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První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg rozhodl o vytvoření 
nového odboru pro veřejnou diplomacii ke dni 7. února 2011. Tento krok byl součástí širší reformy 
a modernizace české diplomatické služby. 

Primárním úkolem nového útvaru je šíření dobrého jména České republiky ve světě. Veřejná diplo-
macie podporuje vytváření příležitostí pro další rozvoj spolupráce se zahraničím v oblastech hos-
podářství, kultury, školství, vědy a dalších. Klíčovou roli sehrávají naše zastupitelské úřady, jejichž 
činnost odbor veřejné diplomacie koordinuje. Při tvorbě jejich kulturního programu došlo k posílení 
spolupráce s Českými centry a více než v minulosti jsou využívány jejich dlouhodobé zkušenosti 
a kapacity. 

Dalším významným úkolem je prezentace priorit české zahraniční politiky, a to jak v zahraničí, tak 
v České republice. V zahraničí je cílem přispět k prosazování našich klíčových zahraničněpolitic-
kých témat, jejichž výčet začíná u upevňování míru a stability a podpory občanské společnosti, práv-
ního státu, demokracie a dodržování lidských práv. Ve vztahu k domácí veřejnosti se posílením dia-
logu o zahraniční politice ucházíme o podporu a pochopení pro aktivity a postroje české diplomacie. 
V rámci veřejné diplomacie jsou naší veřejnosti poskytovány také praktické a užitečné informace. 
Příkladem může být rozšiřování povědomí o projektu Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách 
do zahraničí - DROZD (http://drozd.mzv.cz/).

Ministerstvo zahraničních věcí spolupracuje s řadou partnerů, jejichž podpora je pro efektivní veřej-
nou diplomacii doma i v zahraničí klíčová. Patří mezi ně vládní agentury, nestátní neziskové organi-
zace, krajanské komunity, firmy, vědecká a akademická obec, zájmová sdružení a další. Při realizaci 
řady projektů spolupracujeme také s dalšími státy a mezinárodními organizacemi. Jsme mimo jiné 
zapojeni do sítě EUNIC, koordinační platformy národních kulturních institutů členských zemí EU, 
posilující kapacitu individuálních států i celé EU oslovit veřejnost mimo své hranice.

Důležitou součástí veřejné diplomacie jsou konference, semináře a další prezentační akce, které Mi-
nisterstvo zahraničních věcí a naše zastupitelské úřady organizují, spoluorganizují nebo podporují 
prostřednictvím grantů, či jinou formou. Přehled nejvýznamnějších akcí roku 2011 Vám nabízíme na 
následujících stránkách. Nebude chybět ani ohlédnutí za slavnostním předáváním cen Gratias agit, 
které ministr zahraničních věcí každoročně uděluje osobnostem, které se významným způsobem 
zasloužily o dobré jméno České republiky ve světě. Podrobněji představíme také upravený design ofi-
ciálního webového portálu ČR www.czech.cz, zahraniční vysílání Českého rozhlasu a nový jednotný 
vizuální styl MZV.

Úspěch veřejné diplomacie tkví především ve spolupráci. Rádi bychom proto poděkovali všem útva-
rům MZV, zastupitelským úřadům, konzulátům a zastoupením, bez jejichž pomoci bychom se neobe-
šli a bez kterých by veřejná diplomacie byla jen prázdným pojmem. Budeme zároveň rádi, pokud Vás 
něco z tohoto výběru zaujme, nebo bude inspirovat.

Váš tým OVD 

Odbor veřejné diplomacie)
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Portál www.czech.cz je oficiální webovou strán-
kou České republiky. Přináší informace a aktua-
lity z celé řady oblastí a slouží zároveň jako brá-
na k dalším informačním zdrojům. V roce 2011 
ji navštívilo 1 170 377 návštěvníků. Nejčastěji 
využívali tento web uživatelé z České republiky, 
USA, Německa, Francie, Ruska a Mexika. Nej-
vyšší návštěvnost měla anglická jazyková verze, 
následovala česká, španělská, ruská, německá 
a francouzská.

V roce 2011 byl z rozhodnutí ministra zahranič-
ních věcí zaveden do praxe jednotný vizuální 
styl Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
Odbor veřejné diplomacie připravil sadu nových 
prezentačních předmětů v tomto stylu a zároveň 
byl jednotný vizuální styl využit na administra-
tivních materiálech pro konferenční činnost.

Informační portál www.czech.cz)Jednotný vizuální styl)
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Stanice Český rozhlas 7 – Radio Praha má dlou-
holetou tradici. Zahraniční vysílání Českého 
rozhlasu funguje s podporou Ministerstva zahra-
ničních věcí od roku 1936. Radio Praha nabízí 
souhrnné aktuální zpravodajství o dění v České 
republice a představuje ji jako zemi s bohatou 
kulturou, rozvinutou ekonomikou a atraktivními 
investičními příležitostmi, a také jako zajímavou 
turistickou destinaci. Vysílá v šesti jazycích: an-
glicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky 
a česky. Hlavní platformou pro šíření vysílání je 
v současnosti internet. Počet návštěv na 
www.radio.cz se pohybuje okolo 1 500 000 za 
měsíc, počet přehraných zvukových soubo-
rů dosahuje 94 000 za měsíc, počet stažených 
podcastů převyšuje 280 000 měsíčně. Vysílání 
Radia Praha se k posluchačům v řadě zemí svě-
ta dostává také prostřednictvím partnerských 
rozhlasových stanic. Poslech všech audio prvků 
ze stránek www.radio.cz je možný na mobilních 
telefonech. 

V návaznosti na rozhodnutí pana ministra Karla 
Schwarzenberga o zpřístupnění zahrady Černín-
ského paláce veřejnosti byla v roce 2011 každou 
neděli a o státních svátcích v období květen - ří-
jen 2011 v době od 10 do 17 hodin otevřena bez-
platně zahrada Černínského paláce. Tato nová 
tradice bude pokračovat i v roce 2012.

Zahraniční vysílání
Českého rozhlasu)

Otevřené zahrady 
Černínského paláce)

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



Konference 
a akce konané 
v Černínském 
paláci

13V e ř e j n á  d i p l o m a c i e



Sympozium Dědictví Wilsona a Masaryka ve 
21. století se uskutečnilo dne 4. října 2011 ve 
Velkém sále Černínského paláce jako jedna 
z akcí konaných při příležitosti znovuodhalení 
sochy Woodrow Wilsona před budovou Hlavního 
nádraží v Praze. Socha amerického prezidenta, 
který zásadním způsobem přispěl ke vzniku Čes-
koslovenska v roce 1918, se do Prahy vrátila po 
70 letech od zničení jejího původního originálu 
nacisty. Zasloužila se o to nevládní nezisková 
organizace American Friends of the Czech Re-
public (AFoCR), která byla zároveň hlavním or-
ganizátorem sympozia. 

Sympozia se spolu s dalšími řečníky zúčastnili 
1. místopředseda vlády a ministr zahraničních 
věcí Karel Schwarzenberg, bývalý prezident 
Václav Havel a bývalá ministryně zahraničních 
věcí USA Madeleine Albrightová. Ve svých vy-
stoupeních se přihlásili k tezi, že demokratické 
vize Wilsona a Masaryka jsou stále živé a je mož-
né je aplikovat i na současné problémy ve světě. 
Významným tématem byl také zásadní význam 
podpory Spojených států pro Československo 
a později Českou republiku. Slovy Václava Havla 
„Americe dlužíme více než jeden pomník.“ „Se 
spojencem, který chce přijímat, ale nechce dávat, 
bych se věru bál spojit. Doufejme, že Wilsonův 
pomník, který bude stát v Praze, nám bude při-
pomínat, že dluhy se ve slušné společnosti platí,“ 
uvedl na akci Václav Havel. 

Sympozium Dědictví 
Wilsona a Masaryka 
ve 21. století)
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V pátek 7. října 2011 se v Černínském paláci 
uskutečnilo sympozium současných i bývalých 
českých/československých velvyslanců v USA 
a jejich amerických protějšků.

Velvyslanci hovořili o minulosti, současnosti 
i budoucnosti česko-amerických vztahů a sezná-
mili přitom účastníky i s některými svými osob-
ními vzpomínkami. Společně se pak zaměřili 
především na hledání cest, jak úzké vzájemné 
vztahy mezi oběma zeměmi pro budoucnost za-
chovat a dále posílit. Akci zorganizovalo Minis-
terstvo zahraničních věcí.

Na pozvání 1. místopředsedy vlády a ministra 
zahraničních věcí Karla Schwarzenberga se sym-
pozia zúčastnilo celkem pět amerických a pět 
českých velvyslanců: William H. Luers (1983–
1986), Michael Žantovský (1992–1997), Alexandr 
Vondra (1997–2001), John Shattuck (1998–2000), 
Martin Palouš (2001–2005), Craig Robert Staple-
ton (2001–2003), William J. Cabaniss (2003-2006), 
Petr Kolář (2005–2010), Norman L. Eisen a Petr 
Gandalovič (oba od 2011). Moderátorkou diskuse 
byla paní Wendy W. Luers, zakladatelka a prezi-
dentka Nadace pro Občanskou společnost, která 
po více než dvacet let podporuje rozvoj vztahů 
USA se zeměmi střední Evropy a Balkánu.

Sympozium je možné zhlédnout ze záznamu 
v češtině a angličtině na stránce 
www.mzv.cz/US.CZ.Ambassadors. 

Sympozium 
Lev a orel: Česko-americké vztahy 
očima velvyslanců)
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V neděli 11. září 2011 se v zahradě Černínského 
paláce uskutečnila vzpomínková akce k 10. výro-
čí teroristických útoků na New York a Washing-
ton. 

Její součástí byl koncert skupiny Plastic People of 
the Universe. Diváci mohli zhlédnout také výsta-
vu fotografií Jana Šibíka New York – 11. září 2001, 
model památníku Antonína Kašpara s názvem 
To bijí Heroes! a expozici Rekonstrukce Lógaru 
o aktivitách České republiky při obnově Af-
ghánistánu. Program zahájili ministr Alexandr 
Vondra, náměstek mistra zahraničních věcí Jiří 
Schneider, primátor Bohuslav Svoboda a zástup-
ce velvyslance USA v Praze Joseph S. Pennington. 

Akci pořádalo Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR a Ministerstvo obrany ČR ve spolupráci 
s Americkým centrem, Velvyslanectvím USA 
v Praze a Českým centrem Praha. Mediálním 
partnerem akce bylo Radio 1.

