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Odbor veřejné diplomacie

Vážení čtenáři,

jsem velice ráda, že se Vám do rukou dostala naše každoroční prezentace nejvýznamnějších aktivit na poli veřejné 
diplomacie v uplynulém roce 2015. Opět přináší představení tradičních i nových projektů českých zastupitelských 
úřadů v zahraničí, avšak na následujících řádcích bych chtěla vyzdvihnout zejména několik aspektů, které učinily 
rok 2015 pro veřejnou diplomacii výjimečným.

Odbor veřejné diplomacie (OVD), působící na Ministerstvu zahraničních věcí ČR od roku 2011, dlouhodobě usiluje 
o komplexní a jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí. V roce 2015 se podařilo dosáhnout dalšího 
významného kroku, neboť se podařilo prioritu šíření dobrého jména naší země explicitně zakotvit v nové Koncepci 
zahraniční politiky České republiky. Důležitým cílem zahraniční politiky státu je nyní přispívat k pozitivnímu vnímání 
naší země v rámci mezinárodního společenství. Klíčovou roli v tomto snažení sehrávají zejména naše zastupitelské 
úřady, jejichž činnost OVD koordinuje, a významným partnerem jsou nadále i Česká centra, příspěvková organizace 
MZV, která prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a aktivně podporují vnímání Česka ve světě jako 
moderní a kreativní země s bohatou kulturní tradicí.

Od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2016 bylo pro českou zahraniční politiku důležitým tématem české 
předsednictví v tzv. Visegrádské skupině, jež přineslo i nové výzvy pro naši veřejnou diplomacii. Poprvé se logo 
českého předsednictví vybíralo formou výtvarné soutěže, kterou OVD vyhlásil pro studenty středních, vyšších 
odborných a vysokých škol s grafi ckým zaměřením. Výsledkem této soutěže bylo nejen mimořádně nápadité 
a v zahraničí oceňované logo předsednictví, ale také oslovení české veřejnosti a zapojení mladé generace do šíření 
povědomí o Visegrádské skupině. 

Jsme si velmi dobře vědomi toho, že veřejná diplomacie má i svou důležitou domácí dimenzi. Ve vztahu k české 
veřejnosti se proto OVD snaží o posílení diskuze o zahraniční politice, rozšíření povědomí o postojích české 
diplomacie a jejích aktivitách a poskytování praktických informací ze všech oblastí činnosti MZV. 

Přirozenou součástí veřejné diplomacie jsou konference, semináře a další prezentační akce, z nichž za nejnáročnější 
bych označila pilotní mezinárodní konferenci Prague European Summit, která se konala na okraj setkání ministrů 
zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny, Spojeného království a zemí západního Balkánu v listopadu 2015. 
Prague European Summit byl úspěšným startem snahy o založení tradice diskusních setkání k otázkám evropské 
integrace na vysoké úrovni. Dlouhodobým cílem je etablovat Prahu na mapě mezinárodních summitů jako místo, 
které skýtá platformu ke kontinuální strategické debatě o evropské budoucnosti.

Rokem 2015 se též začala psát nová kapitola pro českou sportovní diplomacii, která se stala jednou ze složek české 
veřejné diplomacie od listopadu 2015, kdy podepsal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek Memorandum 
o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Českým olympijským výborem. Memorandum 
představuje sport jako efektivní nástroj pozitivního vnímání ČR v zahraničí a zároveň navazuje na úspěšnou 
spolupráci při zajišťování české účasti na olympijských hrách. Jeho cílem je zintenzivnit sportovní diplomacii ČR
i ČOV a prezentovat český sport na mezinárodní úrovni. 

Věřím, že na následujících stránkách naleznete spoustu zajímavých informací, ale ještě než se do této publikace 
začtete, ráda bych na závěr poděkovala všem útvarům MZV ČR, zastupitelským úřadům a síti Českých center, bez 
jejichž podpory by nebylo možné všechny zmíněné akce uskutečnit, cíleně rozvíjet veřejnou diplomacii a šířit dobré 
jméno Česka ve světě. Na domácím poli je také třeba jmenovat spolupráci MZV s řadou partnerů, jejichž podpora 
je pro efektivní veřejnou diplomacii doma i v zahraničí klíčová. Patří mezi ně vládní agentury, nestátní neziskové 
organizace, krajanské komunity, akademická obec, zájmová sdružení a další. I těmto všem děkuji za jejich zájem
o spolupráci s MZV, na jejíž pokračování a prohlubování se těším i v roce 2016.

Přeji příjemné čtení

Kristina Larischová
ředitelka OVD
zástupkyně náměstkyně pro řízení sekce SUM
a tým zaměstnanců OVD 
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Webová stránka Ministerstva zahraničních věcí ČR 
(www.mzv.cz)

Úvodní informace

Stránka přináší informace o české zahraniční politice,
o činnosti Ministerstva zahraničních věcí ČR,
o návštěvách a jednáních ministra zahraničí a zástupců 
nejvyššího vedení ministerstva se zahraničními 
partnery. Slouží také jako informační zdroj pro české 
občany cestující do zahraničí, obsahuje kontakty na 
naše zastupitelské úřady v cizině a přináší aktuální 
konzulární a vízové informace. Webové stránky 
Ministerstva zahraničních věcí ČR spravuje Tiskový 
odbor ministerstva. Stránka také poskytuje informace 
pro novináře a přináší aktuality o vývoji bezpečnostní 
situace ve světě.

V  roce 2015 bylo na  těchto stránkách zaznamenáno 
celkem 2 856 776 návštěv, z toho 1 447 845 jich bylo 
unikátních. Uživatelé si zobrazili celkem 10 860 449 
stránek. Podle země uživatele se nejvíce návštěv 
uskutečnilo z České republiky. Minoritní návštěvy 
stránek byly zaznamenány ze zemí: Rusko, USA, Velká 
Británie, Slovensko, Ukrajina a Německo. 
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Facebook
MZV
Od  roku 2012 spravuje odbor veřejné diplomacie 
facebookový profi l Ministerstva zahraničních věcí 
ČR. Prezentace na sociální síti je využívaná zejména 
k informování široké veřejnosti o aktualitách zejména 
z prioritních oblastí české zahraniční politiky, dále 
o aktivitách MZV i zastupitelských úřadů a o akcích 
veřejné diplomacie. Na konci roku měl profi l přibližně 
3900 fanoušků. Nejúspěšnějším příspěvkem bylo 
blahopřání k 106. narozeninám Sira Nicolase Wintona
v květnu 2015, který ve svém newsfeedu vidělo přes 
8500 unikátních uživatelů.

Portál www.czech.cz je ofi ciální webovou stránkou 
České republiky v rámci jednotné prezentace země 
v zahraničí. Přináší informace a aktuality z celé 
řady oblastí a slouží zároveň jako brána k dalším 
informačním zdrojům. Aktuality na webu, které 
přibližují dění v České republice zahraničnímu publiku, 
jsou zveřejňovány ve spolupráci s Českým rozhlasem. 

V roce 2015 došlo k více než 2 milionům shlédnutí 
stránek, přičemž přibližně třetina návštěv vedla na 
anglickou mutaci portálu. Kromě uživatelů z České 
republiky prohlíželi tento web nejčastěji uživatelé z USA, 
Velké Británie, Německa a Indie, a to v nejvíce případech 
přes PC, přičemž mobilními zařízeními bylo ke stránkám 
přistupováno v pouze 20% případů.

Informační portál
Czech.cz

Úvodní informace
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Zahraniční vysílání
Českého rozhlasu
Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí, 
vzniklo v roce 1936. Vysílání je hrazeno z dotace MZV 
na základě smlouvy s Českým rozhlasem. Radio Praha 
je „hlasem České republiky ve světě.“ Nabízí souhrnné 
zpravodajství o dění v ČR v šesti jazycích: anglicky, 
německy, francouzsky, španělsky, rusky a česky. Českou 
republiku představuje jako moderní kulturní zemi 
s bohatou minulostí, která nabízí investiční příležitosti 
i turistické vyžití. V roce 2015 ve vysílání dominovala 
témata vztahů ČR a EU, předsednictví ČR ve skupině 
V4, probíhající krize na Ukrajině, přesídlování tzv. 
volyňských Čechů z Ukrajiny do ČR, česká účast na Expu 
2015 v Miláně, Plzeň – evropské město kultury 2015, 
návštěva M. Tlapy na Kubě, významné sportovní události 
v ČR atd. Obsah vysílání podporují speciální webové 
projekty, věnované 600. výročí smrti Jana Husa, 70 let od 
konce 2. světové války atp. 
  
Radio Praha informuje o akcích a projektech veřejné 
diplomacie, jako jsou některé konference pořádané 
MZV, ceny Gratias Agit, důležité akce Českých center, 
jazykový kurs pro krajany apod. Významnou součástí 
vysílání Radia Praha je krajanská problematika. 
V této oblasti spolupracuje s pracovištěm zmocněnce 
MZV pro krajany, s Českými školami bez hranic,
a pokrývá všechny významné události, týkající se Čechů 
v zahraničí. Krajanskému obsahu je věnován zvláštní 
web www.krajane.net.

Hlavní vysílací platformou Radia Praha je internet. 
Návštěvnost webu www.radio.cz v roce 2015 se 
pohybovala kolem 300.000 návštěv měsíčně. Pořadí 
jazykových sekcí podle návštěvnosti je následující: 
angličtina (24.7%), němčina (20.2%), ruština (16.8%), 
čeština (15%), španělština (11.7%), francouzština (11.5%). 
Roste návštěvnost z České republiky – jde hlavně
o zaměstnance ambasád, zahraniční odborníky, studenty, 
ale i turisty v ČR. Poslechovost, tj. počet spuštěných nebo 
stažených audií na webu, činí přes 50.000 měsíčně. Počet 
odběratelů elektronického newsletteru, zasílaného 
českým ambasádám, zahraničním ambasádám v Praze 
a individuálním zájemcům zdarma, se přiblížil počtu 
12.000. Vysílání Radia Praha přebírají zahraniční 
rozhlasové stanice v 10 zemích.

www.radio.cz
www.krajane.net

Česká centra
Česká centra jsou příspěvkovou organizací 
Ministerstva zahraničních věcí zřízenou 
pro celkovou propagaci České republiky v zahraničí. Na 
mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturu 
a prezentují úspěchy české vědy, výzkumu a inovací. 
Síť zahraničních zastoupení Českých center je 
aktivním nástrojem zahraniční politiky České 
republiky v oblasti veřejné diplomacie. Tvoří 
ji dvacet dva poboček na třech kontinentech.
Ústředí Českých center plní roli řídicí a servisní. Řídí
a kontroluje činnost zahraničních poboček, komunikuje 
s Ministerstvem zahraničních věcí a informuje o práci 
Českých center širokou a odbornou veřejnost. Mapuje 
a vytváří projekty vhodné pro prezentaci v zahraničí. 
České centrum Praha spolupracuje se zahraničními 
kulturními instituty působícími v ČR, představuje 
zahraniční umělce, galerie a instituce na reciproční 
bázi a prezentuje projekty, které Česká centra realizují 
v zahraničí. V srpnu byl generálním ředitelem Českých 
center jmenován Zdeněk Lyčka.

Více informací o aktivitách Českých center na 
www.czechcentres.cz
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Vyhlášení soutěže ke Dnům 
Frankofonie
Náměstek ministra zahraničních  věcí Petr Drulák 
předal 20. března 2015 v Černínském paláci ceny 
žákům a studentům, kteří uspěli ve výtvarné
a vědomostní soutěži ke Dnům Frankofonie. Ocenění 
spolu s ním předali lucemburská velvyslankyně Michèle 
Pranchere-Tomassini a francouzský velvyslanec 
Jean-Pierre Asvazadourian.
 
Hlavní cenu převzala z rukou velvyslankyně 
Lucemburského velkovévodství studentka Gymnázia 
Jaroslava Vrchlického v Klatovech Barbora Kacerovská. 
Hosté si mohli na doprovodné výstavě prohlédnout 
oceněné výtvarné práce a promítány byly také úspěšné 
krátké videofi lmy. Letošnímu ročníku Dnů Frankofonie 
poskytl svou záštitu ministr zahraničních věcí Lubomír 
Zaorálek.

Soutěž zahrnovala vědomostní kvíz na internetové 
stránce MZV ČR a výtvarnou část. Žáci základních škol 
a studenti středních škol měli za úkol vytvořit výtvarnou 
práci (kresbu, malbu, fotografi i, DVD nebo PowerPoint) 
za využití aspoň tří z deseti „slov Frankofonie pro rok 
2015“, které pravidelně každým rokem vyhlašuje centrála 
OIF (Organization Internationale de la Francophonie) 
v Paříži. Soutěže se zúčastnilo 259 žáků ze 24 základních 
škol a 258 studentů ze 30 středních škol.

Akce se kromě žáků, jejich rodičů a učitelů zúčastnili
i zástupci dalších frankofonních ambasád, Francouzského 
institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a Ministerstva kultury ČR. Při této příležitosti byly 
předány také ceny Prix Gallica za nejlepší obhájené 
magisterské  práce v oboru francouzské literatury, 
didaktiky francouzštiny a překladu z francouzštiny.

Vyhlášení soutěže ke Dnům Frankofonie

Benefi ční koncert „S jarem 
za ruku“
Dne 28. dubna 2015 se ve Velkém sále Černínského 
paláce konal v pořadí již 14. benefi ční koncert na 
podporu nevidomých „S jarem za ruku“. Záštitu 
koncertu udělili paní Mathilda Nostitzová a ministr 
zahraničních věcí České republiky Lubomír Zaorálek. 
Na koncertu vystoupili Jiří Stivín, Markéta Stivínová
a Musica pro Sancta Cecilia.

Benefi ční koncerty „S jarem za ruku“ pořádají nadační 
fond Mathilda, obecně prospěšná společnost Tyfl oservis 
a Ministerstvo zahraničních věcí ČR již 7 let. Jejich 
výtěžek putuje jako každý rok na pomoc lidem se 
zrakovým postižením, jejichž sociální rehabilitací se 
zabývá společnost Tyfl oservis.      

Benefi ční koncert „S jarem za ruku“

Den otevřených dveří

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádalo 8. května 
2015 den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout nejzajímavější a nejcennější prostory 
barokního Černínského paláce, včetně bytu Jana 
Masaryka a přilehlé zahrady.

Odpolední program, který byl věnovaný 70. výročí 
ukončení druhé světové války, zahájil v zahradě 
Černínského paláce ministr zahraničních věcí ČR Lubomír 
Zaorálek. V rámci odpoledního programu vystoupil 
v zahradě Černínského paláce Czech Philharmonic 
Jazz Band. Součástí akce byla i doprovodná výstava
„Z válečného deníku“ fotografa Ladislava Sitenského 
(1919 – 2009), která byla ke zhlédnutí v zahradním 
Kaňkově pavilonu. 

Den otevřených dveří
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Předání Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu
Její Královská Výsost hraběnka z Wessexu za přítomnosti 
náměstka ministra zahraničních věcí Ivo Šrámka předala 
20. května 2015 v Černínském paláci vítězům z České 
republiky Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu (Duke 
of Edinburgh - DofE).

Cena je udělována v rámci programu DofE neformálního 
vzdělávání pro mládež, který založil manžel britské 
královny Alžběty II. princ Philip, vévoda z Edinburghu. 
Program DofE je součástí celosvětové prestižní 
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a už od roku 
1956 podporuje v desítkách zemí po celém světě mladé 
lidi napříč společností na cestě k jejich samostatnosti, 
sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění.

Předání Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Konference „Listina 
základních práv Evropské 
unie: Pět let poté aneb 
jeden lidsko-právní katalog 
(ne)stačí?“
V pátek 22. května 2015 proběhla v Černínském paláci 
odborná konference na téma „Listina základních práv 
Evropské unie: Pět let poté aneb jeden lidsko-právní 
katalog (ne)stačí?“. Konferenci, kterou pořádalo 
Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Českou 
společností pro evropské a srovnávací právo zahájil 
náměstek ministra pro řízení sekce právní a konzulární 
Rudolf Jindrák.

Cílem konference bylo zhodnocení aplikace Listiny 
základních práv EU od vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost jak na unijní, tak české úrovni, a také 
posouzení možností Unie k naplnění závazku přistoupení 
k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod po vydaném posudku č. 2/13 Soudního dvora EU.

 

Konference „Litina základních práv Evropské unie: Pět let poté aneb jeden lidsko-právní katalog 
(ne)stačí?“

Koncert v rámci Pražského 
jara
Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí se 
24. května 2015 uskutečnil koncert v rámci Pražského 
jara v Toskánském paláci. Na koncertu se představili 
Jan Ostrý (fl étna), Adéla Štajnochrová (housle), Radim 
Sedmidubský (viola) a Libor Mašek (violoncello). 
Zazněla například Serenáda D dur op. 25 od Ludwiga van 
Beethovena, Kvartet C dur Jakuba Jana Ryby a další. 

Koncert v rámci Pražského jara

Seminář k 95. 
výročí navázání 
česko-rumunských vztahů
Náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák 
zahájil 25. května 2015 v Černínském paláci seminář, 
který připomněl 95 let od navázání česko-rumunských 
diplomatických vztahů. Na semináři vystoupila 
rumunská velvyslankyně v ČR Daniela Gîtman a další 
zástupci z diplomatické a akademické sféry. 

V rámci semináře se diskutovalo o dalším rozvíjení 
společných postojů a zájmů v rámci tradičně vynikajících 
vztahů mezi ČR a Rumunskem. Samostatným tématem 
byla i role krajanských komunit v česko-rumunské 
relaci.
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Mezinárodní konference 
k zabezpečení přeživších 
holocaustu 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR hostilo ve dnech
26. – 27. května 2015 dvoudenní konferenci k zabezpečení 
přeživších holocaustu (šoa) a dalších obětí nacistického 
pronásledování. Konference s podtitulem „Žít důstojně“ 
kterou organizoval Evropský institut odkazu šoa (ESLI), 
se zúčastnilo přibližně 200 účastníků - zástupci vlád 
více než 30 států Terezínské deklarace, Evropské unie, 
nezávislých expertů a zástupci nevládních organizací, 
které se péčí o přeživší holocaustu cíleně zabývají.

Konference se zaměřila zejména na problémy a potřeby 
přeživších holocaustu a dalších obětí nacistické 
perzekuce a hledání příkladů dobré praxe a praktických 
mechanismů pro pomoc obětem nacismu, aby prožili 
zbývající léta života v důstojnosti. Zástupci vládního 
a nevládního sektoru se snažili dosáhnout tohoto cíle 
pomocí sdílení nejlepších postupů, výměnou zkušeností 
a doporučení z praxe.

Konference se konala pod záštitou ministra zahraničních 
věcí ČR Lubomíra Zaorálka a ministryně práce
a sociálních věcí ČR Michaely Marksové, Evropského 
parlamentu a Evropské komise. Dále byla podpořena 
Ministerstvem pro seniory Izraele, Ministerstvem 
zahraničí USA, organizacemi Nadace Připomínka, 
odpovědnost, budoucnost a Konference o židovských 
materiálních nárocích vůči Německu.

Mezinárodní konference k zabezpečení přeživších holocaustu

Konference „70 let v OSN: 
udržitelný rozvoj jako 
výzva a příležitost“
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a ministr 
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek zahájili 2. června 
2015 v Černínském paláci konferenci k 70. výročí 
založení Organizace spojených národů. Konference, 
která zároveň připomíná 70 let českého členství v této 
mezinárodní organizaci, se zúčastnila také náměstkyně 
generálního tajemníka OSN Lakshmi Puri.

