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Czech Republic 100+ 
 

Pro rozvoj česko – britských bilaterálních vztahů v minulém, dvouapůlletém, období je 

příznačná nebývalá dynamika. Týká se to jak oblasti politického dialogu, tak dalších 

sfér dvoustranné spolupráce. Velvyslanectví ČR v Londýně maximálně využilo 

platformy a rámce stoletého výročí založení Československa pro prezentaci obrazu 

České republiky jako významného a atraktivního partnera. Představilo ji jako zemi, 

která má ve vybraných sektorech velký potenciál pro efektivní spolupráci i možnosti 

jedinečné nabídky. Velvyslanectví iniciovalo pracovní cestu prezidenta ČR Miloše 

Zemana do Londýna a jeho přijetí královnou Alžbětou II. v červnu 2017, stejně jako 

návštěvu britského hlavního města předsedou vlády ČR Andrejem Babišem a jeho 

jednání s premiérkou Theresou Mayovou v říjnu 2018. Při naplňování ambiciózního 

programu Czech Republic 100 se vydalo neprobádanou stezkou nových nikdy před tím 

neuplatněných projektů a formátů. Potíže a problémy provázející toto úsilí byly přímo 

úměrné míře očekávání. Nicméně lze hovořit o jednoznačném úspěchu. Nikdy 

v minulosti nepublikovaly Financial Times článek o žijícím české umělci (Pavel Brázda 

– květen 2017). Nikdy v minulosti nevystavoval český umělec svá díla v prestižní 

Galerii IKON v Birminghamu (Vladimír Kokolia – červenec 2018). Nikdy v minulosti 

se neuskutečnila společná mezinárodní konference pořádaná  Českým rozhlasem a 

BBC Radio (Konference „Pravda a moc“ – Londýn, červen 2018). Stejně tak bychom 

mohli pokračovat „Českým týdnem v Londýně“ v říjnu 2018, v jeho rámci unikátním 

„Dnem Českého srdce“ a naprosto výjimečným koncertem České filharmonie v Royal 

Academy of Music a celou řadou dalších podniků. V míře možné jsme se přiblížili Velké 

Británii dneška a posílili dobré základy pro další bilaterální spolupráci. 

Její následující etapa bude nevyhnutelně ovlivněna širším kontextem evropského a 

domácího britského politického i ekonomického vývoje. Velká Británie je už třetím 

rokem na cestě vystupování z EU. Tento proces se ukazuje složitějším a v řadě ohledů 

bolestivějším, než by kdokoli mohl na počátku očekávat. Polarizována a hluboce 

rozdělena, stejně jako „brexitem“ unavena, nezůstává jenom politická scéna, ale také 

celá společnost. Atˇ už dopadne zdlouhavé výstupové cvičení jakkoliv, již nyní je 

zřejmé, že Británie bude potřebovat čas, energii i zdroje na to, aby se rány postupně 

zacelily, aby se největší sociálně – ekonomické i geografické rozdílnosti zmírnily, na to, 

aby se země naladila ke standardnímu, normálnímu výkonu.   

K tomu, jak již nyní dává vládní administrativa najevo, bude potřebovat také 

mezinárodní spolupráci a posílené bilaterální vztahy se zahraničními subjekty. Bude 

však usilovat hlavně a především o takovou spolupráci, která směřuje k přidané 

hodnotě, o spolupráci, která Británii napomůže potvrdit pozici jednoho z lídrů 

světového technologického rozvoje. To představuje výzvu i pro budoucí česko – britské 

vztahy.  Kromě přirozeného, standardního a tradičního rámce dvoustranných vztahů, 

budeme věnovat větší pozornost a zacílení zejména do oblastí, jakými jsou 

automatizace, mobilita a umělá inteligence, budeme pokračovat v důrazu na 

nanotechnologie, environmentální energetické technologie a spolupráci ve špičkových 



 

oborech zdravotnictví. Program Czech Republic 100+, který by měl obsáhnout zhruba 

dvouleté časové období,  vychází z minulého úspěšného projektu a pokračuje v jeho 

logice i co se spolupráce s vnějšími partnery a podporovateli týče. Částečně se mění 

prostředky a teritoriální zaměření. V souladu s  podmínkami popsanými výše bude mít 

střízlivější charakter. Nepůjde už tolik o organizačně a finančně velmi náročné aktivity, 

které posunovaly to nejlepší z České republiky do zorného pole široké britské 

veřejnosti, zejména pak v hlavním městě (např. znovuotevření ambasády – 

architektura, koncert České filharmonie – kultura, Den českého srdce – zdravotnictví 

atd.), ale spíše o menší formy prezentace zejména pro odborné kruhy, znalce, přátele, 

příznivce a staré a nové spojence. Záměrem také bude značku „Česká republika“ daleko 

