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Premiéra dokumentu z cyklu České kořeny  

 

Belgičanka pod Řípem 

 

Mělník – Masarykův kulturní dům 21. 9. – od 19.00 
 

Jedním z těch, kdo odešli z komunistického Československa před rokem 1989 za svobodou, 
byl i Antonín Štěpán z Daminěvsi, syn z velkého statku na Mělnicku. Po roce 1948 se nechtěl 
sklonit před komunistickou mocí a za dramatických okolností emigroval do Belgie. V nové 
zemi se jako zprvu nemajetný uprchlík dokázal prosadit, oženil se Belgičankou Anne-Marie 
Dewinter. Jako emigrant zpět do vlasti nesměl, Anne-Marie byla jeho jediným spojením s 
rodinou v Československu. Teprve po roce 1989 se Antonín Štěpán mohl vrátit do Čech a 
spatřit ruiny, které zbyly z rodinného statku. Hospodářství Štěpánových bylo totiž 
v padesátých letech minulého století, tak jako mnoho jiných, tehdejší komunistickou mocí 
zabráno a zdevastováno. V devadesátých letech pak trávili Štěpánovi v Daminěvsi většinu 
času, aby je znovu uvedli v život a pozemky proměnili v kvetoucí sady. Antonín dnes již 
nežije, ale Anne-Marie stále dělí svůj čas mezi Belgii a milované Česko, krajinu pod horou 
Říp. Se zemí svého manžela je pevně spojená tak, jako byla s ním samotným. A protože 
miluje také českou hudbu, a na premiéře bude, jak doufáme, osobně přítomna, pozveme ji i 
všechny diváky hned po promítnutí dokumentu na následný koncert “Z českých luhů a hájů“. 
 

Režie, kamera – Tomáš Kubák 
Rozhovory, zvuk, produkce, propagace – Martina Fialková 
Střih – Michal Rolenc 
 

Koncert Z českých luhů a hájů – od 20.00 
 

Jaroslav Šonský (housle) a Daniel Wiesner (klavír)  
Houslový virtuos českého původu žijící ve Švédsku, nositel ocenění Gratias agit                   
za propagaci české hudby ve světě, koncertoval v 25 zemích světa, hrál například i pro 
švédského krále. Klavírista Daniel Wiesner je vyhledávaným komorním hráčem i sólistou.       

Má na svém kontě řadu mezinárodních úspěchů a také rozhlasových i CD nahrávek. 
Umělci společně přednesou ryze český program z děl Bedřicha Smetany, Josefa Suka         
a Antonína Dvořáka, který symbolicky podtrhne vyznění premiérovaného dokumentu.    
 

Natočení filmu podpořili: SAD, Beseda Brusel a soukromí sponzoři 

Premiéru podpořilo: Město Mělník  
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Další uvedení dokumentu:  

 

8. 10. Praha – Senát, Valdštejnský palác – jako součást programu konference  

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory 

(pouze pro přihlášené účastníky)  

 

Brusel – datum v jednání (listopad) – v rámci programu krajanského spolku Beseda Brusel.   

 

Bude také nabídnut České televizi.  

 

Dokumenty České kořeny 

vznikly z potřeby nezapomínat a připomínat, vyrovnat se s vlastní historií, do níž patří            
i emigrace významné části národa, jeho elity, po letech 1948 i 1968. Tuto elitu i její potomky, 
kteří se v zahraničí většinou výborně prosadili a dnes tvoří nejlepší vyslance naší země,        
u nás doma stále málo známe. Projekt České kořeny chce tyto osobnosti připomínat             
a představovat novým generacím v současné, svobodné České republice a prostřednictvím 
filmových dokumentů i dalších aktivit začlenit a ukotvit je do novodobé historie naší země.  
Premiérovaný dokument vyprávěný belgickou manželkou Antonína Štěpána poukazuje na 
jeden z tisíců podobných případů, které se odehrávaly na českém venkově po roce 1948. 
Mnoho z nich nemělo tak šťastný konec, jako měl příběh Štěpánových.  

  

Dokument Belgičanka pod Řípem natočený v roce 2018 a 2019 a dokončený po 
koronavirové pauze v letošním roce, vznikl jako zajímavý doplněk k celovečernímu 
dokumentu, natočenému v roce 2017 v Luxemburgu a Bruselu s několika tamními 
českými osobnostmi.  
 
V České televizi jste mohli zhlédnout celovečerní dokumenty z naší dílny: 

 
České kořeny ve Švédsku © 2009 
České kořeny ve Švýcarsku © 2010 
České kořeny ve Vídni © 2013  
České kořeny ve Vancouveru (ve dvou dílech) © 2016 
České kořeny v Lucembursku a Belgii © 2018 
 

 
Více na www.ceskekoreny.cz  
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