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Odbor veřejné diplomacie působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR od února 2011 a touto pub-
likací bychom chtěli představit a přiblížit nejvýznamnější aktivity na poli veřejné diplomacie roku 
2014. Primárním úkolem veřejné diplomacie zůstává i nadále šíření dobrého jména České republiky 
ve světě při využití nástrojů „soft power“ vůči celé řadě cílových skupin. Veřejná diplomacie přispívá 
k dalšímu rozvoji spolupráce se zahraničím zejména v oblastech kultury, školství a vědy. Klíčovou 
roli sehrávají naše zastupitelské úřady, jejichž kulturní a školské aktivity odbor veřejné diplomacie 
podporuje a koordinuje. Při tvorbě kulturního programu zastupitelských úřadu hrají výraznou roli 
i Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
 
Cílem veřejné diplomacie je prezentovat Českou republiku v zahraničí jako vyspělou demokratickou 
zemi s  bohatou kulturou, zajímavou historií a  vlastní identitou. Zemi s  lidským kapitálem, zalo-
ženým na vědomostním a inovačním potenciálu, která je důvěryhodným partnerem v politických, 
bezpečnostních i ekonomických vztazích a místem pro zhodnocení investic. Ve vztahu k domácí 
veřejnosti se posílením dialogu o zahraniční politice ucházíme o podporu a pochopení pro aktivity 
a postoje české diplomacie. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR spolupracuje s řadou partnerů, jejichž podpora je nezbytná pro 
efektivní výkon veřejné diplomacie jak doma tak v zahraničí. Patří mezi ně vládní agentury, nestátní 
neziskové organizace, krajanské komunity, vědecká a akademická obec, zájmová sdružení a řada 
dalších. Při realizaci řady projektů spolupracujeme také s dalšími státy a mezinárodními organiza-
cemi. Jsme mimo jiné zapojeni do koordinační platformy národních kulturních institutů členských 
zemí EU EUNIC nebo aktivně participujeme na společných projektech Středoevropské kulturní plat-
formy, sdružení států Visegrádské čtyřky, Rakouska a Slovinska.  

Důležitou součástí veřejné diplomacie jsou konference, diskuze a další prezentační akce, které Mi-
nisterstvo zahraničních věcí ČR a naše zastupitelské úřady organizují, spoluorganizují nebo podpo-
rují prostřednictvím grantů. Přehled nejvýznamnějších akcí roku 2014 včetně připomenutí mnoha 
aktivit k 25. výročí událostí 17. listopadu nabízíme na následujících stránkách. Nemůže být opomi-
nuto ani ohlédnutí za slavnostním předáním ocenění 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 v optimalizaci a modernizaci našich aktivit přispívají-
cích k vytváření pozitivního obrazu České republiky v zahraničí i zviditelňování práce Ministerstva 
zahraničních věcí v naší zemi. Rádi bychom proto i na tomto místě opět poděkovali všem útvarům 
MZV ČR, zastupitelským úřadům, konzulátům a zastoupením, bez jejichž pomoci, podpory i vlastní 
iniciativy by byla veřejná diplomacie jen prázdným pojmem. Doufáme, že ve výběru aktivit za rok 
2014 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 po-
litice, o činnosti Ministerstva zahraničních věcí 
ČR, o návštěvách a jednáních ministra zahraničí 
a zástupců nejvyššího vedení ministerstva se za-
hraničními partnery a mnoho dalších zpráv. Slou-
ží také jako informační zdroj pro české občany 
cestující do zahraničí, obsahuje kontakty na naše 
zastupitelské úřady v  cizině a  přináší aktuální 
konzulární a vízové informace. Webové stránky 
Ministerstva zahraničních věcí ČR spravuje tis-
kový odbor ministerstva. Stránka poskytuje také 
informace pro novináře a přináší aktuality o vý-
voji bezpečnostní situace ve světě.

V roce 2014 bylo na  těchto stránkách zazname-
náno celkem 2 695 780 návštěv, z toho 1 416 129 
jich bylo unikátních. Uživatelé si zobrazili celkem 
10 127 652 stránek. Podle země uživatele se nejví-
ce návštěv uskutečnilo z České republiky – 64%, 
z Ruska – 4%, z Ukrajiny – 2,7%, z USA – 2,5%, z Ně-
mecka – 2,3%, z Velké Británie – 2%, z Polska 2% 
a ze Slovenska – 1,9%. Necelé jedno procento ná-
vštěv bylo zaznamenáno z Číny a Turecka.

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 
navštěvovali tento web uživatelé z České repub-
liky, USA, Německa a  Velké Británie. Příspěvky 
jsou na tomto portálu publikovány ve spolupráci 
s Českým rozhlasem.

V roce 2014 bylo zaznamenáno na tomto portálu 
celkem 2 026 192 návštěv, z nichž 19,37% tvořili 
uživatelé  mobilních zařízení. Více než 28% ná-
vštěv bylo z území České republiky, téměř 13% ze 
Spojených států amerických, 6% z Německa a té-
měř 6% z Velké Británie.

Od  roku 2012 spravuje odbor veřejné diplomacie 
facebookový profil Ministerstva zahraničních věcí 
ČR. Prezentace na sociální síti je využívaná zejmé-
na k  publikaci aktuálních informací, oficiálních 
stanovisek MZV ČR a  informací o  akcích veřejné 
diplomacie pro širokou veřejnost. Ke  konci roku 
2014 jsme evidovali okolo 2 500 „lajků“ na naše pří-
spěvky. V průměru každý týden shlédne jednotlivý 
příspěvek 3 500 – 7 000 uživatelů. 

Informační portál 
www.czech.cz)

Facebook 
– MZV ČR)
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Stanice Český rozhlas – Radio Praha má dlouho-
letou tradici. Vysílat začalo v roce 1936. Od začát-
ku 90. let je zahraniční vysílání hrazeno z dotace 
MZV na  základě smlouvy s  Českým rozhlasem. 
Spolupráci s touto stanicí má v gesci Zmocněnec 
pro krajanské záležitosti. Radio Praha nabízí 
souhrnné aktuální zpravodajství o dění v České 
republice a  představuje ji jako moderní evrop-
skou zemi s  bohatou kulturou, rozvinutou eko-
nomikou, investičními příležitostmi a  také jako 
zajímavou turistickou destinaci. Vysílá v  šesti 
jazycích: anglicky, německy, francouzsky, špa-
nělsky, rusky a  česky. Od  roku 2011, kdy Radio 
Praha přestalo vysílat na  krátkých vlnách, je 
nejdůležitější platformou pro šíření vysílání in-
ternet. Návštěvnost webu www.radio.cz v  roce 
2014 dosáhla podle statistiky Google Analytics 
v průměru 333 000 návštěv měsíčně. Počet shléd-
nutých stránek činil v průměru 647 000 za měsíc. 
Celkový počet podcastů a poslechů přímo z webu 
se pohyboval kolem 70 000 měsíčně. Elektronic-
ký newsbulletin (denní souhrn zpráv) odebírá 
11 000 abonentů včetně národních i mezinárod-
ních institucí. Od roku 2014 dodává Radio Praha 
na  základě dohody s  MZV zpravodajský obsah 
ve  všech jazycích kromě češtiny na  informační 
portál www.czech.cz. 

Rebroadcasting – vysílání Radia Praha nebo jeho 
části přebírá 15 rozhlasových stanic ve 12 zemích 
(USA, Rakousko, Španělsko, Francie, Rusko, Gru-
zie, Argentina, Chile, Bolívie, Ekvádor, Venezue-
la, Mexiko). Program se tak dostává k novému pu-
bliku v cílových oblastech. Stanice Radio Miami 
International šíří vysílání na  krátkých vlnách, 
ostatní na FM nebo AM. 

Radio Praha provozuje facebookový profil 
ve všech vysílacích jazycích, v roce 2013 přibyla 
francouzština a ruština. Celkový počet fanoušků 
přesáhl 12 000. Na Twitteru je 3 000 followerů. 

více na www.radio.cz 

Nezastupitelnou roli v oblasti veřejné diplomacie 
hrají Česká centra, která jsou příspěvkovou orga-
nizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ústře-
dí Českých center v  Praze řídí a  kontroluje čin-
nost svých dvaceti dvou zahraničních poboček, 
mapuje a vytváří projekty vhodné pro prezentaci 
v  zahraničí a  prosazující českou kulturní scénu 
v  zahraničí. Centrům i  dalším zastupitelským 
úřadům ČR v zahraniční nabízí také servis pře-
devším v oblasti kulturní prezentace ze všech ob-
lastí umění, včetně spolupráce s českými export-
ními firmami. Česká centra v  zahraničí působí 
na třech kontinentech.  

více na www.czechcentres.cz 

Zahraniční vysílání
Českého rozhlasu)

Česká centra)
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Dne 4. září 2014 ministr zahraničních věcí ČR 
Lubomír Zaorálek za  přítomnosti zástupců kul-
turních a  společenských institucí slavnostně 
oznámil rozšíření otevíracích hodin zahrad Čer-
nínského paláce pro veřejnost.

Ministr Zaorálek ve  svém vystoupení uvedl, že 
„toto krásné prostředí přímo vybízí ke kulturním 
a  společenským akcím. Pro řadu lidí bude pří-
jemným útočištěm, a  bude tak napomáhat klid-
nějšímu dialogu ve  společnosti,“ dodal ministr. 
Rozšířením otevíracích hodin zahrad Černínské-
ho paláce poskytuje MZV prostor pro jejich šir-
ší využití veřejností se záměrem posílit aktivity 
Ministerstva zahraničních věcí v oblasti veřejné 
diplomacie.

Zahrady Černínského paláce byly od  září 2014 
otevřeny veřejnosti každý den v  době od  10:00 
do 17:00 hod s výjimkou zimního období.

Zahrady Černínského paláce 
zpřístupněny veřejnosti)



Konference 
a akce konané 
v Černínském 
paláci
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7. dubna se uskutečnila mezinárodní konferen-
ce Junior Diplomat Initiative „Youth Dialogue 
2014“. Akci připravila studentská organizace VŠE 
v  Praze Junior Diplomat Initiative ve  spolupráci 
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Fakultou 
mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Centrem ev-
ropských studií, Allianz Alumni a magisterským 
programem International and Diplomatic Stu-
dies. Finanční podporu poskytla Allianz Cultural 
Foundation. Konference se zúčastnili renomova-
ní hosté z ČR i  zahraničí zabývající se tématem 
letošního ročníku – Evropskou službou pro vnější 
činnost (EEAS) spolu s více než 100 studenty vy-
sokých škol a gymnázií.

Mezinárodní konference JDI 
„Youth Dialogue 2014“)
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25. dubna 2014 se v Černínském paláci uskutečni-
la konference „Eastern Partnership Five Years on: 
Time for a New Strategy?“ věnovaná současnému 
stavu a  perspektivám Východního partnerství. 
Se zahajovacími projevy vystoupili ministr za-
hraničních věcí Lubomír Zaorálek, eurokomisař 
pro rozšíření a  sousedskou politiku Štefan Füle 
a gruzínský prezident Giorgi Margvelašvili.

U příležitosti pětiletého výročí založení Východ-
ního partnerství ministr Zaorálek vyzval k refle-
xi tohoto projektu. „Po pěti letech zřetelně vidí-
me, že projekt Východního partnerství vyžaduje 
změnu. Nemůžeme používat stejné modely a ná-
stroje, které fungovaly u začleňování zemí střed-
ní a  východní Evropy do  Evropské unie. Země 
Východního partnerství se nacházejí v  různých 
fázích, mají různé cíle i politické systémy. Je nut-
né proto k nim přistupovat více individuálně se 
zřetelem na jejich potřeby a podmínky,“ řekl mi-
nistr. Zároveň ocenil pozitivní kroky, kterých se 
podařilo dosáhnout, včetně plánovaného podpisu 
Asociačních dohod mezi EU a Moldavskem a mezi 
EU a Gruzií. 

Konference se konala u příležitosti 5. výročí za-
kládajícího pražského summitu Východního 
partnerství pod záštitou prezidenta ČR Miloše 
Zemana. Organizátory byli Ministerstvo zahra-
ničních věcí a Asociace pro mezinárodní otázky.

Konference „Eastern 
Partnership Five Years on: 
Time for a New Strategy?“)
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádalo 
dne 8. května 2014 den otevřených dveří u příle-
žitosti 10. výročí vstupu České republiky do EU. 
V  podvečer zahájil 1. náměstek ministra zahra-
ničních věcí ČR Petr Drulák v zahradě Černínské-
ho paláce akci „Deset let v Evropské unii“.

Návštěvníci mohli nahlédnout do  nejzajímavěj-
ších a nejcennějších prostorů barokního Černín-
ského paláce, včetně bytu Jana Masaryka a při-
lehlé zahrady.

Den otevřených dveří zakončila akce na  zahra-
dě Černínského paláce. Vystoupila skupina Buty 
a  návštěvníci mohli zhlédnout tři doprovodné 
výstavy: Jihovýchodní Evropa: Lidé a kultura, 10 
let České republiky v Evropské unii a Kde domov 
můj. Partnery akce byli Evropská komise a  Za-
stoupení Evropské komise v ČR. Akce se zúčast-
nilo téměř 4000 návštěvníků.

Den otevřených dveří 
a koncert skupiny Buty)

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin 
Tlapa zahájil dne 15. května 2014 v Černínském 
paláci jednání 12. Globálního fóra statistiky ces-
tovního ruchu. Zasedání otevřel společně s mini-
stryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou a s před-
stavitelkou Evropského statistického úřadu 
(Eurostat) Sophií Limpachovou.

Prestižní akci Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) a Eurostatu pořádalo 
ve dnech 15. – 16. května 2014 Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českým statis-
tickým úřadem, Hlavním městem Prahou a Mini-
sterstvem zahraničních věcí ČR.

Cílem fóra byla prezentace poznatků, trendů 
a způsobu využití nových technologií při získává-
ní statistických dat a realizaci výzkumů v oblasti 
statistiky cestovního ruchu. Na 220 expertů z 39 
zemí a  ČR se také zaměřilo na  možnosti využí-
vání obchodních registrů a na metody sledování 
ekonomiky trhu práce a kvality v oblasti cestov-
ního ruchu. Během fóra byly rovněž představeny 
výsledky projektů pro zkvalitnění statistiky ces-
tovního ruchu, které MMR realizovalo s  podpo-
rou strukturálních fondů Evropské unie.

Globální fórum statistiky 
cestovního ruchu)



Náměstek ministra zahraničí ČR Karel Borůvka 
zahájil dne 23. května 2014 konferenci „České 
právo deset let po přistoupení k EU: existuje eu-
ropeizace?“, kterou pořádalo Ministerstvo zahra-
ničních věcí ČR ve spolupráci s Českou společnos-
tí pro evropské a srovnávací právo.

Cílem konference bylo prozkoumat širší - kultur-
ní či myšlenkový - dopad členství v EU a unijního 
práva na právo české. Zabývalo se otázkou, zda 
v  praxi existuje takzvaná europeizace právního 
myšlení a  argumentace, zda existuje efekt tzv. 
přelévání, který působí i  nad rámec povinného 
a nezbytně nutného.