častěji vyvážet mimo metropoli do jiných měst, provincií a jednotlivých částí britské 

koruny, než tomu bylo v minulosti. Ve spolupráci s vládními agenturami ČR budou 

v posílené míře propagovány jednotlivé regiony České republiky.  Využijeme také 

zdrojů vycházejících z české krajanské komunity, jedné z nejpočetnějších na světě, 

která nabízí invenci, talent a schopnost improvizace. Půjde o promyšlené, klidné a 

cílevědomé budování nových kontaktů a vazeb, které by v době budoucí měly přispět 

k efektivnímu využití nově vytvářeného potenciálu česko – britské spolupráce.  

                                                  

Londýn, 5. února 2019, 

 

 

Libor Sečka 

                                                  Velvyslanec České republiky ve Spojeném království 

 



 

 Aktivity v roce 2019 

 Vzpomínka na Jana Palacha (ve spolupráci s krajanským spolkem Velehrad) 

(19. ledna) 

- Vzpomínková akce a debata pamětníků k uctění památky Jana Palacha u 
příležitosti 50 let výročí jeho oběti.  Po debatě bude promítán film „Jan Palach“ 
(R. Sedláček – 2018) 

 Večeře Společnosti přátel Jana Patočky ve Spojeném království 

(7. března) 

- Společenská večeře v rezidenci velvyslance na podporu nově vzniklé Společnosti 

přátel Jana Patočky za účasti předních znalců a podporovatelů odkazu tohoto 

významného českého filozofa. Velvyslanectví dále podpoří vznik nové publikace 

o J. Patočkovi v angličtině  

 Otevření Generálního konzulátu České republiky v Manchesteru 

(19. března) 

- Slavnostní recepce za účasti ministra zahraničních věcí ČR a předních 

politických představitelů města Manchester 

 Historická přednáška u příležitosti 80. výročí okupace české části 

Československa 

(27. března) 

- Historická přednáška a představení nové knihy „The Bell of Treason“, která 

pojednává o tzv. Mnichovské zradě a následné cestě k okupaci české části 

Československa v roce 1939. Přednášku povede v kině Velvyslanectví ČR 

v Londýně sám autor knihy a historik, profesor Pierre Caquet, který působí na 

Univerzitě v Cambridge 

 Central European Symposium (ve spolupráci s University College London) 

(10. dubna) 

- Akademická konference na půdě Školy slovanských a východoevropských studií 

University College London s vybranými hosty-politology zemí V4 a Rakouska na 

téma současného politického směřování střední Evropy a připomínce výročí 

rozpadu Východního bloku a vstupu dotčených zemí do NATO a EU 

 Pietní akt na vojenském hřbitově v Brookwoodu 

(5. května) 

- Pietní akt k uctění památky válečných veteránů, kteří nasadili život za 

osvobození ČSR během druhé světové války. Pietního aktu se zúčastní dvacet 

skautů z ČR, kteří na hřbitově společně s britskými vojenskými kadety budou 

držet čestnou stráž 

 Czech Wine Day 

(21. května) 

- Prezentace českých a moravských vín s doprovodným kulturním programem na 
zahradě Velvyslanectví ČR v Londýně. Akce pro zájemce z řad obchodních 
zástupců britských podniků v oboru maloobchodu a pohostinství 



 

 Czech Beer Day (ve spolupráci s agenturou CzechTrade London) 

(19. června) 

- Prezentace českých pivovarů a jejich produktů s doprovodným kulturním 

programem na zahradě Velvyslanectví ČR v Londýně. Akce pro zájemce z řad 

obchodních zástupců britských podniků v oboru maloobchodu a pohostinství 

 Premiéra filmu „Ruky na skle“ 

(25. června) 

- Velvyslanectví České republiky v Londýně uvede ve svém kině film „Ruky na 

skle“, dokument věnovaný výstavě památníku rodičům tzv. „Wintonových dětí“ 

v Praze. Součástí programu bude oslava významného životního jubilea 

významné krajanky a „Wintonova dítěte“, Lady Mileny Grenfell-Baines, MBE 

 Literární večer s Franzem Kafkou 

(26. června) 