Více než půlhodinový záznam z akce je možné 
zhlédnout na webových stránkách České televize.
(http://www.ceskatelevize.cz/pora-
dy/10101491767-studio-ct24/211411034000263-11-
zari-10-let-pote/)

Koncert Plastic People of 
the Universe v zahradě 
Černínského paláce)
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19.–20.5. 
European Nuclear Energy Forum

13.–14.6. 
Space Security Through the Transatlantic 
Partnership

15.–17.6.
Enterprise and Competitivness Policies for 
Eastern Europe and the South Caucasus

30.6.–1.7. 
Ronald Reagan: Inspired Freedom

20.10. 
Konference o vlivu jaderné energetiky na 
sousedské vztahy ve střední Evropě

26.–27.10. 
Konference U.S.– Central Europe Strategy Forum 

2.11.  
Společenský večer ve prospěch Českého lesa 
v poušti Negev

2.–3.11. 
Sympozium Česká zahraniční politika

8.11.  
III. Mezinárodní konference V4 a baltských zemí

11.11. 
Konference European Governance-Corporate 
Governance 2011

22.–26.11. 
ASEM – 11. lidskoprávní seminář

1.–3.12. 
Konference My Hero – Your Enemy

Výběr z dalších konferencí 
a akcí konaných na MZV)
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Ve dnech 27. – 28. června 2011 se v Praze usku-
tečnila mezinárodní konference s názvem Evro-
pa sjednocená a svobodná? – Dvě desetiletí od 
konce Varšavské smlouvy. Konferenci uspořádalo 
Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo 
obrany ve spolupráci s nevládní organizací OPO-
NA, o.p.s. Cílem konference bylo posoudit připo-
mínanou zásadní změnu evropské bezpečnostní 
architektury jako impuls, jehož působení přetr-
vává do dnešních dnů.

Akt rozpuštění Varšavské smlouvy se před dva-
ceti lety odehrával v Černínském paláci. Ten-
tokrát uvítalo tradiční sídlo české diplomacie 
některé z hlavních aktérů z obou stran bývalé 
železné opony, kteří se na přijetí tohoto histo-
rického rozhodnutí podíleli. Pozvání ministrů 
zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a obra-
ny Alexandra Vondry přijali Władysław Bartos-
zewski, ministr zahraničních věcí Polska (1995, 
2000–2001), Jean-Pierre Chevènement, ministr 
obrany Francie (1988–1991), Géza Jeszenszky, mi-
nistr zahraničních věcí Maďarska (1990–1994), 
František Mikloško, předseda Slovenské národ-
ní rady (1990–1992), Boris Pankin, velvyslanec 
v Československu (1990–1991) a ministr zahra-
ničních věcí SSSR (1991), Malcolm Rifkind, mi-
nistr obrany (1992–1995) a ministr zahraničních 
věcí Velké Británie (1995–1997), Paul Wolfowitz, 
náměstek ministra obrany USA (1989 - 1993, 
2001–2005) a mnozí další významní hosté. Své 
písemné zdravice zaslali také prezident Václav 
Havel a prezident Michail Gorbačov.

Videozáznam konference (v češtině i původním 
znění), program s životopisy účastníků a zdravi-
ce prezidentů Václava Havla a Michaila Gorbačo-
va jsou k dispozici na webové adrese 
www.mzv.cz/wpc.

Mezinárodní konference 
ke 20. výročí rozpuštění 
Varšavské smlouvy)



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

Vyznamenání mohou získat osoby bez rozdílu 
národnosti a státní příslušnosti, které svojí dlou-
hodobou činností nad rámec svých profesionál-
ních povinností nebo významným činem cílevě-
domě přispívají ke zviditelnění České republiky 
ve světě. Oceněny mohou být také nadace, ob-
čanská sdružení, krajanské spolky, humanitární 
organizace a další nevládní organizace. 

Udělení vyznamenání se osvědčuje předáním di-
plomu a plastiky v podobě stylizované křišťálové 
zeměkoule. Cena není spojena s finanční odmě-
nou. Laureáti jsou pozváni ke třídennímu pobytu 
v Praze, který vrcholí předáním ceny.

Na základě rozhodnutí 1. místopředsedy vlády 
a ministra zahraničních věcí České republiky 
pana Karla Schwarzenberga byla Cena Gratias 
agit pro rok 2011 slavnostně předána v Černín-
ském paláci, sídle Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky dne 14. října 2011 následu-
jícím osobnostem: 

Cena Gratias agit)

BARFOED Niels, Dánsko - zastánce lidských 
práv, literární kritik, novinář a spisovatel, bývalý 
předseda dánského PEN klubu

CLAVERIE Jana, Francie - historička umění se 
specializací na 20. století, kurátorka, podporova-
telka české kultury ve Francii

ILIČ Aleksandar, Srbsko - spisovatel, bohemista, 
překladatel české literatury do srbštiny, chartista 

JANOVICKÝ Karel, Velká Británie - hudební 
skladatel, klavírista a publicista, popularizátor 
české vážné hudby

LOBKOWICZ Mikuláš, Německo - filozof a pe-
dagog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru 
politických vztahů 

MALEVIČ Oleg, Rusko - bohemista, vědec a pře-
kladatel, čestný předseda Společnosti bratří Čap-
ků v Sankt Peterburgu

MAROM Hugo, Izrael - izraelský válečný ve-
terán, podnikatel v leteckém průmyslu, jedno 
z dětí zachráněných Sirem N. Wintonem

McELVEEN Ivor, Irsko - první výkonný předseda 
agentury CzechInvest, zakládající ředitel Česko-
irské obchodní asociace

PELLEGRINI Giuliano, Itálie - předseda Svazu 
obcí ledrenského údolí, iniciátor podpisu Doho-
dy mezi italskými a českými obcemi

PROTOPAPAS Antonis, Kypr - sociolog a historik 
se zaměřením na dějiny řecko-kypersko-českých 
vztahů 

SMÍŠEK Mirek, Nový Zéland - malíř a keramik, 
výtvarník podílející se na filmové trilogii Pán 
prstenů

SNOKHOUS J. Raymond, USA - Generální hono-
rární konzul ČR v Texasu, spoluzakladatel kra-
janských spolků

Sir STOPPARD Tom, Velká Británie - současný 
britský dramatik, rozhlasový, televizní  
a filmový scénárista
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macie s názvem Prezentace českých dodavatelů 
vodní a teplárenské technologie včetně předání 
zkušeností při sjednocení bosensko-hercegovské 
legislativy v oblasti vodního hospodářství a tep-
lárenství se standardy EU.
www.mzv.cz/sarajevo

BRAZÍLIE
Sao Paulo – Účast na veletrzích FEIMAFE 
a HOSPITALAR
V květnu 2011 byla Česká republika zastoupena 
na strojírenském veletrhu FEIMAFE a veletr-
hu zdravotnické techniky HOSPITALAR v Sao 
Paulu. Kromě schůzek přímo na veletrzích se 
uskutečnila dne 24. května 2011 na Generálním 
konzulátu Sao Paulo vernisáž výstavy Česká NEJ.
www.mzv.cz/saopaulo

BULHARSKO
Sofie – Prezentace českých inteligentních systé-
mů pro rozvoj dopravní infrastruktury 
V rámci projektu ekonomické diplomacie se ve 
dnech 24. - 27. října 2011 uskutečnily čtyři kulaté 
stoly zaměřené na představení technologických 
a dodavatelských možností českých firem - členů 
Sdružení pro dopravní telematiku nabízejících 
inteligentní dopravní systémy.
www.mzv.cz/sofia

ČÍNA
Peking – Prezentace českého skla a bižuterie
Dne 13. září 2011 proběhla prezentace českého 
skla a bižuterie v rezidenci velvyslance. Zhruba 
stovce čínských hostů z převážně obchodního 
a mediálního prostředí byla představena historie 
českého sklářství. 
www.mzv.cz/beijing

FRANCIE
Paříž – Seminář Pardubický kraj a region Centre
Dne 28. října 2011 proběhl seminář Pardubický 
kraj a region Centre, na který navázala bilaterál-
ní jednání. Na semináři vystoupili mj. hejtman 
Pardubického kraje, prezident regionu Centre, 
viceprezidentka pro mezinárodní spolupráci, 
generální ředitel pro ekonomický rozvoj regionu 
Centre a zástupci Czechinvest a CzechTrade.
www.mzv.cz/paris

GRUZIE
Tbilisi – Česko-gruzínské obchodní fórum
Dne 13. května 2011 proběhlo Česko-gruzínské 
obchodní fórum, které bylo zahájeno projevy 
1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních 
věcí Karla Schwarzenberga a ministryně ekono-
miky a udržitelného rozvoje Gruzie Vera Kobalia. 
Na akci spolupracovala Gruzínská obchodní 

a průmyslová komora spolu s Gruzínskou národ-
ní investiční agenturou.
www.mzv.cz/tbilisi

HONG KONG
Hong Kong – Účast na Macao International Envi-
ronmental Co-operation Forum and Exhibition
V roce 2011 se uskutečnila již třetí účast čes-
kých firem na Macao International Environmen-
tal Co-operation Forum and Exhibition. Akce 
probíhala ve dnech 31. března - 2. dubna 2011 
v konferenčních a výstavních prostorách  kom-
plexu Venetian. Veletržní části se ve společném 
evropském  pavilonu zúčastnili čtyři vystavo-
vatelé z ČR, další české firmy byly prezentovány 
prostřednictvím stánku Generálního konzulátu 
v Hongkongu. 
www.mzv.cz/hongkong

CHILE 
Santiago – Podnikatelský seminář 
K posílení ekonomických vztahů zásadně přispě-
la prezentace a následná jednání podnikatelské 
mise, která doprovázela prezidenta ČR při jeho 
státní návštěvě  Chile počátkem dubna 2011. Je-
denáct představitelů státního i soukromého sek-
toru se zúčastnilo podnikatelského semináře na 
Santiagské obchodní komoře a setkání s vedením 
Regionální obchodní komory ve Valparaísu. 
www.mzv.cz/santiago

INDIE
Dillí – Týden českého designu
Ve dnech 8.-13. května 2011 navštívila Indii 
podnikatelská mise zaměřená na prezentaci 
českého designu, složená z dvaceti čtyř výrobců 
a designérů sklářských a porcelánových produk-
tů, šperků, módy a automobilového průmyslu. 
Podnikatelská mise doprovodila na oficiální 
návštěvě Indie předsedu Senátu Parlamentu ČR 
Milana Štěcha. Návštěva české mise proběhla 
pod hlavičkou Czech Design Week in India. Mise 
navštívila Dillí, Firózábád a Mumbaí.
www.mzv.cz/newdelhi

ITÁLIE
Řím – Prezentace Jihomoravského kraje
U příležitosti zahájení provozu letecké linky 
mezi Brnem a Římem se uskutečnila dne 
17. května 2011 v italské metropoli prezentace Ji-
homoravského kraje. Její součástí byl podnikatel-
ský seminář věnovaný investičním příležitostem, 
znalostní ekonomice a vědecko-technické spolu-
práci. Na akci bylo rovněž představeno vinařství 
na jižní Moravě a vystoupila cimbálová kapela 
s moravskými lidovými písněmi. 
www.mzv.cz/rome

Výběr z ekonomických prezentací)

V rámci veřejné diplomacie 
realizují zastupitelské 
úřady České republiky 
prezentace v zemích 
své působnosti. V této 
části Vám nabízíme 
krátký výběr z aktivit, 
které se uskutečnily 
v roce 2011. Úplný 
přehled a více informací 
k jednotlivým akcím 
naleznete na webových 
stránkách jednotlivých 
zastupitelských úřadů.