Přistoupení České republiky k  Evropské unii 
k 1. květnu 2004 bylo a stále je vnímáno jako klí-
čový moment moderní české státnosti. Desetileté 
výročí českého přistoupení k EU bylo příležitos-
tí ke krátkému zastavení a bilanci, jaké dopady 
mělo a  má na  rozvoj českého práva, metod, či 
právního myšlení.

Konference „České právo 
deset let po přistoupení 
k EU: existuje europeizace?“)

Dne 29. května 2014 se uskutečnil pátý roč-
ník mezinárodní expertní konference „Prague 
Transatlantic Talks 2014: Facing the Atlantic 
Cyber Challenge”. Účastníci diskutovali o  otáz-
kách kritického zabezpečení infrastruktury stá-
tů Severoatlantické aliance a  také – s  ohledem 
na ukrajinskou krizi – velmi aktuální téma kyber-
netického válečného konfliktu.
Jako hlavní host vystoupil koordinátor kyberne-
tických záležitostí a  seniorní poradce ministra 
Kerryho Christopher Painter z amerického Minis-
terstva zahraničních věcí. Spolu s ním promluvili 
kromě předních českých odborníků další řečníci 
zastupující Evropskou komisi, Spojené státy ame-
rické, Finsko, Polsko, Estonsko a dalších země.
Konferenci pořádala Asociace pro mezinárodní 
otázky ve  spolupráci s  Ministerstvem zahranič-
ních věcí ČR, Velvyslanectvími Spojených států 
amerických a Estonské republiky.

Konference “Prague 
Transatlantic Talks 2014: 
Facing the Atlantic Cyber 
Challenge”)

Dne 26. června 2014 byla v  Černínském paláce 
slavnostně otevřena výstava „Sarajevský aten-
tát“, kterou zahájili náměstek ministra pro otázky 
právní a konzulární Karel Borůvka, velvyslanky-
ně Bosny a Hercegoviny Danka Savić, velvyslanec 
Rakouské republiky Ferdinand Trauttmansdorff 
a  ředitel odboru veřejné diplomacie Jan Bondy.   
 
Výstava vznikla na  půdě Historického archivu 
v Sarajevu, který vlastní originály fotografií vzta-
hujících se přímo k atentátu. Z iniciativy odboru 
veřejné diplomacie MZV, Velvyslanectví Bosny 
a Hercegoviny a Velvyslanectví Rakouské republi-
ky byla výstava převezena do Prahy, aby připomně-
la výročí 100 let od vypuknutí první světové války. 
 
Výstava se následně přesunula do  prostor Čes-
kého centra Praha, kde byla přístupná veřejnosti 
od 15. července do 15. srpna 2014.

Výstava „Sarajevský 
atentát“ v Černínském 
paláci
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Cílem konference, kterou pořádalo Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR a  Ústav mezinárodních 
vztahů 10. června v Černínském paláci bylo před-
stavit vzdělané a nezávislé názory ruských vyso-
ce postavených expertů a tímto pomoci pochopit 
současnou situaci a aktuální trendy v ruské spo-
lečnosti. Diskutovány byly také média v  Rusku 
a ekonomika Ruska - strukturální, kvantitativní 
a kvalitativní výzvy a role Ruska ve světové eko-
nomice. 

Konference „Russia in Motion 
Ambitions, Capabilities, and 
the Search for Identity“)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádalo 
ve dnech 12. - 13. června 2014 v Černínském palá-
ci odbornou konferenci EU a ČR v roce 2014 - ak-
tuální reflexe a výhled do budoucna. Konference 
se zaměřila převážně na institucionální reformu 
a  nové přerozdělení pravomocí mezi EU a  člen-
skými státy a na reflexi hospodářské krize, mimo 
jiné v zemích eurozóny. 

Dalšími tématy byly ekonomické, politické a práv-
ní aspekty prohlubování Hospodářské a měnové 
unie, evropské občanství a ochrana lidských práv 
s ohledem na pokračující rok Evropského občan-
ství. Konference se zúčastnila odborná akade-
mická veřejnost, zástupci diplomatického sboru 
a  další význační hosté. Na  programu byly také 
přednášky o  zahraničních vztazích EU (např. 
Východní partnerství - především dohoda o při-
družení i  legislativní a  jiné reformy probíhající 
na Ukrajině).

Konferenci organizovalo Ministerstvo zahranič-
ních věcí ČR ve spolupráci s Českou asociací pro 
evropská studia a katedrou Evropského práva PF 
Univerzity Palackého Olomouc.

Konference „EU a ČR 
v roce 2014“)
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V termínu 29.8. – 28.9. 2014 se konala v prostorách 
Toskánského paláce rozsáhlá a jedinečná prezen-
tace českého sklářského a bižuterního průmyslu 
s názvem „Concerto Glassico“. Na prezentaci se po-
dílely přední české specializované firmy, odborné 
školy a sklářští výtvarníci. Součástí výstavy bylo 
rovněž předvádění živé sklářské práce – foukání 
skla u sklářské pece, rytí a broušení skla, tvorba 
skleněných figurek, lampových perlí, tradičních 
vánočních ozdob a malba na skle. Návštěvníci si 
mohli vyzkoušet svou zručnost a fantazii v krea-
tivní dílně, zahrát na  „skleněnou muziku“ nebo 
využít nabídky interaktivních audiovizuálních 
programů.

Výstava „Concerto Glassico“)

1. září se uskutečnila v Zrcadlovém sále prezen-
tace již sedmé Analýzy české zahraniční politiky 
vydávané Ústavem mezinárodních vztahů, po-
prvé zahrnující také statistickou a  přehledovou 
část, zpracovanou MZV. Díky prohloubené spo-
lupráci s Ministerstvem zahraničních věcí navíc 
došlo k  nahrazení pravidelně vydávané „Zprávy 
o zahraniční politice ČR“ novým výstupem, kte-
rý zachová statistickou rovinu „zprávy“, ale rov-
něž se nevyhýbá rovině hodnotící a  analytické. 
Na prezentaci publikace vystoupila většina auto-
rů i představitelé MZV.

Prezentace Česká 
zahraniční politika v roce 
2013: Analýza ÚMV)

První náměstek ministra zahraničí Petr Drulák 
spolu se státním ministrem pro Evropu na Spol-
kovém ministerstvu zahraničních věcí Michae-
lem Rothem zahájili dne 18. června 2014 v Černín-
ském paláci Česko-německé symposium „Česká 
republika a  Německo – partneři pro evropskou 
budoucnost“. Sympozium se konalo pod záštitou 
ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.
V  obou vystoupeních byl zdůrazněn význam 
česko-německé spolupráce v  minulých letech, 
zejména v  souvislosti s  přístupem České repub-
liky k EU, s tím, že potenciál vzájemné spoluprá-
ce v rámci EU zdaleka není vyčerpán a zejména 
v souvislosti s proevropskou vládní politikou ČR 
se může dále rozvíjet. 

V  prvním diskusním panelu, který byl věnován 
sociální a hospodářské dimenzi EU vystoupili bý-
valá členka Evropské komise a místopředsedky-
ně Evropského hnutí Německo Michaela Schrey-
erová, Petr Zahradník, člen někdejší Národní 
ekonomické rady české vlády (NERV) a  Marek 
Mora, vedoucí kabinetu generálního tajemníka 
Rady EU. Ve  druhém panelu k  zahraničně poli-
tické a  bezpečnostní dimenzi spolupráce v  EU 
vystoupili poslanci Spolkového sněmu Doris Bar-
nettová a  bývalý premiér spolkové země Sasko-
-Anhaltsko Christoph Bergner, za ČR promluvili 
ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Krato-
chvíl a vedoucí katedry západoevropských studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Tomáš 
Weiss. 

Česko-německé 
sympózium)



Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zao-
rálek zahájil dne 10. září 2014 v  Černínském 
paláci 22. Ekonomické a  environmentální fó-
rum (EEF) Organizace pro bezpečnost a spolu-
práci v  Evropě OBSE. V  úvodu fóra vystoupil 
rovněž prezident Švýcarské federace a  sou-
časný předseda OBSE Didier Burkhalter a  ge-
nerální tajemník OBSE Lamberto Zannier.  
 
Tématem třídenní konference bylo hledání odpo-
vědí na environmentální výzvy s ohledem na pod-
poru spolupráce a  bezpečnosti v  regionu OBSE.  

22. Fórum OBSE)
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Ministerstvo zahraničních věcí pořádalo v nedě-
li 14. září 2014 od 14:00 do 18:00 hodin v zahradě 
Černínského paláce vzpomínkové odpoledne na-
zvané „Pocta československým legiím“.

Ministerstvo zahraničních věcí nabídlo široké 
veřejnosti možnost shlédnout výstavu Vojen-
ského historického ústavu „Umění v zákopech 1. 
světové války“, která přiblížila tvorbu Jana Štur-
sy, Josefa Váchala, Otto Gutfreunda, Emila Filly, 
Vojtěcha Preissiga a  dalších věhlasných uměl-
ců, kteří se ocitli na  frontách 1. světové války. 
Anabázi československých legionářů v  Rusku 
a  jejich návrat do  vlasti zmapovala výstava fo-
tografií z pozůstalosti legionáře Václava Balca-
ra nazvaná „Návrat domů“.   Expozice zahrnuje 
záběry z cesty ze Sibiře přes Japonsko, Filipíny, 
do San Franciska, napříč celými Spojenými státy 
do New Yorku a odtud pak zpět do Evropy. Vý-
stavu Musée de l‘Élysée v  Lausanne nazvanou 
„Válka z pohledu obětí“ zapůjčilo švýcarské vel-
vyslanectví v Praze. Tato výstava fotografa Jeana 
Mohra vznikla u příležitosti 150. výročí založe-
ní Mezinárodního červeného kříže v  roce 1863 
a první Ženevské konvence v roce 1864.

Návštěvníci si mohli prohlédnout dobovou vý-
stroj z  fondů Československé obce legionářské 
a  Vojenského historického ústavu. V  16:00 ho-
din pak následoval koncert Hudby Hradní strá-
že a Policie ČR. Pro děti od 5–12 let byl připraven 
program „Malujeme s  legionáři“, který zajistila 
Česká škola bez hranic.

„Pocta československým 
legiím“ v zahradě Černínského 
paláce)
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Organizátoři mezinárodního jazzového festivalu 
Bohemia Jazz Fest manželé Linkovi ze Spojených 
států amerických uspořádali v  roce 2014 již de-
vátý ročník tohoto festivalu, který na  náměstí 
českých měst přináší v letních měsících koncer-
ty světových jazzových hudebníků a  orchestrů. 
Dne 11. listopadu 2014 se v reprezentačních pro-
storách Ministerstva zahraničních věcí konala 
recepce za  účasti ministra zahraničních věcí 
Lubomíra Zaorálka. Během večera byly promít-
nuty záznamy z nejvýznamnějších vystoupení do-
savadních ročníků a pozvání na jubilejní desátý 
ročník festivalu. 

Večer pro přátele festivalu 
Bohemia Jazz Fest)

Již čtvrtý ročník mezinárodní konference, která 
byla zorganizována MZV ČR, Ústavem meziná-
rodních vztahů, Fakultou sociálních věd Uni-
verzity Karlovy a  Metropolitní univerzitou Pra-
ha v návaznosti na významné pražské události: 
Projev prezidenta USA Baracka Obamy o  jeho 
vizi světa bez jaderných zbraní (2009) a  podpis 
nové dohody mezi USA a  Ruskem o  snižování 
počtu strategických jaderných zbraní (2010). 
Cyklus provázaných akcí zahájila 4. 12. meziná-
rodní akademická konference „Global Nuclear 
Disarmament: Normative and Critical Approa-
ches“, na  níž vystoupila americké náměstkyně 
ministra zahraničních věcí pro kontrolu zbrojení 
a mezinárodní bezpečnost Rose Gottemoeller. Její 
již pravidelná účast potvrzuje významnou roli, 
kterou Praha představuje na mapě jednání o od-
zbrojení. Konference, která pokračovala 5. 12., se 
zúčastnili i další světoví experti, vysoká předsta-
vitelka OSN pro odzbrojení Angela Kane, či hlav-
ní poradce a speciální vyslanec Evropské služby 
vnější akce pro nešíření a odzbrojení Jacek Bylica. 

The Prague Agenda: Global 
and Regional Challenges)

Ve dnech 14. a 15. října 2014 se v prostorách Čer-
nínského paláce v  Praze konal 6. ročník East-
-West Business Forum (EWBF 2014), tentokrát se 
zaměřením na Latinskou Ameriku. Organizátory 
fóra byly International Chamber of Commerce 
a  Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Letošní 
akce navazovala na dvě předchozí úspěšná fóra, 
která byla věnována posilování obchodních 
a  ekonomických vztahů s  islámskými, resp. af-
rickými zeměmi. EWBF 2014 byla tak další akcí 
v rámci snahy MZV ČR podporovat export hledá-
ním nových příležitostí a proaktivním přístupem 
k vzájemně prospěšným investičním aktivitám se 
zeměmi mimo EU.

Během úvodního dne letošní konference vystou-
pili v celkem 4 panelech představitelé české stát-
ní správy, oborových svazů a  podniků, ale také 
řada zahraničních hostů. Jednotlivé panely byly 
věnovány obchodní a  investiční spolupráci mezi 
ČR a zeměmi Latinské Ameriky, financování vzá-
jemného obchodu a pojišťování exportních opera-
cí, vládním iniciativám a obchodním možnostem 
v  regionu včetně konkrétních zemí a  oborovým 
příležitostem z hlediska českého exportu a inves-
tičních aktivit. 

Druhý den fóra byl zaměřen především na  Bra-
zílii, Chile, Mexiko a  Peru. Konference byla za-
končena přednáškou na téma „Inkluzivní a udr-
žitelný průmyslový rozvoj“ s  důrazem na  roli 
rozvinutých zemí, kterou přednesl generální ře-
ditel United Nations Industrial Development Or-
ganization (UNIDO) Li Yong. 

East-West Business 
Forum 2014)



Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek 
přivítal 9. prosince 2014 v  Černínském paláci 
účastníky Česko-francouzského ekonomického 
fóra, které se uskutečnilo u příležitosti oficiální 
návštěvy předsedy francouzské vlády Manuela 
Vallse v České republice.

Francouzský premiér Manuel Valls a  předseda 
české vlády Bohuslav Sobotka promluvili během 
úvodního plenárního zasedání na  téma česko-
-francouzské spolupráce. V úvodním bloku ekono-
mického fóra, které moderoval náměstek minist-
ra Martin Tlapa, vystoupili také předseda Svazu 
průmyslu ČR Jaroslav Hanák a  Charles Paradis 
z francouzské organizace MEDEF International.

Na  plenární zasedání navázaly kulaté stoly 
za  účasti ministra průmyslu a  obchodu Jana 
Mládka, ministra dopravy Dana Ťoka a dalších 
více než 250 hostů. Mezi témata kulatých stolů 
patřila energetika, financování a  řízení infra-
strukturních projektů, investiční příležitosti 
a ekonomická spolupráce a také udržitelný roz-
voj měst.

