaci. Vysílá v šesti jazycích: 
anglicky, německy, francouzsky, španělsky, 
rusky a česky. Hlavní platformou pro šíření 
vysílání je v současnosti internet. počet návštěv 
na www.radio.cz se pohybuje okolo 1 500 000 
za měsíc, počet přehraných zvukových souborů 
dosahuje 94 000 za měsíc, počet stažených 
podcastů převyšuje 280 000 měsíčně. 
Vysílání Radia praha se k posluchačům v řadě 
zemí světa dostává také prostřednictvím 
partnerských rozhlasových stanic. poslech 
všech audio prvků ze stránek www.radio.
cz je možný i na mobilních telefonech. 

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 
Černínského paláce. Tato tradice bude 
pokračovat i v roce 2013.

Zahraniční vysílání
Českého rozhlasu)

Otevřené zahrady 
Černínského paláce)
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Konference 
a akce konané 
v Černínském 
paláci
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první místopředseda vlády a ministr 
zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg 
zahájil 2. října 2012 diskuzí se studenty 
pravidelné Diplomatické salony v Černínském 
paláci.

cyklus nabízí vysokoškolským studentům 
jedinečnou příležitost setkávat se s osobnostmi 
české , ale i zahraniční diplomacie přímo 
na půdě ministerstva zahraničních věcí 
ČR a diskutovat s nimi o různých tématech 
mezinárodních vztahů. první diplomatický 
salon byl setkáním ministra zahraničních 
věcí Karla Schwarzenberga se studenty Junior 
Diplomat Initiative Vysoké školy ekonomické 
v praze a spolku Všehrd právnické fakulty 
Univerzity Karlovy.

mezi diskutovanými tématy z oblasti 
zahraniční politiky České republiky byla 
situace v „rizikových“ teritoriích (afghánistán, 
Sýrie a Írán), lidsko-právní otázky (Barma 
a Rusko), tvorba ekonomické zahraniční 
politiky a podpora exportu.

Hosty druhého Diplomatického salonu, který se 
uskutečnil 26. listopadu 2012, byli náměstek 
ministra zahraničních věcí ČR Tomáš dub 
a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro 
hospodářskou politiku a konkurenceschopnost 
Radek Špicar. debata na téma Ekonomická 
diplomacie České republiky byla věnována 
možnostem podpory ekonomických zájmů 
ČR, přístupu k novým trhům a ekonomické 
prezentaci České republiky v zahraničí. 

Diplomatické salony)
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dne 19. dubna 2012 se konala konference 
Kultura + diplomacie. Konference se zabývala 
potenciálem kultury pozitivně ovlivňovat 
rozvoj vztahů mezi evropou a zbytkem světa. 
Zaměřila se i na hledání praktických námětů 
jak co nejefektivněji využívat schopnost 
kultury, přibližovat náš způsob života založený 
na hodnotách demokracie, svobody a lidských 
práv a získávat tím pro něj větší porozumění. 
pozornost byla věnována také platformě 
evropské unie jako nástroji pro posílení 
kapacity jednotlivých členských států oslovit 
publikum v zemích, jako jsou Čína či indie.

Konference Culture Plus 
(Culture+)
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při příležitosti oslav 67. výročí konce druhé 
světové války se 8. května 2012 v zahradě 
Černínského paláce uskutečnil koncert Ondřeje 
Havelky a Melody Makers. akce ke dni vítězství 
byla věnována hrdinům mnoha zemí, kteří se 
podíleli na osvobození Československa.
V zahradě paláce si návštěvníci mohli 
prohlédnout výstavu válečných plakátů, 
fotografií a historických vozidel ze západní 
a východní fronty.

Den vítězství)
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24. 1. Konference Nekonvenční zdroje zemního plynu 
– potenciál a důsledky pro region středovýchodní 
Evropy

2. 2.  Konference Prague European Energy Forum 2012
14. 2.  Konference Česko-slovinské vztahy ve 20. století
20. 2.  Konference k energetické bezpečnosti v střední 

a východní evropě
1. 3.  Konference k zahájení Evropského roku aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity
2. 3.  Setkání 4. pracovní skupiny Fóra občanské 

společnosti Východního partnerství
20. 3.  předávání cen vítězům soutěže Frankofonie 

spojená s výstavou vítězných prací
21. – 22. 3. Konference Enhancing Partnership between the V4 

countries and the World Bank Group
28.3.  Tisková konference ke Dnům evropského filmu
16. – 17. 4.  Konference Pražská agenda
18. 4.  Prague Transatlantic Talks 2012/After Libya: the 

Future of NATO Operations
3. 5.  Konference 20 let od rozpadu SFRJ
9. – 11. 5.  Pražské novinářské fórum 2012
11. 5.  Setkání na téma Charitní dílo české arcidiecéze 

ve světě
15. 5.  ASEAN – at 45
23. – 24. 5.  Kolokvium American Association for the 

International Commission of Jurists
24. 5.  Kulatý stůl Quo vadis Ukrajina
25. 5.  Konference k 20. výročí ratifikace evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv Českou 
republikou

28. – 29. 5.  mezinárodní konference k nedožitým 100. 
narozeninám H. G. Skillinga

6. 6.  prezentace projektů o ghettu Terezín institutu 
Rafaela Schächtera

18. 6.  Konference What to expect from the Cypriot EU 
Presidency

1. 7.  Společenský večer Keren Kaymeth leisrael
29. 7. – 10. 8.  evaluační konference Europe – China – Earth – 

Together Czech Republic
18. 9.  East – West Business Forum
20. – 21. 9.  Konference o udržitelné energii (česko-americký 

seminář)
25. 9.  Významná česká žena ve světě 2012 – předávání 

ocenění
24. – 28. 9.  dny české státnosti
1. – 7. 10.  Designblok – výstava interiérového designu 

v Konírně Toskánského paláce
5. 10.  Konference 20 let od podpisů k česko-německým 

vztahům
16. 10. předkonference IPRC 2012 – Immovable 

PropertyReview Conference
22. 10. Konference na téma Rozšiřování EU
24. – 25. 10.  Setkání barmských a běloruských aktivistů
8. 11. Konference k projektu Restorativní justice
13. – 14. 11. Konference Visegrádská skupina a Německo
14. 11.  Konference Evropské banky pro obnovu a rozvoj
26. – 28. 11.  Konference IPRC 2012 – Immovable PropertyReview 

Conference

Výběr z dalších konferencí 
a akcí konaných na MZV)

V neděli 23. září 2012 proběhl v zahradě 
Černínského paláce koncert skupiny AllStar 
Refjúdží Band, věnovaný tématu uprchlictví 
a sociální integrace.

AllStar Refjúdží Band je sdružení několika 
hudebníků nejrůznějších národností, 
náboženských vyznání i politických postojů. 
Součástí akce byla výstava Jsme ze stejné planety 
fotografa jindřicha Štreita a novinářky martiny 
Vašíčkové. Tato výstava charity ČR sleduje 
osudy lidí, kteří se narodili stovky a tisíce 
kilometrů od českých hranic, ale rozhodli 
se žít v České republice. Byla připravena 
s podporou evropské unie. je součástí projektu 
Pozitivní obraz cizince v ČR spolufinancovaného 
programem Solidarita a řízení migračních toků.

dne 8. května a 23. září se otevřely veřejnosti 
dveře Černínského paláce, největší pražské 
barokní stavby svého druhu a sídla 
ministerstva zahraničních věcí ČR. Více než 
7 000 návštěvníků nahlédlo do nejzajímavějších 
a nejcennějších prostorů paláce, včetně bytu 
jana masaryka a zahrady.

Koncert AllStar Refjúdží 
Bandu v zahradě 
Černínského paláce)

Dny otevřených dveří)
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Vyznamenání Cena Gratias agit uděluje ministr 
zahraničních věcí za šíření dobrého jména 
České republiky v zahraničí od roku 1997. 

Vyznamenání mohou získat osoby bez rozdílu 
národnosti a státní příslušnosti, které svojí 
dlouhodobou činností nad rámec svých 
profesionálních povinností, nebo významným 
činem cílevědomě přispívají ke zviditelnění 
České republiky ve světě. oceněny mohou být 
také nadace, občanská sdružení, krajanské 
spolky, humanitární organizace a další 
nevládní organizace. 

Udělení vyznamenání se osvědčuje předáním 
diplomu a plastiky v podobě stylizované 
křišťálové zeměkoule. cena není spojena 
s finanční odměnou. laureáti jsou pozváni 
ke třídennímu pobytu v praze, který vrcholí 
předáním ceny.

na základě rozhodnutí prvního místopředsedy 
vlády a ministra zahraničních věcí České 
republiky pana Karla Schwarzenberga byla 
Cena Gratias agit pro rok 2012 slavnostně 
předána v Černínském paláci, sídle 
ministerstva zahraničních věcí České republiky 
dne 1. června 2012 následujícím osobnostem: 

Cena Gratias agit)

•	 Nazmi AKIMAN 
diplomat, podnikatel a předseda Česko-
turecké podnikatelské rady, Turecko

•	 Jalair Byaruuzana ALTAN-OCHIR 
režisér loutkového divadla a pedagog, 
mongolsko

•	 Sylva BERKOVÁ DE ARREDONDO 
předsedkyně Českého spolku v Misiones, 
argentina

•	 Vladimír BLÁHA 
ochránce práv národnostních menšin 
a předseda České besedy, Bosna 
a Hercegovina

•	 Jiří CHMEL 
signatář charty 77 a zakladatel centra 
české exilové kultury ve Vídni, Rakousko

•	 Anna JANKŮ 
zakladatelka a předsedkyně Sdružení 
českých žen v Káhiře, egypt

•	 Eva JIŘIČNÁ 
mezinárodně uznávaná česká architektka, 
Velká Británie

•	 Ladislav PAVLÍK, předseda mnichovské 
pobočky Československé společnosti pro vědy 
a umění, německo

•	 Lucie SLAVÍKOVÁ BOUCHER, lékařka 
a zakladatelka České školy bez hranic, 
Francie

•	 Antonín TUČAPSKÝ 
hudební skladatel, dirigent a pedagog, 
Velká Británie

•	 Natalia TUMAREC 
ředitelka Muzea Ivana Olbrachta v Koločavě, 
Ukrajina

•	 Ája VRZÁŇOVÁ STEINDLER 
předsedkyně Mezinárodního koordinačního 
výboru zahraničních Čechů, USa
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odbor veřejné diplomacie úzce spolupracuje 
s památníkem lidice na mezinárodní dětské 
výtvarné výstavě lidice. Byla založena 
v roce 1967 k uctění památky dětských obětí 
z české obce lidice, zavražděných německými 
nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly 
ve válečných konfliktech.