Cílem konference bylo přispět do národní diskuse 
o udržitelném rozvoji, podpořit komunikaci mezi 
zainteresovanými aktéry a současně poukázat na 
propojenost globální a národní roviny udržitelného 
rozvoje. Součástí konference byly i pozitivní příklady 
aktivit, které ilustrují přispění České republiky k řešení 
otázek globálního významu.

V rámci konference se předseda vlády Sobotka a ministr 
Zaorálek připojili ke kampani „Heforshe“ (On pro ni), 
kterou představila náměstkyně generálního tajemníka 
OSN Lakshmi Puri. Cílem kampaně je podpořit angažmá 
mužů po celém světě pro věc genderové rovnosti.

Konference „70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva a příležitost“

Konference na téma 
„Rusko-ukrajinská krize a 
její následky pro Evropskou 
unii“
Dne 11. června 2015 se v Černínském paláci uskutečnila 
konference organizovaná Ústavem mezinárodních 
vztahů na téma „Rusko-ukrajinská krize a její následky 
pro Evropskou unii“. Konferenci zahájil ředitel Ústavu 
mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl, dále vystoupil 
výzkumný pracovník z institutu Ceri-Sciences Po v Paříži 
Jacques Rupnik, profesor Christian Lequesne taktéž 
z institutu Ceri-Sciences Po a další. 

Konference a akce konané v Černínském paláci
Konference na téma „Rusko-ukrajinská krize a její následky pro Evropskou unii“



14 15

Konference „Prague Social 
Europe Conference“
Ministerstvo zahraničních věcí ČR hostilo 4. září 2015
v Černínském paláci konferenci s názvem Prague Social 
Europe Conference s podtitulem „Jak snížit nerovnost
a zajistit vyvážený růst v různorodé Evropě?“. Konference 
se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava 
Sobotky. 

Cílem konference bylo objasnit příčiny a důsledky 
vzrůstajících společenských nerovností a ekonomických 
nerovnováh v Evropě, nalézt shodu na způsobech 
řešení této problematiky a také cestu k vyváženému 
a udržitelnému růstu, vysoké zaměstnanosti a silnější 
společenské soudržnosti.

Konferenci zahájil svým projevem předseda vlády ČR 
Bohuslav Sobotka. Na akci dále vystoupili ministr 
průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek, politický tajemník 
ministerstva zahraničních věcí Petr Drulák, předseda 
Českomoravské konfederace odborových svazů Josef 
Středula, poslankyně Evropského parlamentu Maria Joăo 
Rodrigues, bývalý evropský komisař pro zaměstnanost, 
sociální věci a začlenění László Andor, hlavní poradce 
předsedy vlády ČR Vladimír Špidla a další významné 
osobnosti.

Konference „Prague Social Europe Conference“

Konference studentské 
organizace JDI Youth 
Dialogue 2015
V pondělí 5. října se v Černínském paláci uskutečnil 
třetí ročník mezinárodní konference JDI Youth Dialogue 
2015. Konference s názvem „Preventive Diplomacy: 
An Instrument for Preserving European Stability?“ se 
konala pod záštitou pana Lubomíra Zaorálka, ministra 
zahraničních věcí ČR. Pozvání vystupovat na konferenci 
přijali hosté z devíti různých zemí.

Konference se zúčastnilo téměř 150 účastníků, přičemž 
se většinou jednalo o studenty Vysoké školy ekonomické 
v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Metropolitní 
univerzity v Praze. Stejně jako i v přechozích ročnících 

projektu přijala pozvání řada zástupců zahraničních 
diplomatických misí v ČR a představitelů Vysoké školy 
ekonomické v Praze.

Během tří panelů byli účastníci seznámeni s konceptem 
preventivní diplomacie z evropské perspektivy,
s výzvami úspěšného angažmá v evropské preventivní 
diplomacii a s její refl exí v evropském kontextu.

Konferenci JDI Youth Dialogue 2015 zahájili 
koordinátorka projektu Junior Diplomat Initiative ČR 
Michaela Ptáčková a politický tajemník ministerstva 
zahraničních věcí Petr Drulák.

Konference a akce konané v Černínském paláci

Fórum ČR - Tichomořská 
aliance
Dne 7. října 2015 se v reprezentativních prostorách 
Černínského paláce konalo Fórum ČR - Tichomořská 
aliance, které Ministerstvo zahraničních věcí 
zorganizovalo společně s Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR a s velvyslanectvími Peru, Mexika, Chile
a Kolumbie, akreditovanými pro ČR.

Fórum, jehož publikum tvořilo přes 100 zájemců z řad 
podnikatelské sféry a institucí podílejících se na podpoře 
exportu, zahájili svými vystoupeními náměstek ministra 
zahraničních věcí Martin Tlapa, náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl a náměstek ministra 
zahraničních věcí Chile Edgardo Riveros.

Zahraniční hosté, v čele s vedoucími zastupitelských 
úřadů zemí podílejících se na Tichomořské alianci, 
následně představili hlavní principy fungování tohoto 
integračního seskupení, jehož obyvatelstvo čítá
v současné době 218 mil. lidí, což z aliance činí jeden 
z největších trhů na světě. K výhodám Tichomořské 
aliance patří mj.  i skutečnost, že její jednotlivé členské 
země mají uzavřenu řadu obchodních dohod s dalšími 
státy a integračními seskupeními, což celkový záběr 
aliančního trhu násobí.

V dalším průběhu fóra byly stručně představeny 
jednotlivé členské země, včetně nástinu podmínek 
investování a obchodování se státy Tichomořské aliance 
a souvisejícími příležitostmi pro české podniky. Uvedeny 
byly i konkrétní sektory pro možnou spolupráci, mezi 
něž patří mj. dopravní infrastruktura, energetika, čisté 
technologie, lesnictví, potravinářství a těžební průmysl. 
Závěr fóra se nesl ve znamení výměny zkušeností
a diskuse o možnostech rozvoje vzájemné spolupráce 
mezi klastry z ČR a zemí Tichomořské aliance, které 
působí v oblasti udržitelného využívání přírodních 
zdrojů a lesnictví. 
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Konference „The Prague 
Agenda 2015“
Náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální 
Jakub Kulhánek zahájil politickou část konference 
k Pražské agendě, jejímž tématem byla „Nuclear 
Deterrence: Enduring Concepts and Current Debates“. 
MZV uspořádalo konferenci spolu s Ústavem 
mezinárodních vztahů a Karlovou univerzitou ve dnech 
14. – 15. října 2015 v Černínském paláci. 

Na okraj konference se náměstek Kulhánek také setkal 
s Kimem Won-soo, zvláštním představitelem OSN 
pro odzbrojení, a Adamem Scheinmanem, zvláštním 
představitelem prezidenta Obamy pro nešíření jaderných 
zbraní, kteří patřili k nejvýše postaveným řečníkům.

Myšlenka konference k otázkám jaderného nešíření, 
odzbrojení a mírového využití jaderné energie vznikla 
v návaznosti na projev prezidenta USA Baracka Obamy 
o jeho vizi světa bez jaderných zbraní, přednesený
v Praze v dubnu 2009, a na dohodu mezi USA a Ruskem
o snižování počtu strategických jaderných zbraní 
(START) podepsanou rovněž v Praze, v dubnu 2010.

Hlavními tématy politické části konference byly 
v letošním roce výsledky Hodnotící konference smlouvy 
o nešíření jaderných zbraní, která se konala v New Yorku 
na přelomu dubna a května, a problematika nových 
jaderných mocností.

Ve svém úvodním projevu přivítal náměstek 
Kulhánek fakt, že konference k Pražské agendě již má 
nezastupitelné místo v kalendáři mezinárodních akcí 
zabývajících se problematikou odzbrojení a nešíření 
jaderných zbraní. Dále zdůraznil, že odzbrojení je 
dlouhodobý proces založený mj. na postupném snižování 
rizika proliferace jaderných zbraní, a přes jeho obtížnost 
a občasnou frustraci z pomalého pokroku nesmíme 
přestat vynakládat síly tímto směrem.

Po skončení politické konference k Pražské agendě ve 
dnech 15. – 17. října 2015 tematicky navázala konference 
„Eliminating the Risks of Nuclear Weapons“, kterou 
organizuje mezinárodní parlamentní uskupení PNND 
(Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and 
Disarmament) rovněž v koordinaci s MZV.

Konference „The Prague Agenda 2015“

Konference ke globálnímu 
rozvojovému vzdělávání
Dne 11. listopadu 2015 se v Černínském paláci uskutečnila 
konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání 
s názvem „Rozumíme současnému světu?“. Konferenci 
v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 uspořádalo 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem 
pro další vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání
a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci. 

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací 
proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností 
mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích.  
Usnadňuje také porozumění ekonomickým, sociálním, 
politickým, environmentálním a kulturním procesům, 
které rozdílné životní styly ovlivňují. Rozvíjí dovednosti 
a podporuje hodnoty a postoje tak, aby byli lidé schopni 
a ochotni se aktivně podílet na řešení lokálních
a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání 
směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde 
mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých 
představ.

Konferenci společně zahájil náměstek ministra 
zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc. Dále 
vystoupili ředitel organizace Člověk v tísni Šimon 
Pánek a zástupce Global Education Network Europe 
(GENE) Helmuth Hartmeyer. V panelové diskusi pak byli 
zastoupeni všichni hlavní aktéři globálního rozvojového 
vzdělávání v ČR.

Na konferenci byly představeny konkrétní příklady dobré 
praxe a zkušenosti se zaváděním globálních témat do 
vzdělávacího systému. Konference se zúčastnili zástupci 
odborné veřejnosti, pracovníci pedagogických institucí 
a zřizovatelů, ředitelé i učitelé základních a středních 
škol. Hlavním cílem konference byla popularizace 
konceptu globálního rozvojového vzdělávání a získání 
doporučení pro jeho další uplatnění v ČR, dále pak 
celková osvěta pro zřizovatele, ředitele a učitele škol, 
poskytnutí informací o zdrojích k jeho metodice výuky
a možnostech vzdělávání pedagogů v uvedené oblasti.

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání
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Konference „Role místní 
samosprávy v zahraniční 
rozvojové spolupráci“
V úterý 24. listopadu 2015 se v Černínském paláci 
pod záštitou ministra zahraničních věcí Lubomíra 
Zaorálka konala mezinárodní konference „Role místní 
samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“. Pořádal 
ji Svaz měst a obcí ČR, partnerem byla Charita ČR.

Akce se konala v rámci Evropského roku pro rozvoj 
2015. Cílem bylo ukázat veřejnosti, že se kromě státních 
institucí a neziskového sektoru do rozvojové spolupráce 
zapojují i města a obce. Jejich účast a činnost je přitom 
klíčová pro místní rozvoj v partnerských zemích 
Evropské unie a prioritních zemích české zahraniční 
rozvojové spolupráce.

Na konferenci se diskutovalo o úloze místních 
samospráv v rozvojové oblasti z pohledu Ministerstva 
zahraničních věcí ČR, Rady evropských obcí
a regionů, světové organizace Spojená města a místní 
samosprávy, Svazu měst a obcí a zástupců neziskového 
sektoru. Akce přinesla také pohled na potřebnost
a zacílení (decentralizované) rozvojové spolupráce obcí 
– od donorů, přes realizátory až po příjemce ze zemí 
Východního partnerství. Tématem konference bylo
i zapojování občanů do rozvojových aktivit města/obce, 
spolupráce municipalit s ostatními aktéry rozvojové 
spolupráce, příklady dobré praxe ze zahraničí i ČR apod.

Konference „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“

Mezinárodní expertní 
seminář k tématu byznysu a 
lidských práv 
Dne 10. prosince 2015 se v rámci připomínky Dne 
lidských práv uskutečnil na Ministerstvu zahraničních 
věcí mezinárodní expertní seminář k tématu byznysu 
a lidských práv. Seminář zahájil náměstek ministra 
zahraničí Jakub Kulhánek spolu s náměstkyní ministra 
pro lidská práva Martinou Štěpánkovou. Dále na něm 
vystoupili zástupci Úřadu Vysokého komisaře OSN pro 
lidská práva, ministerstev zahraničních věcí Nizozemska 

a Německa, nevládních organizací, odborné veřejnosti, 
odborů a zaměstnavatelů. Na okraj akce se rovněž 
uskutečnilo setkání se zástupci českého byznysu. 

Účastníci semináře se podrobně seznámili s Obecnými 
zásadami OSN pro byznys a lidská práva a jejich 
odlišností od konceptu společenské odpovědnosti 
fi rem. Seminář také poskytl první příležitost k diskusi 
o implementaci Obecných zásad OSN ze strany České 
republiky. Náměstkyně ministra pro lidská práva Martina 
Štěpánková informovala o zřízení pracovní skupiny, 
která se poprvé sejde počátkem příštího roku a povede 
diskusi o možnosti vypracování národního akčního 
plánu k byznysu a lidským právům. Bylo zdůrazněno, 
že další kroky v rámci národní implementace Obecných 
zásad OSN předpokládají aktivní zapojení zástupců 
byznysu, odborů, nevládního sektoru, odborné veřejnosti 
a orgánů státní správy. Koordinací aktivit na národní 
úrovni se ujal Úřad vlády ČR.

Zahájení semináře náměstkem MZV Jakubem Kulhánkem
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Prague Eropean Summit 2015

Na okraj setkání ministrů zahraničních věcí zemí 
Visegrádské skupiny, Spojeného království a zemí 
západního Balkánu v listopadu 2015 uspořádalo MZV 
ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise a třemi 
českými výzkumnými institucemi a think-tanky (Ústav 
mezinárodních vztahů, Evropské hodnoty, Europeum) 
první, přípravnou konferenci pod hlavičkou Prague 
European Summit (PES). Nový vrcholový formát má 
ambici založit v Praze tradici velkých diskusních setkání 
k otázkám evropské integrace a etablovat se na poli 
mezinárodních konferencí jako potřebná platforma 
ke kontinuální strategické debatě na nejvyšší úrovni. 
Prague European Summit lze zároveň považovat za 
konkrétní příspěvek k naplnění českého závazku podílet 
se aktivně a sebevědomě na spoluutváření evropské 
integrace.

Konference, která proběhla v Lobkowiczkém paláci na 
Pražském hradě, se vedle řady ministrů zúčastnili i čelní 
představitelé odborné veřejnosti, vysocí státní úředníci, 
zástupci zájmových skupin a novináři. Mezi význačné 
hosty letošního ročníku patřila např. bývalá lotyšská 
prezidentka Vaira Vike-Freiberga. 

Název úvodního ročníku PES – „European Union 
Institutions Fit for External Challenges“ – vyjádřil dvojí 
záměr. Pilotní konference v prvé řadě nabídla zamyšlení 
nad vnitřní rovnováhou mezi unijními institucemi, 
která prošla posunem v souvislosti s unijní reakcí na 
krizi Eurozóny. Zároveň se zaměřila na připravenost EU 
čelit společně vnějším výzvám – zejména destabilizaci 
východního a jižního sousedství a s ní související 
migrační krizi. Výrazným bodem konference byl projev 
na úvod druhého dne, který pronesl první místopředseda 
Evropské komise Frans Timmermans. Vyzval v něm
k obhajobě společné evropské stavby, která je nejlepší 
zárukou toho, abychom ve stávajících zkouškách 
dokázali obstát. Zároveň předestřel kroky, k nimž je 
třeba přistoupit, aby Evropa mohla dostat migrační vlnu 
pod kontrolu.  

Prague European Summit
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Cena Gratias Agit
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Cena Gratias Agit

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

Vyznamenání mohou získat osoby bez rozdílu 
národnosti a státní příslušnosti, které svou dlouhodobou 
činností nad rámec svých profesionálních povinností 
nebo významným činem cílevědomě přispívají ke 
zviditelnění České republiky ve světě. Oceněny mohou 
být také nadace, občanská sdružení, krajanské spolky, 
humanitární organizace a další nevládní organizace. 
Cena není spojena s fi nanční odměnou. Laureáti jsou 
pozváni ke třídennímu pobytu v Praze, který vrcholí 
předáním ceny z rukou ministra zahraničních věcí 
České republiky. Vyznamenaní obdrží diplom a plastiku 
v podobě stylizované křišťálové zeměkoule.

Na základě rozhodnutí ministra zahraničních věcí České 
republiky pana Lubomíra Zaorálka byla Cena Gratias agit 
pro rok 2015 slavnostně předána v Černínském paláci, 
sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky, 
dne 12. června 2015 následujícím osobnostem:

• JACEK BALUCH, významný polský 
bohemista a literární vědec, překladatel 
české literatury, bývalý velvyslanec Polska 
v Československu a České republice, 
Polsko

• DOLORES LJILJANA BAŤA ARAMBAŠIĆ, 
podporovatelka česko-brazilských vztahů 
v oblasti kultury a školství, Brazílie

• YEHUDA BAUER, historik českého 
původu, Izrael

• IVANA A JAN BENDOVI, architekti, 
zakladatelé Českého a slovenského klubu 
(spolku pro české a slovenské krajany) 
v Šanghaji a v Suzhou a Česko-čínské 
podnikatelské rady, Česká republika/
Kanada/Čína

• JOSEPH CZERNIN (in memoriam), 
potomek českého šlechtického rodu, 
podporovatel krajanů, Velká Británie

• VJENCESLAV HEROUT, historik, 
pedagog, Chorvatsko

• JAROMÍR JÁGR, světově známý hokejista, 
Česká republika

• KRISTINA JUROSZ LANDOVÁ, 
zakladatelka a předsedkyně Německo-české 
společnosti v Bayreuthu, Německo

• JĀNIS KRASTIŅŠ, bohemista, překladatel, 
znalec a dlouholetý propagátor české 
kultury v Lotyšsku, Lotyšsko

• JÓN ÓLAFSSON, honorární konzul České 
republiky pro Islandskou republiku v letech 
1994 – 2015, Island

• ILSE REINER-EICHNEROVÁ, autorka 
knihy a článků o holocaustu, USA

• LÍDA SANDERA, podporovatelka 
české kultury a dlouholetá předsedkyně 
krajanské organizace Společnost pro vědu 
a umění – Los Angeles, USA

• MICHAL WITTMANN, předseda Asociace 
česko – slovensko – lucemburského 
přátelství, Lucembursko

Cena Gratias Agit
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Zleva: DOLORES LJILJANA BAŤA ARAMBAŠIĆ,  ILSE REINER-EICHNEROVÁ,  IVANA A JAN BENDOVI, VJENCESLAV HEROUT,  JANIS KRASTINŠ, KRISTINA JUROSZ LANDOVÁ, LUBOMÍR ZAORÁLEK, LÍDA 
SANDERA, MICHAL WITTMANN, HAZEL CZERNIN (převzala cenu za zesnulého Josepha CZERNINA), JACEK BALUCH,  JÓN ÓLAFSSON
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Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Lidice
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
prostřednictvím sítě svých zastupitelských úřadů 
v zahraničí dlouhodobě spolupracuje s Památníkem 
Lidice na propagování a rozšiřování povědomí o soutěži 
po celém světě. 
Výtvarná soutěž vznikla v roce 1967 k uctění památky 
dětských obětí z české obce Lidice, kterým byl život 
náhle ukončen německými nacisty v roce 1942,
a k uctění památky všech dalších dětí, které zahynuly 
ve válečných konfl iktech. Původně národní výstava se 
v roce 1973 stala výstavou s mezinárodním rozměrem
a během své historie se povědomí o jejím konání dostalo 
do celého světa. V posledních obdobích je do soutěže 
zasíláno až na 25 000 dětských výtvarných prací. 