Česko-francouzské 
ekonomické fórum)
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Ochrana lidských práv patří k nejvýznamnějším 
výdobytkům lidstva. Přesto je otázka jejich za-
hraničně politické podpory spojena s řadou dile-
mat. V rámci diskursu o nich jsou kladeny otázky 
na to, co všechno lidská práva dnes zahrnují, jak 
moc jsou univerzální či jak nejefektivněji přispí-
vat k  jejich posilování. V druhé polovině dvacá-
tého století se zahraniční politika lidských práv 
uskutečňovala ve  studené válce mezi Západem 
a Východem, vedle jejích nesporných humanitár-
ních cílů hrály důležitou roli také cíle strategic-
ké směřující k oslabování protivníka. Je na místě 
položit si otázku, nač z této zkušenosti můžeme 
navázat i dnes a co je naopak třeba přehodnotit.

Cílem konference, jejíž úvodní projev pronesl 
18. prosince 2014 Ministr zahraničních věcí Lu-
bomír Zaorálek, byla společná diskuze politiků, 
akademiků a  zástupců občanské společnosti 
o nových trendech a výzvách spojených s politi-
kou šíření lidských práv v  zahraničí. Debata se 
zaměřila na  vymezení lidských práv v  dnešním 
světě, nejefektivnější nástroje ke zvyšování jejich 
ochrany a cesty, jak docílit sblížení odlišných po-
hledů na tyto otázky. Další z důležitých bodů byl 
lidskoprávní dialog mezi Evropou a  Spojenými 
státy a česká historická zkušenost a zahraniční 
politika lidských práv.

Konference „Zahraniční 
politika lidských práv 
pro 21. století“)
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Náměstek ministra zahraničních věcí pro mimo-
evropské země a ekonomickou diplomacii Martin 
Tlapa diskutoval s účastníky na téma Ekonomic-
ké dopady protiruských sankcí na EU. Dále hovo-
řil o žádoucí podobě ekonomické diplomacie ČR, 
metodice, kterou ČR používá pro výběr zahra-
ničních trhů pro své výrobky a o tom, proč téma 
sankcí není jednoznačné.

8. Diplomatický salon 
„Ekonomické dopady 
protiruských sankcí na EU“ 
14. 10. 2014)

První náměstek ministra zahraničí Petrem Dru-
lák hovořil a diskutoval s účastníky o prioritách 
současné zahraniční politiky ČR. Pan náměstek 
odpovídal na otázky týkající se mimo jiné rozší-
ření současného pojetí lidských práv, politiky 
České republiky vůči Číně či Ruské federaci, ale 
i české pozice v Evropské unii, OSN a NATO.

9. Diplomatický salon 
„Priority současné 
zahraniční politiky ČR“ 
10. 12. 2014)

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  diskutovat 
s nimi o různých tématech mezinárodních vzta-
hů. V roce 2014 se uskutečnily v rámci Junior Di-
plomat Initiative čtyři další pravidelné diskuse se 
studenty.

Diplomatické salony)

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře preziden-
ta republiky Hynek Kmoníček přednášel na téma 
česká zahraniční politika na  Blízkém východě. 
Účastníci se podrobněji dozvěděli o historických 
vztazích České republiky se zeměmi Blízkého vý-
chodu, obchodní spolupráci a obrazu, kterému se 
v této oblasti ČR těší.

6. Diplomatický salon 
„Česká zahraniční 
politika na Blízkém 
východě“ 10. 3. 2014)

Ředitel Odboru států Asie a  Pacifiku MZV ČR 
Marek Libřický hovořil o  vztahu ČR a  ASEANu 
a o proměně tohoto vztahu po roce 1989. Zmínil 
mimo jiné zájem o posilování ekonomických vzta-
hů a současně nedostatečné incentivy pro české 
podnikatele v tomto regionu.

7. Diplomatický salon 
„ASEAN a ČR: Rozvoj 
vztahů a budoucí 
spolupráce“ 10. 5. 2014)
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Výstava Sarajevský atentát

13. 2.  Pražské energetické fórum 2014

27. 2.  Mezinárodní konference Ústavu mezinárodních vztahů a Friedrich-Ebert-Stiftung, 

  Praha „Popular or Populist Democracy in Central Europe?“

18. 3.  Seminář k prezentaci Hospodářského výhledu OECD pro Českou republiku

9.–11. 4.  Konference Ústavu pro současné dějiny „Paměť Evropy“

23. 4.  Průzkum trhu a podnikání v rozvojových zemích

30. 4.   Mezinárodní konference Ústavu mezinárodních vztahů, Polish Institute of International

  Affairs, Hungarian Institute of International Affairs a Slovak Foreign Policy Association

  „The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further“ 

5. 5.  Křest knihy Roberta Menasseho „Evropský systém. Občanský hněv a evropský mír“

31. 5.  Koncert Pražského jara v Toskánském paláci

30. 10.  Přednáška velvyslance USA v ČR Andrewa Schapira

6. 11.  Setkání s bělorusko-ukrajinskou spisovatelkou Světlanou Alexijevič

7. 11.  Zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru

19. 11.   Mezinárodní konference Ústavu mezinárodních vztahů, Nadace Konráda Adenauera v ČR

  a MZV ČR „Germany and the V4. The Ukraine Crisis and Regional Defence Cooperation“

19.–20. 11.  6. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“

11. 12.  Prezentace publikace Světový energetický výhled 2014

11. 12.  Křest knihy Z. Hojdy „Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje“

Výběr z dalších akcí 
konaných na MZV)



Cena 
Gratias agit 
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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 ná-
rodnosti a státní příslušnosti, které svojí dlouho-
dobou činností nad rámec svých profesionálních 
povinností, nebo významným činem cílevědomě 
přispívají ke zviditelnění České republiky ve svě-
tě. Oceněny mohou být také nadace, občanská 
sdružení, krajanské spolky, humanitární organi-
zace 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 pobytu 
v Praze, který vrcholí předáním ceny z rukou mi-
nistra zahraničních věcí České republiky.

Na  základě rozhodnutí ministra zahraničních 
věcí České republiky pana Lubomíra Zaorálka 
byla Cena Gratias Agit pro rok 2014 slavnostně 
předána v Černínském paláci, sídle Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky dne 6. června 
2014 následujícím osobnostem: 

Cena Gratias agit)

• Karel ASTER, válečný veterán, poslední 
žijící člen skupiny 14 Čechů, kteří bojovali 
v americké armádě na Filipínách, Filipíny/
USA 

• Serge BAUDO, dirigent, bývalý hudební 
ředitel a šéfdirigent FOK, Francie 

• Edward DELLIN, předseda Pražského 
výboru Chicago Sister Cities International, 
USA 

• Almis GRYBAUSKAS, překladatel 
stěžejních děl českých autorů 20. století 
do litevštiny, Litva 

• Patrick HERMINIE, propagátor 
seychelsko-české spolupráce, Seychely 

• Agnieszka HOLLAND, filmová režisérka 
a scenáristka, Polsko 

• Josef CHROMÝ, podnikatel v potravinářství 
a vinařství v Tasmánii, Austrálie 

• Eliška KRAUSOVÁ, ředitelka krajanského 
spolku Asocheca, Kolumbie 

• Reiner KUNZE, básník a překladatel děl 
50 českých autorů, Německo 

• Blanka MATRAGI, módní návrhářka, 
malířka a designérka, Libanon 

• Borges ODILON, Jr., honorární konzul 
České republiky, Brazílie 

• Prof. Otto PICK, aktivní účastník 
zahraničního odboje, odborník 
na mezinárodní vztahy, ČR 

• André POIROT, správce Československého 
muzea v Darney, Francie 

• Ján VALACH, dirigent, varhaník a hudební 
skladatel, Belgie 

• Masaryk Memorial Institute, krajanská 
a charitativní organizace v Torontu, Kanada
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Prezentační 
aktivity
v zahraničí
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25. výročí sametové revoluce ve světě)

1989

Po celém světě si Česká republika prostřed-
nictvím svých zastupitelských úřadů při-
pomněla 25. výročí pádu železné opony 
a  následnou cestu k  demokracii a  svobodě 
v  tehdejším komunistickém bloku. Program 
desítek vzpomínkových akcí vyvrcholil odha-
lením busty Václava Havla v americkém Kon-
gresu za účasti vrcholných českých politiků. 
„Připomínáme si události, díky kterým žije-
me posledních 25 let ve svobodné a demokra-
tické společnosti. Na mnoha místech na svě-
tě tomu tak bohužel není. Proto naše cesta 
k demokracii a návrat do Evropy, stejně jako 
odkaz Václava Havla nebo ekonomická trans-
formace mohou být stále aktuální a  inspi-
rativní pro mnoho zemí, které teprve usilu-
jí a bojují o důstojnější podobu života,“ řekl 
ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. 
 
Česká diplomacie si výročí sametové revoluce 
připomněla desítkami akcí formou setkání, 
diskuzí či konferencí. V Černínském paláci se 
konalo Mezinárodní sympozium na  téma 25 
let svobodné zahraniční politiky. Akcí ve svě-
tě se zúčastnili významné domácí a světové 
osobnosti a pamětníci z řad politiků, diploma-
tů, novinářů a umělců, například Madeleine 
Albrightová, Adam Michnik nebo Petr Pithart. 
 
Na  kulturních programech se podíleli naše 
přední soubory a  významní umělci včetně 
České filharmonie a  jejího šéfdirigenta Jiří-
ho Bělohlávka nebo osobnosti považované 
za  symboly sametové revoluce jako zpěvač-
ka Marta Kubišová nebo písničkář Jaroslav 
Hutka. Česká centra pak nabídla různorodou 
nabídku programů z  oblasti filmu, divadla, 
výtvarného umění, hudby i literatury.
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plňoval profesor oxfordské univerzity a  novinář 
Timothy Garton Ash. Laureát Templetonovy ceny 
Tomáš Halík pronesl přednášku na téma česko-
slovenského a polského disentu a osobností Vác-
lava Havla a Jana Pavla II.

Lavička Václava Havla odhalena v Haagu 
Odhalení lavičky, které probíhalo dne 10. 11. 2014, 
předcházela krátká vzpomínková akce na Staré 
radnici v Haagu, kde s projevy vystoupili starosta 
Haagu p. Jozias van Aartsen, ředitel nizozemské 
pobočky Amnesty International p. Eduard Nazar-
ski a velvyslanec ČR v Nizozemsku JUDr. Jaroslav 
Horák. Na Václava Havla zavzpomínal i jeho pří-
tel a autor lavičky, architekt a světoznámý desig-
nér pan Bořek Šípek.
Lavička byla umístěna v parku v umělecké čtvrti 
Haagu, v ulici Lange Voorhout před divadlem Di-
ligentia. Svým typickým jednoduchým designem 
– dvě kovová zahradní křesla spojená kulatým 
stolem, jehož středem prorůstá lípa, český ná-
rodní strom, láká kolemjdoucí k  zastavení, se-
tkávání a vzájemnému dialogu v duchu odkazu 
Václava Havla.

Festival čtvrtstoletí později ve Vratislavi
V  listopadu 1989 zorganizovalo polské sdružení 
Polsko – československá Solidarita ve Vratislavi 
v  tehdy už svobodném Polsku velký festival ne-
závislé české a slovenské kultury, na němž pub-
likum z Československa poprvé živě vidělo osob-
nosti politického a uměleckého světa z emigrace 
(Hutka, Kryl...). Na  festival se tehdy sjely tisíce 
mladých Čechoslováků, kteří dorazili do Vratisla-
vi přesto, že československá policie zavřela hra-
nici a mnoho z nich poslala zpátky (jelo se proto 
často přes tehdejší NDR). Podle slov Václava Hav-
la byl festival předehrou listopadových událostí 
v r. 89 v Československu. 
Letos sdružení Polsko – česko – slovenská Solida-
rita zorganizovalo sérii šesti koncertů za účasti 
vždy jedné polské a jedné české kapely či hudeb-
níka (z Čech Iva Bittová, Plastic People, Už jsme 
doma, Heebee Jeebies,   Jaroslav Hutka a  další 
písničkáři) k  připomenutí události, jež ovlivnila 
mnoho mladých Čechů a Slováků. Koncerty se ko-
naly ve dnech 10. až 18. listopadu 2014.

Setkání studentů s Vlastimilem Ježkem 
v Paříži
V pátek 14. listopadu se na zastupitelském úřadě 
v  Paříži uskutečnila přednáška k  listopadovým 
událostem roku 1989. Hostem byl Vlastimil Je-
žek, osobnost tehdejšího studentského stávkové-
ho hnutí. Setkání se účastnili studenti českých 
středoškolských sekcí v  Dijonu a  Nîmes a  dále 
čeští vysokoškolští studenti z Paříže a okolí a dal-

ší hosté. Vlastimil Ježek, který vedl v  minulosti 
např. Český rozhlas a byl též ředitelem Národní 
knihovny ČR, v  průběhu přednášky a  následné 
diskuse zavzpomínal na  události před 25 lety 
a na období předcházející roku 1989 i za pomoci 
dobových zvukových záznamů.

Freedom Express – výstava ‘Roads to 1989. 
East-Central Europe 1939–1989’
Výstava ‘Roads to 1989. East-Central Europe 
1939–1989’, je jedním z  projektů pořádáných 
v rámci kampaně Freedom Express u příležitosti 
25. výročí od pádu Berlínské zdi a dalších událos-
tí, které obnovily demokracii v zemích bývalého 
komunistického bloku. Na výstavě se podíleli his-
torici spolu s  European Network Remembrance 
and Solidarity.
Výstava dokumentuje složitý proces, během kte-
rého se středovýchodní část Evropy osvobodila 
od komunistické diktatury. Jednotlivé části jsou 
věnovány svobodě slova a  projevu, svobodě ná-
boženského vyznání a přesvědčení, ekonomické 
svobodě a  dalším tématům, která odhalují růz-
né podoby a tváře svobody. Výstava byla k vidě-
ní v  Berlíně 4.–10. 11. 2014, Bruselu 17.–21. 2014 
a ve Varšavě 28. 11. – 15. 12. 2014. 

Biografie Václava Havla ve finštině 
Nakladatelství WSOY (Werner Söderström Cor-
poration) vydalo biografii Václava Havla Václav 
Havelin elämä, kterou napsal Michael Žantov-
ský.   Slavnostního představení knihy se na  vel-
vyslanectví zúčastnil autor knihy, současný 
velvyslanec České republiky ve  Velké Británii, 
představitelé finského politického a  kulturního 
života, zástupci diplomatických misí a krajané.

Společný „československý večer“ 
k výročí 17. listopadu v Moskvě
V reprezentačních prostorách ZÚ Moskva se ko-
nal 18. listopadu 2014 vzpomínkový večer k  vý-
ročí 17. listopadu, který společně uspořádala 
velvyslanectví České republiky a  velvyslanectví 
Slovenské republiky. Akce, která připomněla zá-
sadní okamžiky společné historie, se symbolicky 
konala v budově, kde v roce 1989 sídlilo českoslo-
venské velvyslanectví. Český velvyslanec Vladi-
mír Remek a  slovenský velvyslanec Jozef Migaš 
připomněli význam 17. listopadu v dějinách obou 
zemí a  také cestu, kterou obě země za uplynulé 
čtvrtstoletí prošly. Během večera měli hosté mož-
nost sledovat multimediální prezentaci atmosfé-
ry listopadu 1989. Již dříve obě velvyslanectví 
u příležitosti výročí uspořádala promítání nové-
ho českého filmu „Osmy“ a koncert slovenské zpě-
vačky Doroty Nvotové.

