
        

 

                                                   
                             
ČESKÉ KOŘENY ve Vancouveru – premiéra 7. června 2016 

 

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, P1 – 18.00 hod. malý sál  
 
České kořeny jsou cyklem dokumentů, které mapují cesty za svobodou, úspěchy          i 
ztráty zajímavých osobností a rodin českého původu, které před rokem 1989 našly nový 
domov v zahraničí.  
Již 4. díl cyklu – tentokrát z kanadského Vancouveru (a také z Victorie) byl natočen loni 
v létě a bude nyní uveden ve své české premiéře. Tomuto filmu předcházely od roku 2009 
filmy České kořeny ve Švédsku, ve Švýcarsku a v rakouské Vídni, které se uplatnily při 
řadě projekcí doma i v zahraničí a postupně je odvysílala i Česká televize.  
 
Malý tým ve složení Tomáš Kubák (kamera, režie, střih), Martina Fialková (produkce, 
rozhovory) a dobrovolnice Hana Toupalová (foto, technická pomoc) strávil intenzivních 19 dní 
natáčením s devíti osobnostmi českého exilu ve Vancouveru a Victorii. Z tematicky  
i vizuálně unikátního materiálu vznikly ve střižně pod rukama Tomáše Kubáka hned dva 
neoddělitelné, obsahem propojené a navazující díly filmu. Budou uváděny s přestávkou a 
v závěru s malým překvapením pro diváky.  
 
MOTTO PROJEKTU zůstává i pro čtvrtý, kanadský film nezměněno:  
Politický systém u nás před rokem 1989 bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a 
schopnosti.  
Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří tuto šanci odchodem z totalitního 
Československa získali a dokázali ji využít ve svobodném světě.   
 
S kým tedy dokument diváky seznámí?  

V kanadském dokumentu jsou zachyceni: česky i anglicky píšící spisovatel, dříve mj. redaktor 
Svobodné Evropy a také diplomat Jan Drábek, oceňovaný lékař- dětský onkolog a skvělý 
divadelník v jedné osobě Josef Skála, vynikající pianistka a pedagožka Eva Solar- Kindermann, 
olympijská vítězka Milena Duchková-Neveklovská s manželem Petrem, trenérem vrcholového 
volejbalu i tenisu, či spisovatel a muž mnoha dalších profesí Milan Matějček s manželkou 
Jarmilou, oba dříve členové Černého divadla v Praze. Ale také Milena Jandová, která 
spolupracuje s vancouverskou univerzitou a operou při uvádění českých oper a její muž 
Květoslav, vyznamenaný účastník III. odboje, kterého naše kamera zachytila v posledních 
týdnech života. Dále i Lenka Storzer, provozující české zásilkové knihkupectví ve Victorii nebo 
Markéta Goetz Stankiewicz, propagátorka her Václava Havla v Kanadě, která byla spojujícím 
článkem disentu s kanadskými Čechy. A také Miloš Zach, donedávna čelný představitel 
krajanského sdružení, který se skvěle uplatnil i na vědeckém poli. Zachycena je i část jeho 
rodiny.  
 
Divák v cestopisné zkratce uvidí i život na pobřeží Britské Kolumbie, nejvzdálenější kanadské 
provincie, kde přímořský a zároveň horský charakter ovlivňuje i své obyvatele včetně českých 
krajanů. Snímek doplní už tradičně i tematická hudební složka, částečně v podání jedné 
z filmových aktérek, pianistky Evy Solar – Kindermann.  
Téma české emigrace počtvrté?    

Fenomén politické emigrace se ve světě stále vrací a aktuální je i v současnosti. S předchozími 
třemi díly Českých kořenů natočenými v Evropě, byt´ v jejích různých částech, přesto vyvstala 
před autory otázka, jak a zda „vstoupit počtvrté“ do stejné řeky. Rozhodnutí, že další film vznikne 
na jiném kontinentě, které přinesla tak trochu i náhoda, nám dalo možnost otevřít téma nově: 
Čím se emigrace do Kanady, podmínky pro ni a přizpůsobení se tamní společnosti liší od té 



 

evropské? Čím žijí dnes, co zde dokázali, co našli a co ztratili? Jaký vztah k zemi svých rodičů 
mají jejich potomci? Ve čtvrtém – a tentokrát jiným postupem zpracovaném filmu, se pokusíme 
naznačit odpověď.      
 
Filmy cyklu České kořeny vznikaly postupně od roku 2009, nejprve v produkci Mezinárodního 
českého klubu, od začátku letošního roku nově ve vlastní produkci Českých kořenů, z.s. 
Základní dvojice spoluautorů Tomáš Kubák a Martina Fialková zůstává. Aktivity Českých kořenů 
se rozšiřují i o pořádání besed, setkání, přednášek, koncertů a dalších akcí na téma Češi a 
česká kultura v zahraničí a jejich spojení s Českou republikou.  
 
Využití dokumentárního cyklu 

I nový díl cyklu – stejně jako předchozí tři - bude k dispozici na DVD. Bude také nabídnut České 
televizi. Dále je určen ke klubovým projekcím při tematických příležitostech v ČR a bude 
nabídnut krajanům, českým spolkům a institucím v zahraničí. Zde bude prezentován ve 
spolupráci s Českými centry, velvyslanectvími a krajanskými spolky.  
 
Jednotlivé díly cyklu:     České kořeny ve Švédsku ©2010  
                                      České kořeny ve Švýcarsku ©2011  
                                      České kořeny ve Vídni ©2013 
                                      České kořeny ve Vancouveru © 2016 (ve dvou částech)  

 
Projekt České kořeny má již od roku 2011 záštitu Senátu Parlamentu ČR. 

 
Záštitu nad premiérou kanadského dílu převzal a jeho vznik osobním dopisem a 
doporučením podpořil kanadský velvyslanec v České republice, J. E. pan Otto Jelinek.  

 
Hlavní sponzoři dokumentu České kořeny ve Vancouveru: 

 

                                                                                                      
 
www.payrollguardian.com          www.ecofluid.com                      www.banar.eu                                                  

ÚJOP UK, Praha (www.ujop.cuni.cz)                                                                                                                        
Canadian Maple  (www.mapleliqueur.eu)                                                                                                                 
Tomáš Říha, Praha    

Poděkování: Kanadská obchodní komora v Praze  
                      Jaroslav Šonský, Norrköping 
                      HC Sparta Praha   

 
Hlavní mediální partner projektu: Český rozhlas, Radio Praha  

 
Kontakt na produkci: České kořeny, Ing. Martina Fialková, tel.: +420 603 930 074, 

m.fialkova@centrum.cz  

Více informací o projektu najdete na: www.ceskekoreny.cz 
 
 
V Praze, dne 27. 4. 2016  
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