Na zvyšování povědomí o soutěži se velkou měrou 
podílejí zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. 
O soutěži informují na svých webových stránkách, 
případně přímo oslovují školy a organizace, které 
pracují s dětmi, k účasti v soutěži. Díky společnému úsilí 
Památníku Lidice a misí České Republiky v zahraničí 
se do soutěže podařilo zapojit na 70 států, mezi nimi
i exotické a vzdálené destinace jako jsou  Čína, Japonsko, 
Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe. 
V roce 2015 se podařilo mezi účastnící se země začlenit 
i Palau, Chile, Senegal, Tádžikistán a znovu se po dlouhé 
odmlce přidalo i Lucembursko. Výtvarné práce dětí 
z nově participujících zemí jsou zasílány v rámci soutěže 
v roce 2016. 

MDVVL

Kuala Lumpur
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Kyjev

Jakarta Jakarta
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STŘEDOEVROPSKÁ KULTURNÍ PLATFORMA – PCCE 
(Platform-Culture Central Europe)
Středoevropská kulturní platforma byla založena během 
prvního zasedání ministrů zemí regionálního partnerství 
(Rakousko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, 
Slovensko a Slovinsko) dne 6. června 2001 jako fórum 
pro kulturní dialog s cílem podporovat dvoustranné
a mnohostranné kulturní projekty s důrazem na 
společnou kulturní identitu střední Evropy. Členové 
platformy jsou složeni ze zástupců ministerstev 
zahraničních věcí jednotlivých členských států. 
Předsednictví platformy rotuje po šesti měsících.  
Od roku 2001 se uskutečnilo více než 50 společných 
kulturních projektů. V posledních letech se aktivity 
platformy zaměřily především na země západního 
Balkánu a Východního partnerství. Dlouhodobým  
hlavním záměrem platformy je zdůraznit společnou 
kulturní identitu zemí střední Evropy pořádáním 
různých kulturních projektů pro širokou veřejnost
v zemích mimo Evropskou unii: 

1) V roce 2015 se v rámci společného úsilí členských 
států podařilo zorganizovat dvě velké akce. První z nich 
byla zaměřena na rozvojovou pomoc, druhá na děti 
z konfl iktem postižených oblastí Ukrajiny. 

Akce s názvem „Jak střední Evropa pomáhá světu“ 
probíhala ve dnech 13. až 25. května 2015 v prostorách 
galerie radnice města Oslo (Rådhusplassen). Jednalo 
se o výstavu fotografi í představující rozvojové projekty 
členských zemí platformy, kterou zorganizovala 

Slovenská republika jako předsedající země 
Středoevropské kulturní platformy ve spolupráci 
s dalšími členy. Výstava byla věnovaná Evropskému roku 
pro rozvoj 2015. 

2) Druhým významným počinem pod polským předsed-
nictvím Středoevropské kulturní platformy byla 
akce na Ukrajině, která byla zacílena na rozptýlení
a potěšení dětí z konfl iktem postižených oblastí Ukrajiny. 
Akce s názvem „Umělci dětem“ proběhla ve dnech
9. až 10. září 2015 v ukrajinském Kyjevě v Divadle loutek
a byla určena dvěma stovkám dětí pocházejících z oblastí 
Ukrajiny zasažených válečným konfl iktem. Každá 
z členských zemí zajistila přítomnost buď divadelníků, 
nebo jiných umělců. Za Českou republiku vystupovalo 
stínové loutkové divadlo Líšeň s indickou pohádkovou 
hrou „Sávitrí“. Maďarsko zajistilo přítomnost mladých 
ukrajinských akrobatů z maďarské pobočky cirkusové 
školy „Imre Baross Cirkus Art School“ v Kyjevě, 
Rakousko přivezlo mimy z „The IRRWISCH  Theatre“, 
Polsko představilo další loutkovou hru v podání 
loutkového divadla „H. Ch. Andersen Puppet Theatre“, 
Slovensko pak pro děti připravilo zábavné hry a výtvarné 
workshopy.

PCCE

Oslo



32 33PCCE

Tisková konference - Kyjev

Kyjev
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Předsednictví ČR
ve Visegrádské čtyřce



Logo předsednictví ČR
ve Visegrádské skupině
Od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2016 Česká 
republika předsedala tzv. Visegrádské skupině (“V4”). 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlásilo 
v této souvislosti výtvarnou soutěž o logo českého 
předsednictví, která byla určena pro studenty středních, 
vyšších odborných a vysokých škol. Soutěžní návrhy
o logotyp českého předsednictví měly odrážet a obsahovat 
motto českého předsednictví „V4 Trust“. Odborná porota 
pod vedením profesora Jiřího Lindovského z Akademie 
výtvarných umění vybírala z téměř 150 návrhů studentů 
celkem z 24 škol z celé České republiky. Oceněnými 
autory se stali na třetím místě Barbora Staňková 
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na druhém místě 
Anh Qyunh Pham z Prague College v Praze a na prvním 
místě Radoslav Dostál z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Vítěze výtvarné soutěže ocenil pan ministr Lubomír 
Zaorálek, který 15. června 2015 v Českém centru Praha 
na vernisáži výstavy log zároveň ofi ciálně představil 
logo českého předsednictví. Kompletní výstava, která 
putovala po řadě zastupitelských úřadů po celém světě, 
nabízela ke zhlédnutí 61 návrhů log, které postoupily do 
prvního kola hodnocení. 

Akce konané v Černínském 
paláci v rámci CZ V4 PRES:
V rámci prvního semestru českého předsednictví ve V4 
se v České republice konalo několik vrcholných akcí. 
Dne  4. září 2015 se konal mimořádný summit k migraci 
předsedů vlád zemí V4, pod taktovkou Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky se konala dvě setkání 
ministrů zahraničních věcí zemí V4 a Lucemburska
(11. a 21. září 2015) a další setkání ministrů zahraničí zemí 
V4 se rovněž tématem migrace zabývala. Mimo setkání 
ministrů zemí V4 se na Ministerstvu zahraničních věcí 
České republiky konalo několik politických konzultací 
ve formátu V4+, nebo odborných konferencí, které 
české předsednictví iniciovalo a podílelo se na jejich 
organizaci. Zásadní konferencí bylo také setkání Prague 
European Summit, který se konal v listopadu 2015
a o němž se více uvádí v bodě 2 ročenky za rok 2015. Mezi 
další zásadní konference je možné zařadit konferenci 
ministrů zahraničních věcí zemí V4 a západního 
Balkánu, rovněž v listopadu 2015. Výsledkem této 
konference bylo založení Západobalkánského fondu, 
což symbolicky uzavřelo první fázi projektu, který vzešel 
z předchozího českého předsednictví ve V4 v období 
2011-2012. Více informací je možné dohledat v archivu 
tiskových zpráv Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky na www.mzv.cz

Akce zastupitelských úřadů 
k CZ V4 PRES:
Zastupitelské úřady jednotlivě pořádaly kulturní 
akce během českého předsednictví ve V4. Výběr akcí 
některých zastupitelských úřadů je zahrnut v kapitole
8. „Zahraniční prezentace“. 

CZ V4 PRES

1. místo - Radoslav Dostál (Univerzita Tomáše Bati Zlín - grafi cký design)

2. místo - Qyunh Anh Pham (Prague College, Praha 2)

3. místo - Barbora Staňková (Univerzita Tomáš Bati Zlín - grafi cký design)
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Od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2016 Česká 
republika předsedala tzv. Visegrádské skupině (“V4”). 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlásilo 



„Ministr Lubomír Zaorálek s autorem loga českého předsednictví V4 Radoslavem Dostálem, 15. června 2015“

Soutěžní návrhy

3737CZ V4 PRES
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Pražské Quadriennale

Pražské Quadriennale se od roku 1967 stalo ve světovém 
měřítku největší akcí, která pokrývá oblast scénografi e 
ve všech jejích aspektech. Ročník 2015 se konal ve 
dnech 18. - 28. června a vystavovalo na něm 66 zemí
a regionů z 5 kontinentů, což je nejvyšší počet za 
celou historii konání Pražského Quadriennale. Celkem 
se ročníku zúčastnilo cca 1000 umělců v 600 živých 
performancích na 60 místech v centru Prahy. Úspěchem 
byla i návštěvnost - celkem přišlo 180 000 návštěvníků, 
z nichž 6000 profesionálů a studentů pocházelo z 90 
zemí světa mimo ČR. Pražské Quadriennale 2015 získalo
v září 2015 prestižní Cenu Europe for Festivals, Festivals 
for Europe (EFFE) na roky 2015–2016 jako jeden
z 12 evropských nejprogresivnějších festivalů. Pražské 
Quadriennale se prosadilo navzdory tvrdé konkurenci 
– mezinárodní odborná porota vybírala ze 760 festivalů 
z 31 zemí. Ministerstvo zahraničních věcí již tradičně 
pomáhá organizátorům Pražského Quadriennale
v komunikaci se zahraničními partnery a s organizací 
některých akcí.
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EVROPA     

ALBÁNIE
Tirana - Přednáška expertů Ústavu pro studium 
totalitních režimů
Významnou akcí veřejné diplomacie byla přednáška 
expertů Ústavu pro studium totalitních režimů pro 
odbornou veřejnost a média, která se uskutečnila 
15. dubna 2015 v renomovaném Albánském institutu 
pro mezinárodní studia a vzbudila pozornost médií
i odborné veřejnosti zabývající se touto problematikou. 
Přednáška v tomto prestižním albánském think-thanku 
zahájila tematické diskuse „Dealing with the Past“. 
Návštěva delegace Ústavu pro studium totalitních režimů, 
vedená jeho ředitelem Zdeňkem Hazdrou, proběhla ve 
dnech 13. – 16. dubna 2015 na pozvání zastupitelského 
úřadu Tirana. V tříčlenné delegaci byli dále ředitelka 
Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková
a pracovník archivu Hynek Zlatník. Cílem jejich návštěvy 
bylo seznámit albánskou stranu s naší zkušeností při 
vyrovnávání se s totalitní minulostí v Československu,
s platnou legislativou v této oblasti a její implementací,
s činností ústavu a archivu. 

BELGIE
Brusel - Český kulturní den
Dne 12. června 2015 se uskutečnila na ulici Caroly před 
stálým zastoupením EU tradiční odpolední a večerní 
akce, která je největším českým kulturním podnikem 
v zahraničí zaměřeným na nejširší veřejnost. Pro 9. ročník 
se spojilo 13 spoluorganizátorů (kraje Jihomoravský, 
Královéhradecký, Olomoucký, Plzeňský, Středočeský, 
Vysočina, hlavní město Praha, statutární města Brno 
a Plzeň, České centrum Brusel, Česká styčná kancelář 
pro výzkum, vývoj a inovace, Mendelova univerzita 
v Brně a Euroregion Dunaj-Vltava), na jejichž stáncích 
byly k dispozici informační a propagační materiály
a probíhaly ochutnávky regionálních typických pokrmů 
a nápojů. Na pódiu se v hudebním programu představily 
kapely Urband, Frajara Putika, Aivn´s Naked trio
a Mňága a Žďorp.

BĚLORUSKO
Minsk - Týden evropské literatury
Ve dnech 21. - 25. března 2015 proběhl v Minsku Týden 
evropské literatury, v jehož rámci zastupitelský úřad 
Minsk s Českým centrem v Kyjevě a nakladatelstvím 
Logvinov uspořádaly autorský večer se spisovatelkou 
Irenou Douskovou, prezentaci běloruského vydání knihy 
Patrika Ouředníka „Europeana“ a kulatý stůl na téma 
vzpomínky spisovatelů na bývalou ČSSR za účasti Ireny 
Douskové a švýcarské spisovatelky slovenského původu 
Ireny Brežné. 

BOSNA A HERCEGOVINA
Sarajevo - překlady knih bratří Čapků
Dne 27. května 2015 zorganizoval zastupitelský úřad 
Sarajevo úspěšnou prezentaci dvou knih překladů 
dramat Karla a Josefa Čapků (celkem osm dramat, 
mj. „Bílá nemoc“, „R.U.R.“, „Matka“, „Věc Makropulos“, 
„Ze života hmyzu“ atd.). Prezentace se zúčastnili oba 
překladatelé Adisa Zuberović a Hasan Zahirović, dále 
vydavatel knih Žarko Milenić z Literárního klubu 
v Brčku a profesor literatury a recenzent překladů Almir 
Bašović. 

DÁNSKO
Kodaň - Dny Prahy v Kodani
Dny Prahy v Kodani se uskutečnily ve spolupráci 
Magistrátu hlavního města Prahy, Velvyslanectví 
ČR v Dánsku a kodaňské komuny ve dnech 15. - 20. 
září 2015. Ofi ciální zahájení proběhlo v úterý 15. září
v dánském tanečním uměleckém centru Dansehallerne 
u příležitosti premiérového vystoupení pražské taneční 
skupiny VerTeDance s představením „Korekce“. 
V rámci festivalu se dále představilo loutkové divadlo 
Spejbla a Hurvínka, českou hudbu reprezentovalo 
úspěšné jazzové uskupení Trio Davida Dorůžky, lidová 
hudba v podání Pražského hradčanského orchestru 
byla k poslechu v restauracích Grø� en v Tivoli
a v Café Švejk ve čtvrti Frederiksberg a dánský fi lmový 
institut Cinemateket uvedl dva české fi lmy, Oskarem 
oceněného Kolju a komedii Vratné lahve od režiséra 
Jana Svěráka. Vrcholem festivalu byl Den Prahy v Tivoli, 
který proběhl v sobotu 19. září. V prostorách otevřeného 
pavilonu Harmoni-pavillonen byl pro návštěvníky 
přichystán bohatý kulturní program. Divadlo Spejbla 
a Hurvínka vystoupilo s pásmem krátkých scének, jež 
byly opakovány několikrát v průběhu dne. O hudební 
zpestření se postaral Pražský hradčanský orchestr. 
Součástí Dne Prahy v Tivoli byla i ochutnávka pražské 
šunky, českého piva a tradičních českých koláčků. Den 
proběhl v příjemné atmosféře a za vysoké účasti jak 
Dánů, tak i českých krajanů žijících v Dánsku.

ESTONSKO
Tallin - Výstava „Praha objektivem tajné policie“
Dne 12. března 2015 velvyslanec zastupitelského úřadu 
Tallinn slavnostně otevřel v Narvě výstavu „Praha 
objektivem tajné policie“. Ceremoniálu se účastnili také 
starosta Narvy E. East, hejtman příslušného kraje a další 

Přednáška expertů Ústavu pro studium totalitních režimů

Zahraniční prezentace
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hosté. Výstava v Narvě probíhala až do konce dubna 
2015, odkud byla přesunuta do muzea v Tartu, kde si ji 
zájemci mohli prohlédnout až do konce srpna 2015. Dne 
16. září 2015 byla výstava zahájena v Muzeu okupace 
v Tallinnu. 

FINSKO
Helsinky - Koncert českého kytarového virtuosa a 
skladatele pana Štěpána Raka
Dne 21. září 2015 se ve Starém kostele v centru Helsinek 
(Old Church of Helsinki) uskutečnil koncert českého 
kytarového virtuosa a skladatele pana Štěpána Raka. 
Koncert uspořádal Zastupitelský úřad Helsinky
u příležitosti českého předsednictví ve Visegrádské 
skupině. Na program koncertu byla zařazena vlastní 
tvorba umělce, ale i díla skladatelů zemí V4 a Finska. 

CHORVATSKO
Záhřeb - Týden českého fi lmu
Ve dnech 15. – 20. října 2015 proběhl již 22. ročník 
Týdne českého fi lmu v Záhřebu. Podobná akce se 
konala následně také v Rijece (21. - 24. října). Zahájení 
Týdne českého fi lmu v Záhřebu se zúčastnili ministr 
zahraničí Lubomír Zaorálek a herečka Aňa Geislerová, 

na chorvatské straně m.j. ministryně stavebnictví Anka 
Mrak Taritaš a místopředseda parlamentu Nenad Stazić. 
Promítání výběru z festivalových týdnů za podpory 
zastupielského úřadu Záhřeb organizovalo v roce 2015 
v rámci svých fi nančních možností také město Čakovec. 
Zastupitelský úřad rovněž zajistil projekci fi lmu „Jedeme 
k moři“ v Bjelovaru.

IRSKO
Dublin - „Dny Prahy v Dublinu“
Největším projektem v roce 2015 byla rozsáhlá 
kulturně-propagační prezentace iniciovaná a fi nan-
covaná Magistrátem hlavního města Prahy, nazvaná 
„Dny Prahy v Dublinu“, uskutečněná ve dnech 23. září 
- 9. října. Program sestával ze šesti akcí zaměřených 
na hudbu, literaturu, design a architekturu, které 
doplnila prezentace Prahy pro experty v oblasti 
cestovního ruchu. Zastupitelský úřad akci koncipoval 
jako propojování obou hlavních měst a obou kultur
a v druhém plánu s cílem povzbudit cestování z Irska do 
Prahy/České republiky a také přispět do Roku irského 
designu 2015.

ITÁLIE
Řím - Oslavy 660. výročí korunovační cesty
Karla IV. do Itálie
Dne 17. ledna 2015 byla zahájena série oslav 
660. výročí korunovační cesty Karla IV. do Itálie 
připomínkovou akcí v prostorách baziliky sv. Ambrože 
a kaple sv. Zikmunda v Miláně u příležitosti korunovace
Karla IV. lombardskou železnou korunou. Hlavními 
protagonisty byli historici Dr. Andrea Dellanoce
a mons. Francesco Braschi. Po skončení konference bylo 
možné si prohlédnout autentickou kopii železné koruny 
lombardských králů v kapli sv. Zikmunda. Dne 8. dubna 
uspořádaly zastupitelský úřad Řím a zastupitelský úřad 
Vatikán v  kostele Santa Maria della Pietà ve Vatikánu 
vzpomínkovou akci u příležitosti 660. výročí korunovace 
Karla IV. císařem Svaté říše římské, při které došlo
k unikátnímu vystavení kopií tří korun, kterými byl 
Karel IV. korunován - Svatováclavské, císařské a železné 
koruny lombardské.

Tallin - Výstava „Praha objektivem tajné policie“

Helsinky – Koncert českého kytarového virtuosa a skladatele pana Štěpána Raka

Dublin - „Dny Prahy v Dublinu“
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KOSOVO
Priština - Výstava fotografi í „Just a Perfect Day....“
V návaznosti na úspěch výstavy „1984“ se zastupitelský 
úřad rozhodl využít recepci ke státnímu svátku 
k propagaci českého předsednictví V4 a zároveň 
připomenout nadcházející 25. výročí založení V4 
prostřednictvím fotografi cké výstavy velvyslance 
Ivo Šilhavého „Just a Perfect Day…“, jejíž vernisáž 
proběhla dne 27. října 2015 v kosovské Národní 
knihovně v Prištině. Akce se zúčastnila prezidentka 
Kosova Atifete Jahjaga a řada představitelů kosovské 
politické scény, nejvyšší představitelé mezinárodních 
organizací, členové diplomatického sboru a další hosté. 
Vedoucí zastupitelského úřadu Ivo Šilhavý v úvodním 
projevu uvedl, že akce má nejenom připomenout vznik 
samostatného československého státu, ale především 
vyzdvihnout význam Visegrádské skupiny a upozornit 
na skutečnost, že v rámci českého předsednictví budou 
v listopadu v Praze podepsány zakládající dokumenty 
k Západobalkánskému fondu. 