ARGENTINA
Buenos Aires – Podnikatelské fórum 
V rámci návštěvy prezidenta ČR Václava Klause 
a 1. místopředsedy vlády a ministra zahranič-
ních věcí ČR Karla Schwarzenberga, ve dnech 
30. března - 3. dubna 2011, proběhlo první zase-
dání Komise pro dvoustrannou hospodářskou 
spolupráci a uskutečnilo se Česko-argentinské 
podnikatelské fórum, kterého se zúčastnilo dva-
cet českých společností.
www.mzv.cz/buenosaires

AUSTRÁLIE
Sydney – České technologické dny
Ve dnech 4. - 8. července 2011 se uskutečnily 
České technologické dny v Melbourne, jejichž 
tématem byla vědecká a výzkumná spolupráce 
v oblasti automobilového průmyslu. Za českou 
stranu se jich zúčastnili zástupci předních vý-
zkumných ústavů a institucí. Jádrem akce se 
staly semináře na třech australských univerzi-
tách: DEAKIN v Geelongu, The Royal Melbourne 
Institute of Technology a Swinburne University 
of Technology. Konání technologických dnů bylo 
zároveň zasazeno do rámce Australského auto-
mobilového týdne.
www.mzv.cz/sydney

ÁZERBÁJDŽÁN
Baku – Podnikatelské fórum 
Dne 17. května 2011 navštívila Ázerbájdžán 
u příležitosti státní návštěvy prezidenta ČR 
Václava Klause podnikatelská mise vedená pre-
zidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jarosla-
vem Hanákem. Podnikatelského fóra konaného 
v rámci návštěvy v Hospodářské komoře se zú-
častnilo celkem třicet jedna českých firem. Jejich 
zastoupení odráželo prioritní zaměření mise na 
oblast ropného a plynového průmyslu, výstavbu 
a rekonstrukci infrastruktury, energetiku, stro-
jírenství, vybavení nemocnic, zemědělství a far-
maceutický průmysl. 
www.mzv.cz/baku

BELGIE
Brusel – Účast na veletrhu PROJECT BUILD 
v Brussels Expo
Ve dnech 22. a 23. září 2011 byla Česká republika 
zastoupena na veletrhu Project Build, který pro-
běhl v Brussels Expo.
www.mzv.cz/brussels

BOSNA A HERCEGOVINA
Sarajevo – Prezentace českých dodavatelů vodní 
a teplárenské technologie 
Dne 13. dubna 2011 proběhl v Sarajevu ve spo-
lupráci s Delegací EU projekt ekonomické diplo-
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Drážďany – Účast ČR na mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu Dresdner ReiseMarkt 
Ve dnech 28. - 31. ledna 2011 se v prostorách 
drážďanského výstaviště uskutečnil  
17. ročník mezinárodního veletrhu cestovního 
ruchu Dresdner ReiseMarkt. Na veletrhu bylo 
zastoupeno třicet dva států, přičemž partnerskou 
zemí veletrhu byla Česká republika.
www.mzv.cz/dresden

NIGÉRIE
Abuja – Úpravna pitné vody firmy Tesla v nige-
rijské Deltě 
V první polovině října 2011 byla na jihu Nigérie 
v městečku Koko, stát Delta, instalována úpravna 
pitné vody VIWA 05 Country. Akce se uskutečni-
la v rámci tzv. malých lokálních projektů, které 
jsou součástí oficiální rozvojové spolupráce Čes-
ké republiky. Na financování projektu se podílelo 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
www.mzv.cz/abuja

PÁKISTÁN
Islamabád – Česká účast na mezinárodní uhelné 
konferenci
Dne 22. října 2011 se konala International Coal 
Conference - 2011 v pákistánském Karáčí. Tématem 
konference byl rozvoj těžby rozsáhlé oblasti lig-
nitových dolů v regionu Thar. Z českých firem se 
zúčastnily Vítkovice a Česká exportní banka v sou-
vislosti s výstavbou dolů, elektrárny a ocelárny. 
www.mzv.cz/islamabad

PERU
Lima – Prezentace českých firem se zaměřením 
na vodohospodářství a environmentální techno-
logie 
Významnou ekonomicko-prezentační akcí byla 
Prezentace českých firem se zaměřením na vo-
dohospodářství a environmentální technologií. 
Zároveň se konal ve dnech 9. - 22. května 2011 
Festival české gastronomie na Universitě San 
Ignacio de Loyola v Limě.
www.mzv.cz/lima

POLSKO
Varšava – Fórum spolupráce partnerských měst 
V měsíci říjnu 2011 se uskutečnilo Fórum spo-
lupráce partnerských měst - Poznaně a Brna 
o spolupráci v oblasti ekonomické, rozšíření 
investičních příležitostí a celkového rozvoje in-
frastruktury. V rámci projektu byla poskytnuta 
orientace českým firmám při vstupu na polský 
trh v Poznani a ve Velkopolském vojvodství.
www.mzv.cz/warsaw

RAKOUSKO
Vídeň – Technologický seminář
Dne 18. října 2011 se konal ve spolupráci s  Hos-
podářskou komorou Dolního Rakouska, Hospo-
dářskou komorou Vídně a dalšími partnery na 
české a rakouské straně první společný technolo-
gický seminář s názvem Technologický seminář 
ČR - Dolní Rakousko - Vídeň. Akce proběhla 
v prostorách Velvyslanectví ČR ve Vídni. 
www.mzv.cz/wien

RUSKO
Moskva, Jekatěrinburg – Podnikatelské konfe-
rence v Tatarstánu a Sverdlovské oblasti 
V Rusku probíhala v roce 2011 řada ekonomicko-
prezentačních aktivit. Jedna z největších vedla 
do Tatarstánu a do Sverdlovské oblasti. Podnika-
telská delegace čítala sedmdesát čtyři zástupců 
z padesáti šesti firem. Vyvrcholením celé akce 
byla podnikatelská konference za účasti nejvyš-
ších představitelů obou zemí a více než dvě stě 
padesát podnikatelů z celého Tatarstánu. Čeští 
podnikatelé toho využili k navázání četných 
kontaktů se svými potenciálními partnery. Jed-
nalo se tak o dosud největší podnikatelskou dele-
gaci do Ruska vůbec. 
www.mzv.cz/moscow

ŘECKO
Athény – Prezentace českého podnikatelského 
prostředí a investičních příležitostí ve spoluprá-
ci s agenturou CzechInvest
Dne 31. května 2011 se v prostorách Athénské ob-
chodní a průmyslové komory představily formou 
prezentace jednotlivé členské země V4. Cílem 
této prezentace bylo seznámit potencionální řec-
ké obchodní partnery s podnikatelským prostře-
dím, obchodními a investičními příležitostmi 
v ČR, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. 
www.mzv.cz/athens

SLOVENSKO
Bratislava – 5. Slovenská kooperační burza 
Dne 22. listopadu 2011 se v Žilině konala za 
účasti českých firem 5. Slovenská kooperační 
burza. Odvětvově je burza zaměřena na strojí-
renský, automobilový, elektrotechnický, elek-
tronický, chemický, petrochemický a dřevařský 
průmysl, energetiku a oblast informačních tech-
nologií.
www.mzv.cz/bratislava

IZRAEL 
Tel Aviv – Investiční seminář 
Investiční seminář v Tel Avivu, pořádaný 
25. října 2011, představoval stěžejní událost ob-
chodně-ekonomického charakteru v bilaterální 
česko-izraelské relaci. Seminář v hotelu Dan-Tel 
Aviv uvedl guvernér České národní banky Miro-
slav Singer. Na akci se rovněž představila agen-
tura CzechInvest.
www.mzv.cz/telaviv

JAPONSKO
Tokio – Výstava českého skla
Ve dnech 31. října - 4. listopadu 2011 se v prosto-
rách velvyslanectví uskutečnila tradiční výstava 
českého skla, na jejíž organizaci se podílela spo-
lečnost Meiwa Sales Co., Ltd., výhradní dovozce 
českého skla do Japonska. Expozice představila 
sklářské výrobky českých firem. Výstavu navští-
vilo celkem šest set pozvaných hostů, kteří uza-
vřeli objednávky za více než 500 tis. USD.
www.mzv.cz/tokyo

KANADA
Ottawa – Česko-kanadské technologické dny
Ve dnech 21. - 23. září 2011 se uskutečnily v ka-
nadském  jižním Ontariu první Česko-kanadské 
technologické dny zaměřené na informační a ko-
munikační technologie, robotiku a kybernetiku. 
Spoluorganizátory technologických dnů byly 
CzechInvest a Czech ICT Alliance. Českou dele-
gaci tvořili vrcholní představitelé technických 
univerzit a výzkumných institucí, zástupci stát-
ních institucí, profesních asociací a firem.
www.mzv.cz/ottawa

KAZACHSTÁN
Astana – Ekonomicko-prezentační akce
V Kazachstánu se v roce 2011 uskutečnily pre-
zentace českých hutních společností a jejich 
technologií na Ministerstvu ropy a plynu či na 
Ministerstvu průmyslu a nových technologií. 
Lze též zmínit představení společnosti Škoda na 
recepci ke státnímu svátku dne 28. října 2011.
www.mzv.cz/astana

KOREJSKÁ REPUBLIKA
Soul – Beer Fest in Seoul
Velvyslanectví ČR spolupracuje s dovozci a dis-
tributory českého zboží na jihokorejský trh 
a podporuje jejich marketingově-prodejní akti-
vity ve spojení s kulturními a turistickými pre-
zentacemi. Jednou z největších společných pre-
zentací byla účast na pivním festivalu v Soulu, 
kde se s úspěchem představily místní veřejnosti 
značky Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel 
a Gambrinus.
www.mzv.cz/seoul

