
 
 
                                                                             

             

 
 

 
Předběžný program akcí 
spolku České kořeny   
 
2019 – rok jedenáctý    
 
Všechny akce jsou přístupné 
nejširší veřejnosti.  
Srdečně zveme vás i vaše 
přátele 
  

Co jsme pro vás připravili v 11. roce existence? Pestrý program, ve kterém chceme  

i nadále představovat zajímavé osobnosti z řad zahraničních Čechů (ale nejen těch). 

Zaměříme se na jejich příběhy, upozorníme na jejich zkušenosti i aktivity v zahraničí a 

také doma, kterými přispívají k dobrému jménu České republiky ve světě. 

A především: I v letošním roce, kdy uplyne 30 let od politických i společenských 

změn v listopadu 1989, připomínáme jejich – často svízelné – cesty za svobodou. 

Máme i nové téma: Jak se změnil život zahraničních Čechů po r. 1989?  

 
Data a místa řady akcí jsou ještě v jednání. Po dohodě se spoluorganizátory budeme 

vše upřesňovat a včas informovat v samostatných pozvánkách. Uvítáme i vaše návrhy 

či pomoc při organizaci nebo při vyhledávání vhodných sponzorů.  

 

30. ledna – 17. 00 – České kořeny v Lucembursku a Belgii – beseda s ukázkou 

z filmu a hostem v knihovně Milevsko. Ota Nalezinek, vynikající český výtvarník žijící 

v Lucembursku se představí čtenářům nejen na plátně, ale i osobně. Vstup volný.  

Městská knihovna Milevsko  

 

23. února – 12.30 – nový díl Babylonu na ČT 2 z dílny Tomáše Kubáka  
Jiří Dlouhý je nepřehlédnutelnou osobností jihomoravského Kyjova. Právě 
devadesátiletý doktor farmacie odešel do emigrace ve Švýcarsku, kde strávil nejlepší 
roky svého aktivního života. Ale kdy je to vlastně nejlepší? Před několika lety se znovu 
natrvalo usadil v rodném Kyjově. Činorodý devadesátník dostává tento dokument z dílny 
našeho kameramana a režiséra k narozeninám. Podívejte se také!  
 
27. února – 19. 30 – Hudba bez hranic – I. koncert   
Královské baroko – Jaroslav Šonský a Gesine Tiefuhr  
Houslový virtuos žijící ve Švédsku, ale i v Praze, a německá cembalistka spolu odehráli 
již desítky (možná stovky?) koncertů na mnoha evropských pódiích. Poslechněte si 
v jejich podání a ve skvělé akustice dominikánského refektáře program, v němž zazní 
skladby barokních velikánů J. S. Bacha, A. Vivaldiho, T. Vitaliho nebo D. Scarlattiho.  



J. Šonský je nositelem ocenění Gratias Agit za propagaci české kultury v zahraničí a 
také osobností našich historicky prvních Českých kořenů ve Švédsku (2009).  
Barokní refektář dominikánů, Praha 1, Jilská 5  
 
12. března – 14.00 – Jaroslav Šonský hostem Literární kavárny na zámku Ctěnice 
Dalším hostem Martiny Fialkové ve Ctěnicích, kde tyto besedy pořádá Muzeum hl. m. 
Prahy, bude houslový virtuos Jaroslav Šonský. Můžete se přesvědčit, že je nejen 
vynikajícím hudebníkem, ale i dobrým vypravěčem, a že ze své velmi zajímavé a pestré 
kariéry, kdy vystoupil i pro švédského krále nebo pro Václava Havla a německého 
prezidenta J. Raua, má co nabídnout. Tématem ale nebude jen hudba… 
Zámek Ctěnice u Prahy, spojení metro C a bus 185 nebo metro B bus 185, 302.  
 
Další akce jsou v jednání.  
 
Můžete se těšit na několik dalších koncertů cyklu Hudba bez hranic,  

besedy s osobnostmi z našich dokumentů, zajímavé články apod.     

 

Co máme rozpracováno?  
 

Letos by měly být dokončeny další díly pro pořad České televize Babylon, které jsme již 

roztočili a čekají na dotáčky a zpracování.  

(Pokud byste chtěli vidět již v loňském roce odvysílané dva kousky z naší dílny, pak je 

najdete v archivu ČT zde: Čeněk Máčel a Wladimir Abramuszkin žijí oba v Kyjově).  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/418236100152023/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/417236100152024/ 

 

Chystáme také nový dokument cyklu České kořeny – již s číslem 6.  
Kde to bude? Zatím prozrazovat nechceme, až přijde čas.  

 

Těšíme se na váš zájem a na setkávání s vámi.  

 

Ale můžete nám i pomoci: nejen s pokračováním Českých kořenů.   

 
Tak jako dokumentární cyklus z naší dílny, i všechny ostatní akce mají stejný cíl. 
Zdůraznit, že i Češi v zahraničí, kteří odcházeli do emigrace před rokem 1989 (ale už i 
svobodně po tomto roce), jsou součástí naší společnosti, jsou také „naši“. Přiblížit nám 
doma nejrůznějšími způsoby, jak a čím žijí krajané ve světě, jaké hodnoty vytvářejí.  
 
Staňte se spoluúčastníkem našich projektů, pomozte nám je financovat.    
 
Pro všechny dárce a sponzory máme připraveny dárky z naší produkce:  
DVD s libovolným filmem dle výběru (České kořeny ve Švédsku, Švýcarsku, ve Vídni, ve 
Vancouveru nebo v Lucembursku a Belgii) a CD s live nahrávkou ze slavnostního 
koncertu ve Valdštejnském paláci, kde jsme zahajovali loňský festival k 10. výročí 
Českých kořenů. A také čestná místa na koncertech Hudby bez hranic.  

Číslo účtu Českých kořenů:  2100967760, kód banky 2010  
 
Za Vaši pomoc děkujeme!                                             Martina Fialková – předsedkyně  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/418236100152023/