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

V průběhu celého roku se odbor veřejné 
diplomacie ve spolupráci se zastupitelskými 
úřady a generálními konzuláty tradičně aktivně 
podílí na úspěchu mezinárodní výstavy lidice 
pomocí přepravy výtvarných děl a doručení 
diplomů oceněným dětem. Slavnostní 
předání cen účastníkům probíhá většinou 
na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. 

Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava Lidice)

Akce Středoevropské 
kulturní platformy 
Folklor žije ve Lvově)
dne 23. května 2012 se ve lvovské oblastní 
filharmonii uskutečnila společná kulturní 
akce zemí Středoevropské kulturní 
platformy Folklor žije (Folklore is alive), a to 
za českého předsednictví tomuto uskupení. 
Středoevropská kulturní platforma 
(pcce - platform cultural – central europe) 
byla založena v roce 2001 a je zastoupena 
Českou republikou, maďarskem, polskem, 
Slovenskem a Rakouskem. cílem platformy 
je společná kulturní prezentace zemí 
střední evropy.

akce Folklór žije byla věnována moderní 
interpretaci tradičních folklorních 
motivů v hudbě. Zúčastnily se jí hudební 
skupiny: Netnakisum z Rakouska, Banda 
ze Slovenska, Prusinowski Trio z polska, 
Rackajam z maďarska a Robert Balzar Trio 
z České republiky. Součástí večerního 
programu ve Filharmonii byla i doprovodná 
výstava o historii, tradicích a folklorních 
zvyklostech jednotlivých zemí. partnery 
akce byly Lvovská oblastní filharmonie 
(Čajkovskogo 7, lvov) a město lvov.

další informace o akci včetně 
fotodokumentace lze nalézt na stránkách 
GK ČR lvov.
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Міністерства закордонних справ
Чеської Республіки, Австрії, Польщі, 

Словаччини та Угорщини

представляють

концерт Центрально-Європейської 
культурної платформи

Фольклор 
живе!

23 травня 2012 року о 19.00 год.
коцертний зал 

С. Людкевича Львівської обласної філармонії,
вул. Чайковського 7, Львів

Виступлять музичні гурти

РОБЕРТ БАЛЗАР ТРІО
(Чеська Республіка)

НЕТНАКІЗУМ 
(Австрія)

БАНДА 
(Словаччина)

РАЦКОЯМ (Угорщина)

ПРУСІНОВСЬКИЙ 
ТРІО (Польща)

Концерт відбудеться 
в рамках музичного фестивалю «Віртуози»

Партнери заходу:
Львівська обласна філармонія,

Місто Львів.

Більше інформації знайдете на сайтах 

www.mzv.cz/lvov та www.philharmonia.lviv.ua

– «Чеський диск року» 
(Чеське радіо – Джазтест); 
«Alone» («Елоун»), 2000р. 
– «Альбом року» і «Капела 
року» (премії К. Велебного); 
«Overnight» («Оувернайт»), 
2005р. 
– номінація на премію Ака-
демії популярної музики 
ЧР «Аnděl» («Ангел»); «Ta-
les» («Тейлз») (2008 р., за 
участі Джона Аберкромбі). 

«Роберт Балзар Тріо» також протягом довгого часу 
співпрацює з провідним чеським співаком Даном 
Бартою. Їхній перший спільний альбом «Theyories» 
(«Сійоріз») (Таіта) також було номіноване на премію 
«Ангел». 

«Роберт Балзар Тріо» концертувало в різних країнах, 
зокрема у США, Великій Британії, Туреччині, Швеції, 
Угорщині та Ізраїлі. 

Всі учасники тріо досягли значних індивідуальних 
успіхів і мають багату дискографію, регулярно дають 
майстер-класи у літній джазовій майстерні, котра 
щороку проходить у Празі.  

Роберт Балзар співпрацював із Джо Ньюманом, 
Бенні Вейлі, Тоні Скоттом, Бенні Ґолсоном, Вінтоном 
Марсалісом, Львом Табакіним, Тоні Лакатосом, 
Віктором Льюїсом, «Гол Ґалпер Тріо», Крейгом Ханді 
та Джоном Аберкромбі. 

Цікаво те, що він належить до тих елітарних 
чеських музикантів, котрі грали з президентом Біллом 
Клінтоном у празькому джазклубі «Радута» під час 
візиту останнього до Чеської Республіки у 1994 році. 
З 1990 року він є учасником музичної групи чеської 
виконавиці шансону Гани Геґерової, а з 1998 року 
належить також до фанк-групи «J.A.R.» (Й.А.Р.)

Станіслав Маха у 1992 році переміг у конкурсі 
Міжнародного джазового фестивалю в Карлових Варах 
з гуртом «The Four» («Четверо»). Пізніше він брав участь 
у різних формаціях, серед яких також «Big Band» («Біґ 
Бенд») Чеського радіо. Грав із Вінтоном Марсалісом, 
Артом Фармером, Крейґом Хенді та Джоном 
Аберкромбі. 

Їржі Славічек почав свою кар’єру у 1992 році 
з групою «The Four» і переміг з нею у конкурсі 
Міжнародного джазового фестивалю в Карлових 
Варах. Протягом своєї кар’єри працював із такими 
особистостями, як Вінтон Марсаліс, Арт Фармер, Крейґ 
Хенді та Джон Аберкромбі. 

В даний час «Тріо» готує новий альбом «Discover 
Who We Are» («Пізнати, хто ми»), який вийде протягом 
цього 2012 року.

«Банда» – це гурт із Братіслави, який 
займається «World Music» («Ворлд М’юзик», 

музика світу – це етнічна музика, адаптована під 
сучасні європейські стандарти). Учасники групи: 
Само См�тана (скрипка, мандоліна, бузукі, тамбурин, 
вокал), Алжбета Лукачова (цимбали, акордеон, 
перкусія, вокал), Іван Ганула (альт, мандоліна, 
бузукі, вокал), Петер Обух (контрабас, вокал) та Ігор 
Айджі Сабо (барабани, перкусія, вокал). 

Гурт грає традиційні народні пісні в сучасній 
обробці. Його учасники – це відомі фольклорні 
виконавці з багаторічним досвідом у галузі 
народної музики та інших жанрів. Репертуар 
оснований на справжніх автентичних джерелах 
словацької народної музики, але при тому їх 
надихають інші музичні стилі – традиційна музика, 
блюз, джаз, рок і народна музика інших країн, 
особливо балканська, кельтська, слов’янська, 
індійська, карибська та латино-американська. 

«Банда» надає перевагу акустичним 
інструментам і багатому вокалові. Вона шанує 
традицію, але одягає її в нові оригінальні шати.

Джазове «Роберт Балзар Тріо» виникло 1996 
року, а його учасниками є Роберт Балзар 

– контрабас, Станіслав Маха – фортепіано, та Їржі 
Славічек – ударні. Більша частина репертуару – це 
власні твори, або композиції не лише джазових 
стандартів. 

Тріо випустило чотири авторські альбоми, за які 
отримало ряд нагород: 
– «Travelling» («Тревелінґ»), 1998р. 

РОБЕРТ БАЛЗАР ТРІО
(Чеська Республіка)

БАНДА (Словаччина)
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Назву цього струнно-смичкового тріо вимовити 
нелегко. «Нетнакісум» – це німецьке слово на 

визначення традиційнийного музиканта – «музікантен», 
але прочитане навпаки. Це гурт із трьох веселих, 
безпосередніх, відважних, а також дуже сорйозних 
і професійних виконавиць. «Нетнакізум» – це Маґдалена 
Ценц (скрипка, вокал), Марія-Тереза Гьортель (альт, 
вокал) та ДіЛінде (віолончель, вокал). При першій же 
зустрічі з «Нетнакізум» не залишиться непоміченим 
для вас, що в їхній енергетиці та стилі є щось заразли-
ве. Ці три жінки презентують свою музику з особливою 
радістю й гумором, які не завжди присутні у класично-
му жанрі, при чому винятково якісно щодо техніки. 
Суттєвим джерелом натхнення для них є австрійська 
народна музика. Всі три учасниці гурту виростали 
в надзвичайно музичних родинах, у яких почерпнули 
знання музики і традицій інших країн. На шляху свого 
музичного розвитку вони рухалися від австрійського 
альпійського «йодлування» через Моцарта до унікаль-
ної інтерпретації «Гайвей Стар» від «Діп Перпл» та 
власних блискучих композицій.

«Януш Прусіновський Тріо» об’єднує музикантів, 
котрі навчалися у сільських майстрів та не 

відступили від їхніх традицій. Але гурт, який вони 

ПРУСІНОВСЬКИЙ ТРІО (Польща)

створили, одночасно є й авангардним, має своє 
власне характерне звучання та імпровізаційний 
підхід до виконання. Він комбінує музику з танцем, 
архаїчність із модерністю. 

Інікальний стиль цього тріо є результатом 
намагання віднайти нові шляхи для інтерпретації 
найвидатніших елементів сільської музики 
центральної Польщі. Воно знайомить сучасного 
слухача з мазурками – співаними, інструментальни-
ми, танцювальними й живо імпровізованими. 
Творчість тріо є свідченням того, що традиційна 
музика польських сіл може бути орієнтиром для 
цілого ряду жанрів. Своїми мелодійними взірцями 
та використанням рубато вона може нагадувати 
Шопена, поділяти з блюзом і джазом любов до 
імпровізації, творити у своєму звучанні сучасну 
музику і позмагатися з рокмузикою своєю експре-
сивністю. 

2008 року група видала альбом «Мазурка», 
який викликав надзвичайний резонанс. Їхній другий 
альбом «Heart» («Гарт» - серце) вийшов у 2010 
році. В даний час гурт працює з позаштатними 
піаністами над наступним альбомом з вартими 
особливої уваги відомими слідами традиційної 
музики польського 
села у творах Фре-
деріка Шопена. 

