Tisková zpráva – oznámení premiéry
Vydává Mezinárodní český klub a KAM Studio
Vážení doma i v zahraničí,
s radostí můžeme oznámit, že ČESKÉ KOŘENY VE VÍDNI – premiéra
III. dílu dokumentárního cyklu České kořeny se uskuteční

30. září 2013 v Praze
Městská knihovna, velký sál, Mariánské nám. 1, Praha 1 – od 18.00 hod.
pod záštitou rakouského velvyslance Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa
a také Rakouského kulturního fóra v Praze.
Premiéra bude zároveň součástí dvoudenní konference Nová migrace z ČR a
návratová politika, kterou pořádá Senát PS ČR v Praze ve dnech 30. 9. -1. 10.
(Senát PS ČR již dříve převzal záštitu nad celým projektem České kořeny.)
Co přináší III. díl dokumentárního cyklu
Třetí zemí, které se věnuje série dokumentů České kořeny, zachycující život krajanských
komunit v zahraničí, je Rakousko. Především hlavní město dřívější monarchie přilákalo za
obživou již od 19. století statisíce Čechů (i Slováků). Česká menšina ve Vídni, v níž se dnes
potkávají potomci dávno zde usazených krajanů s těmi, kteří sem emigrovali v dobách
komunismu, ale dnes již i s nově příchozími za prací či studiem, je zde velice specifická.
Když jsme se rozhodli natočit další díl našeho dokumentárního cyklu zde, bylo to s tímto
vědomím. Hodinový dokument však nemá za cíl mapovat podrobně historii ani jedné z těchto
skupin, ani se podrobně nevěnuje činnosti mnoha českých spolků a organizací, které zde
existují. Film je opět, jako i předchozí díly věnované Švédsku a Švýcarsku, malou sondou do
života několika českých rodin usazených ve Vídni, s důrazem na fenomén emigrace kvůli
komunistickému režimu po roce 1968. Jak pohlížejí na svůj odchod z Československa a na
svůj dnešní život ve Vídni po čtyřiceti letech? Mozaiku jejich osobních příběhů doplňuje
pohled do české školy a do českého amatérského divadla, které zde mají více než 120letou
tradici a spojují příslušníky i dalších vrstev české komunity.
I v tomto případě platí motto celého 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 ji využít.

Záměr cyklu ČESKÉ KOŘENY
Tým Českých kořenů a Mezinárodní český klub tak pokračují v úsilí zmapovat přínos
českých krajanů zemím, v nichž žijí, i zpětně České republice. Dokumenty by také měly
pomoci překročit mnohdy uměle, dřívějším režimem či obecnými předsudky vytvořené
bariéry mezi námi doma a Čechy ve světě.
Další využití
Film bude dále nabídnut České televizi, která odvysílala oba díly předchozí (České kořeny ve
Švédsku 2010 a ve Švýcarsku 2011) a k dalším projekcím doma i v zahraničí – s podporou
Českých center, krajanských organizací a pod.. Bude též k dispozici na DVD.

Moravská a vídeňská premiéry a další projekce
Obvyklý systém tří premiér (pražská, moravská a v dané zemi) bude i tentokrát dodržen.
Moravská premiéra – Kyjov – 16. října 2013 v kině Panorama
Vídeňská premiéra – 4. listopadu 2013 na Velvyslanectví ČR v Rakousku
ve spolupráci s Českým centrem
– další projekce v české škole na Sebastianplatz
a v Akademickém spolku – termíny v jednání

Třetí díl cyklu, ČESKÉ KOŘENY VE VÍDNI, vznikl za výrazné finanční podpory
Jihomoravského kraje.
Dále jeho vznik umožnili soukromí sponzoři a také město Kyjov.
Ubytování ve Vídni laskavě poskytla organizace COMPRESS Wien.
Kdo se na projektu podílí?
KAM Studio - zabývá se grafickou tvorbou a tvorbou dokumentárních filmů. Sídlí
v jihomoravském Kyjově. Více na www.kamstudio.cz
Mezinárodní český klub (MČK), občanské sdružení, vydává časopis Český dialog
(od r. 1990) a organizuje řadu akcí se zaměřením na prohlubování kontaktů s krajany ve
světě. Sídlí v Praze. Více informací najdete na www.cesky-dialog.net
České kořeny natáčí tým ve složení:
Tomáš Kubák (vedoucí projektu, kamera, režie) z KAM Studia Kyjov,
Martina Fialková (produkce, rozhovory, mediální servis, propagace) z Mezinárodního
českého klubu Praha a externě Veronika Hollerová (rozhovory, komentáře) Kyjov.
Do týmu nedávno přibyla Katka Hornová (střih) z Hodonína.

Více informací i fotografie z natáčení najdete na www.ceskekoreny.cz
Mediální servis: Ing. Martina Fialková, Mezinárodní český klub, tel.: +420 603 930 074
m.fialkova@centrum.cz, www.cesky-dialog.net

Autoři projektu vítají zájem podpořit finanční i jinou pomocí následnou výrobu
DVD a náklady s propagací (tisk nových propagačních letáčků o celém projektu,
plakátů apod.. )
Můžete-li pomoci, prosíme, kontaktujte produkci – Ing. Martina Fialková,
m.fialkova@centrum.cz, tel.: +420 603 930 074
Stejně tak uvítáme i jakoukoli podporu možného pokračování projektu
ČESKÉ KOŘENY, dalšího zamýšleného dílu.

Číslo účtu projektu České kořeny: 2350059319 / 0800