KOSOVO
Priština – Česko-kosovské podnikatelské fórum
Dne 24. června 2011 proběhlo Česko-kosovské 
podnikatelské fórum u příležitosti návštěvy  
1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních 
věcí Karla Schwarzenberga v Kosovu. Spoluor-
ganizátory byly Svaz průmyslu a dopravy ČR 
a Kosovská hospodářská komora. Podnikatelské 
fórum zahájil pan ministr společně s místopřed-
sedkyní vlády a ministryní obchodu a průmyslu 
Kosova Mimozou Kusari Lila. 
www.mzv.cz/pristina

MALAJSIE
Kuala Lumpur – Veletrh zelených technologií 
a ekologických produktů 
Ve dnech 7. - 10. září 2011 se zástupci českých 
společností účastnili veletrhu a konference 
zelených technologií a ekologických produktů 
v Malajsii. Součástí akcí byl propracovaný, čes-
ko-malajský matchmaking, který proběhl v rámci 
české expozice, a samostatný doprovodný work-
shop s názvem Czech Green Technologies: Op-
portunities and Challenges for Czech-Malaysian 
Cooperation.
www.mzv.cz/kualalumpur

MONGOLSKO
Ulánbátar – Prezentace českých firem
Dne 11. května 2011 proběhla v Ulánbátaru ve 
spolupráci s Mongolskou národní obchodní  
a průmyslovou komorou prezentace vybraných 
českých firem a jejich zástupců se zaměřením 
na  oblasti rozvoje a tradiční obory vzájemné 
spolupráce udržované mj. i poskytováním české 
zahraniční rozvojové spolupráce. Mongolskému 
publiku se představilo deset českých firem a čtr-
náct dalších katalogovou formou, a to mj. z oblas-
ti vodohospodářství, geologie, ochrany životního 
prostředí, strojů a dopravních zařízení, staveb-
nictví, energetiky. 
www.mzv.cz/ulanbatar

NĚMECKO
Berlín – Německo-české hospodářské fórum 
v Hamburku
Dne 8. června 2011 se v Hamburku konalo Ně-
mecko-české hospodářské fórum, které úvodním 
projevem zahájil prezident ČR Václav Klaus. 
Fórum organizovalo Velvyslanectví ČR v Berlíně 
ve spolupráci s Ost- und Mittel Europa Verein 
e.V. a Hospodářskou komorou Hamburk. Byli 
také přítomni zástupci CzechTrade, CzechInvest 
a představitelé Česko-německé obchodní komory.
www.mzv.cz/berlin

Výběr z ekonomických prezentací)
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SLOVINSKO
Lublaň – účast na 49. ročníku mezinárodního 
veletrhu AGRA
Ve dnech 20. - 25. srpna 2011 byla Česká repub-
lika zastoupena na 49. ročníku mezinárodního 
veletrhu AGRA ve městě Gornja Radgona. 
www.mzv.cz/ljubljana

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Washington 
– Prezentace výrobního programu Tatry
Dne 5. května 2011 se v prostorách Velvysla-
nectví ČR ve Washingtonu konal pro-exportní 
ekonomický seminář zaměřený na představení 
výrobního programu Tatry, významné české 
automobilové společnosti. Cílem akce byla pod-
pora dodávek vozidel Tatra pro armádu USA, 
zahraniční armády a pro americké hasičské sbo-
ry. Produkty firmy byly představeny rovněž na 
tradičním Dni otevřených dveří členských zemí 
EU. Byla navázána spolupráce s potenciálními 
americkými firmami, armádou a hasičskými 
organizacemi v USA.
www.mzv.cz/washington

New York – Seminář 
– The 2011 Czech IT Seminar
Dne 20. června se v České národní budově usku-
tečnil seminář The 2011 Czech IT Seminar. Akce 
se uskutečnila v rámci projektů ekonomické 
diplomacie. Kromě Generálního konzulátu se 
na akci podíleli a vystoupili na ni zástupci Cze-
chInvest New York, Citibank USA, BK Advisory 
a českých firem Y Soft a Solid Access.
www.mzv.cz/newyork

SRBSKO
Bělehrad – Česko-srbské podnikatelské fórum
Dne 12. října 2011 se v prostorách Hospodářské 
komory Srbska uskutečnilo Česko-srbské podni-
katelské fórum, které proběhlo paralelně s účastí 
českých firem na 8. Mezinárodním veletrhu 
ochrany životního prostředí EcoFair. Na této akci 
se prezentovalo jedenáct firem zejména z Moravy.
www.mzv.cz/belgrade 

ŠPANĚLSKO
Madrid – Účast na mezinárodním veletrhu v Bil-
bau
V září 2011 se uskutečnila v Bilbau ve spolupráci 
se zastoupením CzechTrade prezentační akce ve 
formě kontraktačního semináře pro české a špa-
nělské firmy. Akce proběhla u příležitosti české 
účasti na 15. Mezinárodním subkontratačním 
veletrhu a veletrhu mezipodnikové spolupráce, 

který je jednou z nejvýznamnějších veletržních 
akcí ve Španělsku a je zaměřený na kontraktační 
jednání podnikatelů nabízejících subdodávky 
a technologie převážně pro strojírenství.
www.mzv.cz/madrid 

THAJSKO
Bangkok – Prezentace ZKL, a.s. v Thajsku
Producent ložisek, český koncern ZKL, a.s. 
v rámci expanze na trhy zemí jihovýchodní Asie 
zahájil své aktivity v Thajsku. Dne 28. zaří 2011 
se uskutečnila oficiální prezentace této společ-
nosti pro potenciální zákazníky z oblasti strojí-
renství, ocelářství, energetiky, důlního průmys-
lu, výroby cementu, papíru a dalších. Akce se 
zúčastnilo patnáct předních thajských firem.
www.mzv.cz/bangkok

TURECKO
Ankara – Czech Night
Dne 25. října 2011 proběhla v hotelu Sheraton 
prezentační akce sortimentu České zbrojovky 
Uherský Brod. 
www.mzv.cz/ankara

UKRAJINA
Kyjev – Česko-ukrajinská ekonomická fóra
V říjnu 2011 proběhla návštěva náměstka MZV 
Tomáše Duba na Ukrajině a při této příležitosti 
se uskutečnila řada prezentací o možnostech 
bilaterální obchodně ekonomické spolupráce. 
V Simferopolu a v Sevastopolu se realizovala 
Česko-ukrajinská ekonomická fóra a představite-
lé Zlínského kraje, firem a podnikatelská skupi-
na absolvovali řadu kontaktních jednání s poten-
ciálními obchodními partnery. 
www.mzv.cz/kiev

VELKÁ BRITÁNIE
Londýn – Účast na veletrhu 100% Design
V rámci veletrhu 100% Design se představilo 
dvanáct českých designerů a výrobců. Kurátorem 
výstavy bylo Uměleckoprůmyslové muzeum. 
Například společnost Preciosa, která v roce 2011 
otevřela svou britskou kancelář, představila ko-
lekci Beyond Belief.
www.mzv.cz/london

VIETNAM
Hanoj – Prezentace českých firem 
V říjnu 2011 zástupci čtyřiceti českých firem 
z oblasti strojírenství a energetiky navštívili Ha-
noj. Sedm českých firem se pak zúčastnilo Mezi-
národního strojírenského veletrhu tamtéž.
www.mzv.cz/hanoi

Výběr z ekonomických prezentací)
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EGYPT
Káhira – Koncert pod vedením dirigenta 
Jiřího Petrdlíka
Dne 25. června 2011 byla slavnostně ukončena 
52. koncertní sezóna Káhirského symfonického 
orchestru. Orchestr pod taktovkou českého di-
rigenta Jiřího Petrdlíka zahrál cyklus symfonic-
kých básní Má vlast B. Smetany. 
www.mzv.cz/cairo

FRANCIE
Paříž UNESCO – Výstava 
– 200 let Pražské konzervatoře
V  prostorách sídla UNESCO se v Paříži v termí-
nu 6. – 16. června 2011 konala výstava 200 let 
Pražské konzervatoře - nejstarší konzervatoře ve 
střední Evropě. Součástí vernisáže bylo i vystou-
pení Kvarteta pražské konzervatoře. 
www.mzv.cz/unesco.paris

GRUZIE
Tbilisi – Koncerty skupiny Hradišťan
Ve dnech 29. a 30. září 2011 se uskutečnila ve 
velkém sále Tbiliské konzervatoře a v budově 
Národní Parlamentní knihovny vystoupení folk-
lorní hudební skupiny Hradišťan, jichž se celkem 
zúčastnilo pět set posluchačů. 
www.mzv.cz/tbilisi

IRSKO
Dublin – Koncerty Kvarteta Pavla Haase
V rámci festivalu klasické hudby v netradičních 
lokalitách KBC Music in Great Irish Houses Festi-
val se v Irsku uskutečnily koncerty Kvarteta Pav-
la Haase. Vystoupení dne 15. června 2011 v Kill-
ruddery House a 16. června 2011 ve Freemasons’ 
Hall zahrnula kompozice z děl L. van Beethove-
na, B. Brittena, L. Janáčka a F. Schuberta. 
www.mzv.cz/dublin

ITÁLIE
Řím – Hudební představení – Vivat Comenius
Dne 4. října 2011 proběhlo v římské bazilice San 
Lorenzo in Lucina hudební představení Vivat Co-
menius, koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský 
instrumentář sestavený z textů Jana Amose Ko-
menského Obecná porada o nápravě věcí lidských. 
www.mzv.cz/rome

IZRAEL 
Tel Aviv – Festival Prague 
– Tel Aviv Urban Party
V říjnu 2011 u příležitosti Dne vzniku samostat-

ného státu se uskutečnil v Tel Avivu hudební 
festival s názvem Prague-Tel Aviv Urban Party. 
Tento večer se ve vyhlášeném klubu Barby před-
stavilo šest kapel, a to české Už jsme doma, Fast 
Food Orchestra a čtyři izraelské.
www.mzv.cz/telaviv

KOSOVO
Priština – Klavírní koncert Jaromíra Klepáče
Ve dnech 17. a 18. října 2011 se uskutečnily 
v Prištině dva koncerty českého klavíristy Jaro-
míra Klepáče. Koncertu v  Red Hall Kulturního 
střediska v Prištině se zúčastnila řada hostů 
v čele s prezidentkou Kosova Atifete Jahjagou. 
www.mzv.cz/pristina

KUVAJT
Kuvajt – Koncert Milana Svobody a Jiřího Bárty
Dne 2. května 2011 účinkovali v kulturním 
centru Al-Maidan ve čtvrti Shaab Al-Bahri v ku-
vajtském hlavním městě pianista Milan Svoboda 
a violoncellista Jiří Bárta se svým jazzovo-kla-
sickým hudebním programem. Koncert byl slav-
nostním završením šestnácté kulturní sezóny 
nadace Dar Al-Athar Al-Islamiyyah. 
www.mzv.cz/kuwait