У 2008-2010 
роках група неод-
норазово виступа-
ла у Франції та 
Італії (наприклад, 
на фестивалі «Кор-
зо Полонія» в Римі), 
а також у Грузії, 
Азербайджані, 
Естонії, США 
(включно з «Карнегі Холл» і «Чікаґо Симфони 
Сентер»), у Канаді («Ванкувер Фолк М’юзик 
Фестівал»), Бельгії, Португалії, Люксембургу 
і звичайно у Польщі. У 2012 році гурт присвятив 
себе згаданим сільським кореням музики 
Фредеріка Шопена та підготував спеціальну серію 
виступів із піаністами Янушем Олейнічаком, 
Маґдаленою Войцєховською та Нарґізом Аліяровим. 
Група також грала на концертах із Міхалом 
Урбаняком, Артуром Дуткевичем і Алімом 
Касімовим. Музику тріо також можна почути на 
театральних виставах Польського національного 
театру та Театру польського радіо.

Ministry
of Foreign Aff airs 
Republic of Poland

«Рацкоям» належить до найвідоміших і найпопу-
лярніших проектів на сучасній угорській сцені. 

Грає надзвичайно цікаве поєднання міської фольк-
музики ХХІ століття і традиційних жанрів. Йдеться 
про суміш рок-н-ролу, соулу і блюзу в різноманітних 
варіаціях при чудовій інтерпретації власне народної 
музики. Засновником групи є Дьйордь Ференці 
(вокал-соло, гармоніка (блюз-гарп), скрипка, гітара). 
Звук його діатонічної губної гармоніки оцінила ціла 
Європа. Його відразу впізнають за неперевершеною 
чистотою стилю. Як виконавець-соліст він за 
останніх 20 років виступив у 270 альбомах і записав 
19 своїх власних. Сім із них – це диски сучасного 
«Рацкояму». Частина з них стали золотими і плати-
новими. Гурт використовує переважно акустичні 
інструменти. Його наступні учасники, це Адам Апаті 
(контрабас, акордеон, клавішні, вокал), Левенте 
Кормош (гітара, вокал), Міклош Янко (каюн, ударні, 
вокал), Ґабор Бізьяк (валторна, мелофон, вокал) 
і Жолт Пінтер (мандоліна, гітара, вокал-соло). 
«Рацкоям» отримав ряд нагород, серед яких премія 
«Емертон» (відзнака Угорського національного радіо), 
«Ґундел», «Соліст року -2009» – Дьйордь Ференці, 
«Видатний жанровий виконавець» – Дьйордь Ференці 
(1993, фірма «Гармоніка», м. Троссінген, Німеччина), 
нагорода «Артісджас» (2004, Угорська агенція 
захисту авторських прав).

РАЦКОЯМ (Угорщина) НЕТНАКІЗУМ (Австрія)
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Předávání diplomů 
výtvarné výstavy Lidice:
Hong Kong, Indonésie, Kyrgyzstán



Veřejná 
diplomacie
v zahraničí
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Hudba) ALBÁNIE
Tirana – Vystoupení jazzové skupiny Ondřej 
Štveráček trio 
dne 18. července 2012 vystoupila česká jazzová 
skupina ondřej Štveráček trio na 1. ročníku 
jazzového festivalu v hotelu Rogner v Tiraně. 
na základě výběru pořadatele česká skupina 
několikadenní festival zahajovala. 
www.mzv.cz/tirana

ALŽÍRSKO
Alžír – Vystoupení skupiny Čechomor
dne 19. května 2012 vystoupila v alžíru v rámci 
13. ročníku Festivalu evropské kultury skupina 
Čechomor. přítomnosti Čechomoru bylo využito 
také k uspořádání dalšího koncertu pro krajany 
a partnery velvyslanectví. 
www.mzv.cz/algiers 

BELGIE
Brusel – Vánoční koncert v Chrámu Notre 
Dame au Sablon 
dne 12. prosince 2012 se uskutečnil v brusel-
ském chrámu notre dame au Sablon koncert 
ivana Ženatého (housle) a jaroslava Tůmy (var-
hany), na kterém představili několik skladeb j. 
S. Bacha a Hanácké tance neznámého autora.
www.mzv.cz/brussels 

ČÍNA
Peking – V Mlhách - jazzový koncert tria 
Emila Viklického
dne 21. září 2012 vystoupil na Velvyslanectví 
ČR v rámci svého čínského turné klavírista 
a skladatel emil Viklický, který hrál společně 
s kontrabasistou petrem dvorským a bubení-
kem cyrilem Zeleňákem. emil Viklický předsta-
vil svoje jazzové parafráze vycházející z  morav-
ských lidových písní.
www.mzv.cz/beijing 

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Pretoria – Koncertní turné Kühnova dětské-
ho sboru
Ve dnech 6. – 20. října 2012 se uskutečnilo dva-
náct koncertů Kühnova dětského sboru na devíti 
různých místech jaR. Historicky prvního turné 
se zúčastnilo více než 40 mladých umělců pod 
vedením uměleckého ředitele a sbormistra profe-
sora jiřího chvály a za účasti varhanního mistra 
jana Kalfuse. Repertoár tvořily především české 
lidové písně a tance a duchovní hudba. Sbor vy-
stoupil v Kapském městě, George, Stellenboschi, 
Bloemfonteinu, port elizabeth, Bethlehemu, 
ve Wintertonu, johannesburgu a v pretorii. 
www.mzv.cz/pretoria 
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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 pouze 
výběr z aktivit, které se 
uskutečnily v roce 2012. 
Úplný přehled aktivit 
a více informací k jed-
notlivým akcím, v pří-
padě zájmu, naleznete 
na webových stránkách 
jednotlivých zastupitel-
ských úřadů.

Jiří Stivín na koncertu v Casablance
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PÁKISTÁN
Islámábád – Koncert Jaroslava Svěceného
Ve dnech 7. května v lahore a 8. května v islá-
mábádu se uskutečnily dva koncerty jaroslava 
Svěceného (housle) v doprovodu ladislava 
Horáka (akordeon). 
www.mzv.cz/islamabad 

RUSKO
Moskva – Koncert skupiny The Tap Tap
dne 28. října 2012 se uskutečnil v divadle nata-
lii Sac dobročinný koncert skupiny The Tap Tap, 
kterou doprovodil mimo jiné slovenský slepý 
zpěvák marián Bango a řada ruských populár-
ních zpěváků. Skupina The Tap Tap vystoupila 
rovněž na Velvyslanectví ČR v moskvě na re-
cepci u příležitosti oslavy státního svátku. nad 
koncertem převzal záštitu ministr zahraničních 
věcí Karel Schwarzenberg. 
www.mzv.cz/moscow 

Sankt Peterburg – Vystoupení Pueri 
Gaudentes
dětský pěvecký sbor pueri Gaudentes vystoupil 
v opeře Brundibár, která byla uvedena dne 18. 
dubna 2012 v koncertním sále mariinského 
divadla v  předvečer památky holocaustu a po-
vstání v židovských ghettech v době 2. světové 
války. představení opery Brundibár v Sankt 
peterburgu sledovalo nejen publikum v kon-
certním sále mariinského divadla, ale také 
diváci po celém světě díky přímému přenosu 
na webové stránce divadla a ruské internetové 
TV stanici iskusstvo. 
www.mzv.cz/petersburg

SLOVINSKO
Lublaň – Koncerty sboru Bonifantes
V prosinci 2012 se uskutečnila série koncertů 
české duchovní a vánoční hudby v podání chla-
peckého sboru Bonifantes z pardubic. advent-
ní koncerty proběhly na základních školách, 
v domovech důchodců a v kostelech na různých 
místech Slovinska - ve městech Šentjur, Vipava, 
dobrovlje, Koper, lublaň a v jejich okolí. 
www.mzv.cz/ljubljana 

SLOVENSKO
Bratislava – Koncert ke Dni vítězství 
dne 8. května 2012 se uskutečnil v primaciál-
ním paláci slavnostní koncert ke dni vítězství, 
na kterém účinkovali harfenistka Kateřina 
englichová a orchestr Quattro pod taktovkou 
marka Štilce.
www.mzv.cz/bratislava

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Chicago – Představení divadla Kašpárek 
v rohlíku
V únoru 2012 se v chicagu představila česká 
divadelní skupina Kašpárek v rohlíku, která 
vystoupila se svým programem pro děti Neví-
chovný koncert. prostřednictvím tohoto zábavně 
vzdělávacího projektu mají diváci možnost se 
seznámit s různými druhy hudby od pravěku 
přes mozarta, dechovku až do současnosti. 
www.mzv.cz/chicago

ŠVÉDSKO
Stockholm – Vystoupení skupiny Tata Bojs 
dne 16. května 2012 vystoupila ve stockholm-
ském klubu Strand skupina Tata Bojs u příleži-
tosti křtu švédského vydání knihy Nanobook. 
Kniha prozaicky zpracovává texty písní z hu-
debního alba nanoalbum kapely Tata Bojs a je-
jím autorem je spoluzakladatel skupiny mardoš. 
www.mzv.cz/stockholm 

UKRAJINA
Doněck – Koncert u příležitosti vzniku 
Československé republiky
V říjnu 2012 se uskutečnil koncert české hous-
listky Sylvie Hessové a klavíristky jaroslavy 
pěchočové v budově doněcké filharmonie u pří-
ležitosti oslav vzniku samostatné Českosloven-
ské republiky.
www.mzv.cz/donetsk 

Výběr z kulturních akcí)
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EGYPT
Káhira – Český večer v káhirské Opeře
dne 13. října 2012 u příležitosti oslav státní-
ho svátku zařadil český dirigent jiří petrdlík 
na program koncertu v Káhiře a následně 
v alexandrii českou hudbu. oba koncerty nesly 
podtitul Antonín Dvořák a jeho žáci a na pro-
gramu byl výběr z díla leoše janáčka, anto-
nína dvořáka a josefa Suka. Koncert doplnila 
přednáška o působení antonína dvořáka v čele 
Státní konzervatoře v praze a vlivu, jenž měl 
na kompozice svých žáků.
www.mzv.cz/cairo

CHORVATSKO
Záhřeb – Česká rocková invaze
Ve dnech 28. – 29. prosince 2012 se v chorvat-
sku konaly dvojkoncerty českých rockových 
skupin Už jsme doma a The prostitutes. akce 
Česká rocková invaze proběhla v klubu močvara 
a v klubu jan palach v Rijece.
www.mzv.cz/zagreb 

