
 
 
                                                                             

             

 
 

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

Také v letošním, 11. roce existence projektu České kořeny, máme pro vás pestrý program, ve kterém 

chceme i nadále představovat zajímavé osobnosti z řad zahraničních Čechů (ale nejen těch), a 

připomínat jejich příběhy. Upozorňovat  na jejich zkušenosti, spolupráci s námi doma, a hlavně na 

jejich aktivity ve světě, kterými přispívají k dobrému jménu České republiky.  
 

Letos je společným jmenovatelem 30. výročí od politických i společenských změn v listopadu 1989, 

které Češi v zahraničí prožívají možná intenzivněji než my doma. Z možnosti svobodné 

komunikace, jejich návratů do vlasti a příležitosti, nabídnout rodné zemi své zkušenosti jsme se 

radovali všichni. Byly tyto možnosti využity? Jak Čechy v zahraničí vnímáme dnes, a jak oni nás? 

Jsme jedním národem?  
 

Na to – i na jiné otázky se pokouší přinést odpovědi série rozhovorů s názvem Česká kultura přes 

Sametem a po Sametu. Vzniká na základě našeho projektu dokumentárních filmů České kořeny. 

Ve spolupráci s internetovým časopisem www.mistnikultura.cz vyšel v dubnu první rozhovor 

s Jaroslavem Šonským, houslovým virtuosem žijícím ve Švédsku a také v Česku  

http://www.mistnikultura.cz/ceska-kultura-pred-sametem-a-po-sametu-s-jaroslavem-sonskym 

Další rozhovory se chystají.  
- v květnu (už 8. 5.) s Danou Seidlovou, významnou osobností českého exilového skautingu, 

která se po řadě let ve Švýcarsku rozhodla k návratu. Je osobností našeho dokumentu  
z r. 2010 – Českých kořenů ve Švýcarsku. 

- V červnu (6. 5.) s Ivou Mrázkovou, úspěšnou výtvarnicí, „poslední emigrantkou“ z léta 1989, 
žijící v Lucembursku. Je osobností našeho nejnovějšího dokumentu z r. 2018 – Českých 
kořenů v Lucembursku a Belgii.  

o následujících rozhovorech vás budeme informovat průběžně.  
 

Akce, které jsme pro vás připravili na květen a červen:  

 
20. května 19. 30 – Hudba bez hranic – koncert č. 2   
Jarní Serenáda – Martinů Strings Prague a Anna-Katharina Thoma (Německo)   
Se souborem Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského tentokrát vystoupí 
talentovaná německá houslistka, teprve 21letá Anna-Katharina Thoma, vítězka řady soutěží.                  

http://www.mistnikultura.cz/
http://www.mistnikultura.cz/ceska-kultura-pred-sametem-a-po-sametu-s-jaroslavem-sonskym


Na programu budou dvě známé a líbezné české serenády pro smyčce  B. Martinů a J. Suka, a také dvě 
části ze slavného díla A.Vivaldiho Čtvero ročních dob - Jaro a Léto. Proto přiléhavý název tohoto 
květnového koncertu – Jarní serenáda.   
Barokní refektář dominikánů, Praha 1, Jilská 5, ve spolupráci s velvyslanectvím SRN  
 
11. června 14.00 – Tomislav Vašíček hostem Literární kavárny na zámku Ctěnice 
Dalším hostem Martiny Fialkové ve Ctěnicích, kde tyto besedy pořádá Muzeum hl. m. Prahy, bude 
jeden ze zakládajících členů legendární rokenrolové skupiny Sputnici, skladatel a také zpěvák (později 
manažer firmy IBM), Tomislav Vašíček. Znáte jej i z našeho dokumentu České kořeny ve Vídni, kde od 
roku 1968 s manželkou Táňou žije. Přijďte si poslechnout vyprávění „z Vídeňského lesa“ i odjinud.  
Zámek Ctěnice u Prahy, spojení metro C a bus 185 nebo metro B a bus 185, 302.  
 
20. června – České kořeny v Lucembursku a Belgii pro studenty – Klvaňovo gymnázium Kyjov  
Promítání dokumentu a beseda se studenty za účasti dvou osobností z filmu – Františka Šedého a 
Oty Nalezinka z Lucemburska.  
 

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 odvysílané tři díly Babylonu z dílny 
režiséra Českých kořenů Tomáše Kubáka, pak je najdete v archivu ČT.   
Čeněk Máčel, Wladimir Abramuszkin a Jiří Dlouhý žijí všichni v Kyjově, ale prožili i docela jiné světy.  
Čeněk Máčel https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/418236100152023 
W. Abramuszikin https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/417236100152024 
Jiří Dlouhý https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/419236100152001  
 

Co bude na podzim? Kromě jiného chystáme předběžně:  
 

Hudba bez hranic – koncert č. 3 – datum v jednání:  (říjen)        

Antonín Dvořák – Hudba života  
hudebně dramatický večer slovenských umělců v Muzeu A. Dvořáka v Praze   
Marián Lukáč – baryton, Peter Cibula - umělecký přednes, Julia Grejtáková - klavír  
S vynikajícím barytonistou, sólistou Státní opery v Košicích Mariánem Lukáčem jde již o třetí 
spolupráci. Po jeho obrovském loňském úspěchu s Biblickými písněmi A. Dvořáka jsme jej rádi 
pozvali znovu, i s kolegy, kteří se zasazují o to, že i na Slovensku je hudba A. Dvořáka „jako doma“.   
 

17. listopadu 19.30 – Hudba bez hranic – koncert č. 4 - k 30. výročí sametové revoluce 

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského  a Claudio Mansutti – klarinet (Itálie)                                                                                                  

Slavnostní koncert ve Valdštejnském paláci (Senát)                                                                                            

ve spolupráci s festivalem Malostranské komorní slavnosti 

Těšíme se na váš zájem a na setkávání s vámi.  

Ale můžete nám i pomoci. Staňte se spoluúčastníkem našich projektů, pomozte nám 

je financovat. Číslo účtu Českých kořenů:  2100967760, kód banky 2010  
 

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, nebo CD souboru Martinů 
Strings Prague. A také čestná místa na koncertech Hudby bez hranic.  
 
Za vaši pomoc děkujeme!                                                             Martina Fialková – předsedkyně  
České kořeny z.s., Hackerova 573, 181 00, IČ: 04824211, www.ceskekoreny.cz, najdete nás i na Fb  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/418236100152023
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/417236100152024
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/419236100152001