KYPR 
Nikósie – Opera Národního divadla na Kypru
Ve dnech 2. – 4. září 2011 se opera Národního 
divadla zúčastnila Afroditina festivalu v Pafosu 
s představením Hoffmannovy povídky. Afroditin 
festival je největší kulturní akcí na Kypru. 
www.mzv.cz/nicosia

LIBANON
Bejrút – Varhanní koncert Tomáše Jeřábka
V říjnu 2011 proběhl v Assembly Hall Americké 
univerzity v Bejrútu slavnostní varhanní koncert 
v podání virtuóza Tomáše Jeřábka u příležitosti 
státního svátku. 
www.mzv.cz/beirut

MAKEDONIE
Skopje – Vystoupení Miroslava Vitouše 
na Jazzfest
V rámci jubilejního 30. skopského jazzového 
festivalu Jazzfest vystoupil 21. října 2011 i světo-
vý český kontrabasista Miroslav Vitouš. V hale 
Univerzalna sala pro tisíc diváků zahrál se svým 
mezinárodním kvintetem. Koncert navštívil 
i prezident republiky Gjorge Ivanov. 
www.mzv.cz/skopje

Hudba) ALŽÍRSKO
Alžír – Koncert romské kapely Mário Bihári 
a Bachtale Apsa
Dne 18. května 2011 se v rámci Festivalu evrop-
ské kultury v Alžíru uskutečnilo vystoupení 
romské skupiny Mário Bihári a Bachtale Apsa, 
která rovněž realizovala master class na Institutu 
hudby, vystoupila v alžírské televizi a státním 
rozhlase. 
www.mzv.cz/algiers

ARGENTINA 
Buenos Aires – Koncert české pianistky Natálie 
Schwamové se Symfonickým orchestrem
V auditoriu Právnické fakulty největší státní 
Univerzity Buenos Aires se dne 27. srpna 2011 
uskutečnil společný koncert české klavíristky 
Natálie Schwamové (dvanáct let) a Symfonického 
orchestru města Buenos Aires. 
www.mzv.cz/buenosaires

BELGIE
Brusel – Vánoční koncert 
Dne 8. prosince 2011 se v chrámu Notre-Dame au 
Sablon uskutečnil tradiční vánoční koncert. 
Umělci Hana Blažíková (soprano), Jana Seme-
rádová (flétna) a Sebastian Knebel (varhany) 
představili mj. skladby V.K.H. Rovenského, G. 
Cacciniho, B. Pasquiniho, A. Vivaldiho, G.F. 
Haendela a J.S. Bacha. 
www.mzv.cz/brussels

BOSNA A HERCEGOVINA
Sarajevo – Vystoupení Puella tria
Ve dnech 12. a 13. února 2011 proběhl v Banja 
Luce a Sarajevu koncert Puella tria. V Banja Luce 
trio vystoupilo v sále koncertní dvorany Banski 
dvor a pořádalo také workshop pro studenty 
Hudební akademie. Koncert v Sarajevu, který se 
konal v Bosňáckém institutu, byl zařazen do pro-
gramu Mezinárodního festivalu Sarajevská zima.
www.mzv.cz/sarajevo

ČÍNA 
Šanghaj – Koncert České filharmonie
Česká filharmonie v rámci svého prosincového 
koncertního turné po Číně uskutečnila dne  
7. prosince 2011 koncert v Šanghaji. V koncert-
ní síni komplexu Shanghai Oriental Art Center 
s velkým úspěchem přednesla díla B. Smetany, 
A. Dvořáka a houslový koncert J. Brahmse. 
www.mzv.cz/shanghai

Výběr z kulturních akcí)
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MAROKO
Rabat – Koncert Ivy Bittové
Dne 16. června 2011 vystoupila Iva Bittová na 
festivalu Jazz au Chellah v Rabatu. Její koncert se 
konal na scéně upravené speciálně po dobu fes-
tivalu v jedné z hlavních rabatských pamětihod-
ností – opevněném středověkém sídle Chellah. 
www.mzv.cz/rabat

MOLDAVSKO
Kišiněv – Koncert z děl českých hudebních 
skladatelů
Dne 26. října 2011 se v kišiněvské Státní filhar-
monii Sergeje Lunchevici konal koncert zdejšího 
symfonického orchestru věnovaný českým skla-
datelům B. Smetanovi a A. Dvořákovi, během 
něhož vystoupil se dvěma skladbami student 
Brněnské konzervatoře Marek Bláha.
www.mzv.cz/chisinau

NIGÉRIE
Abuja – Chodští dudáci v Nigérii
Tři členové chodské dudácké skupiny Bulácí 
vystoupili na recepci u příležitosti oslav státního 
svátku České republiky dne 28. října 2011. Čeští 
muzikanti v krojích zahráli také dětem v sirot-
činci ve městě Gwagwalada a v hudební akade-
mii v Abuje.
www.mzv.cz/abuja

PERU
Lima – Vystoupení kytaristy Vladislava Bláhy 
na mezinárodním hudebním festivalu Sonidos 
Urbanos
Na mezinárodním hudebním festivalu Soni-
dos Urbanos v Limě ve dnech 3. – 4. září 2011 
vystoupil kytarista Vladislav Bláha. Festival 
se uskutečnil na hlavním historickém náměstí 
Limy.
www.mzv.cz/lima

RAKOUSKO
Vídeň – Slavnostní česko-rakouský koncert 
v zámku Hof
Dne 8. září se v dolnorakouském zámku Hof 
uskutečnil koncert série Begegnung mit dem Na-
chbarn (Setkání se sousedy). Českou republiku 
zde zastupovalo pražské Zemlinského kvarteto.
www.mzv.cz/wien 

SLOVENSKO
Bratislava – Koncert Philharmonia Octet Prague
Dne 5. května 2011 se uskutečnil v reprezentač-
ních prostorách Primaciálního paláce v Bratisla-
vě slavnostní koncert ke Dni osvobození ČR. Na 

koncertu se představil mladý soubor Philharmo-
nia Octet Prague.
www.mzv.cz/bratislava

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Washington – Festival Mutual Inspirations 2011 
– Antonín Dvořák
V USA proběhl významný projekt prezentace 
ČR: Festival vzájemné inspirace – Mutual Inspi-
rations Festival 2011 - Antonín Dvořák. Festival, 
který se uskutečnil na podzim 2011, byl organi-
zován v rámci oslav 170. výročí narození české-
ho skladatele a nabídl jen washingtonskému pub-
liku více než třicet koncertů a dalších akcí, které 
se uskutečnily na nejprestižnějších místech ve 
Washingtonu, DC. Mutual Inspirations Festival 
2011 - Antonín Dvořák poskytl příležitost pre-
zentace více než pěti stům umělcům, vědcům, 
pedagogům, amatérům i profesionálům a přivítal 
přes deset tisíc diváků. Festival podpořilo třicet 
partnerských a mediálních institucí v USA i ČR.
www.mzv.cz/washington 

TUNISKO
Tunis – Koncert klavíristy Leoše Čepického 
a houslisty Jana Polívky. 
V říjnu 2011 se uskutečnil v rámci Kartážského 
hudebního festivalu, který probíhá v prostředí 
bývalé katedrály v Kartágu, koncert v podání 
českých umělců – klavíristy Leoše Čepického 
a houslisty Jana Polívky. 
www.mzv.cz/tunis

UZBEKISTÁN
Taškent – Koncertní turné cimbálové muziky 
souboru Čtyřlístek
Ve dnech 24. srpna – 5. září 2011 vystoupil folk-
lorní soubor Čtyřlístek pod vedením Vladimíra 
Novotného v rámci deseti koncertů v Uzbekistá-
nu. Hlavním motivem koncertního turné tohoto 
cimbálového uskupení bylo pozvání na meziná-
rodní hudební festival Sharp Taronalari.
www.mzv.cz/tashkent

ZIMBABWE
Harare – Koncert skupiny Semtam
V dubnu 2011 na festivalu HIFA v Harare vystou-
pila skupina Semtam, hudebníci – Kryštof Koe-
nigsmark a Jindřich Krippner. Čeští interpreti 
elektronické hudby vystoupili společně s míst-
ními zpěváky a hudebníky. Kromě vystoupení 
na festivalu skupina účinkovala také v klubech 
a rovněž uspořádala charitativní představení pro 
sirotky. 
www.mzv.cz/harare

Výběr z kulturních akcí)
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JAPONSKO
Tokio – Výstava designu 
– CRAFT! CRAFT! CRAFT!
Dne 28. října 2011 se ve výstavním sále České-
ho centra Tokio uskutečnila výstava CRAFT! 
CRAFT! CRAFT!, složena z prací studentů z Ate-
liéru designu výrobků III. Vysoké školy umělec-
koprůmyslové v Praze. Výstava se stala součástí 
prestižní mezinárodní přehlídky designových 
výrobků Tokyo Design Tide, která je zaměřena 
na užitý design a nové trendy v celosvětové per-
spektivě a tradičně probíhá na několika místech 
v Tokiu.
www.mzv.cz/tokyo 

NĚMECKO
Berlín – Multimediální projekt 
– Zahrada chyb a úpadku
Dne 3. února 2011 proběhla ve spolupráci s Fes-
tivalem Praha - Berlín projekce multimediálního 
projektu profesora Michaela Bielickeho Zahrada 
chyb a úpadku – jednoho z nejvýznamnějších 
multimediálních umělců Německa českého pů-
vodu.
www.mzv.cz/berlin

NIZOZEMÍ
Haag – Výstava plakátů – Za oponou
Ve dnech 5. října – 27. listopadu 2011 proběhla 
v Haagu výstava československých filmových 
plakátů z let 1960 – 1989 nazvaná Za oponou (Be-
hind the Curtain). Díky netradičnímu umístění 
v De Affiche Galerij, která se nachází v podzem-
ním prostoru rušné tramvajové stanice a parko-
vací garáže, měly příležitost si expozici prohléd-
nout tisíce lidí.
www.mzv.cz/hague

NORSKO
Oslo – Výstava výtvarníka Tomáše Smetany
Ve dnech 5. – 29. května 2011 se v centru Oslo 
v galerii Tegnerforbundet uskutečnila výstava 
českého výtvarníka Tomáše Smetany a norské 
malířky Hanne Christiansen. Výstava byla zamě-
řena především na portrétní tvorbu a zátiší.
www.mzv.cz/oslo