KANADA
Toronto – Koncert Ivy Bittové
dne 21. června 2012 vystoupila v torontském 
hudebním klubu Rivoli iva Bittová. na koncertě 
se představil i kontrabasista mike milligen.
www.mzv.cz/toronto 

KUVAJT
Kuvajt – Koncert českých umělců
dne 2. května 2012 účinkovali v kulturním cen-
tru al-maidan v Kuwait city čeští umělci – Ro-
man patočka (housle) a adam Skoumal (piáno). 
na koncertě zazněly skladby W. a. mozarta, 
antonína dvořáka, julese masseneta a pabla de 
Sarasante.
www.mzv.cz/kuwait 

LITVA
Vilnius – Koncert sboru Resonance
dne 29. dubna 2012 se uskutečnil ve vilniuském 
kostele sv. Kříže koncert pražského sboru Reso-
nance. 28členný sbor pod vedením sbormistry-
ně miloslavy pospíšilové zazpíval písně gotické, 
renesanční, barokní a klasické. 
www.mzv.cz/vilnius

MAROKO
Rabat – Jiří Stivín na festivalu Jazz au 
Chellah
V červnu 2012 vystoupil na festivalu Jazz au 
Chellah v Rabatu jiří Stivín v rámci desetičlenné 
jazzové formace european jazz ensemble. Umě-
lec koncertoval rovněž v prostorách Studio des 
arts Vivants v casablance. 
www.mzv.cz/rabat 

NĚMECKO
Berlín – Novoroční koncert Pavla Šporcla
dne 9. ledna 2012 se uskutečnil na berlínské 
Červené radnici novoroční koncert houslového 
virtuosa pavla Šporcla, kterého doprovodili čle-
nové Wihanova kvarteta, leoš Čepický (housle) 
a jiří Zikmund (viola).
www.mzv.cz/berlin 

Drážďany – Koncert Jaroslava Svěceného 
na Dnech české a německé kultury
dne 25. října 2012 u příležitosti zahájení 
14. ročníku festivalu Dnů české a německé kul-
tury v drážďanském kulturním centru dreikö-
nigskirche vystoupil houslový virtuos jaroslav 
Svěcený se svou dcerou, společně interpretovali 
díla českých autorů a představili vzácné histo-
rické nástroje, mající spojitost s německým pro-
středím. Slavnostního zahájení se zúčastnila 
ministryně kultury ČR alena Hanáková a další 
prominentní hosté z ČR i Saska. 
www.mzv.cz/dresden 

NIGÉRIE
Abuja – Kytarový recitál Lubomíra Brabce
dne 30. října 2012 se uskutečnil recitál virtuo-
sa lubomíra Brabce v hotelu Transcorp Hilton 
v abudja. Známý kytarista si připravil průřez 
skladeb od autorů napříč staletími – od rene-
sančního autora z 16. století až po impresionis-
ty 20. století. 
www.mzv.cz/abuja 

NIZOZEMÍ
Haag – Vánoční koncerty souboru Ritornello
Ve dnech 6. – 7. prosince 2012 se uskutečnily 
na rezidenci velvyslance a ve Valonském koste-
le v Haagu koncerty souboru Ritornello, který 
se specializuje především na barokní hudbu. 
na koncertech s názvem Vánoční kolébka zněly 
po oba večery české barokní vánoční písně 
od adama michny z otradovic, K. V. Holana-Ro-
venského, F. Bridela a také blok renesančních 
italských písní od enrica Radescy di Foggia 
a Biagia mariniho.
www.mzv.cz/hague 
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od současných českých loutkářů. interaktivní 
instalace výstavy zaujala návštěvníky natolik, 
že se stala nejnavštěvovanější expozicí v kul-
turním středisku brazilské státní banky caixa 
economica. dětské publikum ocenilo worksho-
py formou dílen a ukázky výroby loutek a jejich 
ovládání. 
www.mzv.cz/saopaulo 

ČÍNA
Šanghaj – iGLASS 2012 – Czech Glass 
Sculptures
V průběhu října až prosince 2012 proběhla 
výstava iGLASSs 2012 – Czech Glass Sculptures, 
která se konala v prestižní galerii levant. Ku-
rátorem výstavy byl známý holandský umělec 
Bert van loo. na výstavě Czech Glass Sculptures 
se návštěvníci mohli zhlédnout plastiky od čes-
kých umělců. 
www.mzv.cz/shanghai 

DÁNSKO
Kodaň – Výstava Královna Dagmar, 
česká princezna 
U příležitosti výročí 800 let od úmrtí této 
historické osobnosti spojující Česko a dánsko 
byla na konci května 2012 představena výstava 
v rámci festivalu Dagmar800 v Ribe za účasti 
předsedkyně poslanecké sněmovny pČR m. 
němcové. druhou zastávkou výstavy bylo město 
Ringsted. Výstava nyní v příslušných jazykových 
mutacích putuje dánskými a českými městy.
www.mzv.cz/copenhagen 

Kodaň – Výstava Václav Havel 1968–2003 
od dubna 2012 cestuje po dánských městech 
výstava Václav Havel 1968-2003 fotografů o. 
Škáchy, K. cudlína a a. pajera, kterou u pří-
ležitosti oslavy 75. narozenin Václava Havla 
připravilo centrum současného umění doX 
v praze. po Univerzitní knihovně v aalborgu 
následovaly dvě knihovny na ostrově Bornholm, 
Hlavní knihovna ostrova langeland, Královská 
knihovna (Černý diamant) v Kodani a městské 
knihovny v Ballerupu a Skive.
www.mzv.cz/copenhagen 

GRUZIE
Tbilisi – Výstava knižních ilustrací výtvar-
níka Zdeňka Milera
dne 29. října 2012 byla v komplexu multikina 
amirani v centru Tbilisi zahájena výstava 
světoznámých dětských ilustrací výtvarníka 
Zdeňka milera Dobrodružství Krtečka, spojená 
současně s promítáním krátkých filmů. 
www.mzv.cz/tbilisi

IRÁK
Bagdád – Výstava dětských výtvarných pra-
cí Lidice 2010 
V měsíci září 2013 byla zahájena v hlavním 
městě autonomního regionu iráckého Kurdistá-
nu – erbílu výstava dětských výtvarných prací 
lidice 2010. Veřejnost se s ní mohla seznámit 
v galerii centrálního parku Shanadir.
www.mzv.cz/baghdad

IRSKO
Dublin – Výstava prací Jiřího Slívy
dne 3. května 2012 byla zahájena první irská 
autorská přehlídka známého českého grafika, 
ilustrátora a aforisty jiřího Slívy. pět desítek vy-
braných grafik hostila pod titulem Happy Hour 
galerie cork Vision centre, sídlící v prostorách 
odsvěceného kostela sv. petra.
www.mzv.cz/dublin 

JIŽNÍ KOREA
Soul – Retrospektiva fotografického díla 
Jana Saudka
po celý rok 2012 putovala po jižní Koreji výstava 
více než 150 fotografií jana Saudka. nejprve byla 
zahájena v přední soulské galerii insa art cen-
ter, dále putovala do Čchunčchonu, opětovně se 
představila v Soulu (v galerii Blue Square) a byla 
samostatnou součástí největší jihokorejské foto-
grafické přehlídky daegu photo Biennale v Tegu. 
www.mzv.cz/seoul 

LOTYŠSKO
Riga – Výstava fotografií Ještědu
V dubnu 2012 byla otevřena výstava fotografií 
ještědu a ještědské televizní věže libereckých 
fotografů daniela dostála a lenky Kroupové 
dostálové ve vyhlídkovém patře Rižské tele-
vizní věže. jedná se o první výstavu v těchto 
prostorách.
www.mzv.cz/riga 

MAKEDONIE
Skopje – Výstava Jiří Trnka – ve službách 
imaginace
V březnu 2012 se uskutečnila v prostorách 
Kulturně informačního centra Skopje retro-
spektivní výstava Jiří Trnka – ve službách ima-
ginace. Výstavu doplnilo promítání Trnkových 
animovaných filmů (Císařův slavík, Archanděl 
Gabriel a paní Husa, Staré pověsti české, Sen noci 
svatojánské a Ruka) v sále Filmotéky Republiky 
makedonie ve Skopje. V rámci projektu byla 
vydána i jubilejní poštovní známka s motivem 
jiřího Trnky.
www.mzv.cz/skopje 

Výtvarné umění) AFGHÁNISTÁN
Kábul – Výstava fotografií Herát 
– brána času
Ve Francouzském institutu v Kábulu proběhla 
výstava černobílých snímků zesnulého foto-
grafa Boba Krčila. Fotografie byly koncem roku 
2012 předány muzeu ve městě Herát. jednalo se 
o první velkou výstavu fotografií České republi-
ky v islámské republice afghánistán. 
www.mzv.cz/kabul

AUSTRÁLIE
Sydney – Bienále Sydney 2012
Ve dnech 27. června - 16. září 2012 byla ČR 
zastoupena na největší výtvarné výstavě 
v asijsko-pacifickém regionu umělkyní evou 
Koťátkovou. instalace s názvem Theatre of Spe-
aking Objects/ Divadlo mluvících předmětů v sobě 
zahrnovala vyprávění příběhů a divadelních 
představení s dětmi a se seniory. Bienále navští-
vilo 665 tisíc lidí.
www.mzv.cz/sydney

BĚLORUSKO
Minsk – Výstava Valdštejnská zahrada, Mu-
zeum Kampa a PET umění v Polocku
dne 4. května 2012 byly v Umělecké galerii měs-
ta polock zahájeny výstavy Valdštejnská zahra-
da, Muzeum Kampa v Praze a PET umění Veroniky 
Richterové. Výstavy proběhly u příležitosti 1150. 
výročí založení nejstaršího města v Bělorusku.
www.mzv.cz/minsk

BRAZÍLIE
Brasília – Český streetart
dne 10. února 2012 se v národním muzeu v Bra-
sília uskutečnila vernisáž výstavy MAB – Dialo-
gos da Resistencia, která byla součástí prvního 
mezinárodního festivalu umění. Českou repub-
liku reprezentoval přední streetartový umělec 
pasta, který své dílo vytvořil speciálně pro tuto 
akci. V rámci svého pobytu se pasta zúčastnil 
několika workshopů s místními výtvarníky 
a vydobyl si u tamní umělecké komunity uzná-
ní. jím vytvořené dílo se stalo hlavní atrakcí 
expozice. 
www.mzv.cz/brasilia