LITVA
Vilnius - Výstava „Hlasy svobody-Rádio Svobodná 
Evropa v období studené války“
Dne 22. ledna 2015 byla v  galerii Litevské komise 
pro UNESCO zahájena výstava „Hlasy svobody-Rádio 
Svobodná Evropa v období studené války“, připravená 
Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci 
s Českým centrem Mnichov, Studijním programem 
Východoevropská studia LMU a Universitou 
Regensburg, Bohemicum Regensburg - Passau. Výstava 
prezentovala americké rádiové vysílání od začátku 
v USA přes počátek vysílání v Mnichově (1951) až do 
jeho přestěhování do Prahy v roce 1994. Ukazovala 
též důležité milníky studené války - Maďarské lidové 
povstání (1956), jadernou katastrofu v Černobylu, 
sametovou revoluci v Československu (1989), činnost 
pěti redakcí - československé, polské, bulharské, 
rumunské, maďarské, i osobnosti, které vysílání utvářeli. 
Výstavu zahájila generální tajemnice Litevské komise 
pro UNESCO Marija Dremaite, docentka Fakulty historie 
Vilniuské univerzity, která poděkovala velvyslanectví 

České republiky za výstavu dokumentující činnost pro 
Litvu velmi klíčového rozhlasu. Hovořila také o významu 
svobodného slova v období studené války a zmínila, 
že se touto výstavou připomíná 13. únor - Světový den 
rozhlasu, jehož cílem je zvýšit povědomí o významu 
rozhlasu jak u veřejnosti, tak u médií, protože rozhlas 
je dnes nejrozšířenějším hromadným sdělovacím 
prostředkem.

LOTYŠSKO
Riga - Festival „Dny barokní hudby“
Vyvrcholením festivalu „Dny barokní hudby“ ve městě 
Rezekne bylo týdenní hostování českých umělců 
„Souboru pro zvelebení staré hudby v Čechách“, kteří 
nabídli lotyšským milovníkům staré hudby jedinečnou 
příležitost poslechnout si skladby staré více než 200 
let. Program se uskutečnil ve dnech 15. - 19. září 2015
v prestižních prostorách nové kulturní haly GORS.

LUCEMBURSKO
Lucemburk - Koncerty „Domažlické dudácké 
muziky“
Ve dnech 12. a 13. června 2015 se na hlavním 
náměstí Place d´Armes v Lucemburku 
a v parku městské části Hesperange uskutečnily 
pod záštitou velvyslance ČR, honorární konzulky
a krajanského sdružení ATSL dva koncerty „Domažlické 
dudácké muziky“. Před vlastním programem vystoupil 
krajanský dětský pěvecký a taneční soubor „Kanner“. 
Úvodem krátce promluvili velvyslanec Petr Kubernát
a honorární konzulka ČR Iva Mrázková. Koncert navštívil 
i starosta této městské části a poslanec lucemburského 
parlamentu Marc Lies.

MAĎARSKO
Budapešť - „Jan Hus 600 let poté“
Dne 10. listopadu 2015 se uskutečnila slavnostní 
premiéra česko – maďarské jazykové verze výstavy 
„Jan Hus 600 let poté“. Premiéra výstavy se uskutečnila 
v historických prostorách Széchényiho národní 
knihovny v Budapešti. Slavnostního zahájení výstavy 

Priština - Výstava fotografi í „Just a Perfect Day....“

Lucemburk - Koncerty „Domažlické dudácké muziky“
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se zúčastnili a úvodní projevy pronesli L. Boka, ředitel 
knihovny, A. Jermářová, Chargé d´Aff aires a.i., L. Orbók 
a ředitelka Českého centra Budapešť. Výstava byla 
součástí mezinárodní vědecké konference na téma „Jan 
Hus a Maďarsko“ věnované ohlasu českého církevního 
reformátora a husitství v maďarské kultuře.

NĚMECKO
Berlín - Hudebně-literární večer k výročí 
osvobození Osvětimi
Ve spolupráci s Festivalem českého umění a kultury 
Praha-Berlín se dne 27. ledna 2015 uskutečnila umělecká 
vzpomínka na utrpení vězňů koncentračního tábora 
Osvětim-Březinka. S dobovými texty vystoupili herci 
Manfred Eisner a Romanus Fuhrmann. Těleso Collegium 
českých fi lharmoniků zahrálo mimo jiné kompozice 
Erwina Schulhoff a, Pavla Haase, Gideona Kleina, Hanse 
Krasy a Viktora Ullmanna.

Drážďany - 17. Mezinárodní festival Dny české a 
německé kultury v Drážďanech a euroregionu 
Elbe/Labe
Nejen v Drážďanech, ale po celém Euroregionu Labe/
Elbe se uskutečnil již 17. ročník tohoto největšího 
přeshraničního festivalu. Přesto, že se slavnostní otevření 
uskutečnilo 29. října při příležitosti oslav státního 
svátku ČR, akce na obou stranách česko-saské hranice 
probíhaly již od začátku září. Konec řady přeshraničních 
představení a dalších aktivit se protáhl až do začátku 
prosince, po ofi ciálním ukončení festivalu 15. listopadu. 
Hlavním partnerem tohoto významného a tradičního 
festivalu byl Ústecký kraj, vedle tradičních pořadatelů 
(Nadace Brücke/Most, Zemské hlavní město Drážďany, 
Collegium Bohemicum a Generální konzulát České 
republiky v Drážďanech). Záštitu nad festivalem převzali 
premiér Svobodného státu Sasko, velvyslanec ČR v SRN 
a ministr kultury ČR. Návštěvnickým magnetem bylo 
v severních Čechách také loutkové divadlo, na saské 
straně byla velmi dobře přijata prezentace Ústeckého 
kraje v drážďanském nákupním středisku Centrum 
Galerie. Vrcholem pro pořadatele i publikum byla osobní 
účast režiséra Jiřího Menzela, kterou organizoval a hradil 
generální konzul v diskusním pořadu Andrease Körnera 
„Körners Corner“ v drážďanském kině Programmkino 
Ost i promítání jeho fi lmů v úspěšné řadě „Pocta Jiřímu 
Menzelovi“.

Mnichov - Akce k 600. výročí upálení Mistra Jana 
Husa
Generální konzulát Mnichov uspořádal akci k 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa, konanou dne 7. července 2015 
v Evangelické městské akademii Mnichov, nazvanou 
„Pravda neumírá v plamenech. Dlouhá (před)historie 
reformace“. Přednášky zde přednesli prof. B. Lášek, 
děkan Husitské teologické fakulty UK v Praze a prof. 
H. Olke z Evangelicko-teologické fakulty LMU Mnichov. 
V souvislosti s připomínkou 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa podpořil generální konzulát i další akce. 
Podílel se na organizaci české účasti na ofi ciálních 

vzpomínkových akcích v Kostnici ve dnech 3. - 4. července 
2015 (včetně parlamentní delegace tvořené předsedou 
PS PČR Janem Hamáčkem mpř. Senátu Miluší Horskou 
a poslancem Jiřím Miholou). Vedoucí generálního 
konzulátu vystoupil na vernisáži výstavy „Jan Hus v roce 
1415 a 600 let poté“ v Sudetoněmeckém domě 9. června 
2015, na konferenci “Jan Hus – zapomenutý reformátor“ 
v Evangelickém vzdělávacím a konferenčním centru 
Bad Alexandersbad 13. června 2015 a přednáškovém 
večeru „Jan Hus, teolog, reformátor, národní hrdina“ 
v mnichovské Katolické akademii 6. července 2015.

NIZOZEMSKO
Haag - Odhalení památníku T. G. Masaryka
Dne 5. listopadu 2015 byl v Rotterdamu za účasti 
předsedy Senátu Parlamentu České republiky p. Milana 
Štěcha odhalen památník T. G. Masaryka odkazující na 
pobyt někdejšího prvního československého prezidenta 
v Rotterdamu v roce 1914. Projekt je iniciativou bývalého 
velvyslance Nizozemska v ČR Jana C. Hennemana
a spoluautora několika publikací o česko-nizozemských 
reáliích Pietera J. Goedharta. Slavnostnímu odhalení 
památníku byl přítomen také někdejší předseda Dolní 
komory nizozemského parlamentu Frans Weisglas. 
Za Ministerstvo zahraničních věcí ČR byla přítomna 
Kristina Larischová, zástupkyně náměstkyně pro řízení 
sekce úřad ministerstva, a v české delegaci byl rovněž 
ředitel Českých center Zdeněk Lyčka. U příležitosti 
odhalení památníku byla vydána také dvojjazyčná
česko-nizozemská publikace. 

NORSKO
Oslo - Kulturní noc v Oslo
Dne 11. září 2015 proběhla již pojedenácté Kulturní 
noc v Oslo. Zastupitelský úřad Oslo se již tradičně do 
projektu zapojil, tentokrát s putovní výstavou „Otto 
Wichterle - příběh kontaktní čočky“. Návštěvníci
z řad diplomatického sboru, českých krajanů, studentů 
a norské veřejnosti tak mohli shlédnout v prostorách 
zastupitelského úřadu krátký animovaný fi lm
a výstavu, jejíž součástí byla též replika jednoho
z prvních čočkostrojů. Zastupitelský úřad Oslo dále 
uspořádal dne 13. září 2015 pro české krajany, zejména 
rodiče s dětmi, odpoledne, v jehož rámci si bylo možné 
prohlédnout výstavu a zúčastnit se tvořivé dílny se 
stavebnicí Merkur. Stavebnici zapůjčil zastupitelskému 
úřadu Oslo majitel a ředitel společnosti Merkur Toys 
a současně předseda správní rady Muzea stavebnice 
Merkur. Výstava byla následně po dva týdny vystavena 
v Mezinárodní škole Oslo, řada vyučujících zařadila 
osobnost O. Wichterleho do své výuky. 

POLSKO
Varšava - Kulturní projekt „Vlak Lustig – Vlak 
svobody 2015“
Ve dnech 24. až 27. června 2015 se na území Polska, 
konkrétně v Lodži, ve Varšavě a v Osvětimi uskutečnil 
významný kulturní projekt „Vlak Lustig – Vlak svobody 
2015“. V rámci projektu se uskutečnilo představení 
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českého dramatika, spisovatele a fi lmového scénáristy 
Arnošta Lustiga „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“, 
dále se uskutečnily přednášky, výstavy a projekce 
fi lmů. Projekt měl za cíl připomenout tragickou 
historii Holocaustu Židů a Romů, jejich transporty do 
vyhlazovacích a koncentračních táborů. Projektu udělili 
čestný patronát prezidenti ČR, Polska a Slovenska. 

Varšava - Koncert „Český večer“
Ve spolupráci s polskou nadací Údolí zámků a zahrad 
kotliny Jelení Hory uspořádal zastupitelský úřad Varšava 
2. května 2015 koncert nazvaný „Český večer“ v paláci 
Pakoszów v obci Piechowice v Dolnoslezském vojvodství 
v rámci česko-polsko-německých Květnových hudebních 
setkání. Na koncertě rovněž vystoupila česká klavírní 
virtuoska Veronika Böhmová a byly hrány skladby 
českých klasiků Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany
a dalších skladatelů.

PORTUGALSKO
Lisabon - Přehlídka české kultury v Portu 
Zastupitelský úřad Lisabon zorganizoval ve dnech
26. listopadu – 2. prosince .2015 ve spolupráci 
s Magistrátem města Porta festival české kultury 
složený z několika kulturních událostí. Česká kultura 
se obyvatelům druhého největšího portugalského města 
v takové šíři představila poprvé. Dne 26. listopadu 
byla zahájena výstava „Vyvalte sudy“ mapující historii
i současnost českého pivovarnictví. Jako výstavní místo 
posloužily prostory stanice metra Aliados v centru 
města, kde měla cestující veřejnost možnost prohlédnout 
si výstavu až do konce roku 2015. Dne 27. listopadu byla 
v Palacete dos Viscondes de Balsemão zahájena výstava 
Umění československého fi lmového plakátu ze sbírky 
Terry Posters za přítomnosti kurátora Pavla Rajčana. 
Součástí slavnostního večera byl recitál české fl étnistky 
Moniky Štreitové, která přednesla čtyři skladby 
novodobých českých hudebních skladatelů. Návštěvníci 
z řad krajanů i místních si pak mohli připít českým 
pivem značky Budvar, jehož dovozce akci sponzoroval.
O víkendu přehlídka české kultury pokračovala 
zahájením mini-cyklu fi lmů Miloše Formana. Filmy rané 
režisérovy tvorby uvedl v Cineclube do Porto snímek 

Konkurs (1963) a v dalších dnech měli portští fi lmoví 
diváci možnost shlédnout fi lmy Černý Petr (1963), Lásky 
jedné plavovlásky (1965) a Hoří, má panenko (1967).
V rámci přehlídky české kultury se v neděli 29. listopadu, 
také v Cineclube do Porto, konala též druhá zahraniční 
premiéra nedávno zrestaurovaného fi lmu Jiřího Trnky 
Staré pověsti české. Portugalské titulky k fi lmu zajistil 
vlastními silami zastupitelský úřad Lisabon. Návštěva 
Porta byla rovněž využita k setkání velvyslance
s českými krajany žijícími v severní části Portugalska. 
Večeře s krajany se zúčastnili i někteří absolventi 
českých vysokých škol, kteří pomáhají šířit českou 
kulturu a dobré jméno České republiky v tomto regionu.

RAKOUSKO
Vídeň - Oslavy připomenutí 240 let vídeňské 
bohemistiky
Dne 14. října 2015 na půdě velvyslanectví proběhlo 
slavnostní zakončení celodenních oslav připomenutí 
240. let existence bohemistiky na vídeňské univerzitě. 
Úvodem hosty přivítal velvyslanec Jan Sechter,
a přítomné hosty rovněž pozdravil jménem členů 
delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Miloš Vystrčil, 
předseda výboru. Senátoři se oslav zúčastnili při 
příležitosti pracovní cesty ve Vídni. Publikum se zájmem 
vyslechlo prezentace Tilmana Bergera z Univerzity 
Tübingen, Thomase Winkelbauera z Institutu pro 
výzkum rakouských dějin a Stefana Michaela Newerkly 
z institutu slavistiky vídeňské univerzity, které se 
vtipnou formou věnovaly výuce českého jazyka, jeho 
proměnám a také vzájemnému prolínání češtiny
a němčiny. Celý večer návštěvníkům zpříjemnil hudební 
doprovod v podání kytaristky Marie Schinko. Vrcholem 
večera bylo losování vítězů soutěže „České stopy ve 
Vídni“, jehož hlavní cenou byla projížďka kočárem po 
Vídni.

RUMUNSKO
Bukurešť - Filmový festival „Kundera ve fi lmu“
Ve dnech 15. až 17. května 2015 proběhl v Bukurešti ve 
vybraných kinech fi lmový festival „Kundera ve fi lmu“. 

Varšava – Kulturní projekt „Vlak Lustig – Vlak svobody 2015“

Lisabon - Přehlídka české kultury v Portu 
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Byly uvedeny trezorové fi lmy „Žert“, „Nikdo se nebude 
smát“, „Já, truchlivý bůh“ natočené podle Kunderových 
románů a které doposud nebyly v Rumunsku promítány. 
Festival pořádalo České centrum v Bukurešti a vstup byl 
volný.  

RUSKO
Moskva - Představení dětské opery Brundibár
Velvyslanec Vladimír Remek podpořil konání dětské 
opery Brundibár, která byla nastudována k 70. výročí
II. světové války a dne 10. května se zúčastnil její 
moskevské premiéry. V. Remek vystoupil s úvodním 
slovem společně s velvyslankyní Izraele. Ve svém 
vystoupení ocenil symbolický význam tohoto představení 
a vyjádřil přání, aby se hrůzy válek již nikdy v budoucnu 
neopakovaly. V operním představení pod vedením 
režiséra Mstislava Pentkovského vystoupil dětský sbor 
Všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti a 
státní akademický komorní orchestr pod vedením 
Alexeje Utkina. 

Jekatěrinburg - Výstava Dany Kyndrové „Žena mezi 
vdechnutím a vydechnutím“
Po úspěšné loňské prezentaci v Jekatěrinburgu 
a Čeljabinsku se konala ve dnech
14. května až 11. června 2015 výstava české fotogra� y 
Dany Kyndrové „Žena mezi vdechnutím a vydechnutím“ 
v Nižním Tagilu. Se souhlasem autorky její tvorbu 
představil Oldřich Sommer, pověřený výkonem funkce 
vedoucího Generálního konzulátu Jekatěrinburg. 
Přítomným představil nejen vystavené fotografi e, ale 
také seznámil publikum s jejími dalšími projekty.  

Sankt Peterburg - Výstava „Česká republika 
– folklórní velmoc v srdci Evropy“
Dne 25. března 2015 se uskutečnila vernisáž výstavy 
„Česká republika – folklórní velmoc v srdci Evropy“ 
v Ruském etnografi ckém muzeu. Putovní výstava, 
připravena Folklorním sdružením ČR a seznamující 
s lidovými slavnostmi, tradicemi a zvyky v různých 
regionech České republiky, byla k zhlédnutí do

12. dubna 2015. V rámci výstavy uspořádal Generální 
konzulát workshop, ve kterém přítomné učil malovat 
velikonoční vejce voskovou technikou.

ŘECKO
Athény - Výstava českého fotografa Karla Cudlína
V termínu 20. listopadu - 6. prosince 2015 se v galerii 
„The Image Gallery“ v Athénách uskutečnila výstava 
českého fotografa Karla Cudlína s názvem Fotografi e 
z České republiky. Výstava byla realizována ve spolupráci 
zastupitelského úřadu Athény a zmíněné galerie. Výstava 
byla slavnostně zahájena za osobní účasti K. Cudlína dne 
19. listopadu 2015.

SLOVINSKO
Lublaň - Koncert V4 (Česko, Maďarsko, Polsko
a Slovensko)
Dne 8. července 2015 proběhl ve večerních hodinách 
v atriu Městského muzea v Lublani (Mestni muzej 
Ljubljana) koncert s názvem V4 (Česko, Maďarsko, 
Polsko a Slovensko), který zahrálo kvarteto složené 
z hudebníků všech čtyř zemí Visegrádské skupiny. 
Tuto kulturní akci také podpořila velvyslanectví všech 
čtyř zúčastněných zemí. České umělce zastupoval 
violoncellista Petr Nouzovský (1982), který pravidelně 
vystupuje na mezinárodních hudebních festivalech, 
spolupracuje s mnoha domácími i mezinárodními 
orchestry a natočil dvě desítky CD pro české i zahraniční 
nahrávací společnosti. 

SRBSKO
Bělehrad - Společný koncert dvou významných 
dětských sborů
Na konci června se podařilo velvyslanectví uspořádat 
společný koncert dvou významných dětských sborů 
s nejdelší tradicí v obou zemích. Ve Velkém sále 
velvyslanectví vystoupily postupně, a na závěr i společně, 
Kühnův dětský sbor a srbský dětský sbor Kolibri. Tento 
koncert zcela naplnil sál zastupitelského úřadu a nadchl 
publikum i děti samotné.

