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České kořeny
příběhy o cestách

za svobodou

Přehlídka dokumentárních filmů

Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

V rámci festivalu k výročí unikátního cyklu

Systém, který vládl v naší zemi před rokem 1989,
bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a schopnosti.
Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří odchodem
z Československa tuto svobodu získali a dokázali jí využít.10 let

Pod záštitou paní Dagmar Havlové

České kořeny v Lucembursku a Belgii
Středa 6. června 2018 20.00    Premiéra dokumentu  I  I

2018. Pátý dokument cyklu představuje několik pozoruhodných osobností Čechů, kteří odešli
za svobodou do zemí ne zcela typických pro českou emigraci. Spletité cesty je sem dovedly dávno 
předtím, než život v Lucembursku i Belgii začaly ovlivňovat instituce EU. Přicházeli bez prostředků,
ale zato s mnoha ideály. S touhou nejen se uživit, ale i něco dokázat. S vědomím, že návrat domů
je v nedohlednu a pomoc blízkých nemožná... Premiéra pod záštitou velvyslanectví Lucemburského 
velkovévodství a Belgického království. 9 č.Vstupné 0 K

České kořeny ve Švédsku
Čtvrtek 7. června 2018    10.00I

2009. První z cyklu dokumentů zpovídá formou jednotlivých propojených medailonků osm osobností, 
které odešly po roce 1968 do Švédska. Jaké tehdy Švédsko bylo, jak byli přijati a jak se uplatnili?
Jak svůj odchod vidí dnes po letech? Co jim emigrace dala a vzala? Film je i malou cestopisnou 
zkratkou po místech, kde české rodiny žijí. Natáčelo se ve Stockholmu, Oxelösundu, Göteborgu
a Norrköpingu. Významnou roli v dokumentu má i tematická hudba, stejně jako i v dalších dílech 
Českých kořenů. Vstupné 60 Kč.

České kořeny ve Švýcarsku
Čtvrtek 7. června 2018    13.30I

2011. Dalších osm medailonků bylo natočeno mezi Čechy v německojazyčné části Švýcarska,
v údolí horního Rýna, v Basileji, Curychu, Luzernu i jejich okolí. Do Švýcarska odešlo po roce 1968
na 15 tisíc Čechoslováků. Jaký v zemi pod Alpami prožili život, jaké příležitosti jim dala švýcarská 
demokracie? Žije stále český skauting ve Švýcarsku? Kamera zachytila také oslavy zdejšího státního 
svátku. Kromě švýcarského a českého folkloru ve filmu zazní také hudba Bohuslava Martinů.
Vstupné 60 Kč.

České kořeny ve Vídni
Čtvrtek 7. června 2018    15.30I

2013. Česká komunita ve Vídni je specifická, protože metropole na Dunaji bývala také naším hlavním 
městem. Potkávají se v ní potomci historicky usazených krajanů s těmi, kteří emigrovali po roce 1948, 
1968 i v dalších dvaceti letech. A dnes už i s nově příchozími za prací a studiem po roce 1989.
Film představuje kromě několika výrazných osobností, jenž odešly do Rakouska za svobodou v době 
komunistické diktatury, i fenomén české školy a českého divadla ve Vídni, obojí s tradicí více než
130 let. Vstupné 60 Kč.

České kořeny ve Vancouveru
Čtvrtek 7. června 2018   19.00 první díl, 20.40 druhý dílI

2016. Odešli z totalitního Československa do svobodného světa a zakotvili až na kanadských březích 
Pacifiku... Čím se emigrace za oceán a přizpůsobení se tamní společnosti liší od Evropy? Jak Češi
v tomto nejvzdálenějším koutě Kanady žijí dnes, co dokázali, co našli a co ztratili? Fenomén politické 
emigrace se ve světě stále vrací a aktuální je i dnes. Některé z osobností filmu do Kanady emigrovaly 
už po roce 1948. Dvoudílný dokument je prodchnutý pozitivní energií i laskavým humorem všech, 
jejichž příběhy zachytil. Vstupné 80 Kč.

Po každé z projekcí beseda s tvůrci a některými z filmovaných osobností.
Kamera, střih a režie Tomáš Kubák  I  rozhovory, produkce Martina Fialková  I  střih Českých kořenů ve Vídni Katka Hornová

Na dokumentárním cyklu dále spolupracovali: Veronika Hollerová, Zdeněk Polášek, Hana Toupalová a Lucie Tomanová

www.ceskekoreny.cz