Sao Paulo – Výstava o českých loutkách 
Gepetos de Praga
V období od 28. září – 2. prosince 2012 proběh-
la výstava s podtitulkem Pražské loutky - živé 
loutkové umění z České republiky, která ma-
povala vývoj loutkářství na území ČR od 19. 
století po současnost a obsahovala jak histo-
rické loutky ze soukromých sbírek, tak loutky 
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NĚMECKO
Berlín – Výstava Josef Čapek 1887–1945 
malíř, básník, spisovatel
dne 21. března 2012 byla zahájena v Hage-
nu výstava ke 125. výročí narození českého 
malíře a spisovatele josefa Čapka. Vernisáž 
zároveň připomněla smutné 70. výročí od Čap-
kova transportu do koncentračního tábora 
Sachsenhausen. 
www.mzv.cz/berlin 

PORTUGALSKO
Lisabon – Výstava fotografií Jindřicha Štrei-
ta Momenty života
Ve dnech 16. února – 30. března 2012 se v měst-
ském fotografickém archivu v lisabonu usku-
tečnila výstava předního českého fotografa 
jindřicha Štreita Momenty života (Momentos de 
vida). Zahrnovala padesát snímků, včetně těch 
nejznámějších z české vesnice z období norma-
lizace. nabídla také doprovodný program – pro-
mítání dokumentárního filmu jana Špáty Mezi 
světlem a tmou, prohlídku výstavy pro studenty 
oboru fotografie komentovanou jindřichem 
Štreitem a prezentaci jeho publikací. 
www.mzv.cz/lisbon 

RAKOUSKO
Vídeň – Výstava Emmy Srncové
dne 2. února 2012 se na Velvyslanectví ČR 
ve Vídni za  účasti malířky uskutečnila vernisáž 
výstavy Emma Srncová: Obrazy a litografie. ob-
razy a litografie emmy Srncové, jedné z nejpo-
pulárnějších českých představitelek naivního 
umění, byly ve Vídni k vidění vůbec poprvé. 
o hudební doprovod se postaral mladý česko-ra-
kouský houslista Tomáš novák. 
www.mzv.cz/wien 

RUMUNSKO
Bukurešť – Videoart Rahova
dne 30. května 2012 byl zahájen videoartový 
projekt Rahova českého umělce davida možné-
ho. instalace vytvořená speciálně pro Bukurešť 
je kritickým dokumentem na téma architektury 
a urbanismu. Tentýž večer diskutoval velvy-
slanec s posluchači na veřejném čtení českých 
knih v rámci Noci literatury v prostorách bu-
kurešťského muzea löwendal, během níž byly 
čteny texty Václava Havla, Tomáše Sedláčka 
a martina Vopěnky v rumunském překladu. 
www.mzv.cz/bucharest 

SRBSKO
Bělehrad – Výstava obrazů Jana Svobody 
a Jindřicha Štreita
dne 8. října 2012 byla zahájena výstava české-
ho moderního výtvarného umění a fotografie 
zastoupená obrazy jana Svobody a fotografie-
mi jindřicha Štreita z Vítkovických železáren 
v Srbské národní knihovně. Součástí zahajova-
cího večera bylo i hudební vystoupení Českoslo-
venského komorního dua s programem Antonín 
Dvořák a jeho přátelé. mladí interpreti, pavel 
Burdych (housle, ČR) a Zuzana Berešová (klavír, 
SK) přednesli výběr z děl a. dvořáka, l. janáč-
ka, B. Smetany a j. Suka. 
www.mzv.cz/belgrade 

ŠVÝCARSKO
Bern – Výstava sochaře Zdeňka 
Roudnického v Galerii Krause
dne 6. října se v městečku pfäffikon v Galerii 
Krause při příležitosti osmdesátých narozenin 
sochaře Zdeňka Roudnického otevřela výsta-
va děl ze všech jeho tvůrčích období. Galerie 
Krause během své čtyřicetileté činnosti zásad-
ním způsobem ovlivnila kulturní dění a před-
stavila řadu českých umělců.
www.mzv.cz/bern

POLSKO
Varšava – Výstava Europa Jagellonica 
na podzim 2012 se přesunula z Kutné Hory 
do Varšavy výstava evropského rozměru i kva-
lity o panování jagellonců ve Střední evropě 
15. a 16. století nazvaná Europa Jagellonica. 
Byla umístěna ve dvou největších varšavských 
institucích, na Královském zámku a v národ-
ním muzeu. Výstava byla zahájena ministryní 
kultury ČR alenou Hanákovou.
www.mzv.cz/warsaw 

ŘECKO
athény – Výstava Soudobá česká grafika
Ve dnech 17. října – 4. listopadu se v muzeu 
města athén – nadaci Vourou-eutaxias v athé-
nách uskutečnila výstava Soudobá česká grafika. 
Výstava se konala v rámci 2. ročníku festivalu 
grafiky v athénách Second Edition – Plan B.
www.mzv.cz/athens 

Výběr z kulturních akcí)
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TURECKO
Istanbul – Výstava o Lidicích
V dubnu 2012 proběhla u příležitosti výročí 
lidické tragédie na istanbul Bilgi University 
výstava o lidicích. Zároveň byl promítán doku-
ment americké režisérky jacky comforty In the 
Shadow of Memory. následně proběhla před-
náška Lidice – tragedy, revenge, reconciliation, 
v níž vystoupil phdr. Vojtěch Kyncl z památníku 
lidice, profesor dr. ayhan aktar z Bilgi Univer-
sity a také česká a německá generální konzulka 
v istanbulu. 
www.mzv.cz/istanbul 

UKRAJINA
Kyjev – Dny české fotografie
dne 30. listopadu 2012 byla zahájena výsta-
va Dny české fotografie. V rámci výstavy byla 
představena tvorba Roberta Vana – Platinová 
kolekce a dále tvorba mladší generace fotografů. 
jakub Skokan – projekt Lukáš, milan Bureš – 
projekt Sevastopol, martin Tůma – Krajina. akci 
doprovodily workshopy s fotografy, přednášky 
a promítání dokumentárních filmů.
www.mzv.cz/kiev 

VELKÁ BRITÁNIE
Londýn – Výstava Prezident Václav Havel, 
Fotografie 1988–2011
dne 4. října 2012 proběhla v prostorách českého 
a slovenského velvyslanectví vernisáž fotografií 
Václava Havla, které pořídili v letech 1988–2011 
fotoreportéři ČTK. Výstava měla premiéru 
v červnu 2012 na Staroměstské radnici v praze 
a i v londýně se těšila velkému zájmu publika.
www.mzv.cz/london 

Londýn – Výstava Jméno obce bylo 
vymazáno
dne 10. května 2012 byla zahájena výstava 
Jméno obce bylo vymazáno na Velvyslanectví ČR 
v londýně. Výstava byla připravována ve spolu-
práci s památníkem lidice a Vojenským histo-
rickým ústavem v praze.
www.mzv.cz/london 

VATIKÁN
Vatikán – Výstava fotografií Herberta 
Slavíka Anežský zázrak – Listopad 1989
dne 6. listopadu 2012 byla u příležitosti 800. 
výročí narození svaté anežky České zahájena 
pražským arcibiskupem mons. dominikem 
dukou výstava fotografií Herberta Slavíka 
Anežský zázrak – Listopad 1989. Výstava, které 
udělil záštitu 1. místopředseda vlády a ministr 
zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg, 
byla k vidění na papežské univerzitě sv. Kříže 
v římě.
www.mzv.cz/vatican 

ZIMBABWE
Harare – Výstava Baťa – sedm dekád 
úspěchu 
dne 1. února 2012 byla zahájena ve středozim-
babwském Gweru výstava Baťa – sedm dekád 
úspěchu mapující historii někdejší českoslo-
venské obuvnické firmy v jižní Rhodesii, resp. 
Zimbabwe. 
www.mzv.cz/harare

Výběr z kulturních akcí)
Výtvarné umění)
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Plakát k výstavě Dny České fotografie v Kyjevě
Plakát k výstavě Baťa – sedm dekád úspěchu v Zimbabwe
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Film) ALBÁNIE
Tirana – Vítězství českého filmu Lidice 
na mezinárodním filmovém festivalu 
dne 30. srpna 2012 byl český film Lidice režisé-
ra petra nikolaeva vyhlášen nejlepším filmem 
Durreského letního festivalu 2012 a získal zlatého 
gladiátora, nejvyšší ocenění festivalu.
www.mzv.cz/tirana

ÁZÉRBÁJDŽÁN
Baku – Okresní přebor – Poslední zápas Pe-
píka Hnátka na Festivalu evropských filmů 
Ve dnech 4.–10. října 2012 proběhl v park 
cinema v Baku Festival evropského filmu; Česká 
republika zde představila komedii Okresní pře-
bor – Poslední zápas Pepíka Hnátka.
www.mzv.cz/baku

BULHARSKO
Sofie – Projekce českého animovaného filmu 
Autopohádky
Ve dnech 17.–31. července 2012 proběhla projek-
ce animovaného filmu Autopohádky na Festivalu 
evropského filmu v Burgasu.
www.mzv.cz/sofia

ETIOPIE 
Addis Abeba – Film Lidice na Evropských 
filmových festivalech
V květnu a červnu 2012 byl na evropských 
filmových festivalech v Keni, Tanzanii a etiopii 
promítnut historický snímek Lidice.
www.mzv.cz/addisabeba 

GHANA
Akkra – Večerníček O Dorotce 
v open air kině 
dne 1. května 2012 proběhlo v rámci Festivalu 
evropského filmu promítání dětského animova-
ného večerníčku O Dorotce v improvizovaném 
open-air kině v akkerské chudinské čtvrti 
jamestown. Snímek zhlédlo 450 dětí.
www.mzv.cz/accra 

HONGKONG
Hongkong – 3 sezóny v pekle na Evropském 
filmovém festivalu
Ve dnech 2. – 14. března 2012 se na Evropském 
filmovém festivalu v Hongkongu představil český 
film 3 sezóny v pekle. 
www.mzv.cz/hongkong