Moskva – Představení dětské opery Brundibár

Lublaň - Koncert V4 (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko)
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ŠPANĚLSKO
Madrid - Jazzový koncert V4 – středoevropská 
hudba v Madridu dvakrát po sobě
ZÚ ve spolupráci s ČC zorganizovaly ve dnech 18. a 
19. září 2015 v Madridu dva mimořádně zdařilé jazzové 
koncerty muzikantů V4. Pod názvem „Středoevropská 
hudba“ zazněly folk jazzové skladby všech čtyř zemí. 
Interpretovány byly i některé písně Jarka Nohavici, a to 
ve všech jazycích V4. Hudebníci hráli společně i každý 
zvlášť, koncert byl jakousi jam session, velmi živým
a zábavným představením, jehož jedinečnost spočívala
v tom, že spolu hráli poprvé a naživo umělci, kteří se 
dříve neznali.

ŠVÉDSKO
Stockholm - Koncert českého kytarového virtuosa 
a skladatele Štěpána Raka
Dne 9. září 2015 uspořádal zastupitelský úřad Stockholm 
koncert českého kytarového virtuosa a skladatele 
Štěpána Raka v prestižních prostorách Barokního 
sálu Historického muzea ve Stockholmu. Koncert byl 
realizován v úzké spolupráci Velvyslanectví ČR ve 
Stockholmu a Českého centra Stockholm a konal se
u příležitosti zahájení předsednictví ČR ve Visegrádské 
skupině.  Koncert zahájila a české předsednictví 
v uskupení V4 představila velvyslankyně Jana Hynková, 
ředitelka Českého centra Stockholm Alena Schagen 
následně přiblížila osobnost Štěpána Raka a fakt, že 
se tento koncert koná také v rámci severského turné 
u příležitosti jeho 70. narozenin. Český virtuos na 
program koncertu zařadil svou vlastní tvorbu, ale také 
díla významných kytarových skladatelů a interpretů 
zemí V4. 

ŠVÝCARSKO
Ženeva - Výstava „120 let úspěchů značky 
Laurin&Klement / ŠKODA“ 
Na organizaci výstavy „120 let úspěchů značky 
Laurin&Klement / ŠKODA“, která byla ofi ciálně zahájena 
dne 6. října 2015 a trvala do 16. října 2015, se kromě 
úřadů státní správy ČR (Stálá mise ČR v Ženevě, Úřad 

průmyslového vlastnictví/ ÚPV, Česká centra) podílela 
i Světová organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) 
a společnost Škoda Auto (centrála v ČR i švýcarské 
zastoupení). Výstava propagovala nejen bohatou 
průmyslovou historii společnosti Škoda Auto a České 
republiky, ale i pojetí ochrany duševního vlastnictví 
v této fi rmě a aktivní spolupráci ČR s WIPO. 

TURECKO
Ankara - Výstava věnovaná 100. výročí rozluštění 
chetitského písma
Dne 3. listopadu 2015 byla zahájena ve foyeru fakulty 
humanitních věd Ankarské univerzity výstava 
věnovaná 100. výročí rozluštění chetitského písma 
prof. B. Hrozným. Výstavu zahájili rektor Univerzity 
Karlovy prof. T. Zima, spolu s vedoucím zastupitelského 
úřadu v Ankaře P. Ka� ou. Výstava byla koncipována 
Univerzitou Karlovou a pracovníky Náprstkova muzea a 
odráží historii Chetitů, jejich říše a jazyka, jakož i životní 
dráhu prof. B. Hrozného.

Istanbul - Výstava „120 let úspěchů značky Laurin 
a Klement/Škoda Auto v Istanbulu“
Dne 13. května 2015 prezentoval GK Istanbul ve 
spolupráci s Yuce Auto, výhradním prodejcem vozů 
Škoda v Turecku, výstavu „120 let úspěchů značky 
Laurin a Klement/Škoda Auto“. Slavnostní otevření se 
uskutečnilo v jednom z nejstarších klubů v Istanbulu 
Büyük Kulüp. Výstava byla dále vystavena postupně
u čtyř distributorů vozů Škoda Auto, a to od 15. května 
do 2. června 2015.

UKRAJINA
Kyjev - Promítání fi lmu Pouta
Zastupitelský úřad zorganizoval dne 
29. srpna 2015 promítání fi lmu Pouta ve 
veřejném prostoru (Park Nebeské setniny
v Kyjevě) doplněné o debatu s režisérem fi lmu Radimem 
Špačkem, s ředitelem ukrajinského archívu SBU Ihorem 
Kulykem a s ukrajinskými lidskoprávními aktivisty.  
Film Pouta byl v roce 2010 oceněn pěti Českými lvy 
a pěti Cenami české fi lmové kritiky. Děj se odehrává 

Ženeva - Výstava „120 let úspěchů značky Lauri&Klement / ŠKODA“

Madrid - Jazzový koncert V4 - středoevropská hudba v Madridu dvakrát po sobě
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v bezejmenném českém městě někdy v 80. letech
20. století, hlavním hrdinou je příslušník Státní 
bezpečnosti. Film nabízí nadčasový příběh z totalitního 
režimu. Akce byla věnována ukrajinským politickým 
vězňům v Rusku a zúčastnil se jí také ukrajinský ministr 
zahraničních věcí Pavlo Klimkin.

Lvov - 15. ročník festivalu Měsíc autorského čtení
Generální konzulát se v průběhu července připojil 
k nesmírně zdařilé akci organizované ČC Kyjev 
- 15. ročníku festivalu Měsíc autorského čtení, a to 
zejména dílčí pomocí při organizaci a propagaci akce. 
Večery čtení probíhaly v prostorách lvovské galerie 
Dzyga s neopakovatelnou atmosférou starého Lvova. 
Po každém čtení účastníci hojně využívali možnosti 
pokládat autorům dotazy týkající se jak jejich literárního, 
tak i osobního života, a účastnili se autogramiád.

VATIKÁN
Oslavy Husova roku 2015
Rektor Papežské koleje Nepomucenum Petr Šikula ve 
spolupráci s velvyslancem České republiky při Svatém 
stolci Pavlem Vošalíkem pozvali diplomatický sbor 
akreditovaný u Svatého stolce, představitele Svatého 
stolce, rektory papežských kolejí, zástupce univerzit, 
krajany a další významné hosty na bohoslužbu smíření 
s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění, která 
se uskutečnila u příležitosti 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa dne 15. června 2015 v Papežské koleji 
Nepomucenum. Bohoslužby se dále účastnili J.Em. 
kardinál Walter Kasper, emeritní předseda Papežské 
rady pro jednotu křesťanů, J.Em. kardinál Giovanni Copp, 
bývalý nuncius v Československu a v České republice, 
J.Em. kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, 
J.E. Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Tomáš 
Butta, patriarcha Církve československé husitské a Joel 
Ruml, kazatel Českobratrské církve evangelické. Zástupci 
nekatolických církví byli při této výjimečné příležitosti 
přijati na soukromé audienci u papeže Františka. Papež 
František označil Jana Husa za reformátora církve
a mimo jiné uvedl, že „mnohé spory z minulosti je třeba 
přehodnotit ve světle nového kontextu, v němž žijeme.“

VELKÁ BRITÁNIE
Londýn - Výstava k 75. výročí založení 
československých perutí RAF
Výstava podrobně mapující vznik perutí a osudy 
československých letců v období před začátkem druhé 
světové války i po jejím skončení až do současnosti byla 
na ZÚ Londýn otevřena za účasti autora Filipa Procházky 
z Klubu vojenské historie v rámci tradiční recepce ke 
Dni armády. 

Londýn - Publikace “Steel and Schnapps, Sausages 
and Soldiers, Scrolls and Survival the Story of 
Ostrava and its Jewish Community“
Zastupitelský úřad Londýn podpořil vznik ojedinělé 
publikace, jejímž účelem je přiblížit britskému čtenáři 
ucelenou historii ostravského regionu a jeho židovské 

komunity v období let 1750 - 1950, fi nanční částkou 
určenou na pokrytí části nákladů spojených s překladem 
materiálů z ostravských archivů do angličtiny. Jedná se 
o unikátní projekt spolupráce mezi Kingston Synagogou 
v Londýně a Ostravskou židovskou obcí, s přispěním 
děkana fi lozofi cké fakulty Ostravské univerzity
a podporou ředitelky Archivu města Ostravy a ředitelky 
Ostravského muzea.
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ASIE

AFGHÁNISTÁN
Kábul - Vzpomínkový běh „Fallen Warriors Czech 
Lions Memorial Run“ k uctění památky českých 
vojáků
Dne 15. května 2015 se na základně KAIA uskutečnil 
vzpomínkový běh s názvem Fallen Warriors Czech 
Lions Memorial Run k uctění památky českých vojáků, 
kteří padli na území Afghánistánu. Běh se uskutečnil 
za spolupráce a podpory ZÚ Kábul a diplomaté ZÚ 
kromě slavnostního pietního ceremoniálu absolvovali 
celý desetikilometrový běh. Akce se zúčastnili všichni 
koaliční partneři zastoupení na základně KAIA (cca 150 
účastníků). 

Kábul - Výstava Národního muzea ČR „České 
hrady“
V Báburových zahradách ve starém Kábulu byla v červnu 
otevřena výstava Národního muzea ČR „České hrady“. 
Fotografi e byly umístěny ve venkovním, veřejnosti 
volně přístupném, prostoru. Pro výstavu byly využity 
prosklené boxy, které lemují jednu z alejí v zahradách. 
Prezentováno bylo 25 nejznámějších českých hradů
a zámků - Pražský hrad, Karlštejn, Konopiště, Lednice, 
Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Trosky, Rabí aj. 
zobrazené na velkoformátových fotografi ích a leteckých 
snímcích. O české akci referoval i místní tisk (The Kabul 
Times). 

ARMÉNIE
Jerevan - Výstava k 120 letům existence společnosti 
Czech Auto LLC
ZÚ Jerevan ve spolupráci s místním dovozcem Škody 
do Arménie, fi rmou Czech Auto LLC, uspořádal výstavu 
k 120 letům existence fi rmy s bohatým doprovodným 
programem při vernisáži. Na výstavu, světelnou show 
a koncert si našly cestu stovky příznivců značky
i dalších obyvatel a návštěvníků Jerevanu. Místní dealer 
Škody pojal akci ve velkém stylu a zřídil pro výstavu 
„Tunel historie“, kde byly panely s fotografi emi a texty 
přeloženými do arménštiny vystaveny po celý následující 
týden. Na vernisáži, která zabrala větší část nedávno 

rekonstruovaného parku, pak představil jak osobní 
auta, tak kola a různé doplňky. Programu se zúčastnil 
i velvyslanec ČR P. Mikyska a vedoucí oddělení prodejů 
Škody Auto pro Arménii, Gruzii a Kazachstán Michal 
Senohrábek, věnující se historii, významu značky pro 
českou ekonomiku i přítomnosti Škody v regionu. 

Jerevan - Koncert soudobé české klavírní tvorby
Stěžejní kulturní akcí ke státnímu svátku ČR v Jerevanu 
byl koncert soudobé české klavírní tvorby v podání 
arménského klavírního virtuosa Hayka Melikyana, 
který se v Komitasově síni komorní hudby uskutečnil 
v pondělí 19. října 2015. Na koncertě zaujala kromě 
přesného výkonu klavíristy především jeho dramaturgie. 
Hayk Melikyan se přípravě koncertu společně se ZÚ 
věnoval přes rok, posuzovány byly desítky skladeb 
slavných i neznámých skladatelů a výsledkem byl 
pozoruhodně poskládaný koncert, logicky, přehledně 
a přitom zábavně představující českou klavírní tvorbu 
posledních 115 let. Významnou pomocí při jeho přípravě 
bylo poskytnutí koncertního sálu (Komitas Chamber 
Music Hall) arménským ministerstvem kultury a osobní 
podpora ministryně Hasmik Poghosjan.

 BARMA/MYANMAR
Rangún - Výstava fotografi í From Prisoner to 
President - The Story of Václav Havel 
Výstava From Prisoner to President – The Story of 
Václav Havel zahrnuje výběr 32 černobílých fotografi í 
Václava Havla z rozsáhlé kolekce fotografi í Oldřicha 
Škáchy, poskytující náhled do jeho života od dob disentu 
do zvolení prezidentem. Výstava byla instalována ve 
dnech 15. – 18. června 2015 ve stylové galerii Pansodan 
Scene, jako doprovodná akce mezinárodního festivalu 
dokumentárních fi lmů s lidskoprávní tématikou Human 
Rights Human Dignity International Film Festival 2015. 
Výstava byla také doplněna o art wall panel fotografi í 
a textů zachycujících vazbu V. Havel - Aung San Suu 
Kyi (ASSK Aun Schan Suu Ťij) a ČR – Myanamr/Barma 
nazvaný A story of friendship.

ČÍNA
Peking - Výstava sedmnácti českých soudobých 
umělců s názvem Art from the Heart
Kulturní dialog našich umělců s čínskými se 
realizoval pomocí platformy „Embassyart“ s výběrem 
toho nejlepšího, co obě země můžou nabídnout. 
Nejvýznamnější kulturní akcí byla výstava sedmnácti 
českých soudobých umělců s názvem Art from the 
Heart ve dnech 26. dubna - 26. června 2015 v šanghajské 
městské galerii moderního umění Power Station of Art, 
která se konala v rámci tzv. Českých dnů. Osm umělců se 
vernisáže zúčastnilo osobně. Výstavu otevřel předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček. 
Podle údajů Galerie byla průměrná denní návštěvnost cca 
tisíc pět set lidí. Akce měla také široké mediální pokrytí.  
Dne 26. dubna se skupina umělců přesunula vlakem 
do Pekingu a od pondělí 27. dubna do pátku 1. května 
se uskutečnila řada neformálních setkání s čínskými 

Kábul - Vzpomínkový běh „Fallen Warriors Czech Lions Memorial Run“ k uctění památky českých 
vojáků
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umělci, včetně návštěv ateliérů, improvizované výstavy 
v prostorách velvyslanectví, večeří a dalších diskusních 
příležitostí. Tak početná skupina českých umělců nebyla 
v Číně od poloviny 50. minulého století. Realizace celého 
kulturního programu by se neobešla bez podpory 
sponzorů - především fi rem Škoda a Homecreditu.

Hongkong - Filmový festival Hong Kong Jewish 
Film Festival
Již tradičně podpořil GK Hongkong konání židovského 
fi lmového festivalu Hong Kong Jewish Film Festival. 
Na 16. ročníku tohoto festivalu byl uveden fi lm 
The Lady in Number 6, pojednávající o osudu Alice 
Herzové-Sommerové spjatém s koncentračním táborem 
Terezín. Podpora GK Hongkong byla kvitována i v podobě 
zmínky v propagačních materiálech k festivalu. 

Šanghaj - Otevření stálé expozice českého křišťálu 
v Muzeu přírodního křišťálu v Donghai
Dne 28. října 2015 byla v Donghai, provincii Jiangsu 
(cca 500 km od Šanghaje), slavnostně otevřena stálá 
expozice českého křišťálu jako součást Muzea přírodního 
křišťálu. Na ploše přibližně 400m² je umístěna zhruba 
stovka českých sklářských výrobků a informační panely
o výrobě českého křišťálu. Vystavené exponáty dodaly 
společnosti Moser, Preciosa, Crystalite a Halama Glass. 
Slavnostního otevření muzea se zúčastnil i zástupce 
české sklářské společnosti Astra Gold. V dohledné době 
se též plánuje otevření obchodů se sklem a křišťálem 
v blízkém komplexu Donghai Crystal City, kde by mohly 
být umístěny i obchody českých sklářských společností. 
Paralelně se slavnostním otevřením české expozice bylo 
podepsáno memorandum mezi českou fi rmou a vládou 
města Donghai, které předpokládá výstavbu sklářského 
závodu v blízkosti města.

FILIPÍNY
Manila - Filmový festival Cine Europa
Jednou z nejviditelnějších událostí v oblasti prezentace 
zahraničního fi lmu na Filipínách je již osmnáct let festival 

Cine Europa, na němž se prezentují kinematografi e 
evropských zemí. Dvouměsíční festival, jehož tradici 
zahájilo několik málo fi lmů v jediném manilském kině 
v roce 1998, se letos uskutečnil postupně na dvou 
místech v dvanáctimilionovém manilském souměstí
a v dalších sedmi městech (Baguio, Iloilo, Zamboanga, 
Tacloban, Davao, Baybay a Cagayan de Oro). Na festivalu 
se představilo 19 fi lmů ze 16 zemí, Česko prezentoval 
koprodukční fi lm Přijde letos Ježíšek? Lenky Kny 
natočený ve spolupráci s Mexikem. Velvyslanec Jaroslav 
Olša, jr. v doprovodu režisérky Lenky Kny a koproducenta 
fi lmu Aleše Hudského slavnostně zahájil dne 9. října 
2014 putování festivalu ve městě Cebu. Stejný fi lm byl 
také součástí iberoamerického festivalu Película.

Manila - Festival „European Film Festival in 
Palau“
Český fi lm se v roce 2015 opět prezentoval v Palauské 
republice, kde proběhl už 7. ročník European Film 
Festival in Palau. Tato akce je projektem manilských 
ambasád evropských zemí akreditovaných pro Palau
a současně jediným počinem svého druhu v zemi a tvoří 
tak významnou událost palauské kulturní a společenské 
sezóny. Zahájení festivalu v prostorách největší 
školy v zemi, Palau Community College, se zúčastnili 
nerezidentní velvyslanci ČR, Itálie a Nizozemska, 
rezidentní velvyslankyně Spojených států a většina 
honorárních konzulů. K přítomným hostům promluvil 
ministr zahraničních věcí Billy G. Kuartei, neboť festival 
byl opětovně zařazen jako ofi ciální akce v rámci oslav 
státního svátku země 1. října, Dne nezávislosti. Evropskou 
kinematografi i reprezentovaly fi lmy z AT, DE, FR, IT, NL, 
ES a CH, z ČR fi lm Přijde letos Ježíšek? režisérky Lenky 
Kny. Zviditelnění ČR na Palau napomohl také fakt, že 
prezident Palauské republiky Tommy E. Remengesau, 
Jr. ocenil českého spisovatele, cestovatele a etnografa 
Miloslava Stingla u příležitosti jeho prosincových 85. 
narozenin za jeho úsilí při propagaci mikronéských států 
a především Palau.

GRUZIE
Tbilisi - Akce k připomenutí 175. výročí narození 
významného českého krajana Josefa Navrátila
Dne 19. března 2015 uspořádal ZÚ Tbilisi akci 
k připomenutí 175. výročí narození významného 
českého krajana, operního pěvce a sbormistra prvního 
gruzínského souboru lidových písní Josefa Navrátila 
- v Gruzii známého pod jménem Ratili (1840 - 1912). 
Koncert spojený s přednáškou zorganizovala Asociace 
gruzínsko-českých vztahů „Láska-Praha“. Z České 
republiky přijel smíšený vokální soubor Haeri, který jako 
jediný český soubor zpívá tradiční gruzínskou polyfonii, 
a který měl na ZÚ Tbilisi možnost vystoupit společně 
se svým velkým vzorem - legendárním gruzínským 
souborem Erisioni. Dne 28. října 2015 byla v Tbilisi 
odhalena J. Navrátilovi pamětní deska. Desku slavnostně 
odhalil velvyslanec T. Pernický spolu s primátorem 
města Tbilisi Davidem Narmaniou a předsedou Městské 
rady Tbilisi Giorgim Alibegašvilim. 