PORTUGALSKO
Lisabon – Týden české architektury
Ve dnech 17. – 27. května 2011 se v prostorách 
Zastoupení Evropské komise – centru Espaço Eu-
ropa a na Filozofické fakultě Univerzity v Lisabo-
nu uskutečnil Týden české architektury. Českou 

architekturu zde představil arch. Zdeněk Lukeš. 
Dále byla ke zhlédnutí výstava památek UNESCO 
v ČR a moderní architektury a byly promítány 
dokumentární filmy o České republice.
www.mzv.cz/lisbon

RUSKO
Moskva – Výstava fotografií Josefa Koudelky 
– Invaze 68
V Moskvě se uskutečnila výstava Invaze 68 svě-
toznámého českého fotografa Josefa Koudelky, na 
které byly v Rusku poprvé vystaveny fotografie 
ze srpnových událostí roku 1968. Výstava byla 
zahájena 6. října 2011 a trvala v moskevské Gale-
rii Bratří Lumiérů do 4. prosince 2011. 
www.mzv.cz/moscow

ŘECKO
Athény – Mezinárodní výstava fotografií 
– Památky UNESCO v zemích Visegrádské sku-
piny a v Řecku
Ve výstavních prostorech Ministerstva zahra-
ničních věcí Řecka proběhla ve dnech 13. – 21. 
dubna 2011 kolektivní výstava fotografií nazvaná 
Památky UNESCO v zemích Visegrádské skupiny 
a v Řecku. Výstava byla připravena u příležitosti 
dvacátého výročí založení Visegrádské skupiny 
a Mezinárodního dne památek a sídel.
www.mzv.cz/athens

SEVERNÍ KOREA
Pchjongjang – Výstava Krásy a tajemství 
České republiky
V Severní Koreji se podařilo po více než dvouleté 
odmlce realizovat v průběhu září a října 2011 vý-
stavu Krásy a tajemství České republiky ve třech 
městech v KLDR.
www.mzv.cz/pyongyang

SLOVINSKO
Lublaň – výstava fotografií 
– Pěšky 1. světovou válkou
Výstava fotografií Pěšky 1. světovou válkou byla 
prezentována na Lublaňském hradě ve dnech
5. května – 13. června 2011 a následně i v Muzeu 
1. světové války v Kobaridu ve dnech 22. červ-
na – 31. srpna 2011. Výstava byla realizována ve 
spolupráci se Správou Pražského hradu.
www.mzv.cz/ljubljana

TCHAJ-WAN 
Tchaj-pej – Výstava děl Alfonse Muchy
Dne 10. června 2011 byla v Národním palácovém 

Výtvarné umění) BĚLORUSKO
Minsk – Výstava sochaře Otmara Olivy 
V říjnu 2011 se v  Muzeu současného výtvarné-
ho umění v Minsku konala výstava děl sochaře 
prof. Otmara Olivy. Výtvarník rovněž vystoupil 
s přednáškou na Akademii výtvarných umění 
Běloruska.
www.mzv.cz/minsk

ČÍNA
Peking – embassyart
V Pekingu byly během roku průběžně organi-
zovány kulturní akce v rámci vlastního cyklu 
setkávání české a čínské kultury – embassyart. 
Vyvrcholením se staly dvě výstavy akvarelů To-
máše Císařovského, které byly 21. listopadu 2011 
prezentovány ve veřejné galerii Bloom v centru 
populární umělecké zóny 798 v Pekingu.
www.mzv.cz/beijing

FRANCIE
Štrasburk – Výstava – Česká republika 
– folklorní velmoc v srdci Evropy
V říjnu 2011 se uskutečnila v prostorách budovy 
Rady Evropy ve Štrasburku výstava Česká repub-
lika - folklorní velmoc v srdci Evropy. Výstava za-
chycuje ve fotografiích i průvodním slovu bohat-
ství českého, moravského a slezského folkloru. 
www.mzv.cz/strasbourg

CHILE
Santiago – Výstava – Památky ČR na seznamu 
UNESCO
V říjnu 2011 se uskutečnila v Kulturním centru 
města Lota fotografická výstava Památky ČR za-
psané na seznam UNESCO a poutní místa. Město 
Lota a jeho okolí je oblastí s největší hustotou 
zaregistrovaných národních historických pamá-
tek v Chile. 
www.mzv.cz/santiago

IRÁK
Bagdád – Výstava z cesty Hanzelky 
a Zikmunda do Iráku
V květnu 2011 proběhla v iráckém parlamentu 
výstava historických fotografií cestovatelů Han-
zelky a Zikmunda z jejich cesty po Iráku v roce 
1960. Dále výstava putovala do Kurdistánu, kde 
byla prezentována na třech místech – v Sulejmá-
nii, Dohúku a Erbílu. 
www.mzv.cz/baghdad

Výběr z kulturních akcí)
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muzeu v Tchaj-pej slavnostně otevřena velká vý-
stava děl Alfonse Muchy s názvem Alphonse Mu-
cha - Utopia & Art Nouveau. Výstava v Tchaj-pej 
trvala do 12. září 2011 a následně se přesunula 
do druhého největšího města země, Kaoshiungu, 
kde pokračovala do února 2012. 
www.mzv.cz/taipei

UKRAJINA
Doněck – Výstava – Kamenná paměť 
české a evropské krajiny
U příležitosti Dne české státnosti se uskutečnila 
v Doněckém oblastním muzeu výstava prací zná-
mého českého fotografa Jana Pohribného s ná-
zvem Kamenná paměť české a evropské krajiny. 
www.mzv.cz/donetsk

VATIKÁN
Vatikán – Výstava 
– Milovat dobro a odporovat zlu
Výstava Milovat dobro a odporovat zlu, věnova-
ná osobnosti a odkazu poválečného pražského 
arcibiskupa a politického vězně ThDr. Josefa 
kardinála Berana (1888 – 1969), byla uspořádána 
v Římě v prostorách Papežské univerzity Svatého 
kříže. Výstavu slavnostně zahájila dne 16. května 
2011 paní Miroslava Němcová, předsedkyně Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Týž den odhalila i pamětní desku u hrobu 
sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta.
www.mzv.cz/vatican

VELKÁ BRITÁNIE 
Londýn – Výstava – Wintonovy vlaky
Výstava Wintonovy vlaky byla slavnostně zahá-
jena 21. května 2011 na nádraží Liverpool Street. 
Výstava, jejíž podtitul je Fotografie a dokumenty 
o životě dětí, které směly žít, a o historii, ze které 
se lidstvo dosud nedokázalo poučit, volně nava-
zuje na projekt Winton Train 2009 – Inspirace 
dobrem. Londýnského zahájení outdoorové vý-
stavy se osobně zúčastnil i přes svůj vysoký věk 
Sir Nicholas Winton.
www.mzv.cz/london
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CHORVATSKO 
Záhřeb – Týden českého filmu v Záhřebu a Rijece.
Ve dnech 4. – 9. října 2011 se uskutečnil 18. 
ročník Týdne českého filmu v záhřebském kině 
Europa a o týden později v kině Art Croatia 
ve městě Rijeka. Přehlídka soudobé české filmové 
tvorby představila filmy Občanský průkaz, Kuky 
se vrací, Pouta, Mamas and Papas, Přežít svůj 
život a U mě dobrý. Slavnostní zahájení filmem 
Občanský průkaz proběhlo za účasti herce Jiřího 
Macháčka.
www.mzv.cz/zagreb

INDONÉSIE 
Jakarta – Film Protektor na Evropském 
filmovém festivalu
V rámci Festivalu evropských filmů 2011 se usku-
tečnilo promítání filmu Protektor  v Indonésii 
a filmu Gympl ve Východním Timoru.
www.mzv.cz/jakarta

JORDÁNSKO
Ammán – Filmové dny Miloše Formana
Ve dnech 30. října – 3. listopadu 2011 se usku-
tečnily v Rainbow Theatre v Ammánu Filmové 
dny Miloše Formana. Bylo promítnuto pět filmů – 
Přelet nad kukaččím hnízdem, Lásky jedné plavo-
vlásky, Muž na měsíci, Hoří, má panenko a Ama-
deus - a dále dokument o Miloši Formanovi, na 
který navazoval seminář a  diskuse s veřejností 
a studenty jordánských filmových institutů.
www.mzv.cz/amman 

KANADA
Ottawa – Promítání dokumentů 
Zapomenuté transporty
Ve dnech 6. – 15. května 2011 se ve Vancouveru 
uskutečnil mezinárodní festival dokumentár-
ních filmů DOXA, na kterém byla Česká repub-
lika zastoupena cyklem Zapomenuté transporty 
českého režiséra a politologa Lukáše Přibyla. 
www.mzv.cz/ottawa

LUCEMBURSKO 
Lucemburk – České filmy na CinEast
Na filmovém festivalu CinEast se v říjnu 2011 
v Lucemburku představily české filmy Czech 
Made Man, Marian, Osmdesát dopisů, Pouta, 
Dům, Erotikon, Nebe, Peklo a Nesvadbov. Dále 
pak filmy Miloše Formana a dokument Katka 
Heleny Třeštíkové, která se festivalu osobně zú-
častnila. 
www.mzv.cz/luxembourg

MAKEDONIE 
Skopje – Retrospektiva filmů Otakara Vávry 
– Happy 100 Vavra
U příležitosti stých narozenin Otakara Vávry 
proběhlo v lednu 2011 v prostorách Kinotéky 
Republiky Makedonie promítání pěti jeho vý-
znamných filmových děl. Promítání bylo dopro-
vázeno výstavou dobových plakátů a fotografií 
z umělcova života. 
www.mzv.cz/skopje

MALAJSIE
Kuala Lumpur – Promítání animovaných filmů 
– Dimensions of Dialogue
Ve dnech 15. – 18. března 2011 proběhlo v pro-
storách Asia Europe Institute, University of Ma-
laysia, promítání krátkých filmů režiséra Jiřího 
Bárty a filmu Fimfárum 2.
www.mzv.cz/kualalumpur

PALESTINA
Ramalláh – Promítání dokumentu Občan Havel
Dne 28. března 2011 v Centre Culturel Franco-
Allemand v Ramalláhu proběhla projekce filmu 
Občan Havel u příležitosti Dnů frankofonie na 
Palestinských autonomních územích.
www.mzv.cz/ramallah

RUMUNSKO 
Bukurešť- Retrospektiva filmů Jiřího Menzela
Dne 16. května 2011 se režisér Jiří Menzel osob-
ně zúčastnil zahájení retrospektivy svých filmů 
v bukurešťském kině Cinema Studio. O dva dny 
později převzal z rukou rumunského ministra 
kultury a národního dědictví Kelemana Hunora 
Řád za kulturní zásluhy ve stupni komandéra. 
www.mzv.cz/bucharest