Výběr z kulturních akcí)
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CHILE
Santiago de Chile – Tobruk na Festivalu 
evropského filmu v Chile
Ve dnech 3. května – 3. června 2012 se uskuteč-
nil v chile Festival evropského filmu, kde byla 
česká tvorba zastoupena filmem Tobruk. Film 
byl promítnut v Santiagu, v kinosále prezident-
ského paláce la moneda, a na jihu chile v punta 
arenas. 
www.mzv.cz/santiago 

INDONÉSIE
Jakarta – Přehlídka českých filmů Spotlight 
on Czech Films v Singapuru
V září 2012 se uskutečnila přehlídka českých 
filmů v Singapuru. Ve dvou termínech byly 
v promítacím sále The old parlament House 
představeny čtyři české filmy: Tmavomodrý 
svět, Karamazovi, Rodina je základ státu a Kawa-
sakiho růže.
www.mzv.cz/jakarta 

IRSKO
Dublin – Modrý tygr na dublinském festiva-
lu rodinného filmu
dne 7. července 2012 se v rámci dublinského 
Mezinárodního filmového festivalu rodinného fil-
mu uskutečnila projekce českého snímku Modrý 
tygr. 
www.mzv.cz/dublin 

JIŽNÍ KOREA
Soul – Film Poupata na Busan International 
Film Festival
na Busan International Film Festival získal 
český film Poupata hlavní cenu v jedné ze dvou 
klíčových soutěžních sekcí Flash Forward pro 
neasijský film.
www.mzv.cz/seoul

ITÁLIE
Řím – Film Ve stínu na Přehlídce česko-slo-
venské filmové tvorby 2012
dne 12. prosince 2012 se na Velvyslanectví Slo-
venské republiky v římě uskutečnilo promítání 
česko-slovenského filmu Ve stínu. Film přijel 
do říma uvést sám jeho autor david ondříček 
spolu se slovenským spoluautorem hudby mi-
chalem novinskim.
www.mzv.cz/rome 

IZRAEL
Tel Aviv – Czech Film Week
Ve dnech 19. srpna – 8. září 2012 proběhla pře-
hlídka českých filmů v israel cinematheques v 7 
izraelských městech. K vidění byly filmy Rodina 
je základ státu, Pravidla lži, Probudím se včera, 
Poupata, Love, Miloš Forman: Co tě nezabije… 
a Drnovické catenaccio. letošního 3. ročníku 
se zúčastnilo 6500 diváků. Během festivalu se 
představil Karlovarský kraj a lázně jáchymov. 
www.mzv.cz/telaviv 

JORDÁNSKO
Ammán – Bohumil Hrabal ve filmech Jiřího 
Menzela
Ve dnech 21. – 23. října 2012 proběhla v Royal 
Film commission promítání vybraných filmů 
jiřího menzela vycházejících z tvorby Bohumila 
Hrabala. V rámci cyklu byly promítnuty filmy: 
Obsluhoval jsem anglického krále, Postřižiny 
a Skřivánci na niti.
www.mzv.cz/amman 

KANADA
Toronto – Dokument Soukromý vesmír 
na festivalu HotDocs
V dubnu 2012 se na největším festivalu doku-
mentárních filmů HotDocs v Torontu uskuteč-
nila mezinárodní premiéra dokumentárního 
snímku režisérky Heleny Třeštíkové Soukromý 
vesmír.
www.mzv.cz/toronto

KUBA
Havana – Přehlídka tvorby Jana 
Švankmajera
Ve dnech 4. – 14. prosince v rámci Mezinárod-
ního festivalu latinskoamerických filmů 2012 
proběhla v San antonio de los Baños přehlídka 
tvorby režiséra jana Švankmajera nazvaná 
Pocta mistrovi české animace. Součástí programu 
byla výstava plakátů ke Švankmajerovým fil-
mům a přednáška jeho dlouholetého spolupra-
covníka, producenta a pedagoga pražské FamU 
jaromíra Kallisty.
http://www.mzv.cz/havana
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CHORVATSKO
Záhřeb – Týden českého filmu 
Ve dnech 4. – 8. října 2012 proběhl v záhřeb-
ském kině europa již 19. Týden českého filmu 
s přehlídkou české filmové tvorby uvádějí-
cí Muži v naději, Poupata, Perfect Days, Alois 
Nebel, Nevinnost a Habermannův mlýn. od 11. 
října 2012 se Týden českého filmu již pošesté 
přemístil do Rijeky, třetího největšího města 
chorvatska, do tamějšího kina art. Festivalu se 
účastnila i představitelka hlavní role herečka 
Vica Kerekes.
www.mzv.cz/zagreb 

MAĎARSKO 
Budapešť – Forman v Budapešti
Ve dnech 17. – 20. února 2012 proběhl u pří-
ležitosti životního jubilea miloše Formana 
čtyřdenní filmový karneval a výstava dobových 
maďarských filmových plakátů. na programu 
retrospektivy bylo celkem 6 filmů. Čestným 
hostem přehlídky byl Formanův scénárista 
a přítel, spisovatel jan novák. jako spoluautor 
představil maďarské vydání Formanovy knihy 
vzpomínek.
www.mzv.cz/budapest

MALAJSIE
Kuala Lumpur – Film I am Fishhead na Fil-
movém festivalu EU
V listopadu 2012 byl za ČR v rámci Filmového 
festivalu zemí Evropské unie v Kuala lumpur 
promítnut film I am Fishead.
www.mzv.cz/kualalumpur 

MONGOLSKO
Ulánbátar – Odcházení na Filmovém 
festivalu EU
Ve dnech 21. – 23. listopadu 2012 se uskutečnil 
Filmový festival EU v mongolsku v kulturním 
centru Black Box Theatre. ČR byla zastoupena 
filmem Václava Havla Odcházení. projekci filmu 
doprovázela malá výstava o 17. listopadu a krát-
ký exkurz velvyslankyně do novodobé české 
historie s cílem přiblížit osobnost Václava Havla 
– prezidenta i divadelního tvůrce.
www.mzv.cz/ulanbatar 

NĚMECKO 
Berlín – Projekce filmu Lidice 
dne 4. června 2012 se u příležitosti 70. výro-
čí vypálení obcí lidice a ležáky uskutečnilo 
promítání filmu Lidice. po projekci následovala 
diskuse s českým hercem Karlem Rodenem, 
který ve filmu ztvárnil hlavní roli.
www.mzv.cz/berlin 

PERU
Lima – Účast na mezinárodním festivalu 
animovaných filmů Imagina
Ve dnech 14. – 30. června 2012 se v nadaci 
Telefónica v limě uskutečnil první ročník 
festivalu Imagina, na kterém byla zastoupena 
česká filmová animace spolu s dalšími čtyřmi 
zeměmi. ČR se představila díly režisérů jana 
Baleje a jiřího Trnky a výběrem krátkých filmů 
z posledních let. návštěvníci festivalu měli 
zároveň možnost dozvědět se více o životě a díle 
jiřího Trnky z doprovodné výstavy Jiří Trnka – 
Ve službách imaginace a z dokumentárního filmu 
Trnka animátor.
www.mzv.cz/lima

PORTUGALSKO
Lisabon – Festival českého filmu
Ve dnech 18. - 21. října 2012 proběhl Festival 
českého filmu (Festival de Cinema Checo) v pro-
storách klubového kina cinema city classic 
alvalade v lisabonu a nabídl v portugalsku 
poprvé ucelenější přehlídku nejúspěšnějších 
českých filmů z posledního období. Bylo uvede-
no celkem sedm celovečerních snímků z posled-
ních let. přehlídku slavnostně zahájil ministr 
Karel Schwarzenberg u příležitosti své pracov-
ní návštěvy portugalska.
www.mzv.cz/lisbon 

RUMUNSKO
Bukurešť – 100. výročí narození Jiřího Trnky 
dne 6. října 2012 byla zahájena přehlídka filmů 
slavného českého umělce v bukurešťském kině 
Studio. akce ke 100. výročí narození jiřího 
Trnky byla součástí mezinárodního festivalu 
Anim´est. 
www.mzv.cz/bucharest 

RUSKO
Jekatěrinburg – Týden českého filmu 
Ve dnech 10. – 13. května 2012 se uskutečnil 
Týden českého filmu, který ve svém druhém 
ročníku prezentoval nejnovější filmy současné 
české kinematografie.
www.mzv.cz/yekaterinburg 

SLOVINSKO
Lublaň – Premiéra dokumentárního filmu 
Šumné stopy – Slovinsko
dne 7. května 2012 se v lublani na Fakultě ar-
chitektury konala světová premiéra dokumen-
tárního cyklu České televize Šumné stopy české 
architektury ve Slovinsku za účasti realizačního 
týmu (režisér Radovan lipus a herec/architekt 
david Vávra). www.mzv.cz/ljubljana 

V e ř e j n á  d i p l o m a c i em i n i S T e R S T V o  Z a H R a n i Č n Í c H  V Ě c Í

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
SM New York – Promítání dokumentárního 
filmu Nickyho rodina
dne 15. března 2012 proběhlo promítání 
dokumentárního snímku Nickyho rodina 
v České národní budově v new Yorku. promítání 
navazovalo na mezinárodní den památky obětí 
holocaustu a na akce, které při této příležitosti 
proběhly na půdě oSn.
www.mzv.cz/un.newyork 

Washington – Mutual Inspirations Festival
V září a říjnu 2012 připravilo velvyslanectví 
České republiky ve Washingtonu třetí ročník 
Festivalu vzájemné inspirace – Mutual Inspirations 
Festival. letošní přehlídka byla věnována tvorbě 
a životním osudům miloše Formana, který je od-
bornou i širokou veřejností právem vnímán jako 
jedna z nejvýraznějších osobností české i svě-
tové kinematografie. akce se konala za osobní 
účasti a pod záštitou prvního místopředse-
dy vlády a ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga. V rámci festivalu proběhlo 40 
kulturních akcí ve Washingtonu, dc a dalších 
15 po celých Spojených státech. připraveno bylo 
27 filmových projekcí (režisérů miloše Forma-
na, Františka Vláčila, Věry chytilové, Heleny 
Třeštíkové, jiřího menzela a jiných), 5 přednášek 
(na témata výtvarného, filmového a hudebního 
umění), 4 koncerty (například jazzové variace 
na hudbu jaroslava ježka či mozartovo Requiem), 
5 klubových pořadů a besed a 4 výstavy pre-
zentující české filmové umění a tvorbu miloše 
Formana. celkový počet návštěvníků přesáhl 
10 tisíc. Mutual Inspirtations Festival 2012 navíc 
dosáhl výjimečného úspěchu tím, že mu byla 
udělena záštita prezidenta Spojených států ame-
rických. podrobnější informace k festivalu jsou 
k dispozici na www.mutualinspirations.org
www.mzv.cz/washington 

