
        

 

 
 
Festival ČESKÉ KOŘENY – 10 let  
 
5. – 7. června 2018 v Praze pod záštitou paní Dagmar Havlové 
 
České kořeny jsou cyklem dokumentů o cestách za svobodou. Mapují úspěchy i ztráty 
výjimečných osobností a rodin českého původu, které se nesmířily s totalitním režimem 
v tehdejším Československu před rokem 1989 a našly nový domov v zahraničí. Cyklus je 
svého druhu jedinečným uměleckým zpracováním výpovědí dnes již více než 50 
osobností – občansky aktivních zahraničních Čechů, vědců, umělců, podnikatelů i lidí 
dalších profesí, kteří své kořeny museli vytrhnout a přesadit jinam.  

 
Od roku 2008, kdy projekt České kořeny začal vznikat, natočil malý nezávislý tým kyjovského 
režiséra Tomáše Kubáka pět celovečerních dokumentárních filmů. První čtyři viděli opakovaně 
v průběhu let i diváci České televize. Nejnovější, pátý, České kořeny v Lucembursku a Belgii, 
uvedou tvůrci v premiéře v Praze v rámci třídenního festivalu České kořeny – 10 let, 
k letošnímu výročí projektu. Festival se koná pod záštitou Dagmar Havlové a také 
s podporou Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí. Nad jeho zahájením 
přijal záštitu předseda senátu, Milan Štěch.  
 
Do Prahy při této příležitosti přijede a festivalu se zúčastní rovná polovina těch, s nimiž 
dokumenty vznikly. Festival chce prostřednictvím filmů, koncertu, výstavy a dalších 
doprovodných akcí seznámit s osobnostmi Českých kořenů nejen na filmovém plátně, ale i 
reálně, ve skutečnosti, osobními setkáními. Všechny akce festivalu jsou přístupné široké 
veřejnosti za velmi příznivých ekonomických podmínek či volně.  
 
České kořeny vznikly z potřeby nezapomínat a připomínat, vyrovnat se s vlastní historií, 
do níž patří i emigrace významné části národa, jeho elity, po letech 1948 i 1968. Tuto elitu i 
její potomky, kteří se v zahraničí většinou výborně prosadili a dnes tvoří nejlepší vyslance naší 
země, u nás doma stále málo známe. Projekt České kořeny chce tyto osobnosti připomínat a 
představovat novým generacím v současné, svobodné České republice a prostřednictvím 
filmových dokumentů i dalších aktivit začlenit a ukotvit je do novodobé historie naší země.  
 
Během uplynulých 10 let tak vznikly postupně dokumenty České kořeny ve Švédsku 
(©2009), ve Švýcarsku (© 2010) a rakouské Vídni (©2012), České kořeny ve Vancouveru 
(©2015). Letos v premiéře na festivalu uvedeme České kořeny v Lucembursku a Belgii. 
Spolek České kořeny, který je od roku 2016 i producentem těchto filmů, však vyvíjí i další aktivity 
na podporu tématu významní Češi v zahraničí, např. projekt koncertů Hudba bez hranic či 

vytváří mediální podporu činnosti těchto krajanských osobností.  
 
Program festivalu České kořeny – 10 let (příběhy o cestách za svobodou)   
Den první – 5. června  
Zahájení se uskuteční slavnostním koncertem v prostorách Valdštejnského paláce pod záštitou 
předsedy senátu, Milana Štěcha a za podpory Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící 
v zahraničí. Na programu budou díla dvou skladatelů, kteří se stali osobnostmi dokumentů 



 

České kořeny. Tomislava Vašíčka z dokumentu České kořeny ve Vídni a Jána Valacha žijícího 

v Belgii, s jehož příběhem se diváci další den budou moci seznámit na premiéře nového 
dokumentu. Koncert se svým souborem Martinů Strings Prague provede Jaroslav Šonský, 

vynikající český houslista, další z osobností dokumentárních filmů, tentokrát z Českých kořenů 
ve Švédsku.  
 
Den druhý – 6. června  
Bude v kostele sv. Martin ve zdi zahájena výstava prací dvou výtvarníků žijících 
v Lucembursku, Ivy Mrázkové a Oty Nalezinka. Výstava potrvá až do konce června, a je to 

malá ochutnávka z rozsáhlého díla obou umělců, kteří byli v Lucembursku oceněni řadou 
vyznamenání. Týž den večer od 20.00 hodin se uskuteční premiéra nového dokumentu 
České kořeny v Lucembursku a v Belgii, který zpracoval nejen příběhy těchto dvou 

výtvarníků, ale i několika dalších osobností. Premiéra se uskuteční pod záštitou velvyslanectví 
obou zemí v pražském historickém kině Ponrepo v Bartolomějské ulici. (Pro pamětníky výslechů 
StB v těchto místech – a zároveń pro vyznění celého festivalu s tématem „příběhy o cestách za 
svobodou“ docela symbolicky).  
 