Peking - Výstava sedmnácti českých soudobých umělců s názvem Art from the Heart
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INDIE
Dillí - Kulturně připomínková akce k 70. výročí 
ukončení 2. světové války
Na oslavu 70. výročí ukončení 2. světové války uspořádaly 
dne 7. května 2015 zastupitelské úřady ČR a SK
v Dillí společnou kulturně připomínkovou akci, v rámci 
které byla pro diplomatické kruhy, akademickou obec, 
studenty historie a evropských studií, české krajany, 
analytiky indických think-tanků, obchodní komunitu 
a další zvané hosty připravena historická přednáška
o hlavních dějových liniích 2. světové války. Přednáška 
vyvolala rovněž zajímavou diskusi k dopadům 2. světové 
války, jež odhalila nadále přetrvávající sensitivitu 
tragických událostí. Po historické přednášce byl 
představen fi lm česko-slovensko-polské produkce 
„Všichni moji blízcí“, jehož příběh se odehrává rok před 
vypuknutím druhé světové války, bezprostředně po 
podepsání Mnichovské dohody v roce 1938, kdy se na 
pozadí historických událostí odvíjí osud židovské rodiny 
Silbersteinových. Filmem se prolíná rovněž historická 
postava Nicholase Wintona, jehož životní příběh 
záchrany 669 židovských dětí ve fi lmu znovu s emotivní 
dynamikou ožívá. Film z r. 1999 režírovaný M. Mináčem 
a hvězdně obsazený hereckými ikonami J. Abrhámem, 
J. Bartoškou, L. Šafránkovou, M. Labudou, O. Vetchým, 
T. Brodskou, J. Lábusem, tak přinesl na plátno kinosálu 
ZÚ SK v Dillí silné téma proměn lidských charakterů 
uprostřed válečných hrůz a lidského strachu.
 

Dillí - Delhi International Arts Festival
Dne 16. října 2015 proběhlo v Dillí slavnostní zahájení
8. ročníku Delhi International Arts Festival, v jehož rámci 
proběhl dne 27. 10. 2015 koncert českých zpěvaček Míši 
Noskové a Elišky Ochmanové. Došlo i ke krátkému 
setkání velvyslance se státním ministrem kultury, 
turismu a civilního letectví Mahešem Šarmou.

INDONÉSIE
Jakarta - Výstava „Pojedu jednou na dalekou Jávu / 
Jáva českýma očima“
Dne 7. května 2015 uspořádal ZÚ Jakarta v prostorách 
rezidence velvyslance výstavu „Pojedu jednou na 
dalekou Jávu / Jáva českýma očima“ věnovanou dílu 

básníka Konstantina Biebla ovlivněného jeho pobytem 
v Indonésii. Výstava byla doplněna o přednášku
Mgr. Michaely Tomanové, která se dílem K. Biebla 
soustavně zabývá.

ÍRÁN
Teherán - Koncert houslového virtuosa Jaroslava 
Svěceného
Ve dnech 5. a 6. října 2016 se uskutečnil již druhý koncert 
houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Na akordeon 
jej doprovázel umělec p. Ladislav Horák. V rámci akce 
se uskutečnil workshop pro studenty houslí a koncert 
v sále pro 262 osob, který byl vyprodán. Výtěžek 
z prodeje vstupenek byl věnován íránské charitativní 
organizaci pro onkologicky nemocné děti. 

Teherán - Otevření místnosti pojmenované po 
českém akademikovi Janu Rypkovi
Dne 30. září 2015 se uskutečnilo na Teheránské 
univerzitě, Fakultě pro literaturu a humanitární vědy, 
otevření místnosti pojmenované po českém akademikovi 
Janu Rypkovi. Slavnostní projev přednesl p. Reza Mirchi. 
Akce se kromě dalších hostů zúčastnila i česká delegace 
Senátu ČR při příležitosti jejich návštěvy Íránu. 

IZRAEL
Tel Aviv - Slavnostní večer k 25. výročí 
znovunavázání bilaterálních diplomatických 
vztahů s Izraelem
Dne 9. února 2015 zorganizoval ZÚ Tel Aviv ve spolupráci 
s Českým centrem v tel avivské cinematéce slavnostní 
večer k 25. výročí znovunavázání bilaterálních diploma-
tických vztahů s Izraelem. Po vystoupení velvyslanců 
ČR a SR I. Schwarze a R. Javorčíka a náměstka ministra 
zahraničních věcí Izraele T. Hanegbiho se uskutečnila 
pódiová diskuze s přímými aktéry událostí před 25 lety 
- ministrem zahraničních věcí M. Arensem, prvním 
izraelským velvyslancem v Praze Y. Sherem, prof.
S. Avinerim a zástupcem krajanů N. Steinerem. Následně 
byl promítán fi lm Život podle Václava Havla, po němž 
následovala diskuse s režisérkou A. Sedláčkovou. Akce 
se zúčastnilo cca 600 lidí, mezi nimi řada představitelů 
izraelského politického a společenského života. V rámci 
oslav byla také připravena výstava fotografi í Karla 
Cudlína „Václav Havel v Izraeli“ na plotě velvyslanectví.

Tel Aviv - Vernisáž výstavy „Přemysl Pitter: 
Spravedlivý mezi národy“
Na plotě Velvyslanectví byla 22. června 2015 otevřena 
výstava u příležitosti 120. výročí narození českého 
pedagoga a humanisty Přemysla Pittera, která trvala do 
31. srpna 2015. Výstava ukázala starší i nové fotografi e 
dokumentující Pitterův život, práci i příběhy židovských 
dětí, které zachránil během druhé světové války a po ní. 
Společně s přítelkyní Olgou Fierzovou obdržel ocenění 
„Spravedlivý mezi národy“ a stromy s jejich jmény byly 
zasazeny v Aleji spravedlivých v památníku Yad Vashem 
v Jeruzalémě. Výstava byla realizována ve spolupráci 
ZÚ, ČC a Národního Pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského.

Dillí - Kulturně připomínková akce k 70. výročí ukončení 2. světové války
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JAPONSKO
Tokio - Akce k propagaci české kinematografi e a 
fi lmového průmyslu
Jedno z nosných témat v oblasti kulturní prezentace, 
které se promítlo do programu ZÚ ve spolupráci s Českým 
centrem Tokio, byla propagace české kinematografi e 
a fi lmového průmyslu. Prezentace, zasazená rovněž 
do projektu „2015: Rok fi lmu“ vyhlášeného ČC Tokio, 
byla pojata s cílem ukázat japonskému publiku 
prostřednictvím celovečerních fi lmů natočených 
v nedávné době témata zaměřená na společenské změny 
dvacátého století. Jednalo se zejména o projekce „Czech 
The Cinema!“ / Dark Blue World, Vratné láhve, Želary, 
Líbánky a dokumentárního fi lmu Sugar Blues za účasti 
režisérky A. Culkové. Další významnou akcí, která 
umožnila představit rozsáhlejší program věnovaný mj. 
české současné kinematografi i, byl květnový fi lmový 
festival „EU Film Days 2015“ (Tokio, Kjóto) za přítomnosti 
herce a režiséra J. Mádla, který s úspěchem uvedl svůj 
fi lm z  roku 2014 Pojedeme k moři. Výrazným kulturním 
počinem ke konci roku bylo vítězství fi lmu Rodinný fi lm 
režiséra Olmo Omerzu na Tokijském mezinárodním 
fi lmovém festivalu (22.  - 31. října 2015) v kategorii 
„Best Artistic Contribution“. Den před vyhlášením ceny 
ZÚ ve spolupráci s ČC Tokio upořádal diskusní večer 
s režisérem O. Omerzou a jeho uměleckým týmem, na 
kterém čeští a japonští diváci měli možnost shlédnout 
absolventský fi lm tohoto režiséra Příliš mladá noc.

Tokio - Prezentace legionářské historie 
v Japonsku
Vyvrcholením podzimní sezóny bylo odhalení pomníku 
věnovaného pětici legionářů, kteří zemřeli v Japonsku 
následkem válečných útrap při návratu do vlasti
v letech 1918 a 1919. Pomník byl dne 5. prosince 2015 
slavnostně odhalen za účasti ministra obrany p. Martina 
Stropnického v  rámci jeho ofi ciální návštěvy za 
přítomnosti poslanců z Podvýboru pro válečné veterány 
Výboru pro obranu. Nově vybudovaný pomník, jehož 
autorem je akademický malíř Pavel Holý, se nachází na 
katolickém hřbitově ve městě Fuchu. Hledáním místa 

posledního spočinutí legionářů se ZÚ Tokio věnoval již 
od začátku roku 2011 a teprve na začátku roku 2015 
byl pomník na hřbitově instalován. Odhalení pomníku 
předcházelo, jako doprovodná akce, listopadové 
otevření výstavy „Československé legie 1914-1920 
a vznik ČSR“, která byla původně v České republice 
připravena Československou obcí legionářskou ve 
spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky, 
Vojenským historickým ústavem Praha a Vojenským 
ústředním archivem Praha. Otevření výstavy proběhlo 
za účasti generálmajora Ing. Rostislava Pilce, náčelníka 
vojenské kanceláře prezidenta, s odbornou přednáškou 
prof. Susumu Nagaya z Waseda University, který se 
problematice dlouhodobě věnuje. 

JIŽNÍ KOREA
Soul - Výstava „Antonín Dvořák“ a výstava 
postaviček Večerníčka ilustrátora Radka Pilaře
Na ostrově Nami nedaleko města Čchunčchonu proběhla 
výstava „Antonín Dvořák“. Od února do dubna mohli 
návštěvníci poznat slavného skladatele prostřednictvím 
komiksu Renáty Fučíkové. V květnu dále probíhal na 
tomto ostrově Mezinárodní festival literatury pro děti, 
během něhož byla vystavena interaktivní expozice 
výtvarníka Radka Pilaře. Tato unikátní výstava 
připravená Galerií umění pro děti v Praze představuje 
Radka Pilaře v Koreji vůbec poprvé, a to prostřednictvím 
jeho nejznámějších postaviček Večerníčka, Rumcajse, 
Manky a Cipíska. Součástí výstavy je také přehlídka knih 
ilustrovaných Radkem Pilařem. Na zahájení festivalu 
a v průběhu tzv. Českého dne zde vystoupili studenti 
Korejské národní univerzity s tanečním předsta-
vením Mladík a víly pod choreografi í českého umělce 
Jarka Cemereka. Ostrov Nami je významným kulturním 
centrem a rovněž populární turistickou destinací nejen 
mezi Korejci, ale i zahraničními návštěvníky. 

Soul - Česká výstava komiksových historek
Ve dnech 12. – 16. srpna 2015 proběhl v jihokorejském 
městě Bučon 18. mezinárodní festival komiksu, jehož se 
zúčastnili i čeští umělci Džian Baban a Vojtěch Mašek. 

Tel Aviv – Vernisáž výstavy „Přemysl Pitter: Spravedlivý mezi národy“

Tokio – Prezentace legionářské historie v Japonsku
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Českou výstavu komiksových historek připravily při 
příležitosti oslav 25. výročí navázání diplomatických 
vztahů mezi Českou republikou a Korejskou republikou 
ZÚ Soul a České centrum Soul. Expozice kreseb byla 
doplněna ukázkami z fi lmů a kolekcí knih. 

JORDÁNSKO
Ammán - Výstava fotografi í Aloise Musila
Ve dnech 20. - 29. října 2015 uspořádal ZÚ Ammán 
výstavu historických fotografi í, které na svých cestách 
po regionu tehdejší Levanty pořídil na přelomu 19. a 20. 
století významný český orientalista prof. Alois Musil. 
Výstavě poskytl svou záštitu ministr zahraničních věcí 
Lubomír Zaorálek. Výstava proběhla v samostatné 
výstavní síni Jordánského národního muzea v Ammánu 
a byla tak průběžně přístupna všem jeho návštěvníkům. 

KAMBODŽA
Phnompenh - Výstava grafi k „Café Elephant:
J. Slíva - Exhibition of the Czech Artist“ 
Výstava grafi k „Café Elephant: J. Slíva - Exhibition of 
the Czech Artist“ byla připravena ve spolupráci se 
ZÚ Bangkok, kde se uskutečnila na konci prosince 
2015. V Phnompenhu byla organizována ve spolupráci 
s Francouzským institutem, kde se uskutečnila ve dnech 
1. - 23. března 2016. Vzhledem k tematice vystavovaných 
grafi k byla vernisáž doprovázena jazzovou hudbou, 
ochutnávkou kambodžské kávy a francouzských vín.

KAZACHSTÁN
Astana - Koncert mladých kazachstánských 
hudebníků jazzové hudby
Dne 28. října uspořádal ZÚ Astana u příležitosti recepce 
k státnímu svátku ČR koncert mladých kazachstánských 
hudebníků jazzové hudby, kteří prezentovali tvorbu 
Jaroslava Ježka. Recepce se zúčastnilo téměř 250 
hostů z řad diplomatického sboru, kazachstánských 
ministerstev, vedení města Astany, podnikatelů
a přátel České republiky. Jako čestný host vystoupil 
s projevem náměstek ministra energetiky Kazachstánu
a spolupředseda kazachstánsko-české mezivládní komise 
pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou 
spolupráci pan Bakhytzhan Dzaksaliev.

KUVAJT
Kuvajt - Koncert Pražského kytarového kvartetu
Koncert Pražského kytarového kvartetu se uskutečnil 
v neděli 19. dubna 2015 v kuvajtské Dar al-Athar 
al-Islamiyyah. Zaplněný sál s cca 150 diváky byl svědkem 
hodnotného kulturního zážitku, který obecenstvo 
ocenilo opakovaným aplausem. Program zahrnoval 
průřez světovým repertoárem z děl Fernanda Sora, Johna 
Dowlanda, Maurice Ravela, Benjamina Brittena, Sergeje 
Prokofi eva a dalších.

LIBANON
Bejrút - Koncert cimbálové muziky Danaj ze 
Strážnice
V krásném prostředí bejrútské katedrály sv. Josefa 
uspořádalo dne 26. listopadu 2015 velvyslanectví koncert 
cimbálové muziky Danaj ze Strážnice a slavnostní 
recepci. Akce byla připravena k připomenutí státního 
svátku a výročí událostí v listopadu 1989. V první 
části koncertu muzikanti prezentovali tradiční hudbu
z moravsko-slovenského pomezí. Druhá část vystoupení 
se pak nesla v duchu nadcházejícího období adventu
a hudebníci tedy prezentovali ukázky moravského 
folklóru vztahující se k předvánočnímu času.
V prostorách krypty pod kostelem pak proběhla 
slavnostní recepce, přičemž byla současně inaugurována 
výstava připomínající 120 let výroby automobilů v České 
republice. Dne 30. listopadu pak ZÚ spolu se Safadi 
Foundation uspořádal koncert souboru Danaj spojený 
s koktejlem také v metropoli severní části země Tripoli.

MALAJSIE
Kuala Lumpur - Czech Culinary Experience 2015
ZÚ uspořádal ve spolupráci s hotelem Renaissance Kuala 
Lumpur akci pod názvem Czech Culinary Experience 
2015, která proběhla ve dnech 23. - 29. listopadu 2015 
ve zmíněném hotelu. Hostujícím českým kuchařem 
byl dlouholetý kapitán a manažer českého národního 
kulinářského týmu p. Jan Michálek. Slavnostního 
zahájení se účastnilo přes 80 zástupců obchodní, 
diplomatické a krajanské komunity. Akce vzbudila 

Ammán - Výstava fotografi í Aloise Musila

Astana - Koncert mladých kazachstánských hudebníků jazzové hudby
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mediální ohlas v místní lifestylové a gastronomicky 
orientované blogosféře a v hlavních sdělovacích 
prostředcích.

Kuala Lumpur - Vystoupení české pianistky Jamila 
Hla Shweové
V rámci koncertu pořádaného hudební fakultou 
University Teknologi Mara vystoupila dne 16. 12. 2015 
v Shah Alam česká pianistka Jamila Hla Shweová. 
Pražská rodačka, která dlouhou dobu působila jako 
korepetitorka v Národním divadle a Státní opeře, nyní 
pracuje na univerzitě a v opeře ve Fairbanks na Aljašce. 

MONGOLSKO
Ulánbátar - Akce k 65. výročí navázání 
diplomatických vztahů mezi Českou republikou
a Mongolskem
Hlavním tématem pro rok 2015 bylo 65. výročí navázání 
diplomatických vztahů mezi Českou republikou 
a Mongolskem. Za tímto účelem byly vynaloženy 
prostředky na tvorbu a tisk časopisu National Times 
News, který prezentuje Českou republiku a popisuje 
vynikající diplomatické, kulturní a ekonomické vztahy 
s Mongolskem, které byly započaty již v roce 1950. 
Dalším významným počinem bylo zajištění překladu 
knihy „Odkud přilétají naši koně Převalského?“, jejímž 
autorem je ředitel Pražské ZOO pan Miroslav Bobek, tisk 
knihy a její distribuce ve všech krajích Mongolska. Celý 
projekt byl zpracováván v úzké spolupráci s mongolským 
ministerstvem školství, které zajistilo distribuci do 
mongolských škol a veřejných knihoven. Kniha byla 
vybrána k celostátní propagaci v rozhlasovém pořadu 
„Čtenářský klub“. 
Popularita návratu původních mongolských koní 
do jejich přirozeného prostředí je srovnatelná
s objevením nerostného bohatství v okolí mongolského 
města Erdenet českými geology v 60. letech minulého 
století. Pro připomínku historických úspěchů českých 
geologů v Mongolsku byl na ZÚ byl promítnut český 
fi lm „Tyrkysová hora“, který úspěch našich geologů 
mapoval. 

PÁKISTÁN
Islámábád - Výstava „Česká nej“ v rámci Týdne 
Frankofonie
ZÚ Islámábád se v březnu účastnil „Týdne Frankofonie“. 
Hlavní část akce byla pořádána v Pakistan National 
Council of Arts v Islámábádu, kde proběhlo slavnostní 
zahájení výstavy několika zemí a fi lmový festival 
Frankofonie. Česká republika se účastnila s vybranými 
plakáty z cyklu „Česká nej“. Výstava zaměřená na 
široké pákistánské publikum byla po celý týden zdarma
a umožnila návštěvníkům galerie seznámit se s uměním 
či turistickými atrakcemi v jednotlivých zemích 
Frankofonie. Ve večerních hodinách probíhalo v PNCA 
po celý týden promítání fi lmů jednotlivých zemí, ČR byla 
zastoupena fi lmem Babí léto.

PALESTINSKÁ ÚZEMÍ
Ramalláh - Koncert Kvarteta Martinů
Ve dnech 29. září až 3. října 2015 proběhla ve spolupráci 
SÚ Ramalláh, paní Petrou Klose z kulturního centra 
K und K Wien a Rakouským hospicem v Jeruzalémě 
série kulturních akcí za účasti hudebního tělesa 
Kvarteto Martinů ve složení Lubomír Havlák (1. housle), 
Libor Kaňka (2. housle), Zbyněk Paďourek (viola) a Jitka 
Vlašánková (violoncello). Vyvrcholením téměř týdenního 
pobytu čtveřice významných českých umělců v Palestině 
a v Jeruzalémě byly dva koncerty pro veřejnost. První 
koncert pro přibližně 70-ti členné publikum proběhl dne 
1. října v Chalíl as-Sakákíní Cultural Center v Ramalláhu, 
kdy zazněly skladby W. A. Mozarta, E. Schulhoff a
a A. Dvořáka. Druhý koncert se konal v sobotu
3. října v salónu Rakouského hospicu v jeruzalémském 
Starém městě. Ve zrekonstruovaném historickém sále
zazněly skladby F. Mendelssohn-Bartholdyho, A. Dvořáka
a F. Schuberta.