Los Angeles – První český filmový festival 
v Los Angeles
Ve dnech 16. – 24. května 2012 probíhal v los 
angeles 1. ročník Českého filmového festivalu 
– Czech Filmfest v prostorách kina cinefamily. 
K vidění byly následující tituly: Pouta, Čtyři slun-
ce, Občanský průkaz, Nesvatbov, Rodina je základ 
státu, Alois Nebel, Odcházení, Zahradní slav-
nost a Rytmus  v patách. Vedle současné české 
produkce představil festival i snímky z 60. let 
československé kinematografie. Závěrečný film 
Rytmus v patách oživila účast režisérky andrey 
Sedláčkové a následný koncert herců z filmu, 
které doprovodil český jazzman emil Viklický.
www.mzv.cz/losangeles 

THAJSKO
Bangkok – Vratné lahve na Filmovém 
festivalu zemí EU
V červnu 2012 proběhl v Bangkoku a chiang 
mai Filmový festival EU, na kterém zastupoval 
českou kinematografii snímek Vratné láhve. 
www.mzv.cz/bangkok 

TUNISKO
Tunis – Občan Havel na Festivalu paměti
dne 8. prosince 2012 byl na lidskoprávním 
Festivalu paměti v Tunisu promítán celovečerní 
snímek Občan Havel. 
www.mzv.cz/tunis 
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Literatura) NORSKO
Oslo – Literární setkání Josteina Gaardera 
a Michala Ajvaze
dne 7. června 2012 proběhlo v nakladatelství 
Bokvennen v oslu setkání dvou významných 
literárních osobností – josteina Gaardera a mi-
chala ajvaze u příležitosti křtu překladu romá-
nu michala ajvaze Druhé město do norštiny. 
www.mzv.cz/oslo 

ŠPANĚLSKO
Madrid – Madridská Noc literatury 
– vzpomínka na Václava Havla
dne 23. dubna 2012 se uskutečnil literární večer 
pod názvem Pocta Václavu Havlovi. akce se ko-
nala v rámci madridské Noci literatury. Večerem 
provázela spisovatelka a překladatelka Hav-
lových knih do španělštiny monika Zgustová, 
esejista a diplomat josé maría Ridao a redaktor 
deníku el país miguel ángel Villena. 
www.mzv.cz/madrid 

UZBEKISTÁN
Taškent – Překlady povídek Karla Čapka
V roce 2012 byly přeloženy do uzbečtiny dvě 
povídky Karla Čapka – Ztracený dopis a Zločin 
na poště. povídka Zločin na poště byla vydá-
na uzbeckým nakladatelstvím namangan 
nashrieti.
www.mzv.cz/tashkent

Výběr z kulturních akcí)
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Různé) ARGENTINA
Buenos Aires – Měsíc České republiky 
v Paseo Plaza
Ve dnech 28. března – 30. dubna 2012 byla 
v pasáži a přilehlém parku paseo plaza propago-
vána ČR jako turistická destinace formou videí, 
výstavy fotografií praha XXl, distribuce propa-
gačních materiálů a ochutnávky české kuchyně.
www.mzv.cz/buenosaires

AUSTRÁLIE
Sydney – Dramatizované čtení her 
Václava Havla 
Ve dnech 14. - 16. října 2012 se uskutečnilo 
představení divadelního souboru v canbeře, 
jehož herci si nastudovali tři divadelní hry Vác-
lava Havla, které následně představili formou 
dramatizovaného čtení.
www.mzv.cz/sydney 

BELGIE
Brusel – Český ples 2012
dne 27. ledna 2012 se uskutečnil V. ročník 
hlavní reprezentační akce ČR v Bruselu v sále 
concert noble - Český ples. Ten se konal pod zá-
štitou předsedy evropské komise josé m. Barro-
sa, českého předsedy vlády petra nečase a mini-
stra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. 
www.mzv.cz/representationEU 

ESTONSKO
Tallin – České dny v Pärnu
Ve dnech 7. – 11. května 2012 se uskutečnily 
ve městě pärnu České dny. Stěžejní událostí 
bylo vystoupení královéhradeckého divadla 
drak, které vystoupilo v místním divadle endla 
s  představením pro děti. V městské knihovně 
byly v průběhu akce prezentovány dvě výsta-
vy - Rok 1989 očima fotografů a Kouzelný svět 
českých ilustrátorů pro děti. jako doplnění 
výstavy o roce 1989 byl promítnut film něžná 
revoluce. Hlavní knihovna připravila čtení pro 
děti z českých knížek. 
www.mzv.cz/tallin 

FILIPÍNY 
Manila – Festival české kultury 
a gastronomie
V říjnu 2012 se uskutečnil Festival české kultu-
ry a gastronomie. Filipínské publikum dostalo 
šanci ochutnat české speciality připravované 
českými kuchaři. 
www.mzv.cz/manila 
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FINSKO
Helsinky – Plzeňské divadlo Alfa ve Finsku
Ve dnech 11. – 18. března 2012 se uskutečnil 
ve městech Helsinky, espoo a Vantaa Festival 
dětského a mládežnického divadla. Českou 
republiku reprezentovalo divadlo alfa z plzně 
s divadelní hrou james Blond. divadlo v rámci 
festivalu vystoupilo celkem pětkrát.
www.mzv.cz/helsinki 

FRANCIE
Paříž – Český den v Rennes
dne 26. září 2012 proběhl Český den v Rennes. 
akce se konala v rámci spolupráce mezi part-
nerskými městy Brno a Rennes. Českého dne se 
zúčastnili starostové měst, proběhla přednáška 
o ČR v evropském domě, vernisáž výstavy Brno 
v komiksech v mezinárodním domě v Rennes 
a divadelní hra Václava Havla prase.
www.mzv.cz/paris 

Paříž – Pocta Václavu Havlovi 
v Maison de l´Europe
dne 15. února 2012 si maison de l´europe v pa-
říži připomněl odkaz prezidenta Václava Havla. 
debatovalo se o jeho výjimečné osobnosti – disi-
denta, dramatika a politika. V rámci debaty byl 
uveden film Václav Havel – od divadla k moci 
režiséra Karla prokopa, který projekci svého 
díla  osobně představil.
www.mzv.cz/paris 

Paříž – UNESCO – Pocta UNESCO 
Václavu Havlovi
dne 28. února 2012 proběhl vzpomínkový 
večer připomínající osobnost Václava Havla, 
a to na téma Václav Havel – cesty ke svobodě. 
debaty, v níž se řečníci dotkli všech etap životní 
pouti Václava Havla, se účastnili blízcí přátelé 
bývalého prezidenta ČR. akce proběhla na okra-
ji zasedání Výkonné rady UneSco a zúčastnilo 
se jí 450 návštěvníků z více než 100 zemí. 
www.mzv.cz/unesco.paris

Štrasburk – Odhalení busty Václava Havla
dne 2. října 2012 byla odhalena v prostorách 
Rady evropy busta Václava Havla. odhalení 
busty a zahájení výstavy proběhlo v rámci 
zasedání parlamentního shromáždění za účas-
ti autora busty lubomíra janečky a autora 
doprovodné výstavy Havlových fotografií jiřího 
Sozanského. Výstavu zahájil generální tajem-
ník Rady evropy Thorbjørn jagland.
www.mzv.cz/strasbourg 

INDIE
Dillí – Kulinářský a kulturní festival Quar-
tet of European Delights 
Ve dnech 31. října - 9. listopadu 2012 se v rám-
ci českého předsednictví Visegrádské čtyř-
ky uskutečnil v hotelu Hilton v dillí festival 
Quartet of european delights. V rámci festivalu 
byly při poledních a večerních menu v hotelo-
vé restauraci představeny typické kulinářské 
speciality připravené kuchaři z ČR, maďarska, 
polska a Slovenska; gastronomickou prezen-
taci navíc doprovázela hudební představení 
a společná výstava fotografií zemí V4. Kulturní 
program inauguračního večera zahájil v rám-
ci svého koncertního turné český jazz band 
matěj Benko Quintet. Za ČR byla prezentována 
výstava Česká nej. Festival jídla, pití, hudby, 
tance a obrazů krás z České republiky, maďar-
ska, polska a Slovenska byl historicky prvním 
společným počinem zemí V4 v takovém rozsahu 
v indii. 
www.mzv.cz/newdelhi 

ITÁLIE 
Řím – Vzpomínková akce na Václava Havla
Ve dnech 17. – 18. prosince 2012 se pod záštitou 
ministrů zahraničí ČR a itálie Karla Schwarzen-
berga a Giuliana Terziho uskutečnila na římské 
univerzitě la Sapienza mezinárodní vzpomín-
ková akce k připomínce prvního výročí úmrtí 
Václava Havla. dvoudenní program byl zahá-
jen fotografickou výstavou dagmar Hochové. 
Hlavním bodem akce byla mezinárodní vědecká 
konference, sešli se na ní zástupci vědy a kul-
tury z několika zemí. mezi českými odborníky 
vystoupil mimo jiné bývalý Havlův spolupra-
covník, senátor a rektor palackého univerzity 
v olomouci josef jařab. akademický obsah kon-
ference vhodně doplnilo večerní dramatizované 
čtení z posledního Havlova díla odcházení.
www.mzv.cz/rome 
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IZRAEL
Tel Aviv – Dny Prahy
V měsících květnu a červnu 2012 proběhla nej-
větší kulturní a společenská akce, kterou Česká 
republika v izraeli uspořádala. cílem bylo 
obsáhnout v průběhu jejího konání všechny 
úrovně kulturní sféry a oslovit tak co největší 
část izraelské veřejnosti. dny prahy zahrnovaly 
devět představení divadla bratří Formanů, dále 
taneční soubor doT504 s vystoupením mah 
Hunt, dva koncerty unikátní jazzové formace 
českých a izraelských muzikantů vedené jaro-
slavem jakubovičem, speciální multimediální 
česko-americký projekt defiant Requiem-Tere-
zin Remembered, koncert Khünova smíšeného 
sboru, kulinářskou přehlídku českého šéf-
kuchaře Radka příhonského a výstavy praha 
panoramatická, atentát na Heydricha, pražský 
funkcionalismus a výstavy pražské Zoo. dny 
prahy aktivně navštívilo 11000 diváků.
www.mzv.cz/telaviv 

