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Projekt České kořeny pokračuje 

Po úspěchu dvou dokumentárních snímků České kořeny ve Švédsku a České kořeny ve 
Švýcarsku, které oba mj. odvysílala ČT, dotočil tým v loňském roce díl třetí. 

  
České kořeny ve Vídni  jsou nyní zpracovávány a budou uvedeny v září 2013 a 
v následujících měsících v premiérách v Praze, Vídni i na Moravě, odkud pochází část 
našeho týmu.  
Tým pracuje ve složení Tomáš Kubák (vedoucí projektu, scénář, kamera, režie), z KAM 
Studia Kyjov, Martina Fialková (produkce, rozhovory, mediální servis) z Mezinárodního 
českého klubu Praha a Veronika Hollerová (rozhovory, zvuk) z Kyjova. Střihu se tentokrát 
ujala dokumentaristka Kateřina Hornová z Hodonína, zkušená filmařka s praxí z regionálního 
TV vysílání a také autorka několika úspěšných a oceněných dokumentů.  Na webových 
stránkách www.ceskekoreny.cz najdete mnoho dalších informací o všech třech dílech, 
aktuality i množství fotografií z natáčení.  
 

České kořeny v Divadle u Valšů v Praze  

Oba předchozí díly Českých kořenů byly v únoru a v dubnu připomenuty projekcemi 
za účasti hostů ze zahraničí v Praze.   
Po promítnutí švýcarského dílu měli diváci možnost besedovat s paní Danou Seidlovou z 
Curychu, vnučkou Jiřího Gutha Jarkovského a zakladatelkou exilových skautských táborů a 
také s paní Mášou Exnarovou, majitelkou galerie poblíž Basileje.  
Druhé projekce švédského dílu se zúčastnili manželé Ludmila a Jiří Koutných z Öxellesundu. 
Paní Ludmila byla před emigrací čs. reprezentantkou v orientačním běhu, Jiří v nové zemi 
dosáhl na pozici významného manažera velkého železárenského podniku.  
 

Tomislav Vašíček hostem v Jonáš klubu 

Ve středu 11. dubna se v Praze na uzavřeném setkání pro členy spřáteleného Jonáš klubu 
představil pan Tomislav Vašíček. Je jednou z osobností připravovaného dílu České kořeny 
ve Vídni, ale také legendou české rokenrolové hudby. Byl jedním ze zakládajících členů 
skupiny Sputnici, která loni vstoupila do Síně slávy českého rokenrolu. Besedu připravila a 
projekt České kořeny představila Martina Fialková.  
 
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.   
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