- Literární večer se zaměřením na židovskou literaturu pocházející z českých zemí 

se speciálním zaměřením na spisovatele Franze Kafku. Partnerem události je 

Westminsterská synagoga a Velvyslanectví Státu Izrael v Londýně 

 Rony Plesl - světová premiéra unikátní technologie k výrobě tavených 

skleněných plastik 

(19. - 29. září) 

- Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Londýně představí český 

špičkový sochař a sklář, Rony Plesl, odbornému publiku i veřejnosti svou novou 

revoluční technologii na tavení skleněných plastik. Premiéra se odehraje 

v jednom z nejprestižnějších britských muzeí, Victoria and Albert Museum 

London  

 Slavnostní recepce u příležitosti státního svátku České republiky 

(27. září) 

- Velvyslanectví České republiky v Londýně, prezentace firmy Škoda, 

nejvýznamnějšího českého výrobce automobilů  

 

 ICT Start-ups London (ve spolupráci s agenturou CzechInvest London) 

(1. října) 

- Již 5. ročník populárního semináře zaměřeného na představení nadějných 

českých start-upů v oblasti ICT londýnským investorům a firmám v kině 

Velvyslanectví ČR v Londýně 

 Vystoupení dětského folklorního souboru „Veltlínek“ 

(7. října) 

- Vystoupení zaměřené na moravskou lidovou  hudbu a písně a pro dětské diváky  

(a jejich rodiče) z České školy bez hranic v Londýně 

 

 



 

 Umělecká delegace do České republiky 

(9. – 13. října) 

- Organizace a vyslání delegace vybraných novinářů, kritiků umění a ředitelů 

galerií ze Spojeného království do České republiky s cílem užšího navázání 

kontaktů mezi předními britskými a českými umělci 

 Sametový ples „Velvet Freedom Ball“ 

(15. listopadu) 

- Velkolepý VIP ples ve slavné londýnské Guildhall, organizovaný u příležitosti 
30. výročí událostí sametové revoluce za účasti významných českých osobností 
působících ve Spojeném království a Big Bandu Českého rozhlasu, který z Prahy 
do Londýna zavítá exkluzivně jako partner Velvyslanectví ČR v Londýně 

 Sametová revoluce 1989 – seminář „Generation89“ 

(22. listopadu) 

- Ve spolupráci s univerzitou v Cardiffu a univerzitou v Bristolu zorganizuje 

Velvyslanectví ČR v Londýně seminář s pamětníky revolučních událostí roku 

1989 pod názvem „Generation89“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Plánované aktivity v roce 2020 

 Novoroční koncert  

(17. leden) 

- České hudební trio Incendio tvořené klavíristkou Karolínou Františkovou, 

violoncellistou Filipem Zaykovem a čelistou Vilémem Petrasem,  zahraje 

skladby Antonína Dvořáka a Franze Josefa Haydna pro krajany a přátele 

velvyslanectví.  

 

 Výstava fotografií Jana Svobody 

(21. únor – 7. červen) 

- Retrospektivní výstava mezinárodně uznávaného českého fotografa v prestižní 

Photographer´s Gallery London 



Cesta Juliana Andersona do Prahy  

(27. – 31. března)  

- Studijní pobyt hudebního skladatele v Praze ve spolupráci s Českou filharmonií  

 

 Seminář česko-britské spolupráce  v kosmickém průmyslu 

(duben/June) 

- Obchodní a vědecký seminář  

 Dřevěné divadlo Jana Hrubce 

(23. květen) 

- Inscenace Princezna na hrášku – veselá věkově univerzální pohádka pro děti a 

jejich dospělý doprovod (od 3 do  cca 100 let). Délka představení 35 minut. 

Druhé představení Zvířátka a loupežníci, podobně dlouhé, pro stejnou věkovou 

skupinu. Také veselá pohádka. 

 Den vína 

(květen) 

- Prezentace českých a moravských vín s doprovodným kulturním programem 

v podobě cimbálové muziky na zahradě velvyslanectví + B2B  seminář pro 

britské nákupčí, velkoobchody, koncové prodejce a lidi pracující v pohostinství.  