Výběr z nejvýznamnějších akcí) 
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Předseda Hamáček a premiér Sobotka 
na odhalení busty V. Havla v Kongresu
Předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamá-
ček a  premiér ČR Bohuslav Sobotka se dne 19. 
listopadu 2014 zúčastnili odhalení busty býva-
lého prezidenta Václava Havla v budově Kongre-
su Spojených států amerických. Odhalení busty 
Václava Havla v  Kongresu byli dále přítomni 
také místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a  inovace Pavel Bělobrádek a  ministr kultury 
Daniel Herman.
„Slavnostní odhalení busty našeho bývalého 
prezidenta je pro nás všechny velkým svátkem. 
Václav Havel je teprve čtvrtým evropským politi-
kem, jemuž se dostalo tohoto vyznamenání. USA 
a Českou republiku spojují hodnoty jako věrnost 
svobodě, ochrana svobody a lidských práv. Stejné 
věci bránil i Václav Havel,“ uvedl Jan Hamáček.
„Cením si občanské statečnosti Havlovy i  ostat-
ních signatářů Charty 77, která zahrnovala nej-
různější názorové proudy od demokratické levice 
po  konzervativní pravici. Václav Havel dokázal 
tyto různorodé proudy sjednocovat. I proto mohl 
být jejich věrohodným mluvčím,“ řekl premiér So-
botka.

Konference k odkazu Václava Havla – 
Václav Havel´s legacy today
Konference k  odkazu Václava Havla se kona-
la v  Coolidge Auditoriu v  budově Kongresové 
knihovny a  zúčastnilo se jí na  400 posluchačů. 
Na úvod akce, kterou moderovala ředitelka Kluge 
Center Jane McAuliffe, byl promítnut krátký do-
kument o životě Václava Havla od režiséra Petra 
Jančárka. Následně zazněla videozdravice býva-
lého amerického prezidenta George W. Bushe. 
Za vládu ČR vystoupil ministr kultury Daniel Her-
man, o svoje osobní pocity se podělil Havlův bra-
tr Ivan. První panel, moderovaný velvyslancem 
Michaelem Žantovským, nesl název Politický vý-
znam odkazu Václava Havla. Vystoupili na  něm 
Madeleine Albright a  republikánský senátor 
za stát Arizona John McCain. 
Druhý panel moderoval bývalý velvyslanec ČR 
v USA Martin Palouš a postupně na něm o prak-
tickém naplňování Havlova odkazu z  české, ev-
ropské i americké perspektivy mluvili prezident 
National Endowment for Democracy Carl Ger-
shman, předseda správní rady Knihovny Václava 
Havla Jan Macháček, prezident Florida Internati-
onal University Mark Rosenberg, profesor na pa-
řížské Sciences Po  Jacques Rupnik a  profesor 
na  Columbia University Jan Švejnar. Akce byla 
organizována ZÚ Washington ve spolupráci s Flo-
rida International University (M. Palouš) a Kluge 
Center (při Kongresové knihovně). 

Inscenace hry „Velvet Oratorio“ v New Yorku
Generální konzulát ČR v  New Yorku společně 
s Českým centrem New York, slovenským gene-
rálním konzulátem a dalšími partnery připravil 
celou řadu akcí k oslavě 25 let svobody a demo-
kracie v  naší zemi. Jednou z  nich byla i  insce-
nace hry „Velvet Oratorio“, která byla uvedena 
v Bohemian National Hall ve dnech 8. a 9. listo-
padu 2014.
„Velvet Oratorio“ napsal Edward Einhor na moti-
vy vaňkovských her Václava Havla, premiéru tato 
hra měla v listopadu 2009 v New Yorku. Po před-
stavení následovala diskuse u příležitosti výročí 
pádu Berlínské zdi, která byla připravena ve spo-
lupráci s Goethe Institutem. 

Výstava Josefa Koudelky 
„Nationality Doubtful“ v Los Angeles
Dne 10. listopadu 2014 byla v prostorách prestiž-
ního muzea Getty Center v Los Angeles slavnost-
ně otevřena výstava jednoho z  celosvětově zná-
mých českých fotografů Josefa Koudelky nazvaná 
„Nationality Doubtful“. 
Getty Center věnoval výstavě celý fotografic-
ký pavilón. Výstava byla rozdělena do  několika 
tématických kruhů složených z  Koudelkových 
fotografických sérií jako jsou Cikáni, Stěna, Re-
trospektiva krajiny a  samozřejmě Praha 1968, 
která je jednou z hlavních a emocionálně nejim-
pozantnějších bloků. Celá výstava připomíná ob-
dobí roku 1968 a tím zároveň důležitost 25. výročí 
Sametové revoluce.

Jáchym Topol připomenul odkaz 
Václava Havla v Sydney
Debatu moderovala dlouholetá ředitelka české-
ho vysílání SBS rádia paní Ika Detrichová, která 
osobní Topolovy zkušenosti zasadila do  širšího 
dějinného rámce srozumitelného pro australské 
publikum. Jáchym Topol přivezl na ukázku sami-
zdaty a slovník zakázaných spisovatelů. Zavzpo-
mínal na  dobu undergroundu, Chartu 77, co jí 
předcházelo, jakou významnou roli sehrál Václav 
Havel a jeho zahraniční kontakty. 

Sametový den v Oxfordu
Pod souhrnným názvem „Velvet Day“ se dne 6. 
listopadu v Oxfordu uskutečnilo několik akcí, je-
jichž společným jmenovatelem bylo připomenutí 
sametové revoluce a osobnosti československého 
a českého prezidenta Václava Havla.   Nejdůleži-
tějším momentem bylo odhalení Havlovy lavičky 
v oxfordském univerzitním parku. 
V Oxfordu se téhož dne uskutečnil křest Havlovy 
biografie, jejímž autorem je velvyslanec Michael 
Žantovský.    V  diskusi o  Havlově odkazu jej do-
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Sametový den v OxforduOdhalení busty V. Havla v Kongresu
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Výstava Josefa Koudelky v Los Angeles

Připomenutí 25. výročí událostí z roku 1989 v Libanonu

Festival Čtvrtstoletí

Oslava 25. výročí sametové revoluce v Rijádu 

Výstava o „Roce zázraků“ 1989 v Manile

‘Roads to 1989. East-Central Europe 1939–1989’

Liberty Train

Výstava zemí V4 k událostem roku 1989 v Káhiře
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Hudba je reprezentativní součástí české kul-
turní identity. Jména Antonín Dvořák, Bed-
řich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Marti-
nů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a další jsou 
jména hudebních velikánů, které lidé spoleh-
livě rozpoznávají ve světě jako „české“. 

Výročí všech výše jmenovaných skladatelů 
i  řady dalších spadají do  let zakončených 
čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány tra-
dičně a  spontánně jako Roky české hudby 
nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo 
poprvé slaveno smetanovské výročí, po válce 
došlo k  rozšíření koncepce na  českou hud-
bu jako takovou. Česká republika disponuje 
také kvalitní nabídkou jazzu a  folklorních 
tradic, které získávají stále výraznější mezi-
národní ohlas.

Rok české hudby 2014 byl programem pod-
pořeným Ministerstvem kultury ČR ve spolu-
práci s resorty školství, zahraničí a místního 
rozvoje a  konal se pod uměleckou záštitou 
mezzosopranistky Magdaleny Kožené a diri-
genta Sira Simona Rattla. Čestným presiden-
tem programu byl Jiří Bělohlávek - šéfdirigent 
České filharmonie.

Česká filharmonie si získala obecenstvo 
západního pobřeží USA
4. listopadu započala světově známá Česká filhar-
monie, vedená jejím zakladatelem a předním di-
rigentem Jiřím Bělohlávkem, turné po Spojených 
státech amerických představením v Costa Mesa 
(stát Kalifornie) s Janáčkovým “Taras Bulba,” Pi-
ano koncertem č. 2 od  Liszta (interpretovaném 
klavírním sólistou Jean-Yves Thibaudet) a   Dvo-
řákou “Symfonií Nového světa.” 5. listopadu ro-
zezněl orchestr doprovázený sedmdesátičlenným 
Pražským filharmonickým sborem koncertní sál 
Valley Performing Arts Center v Northridge (Kali-
fornie) jedinečnou interpretací „Stabat Mater, op. 
58“ od Antonína Dvořáka. Orchestr pak dále po-
kračoval do San Diega, do měst v Severní Kalifor-
nii (Davis a Berkeley) a zakončil západní putování 
v Santa Barbaře. Koncert České filharmonie také 
16. listopadu doprovodil slavnostní (znovu)před-
stavení rukopisu Novosvětské symfonie Antoní-
na Dvořáka v galerii Českého centra v Bohemian 
National Hall v  New Yorku, které se konalo mj. 
za  přítomnosti předsedy PSP ČR Jana Hamáčka 
a ministra kultury ČR Daniela Hermana.

Oslavy Roku české hudby v Monaku
V neděli 4. května se konalo za přítomnosti vel-
vyslankyně České republiky ve Francii a Monaku 
paní Marie Chatardové vystoupení Filharmonic-
kého orchestru Monte Carla, který představil 
díla nejslavnějších českých hudebních skladate-
lů. Soubor představil symfonickou báseň z cyklu 
Má Vlast skladatele Bedřicha Smetany, Novosvět-
skou symfonii Antonína Dvořáka či dílo Bohusla-
va Martinů. 

Česká filharmonie v Hongkongu
Ve dnech 3. a 4. června 2014 hostovala v Concert 
Hall Hong Kong Cultural Centre Česká filharmo-
nie. Pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohrávka 
zahrála Česká filharmonie Vltavu od  Bedřicha 
Smetany, skladby Antonína Dvořáka a Bohuslava 
Martinů a klavírní koncerty Johannese Brahmse 
a  P.  I. Čajkovského v  podání světoznámého kla-
víristy Paula Lewise. Zahajovacího koncertu se 
zúčastnili také zástupci hongkongské vlády. Dva 
beznadějně vyprodané koncerty v Hongkongu za-
vršily úspěšné čínské turné České filharmonie, 
které zahrnovalo další koncerty v Pekingu, Šan-
ghaji a Kantonu.

Rok české hudby 2014 v Sydney
V červenci se uskutečnily koncerty z děl Johanne-
se Brahmse a Antonína Dvořáka ve světoznámé 
budově Opery v Sydney pod taktovkou uznávané-
ho dirigenta Jakuba Hrůši, který se do Austrálie 

Výstava o „Roce zázraků“ 1989 v Manile
České velvyslanectví na  Filipínách ve  spolu-
práci s  Instituto Cervantes a  španělským vel-
vyslanectvím v  Manile uspořádalo výstavu 
„1989 očima (českých) fotografů“ ve  výstavních 
prostorách španělského kulturního centra. 
Výstava byla přesně v  den 25. výročí událostí 
na Národní třídě v Praze společně otevřena velvy-
slanci ČR Jaroslavem Olšou, jr., Španělska Luisem 
Calvem a  Evropské Unie Guy Ledouxem, kteří 
výstavu zahájili symbolickým zapálením bílých 
svíček pod fotografií zásahových jednotek na Ná-
rodní třídě 17. listopadu 1989. Akce byla také 
vhodným připomenutím přátelství, které spojo-
valo hlavní symbol Sametové revoluce Václava 
Havla a první demokratickou prezidentku Filipín 
Corazon Aquinovou, nečekaného vůdce revoluce 
EDSA, která o několik let dříve svrhla režim dik-
tátora. 

Liberty Train – Next Stop Freedom v Taipei
Akce k připomenutí 25. výročí pádu železné opo-
ny se uskutečnila dne 6. listopadu v  prostorách 
nadace Taiwan Foundation for Democracy. Se-
známení pozvaných hostů s událostmi v zemích 
střední a  východní Evropy, které se odehrály 
v roce 1989, proběhlo formou výstavy fotografií, 
panelové diskuse a  dokumentárního filmu.   Or-
ganizátory byli Česká ekonomická a  kulturní 
kancelář, Německý institut v  Taipei, Maďarská 
obchodní kancelář v Taipei a Taiwanská nadace 
pro demokracii.

Oslava Dne boje za svobodu a demokracii 
v Istanbulu
Dne 13. listopadu 2014 uspořádal generální kon-
zulát České republiky v  Istanbulu výstavu a  re-
cepci ke státnímu svátku České republiky, ke Dni 
boje za svobodu a demokracii. 
Fotografická výstava Osudová data čítá celkem 
60 fotografií, na  nichž autoři zachytili důležité 
okamžiky českých dějin 20. století. Vystaveny 
byly fotografie z období Sametové revoluce autorů 
Dany Kyndrové, Karla Cudlína, Jaroslava Kučery, 
Romana Sejkota, Pavla Štěcha, Jiřího Všetečky 
a Radka Bajgara, kteří zachytili emocemi nabité 
listopadové dny 1989 nejen na Národní třídě, ale 
i na dalších místech v Praze. Výstava s recepcí se 
uskutečnila v prostorách galerie Cezayir v centru 
města. 

Koncert a výstava k připomenutí 25. výročí 
událostí z roku 1989 v Libanonu
V  rámci oslav státního svátku a  25. výročí de-
mokratických změn v  Československu v  roce 
1989 uspořádalo velvyslanectví České republiky 

za přítomnosti ministra zahraničních věcí Lubo-
míra Zaorálka koncert českého souboru Natalika 
a výstavu fotografií libanonského umělce Bassa-
ma Lahouda „Česká republika: 25 let poté….“, za-
chycující autorovy postřehy během jeho návštěv 
v ČR od roku 1989 až do současnosti. Před zahá-
jením oficialit byl přítomným promítnut krátký 
snímek s  dobovými fotografiemi zachycujícími 
průběh událostí v listopadu 1989 v českých a mo-
ravských městech. 

Oslava 25. výročí sametové revoluce v Rijádu 
Dne 17. listopadu 2014 se na ZÚ Rijád konala vzpo-
mínková akce k  25. výročí sametové revoluce. 
Úvodem byly promítnuty některé na  doprovod-
né výstavě nezveřejněné fotografie z cyklu „1989 
očima fotografů“. Poté pronesl krátký projev člen 
výboru krajanského spolku Čechů a  Slováků 
v Saúdské Arábii a velvyslanec ČR J. Slavík. Ten 
ve  svém projevu připomněl běh listopadových 
událostí a současně se podělil s hosty i o někte-
ré své osobní vzpomínky na tuto pohnutou dobu. 
Po této úvodní části akce byl promítán film „Kol-
ja“. O své vzpomínky se ostatně podělili i přítom-
ní hosté z Polska a Maďarska.

