
 
 
                                                                             

             

 
 

Program akcí spolku  
České kořeny  
                                                     
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, 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 odpovědět rozhovory Česká kultura přes Sametem a po Sametu. 

Série vzniká na základě našeho projektu dokumentárních filmů České kořeny ve spolupráci 

s internetovým časopisem www.mistnikultura.cz.  

Nejnovější rozhovor s Petrem Bískem, veslařem a vydavatelem Amerických listů, ale zdaleka nejen…. 

na: http://www.mistnikultura.cz/ceska-kultura-pred-sametem-a-po-sametu-s-petrem-biskem 

 

Podzimní akce spolku České kořeny a cyklus Hudba bez hranic 2019  

 

24. září od 19.30 – recitál Jaroslava Šonského a Leylie Yekta  (housle-klavír)  

Program: Bach, Grieg, Smetana, Brahms, Dvořák                                                        Vstupné 150/100 Kč  

Mozarteum, Jungmannova 30, Praha 1,                   rezervace na m.fialkova@centrum.cz, 603 930 074  

 

8. října od 14.00 – Božena Steinerová hostem Literární kavárny na zámku Ctěnice 

Dalším hostem Martiny Fialkové ve Ctěnicích bude vynikající pianistka, Božena Steinerová.  
Charismatická osobnost, dáma, která svoji kariéru klavírní virtuosky zahájila v Československu, později 
emigrovala do Německa, vyzkoušela si i jaké to je žít v Izraeli, ale v devadesátých letech ji životní cesty 
dovedly zpět domů, do Prahy. Vzpomene na svá studia v dřívějším Leningradě a koncertní cesty po celém 
světě. Zastavíme se i u jejích současných aktivit. Od loňského roku vystupuje totiž v originálním hudebně-
tanečně-dramatickém mezinárodním projektu Klíče odnikud, v němž se představila i v Praze, a který sklízí 
vynikající kritiky a vzbuzuje nadšené reakce publika.  
Zámek Ctěnice, spojení metro C a bus 185 nebo metro B a bus 185, 302. (Pořádá Muzeum hl. m. Prahy) 

http://www.mistnikultura.cz/
http://www.mistnikultura.cz/ceska-kultura-pred-sametem-a-po-sametu-s-petrem-biskem
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23. října od 18.00 – Hudba života – pocta slovenských umělců Antonínu Dvořákovi  
Hudebně dramatické představení umělců Státního divadla v Košicích na místě více než symbolickém – 
v komorním prostředí Muzea Antonína Dvořáka v Praze, ve vile Amerika.  

 

Marián Lukáč – baryton, sólista opery Státního divadla v Košicích oceněný řadou cen 
Peter Cibula – přední herec SD Košice, slovenskému publiku známý i z řady filmových rolí  
Júlia Greytágová – pianistka orchestru opery SD Košice, působí též sólisticky   
 
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“.   
Muzeum Antonína Dvořáka (pobočka Národního muzea), Ke Karlovu 462/20, Praha 2 – Vinohrady  

 
 

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

(změna data oproti minulému přehledu)                                                                                                           

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

Slavnostní koncert ve Valdštejnském paláci ve spolupráci s Malostranskými komorními slavnostmi  

Vstup VOLNÝ, rezervace na: czechservice@seznam.cz,  

                                                                                                                                                                                           

5. prosince 19.30 - Adventní koncert s harfou                                                                         

(změna data oproti minulému přehledu)                                                                                                            

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského  a Ivana Pokorná – harfa                                                                                                             

Tradiční adventní koncert s díly A. Vivaldiho, O. Corelliho, A. Dvořáka aj… se stříbrnými tóny harfy                    

Barokní refektář dominikánů, Jilská 5, Praha 1 –                                                                                           

Vstupné DOBROVOLNÉ, rezervace na m.fialkova@centrum.cz  

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. Již odvysílané tři dokumenty z dílny režiséra Českých kořenů Tomáše Kubáka 
najdete v archivu ČT. 
Zvažujeme též knižní vydání rozhovorů ze série Česká kultura před Sametem a po Sametu 

 

Těšíme se na váš zájem a na setkávání s vámi.  

A 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 a čestná místa na koncertech.  
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. 
 
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  
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