SAÚDSKÁ ARÁBIE
Rijád - Výstava české fotogra� y Věry Vernerové
v rámci projektu Europe Month 2015
Závěrem Evropského měsíce kultury v Saúdské Arábii 
uspořádalo velvyslanectví Francie společně s českým 
ZÚ Rijád výstavu české fotogra� y Věry Vernerové
v rámci projektu Europe Month 2015. Vernisáž proběhla 
dne 1. června 2015 v kulturním sále ZÚ Francie. Samotná 
výstava byla pro veřejnost otevřena od 27. května do 
2. června 2015. Věra Vernerová působí ve Spojených 
arabských emirátech jako letuška. V Saúdské Arábii 
pracovala pro saúdský Královský dvůr. Díky své profesi 
hodně cestuje a to je znát i na jejích fotografi ích. Zaměřuje 
se na portréty lidí z rozličných kultur z různých koutů 
světa. Fotografi e již byly otištěny v časopisech Vogue 
Art+Commerce, PhotoVogue i National Geografi c. 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Abú Dhabí - 2. ročník Česko-slovenského plesu
Dne 6. března 2015 se v Dubaji uskutečnil již 2. ročník 
Česko-slovenského plesu od změny organizátorského 
týmu v roce 2014. Jedná se o nejvýznamnější kulturní 
akci pro česko-slovenskou komunitu v zemi čítající 

Kuala Lumpur - Czech Culinary Experience 2015
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celkem cca 3000 osob. Ples zahájil svým projevem 
velvyslanec ČR v SAE p. Alexandr Sporýš a vystoupila 
zde hudební skupina Karel Gott Revival Morava. Plesu 
se zúčastnilo 420 hostů z převážně krajanské komunity. 
Přítomna však byla i řada cizinců z řad sponzorů, 
rodinných příslušníků či přátel české kultury. 

Abú Dhabí - Mezinárodně-kulturní den
Dne 10. 3. 2015 se ZÚ Abú Dhabí již podruhé zúčastnil 
Mezinárodně-kulturního dne organizovaného dívčí 
sekcí emirátské vzdělávací instituce Higher Colleges of 
Technology. Daná škola se vymezuje pouze na emirátské 
studenty, což představuje mimořádnou příležitost pro 
oslovení emirátské komunity. ČR svou letošní prezentaci 
zaměřila na představení českých velikonočních tradic, 
které se setkaly se značným zájmem, následovala 
ochutnávka velikonočních perníčků a typických 
svatebních koláčků.

THAJSKO
Bangkok - Představení dětské „Terezínské“ opery 
Brundibár
Ve dnech 22. - 24. ledna 2015 se v Bangkoku uskutečnila 
z iniciativy ZÚ Bangkok čtyři představení dětské 
„Terezínské“ opery Brundibár českého skladatele Hanse 
Krásy. Mladí thajští sólisté souboru Siam Opera a sólisté 
orchestru Siam Sinfonietta pod taktovkou dirigenta 
Trisdee na Patalunga sehráli představení v anglickém 
překladu. Celý program byl doplněn pásmem poezie dětí 
z Terezína, přičemž zazněla i další hudební díla Hanse 
Krásy a Viktora Ullmanna. 

Bangkok - Výstava Kouzelný svět českých 
ilustrátorů pro děti 
Dne 17. prosince 2015 zahájili velvyslanec  V. Grepl 
s guvernérem Bangkoku p. Sukhumbhand Paribatra 
v Bangkockém uměleckém a kulturním centru 
(BACC) výstavu „Kouzelný svět českých ilustrátorů 
pro děti“, která obsahuje přes 100 obrázků dvaceti 
nejvýznamnějších českých ilustrátorů pro děti, jakož
i plyšové hračky představující známé postavy z českých 

pohádek. ZÚ Bangkok rovněž poskytl dva kompletní 
kostýmy, a proto se zahájení výstavy mohli zúčastnit
i Bob a Bobek, kteří se těšili zasloužené pozornosti všech 
návštěvníků.

TCHAJ-WAN
ČEKK Taipei - Hostování folklórního souboru 
Písečan
Velký úspěch při prezentaci českých tradic, tance
a zpěvu sklidilo hostování folklórního souboru Písečan 
ve čtyřech nejvýznamnějších městech Tchaj-wanu 
v říjnu 2015. Hostování souboru bylo možné díky hrazení 
cestovních a pobytových nákladů samotným souborem. 
ČEKK Taipei pomohla s logistickou přípravou vystoupení 
díky nadstandartním vztahům s vládami Kaohsiungu
a Taichungu, které zajistily propagaci, sál i účast 
diváků v obou místech, stejně jako medializaci před i po 
vystoupení.

UZBEKISTÁN
Taškent - Koncertní turné cimbálové muziky 
s programem Hudba a písničky Karpatského 
regionu - zemí V4
ZÚ Taškent jako akci českého předsednictví ve V4 
zorganizoval ve dnech 10. – 20. října 2015 koncertní 
turné cimbálové muziky s programem Hudba a písničky 
Karpatského regionu - zemí V4. Cimbálová skupina 
Pozdní sběr měla zvláštního hosta ze Slovenska - hráče 
na fujaru, etnografa a muzikologa dr. Igora Daniheľa, 
který představil hudbu Detvanského regionu, včetně 
svébytného kroje. Cimbálová skupina uskutečnila 
během 9 dnů pobytu v Tádžikistánu a Uzbekistánu 
celkem 12 velkých vystoupení, z toho 1 v Tádžikistánu 
a 11 v Uzbekistánu, a další akce včetně vystoupení na 
státní recepci ČR.

Taškent - Vernisáž knihy „Výběr z české poezie“
a Švejk v Taškentu
Za podpory ZÚ Taškent uskutečnila v květnu Adéla 
Čiljaková vernisáž své knihy Výběr z české poezie, 
kterou opatřila svými překlady a doplnila ilustracemi 

Abú Dhabí - 2. ročník Česko-slovenského plesu

Bangkok - Výstava Kouzelný svět českých ilustrátorů pro děti 
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akademického malíře. Divadelní soubor nadšenců „Art 
Studio Svět“ nositelky ceny Gratias Agit Adély Čiljakové 
nastudovalo s podporou ZÚ Taškent hru Dobrý voják 
Švejk. Základem hry byla režisérčina divadelní adaptace 
slavného románu Jaroslava Haška. Premiéra proběhla 
dne 24. července 2015.

VIETNAM
Hanoj - Oslavy 65. výročí navázání vzájemných 
diplomatických vztahů ČR a Vietnamu
V roce 2015 oslavila ČR s Vietnamem 65. výročí navázání 
vzájemných diplomatických vztahů. Přestože oslavy 65. 
výročí probíhaly po celý rok, přesné datum navázání 
vzájemných diplomatických styků mezi ČR a VSR si 
připomínáme 2. února. Na tento den naplánoval ZÚ 
Hanoj slavnostní odhalení loga, které po celý rok 
doprovázelo všechny kulturní a společenské akce. Logo 
pro ZÚ Hanoj vytvořil český grafi k Filip Raif a číslovka 
65 je tvořena rostlinami, které symbolizují obě země. 
Česká republika je představována listem lípy v číslovce 
6 a Vietnam větvemi bambusu v číslovce 5. Odhalení 
loga dne 2. února 2015 se uskutečnilo za přítomnosti 
místopředsedy PSP ČR Vojtěcha Filipa a vedoucího ZÚ 
Hanoj ve slavnostních prostorách ZÚ. Následně bylo logo 
v doprovodu obou zástupů ČR představeno i na Úřadu 
vlády ministrovi Nguyen Van Nen. 

Hanoj - Koncertní turné české swingové kapely 
Blue Star
ZÚ Hanoj zajistil v rámci plánu kulturních akcí a za 
přispění sponzorů koncertní turné české swingové 
kapely Blue Star. Sedmičlenná skupina představila 
vietnamskému publiku nejznámější české i světové 
swingové melodie z 30. a 40. let 20. století. Skupina 
Blue Star vystoupila na Festivalu piva, v hlavním sále 
hanojské Opery, v budově Asociací přátelství v HCMC
a v sjezdovém sále univerzity TDT v HCMC. Další 
koncerty představila skupina Blue Star i v rámci 
Evropského hudebního festivalu, organizovaného 
Delegací EU ve Vietnamu. 

Hanoj - Oslavy 65. výročí navázání vzájemných diplomatických vztahů ČR a Vietnamu
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ARGENTINA
Buenos Aires - Výstava 100 let Metamorfózy Franze 
Ka� y
Ve dnech 28. října až 7. listopadu se v Muzeu moderních 
umění města Resistencia uskutečnila výstava věnovaná 
životu a dílu Franze Ka� y. Výstava byla doprovázena 
bohatým kulturním programem a přednáškami. 
Slavnostní derniéry se zúčastnil i velvyslanec P. Kopřiva 
a zástupci provinční vlády a města, kteří ocenili význam 
české a slovenské komunity pro provincii Chaco. 
Organizace výstavy byla v režii krajanského sdružení 
Bratři všichni.

BRAZÍLIE
Brasília - Čtyřtýdenní putování souboru loutkového 
divadla Lokvar po Brazílii
Představení hry Malá mořská víla dne 26. července 
2015 v Kulturním centru Brazilské banky (CCBB) v Riu 
de Janeiru zakončilo nejambicióznější projekt roku - 
čtyřtýdenní putování souboru loutkového divadla Lokvar 
z ČR po Brazílii. Dohromady 48 představení her Český 
Honza a Malá mořská víla herců Petera Vargy, Markéty 
Pellarové Mrázikové a Martina Velikého (doplněných 
o brazilského stážistu) navštívily v průběhu července 
desetitisíce diváků ve městech Brasília, Sao Paulo, Belo 
Horizonte a Rio de Janeiro. Kromě samotných představení 
obsahoval program 8 dílen pro rodiny s dětmi a součástí 
projektu byla i stáž 4 brazilských studentů herectví 
v ČR, která turné Lokvaru předcházela a měla připravit 
brazilské spoluherce na společná vystoupení. Akce 
iniciovaná a z větší části produkovaná zastupitelským 
úřadem Brasília vzbudila mimořádný a nebývalý zájem 
brazilské veřejnosti a sdělovacích prostředků a byla 
vynikající propagací české loutkové tradice a České 
republiky v Brazílii. 

São Paulo - Výstava fotografi í „Václav Havel 
v proměnách Evropy“ v Porto Alegre
Dne 18. prosince 2015 byla v Muzeu lidských práv 
MERCOSUL v Porto Alegre slavnostně zahájena výstava 
fotografi í Oldřicha Škáchy „Václav Havel na Metamorfose 

da Europa“, organizovaná generálním konzulátem São 
Paulo ve spolupráci s honorárním konzulátem Porto 
Alegre. Výstava, která trvala až do 8. února 2016, byla 
hlavním bodem programu Týdne české kultury v Rio 
Grande do Sul. Výstavu zahájil tajemník pro kulturu 
státu Rio Grande do Sul Victor Hugo, velvyslankyně 
MZV BR Leda Martins Camargo, zástupkyně GK São 
Paulo Lucie Lachoutová N. Luz a HK Fernando Lorenz. 
S tanečním programem vystoupil folklorní soubor 
Sonenschein spolupracující s krajanským sdružením 
v Nova Petrópolis. Výstavu fotografi í Václava Havla lze 
považovat za jeden z největších samostatných kulturních 
počinů generálního konzulátu v roce 2015. 

CHILE
Santiago de Chile - Koncerty českých hudebníků 
Guarneri Trio
Guarneri Trio, tj. vynikající čeští hudebníci Čeněk Pavlík 
(housle), Ivan Klánský (klavír) a Marek Jerie (violoncello), 
vystoupili během svého letošního latinskoamerického 
turné v Chile třikrát – 17. října ve velké aule (Teatro Aula 
Magna) univerzity Federico Santa María ve Valparaísu, 
19. října v Santiagu (zvláštní bezplatný koncert pro 
studenty a mladé hudebníky) v Teatro de los Carabineros 
a poté 20. října ve velkém sále divadla městské čtvrti Las 
Condes. Guarneri Trio koncertovalo v Latinské Americe 
pošesté, jeho koncerty mají vždy vynikající kvalitu
a mimořádný ohlas v médiích i u obecenstva. 

KANADA
Toronto - Vzpomínková akce u příležitosti 600. 
výročí upálení Mistra Jana Husa
Generální konzul Vladimír Ruml se v neděli 5. července 
2015 zúčastnil vzpomínkové akce u příležitosti 600. 
výročí upálení Mistra Jana Husa. Slavnostní odpoledne, 
které proběhlo v evangelickém kostele Sv. Pavla, 
zorganizovala torontská pobočka Českého a Slovenského 
sdružení v Kanadě. Připraven byl rozsáhlý program
o životě Jana Husa, včetně citátů z jeho kázání, z procesu 
v Kostnici, recitace básní, diskuse o významu Jana Husa 
v českých dějinách a jeho přínosu pro současnost.

AMERIKA

Brasília - Čtyřtýdenní putování souboru loutkového divadla Lokvar po Brazílii

Santiago de Chile – Koncerty českých hudebníků Guarneri Trio
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Na tomto projektu spolupracovali také členové Nového 
Divadla v Torontu a o hudební doprovod se postarali 
Jolanta Bieniek (housle) a Andrej Hrubý (klavír). 
Reportáž ze slavnostního odpoledne byla zveřejněna 
v krajanském tisku a televizi.

KOLUMBIE
Bogota - Výstava „Franz Ka� a a Praha jako věčný 
zdroj inspirace“
Dne 9. června 2015 uspořádal zastupitelský úřad ČR v 
Bogotě inauguraci výstavy nazvané „Franz Ka� a a Praha 
jako věčný zdroj inspirace“. Výstava byla slavnostně 
zahájena místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Z. 
Škromachem u příležitosti jeho pracovní návštěvy 
Kolumbie. Informační panely o životě F. Ka� y byly 
doplněny o šest překladů jeho knih do španělštiny a o 
čtyři knihy kolumbijského fotografa a malíře Felipeho 
Eljache, inspirované dílem F. Ka� y. Slavnostního zahájení 
výstavy se zúčastnilo na 150 hostů včetně delegace 
Senátu Parlamentu ČR a vysokých zástupců země, mimo 
jiné například bývalý kolumbijský prezident Belisario 
Betancur s manželkou. Akce měla širokou textovou 
a fotografi ckou publicitu v největším kolumbijském 
deníku El Tiempo.

MEXIKO
Mexiko - Akce na připomenutí 165. výročí narození 
T. G. Masaryka
Ve dnech 6. - 9. března 2015 uspořádal ZÚ Mexiko 3 akce 
na připomenutí 165. výročí narození T. G. Masaryka. 
Ve spolupráci s Asociací TGM zorganizoval slavnostní 
položení květin u busty TGM v prostorách ZÚ a na 
slavnostní večer 9. března zajistil účast prof. Martina 
Palouše z Miami, který na večeru vystoupil s přednáškou 
na téma TGM, demokracie a lidská práva. Prof. Palouš 
se současně zúčastnil dialogu na téma lidských práv se 
studenty Universidad Autónoma Metropolitana.

PERU
Lima - Premiéra Smetanova tria v Limě 
Dne 14. října 2015 vystoupil soubor Smetanovo trio 
poprvé v peruánské Limě. Koncert za přítomnosti více 
než 300 návštěvníků proběhl v sále Santa Ursula ve 
čtvrti San Isidro. Při této příležitosti byla interpretována 
díla z období romantismu a klasicismu známých českých 
skladatelů (Antonín Rejcha, Bohuslav Martinů a Bedřich 
Smetana), což přispělo k posílení povědomí o ČR.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Washington - Festival Visegrádské skupiny V4 
Fest
Každoroční fi lmový festival Visegrádské skupiny, 
nazvaný V4 Fest, se uskutečnil v dubnu 2015 na téma 
Legendy. Český fi lm zde zastoupil fi lm „Kdo chce 
zabít Jessii?“ režiséra Václava Vorlíčka. Při příležitosti 
českého předsednictví V4 ZÚ Washington dne 
9. listopadu uspořádal slavnostní večer, na němž byla 
zahájena výstava portrétů úspěšných Romů ze zemí 
V4 s názvem „Romarising V4“ fotografa Chada Wyatta. 

Hlavním hostem byla romská akademička, aktivistka
a hudebnice žijící v New Yorku Petra Gelbart. 

Washington - Oslavy 70. výročí konce 2. světové 
války 
Výstavu fotografi í, které pořídil James Duncan jako 
americký voják v roce 1945 během osvobozování 
Západních Čech a Plzně (více než 500 snímků) představil 
ZÚ Washington 9. května ve svých prostorách ve 
spolupráci s Magistrátem města Plzně. Výstavu Zlomená 
křídla představující příběhy členů posádek amerických 
bombardovacích letounů, kteří byli sestřeleni během 
posledního roku 2. světové války zejména nad 
severozápadními Čechy, zahájil její autor doc. Martin 
Veselý z Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem a dcera 
jednoho z letců Hollis Barnhartová. V rámci oslav se 
19. května uskutečnilo také speciální promítání fi lmu 
Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka, kde přednesl 
úvodní slovo velvyslanec Petr Gandalovič. Největší 
vzpomínkovou akcí ve Washingtonu byla akce „V-E Day 
70th Anniversary Commemoration“, která se konala
8. května u Památníku 2. světové války v centru města 
za účasti zástupce Vedoucího zastupitelského úřadu ve 
Washingtonu.

Chicago - Dny Prahy v Chicagu 2015
Největším projektem v oblasti veřejné diplomacie 
generálního konzulátu ČR v Chicagu byl projekt „Dny 
Prahy v Chicagu“ v měsíci červnu a červenci 2015.  
Tento multižánrový festival byl největší prezentaci ČR 
v USA a zúčastnila se jej delegace pražské primátorky, 
velvyslanec ČR v USA, velvyslanec USA v ČR a další 
významní hosté. Součástí programu byla originální 
výstava „Vzácné dědictví  –  Alfons Mucha a Jarmila Mucha 
Plockova“  v  Maya  Polsky  Gallery  za účasti vnučky
a pravnuček Alfonse Muchy, koncert skupiny  Eggnoise
v Millennium Park nebo slavnostní galavečer „Zlatá 
Praha“  v  University  Club of  Chicago s vystoupením 
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Součásti 
byl i celodenní hudební festival „Prague Rockfest“  
s  Jimem Peterikem, Michaelem  Kocábem, Natalii  
Kocábovou, Kateřinou  García a řadou dalších českých 
a česko-amerických hudebních skupin, fi lmový festival 
s promítáním Vertigo  za  účasti  Kim  Novak v Gene 
Siskel Film Center a Columbia College a odhalení sochy 
„Srdce pro Václava Havla“ na chicagské radnici. Na PR 
kampani s mottem „Czechs and Chicago“ se aktivně 
podíleli nejznámější čeští obyvatelé Chicaga a jejich 
rodiny.

Los Angeles – Přehlídka českých fi lmů „Czech That 
Film“ 2015
Festival současného českého fi lmu Czech That Film, 
který Generální konzulát v Los Angeles připravuje 
každoročně ve spolupráci s Českými centry, agenturou 
CzechTourism a ostatními zastupitelskými úřady ČR
v USA, byl nejvýznamnější kulturní akcí organizovanou 
generálním konzulátem v Los Angeles v roce 2015. 