Výstava zemí V4 k událostem roku 1989 
v Káhiře
Vedoucí zastupitelských úřadů zemí Visegrádské 
4 (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko) v neděli 23. 
listopadu v Paláci Amíra Táze slavnostně zahájili 
společnou výstavu připomínající události revo-
lučního roku 1989 ve  středoevropském prosto-
ru. Za  egyptskou stranu výstavu inaugorovala 
Dr. Kamílija Subhí, šéfka vnějších vztahů egypt-
ského ministerstva kultury.   
Polská a  maďarská část výstavy prezentovala 
dobové pouliční plakáty na podporu demokratic-
kého volebního procesu (Polsko), resp. kritizující 
tehdejší režim (Maďarsko). Česká a  slovenská 
část pak představila výstavy 1989 očima foto-
grafů  a Nežná revolúcia, jež ve fotografiích s pří-
slušnými komentáři zachytily atmosféru na  vý-
znamných veřejných prostranstvích a  různých 
mítincích v Praze a v Bratislavě, vč. dění na Ná-
rodní třídě.
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vrací již poněkolikáté. 14. srpna měla v  Sydney 
Recital Hall premiéru dětská opera Brundibár 
skladatele Hanse Krásy, známá z  terezínské-
ho ghetta, kde ji hráli židovské děti pro ostatní 
vězně. V  Sydney žije hrstka přeživších, kteří si 
na terezínská představení pamatují či se dokonce 
na jejich realizaci podíleli.

Koncert u příležitosti Roku české hudby 
2014 v Českém domě ve Virovitici
Česká beseda Virovitice uspořádala dne 20. 10. 
2014 v Českém domě koncert u příležitosti Roku 
české hudby 2014, na  kterém vystoupili umělci 
z  České republiky, Chorvatska a  Japonska. Díla 
Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Bedřicha Sme-
tany a Pavla Trojana zahrálo České klavírní duo 
Helena a Radomír Melmukovi. Chorvatské písně 
zazpívala mladá sopranistka Kristina Domović 
v klavírním doprovodu Sanje Spahije a árie Anto-
nína Dvořáka zazpívaly Ksenije Sanjković a Ma-
yumi Kamei. Hudebníci České besedy zahráli 
Dvořákovu Humoresku.  Po koncertu velvyslanec 
zahájil v  podzimně vyzdobených prostorách Be-
sedy výstavu „České památky UNESCO“. 

Dvořákovo Trio – zahájení Roku české hudby 
2014 ve Vídni
V  Rakousku byl Rok české hudby 2014 zahájen 
dne 20. 2. 2014 slavnostním koncertem Dvořá-
kova tria. Koncert v mramorovém sále velvysla-
nectví se konal za účasti cca 100 zástupců z řad 
diplomatů a  české krajanské komunity a  usku-
tečnil se ve spolupráci s Českým centrem Vídeň. 

Česko-norský koncert v Národní knihovně 
v Oslo
Ve čtvrtek 22. května 2014 uspořádalo Velvysla-
nectví České republiky v Oslo ve spolupráci s Ná-
rodní knihovnou koncert českých a  norských 
hudebníků. Na   koncertě vystoupil český klari-
netový kvartet CLARUS ve složení Lukáš Broda, 
Marek Smetka, Daniel Svoboda a  Tomáš Plch 
a  mladí talentovaní norští hudebníci   - pianista 
Ole Christian Haagenrud a houslistka Sarah-Erin 
Bye. Na  koncertě zazněla premiéra skladeb vý-
znamného norského současného skladatele Try-
gve Madsena, který se osobně koncertu zúčast-
nil. Na závěr si CLARUS kvartet získal sympatie 
a  ovace za  skvělou interpretaci skladeb George 
Gershwina a Leonarda Bernsteina.

Oslavy Roku české hudby 2014 na Kubě
Dne 16. května byla ve městě Cárdenas v provin-
cii Matanzas zahájena série koncertů v  rámci 
oslav Roku české hudby 2014. První z  koncertů 
se uskutečnil představením smyčcového kvarte-

ta Metropolitanos, pod vedením houslisty Juana 
Alberta Mariňa, v křesťanském kulturním a du-
chovním centru Centro Cristiano de Reflexión y 
Diálogo-Cuba CCRD. Na programu byl kvartet č. 1 
„Z mého života” od Bedřicha Smetany a kvartet č. 
1 „Kreutzova sonáta” z repertoáru Leoše Janáčka. 
 
Oslava výročí Roku české hudby 2014 
v Brasília
Dne 30. září 2014 uspořádalo Velvyslanectví Čes-
ké republiky ve spolupráci se Sekretariátem pro 
kulturu Federálního distriktu v hl. městě Brasília 
koncert u příležitosti oslav Roku české hudby v r. 
2014. V  rámci koncertu Symfonického orches-
tru Národního divadla vystoupila jako sólistka 
česká sopranistka Lucie Silkenová. Koncert se 
uskutečnil v  divadle Pedro Calmon s  kapacitou 
1200 míst. Program koncertu, kompletně slože-
ný ze skladeb českých klasiků, přiblížil divákům 
krajan prof. Bohumil Med. V představení zazněly 
skladby Smetany, Dvořáka, Martinů a  Janáčka. 
Vrcholem představení byla vynikající interpre-
tace Rusalky či emotivní Janáčkův Taras Bulba. 
V rámci svého turné se Lucie Silkenová předsta-
vila také dne 2. října v Divadle SESI ve Vitória, hl. 
městě státu Espírito Santo, kde byla doprovázena 
komorním orchestrem. Součástí programu byly 
i v tomto případě skladby Dvořáka a Smetany. 

Sukův symfonický orchestr v Káhiře
23. října v Káhirské opeře a 24. října v Alexandrij-
ské opeře vystoupil Sukův symfonický orchestr 
dirigovaný p.  Ahmedem El Saedím. V  průběhu 
výjimečného večera zazněly skladby Mendel-
ssohnovy, Dvořákovy a Mozartovy. 

Hudba Antonína Dvořáka v Moskvě 
Dne 10. 12. 2014 se uskutečnilo pod záštitou Čes-
kého centra v Moskvě vystoupení Josefa Veselého 
(baryton)  za doprovodu Pavla Valerjeviče Skoro-
chodova, které připomnělo Rok české hudby vě-
novaný skladateli Antonínu Dvořákovi. Zazněly 
Dvořákovy Biblické písně a  v  přídavku několik 
písní od  dalších skladatelů (Verdi, Wagner, Ra-
chmaninov).

Koncert Ireny Josifoské v Bělehradě
České velvyslanectví v  Bělehradě uspořádalo 
v rámci oslav Roku české hudby 2014 a spolu s or-
ganizátory ArtLink festivalu pro mladé talenty 
koncert u  příležitosti návštěvy delegace Senátu 
Parlamentu ČR. Koncert Ireny Josifoske, držitel-
ky ocenění ArtLink Nejslibnější mladá umělky-
ně Srbska roku 2013, se uskutečnil dne 8. října 
v  reprezentačních prostorách českého velvysla-
nectví za klavírního doprovodu Uki Ovaskainena 
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z Finska. Při této příležitosti byla v předsálí slav-
nostních prostor na velvyslanectví zahájena také 
výstava Rok české hudby, kde byly představeny 
všechny kulturní akce, které české velvyslanec-
tví v rámci oslav Roku české hudby 2014 organi-
zovalo či na ni finančně podpořilo. 

Klavírní vystoupení Martina Hršela k Roku 
české hudby 2014 v Abu Dhabi
Zastupitelský úřad České republiky v Abu Dhabi 
uvedl dne 17. 10. 2014 koncert z klavírních skladeb 
čtyř velikánů české hudby v  provedení pianisty 
Martina Hršela a několika mladých emirátských 
pianistů z klavírního centra MCYCD v Abu Dhabi, 
vítězů klavírních soutěží pořádaných v SAE v le-
tech 2010-2013. Koncert Martina Hršela a  jeho 
emirátských studentů se uskutečnil v  Recital 
Hall na New York University Abu Dhabi, Saadiyat 
Campus, Arts Center 3. Jednalo se zároveň o pre-
miérový program tohoto hudebního sálu. 

Česká klavíristka Sára Medková v Tiraně
Česká klavírní umělkyně Sára Medková zahájila 
dne 14. října 2014 svým netradičním vystoupením 
mezinárodní hudební festival Pianodrom v albán-
ské Tiraně zaměřený tentokráte na klavírní mis-
try. Úvodní vystoupení patřilo progresivní české 
klavírní umělkyni Sáře Medkové, která umělecky 
ztvárnila vedle vlastních skladeb i skladby české-
ho autora Víta Zouhara, albánského skladatele
Ç. Zadeje či dílo Frederica Rzewskiho De Profun-
dis – Oratorium pro mluvícího pianistu doprová-
zené přednášením textu O. Wilda samotnou kla-
víristkou současně s hrou.

Varhanní koncerty Kateřiny Chrobokové 
v Jakartě
Pořadatelé pozoruhodného kulturního festivalu 
Salihara pozvali letos do  Jakarty cemballistku 
a  varhanici Kateřinu Chrobokovou. Její varhan-
ní recitál se uskutečnil v  pondělí 15. a  v  úterý 
16. září od 20:00 v divadle Salihara a publikum 
uslyšelo různorodý výběr z  širokého repertoá-
ru české varhanice a  cemballistky: od  baroka 
ve skladbách Johanna Sebastiana Bacha přes 20. 
století Oliviera Messiaena po současnost v jejích 
vlastních kompozicích.

Český Epoque Quartet oslnil publikum 
ve Zrenjaninu
České velvyslanectví v Bělehradě se v rámci pro-
pagace české kultury a  umění v  Srbsku snažilo 
prostřednictvím svých projektů oslovit také srb-
ské obecenstvo mimo hlavní město. Ve spoluprá-
ci s festivalem České sny a za přispění Kulturního 
centra města Zrenjaninu, připravilo české velvy-

slanectví dne 17. 10. 2014 koncert špičkového čes-
kého tělesa Epoque Quartet v prostorách Barok-
ního sálu budovy Zrenjaninské radnice. 

Koncert české violistky Jitky Hosprové 
v Santiagu
Vynikající česká violistka Jitka Hosprová vystou-
pila dne 17. června 2014 v sále městského divadla 
čtvrti Las Condes v Santiagu de Chile. J. Hosprová 
interpretovala skladby J. C. Bacha a P. Hindemi-
tha, a to v doprovodu smyčcového orchestru Uni-
versidad Mayor, kde následující den vyučovala 
početnou skupinu studentů i pedagogů. Vystou-
pení se konalo v  rámci mezinárodní koncertní 
sezóny organizované univerzitou, radnicí a měst-
ským divadlem.

Guarneri Trio Prague a barytonista Filip 
Bandžak v Limě 
Velvyslanectví ČR v  Limě uspořádalo dne 16. 9. 
2014 komorní koncert světově uznávaného Guar-
neri Trio Prague. Soubor třech předních českých 
sólistů, houslisty Čeňka Pavlíka, violoncellisty 
Marka Jerie a klavíristy Ivana Klánského vystou-
pil rovněž v sále Santa Ursula na pozvání limské 
filharmonické společnosti. Ve dnech 26. 10. – 2. 
11. navštívil Limu přední český barytonista Fi-
lip Bandžak a  vystoupil na  dvou prestižních 
koncertech Mezinárodního festivalu současné 
vážné hudby, pořádaných neziskovou organizací 
ERART v Limě a rovněž na oslavě státního svát-
ku na rezidenci velvyslance.

Vystoupení českého violoncellisty v Tallinnu
Na  prestižním koncertě komorní hudby 
v  Tallinnském Hopner House vystoupil dne 
9. listopadu 2014 jeden z  předních českých vi-
oloncellistů Petr Nouzovský společně s  vio-
loncellistkou Sigrid Kuulmann-Martin, cellis-
tou Andreasem Lendem a  pianistkou Irinou 
Zahharenkovou, kteří jsou v  Estonsku uznáva-
nými hudebníky.

Dvořákovy Slovanské tance sklidily v JAR 
mimořádný úspěch
Ve dnech 17. - 20. 10.2014 se v  JAR konala série 
klavírních recitálů Michaely Malé a Lukáše Klán-
ského. Uspořádání koncertů v  Kapském Městě, 
Muizenbergu a  Johannesburgu podpořilo Vel-
vyslanectví ČR v  Pretorii. Na  všech koncertech 
zazněly Slovanské tance Antonína Dvořáka v pů-
vodním provedení pro čtyřruční klavír, dále kla-
víristé sólově zahráli krátké skladby Bedřicha 
Smetany. Dne 21. 10. 2014 Michaela Malá a Lukáš 
Klánský vystoupili i na recepci ke státnímu svát-
ku ČR. 
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V  loňském roce byla po  druhé zahájena dětská 
mezinárodní soutěž „Český Honza na cestách“. 
Mezinárodní ocenění Českého Honzy  je udělo-
váno jednou ročně talentovaným a tvořivým čes-
kým dětem trvale žijícím v zahraničí, a to ve věku 
od 6 do 18 let.  Soutěž je učena všem, kteří mají 
rádi tvořivé psaní, výtvarné projekty nebo vyni-
kají v  dalších oborech. Především je určen pro 
podporu a  inspiraci českých dětí žijících v  za-
hraničí, aby užívaly svůj mateřský jazyk -češti-
nu- volně, tvořivě, přirozeně a s radostí a stejně 
tak dokázaly svými výtvarnými díly vyjádřit svůj 
vztah k Čechám. Zapojením se do soutěže je dě-
tem také umožněno představit svůj talent dalším 
českým dětem a široké veřejnosti.

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhlo v  létě 
v rámci konference Česká škola bez hranic pořá-
dané každoročně ve spolupráci s MZV ČR za účas-
ti zmocněnce pro krajanské záležitosti pana Kar-
la Kühnla a  členů poroty. 

V rámci veřejné diplomacie realizují zastupi-
telské úřady České republiky prezentace v ze-
mích své působnosti. V této části Vám nabízí-
me pouze malý výběr z mnoha aktivit, které 
se uskutečnily v  roce 2014. Úplný přehled 
aktivit a více informací k jednotlivým akcím 
z oblasti filmu, divadla, literatury, výtvarné-
ho umění, architektury a mnoha dalších obo-
rů můžete nalézt na webových stránkách jed-
notlivých zastupitelských úřadů.