JAPONSKO
Tokio – Program zaměřený na politické, 
ekonomické a kulturní dění v ČR a v Evropě
Ve dnech 10. – 12. června 2012 se v prostorách 
velvyslanectví a tokijského Foreign correspon-
dent´s club of japan uskutečnily tři kulturně 
společenské akce zaměřené na politické, ekono-
mické a kulturní dění v ČR a v evropě. panelové 
diskuse o Václavu Havlovi se zúčastnil předse-
da správní rady Knihovny Václava Havla, český 
novinář a hudebník jan macháček.
www.mzv.cz/tokyo 

KANADA 
Ottawa – Freedom – A Tribute 
to Václav Havel
dne 22. února 2012 ottawské divadlo Third 
Wall prezentovalo tématické celovečerní pásmo 
k poctě Václava Havla pod názvem Freedom - 
a Tribute to Václav Havel. pásmo obsahovalo 
nastudování jednoaktovek Vernisáž a audi-
ence, které byly doplněny výňatky z projevů 
Václava Havla. 
www.mzv.cz/ottawa 

KAZACHSTÁN
Astana – Dny kultury ČR v Kyrgyzstánu 
V říjnu 2012 se v Biškeku konal filmový festi-
val českých pohádek, který slavnostně zahájil 
režisér Zdeněk Troška. Součástí kulturních dnů 
ČR v Kyrgyzstánu bylo vystoupení cimbálové 
muziky pozdní sběr.
www.mzv.cz/astana 



KOSOVO
Priština – Koncert Vladimíra Rejlka a Jaro-
míra Klepáče
dne 31. října 2012 proběhl v prištinském 
kulturním středisku koncert u příležitosti 
vzniku samostatného československého státu. 
Vystoupili na něm trumpetista Vladimír Rejlek 
s klavíristou jaromírem Klepáčem. Koncertu se 
zúčastnila řada čestných hostů v čele s pre-
zidentkou, ministrem zahraničí a ministrem 
vnitra Kosova.
www.mzv.cz/pristina 

KYPR
Nikósie – Taneční skupina 420PEOPLE 
na Kypru
V červnu 2012 v rámci 15. evropského taneč-
ního festivalu vystoupila v limassolu a nikósii 
česká taneční skupina 420people. 
www.mzv.cz/nicosia 

LIBANON
Bejrút – Představení tradiční moravské 
a slovenské hudby a tanců
dne 20. listopadu 2012 u příležitosti oslav 
státního svátku a výročí demokratických změn 
v bývalém Československu proběhlo v prosto-
rách american University of Beirut představení 
tradiční moravské a slovenské hudby a tanců. 
V rámci programu vystoupila cimbálová muzika 
danaj ze Strážnice a taneční soubor Čarovné 
ostrohy ze Slovenska. Současně byla prezento-
vána výstava fotografií zachycujících události 
roku 1989.
www.mzv.cz/beirut 

MAĎARSKO
Budapešť – V. Festival českého piva
Ve dnech 13. – 17. června 2012 se v  Budapešti 
konal V. Festival českého piva. pro každý den 
festivalu byl pro návštěvníky připraven bohatý 
doprovodný program. V rámci festivalu se před-
stavila česká kultura a turistické možnosti ČR. 
počet návštěvníků dosáhl historických 25 tisíc.
www.mzv.cz/budapest 

MEXIKO
Mexiko – Měsíc české kultury
Ve dnech 26. dubna - 21. května 2012 proběhl 
měsíc české kultury pod názvem Česká re-
publika v srdci evropy v obchodním centru 
plaza loreto. osou kulturní akce byla výstava 
textových a obrazových velkoplošných panelů 
o ČR. Součástí výstavy byla prezentace české-
ho skla a designu za účasti zástupců českých 
sklářských firem. Výstavu doplnila řada dopro-
vodných akcí jako například koncert českého 
kytaristy Vladislava Bláhy, představení černého 
divadla pro děti, křest španělského překladu 
knihy norberta Frýda císařovna, festival české-
ho filmu a řada dalších. 
www.mzv.cz/mexico 

MOLDAVSKO
Kišiněv – Divadlo Popojedem v Moldavsku
dne 30. května 2012 proběhlo vystoupení diva-
dla popojedem na mezinárodním divadelním 
festivalu BiTei. Čeští herci předvedli s velkým 
ohlasem moldavskému publiku hru a. n. ost-
rovského Schovanka. V rámci festivalu proběh-
la i přednáška o českém divadle dramaturgyně 
Vlasty Smolákové. 
www.mzv.cz/chisinau 

PALESTINSKÁ ÚZEMÍ
Ramalláh – Klavírní koncert
V srpnu 2012 se na půdě východojeruzalém-
ské palestinské univerzity al-Quds uskutečnil 
slavnostní klavírní koncert při příležitosti 
ukončení malého lokálního projektu zahraniční 
rozvojové spolupráce, v rámci kterého bylo nově 
vznikající Hudební fakultě univerzity al-Quds 
věnováno koncertní piáno. na koncertě zazně-
ly části děl Bedřicha Smetany, leoše janáčka 
a Felixe mendelssohna. o projektu a cestě kla-
víru petrof z plzně do východního jeruzaléma 
připravila německá režisérka Susanna Boehm 
dokumentární film. 
www.mzv.cz/ramallah 

PÁKISTÁN
Islamabád – Koncert Jaroslava Svěceného
Ve dnech 7. – 8. května 2012 se uskutečnily 
v lahore a v islamabádu dva koncerty jarosla-
va Svěceného (housle) v doprovodu ladislava 
Horáka (akordeon). 
www.mzv.cz/islamabad
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PERU
Lima – Kulatý stůl na téma Pocta Václavu 
Havlovi
dne 7. listopadu 2012 se uskutečnil kulatý stůl 
nazvaný pocta Václavu Havlovi, jehož hlavním 
hostem byl pražský arcibiskupem mons. domi-
nik duka. akce byla završením týdne věnova-
ného osobnosti Václava Havla, v rámci kterého 
proběhla inaugurace Knihovny V. Havla ve měs-
tě Trujillo a projekce Havlova filmu odcháze-
ní v prostorách Kulturního centra Katolické 
university v limě.
www.mzv.cz/lima 

RUSKO 
Sankt Petěrburg – Hostování pražského 
divadla Minor 
Ve dnech 6. – 7. září 2012 hostovalo pražské 
divadlo minor v Sankt petěrburgu. Speciálně 
pro Rusko divadlo nastudovalo představení 
Bruncvík a jeho lev v ruštině. Zájem publika 
o vystoupení divadla minor byl tak velký, že 
byla dodatečně zvětšena kapacita hlediště a obě 
reprízy byly vyprodány.
www.mzv.cz/petersburg 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
New York – Brno Days in New York
Ve dnech 1. – 2. října 2012 patřila Česká ná-
rodní budova v new Yorku Brnu. V rámci akce 
Brno days in new York město představilo vilu 
Tugendhat a premiéru filmu České televize 
osud jménem Tugendhat. druhý den akce byl 
věnován konferenci Brno – město znalostní 
ekonomiky, která vyvrcholila vernisáží výstavy 
o historii i současnosti vily. 
www.mzv.cz/consulate.newyork

ŠPANĚLSKO 
Madrid – Festival české kultury na univerzi-
tě v Granadě
Ve dnech 14. března – 30. května 2012 se na uni-
verzitě a dalších místech jihošpanělské Gra-
nady uskutečnil festival české kultury pod ná-
zvem Úžasně jiná. proběhl cyklus českých filmů 
a jeho největších osobností tematické konferen-
ce a moderované debaty s diváky po projekcích. 
V rámci festivalu byla zahájena výstava Španěl-
ské filmy v československém filmovém plakátu 
kurátora pavla Rajčana. Současně proběhla 
turistická prezentace czechTourismu. 
www.mzv.cz/madrid 

TCHAJ-WAN
Tchaj-pej – Prezentace literárního odkazu 
Václava Havla
V únoru 2012 byla ČR zastoupena na 20. tcha-
jwanském mezinárodním knižním veletrhu 
TiBe 2012, který patří k největším svého druhu 
v asii. Účast byla zaměřena na prezentaci lite-
rárního odkazu prezidenta Havla. dílo Václava 
Havla bylo nejen ústředním bodem prezento-
vaným v českém veletržním stánku, ale i téma-
tem dvou specializovaných akcí na veletržních 
pódiích – debaty o něm a četby z dopisů olze 
v mandarínské čínštině, angličtině i češtině.
www.mzv.cz/taipei 

UKRAJINA
Lvov – Výstava k 35. výročí Charty 77 
dne 20. února 2012 byla zahájena na lvovské 
národní univerzitě i. Franka výstava charta 
a její doba, kterou doprovodila expozice pub-
likací signatářů charty 77 z fondů univerzitní 
knihovny. Ve lvovské oblastní vědecké knihov-
ně se následně uskutečnila beseda charta 77 
z pohledu zahraničí a promítání filmu charta 
a její doba.
www.mzv.cz/lvov 
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Panelová diskuse o Václavu Havlovi v Tokiu
Odhalení busty Václava Havla v sídle Rady Evropy ve Štrasburku

Vzpomínkový večer Václav Havel – Prezident, občan a umělec ve Washingtonu
Madeleine Albright na vzpomínkovém večeru Václav Havel – Prezident, občan a umělec ve Washingtonu



Veřejná diplomacie 2012

text) 
odbor veřejné diplomacie mZV

fotografie) 
archiv oVd mZV 
Strana 15 – Robert janás, mZV
Strana 16, 17, 19 – archiv oVd mZV
Strana 23 – pavel Šinágl
Strana 28 – archiv ZÚ Rabat
Strana 35 – archiv ZÚ Soul a ZÚ Brasilia
Strana 36 – archiv ZÚ Kyjev a ZÚ Harare
Strana 48 – archiv ZÚ Tokio a Sm Štrasburk
Strana 49 – archiv ZÚ Washington

© ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2013

m i n i S T e R S T V o  Z a H R a n i Č n Í c H  V Ě c Í




