České kořeny v roce 2016 – přehled činnosti
Spolek České kořeny vznikl osamostatněním se od původního Mezinárodního českého klubu
v březnu loňského roku (2016). Jeho náplní je pokračovat v tom, co již dříve pod stejným
názvem, ale pouze jako projekt, započal. Pod stejným názvem, České kořeny, již od roku
2009 vzniká série dokumentárních filmů – dnes již čtyřdílná, se spojujícím mottem:
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 jí využít.
S natáčením a poté s uvedením každého z dokumentů je však spojena i řada dalších aktivit, které
představují zajímavé osobnosti z řad krajanů, a to nejen těch, kteří procházejí našimi filmy. Spolek
pořádá besedy, setkání, podporuje a propaguje aktivity těchto krajanů v České republice v médiích –
v tisku, rozhlase i televizi.

Dalšímu směru, kterému se spolek České kořeny věnuje, je propagace českých skladatelů
a interpretů žijících a tvořících v zahraničí. Ale také propagace takových umělců a osobností,
kteří nejsou českého původu, ale napomáhají šíření české hudby a kultury obecně
v zahraničí. Tento projekt, také existující již od roku 2006, dostal název Hudba bez hranic.

Co konkrétně jsme tedy zvládli v prvním roce samostatné existence uskutečnit?
Duben
-

Přednáška s fotografickou projekcí o nově chystaném dokumentu České kořeny
ve Vancouveru v rezidenci Rosa – Praha 8

-

Přednáška s fotografickou projekcí o nově chystaném dokumentu České kořeny
ve Vancouveru pro studenty PF Univerzita Hradec Králové (potěšil značný zájem
studentů a jejich otázky).

Květen
-

Hudba bez hranic – Koncert s názvem Maďarsko-česko-švédský v podání českého
smyčcového souboru Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského ze Švédska a
se sólistkou Borbálou Dobozy z Maďarska, kteří jsou oba velkými propagátory české hudby

v zahraničí. Konal se v barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze, ve spolupráci
s Maďarským institutem v Praze.

Červen
-

Premiéra nového dokumentu České kořeny ve Vancouveru – nejdůležitější akce roku
2016 proběhla velice úspěšně, za účasti mnoha významných hostů i početného pražského
publika. Bohužel se na akci ani všichni zájemci nedostali, sál v Městské knihovně nestačil.

Září
-

Kanadská premiéra dokumentu České kořeny ve Vancouveru – za účasti téměř všech
filmovaných osobností. Svoji reprízu, nebo spíše další premiéru měl nový film krátce na to i
v hlavním městě Britské Kolumbie, ve Victorii, kde jsme také natáčeli, opět za účasti zdejších
filmovaných osobností. Obě akce byly velice zdařilé a těšily se maximálnímu zájmu českých
krajanů, kteří ocenili, že podobné filmy vznikají.

Říjen
-

Hudba bez hranic – koncert č. 2 s názvem Virtuosní díla pro housle a cembalo
v podání Jaroslava Šonského (Švédsko) a Gesine Tiefuhr (Německo) Potěšil opět plný
sál a publikum, které si naše koncerty oblíbilo a navštěvuje je opakovaně. Koncert se konal
opět v dominikánském refektáři v Praze.

Prosinec
-

Předvánoční setkání přátel a členů spolku České kořeny v Českém centru Praha
a zároveň beseda s hostem z Kanady, paní Lenkou Storzer, budoucí honorární
vicekonzulkou ve Victorii. V příjemné předvánoční atmosféře a se sklenkou vína proběhla
neformální beseda a pokračovalo se přátelským posezením v prostorách Českého centra
Praha, které nám opakovaně vychází vstříc a poskytuje zázemí.

-

Kyjovská (moravská) premiéra dokumentu České kořeny ve Vancouveru, opět
s hostem, paní Lenkou Storzer z Kanady. I poslední z projekcí našeho nejnovějšího
dokumentu se vydařila a měla ohlas u publika v rodném městě našeho režiséra a
kameramana Tomáše Kubáka. Ke skvělému průběhu přispěl i náš (staro)nový kolega Zdeněk
Polášek a také pracovnice Informačního centra v Kyjově, a ovšem také radnice města Kyjova.
Paní Lenka Storzer byla přijata místostarostou města a představitelkou kulturního odboru.

Krom těchto zmíněných nejdůležitějších akcí byl odvysílán na Radiu Classic pořad na téma filmová
hudba k dokumentům České kořeny, natočený s Martinou Fialkovou. Proběhlo také několik
pracovních setkání týmu Českých kořenů a jeho příznivců a podporovatelů (Praha, Kyjov).
Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům, příznivcům a podporovatelům doma i
v zahraničí. Bez jejich pomoci bychom tyto akce nemohli uskutečnit.
Více informací o projektu, spolku České kořeny a všechny potřebné kontakty najdete na
www.ceskekoreny.cz
Zpracovala: Martina Fialková, předsedkyně spolku České kořeny