Návštěva Divadla Sklep v Afghánistánu
České vojáky působící v  Afghánistánu přijelo 
dne 16. 10. 2014 podpořit několik členů legen-
dárního souboru Divadla Sklep. Iniciativa vzešla 
přímo od členů souboru a velvyslance v Afghá-
nistánu pana Miroslava Koska. Divadelní soubor 
odehrál několik scének ze své hry Besídka 2014, 
která je plná zábavných skečů trvajících přes 
dvě hodiny. Vojáci ocenili autogramiádu a  mož-
nost vyfotit se se známými herci.   Soubor také 
navštívil českou ambasádu v Kábulu a pozdravil 
se s místní komunitou. 
http://www.mzv.cz/kabul

Český dokument otevřel lidskoprávní 
filmový festival v Tiraně
Dokument Velká noc (2014) českého režiséra Pet-
ra Hátle zahájil dne 22. září 2014 Mezinárodní 
festival lidskoprávních filmů v  Tiraně. Samotné 
projekci předcházelo slavnostní zahájení festiva-
lu za účasti ministryně školství a sportu Albánie 
a  zástupců albánské kulturní sféry, nevládních 
organizací a  zástupců diplomatického sboru, 
na němž vystoupil i Petr Hátle, který byl hostem 
festivalu. Letošní ročník festivalu se konal i díky 
podpoře Velvyslanectví České republiky v  Tira-
ně, které tak připomenulo lidskoprávní dimenzi 
české zahraniční politiky.
http://www.mzv.cz/tirana

Spisovatel Michal Ajvaz na setkání 
spisovatelů v Alžírsku
Ve dnech 28. a 29. října 2014 se v Alžíru konala 
akce pod záštitou Delegace EU a  Ministerstva 
kultury ADLR s  názvem Setkání evropských 
a  maghribských spisovatelů. Českou republiku 
reprezentoval přední český spisovatel Michal Aj-
vaz. Jednalo se již o 6. ročník setkání, které v mi-
nulosti bylo koncipováno jako setkání zejména 
s alžírskými spisovateli. Tentokrát se ho však zú-
častnili také autoři z Tuniska a Maroka. 
http://www.mzv.cz/algiers
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Pásmo „Milestones before the Storm“ 
v Sarajevu a výstava „Hot & Cold“ v Baku
Středoevropská kulturní platforma (PCCE – 
Platform Cultural - Central Europe) byla zalo-
žena v  roce 2001 a  je zastoupena Českou re-
publikou, Maďarskem, Polskem, Slovenskem 
a  Rakouskem. Cílem Platformy je společná kul-
turní prezentace zemí střední Evropy mimo 
země EU. Cílovými státy pro projekty v roce 2014 
se staly Bosna a  Hercegovina a  Ázerbájdžán. 
Rakouské předsednictví uspořádalo setkání 
představitelů zemí Středoevropské kulturní plat-
formy v Sarajevu a uspořádalo společnou kultur-
ní prezentaci, která v předvečer výročí vypuknutí 
1. světové války představila země PCCE v Bosně 
a  Hercegovině. Komponované pásmo nazvané 
„Milestones before the Storm“ se konalo 21. květ-
na 2014 v Bosenském institutu v Sarajevu.      
České předsednictví ve druhé polovině roku 2014 
uspořádalo v  září pravidelné zasedání v  Ostra-
vě v  multifunkční hale Gong. Účastníci setká-
ní navštívili také hornické muzeum v  Landeku 
a  unikátní industriální park Dolní Vítkovice. 
V  listopadu byl v  rámci našeho předsednictví 
zorganizován společný výstavní projekt nápojo-
vé kultury nazvaný „Hot & Cold“ v Ázerbájdžánu. 
Projekt představil v  Baku novou tvorbu vybra-
ných skláren a porcelánek z regionu střední Ev-
ropy. V  letních měsících 2015 bude tato výstava 
uvedena také v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou. 

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 histo-
rie se stala dobře známou doslova v celém světě. 
V posledních letech organizátoři výstavy obdrží 
pravidelně více než 25 000 velice kvalitních vý-
tvarných děl od  dětí nejen z  České a  Slovenské 
republiky, ale i z dalších 60 - 70 států, včetně exo-
tických zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, 
Indie, Pákistán, Keňa, Malajsie, Srí 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. 

Akce Středoevropské 
kulturní platformy 

Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava Lidice 

2. ročník soutěže 
„Český Honza na cestách“  

Výběr z dalších 
kulturních akcí v zahraničí

Lidice 2014 – Hongkong
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Česká piva slavila u španělského publika 
opět úspěch
Dne 19. května 2014 se v  prostorách reziden-
ce české velvyslankyně v  Madridu uskutečni-
la prezentace a  ochutnávka vybraných druhů 
českých piv. Akce se kromě profesionálních 
distributorů a  obchodních zástupců jednotli-
vých značek zúčastnili také majitelé restaurací 
a novináři. Velký úspěch slavila piva malých ro-
dinných pivovarů a speciality jako černé nebo 
nepasterizované pivo.
http://www.mzv.cz/madrid

Odhalení pamětního místa Václavu Havlovi 
ve Filadelfii
Na  počest bývalého prezidenta a  českého dra-
matika Václava Havla byl v  úterý 5. srpna 2014 
ve Filadelfii odhalen pamětní koutek. Tento akt 
byl uskutečněn na počest 20. výročí udělení ceny 
1994 Philadelphia Liberty Medal Václavu Havlovi 
v  prostorách historické Independence Hall, kde 
byla v roce 1918 presidentem Tomášem Garrigu-
em Masarykem vyhlášena nezávislost Českoslo-
venska. Vzpomínkové místo se nachází na  pro-
minentní třídě Benjamin Franklin Parkway 
ve Filadelfii, kde byla v blízkosti české státní vlaj-
ky zasazena lípa, národní strom České republiky, 
s nedaleko umístěnou  stylovou lavičkou. Pamět-
ní desky doplňují obě místa.
http://www.mzv.cz/ny

Pocta Bohuslavu Martinů v Buenos Aires
České kulturní centrum v Argentině uvádělo 12. 
ročník festivalu Primavera de Praga en Buenos 
Aires – 2014. Akce se konala v  prostoru “Usina 
del Arte” v argentinském hlavním městě v sobotu 
27. září 2014. Letošní ročník nesl podtitul “Pocta 
Bohuslavu Martinů (1890 – 1959)” a konal se pod 
záštitou Nadace Bohuslava Martinů v Praze, pod 
záštitou Velvyslanectví České republiky v Argen-
tině a za podpory Nadace Bohuslava Martinů.
http://www.mzv.cz/buenosaires

Varhanní koncert ke státnímu svátku 
České republiky v Tbilisi
Velvyslanectví České republiky v Gruzii uspořá-
dalo u příležitosti státního svátku České republi-
ky dne 28. října 2014 v římskokatolickém kostele 
sv. Petra a Pavla v Tbilisi koncert české varhan-
ní hudby. Český varhaník Martin Maxmilian 
Kaiser představil díla Františka Xavera Brixiho, 
Jana Křtitele Kuchaře, Jiřího Ignáce Linka, Jana 
Evangelisty Kypty, Josefa Kličky, Vítězslava Nová-
ka a Bedřicha Antonína Wiedermanna. Na závěr 
koncertu pak zazněla varhaníkova improvizace 
na Svatováclavský chorál.
http://www.mzv.cz/tbilisi
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Český a slovenský filmový festival v Mel-
bourne a Sydney
Letošní festival představil více než 40 celovečer-
ních hraných, dokumentárních a krátkých sním-
ků a  připomněl 25. výročí sametové revoluce. 
Pohled na historické události ve střední Evropě 
přinesla trilogie Hořící keř režisérky Agnieszky 
Holland. Surrealistické dílo mezinárodně oce-
ňovaného výtvarníka a  filmového režiséra Jana 
Švankmajera představila rozsáhlá retrospektiva 
jeho filmů a výstava „Dialog mezi filmem a výtvar-
ným uměním“. Čtvrtstoletí od  pádu komunismu 
v  Československu připomenula výstava „Praha 
objektivem tajné policie“. Návštěvníci festivalu 
se setkali také s  pozvanými hosty, slovenským 
režisérem Robertem Kirchhoffem a  historikem 
z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze 
Adamem Hradilkem.
http://www.mzv.cz/sydney

České loutky v Havaně
11. ročníku Mezinárodního loutkového festivalu 
pořádaného ve dnech 19. -27. 4. 2014 ve městě Ma-
tanzas se za podpory Velvyslanectví České repub-
liky v Havaně účastnil i český loutkářský soubor 
Karromato, který kromě vystoupení zprostřed-
koval českou loutkářskou tradici hned dvakrát 
i obyvatelům Havany. Loutkáři vystoupili ve zná-
mém dětském divadle Colmenita a  Kulturním 
centru Loyola v centru Havany. 
http://www.mzv.cz/havana

Vystoupení českého souboru pantomimy 
Tatenhorse v Goe a Kérale
Originální český soubor Tatenhorse založený 
Miroslavou Čechovou a  Radimem Vizvárym vy-
stoupil na začátku února 2014 se svým strhujícím 
představením „S/He is Nancy Joe“ v indické Goe 
a Kérale. Skupina Tantehorse ojedinělým způso-
bem kombinuje prvky grotesky, komedie, vlivy ja-
ponského divadelního umění a černého humoru, 
surrealismu i  dekadence a  propojuje jednotlivé 
umělecké formy baletu, tance, divadla a  street-
-artu

V Bhútánu proběhl historicky první Český 
filmový festival
„Český filmový festival“ uspořádal ZÚ Dillí ve spo-
lupráci s Ministerstvem informací a spojů Bhútá-
nu v Thimphú ve dnech 14. - 16. 2. 2014. Zahájení 
přehlídky českých filmů, který se konal v rámci 
„Týdne české kultury“, se zúčastnili také členové 
bhútánské vlády. Zahajovacím filmem festivalu 
byl oscarový snímek „Kolja“, dále byly představe-
ny filmy „Bobule“ a „Tajnosti“.
http://www.mzv.cz/newdelhi
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Bienále fotografie a vizuálního umění Liège 
2014 a výstava Brilliant By Design 
Více než 30 českých vizuálních umělců se před-
stavilo v březnu v belgickém městě Liège na Bi-
enále fotografie a  vizuálního umění. Svá díla 
vystavili v  rámci projektu O  židli, vytvořeném 
českými kurátory pro toto prestižní bienále, kte-
ré trvalo od 15. března do 25. května 2014 v něko-
lika výstavních prostorách v Liège. 
Brilliant By Design je název výstavy českého 
skla a porcelánu, která byla od 28. března 2014 
do  začátku června uvedena v  Design Museum 
Gent. Jejím cílem bylo zdůraznit kvalitu i rozma-
nitost práce českých designérů, kteří se těmto 
komoditám věnují. Výstava zasazovala moderní 
design do historického kontextu a poukazovala 
tak na rozličné aspekty vývoje české tradice vý-
roby skla a porcelánu. 
http://www.mzv.cz/brusel

Výstava českých loutkových divadel v Pueble
Od 12. 12. 2013 do 2. února 2014 bylo možno v  jed-
nom z nejvýznamnějších mexických měst Puebla 
shlédnout výstavu českých historických loutko-
vých divadel. Expozice byla umístěna v nejpres-
tižnější městské galerii, nacházející se na  hlav-
ním náměstí v historické budově Municipálního 
Paláce. Obsahovala 11 kompletních loutkových 
divadel, 46 scénografií, více než 70 loutek a  do-
bový nábytek. Výstavu rovněž doplňovala dobo-
vá literatura, divadelní hry a katalogy. Exponáty 
na  výstavu zapůjčilo české divadlo Karromato, 
jehož členové rovněž zajistili odbornou instalaci 
celé expozice. 
http://www.mzv.cz/mexico

Výstavy českých fotografů v Soligorsku 
a Minsku 
Výstava z cyklu „MONO“ předního českého foto-
grafa Martina Stránky byla dne 14. března 2014 
slavnostně zahájena v soligorském vlastivědném 
muzeu. Velvyslanectví České republiky v  Mins-
ku ve spolupráci s Českým centrem v Kyjevě po-
skytlo dále projektu výstavy Anatomie fotografie 
Zdeňka Lhotáka z výstav „Spartakiáda“ a „Auto-
portrét“. V roce 2013 byl do projektu zařazen vý-
běr fotografií z kolekce Roberta Vana.
http://www.mzv.cz/minsk
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Hra Dobytí severního pólu v Nigérii
Dne 12. 3. 2014 byla v Abuji ve velkém sále budo-
vy Merit House uvedena Cimrmanova hra Dobytí 
severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 
1909 v podání místního divadelního souboru Jos 
Repertory Theatre. Hru v anglickém znění zreží-
roval zakladatel a režisér souboru, p. Patrick-Ju-
de Oteh. V  r. 2013 uvedl soubor, který sdružuje 
amatérské herce a tanečníky, v Abuji hru Václava 
Havla Audience.
http://www.mzv.cz/abuja

Maratón české architektury v Sarajevu 
Dne 14. 11. 2014 byla v sarajevském Historickém 
muzeu zahájena výstava Generace +, která se 
uskutečnila díky iniciativě Centra pro středo-
evropskou architekturu a místní umělecké aso-
ciace Crvena. Součástí projektu byla i projekce 
filmu „Oko nad Prahou“, který je poctou dílu vý-
znamného českého architekta Jana Kaplického 
(1937-2009).
http://www.mzv.cz/sarajevo
 
Otevření Síně W. Vasulky v Reykjavíku
Islandská národní galerie otevřela dne 16. října 
2014 „Síň W. Vasulky“ (Vasulka Chamber, Vasul-
ka-Stofa). Woody Vasulka, rodák z  Brna, patří 
k  světovým zakladatelům videoartu, nové umě-
lecké formy vznikající od konce 60. let minulého 
století. „Síň W. Vasulky“ obsahuje nejen archív, 
ale podporuje i výzkum v oblasti mediálního umě-
ní s konkrétním cílem zachovat a zprostředkovat 
islandské umění. „Síň W. Vasulky“ spolupracuje 
s Vysokým učením technickým v Brně a s Filmo-
vou a  televizní fakultou Akademie múzických 
umění v Praze.
http://www.mzv.cz/oslo

Zahájení výstavy Dívky z pokoje 28 
v São Paulo
Dne 22. května byla v Sao Paulo zahájena výsta-
va nazvaná „Dívky z pokoje 28“ k uctění památky 
Židů vězněných v koncentračním táboru v Tere-
zíně. Výstava představila ukázky kreseb interno-
vaných dívek, řadu dobových dokumentů, histo-
rický kontext obsazení Československa, ukázky 
z výtvarných, literárních i hudebních děl význač-
ných osobností, jakož i  informace o tisících dal-
ších lidí, kteří prošli Terezínem a z nichž většina 
byla později zavražděna v Osvětimi. Výstavy, vy-
tvořené a organizované paní Hannelore Brenner, 
za  podpory Ministerstva zahraničních věcí Ně-
mecka a Generálního konzulátu ČR v Sao Paulo, 
se zúčastnily dvě přímé pamětnice událostí v Te-
rezíně, paní Vera Nath a paní Monika Stránská. 
http://www.mzv.cz/saopaulo
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Nový pohled na české sklo v Jakartě
Při příležitosti oslavy státního svátku uspořádalo 
velvyslanectví 28. října 2014 v hotelu Mandarin 
Oriental v Jakartě výstavu českého skla. V expo-
zici byly zastoupeny ukázky z  produkce sedmi 
českých skláren od  tradičních vzorů a  brusů, 
jež jsou v Indonésii stále žádané, přes svítidla až 
po současný design, který vzbudil u návštěvníků 
mimořádný zájem.
http://www.mzv.cz/jakarta