Zahraniční prezentace
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V pořadí již čtvrtý ročník festivalu se uskutečnil od 
27. března do 12. července 2015 v 18 amerických 
městech a stal se největší přehlídkou českých fi lmů
v zahraničí. Slavnostní zahájení festivalu Czech That Film 
se konalo 27. března v Los Angeles. Festival odstartoval 
promítáním fi lmu Fair Play za osobní účasti režisérky 
Andreji Sedláčkové. Ofi ciálními hosty přehlídky byli 
dále režisér a herec Jiří Mádl a herečka Eva Jeníčková, 
která osobně představila snímek Klauni režiséra Viktora 
Tauše. Mezi hlavní tituly zařazené do projektu v roce 2015 
patřilo drama Fair Play režisérky Andreji Sedláčkové, 
režijní debut Jiřího Mádla Pojedeme k moři, snímek na 
motivy divadelní hry Zakázané uvolnění režiséra Jana 
Hřebejka a černá komedie Krásno natočená Ondřejem 
Sokolem. Program byl ve vybraných městech doplněn
o nejnovější fi lm Viktora Tauše Klauni a o snímek Hořící 
keř polské režisérky Agnieszky Holland. Festivalu se 
dostalo velkého mediálního ohlasu jak od místního, tak 
od českého tisku. 

New York - České Vánoce v New Yorku
V neděli 13. prosince proběhla v České národní budově 
v New Yorku celodenní akce připomínající české vánoční 
zvyky a tradice a současně i prezentující české fi rmy
a výrobky. Jednalo se o společný třídílný projekt 
generálního konzulátu v New Yorku, Českého centra NY 
a Dvořákovy americké společnosti (DAHA).  V průběhu 
dne se v ČeNB vystřídalo na 400 návštěvníků.

New York – Evropský fi lmový festival na 
Barbadosu
Jako každým rokem se Stálá mise New York i v roce 2015 
podílela na Evropském fi lmovém festivalu pořádaném 
Delegací Evropské unie pro východní Karibik na 
Barbadosu. Festival se letos uskutečnil ve dnech
16. - 20. září 2015 v tradičních prostorách Errol Barrow 
Centre v Bridgetownu. Česká republika se v letošním 
roce prezentovala snímkem Všiváci („Lousy Bastards“) 
režiséra Romana Kašparovského. Český fi lm byl zařazen 
na úplný závěr festivalu a dočkal se výborné divácké 
návštěvnosti, která se podle informací organizátorů 
dala srovnat i s britským velkofi lmem „The Theory of 
Everything“, jenž festival zahájil o čtyři dny dříve.

Zahraniční prezentace
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Alžírsko
Alžír - Festival symfonické hudby
Dne 17. září 2015 v Národním divadle v Alžíru vystoupil 
na 7. ročníku mezinárodního kulturního festivalu 
symfonické hudby desetičlenný Komorní orchestr 
Národního divadla spolu se sólisty Petrem a Kristinou 
Nouzovskými (viola, violoncello) a sopranistkou 
Eliškou Pražákovou. Součástí večera byla také 
vystoupení dalších uměleckých těles z Rakouska 
a ze Švédska. Tato akce byla vyhodnocena jako 
nejvýznamnější a nejúspěšnější kulturní prezentací 
České republiky v Alžírsku v roce 2015.

Egypt
Káhira - Česko-polský egyptologický večer (duben 
2015)
Ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF 
UK v Praze (ČEgÚ) a Polským centrem středomořské 
archeologie Varšavské Univerzity (PVC) uspořádal ZÚ 
Káhira ve středu 28. dubna tematický přednáškový 
večer dedikovaný archeologii Starověkého Egypta. 
V průběhu večera byli přítomní hosté seznámeni 
s rozsahem, působností a jednotlivými činnostmi české 
i polské archeologické mise v Egyptě. První příspěvek 
přednesl ředitel PVC Dr. Zbigniew Szafranski. Jeho 
přednáška se soustředila především na činnost polské 
mise v Hatšepsutině chrámovém komplexu v Luxoru. 
Druhým přednášejícím byl prof. Miroslav Bárta, ředitel 
ČEgÚ, který se s odkazem na v západní poušti ležící 
Swimmers Cave a s odkazem na další relevantní důkazy 
věnoval teoriím o geografi ckých kořenech prehistorické 
egyptské civilizace a kultury. Třetí přednášku přednesla 
Dr. Izabela Uchman z PVC, t.č. spolupracující s japonskou 
archeologickou misí. Přednáška Dr. Uchman cílila na 
metody konzervace a restaurace staroegyptských 
památek s promítnutím konkrétních příkladů. Tečku 
za přednáškovým večerem učinil prof. Ladislav Bareš 
z ČEgÚ se svou přenáškou věnující se šachtovým 
hrobkám na abúsírském archeologickém nalezišti. 

Káhira - Jazzový festival
Tradiční Káhirský jazzový festival probíhal ve dnech 
15. - 18. října 2015 v Greek Campus u Tahrir Square. 

Pozvání ZÚ Káhira na festivalovou účast přijal jeden 
z předních performerů české jazzové scény, vyučující 
hru na saxofon při Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, 
Štěpán Markovič. Štěpán Markovič 16. října vystoupil 
na hlavním pódiu v Greek Campus po boku Akram 
El Sharkawy Group. 15. října absolvoval jam session 
v káhirském Garden City, další jam session se účastnil 
i v den svého hlavního vystoupení. Akce měla vynikající 
mediální pokrytí (státní i soukromé televize, tištěné
i elektronické deníky a zpravodajské servery). 

Etiopie
Addis Abeba - Česko(slovensko)-etiopské vztahy 
ve 20. stol.
Dne 1. října 2015 proběhla vernisáž výstavy mapující 
česko(slovensko)-etiopské vztahy ve 20. stol. Výstava 
probíhala po dobu dvou měsíců v prostorách Institutu 
etiopských studií Univerzity v Addis Abebě. Instalace 
nazvaná „20th Century Revisited: Relations Between 
Former Czechoslovakia and Ethiopia“ nabídla na celkem 
26 panelech průřez bohatou historií česko-etiopských 
diplomatických, kulturních i obchodních vztahů. Výstavu 
velvyslanectví ČR v Addis Abebě připravilo jako putovní, 
v roce 2016 by měla být představena návštěvníkům 
v několika regionálních městech v Etiopii.

Ghana
Akkra - České perkuse v Akře
Ve dnech 25. října až 1. listopadu 2015 pobýval v Ghaně 
na pozvání ZÚ Akkra přední český perkusionista a člen 
ikonické hudební formace Hradišťan pan Josef Fojta. 
J. Fojta v rámci své návštěvy vystoupil ve věhlasném 
akkerském hudebním klubu +233 Jazz Bar & Grill, 
připravil hudební aranžmá oslav české státnosti dne
28. října 2015 na rezidenci velvyslance, metodicky vedl 
dva workshopy, jeden na univerzitě Cape Coast University 
pro studenty hudebních věd o evropské, respektive 
západní hře na bicí nástroje  a následující den na School 
of Performing Arts na University of Ghana v Akkře
a mezi posledními akcemi se konalo hudební vystoupení 
na hlavním podiu oblíbeného Afrikiko Leisure Center 
v sousedství Prezidentského paláce za doprovodu místní 
kapely zaměřené na africkou hudbu a soulové melodie.

AFRIKA

Alžír - Festival symfonické hudby

Addis Abeba

Zahraniční prezentace
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Jihoafrická republika
Pretoria - 600. výročí úmrtí Jana Husa
Hlavním kulturním projektem ZÚ Pretoria v r. 2015 
byla výstava o Janu Husovi při příležitosti 600. výročí 
jeho smrti. Od konce dubna do konce května představil 
ZÚ tuto osobnost prostřednictvím výstavy „Jan Hus 
v roce 1415 a 600 let poté“ postupně ve čtyřech 
městech - v Pretorii, Kapském Městě, Genadendalu 
a Port Elizabeth. Otevření výstavy bylo vždy spojeno 
s rozsáhlým představením života, idejí a doby Jana Husa 
v projevu představitele ZÚ a Moravské církve v Jižní 
Africe (Moravian Church in South Africa), která vzešla 
právě z Husova myšlenkového odkazu. Výstava byla 
zařazena i na program akcí EuropeFest, které v dubnu
a květnu představují dědictví zemí EU v JAR.

„Snoubení českého skla s jihoafrickým vínem“ 
(listopad 2015)
ZÚ Pretoria uspořádal dne 13. listopadu 2015 
kulturně-prezentační akci s názvem „Snoubení českého 
skla s jihoafrickým vínem“. Tuto akci lze považovat 
jako druhou v pořadí důležitosti z akcí uspořádaných
v r. 2015. Akce se konala v příjemném prostředí farmy 
Spice Route, ve vinařské oblasti Paarl nedaleko Kapského 
Města. Během večera byla prezentována práce českých 
sklářů v Red Hot Glass Studiu. Práce u sklářské pece 
(foukání skla za tepla) byla předvedena renomovaným 
sklářem Petrem Novotným, pozvaným z ČR z podnětu 
ZÚ Pretoria. Následovalo hudební vystoupení – jazzová 
hudba v podání paní M. Simpson (klavír) a paní
R.L. Jepson (saxofon). Ochutnávka jihoafrických vín 
včetně občerstvení probíhala v restauraci Spice Route, 
která sousedí se sklářským studiem. Hosté ochutnávali 
ze skleniček české výroby místní jihoafrická vína. 
Skleničky české výroby pro uvedenou akci zapůjčila 
znalkyně vína paní Elsie Pells. Prezentační akce se 
zúčastnilo mnoho krajanů z Kapského Města a okolí, 
představitelé JAR institucí a rovněž delegace poslanců
a senátorů Parlamentu.

Keňa 
Nairobi - Hanzelka & Zikmund, Škulina, Afrika 
očima českých cestovatelů 30. a 40. let
ZÚ Nairobi u příležitosti návštěvy p. ministra

L. Zaorálka v Keni (26. - 27. května 2015) uspořádal jako 
doprovodnou akci podnikatelského semináře v hotelu 
Ole-Sereni výstavu o afrických cestách, nazvanou 
„Hanzelka & Zikmund, Škulina, Afrika očima českých 
cestovatelů 30. a 40. let“. Zahájení výstavy se kromě 
delegace p. ministra zúčastnila též keňská ministryně 
zahraničních věcí a mezinárodního obchodu Amina 
Mohamed a představitelé keňské obchodně-průmyslové 
komory. Účastníci semináře, který se těšil hojné účasti, 
měli možnost zhlédnout šestnáct panelů věnovaných 
cestě známé cestovatelské dvojice Hanzelka a Zikmund 
a též méně známému Stanislavu Škulinovi, který podnikl 
několik cest do Afriky ve 30. letech a později v Nairobi 
zemřel. Výstava zůstala následně v hotelu nainstalována 
do 8. června 2015 a budila stálou pozornost hotelových 
hostů.

Maroko
Rabat - Knižní veletrh a Česko-Marocké přátelství
Zastupitelský úřad v Rabatu v roce 2015 zajistil několik 
kulturních akcí. Mezi nejvíce ceněnými je první účast 
ČR na Mezinárodním knižním veletrhu v Casablance, 
na kterém byl představen první román vydaný ve 
Francii českého spisovatele Martina Daneše. Další 
akcí bylo česko-marocké přátelské setkání, kdy se 
podařilo propojit umění obou zemí v podobě hudebně 
- poetického večera, kdy za doprovodu kytarového 
dua Siempre Nuevo zpívala mezzosopranistka Barbora 
Martínková-Polášková a svou poezii přednášela marocká 
básnířka Fatéma Chahid.
    
Nigérie
Abuja - Český damašek v Akře
V květnu 2015 se ve spolupráci s velvyslanectvím ČR 
v Abuji konala prezentační akce a módní přehlídka 
fi rmy VEBA Broumov. Akce byla pořádána u příležitosti 
otevření showroomu společnosti, čímž opět potvrdila 
svou domestikaci na nigerijském trhu. Akce měla 
zajištěnu velmi dobrou propagaci v médiích a přispěla 
ke zviditelnění nejen VEBY, ale i České republiky. 

Abuja - Výstava The Art of Friendship III
V říjnu se Česká republika účastnila již 3. ročníku výstavy 
The Art of Friendship III pořádané Národní galerií umění 
Nigérie. Projekt stojí na spolupráci ambasád z různých 
kontinentů a nigerijské Národní galerie. Na proběhlém 
ročníku se nakonec podílela velvyslanectví Číny, 
Jižní Koreje, Německa a České republiky. Co do typu 
prezentovaného umění, dostaly účastné země naprostou 
volnost. Německo nabídlo dřevoryty, Čína malovaný 
porcelán, Jižní Korea tradiční malbu, Nigérie předestřela 
ze svých sbírek olejomalby, ale i kovové a dřevěné sochy 
a Česká republika litografi e Oldřicha Jelena. Vernisáž 
i samotná výstava se konaly v nově zbudovaném 
Výstavním pavilonu hl. m. Abuji. V průběhu výstavního 
týdne expozici navštěvovaly školy. S jednou z nich přijel 
o české části výstavy promluvit také český velvyslanec 
Pavel Mikeš.

„Snoubení českého skla s jihoafrickým vínem“ (listopad 2015)

Zahraniční prezentace
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Senegal
Dakar - Výstava fotografa Toma Jůnka
Vernisáž výstavy fotografi í Toma Jůnka v Dakaru Fotograf 
Tom Jůnek přibližuje patnáctiletý program České 
zemědělské univerzity v Praze na záchranu antilopy 
Derbyho, největší český projekt v Senegalu. Fotograf 
se dlouhodobě zaměřuje na nejohroženější živočichy 
planety a dokumentuje práci lidí okolo nich. Výstava, 
doplněná o dva informační panely, se uskutečnila
v otevřených prostorech největšího místního obchodního 
centra Sea Plaza za účasti zástupců Ředitelství 
národních parků Senegalu, Českého zastupitelského 
úřadu v Senegalu, České zemědělské univerzity
v Praze, spolku Derbianus Conservation, soukromých 
investorů (management rezervací Bandia a Fathala), 
jakož i pracovníků dalších národních i mezinárodních 
organizací a úřadů působících na území Senegalu. 
Výstava fotografi í realizovaná z prostředků MZV ČR 
je nadále k dispozici pro účely propagace v dalších 
městech Senegalu (Saint Louis, Thies). Více informací 
o projektu naleznete na www.derbianus.cz, portfolio 
autora fotografi í je k vidění na www.tomjunek.com.

Tunisko
Tunis - Festival vážné hudby
Česká republika byla v roce 2015 reprezentována již 
tradičně v rámci prestižního festivalu vážné hudby 
„Octobre Musical“ v kartážském Acropoliu, kterého 
se mimo jiné účastnili umělci z IT, ES, PL, PT a dalších 
zemí. Koncert vážné hudby v podání českých hudebníků 
violoncelisty Michala Kaňky a klavíristy Jaromíra 
Klepáče dne 27. října 2015 byl naplánován jako závěrečný 
koncert 21. ročníku tohoto kulturního setkání. Dne 
28. října 2015 na počest státního svátku ČR proběhl
2. koncert vážné hudby v podání výše uvedených 
virtuózů, tentokrát zcela originálně v prostorách 
Národního muzea El Bardo. Tato inovativní myšlenka 
byla ceněna především jako projev podpory ČR Tunisku 
v obtížném období po teroristickém útoku přímo 
v sálech této národní kulturní památky. Na programu 
obou koncertů byly sonáty od Antonína Dvořáka, 

Dakar
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Bohuslava Martinů, Ludwiga van Bethovena, Johannes 
Brahmse, Gabriela Faurého nebo Maxe Brucha. Zvláště 
sonáta Ludwiga van Bethovena pro violoncelo a klavír 
A dur, op. 69 a krátká skladba Labuť (z opusu Karneval 
zvířat) francouzského skladatele Camilla Saint-Saëns 
byla nadšeně přijata publikem a hudebními kritiky. 
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AUSTRÁLIE
Canberra - Mezinárodní sklářská výstava
Ve dnech 11. února až 18. května probíhala v Canbeře 
Mezinárodní sklářská výstava ”Diplomacy: translations 
in glass”, které se ZÚ spolu s několika dalšími 
zahraničními misemi sídlícími v Canbeře zúčastnil jako 
partner. V pátek dne 27. února v odpoledních hodinách 
byl ZÚ první zastávkou “Diplomacy Glass Tour”, během 
které se účastníci turné mohli seznámit s broušeným 
sklem vystaveným v reprezentačních prostorách ZÚ. 
Odborný výklad podala slečna Lienors Torré-ová, která 
před několika lety působila rok v železnobrodských 
sklárnách. 

Canberra - Kühnův dětský sbor
V rámci svého prvního turné po Austrálii a po Novém 
Zélandě pobýval v Canbeře ve dnech 27. - 29. října 
Kühnův dětský sbor. V Canbeře sbor 36 zpěváků/
tanečníků a zpěvaček/tanečnic a 6 dospělých své 
australsko-novozélandské turné začínal. V průběhu
3 dní připravil ZÚ sboru sérii velmi úspěšných vystoupení 
na recepci ke státnímu svátku ČR na velvyslanectví, 
v kostele sv. Ondřeje a v základní škole ve čtvrti Mawson. 
Kdekoliv sbor vystoupil, zazpíval nebo zatancoval, setkal 
se s bouřlivým ohlasem na svoji pěveckou i taneční 
produkci. To se týkalo i dalších destinací celého turné. 

Sydney - Připomenutí 70. výročí od konce
2. světové války
Dne 20. června 2015 se uskutečnilo připomenutí
70. výročí od konce 2. světové války. Na dobu svého 
mládí a na útrapy, kterými prošli jen kvůli svému 
židovskému původu, zavzpomínali přeživší holocaustu 
z bývalého Československa. Bratislavská rodačka Olga 
Horak OAM válku přežila hlavně díky morální podpoře 
své maminky, jež bohužel zemřela v den osvobození 
tábora Bergen Belzen, a z koncentračních táborů domů 
se vrátila z nejbližší rodiny úplně sama. Pražský rodák 
Petr Rössler přežil dlouhé roky v lodžském ghettu
a následně koncentrační tábory spolu se starším 
bratrem. Oba dva přeživší nepolevují ve svých osvětových

a vzdělávacích aktivitách, besedují se školáky a studenty, 
ať už v ČR, nebo v Sydney a jsou dobrovolnými průvodci 
sydneyského Židovského muzea. 

Sydney – Panelová diskuse „Roboti: nedokončená 
revoluce“
Konzulát ČR v Sydney ve spolupráci s University 
of Sydney uspořádal dne 7. srpna 2015 panelovou 
diskusi pod názvem „Roboti: nedokončená revoluce“
k 125. výročí narození Karla Čapka. Do Velkého sálu 
nejstarší sydneyské university přišlo na 250 zájemců 
z řad studentů, vědců, krajanů, diplomatů atd. Na 
začátku si mohli prohlédnout výstavu z dílny Památníku 
Karla Čapka o jeho životě a díle. K dispozici byly
i katalogy výstavy a anglické vydání hry RUR. Diskusi 
zahájil prof. John Keane, který zároveň poukázal na 
aktuálnost Čapkových apelů i konference.

AUSTRÁLIE

Canberra - Kühnův dětský sbor

Sydney - Připomenutí 70. výročí od konce 2. světové války

Sydney – Panelová diskuse „Roboti: nedokončená revoluce“
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