 Den českého piva 

(11. červen) 

- Prezentace českých pivovarů a jejich produktů s doprovodným programem na 

zahradě velvyslanectví + B2B  seminář pro britské nákupčí, velkoobchodníky, 

koncové prodejce a lidi pracující v pohostinství.  

 



 

 Výstava českého umělce na ostrově Guernsey 

(květen-červen)  

- Společný projekt kulturní diplomacie ve spolupráci s Art for Guernsey za 

účelem oslavy 75. výročí osvobození ostrova a připomenutí českých válečných 

pilotů, kteří nad ostrovem zahynuli.   

 Koncert hudebního souboru Martinů Strings Praha 

(15. září) 

- Koncert klasické hudby předních českých virtuózů komorní hudby ve známém 

londýnském kostele sv. Martina v polích 

 Výstava Krištofa Kintery v Ikon Gallery Birmingham  

 (16. září – 22. listopadu)  

- Výstava jednoho z nejznámějších současných českých umělců, který byl již 

třikrát nominován na cenu Jindřicha Chalupeckého. Ikon Gallery Kinterovi 

naprosto exkluzivně k realizaci tohoto projektu poskytne prostory celé galerie 

 Recepce u příležitosti oslav státního svátku  

 (září)  

- Pořádaná ve spolupráci se Středočeským krajem na rezidenci velvyslance, kde 

budou vystaveny České korunovační klenoty (kopie) z Galerie středočeského 

kraje GASK. Výstavu doplní  prezentace vozů Škoda na zahradě rezidence.  

 Nezapomenuti / „Never Forgotten“ 

(po celý rok) 

 

- Celoroční vzpomínková akce u příležitosti 75. výročí od konce 2. světové války, 

během které velvyslanec osobně navštíví hroby všech padlých československých 

letců a vojáků v Británii a společně s místními krajany položí u každého 

náhrobku jednu růži jako výraz úcty k nabyté svobodě. Vzpomínková akce  

vyvrcholí recepcí na velvyslanectví v listopadu během oficiálních oslav na Den 

padlých (Remembrance Day) za účasti rodinných zástupců padlých českých 

vojáků od 2. světové války a vojenských válečných veteránů, kteří se účastnili 

novodobých vojenských misí. Cílem akce je zmapovat a uctít památky všech 541 

padlých československých letců a vojáků v Británii pochovaných na různých 

místech po celém území Spojeného království. Během svých cest vytvoří pan 

velvyslanec krátké zápisky, ve kterých popíše nejen své pocity z návštěvy 

pietních míst, setká se s krajany, ale také shrne své dojmy z pobytu v 

jednotlivých regionech Spojeného království. Naším cílem je naplánovat celkem 

čtyři týdenní cesty, vždy jednu v každém ročním období. 

 

 

 

 

 

 



 

 ICT Start-up Londýn 

(listopad) 

- 6. ročník oblíbeného semináře představující slibné české start-upy na poli 

informační techniky a komunikačních technologií s cílem přilákat potenciální 

investory a partnery z Velké Británie. Seminář se uskuteční v kinosále 

velvyslanectví. 

 Výstava výběrového díla sochařky Daniely Vinopalové 

(TBC) 

- Výstava expresivních materiálových soch a váz jedné z nejprogresivnějších 

českých sochařek 20. století 

 

 

 

 

 

 

V návaznosti na úspěšnou konferenci „Den českého srdce“, která proběhla na  velvyslanectví 
ČR v Londýně v říjnu 2018, je dlouhodobým cílem programu Czech Republic 100+ založení 
tzv.  „Česko-britské kardiologické společnosti pro postgraduální vzdělávání“ ve 
spolupráci s Českou kardiologickou společností. Akademickými cíli této společnosti je 
nastavení mechanismu výměny postgraduálních studentů medicíny a organizace 
vzdělávacích seminářů a workshopů pro české a britské studenty a profesory, kteří se 
specializují na obor kardiologie. Vědeckými cílem je především zahájení společných česko-
britských výzkumných projektů a návazné vydávání odborných publikací. Celý projekt by 
měl zajistit oboustranný přínos k péči pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. 

Velvyslanectví České republiky v Londýně bude v rámci programu Czech Republic100+ 
reflektovat předsednictví ČR ve skupině V4, které proběhne od 1. července 2019 do 
30. června 2020. Stejně tak naplnění programu předpokládá spolupráci se všemi českými 
vládními agenturami, které jsou v Londýně zastoupeny.  
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