Kola pro Afriku
24. listopadu se v gambijském Gunjuru uskuteč-
nila další předávka 855 kol, které do Gambie po-
slali čeští dárci. Přidali se tak k  více než 2.300 
kolům, na kterých už žáci z 25 gambijských škol 
do školy jezdí. Důležitou součástí předávky bylo 
i pětidenní školení pro mechaniky, kteří se o kola 
budou v budoucnu starat. Sběr kol a jejich dopra-
vu do Gambie zajišťuje česká obecně prospěšná 
společnost Kola pro Afriku z  Ostravy. Již třetím 
rokem sbírá od českých dárců kola, která slouží 
gambijským dětem při cestě za vzděláním. 
http://www.mzv.cz/accra

Výstava Česko-srbské vztahy v architektuře 
Bělehradu 
Velvyslankyně Ivana Hlavsová zahájila dne 28. 
března v  Etnografickém muzeu výstavu Česko-
-srbské vztahy v  architektuře Bělehradu (1836-
1941), která byla otevřena do  13. dubna 2014. 
Všechny přítomné pozdravili a  o  práci českých 
architektů v Bělehradě a v Srbsku pohovořili ře-
ditel Etnografického muzea pan Miroslav Tasić 
a náměstek ministra kultury pan Miladin Lukić. 
Výstava byla slavnostně zakončena 13. dubna 
koncertem známého českého varhaníka a klaví-
risty Pavla Kohouta a srbské operní zpěvačky, pů-
sobící v České republice Gabriely Ubavić. 
http://www.mzv.cz/belgrade

Dny moravského folklóru v Podgorici
Velvyslanectví České republiky v  Podgorici 
ve  spolupráci s  folklórním sborem „Slovácký 
soubor KYJOV“ srdečně pozval krajany i  další 
přátele našeho folklóru na  kulturní akci „Dny 
moravského folklóru“ ve dnech 22. – 24. 10. 2014. 
Spolu se Slováckým souborem Kyjov kromě Po-
drumu Šipčanik vystupovali také představitelé 
místních folklórních skupin – KUD Njegoš Ce-
tinje a Folklorni sbor Crna Gora. Slovácký sou-
bor Kyjov, který na Černé Hoře vystupoval spolu 
s tanečním sborem byl doprovázen i cimbálovou 
muzikou Jury Petrů.
http://www.mzv.cz/podgorica
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Český kulturní víkend v Pekingu
Velvyslanectví České republiky v  Pekingu se 
v  rámci projektu embassyart rozhodlo obohatit 
pekingské kulturní prostředí v  listopadu dvěma 
akcemi. První z nich se nesla ve znamení eroti-
ky a spirituality. Celkem čtyři umělci představili 
svoje umění, co by multikulturní dialog. Dva čeští 
fotografové Jan Saudek a Vladimír Židlický vysta-
vili svoje známé fotografie, jejíž věčnou inspirací 
je ženské tělo. Čínská umělkyně Man Kaihui při-
pravila pro návštěvníky výstavy unikátní grafiky 
s  budhistickou tématikou. Klíčovou roli na  této 
výstavě sehrál mistr Wu Desheng svými pre-
cisně uměleckými kusy vyřezanými do  jadeitu.  
Druhá výstava představila česko argentinského 
umělce Federico Díaze v Muzeu Ústřední akade-
mie výtvarných umění Číny. V této prestižní čín-
ské instituci představil svůj nový projekt nazvaný 
Svařený ornament doby zaměřující se na pohyby 
člověka přenášené do umění.
http://www.mzv.cz/beijing 

Koncerty Mňágy a Žďorp v Číně
V  souvislosti s  nahrávkou nového alba Made in 
China podnikla skupina Mňága a  Žďorp turné 
po  Číně. První vystoupení se konalo v  Šanghaji 
(1. května) a  v  Pekingu (3. května) v  rámci hu-
debního festivalu Strawberry. Velvyslanectví 
v Pekingu pozvalo všechny krajany a přátele také 
na koncert skupiny, který se uskutečnil v sobotu 
10. května 2014 v  areálu velvyslanectví. Posled-
ní koncert se uskutečnil v Šen-čenu (12. května) 
v rámci hudebního festivalu Tomorrow. 
http://www.mzv.cz/shanghai

Film Hořící keř získal v Hongkongu cenu 
SIGNIS
Český film Hořící keř režisérky Angniezsky 
Holland, který byl v hongkongské premiéře uve-
den na Mezinárodním filmovém festivalu v Hong-
kongu, získal cenu SIGNIS, kterou uděluje Svě-
tová katolické asociace pro komunikaci filmům, 
které se věnují sociálním a humanitárním problé-
mům a zároveň mají umělecké i duchovní hodno-
ty. Generální konzulát ČR v Hongkongu připravil 
ve  spolupráci s  Hong Kong Jewish Film Festival 
také promítání filmu V tichu režiséra Zdeňka Ji-
ráského. Místo původně zamýšleného dokumen-
tu vznikl mimořádně vizuálně i  emocionálně 
působivý hraný tvar, který filmově již zdánlivě 
vytěžené téma zpracoval inovativním způsobem 
a s nebývalou intenzitou.
http://www.mzv.cz/hongkong
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Evropský filmový festival v Addis Abebě 
V Addis Abebě se od 3. – 17. 10. 2014 konal tradiční 
Evropský filmový festival. Svými filmy se kromě 
České republiky prezentovaly Itálie, Irsko, Fran-
cie, Finsko, Belgie, Dánsko, Německo, Švédsko, 
Nizozemí, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko 
a Velká Británie. Filmy byly promítány v Italském 
kulturním institutu, v  Goethe Institutu a  v  síd-
le Etio-francouzké aliance. ČR byla zastoupena 
animovaným filmem Fimfárum 2 podle pohádek 
Jana Wericha. 
http://www.mzv.cz/addisababa

Virginie Walterová v Káhirské opeře
Za doprovodu Káhirského symfonického orches-
tru a  v  rámci symfonického programu „Beetho-
venových devět symfonií“ zapěla česká sólistka 
Virginie Walterová v sobotu 11. října svým altem 
v  mistrově Deváté. Virginie Walterová je uzná-
vanou sólistkou, absolventkou Pražské konzer-
vatoře a Akademie hudebních umění v Praze. Je 
rovněž vítězkou Světové ceny Antonína Dvořáka.
http://www.mzv.cz/cairo

České filmy na festivalu „Al Este de Lima“
Ve dnech 7. – 17. května proběhl 5. ročník festivalu 
filmové tvorby ze zemí střední a východní Evro-
py. Mezi promítanými snímky v  Limě a  dalších 
provinciích Peru bylo i  jedenáct českých filmů. 
Zahájení festivalu bylo věnováno nedávno zesnu-
lé režisérce Věře Chytilové, významné osobnosti 
experimentálního filmu a  české nové vlny. Spo-
lečně s  Velvyslanectvím České republiky nabídl 
festival výstavu „Jan Švankmajer – Dimenze dia-
logu/Mezi kinematografií a  krásným uměním“ 
o životě a díle génia animace Jana Švankmajera 
společně s  projekcí jeho sedmi filmů. V  rámci 
sekce „Fokus“ byly promítány filmy zaměřující se 
na období 25ti let od pádu berlínské zdi a na život 
Romské komunity. 
http://www.mzv.cz/lima

Zahájení výstavy 11 světů v estonském 
Haapsalu
23. října 2014 byla v  Muzeu Iloni Wiklandové 
v Haapsalu slavnostně zahájena výstava součas-
né české dětské ilustrace „11 světů“. Představila 
jedenáct českých autorů mladší a střední genera-
ce s velmi rozdílnými přístupy od tradiční ilust-
rační techniky až po svět komiksu. Záměrem bylo 
učinit výstavu zajímavou pro dospělé i děti a pro-
to každý z  autorů na  dvou panelech představil 
sám sebe i ukázky ze své tvorby. Pro nejmenší ná-
vštěvníky byla připravena soutěž v podobě kvízu.
http://www.mz.cz/tallin 

Postřižiny v Manile 
Dne 11. 6. 2014 v kinosále Alliance Française mělo 
filipínské publikum možnost shlédnout Postřiži-
ny, hrabalovskou filmovou klasiku režiséra Jiřího 
Menzela. Romantická komedie o  pivní poetice 
a  umění českých sládků, restauratérů a  konzu-
mentů byla představena v rámci Měsíce evropské 
gastronomie, ve  které barvy ČR hájí restaurace 
Pivo Praha, provozující český mikropivovar. 
http://www.mzv.cz/manila

Film Klauni ve finských kinech
Dne 9. května 2014 měl ve finských kinech pre-
miéru film Klauni. Jedná se o nový film Viktora 
Tauše, který vznikl v  koprodukci ČR – Finsko - 
Slovensko - Lucembursko podle scénáře Petra 
Jarchovského. Film vypráví příběh klaunské sku-
piny Busters, jejíž vystoupení vnášela do totalitní 
šedi jiskřičku svobody. Jenže pak se jejich cesty 
ve zlém rozešly; proč, to vyjde najevo až po třice-
ti letech. Klaunské duo Oldřich Kaiser – Jiří Lá-
bus doplňuje francouzský herec Didier Flamand. 
Partnerku Jiřího Lábuse hraje finská herečka 
Kati Outinen.
http://www.mzv.cz/helsinki

Výstava děl Jiřího Koláře u příležitostí stého 
výročí jeho narození v Paříži
Pařížské galerie Le Minotaure a Alain Le Gaillard 
společně s Českým centrem v Paříži uspořádaly 
jedinečnou výstavu děl českého umělce Jiřího 
Koláře u příležitosti stého výročí jeho narození. 
Vernisáž se konala dne 10. dubna 2014 za  pří-
tomnosti velvyslankyně ČR v  Paříži paní Marie 
Chatardové. Při příležitosti této výstavy vznikla 
také kniha, jejíž autorky Jana Claverie a  Marie 
Klimešová připomněly dílo českého umělce, kte-
rý od 80. let 20. století pobýval ve Francii a jehož 
tvorba ovlivnila i francouzskou kulturní scénu.
http://www.mzv.cz/paris

Výstava obrazů českých malířů v Temucu
Výstavu obrazů ze soukromé sbírky krajana 
Dr. Václava Fialy nazvanou „101 pohledů na Čes-
kou republiku“ zorganizovalo dne 7. 3. 2014 vel-
vyslanectví ČR v  Chile ve  spolupráci s  místní 
Univerzitou de la Frontera. Návštěvníci mohli 
shlédnout litografie výtvarných děl předních čes-
kých malířů 20. století, jako jsou L. Jiřincová, E. 
Filla, J. Zrzavý, V. Rabas, K. Lhoták, K. Svolinský, 
C. Bouda, J. Lada, M. Švabinský, A. Born a další. 
http://www.mzv.cz/santiago
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Očima vědce – výstava fotografií v Rijece
Oči vědce vidí neviditelné. Mozek vědce rozumí 
nesrozumitelnému. Hodnotu jeho objevů nelze 
vyčíslit. Akademie věd České republiky předsta-
vila ve dnech 8. 4. – 7. 5. 2014 v rámci akce Fes-
tival znanosti v Rijece výstavu s názvem Očima 
znanstvenika. Výstava představila na netradič-
ních velkoplošných fotografiích aktuální témata 
výzkumu vědců z  deseti ústavů Akademie věd 
ČR. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil 
velvyslanec České republiky pan Martin Košatka.
http://www.mzv.cz/zagreb

Dokument o Václavu Havlovi na Trinity 
College v Dublinu
U příležitosti Dne lidských práv byl 10. prosince 
2014 na  dublinské Trinity College veřejně pro-
mítnut nový životopisný dokumentární film re-
žisérky Andrey Sedláčkové „Život podle Václava 
Havla“. Česko-francouzský filmový dokument po-
prvé mapuje všechna životní údobí Václava Hav-
la. Na úvod večera jej představila velvyslankyně 
ČR v Irsku Hana Mottlová a připomněla divákům 
vazby Václava Havla k Trinity College (v roce 1996 
mu tato nejslavnější irská univerzita udělila čest-
ný doktorát práv) a zmínila se o pamětním místu 
v centru Dublinu - lavičce Václava Havla v parku 
přiléhajícím ke katedrále sv. Patrika.
http://www.mzv.cz/dublin

Literární večer k 10. výročí vstupu 
do Evropské Unie v Římě
Velvyslanectví České republiky spolu s Velvysla-
nectvím Slovenské republiky v Římě uspořádaly 
dne 16. června 2014 literární večer k  10. výročí 
vstupu obou zemí do EU v prestižním Domu lite-
ratury v  centru Říma. Tento projekt navazující 
na „Noc literatury“ v ČR představil 4 přední spiso-
vatele obou zemí a jejich italské překlady. Úryv-
ky z  knih českých autorů: Noční práce (Jáchym 
Topol), Sedmikostelí (Miloš Urban), Noc pod Ber-
línem (Jaroslav Rudiš) a Selské baroko (Jiří Hájí-
ček) přednesli místní studenti herectví. 
http://www.mzv.cz/rome

Izložba Akademije znanosti Republike Češke

Očima
znanstvenika

Oči znanstvenika  
vide nevidljivo.

Mozak znanstvenika  
razumije nerazumljivo.

Njegova su otkrića  
neprocjenjiva.