RUSKO
Petrohrad – Festival nové české kinematografie 
CZECH INN
Ve dnech 25. – 29. května 2011 se ve filmovém 
centru Rodina konal festival současného českého 
filmu CZECH INN. V rámci přehlídky byly pro-
mítnuty filmy Kawasakiho růže, Pouta, Protektor, 
Kuky se vrací a Zoufalci.
www.mzv.cz/petersburg

Film) ÁZERBÁJDŽÁN
Baku – Film Kuky se vrací na Festivalu 
evropských filmů
Ve dnech 6.–10. října 2011 se v Baku v Park Cine-
ma a Azercell Telekom uskutečnil Festival ev-
ropského filmu, na kterém byl uveden film Kuky 
se vrací.
www.mzv.cz/baku

BRAZÍLIE
Brasília – Přehlídka českých filmů ve 
městech Brasília, Sao Paulo a Rio de Janeiro
Významná přehlídka českých filmů představila 
v  rámci devadesát tři projekcí českých filmů 
ve třech nejdůležitějších městech Brazílie pat-
náct českých filmů různých žánrů. Diváci měli 
možnost zhlédnout např. filmy Protektor, Pouta, 
Kawasakiho růže, Kolja, Samotáři, animovaná 
Krtkova dobrodružství či dokument Marcela. 
Součástí filmové přehlídky byla řada doprovod-
ných akcí – diskuse, přednášky a dětský den 
v Brasília a Sao Paulo. 
www.mzv.cz/brasilia

ETIOPIE
Addis Abeba – Promítání filmů Bobule 
a Pat a Mat
V rámci Festivalu evropských filmů se v květnu 
2011 uskutečnilo promítání filmu Bobule  
a Pat a Mat v Addis Abeba a následně byly filmy 
promítnuty i v keňském Nairobi.
www.mzv.cz/addisabeba

FINSKO
Helsinky – Dokument Katka na festivalu 
DocPoint 
Ve dnech 25. – 30. ledna 2011 se v Helsinkách 
a Tallinnu konal festival dokumentárních filmů 
DocPoint. Českou filmovou tvorbu zastupovala 
Helena Třeštíková s časosběrným snímkem Katka.
www.mzv.cz/helsinki

GHANA 
Akkra – Promítání filmu Cvrček a štěňátko
U příležitosti Festivalu evropského filmu v Gha-
ně byl promítnut v improvizovaném open-air 
kině v akkerské chudinské čtvrti Jamestown 
dětský animovaný snímek Cvrček a štěňátko. 
www.mzv.cz/accra

Výběr z kulturních akcí)
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SAÚDSKÁ ARÁBIE
Rijád – Promítání filmu Český mír
V květnu 2011 se uskutečnilo v rámci Evropské-
ho filmového festivalu v  Rijádu promítání sním-
ku Český mír. 
www.mzv.cz/riyadh

SRBSKO
Bělehrad – Dny českého filmu
Ve dnech 11. – 3. října 2011 se konala v Jugoslo-
venska kinoteka filmová přehlídka věnovaná 
české kinematografii. Diváci zhlédli filmy Kočár 
do Vídně, Štěstí, Děti noci, Katka, Rakvičkárna 
a Jeden rok. 
www.mzv.cz/belgrade

THAJSKO 
Bangkok – Promítání filmu Kuky se vrací
V rámci Festivalu evropských filmů se v červenci 
a srpnu 2011 v Bangkoku a v Chiang Mai předsta-
vil film Kuky se vrací.
www.mzv.cz/bangkok

TURECKO
Istanbul – Retrospektiva H. Třeštíkové na Istan-
bul Documentary Days 
Ve dnech 30. května – 5. června 2011 v Istanbulu 
představila Helena Třeštíková snímky René, Kat-
ka, Hitler, Stalin a já, Carmen Story, Manželské 
Etudy Zuzana a Stanislav a Manželské Etudy Zu-
zana a Stanislav po dvaceti letech. Na festivalu 
proběhla s režisérkou řada diskusí, master class 
a setkání s novináři.
www.mzv.cz/istanbul

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
New York – Promítání filmu Poslední let 
Petra Ginze v Lincoln Center
V newyorském Lincoln Center byl dne 16. března 
2011 promítnut dokumentární film Poslední let 
Petra Ginze.
www.mzv.cz/newyork

Chicago – Retrospektiva filmů
Františka Vláčila 
V období od 14. května do 29. června 2011 pro-
běhla na půdě Gene Siskel Film Center v Chicagu 
přehlídka čtrnácti filmů Františka Vláčila pod 
názvem The Fantastic World of František Vláčil.
www.mzv.cz/chicago

Los Angeles – Retrospektiva filmů 
Františka Vláčila 
Retrospektiva filmů Františka Vláčila se rovněž 
uskutečnila v srpnu 2011 v American Cinema-
theque v Los Angeles. Sérii promítání zahájilo 
uvedení Markéty Lazarové ve slavném hollywo-
odském kině Egyptian Theater, dále byly promí-
tány Holubice, Sirius, Praha secesní, Skleněná 
oblaka a Údolí včel. Sérii Vláčilových filmů za-
končil snímek Stíny horkého léta dne 31. srpna 
2011.
www.mzv.cz/losangeles

Výběr z kulturních akcí)
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Literatura)

BRAZÍLIE
Sao Paulo – překlady českých knih
Dne 20. října 2011 byly slavnostně pokřtěny 
dvě přeložené české knihy. Jednalo se o výběr 
z díla Václava Havla (konkrétně sbírku poezie 
a dvě divadelní hry) Zahradní slavnost a Largo 
Desolato – Poesia e Teatro a fotografickou pub-
likaci Jindřicha Štreita s krátkými verši Václava 
Hlaváčka pod názvem Cesta domů – O Caminho 
para Casa.
www.mzv.cz/saopaulo

DÁNSKO
Kodaň – Výstava – Spisovatelé přes kopírák
Výstava o samizdatové a exilové literatuře v Čes-
koslovensku a Polsku Spisovatelé přes kopírák 
aneb Nesnesitelná moc zakázané literatury za 
železnou oponou se uskutečnila v první polovině 
roku 2011 v Historickém archivu německé okupa-
ce Dánska 1940-45 v Esbjergu a následně v Muzeu 
studené války Langelandsfortet na ostrově Lange-
land za účasti Jiřího Gruntoráda, ředitele unikátní 
knihovny samizdatové a exilové literatury Libri 
prohibiti, která výstavu vytvořila. 
www.mzv.cz/copenhagen

FRANCIE
Paříž – Mezinárodní kolokvium – Literatury 
střední, východní a balkánské Evropy na rui-
nách komunismu
Dne 24. března 2011 se v Paříži uskutečnilo za-
hájení mezinárodního třídenního kolokvia Lite-
ratury střední, východní a balkánské Evropy na 
ruinách komunismu. Na kolokviu se organizačně 
podílela řada významných francouzských in-
stitucí. Na slavnostním večeru byli představeni 
hlavní hosté, přičemž ČR zastupoval spisovatel 
Jiří Kratochvil.
www.mzv.cz/paris

IRSKO
Dublin – Noc literatury
V Dublinu proběhla dne 11. května 2011 autor-
ská čtení v rámci Noci literatury. Tématem čtení 
z děl evropských spisovatelů s podtitulem Vraž-
da ve městě byl současný detektivní román. Akce 
se účastnila česká autorka Michaela Klevisová. 
www.mzv.cz/dublin

KUBA
Havana – Literární večery
Během roku 2011 probíhaly na Velvyslanectví 
ČR v Havaně večery zaměřené na českou a ku-
bánskou literární tvorbu. Večery byly věnované 
předním českým spisovatelům Jaroslavu Seifer-
tovi, Vladimíru Holanovi a Janu Skácelovi.
www.mzv.cz/havana

NORSKO
Oslo – Čeští spisovatelé na knižním 
festivalu v Oslo
Ve dnech 16. – 18. září 2011 se v centru Osla 
uskutečnil největší knižní festival v Norsku. Čes-
kou republiku na veletrhu zastupovali Jáchym 
Topol a Emil Hakl. Nakladatelství Bokvennen 
připravilo literární seminář, který moderovala 
Kristin Kilsti, překladatelka děl obou autorů do 
norštiny.
www.mzv.cz/oslo

UKRAJINA
Kyjev – Prezentace knihy Karla Čapka Hovory 
s TGM v ukrajinštině
Dne 15. března 2011 se v kyjevské pobočce sítě 
Knihkupectví JE konala slavnostní prezentace 
prvního úplného vydání ukrajinského překladu 
knihy Karla Čapka – Hovory s T. G. Masarykem.
www.mzv.cz/kiev 

Gastronomie)

FRANCIE
Paříž – Stálá mise při OECD – Svátky jara
Stálá mise OECD v březnu 2011 uspořádala pod 
názvem Svátky jara výstavu Česká nej spojenou 
s ochutnávkou českých a moravských vín. Hosté 
mohli ochutnat šedesát sedm vzorků vín z pat-
nácti vinařství, která se den předtím v Českém 
centru v Paříži účastnila soutěžní přehlídky mo-
ravských vín.
www.mzv.cz/oecd.paris

FILIPÍNY
Manila – Festival české gastronomie
Ve dnech 17. – 27. října se v hotelu Dusit Thani 
v Manile uskutečnil Festival české kultury  
a gastronomie. České speciality byly připraveny 
pod vedením šéfkuchaře Vladimíra Šalanského. 
Na festivalu se tančila česká polka a byly vysta-
veny vítězné obrazy z výtvarné soutěže pro fili-
pínské děti Nakresli ČR.
www.mzv.cz/manila

INDIE
Dillí – Festival české kuchyně, folklorní hudby 
a vinařské tradice
Ve dnech 10. – 16. října 2011  se v Dillí konal 
Festival české kuchyně, folklorní hudby a vinař-
ské tradice. Indické veřejnosti nabídl kulinářské 
speciality šéfkuchařů z restaurace Zlatá Praha 
- Hotel Intercontinental a Nowaco Gastrostudia, 
českou folklorní hudbu v podání cimbálové mu-
ziky Jaroslava Čecha a degustaci vín zajištěnou 
týmem českých someliérů z vinařství Svaté Klá-
ry Botanické zahrady hl. m. Prahy.
www.mzv.cz/newdelhi

LITVA
Vilnius – Dny české gastronomie 
Nabídka českých kulinářských specialit probíhala 
celý květen 2011 ve spolupráci s Pražským kuli-
nářským institutem ve všech litevských restaura-
cích patřících do sítě FORTAS Group. Dny české 
kuchyně vyvrcholily premiérovou účastí českých 
pěstitelů a výrobců vína na vinařské výstavě 
Vyno Dienos 2011 ve dnech 27. – 28. května. 
www.mzv.cz/vilnius

