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Tisková zpráva č. 4

ČESKÉ KOŘENY VE ŠVÝCARSKU 
moravská a švýcarská premiéry

Vydává Mezinárodní český klub a KAM Studio 

Dne 16. dubna 2011 se uskutečnila v Kyjově moravská premiéra druhého dílu cyklu ČESKÉ KOŘENY, který je věnován Čechům žijícím ve ŠVÝCARSKU.

První švýcarská projekce pak proběhla 6. května v Basileji. Hned 7. května následovalo další promítání v Luzernu. Jak moravská, tak obě švýcarské projekce byly přijaty publikem s velkým zájmem. 

Motto projektu:
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 ji využít.  

Moravská premiéra 16. dubna - Kyjov:  
Projekce se uskutečnila v moderním kině Panorama za účasti zástupců města Kyjova, jemuž také patří dík za podporu projektu. Čestným hostem byla paní Maria Cron z Luzernu, jedna z filmovaných osobností, majitelka hudebního vydavatelství, členka vedení Sokola Luzern a také výboru Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Po uvedení a promítnutí filmu následovaly v předsálí živé diskuse a rozhovory s autorským týmem a především s paní Cron.
Zpravodajství regionální televize JDP je zachytilo v této formě
http://www.televize.jdp.cz/kyjov  

Pro paní Majku Cron, rodačku z nedalekého Valašska, byl připraven bohatý program. 
Návštěva kyjovské radnice, zajímavých míst v okolí Kyjova, setkání s některými sponzory  nad sklenkou vína ve vinném sklípku. Dle jejích slov byl víkend nezapomenutelným zážitkem. Paní Marii Cron autorský tým vděčí za velkou pomoc před i během natáčení. Tímto pozváním bylo možné vyjádřit náš dík.
Švýcarská premiéra 6. května – Basilej 
Uskutečnila se v režii největšího krajanského spolku ve Švýcarsku, Domov Basilej, který nedávno oslavil 100 let činnosti. Za autorský tým zde dokument představila Martina Fialková. Ve filmu jsou obsaženy portréty některých jeho členů (rodina Exnarova a rodina Stehlíkova) a je zde představena činnost spolku a jeho vedoucí představitelé (Jiří Hanzal, Jaroslav Martinec a Zdeněk Vávra) Premiéra vyvolala velký zájem mezi zde žijícími Čechy. Po skončení promítání přítomní krajané debatovali s Martinou Fialkovou na téma vzniku dokumentu i dalších záměrů autorského týmu. Ze strany slovenské části publika byla slyšet slova politování, že dosud neexistuje podobný projekt zaměřující se na osudy Slováků v zahraničí.   

Promítání 7. května – Luzern
Podobně jako v Basileji, vyvolal film zájem i mezi Čechy žijícími v oblasti Luzernu, kteří byli přítomni projekci v organizaci Sokola Luzern. Zde měly poprvé možnost jej shlédnout veřejně a v celku další z filmovaných osobností, paní Helena Springinsfeld a paní Eva Vlčková a také manželé Kubešovi. I v Luzernu se po projekci vedly obsáhlé diskuze a padala slova uznání za zpracování dokumentu – zejména jeho kameru, střih a hudební složku.     

Poznámka: První uvedení ve Švýcarsku, pouze pro členy Výboru Svazu spolků Čechů a Slováků proběhlo již 9. dubna v Bernu. Na základě velmi kladného přijetí se výbor rozhodl dodatečně přispět na tento projekt.  

Natáčení a výrobu druhého dílu cyklu laskavě podpořili:
Nadace Bohuslava Martinů Praha  
Okresní hospodářská komora Hodonín 
Spolek Domov Basilej  
Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Město Kyjov   
Neoklas a.s. Šardice  
Paní Marta Schmid – Andwil 
Vinné sklepy Skalák 
Pan Jaroslav Najman – Praha 	

Autorský tým ČESKÝCH KOŘENŮ
KAM Studio Kyjov - Tomáš Kubák, tomkubak@kamstudio.cz (kamera, režie, střih)
Veronika Hollerová, ni.ca@seznam.cz (scénář, zvuk, rozhovory, komentáře a propagace v regionálních médiích)
Mezinárodní český klub (MČK), o.s., více informací na www.cesky-dialog.net  
Ing. Martina Fialková, m.fialkova@centrum.cz 
(produkce, propagace v médiích, rozhovory, komentáře, výběr hudby)

Další projekce: 
České centrum Praha a České centrum Vídeň – data jsou v jednání
Film uvede spolu s prvním dílem cyklu České kořeny ve Švédsku Česká televize, datum uvedení taktéž v jednání. Dokument je k dispozici již nyní na DVD. 

Tiskový servis: Ing. Martina Fialková, Mezinárodní český klub, tel.: 603 930 074 
m.fialkova@centrum.cz  , www.cesky-dialog.net

Více o projektu na www.ceskekoreny.cz.   Připravujeme: České kořeny ve Vídni   