Sveučilište u Rijeci 
8. 4. 2014. – 7. 5. 2014.
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Legendární gymnastka Věra Čáslavská 
na Velvyslanectví ČR v Japonsku
Zrekonstruované Velvyslanectví ČR v  Tokiu se 
poprvé otevřelo veřejnosti 15. října 2014 za účas-
ti legendární gymnastky V. Čáslavské premiérou 
filmu „Věra 68“, slavnostním křtem knihy „Duše 
barvy sakur – Věra Čáslavská“ a  zahajovací re-
cepcí. Sedminásobná olympijská vítězka a  čtyř-
násobná mistryně světa zavítala do  Japonska 
u příležitosti 50 let od konání olympiády v Tokiu. 
Právě zde získala v  roce 1964 tři zlaté medaile 
i  srdce Japonců. Od  té doby je vedle dalších mi-
mořádných osobností ikonou ČR a propagátorkou 
vztahů s Japonskem, o čemž svědčí i skutečnost, 
že je nositelkou „Řádu vycházejícího slunce“.
http://www.mzv.cz/tokyo 

Účast ČR na Mezinárodním festivalu 
sokolnictví v Abu Dhabi
Ve dnech 7. -13. prosince 2014 se v Abu Dhabi pod 
záštitou prezidenta SAE uskutečnil 3. ročník Me-
zinárodního festivalu sokolnictví (International 
Festival of Falconry). Hostitelem akce  byl Emi-
rates Falconers´ Club a  spoluorganizátorem In-
ternational Association of Falconry (IAF), která 
v současnosti sdružuje 92 sokolnických organiza-
cí po celém světě. Českou republiku na festivalu 
reprezentovali zástupci Klubu sokolníků při Čes-
komoravské myslivecké jednotě, která je jediným 
českým sokolnickým uskupením a členem IAF je 
již od r. 1994.
http://www.mzv.cz/abudhabi 

Český běžec pomáhal dětem syrských 
uprchlíků v Jordánsku
Český vytrvalostní běžec David Chrištof proběhl 
během jedenácti dnů napříč celým Jordánskem 
a získal tak více než 12 tisíc dolarů na podporu 
vzdělávání dětí syrských uprchlíků. David Chriš-
tof, který žije od září 2013 v Jordánsku, již v minu-
losti absolvoval několik podobných projektů. Běh 
Jordánskem v délce 486 km zakončil symbolicky 
v uprchlickém táboře Zátarí. V součinnosti s cha-
ritativní organizací Mercy Corps a za pomoci vel-
vyslanectví České republiky v Ammánu byla vy-
brána nemalá částka, která přispěla  ke zlepšení 
vzdělávání syrských  a jordánských dětí.
http://www.mzv.cz/amman

Český houslový virtuóz vystoupil 
v Bangkoku
Ve dnech 19. a 20. prosince 2014 se v koncertním 
sále Hudební akademie Mahidolovy university 
v  Bangkoku uskutečnily dva předvánoční kon-
certy, které uzavřely letošní oslavy 40. výročí 
navázání diplomatických vztahů mezi Českou 
republikou a Thajským královstvím. Na koncer-
tě v  podání Thailand Philharmonic Orchestra, 
kterou řídil hostující švýcarský dirigent Claude 
Villaret, vystoupil jako sólista renomovaný mla-
dý český houslista Jiří Vodička. 
http://www.mzv.cz/bangkok
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Výstava českých ilustrátorů dětských knih 
v Phnompenhu
Velvyslanec ČR z Bangkoku V. Grepl a ministry-
ně kultury a umění Kambodžského království S. 
Phoeurng zahájili 17. 10. 2014 výstavu „Kouzelný 
svět českých ilustrátorů dětských knih“ v  his-
torické budově kambodžské Národní knihovny. 
Tato v Kambodži ojedinělá akce zaměřená přede-
vším na dětské publikum představila výběr z nej-
lepších českých dětských ilustrátorů posledního 
století. 
http://www.mzv.cz/phnompenh

Výtvarnice Eva Koťátková v Torontu
Nezisková organizace Art en Valise představila 
výtvarnici Evu Koťátkovou kanadskému publiku 
výstavou v Scrap Metal Gallery v Torontu. Akce 
se konala od 3.4. do 27.6.2014. Výstavu uvedla re-
nomovaná newyorská kurátorka Cecilia Alema-
ni. Výtvarnice vytvořila přímo na místě speciální 
umělecké dílo. 
http://www.mzv.cz/toronto

Noc evropské literatury v Lisabonu
Velvyslanectví České republiky představilo 
v  rámci známého projektu nestora české litera-
tury Františka Listopada, který je sice v Portu-
galsku znám jako divadelník i spisovatel, ovšem 
s  výjimkou jeho bohaté básnické tvorby. Verše 
jeho české poémy s portugalským názvem Terra 
é Carvão e Limões, přeložené do  portugalštiny 
u  příležitosti tohoto festivalu, recitoval známý 
portugalský herec a  dramaturg Júlio Martín da 
Fonseca. Čtení s účastí autora probíhalo v Palá-
cio dos Condes de Ceia, ve kterém působí rektorát 
Universidade Aberta.
http://www.mzv.cz/lisbon

Pražský hrad ve fotografii v Boryongu
Od 1. prosince 2014 do 31. ledna 2015 probíhala 
v areálu Muzea Mosan v Parku Gahwa v Boryon-
gu výstava Pražský hrad ve  fotografii. Expozice 
představovala na cca 50ti snímcích krásu archi-
tektury Pražského hradu s akcentem na práce slo-
vinského architekta Jože Plečnika ze 20. let minu-
lého století. Plečnik působil jako hradní architekt 
povolaný prvním československým prezidentem 
T. G. Masarykem. Výstava představovala detaily 
zahrad, nádvoří, kašny a schodiště. Zvláštní část 
byla věnována prezidentskému apartmá, jež je 
běžně veřejnosti uzavřeno. Plečnik ho vyzdobil 
ve stylu kombinujícím antickou inspiraci se slo-
vanskou tradicí. Expozice byla organizována Vel-
vyslanectvím České republiky v Soulu a Českým 
centrem Soul.
http://www.mzv.cz/seoul
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Kulatý stůl proti diskriminaci v Prištině
4. prosince 2014 v Prištině proběhl v rámci pro-
jektu „Jak vdechnout antidiskriminačnímu právu 
život“ kulatý stůl za účasti kosovského ombuds-
mana, nevládních organizací, českých školite-
lů a  odborné veřejnosti. Projekt byl financován 
z  Programu transformační spolupráce Minister-
stva zahraničních věcí České republiky. Cílem 
projektu bylo předání expertních znalostí pra-
covníků Poradny pro občanství, občanská a  lid-
ská práva zástupcům kosovských nevládních 
organizací a  pracovníkům úřadu kosovského 
ombudsmana v  oblasti identifikace vhodných 
prostředků ochrany před diskriminací, předání 
českého know-how v oblasti lidskoprávní agendy 
a  zejména pak praktických přístupů k  realizaci 
situačního testování nerovného zacházeni a stra-
tegické litigace.
http://www.mzv.cz/pristina

České zastoupení na mezinárodní výstavě 
plakátů v Bejrútu
U  příležitosti Světového dne UNESCO pro kul-
turní diverzitu, dialog a  rozvoj a  pod patronací 
libanonského ministra kultury Raymonda Ara-
ygiho byla dne 23. května 2014 ve výstavní síni 
Saint Georges Yacht Club v Bejrútu zahájena me-
zinárodní výstava plakátů. Mezi umělci z 50 zemí 
světa byla Česká republika zastoupena tvorbou 
výtvarnice Věry Tatarové.
http://www.mzv.cz/beirut

Slavnosti Martinů v Basileji
Slavnosti Martinů jsou organizovány pravidelně 
od  roku 1995 díky obrovskému nadšení basilej-
ského krajana – známého klavíristy Roberta Ko-
línského. Záštitu slavnostem udělila i bývalá mi-
nistryně zahraničí USA M. K. Albright. Slavnosti 
Martinů se za 20 let existence staly uměleckým 
pojmem, jsou hojně navštěvovány a mají značný 
mediální ohlas. Bohuslav Martinů žil poblíž Ba-
sileje od roku 1957 do své smrti v roce 1959. Slav-
nosti výjimečným způsobem propagují tvorbu 
světoznámého českého autora i  dalších světově 
známých autorů klasické hudby. Během slavnos-
tí vystupují vždy špičkoví švýcarští i zahraniční 
umělci, slavnosti přinášejí také filmovou tvorbu, 
jazz a tanec. 
http://www.mzv.cz/bern

V Tangeru vystoupil Agharta band 
Jazzové uskupení Agharta band ve  složení 
Michal Hejna, Ondřej Kabrna, Adam Tvrdý 
a  Vít Švec vystoupilo 11. září 2014 na  15. roč-
níku jazzového festivalu Tanjazz v  Tangeru. 
Dnes již takřka kultovní středomořský jazzový 
festival, založený francouzským podnikatelem 
a  milovníkem literatury, divadla a  jazzu Phili-
ppem Lorin, se pod záštitou krále Mohameda VI. 
koná vždy na  začátku září v  prostředí orientál-
ního paláce postaveného sultánem Moulay Hafi-
dem v  roce 1914. Skupina v  dalších dvou dnech 
vystoupila ještě na rabatské jazzové scéně v hote-
lu Le Pietri v centru města.
http://www.mzv.cz/rabat

Česká módní návrhářka navštívila 
Mongolsko
Návštěva české módní návrhářky Moniky Přikry-
lové v  Mongolsku přispěla k  rozvoji spolupráce 
s mongolskými výtvarnými ateliéry a univerzita-
mi i k přípravě módních přehlídek, práci na mon-
golsko-českém portálu mladých designérů a k or-
ganizaci výstavy českého designu v Ulánbátaru 
pro rok 2015. Pracovní cesta M. Přikrylové byla 
realizována jako první konkrétní bod v  imple-
mentaci nově podepsaného Ujednání o  kultur-
ní spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR 
a  mongolským Ministerstvem kultury, sportu 
a turismu na období 2014 – 16.
http://www.mzv.cz/ulaanbaatar

První vydání Babičky Boženy Němcové 
v nizozemštině
15. července 2014 se na rezidenci velvyslance ČR 
v Haagu uskutečnila slavnostní prezentace prv-
ního nizozemského vydání Babičky Boženy Něm-
cové. Vázaná kniha v  překladu Keese Merckse 
o  288 stranách je doprovázena kolorovanými 
ilustracemi Vladimíra Tesaře. Nizozemštinu je 
nyní možno přiřadit k dalším 26 jazykům, v nichž 
doposud toto stěžejní dílo české literatury vy-
šlo. Holandské vydání vychází v rotterdamském 
nakladatelství Ad. Donker. Společenská akce 
na  rezidenci velvyslance připomenula několik 
skutečností z  dosavadní historie knižního, ale 
i filmového zpracování Babičky.           
http://www.mzv.cz/hague 

Prezentace knihy a architektonická výstava 
ve Vídni
Knižní publikace Johanny Haugwitz-El Kalak 
„Panství Náměšt‘ v proměnách času: Obraz v zr-
cadle evropských dějin“ představila vztah rodu 
Haugwitzů, který podporoval umění, kulturu 
a vědu v regionu, kde se stal zámek Náměšt‘ nad 
Oslavou v  průběhu století významným centrem 
českého jazyka a hudby. Architektonická výstava 
„Budovy, lidé, cesty“ představila dopady historic-
kých, kulturních a geologických vlivů na  rozvoj 
moravských měst v průběhu století. Výstava také 
analyzovala migraci přes Moravu směrem do Víd-
ně. Mnoho úspěšných osobností má svoje kořeny 
právě v  tomto regionu. Například Sigmund Fre-
und (Příbor), Gustav Mahler (Kaliště a  Jihlava) 
nebo rodina politika Bruna Kreiskyeho (Dolní 
Kounice).
http://www.mzv.cz/vienna

Večer Komenského v Moskvě
Zastupitelský úřad Moskva spolu s Českým cent-
rem Moskva nabídl ruským pedagogům a zájem-
cům o českou kulturu multimediální přednášku 
a promítání filmu o životě a díle Jana Amose Ko-
menského. Tématický večer 27. listopadu 2014 
zahájila přednáška Sergeje Petroviče Pimčeva 
o vkladu Komenského do rozvoje světové pedago-
giky a humanistického myšlení. Profesor Pimčev 
je koordinátorem projektu „Comenius-425“, který 
sdružuje učitele, kteří se hlásí k praktickému vy-
užívání principů a metod formulovaných Komen-
ským v každodenní vzdělávací praxi. Po přednáš-
ce byl promítnut film Otakara Vávry „Putování 
Jana Amose“.
http://www.mzv.cz/moscow

Výstava Matka Vojtěcha – mučednice 
diktatury ve Vatikánu
Dne 26. listopadu 2014 se na milánské Katolické 
univerzitě nejsvětějšího srdce uskutečnila  inau-
gurace výstavy „Matka Vojtěcha - mučednice 
diktatury“. Výstava připomíná období totalitního 
komunistického režimu v  Československu v  le-
tech 1948-1989 prostřednictvím života a odkazu 
matky Vojtěchy Hasmandové, která byla předsta-
venou Kongregace milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského v Praze, a u které byl zahájen ka-
nonizační proces. V  rámci inaugurace proběhla 
i  konference, během které  se svým příspěvkem 
vystoupili J.Em. kardinál Miloslav Vlk, doc. Sta-
nislav Balík z Masarykovy univerzity v Brně, rek-
tor Papežské koleje Nepomucenum O. Petr Šikula, 
profesor historie z milánské univerzity prof. Ago-
stino Giovagnoli a  postulátorka kanonizačního 
procesu sestra Remigie Češíková. 
http://www.mzv.cz/vatican
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Czech That Film v USA
Festival současného českého filmu Czech That 
Film, který Generální konzulát v  Los Angeles 
připravuje s Českými centry a dalšími zastupi-
telskými úřady ČR ve Spojených státech, byl nej-
významnější kulturní akcí organizovanou Gene-
rálním konzulátem v  Los Angeles v  roce 2014. 
Třetí ročník festivalu se uskutečnil od 27. břez-
na 2014 do 30. července 2014 ve 12 amerických 
městech a  stal se největší přehlídkou českých 
filmů v  zahraničí. Festival odstartoval promí-
táním filmu Líbánky za účasti režiséra snímku 
Jana Hřebejka a uvedl také ve světové premiéře 
film Všiváci režiséra Romana Kašparovského. 
Festival putoval z  Los Angeles do  San Francis-
ka, Salt Lake City, Cedar Rapids, Washingtonu, 
Phoenixu, Denveru, Seattlu, Portlandu, Dallasu, 
New Yorku a přehlídka byla ukončena v Chica-
gu. Český filmový festival byl úzce spjat s projek-
tem ekonomické diplomacie, který byl zaměřen 
na propagaci filmových pobídek ČR.
http://www.mzv.cz/losangeles

Kartážský hudební festival 
Velvyslanectví České republiky v Tunisku ve spo-
lupráci s cestovní agenturou Fertour uspořádalo 
vystoupení české virtuózní cimbalistky Zuzany 
Lapčíkové, jež se uskutečnilo v rámci 20. ročníku 
Kartážského hudebního festivalu (10. – 31. října 
2014) dne 29. října v  Acropoliu (Acropolium de 
Carthage). Publikum mělo možnost vyslechnout 
vlastní balady inspirované moravským folklorem 
i hudební parafráze na tvorbu Leoše Janáčka. 
http://www.mzv.cz/tunis

Výstava Fotografové války v Londýně
Výstava Fotografové války pořádaná ve  spolu-
práci s  Českým centrem představila tři z  pěti 
velkých českých fotografů, vojáků rakousko-
-uherské armády – Gustava Brože, Jana Myšičky 
a  Jendy Rajmana, o  jejichž kolekcích negativů 
a  fotografií se nevědělo téměř 90 let. Jedná se 
o  světový objev, jelikož dějiny fotografie zna-
jí velmi málo konkrétních jmen fotografů 
z  1. světové války, natož nějaké jejich ucelené 
dílo. Unikátní snímky i  podrobné zápisky o  fo-
tografovaných událostech na  frontách v  Itálii, 
Rusku, Maďarsku a Slovinsku patří už nyní k po-
kladům české i světové fotografie.
http://www.mzv.cz/london

Slavnostní křest antologie Výběr české 
a slovenské poezie ve Vietnamu
V rámci podpory rozvoje a poznávání české kultu-
ry a literatury ve Vietnamu přispělo Velvyslanec-
tví ČR v Hanoji v loňském roce na vydání antolo-
gické sbírky Výběr české a slovenské poezie. Tato 
kniha nabízí souvislý průřezový pohled na vývoj 
básnické tvorby v našich zemích. Kniha předsta-
vuje původní tvorbu klasických českých básníků 
a  plynule přechází k  dílům československých 
a  následně i  soudobých českých autorů. Auto-
rem překladu je významný vietnamský básník, 
překladatel a bohemista Ing. Do Ngoc Viet Dung, 
MSc. Křest nové knihy se uskutečnil za  účasti 
oficiálních hostů dne 22. října 2014 v prostorách 
Českého literárního a uměleckého klubu – Bohe-
mia v centrální části Hanoje. 
http://www.mzv.cz/hanoi
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