LOTYŠSKO
Riga – Czech Specials
Dne 24. května 2011 byl v rižském hotelu Albert 
zahájen měsíční gastronomický projekt Czech 
Specials, na němž byly představeny speciality 
národní i regionální české kuchyně. Akce byla 
doplněna výstavou České památky UNESCO.
www.mzv.cz/riga

MAĎARSKO 
Budapešť – Festival českého piva
Ve dnech 8. – 12. června 2011 se v Budapešti ko-
nal 4. Festival českého piva. Festivalu se zúčast-
nila řada českých pivovarů, včetně těch menších. 
Nabízelo se více než čtyřicet různých druhů čes-
kých piv od dvaceti výrobců. 
www.mzv.cz/budapest

MOLDAVSKO
Kišiněv – Dny české kuchyně
V říjnu 2011 proběhl v Kišiněvě druhý ročník 
Dnů české kuchyně. Akci realizovali mistři ku-
chaři Jan Pýcha a Jaromír Sadílek, držitelé mno-
ha národních i mezinárodních ocenění. V pro-
storách restaurace Eli-Pili byla u této příležitosti 
prezentována výstava o historii českého piva.
www.mzv.cz/chisinau
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v nejvyšší budově Latinské Ameriky prezentace 
Česká republika v Torre Mayor. V prostorách 
budovy byla umístěna výstava Ano, Masaryk. 
V restaurační části mohli návštěvníci ochutnat či 
zakoupit české pivo Bernard nebo likér Absinth. 
V přízemí budovy se nacházela výstava tradič-
ních českých kulturních produktů – skla, tave-
ného skla výtvarnice Evy Vlasákové, sošek Praž-
ského Jezulátka, výstavka dětské knihy a ukázky 
šperků z českého granátu, kterou doplňovala 
výstava fotografií českých měst, hradů a zámků. 
www.mzv.cz/mexico

NĚMECKO
Drážďany – 13. ročník festivalu Dny české a ně-
mecké kultury v Drážďanech
Zahajovacím koncertem a úvodními projevy se 
dne 27. října 2011 již po třinácté rozběhl maratón 
více než sedmdesáti kulturních představení na 
obou stranách česko-saské hranice, které tvořily 
náplň Dnů české a německé kultury.
www.mzv.cz/dresden

NIZOZEMSKO
Haag – Český den ve městě Tilburg
Dne 26. června 2011 se konal Český den v Tilbur-
gu. O zahájení bohatého programu se postarala 
cimbálová muzika, proběhla ochutnávka morav-
ských vín, prezentace ČR z hlediska cestovního 
ruchu, přednáška velvyslance na téma hudba 
v Čechách v průběhu staletí, přednáška Charta 
77 a Václav Havel. Program vyvrcholil premiéro-
vým promítáním filmu Občan Havel přikuluje.
www.mzv.cz/hague

RUMUNSKO
Bukurešť – Kulturní prezentace 
u příležitosti 75. narozenin Václava Havla
V rámci Českých a slovenských dnů v Rumunsku 
se dne 5. října 2011, v den 75. narozenin Václava 
Havla, v Bukurešti konala série kulturních akcí 
– sympozium Václav Havel a jeho dílo, vernisáž 
fotografií Oldřicha Škáchy Václav Havel: disi-
dent/prezident/občan a projekce filmů Občan 
Havel a Odcházení. 
www.mzv.cz/bucharest

RUSKO
Jekatěrinburg – Slavnostní odhalení 
památníku československým legionářům  
v Čeljabinsku
Dne 20. října 2011 se uskutečnilo slavnostní od-

halení památníku československým legionářům 
v Čeljabinsku. Za českou stranu vystoupili se 
svými projevy náměstek ministra obrany Micha-
el Hrbata, ministr kultury Jiří Besser, velvysla-
nec Petr Kolář a 1. místopředseda Českosloven-
ské obce legionářské Jindřich Sitta. Jde již o třetí 
památník čs. legionářům vybudovaný v posled-
ních čtyřech letech ve Sverdlovské a Čeljabinské 
oblasti. 
www.mzv.cz/yekaterinburg

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Abu Dhábí – Český den
Dne 10. prosince 2011 se uskutečnil Český den 
v pouštním městě Al Ain. 
www.mzv.cz/abudhabi

ŠPANĚLSKO
Madrid - Dny Prahy v Madridu
Ve dnech 3. – 7. listopadu 2011 se uskutečnily 
Dny Prahy v Madridu. Česká metropole byla 
představena jako moderní bezbariérové město, 
s úchvatnou architekturou, město kulturní, ote-
vřené a lákavé nejen pro turisty. Hlavní hvězdou 
programu se stala hudební skupina  
The Tap Tap složená převážně z muzikantů se 
zdravotním postižením.
www.mzv.cz/madrid

ŠVÉDSKO
Stockholm – Švédsko – československá 
solidarita 1968–1989
V  průběhu jara a léta 2011 byl realizován projekt 
veřejné diplomacie s názvem Švédsko - českoslo-
venská solidarita 1968 - 1989. Projekt vyvrcholil 
Dnem švédsko - československé solidarity dne 
27. září 2011. V tento den se uskutečnily dva od-
borné semináře, byla zahájena tematická výstava 
v Českém centru a proběhly doprovodné spole-
čenské akce. 
www.mzv.cz/stockholm

UKRAJINA
Lvov – Dny České republiky
V období od 28. září do 28. října 2011 proběhly 
již podruhé Dny České republiky ve Lvově. Na 
akci participovala řada lvovských kulturních in-
stitucí. Do rámce lvovských Dnů České republiky 
se zařadila i návštěva náměstka ministra zahra-
ničních věcí Tomáše Duba a představitelů part-
nerského Zlínského kraje s obchodní delegací.
www.mzv.cz/lvov
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BULHARSKO
Sofie – Konference Bulharská bohemistika dnes
Dne 21. října 2011 proběhla konference Bulhar-
ská bohemistika dnes ve spolupráci s asociací 
bulharských akademických pracovníků, dokto-
randů a studentů Bohemia klub v čele s Doc. Vla-
dimirem Penčevem a Dr. Christinou Dejkovou. 
Na konferenci vystoupilo s příspěvky třicet osm 
účastníků.
www.mzv.cz/sofia

BELGIE
Brusel – Czech Street Party 2011 
Stálé zastoupení ČR při Evropské Unii uspořá-
dalo v pořadí již pátou Czech Street Party, která 
se postupně stala jednou z nejoblíbenějších 
a největších Open Air akcí v Bruselu. V roce 
2011 proběhla dne 17. června 2011 na ulici Caro-
ly před budovou Stálého zastoupení ČR při EU 
s návštěvností téměř čtyři tisíce osob. Na akci se 
podílelo dvanáct krajů České republiky, České 
centrum, Czech Tourism, Česká styčná kancelář 
pro výzkum a vývoj a ČSA.
www.mzv.cz/representationEU

ESTONSKO
Tallinn – Hostování baletu Národního divadla 
v Estonsku
V únoru 2011 se estonskému publiku představil 
baletní soubor Národního divadla. V Estonsku 
předvedl dvě baletní představení Sólo pro tři na 
hudbu J. Brela, K. Kryla a V. Vysockého v choreo-
grafii Petra Zusky. 
www.mzv.cz/tallin

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Pretoria – Vystoupení české baletní hvězdy Darii 
Klimentové
V Kapském Městě ve dnech 20. a 25. srpna 2011 
vystoupila v hlavní roli baletu Labutí jezero čes-
ká primabalerína Daria Klimentová, která pů-
sobila v baletním souboru v Kapském Městě na 
počátku své profesionální kariéry v roce 1992. 
www.mzv.cz/pretoria

KANADA
Toronto – Rytmus v patách
Dne 29. května 2011 se v Mysteriously Yours 
Dinner Theatre v Torontu uskutečnilo promítá-
ní filmu Andrey Sedláčkové Rytmus v patách. 
Filmový večer byl spojen s jazzovým koncertem 
pianisty Emila Viklického v doprovodu kanad-

ských hudebníků a hlavních představitelů filmu 
– Vojty Dyka, Bereniky Kohoutové, Mariky Šopo-
ské, Jana Meduny, Margarety Hrůzy a Andrey 
Sedláčkové. Akce se zúčastnil i Josef Škvorecký 
s manželkou Zdenou Salivarovou. 
www.mzv.cz/toronto

KAZACHSTÁN
Astana – Dny kultury států Visegradské čtyřky
Ve dnech 7. – 12. června 2011 se v Astaně a v Ka-
ragandě uskutečnily Dny kultury států Visegrad-
ské čtyřky. Dne 7. června 2011 se konal koncert 
moravské folklorní skupiny Pozdní sběr, po 
koncertu následovala recepce s prezentací české 
a slovenské kuchyně. Dne 8. června 2011 pokra-
čovaly Dny kultury v Karagandě.
www.mzv.cz/astana

KOREJSKÁ REPUBLIKA
Soul – Festival Czech Points in Seoul
V Korejské republice byl největší kulturní udá-
lostí roku 2011 festival Czech Points in Seoul, 
jenž probíhal od konce září do začátku listopadu 
a který zahájila Činohra Národního divadla. Vr-
cholem festivalu byly Dny Prahy v Soulu. Jednalo 
se o největší kulturně turistickou a ekonomickou 
prezentaci ČR v Korejské republice od navázání 
diplomatických styků před 21 lety. Korejská re-
publika je dnes jedním z největších odběratelů 
české kultury na světě.
www.mzv.cz/seoul

LITVA 
Vilnius – Konference a výstava – Cesta ke svo-
bodě: československé uznání Litvy a navázání 
bilaterálních vztahů
Ve dnech 22. – 23. září v Litvě proběhla kon-
ference k 20. výročí obnovení diplomatických 
vztahů mezi Československem a Litvou Cesta ke 
svobodě: československé uznání Litvy a navázání 
bilaterálních vztahů. Konference proběhla na 
Filologické fakultě Vilniuské univerzity a byla 
doprovozena výstavou, kterou k výročí ve spo-
lupráci s Velvyslanectvím ČR v Litvě a Velvy-
slanectvím Litvy v ČR připravili Doc. Dr. Luboš 
Švec a Dr. Dalia Bukelevičiuté.
www.mzv.cz/vilnius

MEXIKO
Mexico – Prezentace 
– Česká republika v Torre Mayor 
Ve dnech 7. dubna – 6. května 2011 se konala 

Výběr z kulturních akcí)
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