Pátý dokument cyklu, České kořeny v Lucembursku a Belgii, představuje několik 
pozoruhodných osobností Čechů, kteří odešli za svobodou do zemí ne zcela typických pro 
českou emigraci. Spletité cesty je sem dovedly dávno předtím, než život v obou těchto zemích 
začaly ovlivňovat instituce EU a než dosáhly dnešní prosperity. Začínali tu bez prostředků a 
jakéhokoli povědomí o fungování západního světa, ale zato s mnoha ideály. S touhou nejen se 
uživit, ale i něco dokázat. V dokumentu se za svou cestou ohlédnou: v Lucembursku 
zakladatel a dlouholetý předseda české asociace a také stavař František Šedý nebo vynikající 
malíř a textilní výtvarník Ota Nalezinek. Pestrým a dobrodružným příběhem zaujme ekonom, 
finančník a bývalý honorární konzul Michal Wittmann. Vyprávěním o emigraci „na poslední 
chvíli“ doplní také další oceňovaná výtvarnice a současná honorární konzulka Iva Mrázková. Na 

pozadí jejich osobních příběhů se promítají i české aktivity dnešní mladé generace 
lucemburských Čechů.  
 
V Belgii zaznamenal dokument nezměrnou energii Olgy Schmalzriedové, dlouholeté 
předsedkyně tamního českého spolku Beseda s více než 100letou tradicí, a také Olžina 
amerického, výrazně „počeštěného“ manžela George. Kamera zamířila i do prostředí České 
školy bez hranic v Bruselu a také do oblak či na univerzitu spolu s Michalem Svobodou, 
létajícím vědcem – chemikem. Docela jiným a velmi niterným je příběh česko-slovenského 
varhaníka, dirigenta a hudebního skladatele Jána Valacha, žijícího v Antverpách.  

 
Den třetí – 7. června  
Celodenní přehlídka dokumentů cyklu České kořeny – opět v kině Ponrepo.  
Od 10.00 se zde budou postupně až do večera promítat všechny. Od Českých kořenů ve 
Švédsku, přes ty natočené ve Švýcarsku a rakouské Vídni až po České kořeny ve Vancouveru 
ve dvou dílech, které přehlídku uzavřou. Po každém z filmů bude následovat krátká beseda 
s některým z přítomných zahraničních hostů – osobností z dokumentů. Součástí programu 
je i návštěva blízkého pražského ateliéru Jana Brabence, další z osobností vídeňského 
dokumentu nebo křty dvou nových publikací autorek z dokumentů, historičky Blanky 
Karlsson (Švédsko) a skautské legendy Dany Seidlové (Švýcarsko) či minivýstava kresleného 
humoru Joži Stehlíka (Švýcarsko) – vše v kině Ponrepo.   
 
 
Základní autorský tým tvoří dvojice Tomáš Kubák z jihomoravského Kyjova (námět, režie, 
kamera, střih) a žurnalistka Martina Fialková z Prahy (námět, rozhovory, produkce, 
propagace), s dalšími spolupracovníky Lucií Tomanovou (web a Fb) a Zdeňkem Poláškem 
(námět, technická spolupráce, fundraising). Na prvních třech dokumentech se výrazně podílela 
Veronika Hollerová (rozhovory, zvuk) na jednom také Katka Hornová (střih). Posilou ve spolku je 
i Alena Gilbert (dříve Brusel, dnes Praha).    



 

 
 
MOTTO PROJEKTU:  

Politický systém u nás před rokem 1989 bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a 
schopnosti.  
Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří tuto šanci odchodem z totalitního 
Československa získali a dokázali ji využít ve svobodném světě.   
 
Fenomén migrace či emigrace, politické i ekonomické, se ve světě stále vrací a v posledních 
několika letech je znovu velkým tématem. Po předchozí exkurzi za krajany na americký 
kontinent se autorský tým s novým dokumentem vrátil do Evropy, která téma také intenzivně 
diskutuje. Dokumenty České kořeny jsou kronikou úspěšných adaptací a začlenění se do nové 
společnosti i výzvou pro současné nahlížení tohoto fenoménu.  
 
Filmy cyklu České kořeny vznikaly postupně od roku 2009, nejprve v produkci Mezinárodního 
českého klubu, od roku 2016 pak ve vlastní produkci Českých kořenů, z.s.  
 
Využití dokumentárního cyklu 
I nový díl cyklu – stejně jako předchozí čtyři - bude k dispozici na DVD. Bude také nabídnut 
České televizi. Dále je určen ke klubovým projekcím při tematických příležitostech v ČR a 
mohou jej využít české spolky nebo jiné instituce v zahraničí. Zde bude prezentován ve 
spolupráci s Českými centry, velvyslanectvími a krajanskými spolky.  
 
 
Záštitu nad premiérou Českých kořenů v Lucembursku a Belgii převzali:    
J. E. Gérard Philipps, velvyslanec Velkovévodství lucemburského a J. E. Grégoire 
Vardakis, velvyslanec Belgického království.    

 
Hlavní sponzoři dokumentu České kořeny v Lucembursku a Belgii: 

 

                                                 
www.payrollguardian.com        www.besedabrusel.be      Miroslav Ondráček  
                                                                                                 Joe Smarda  
                                                                                                 a další soukromí sponzoři 
 
Festival České kořeny – 10 let podpořili:  
Senát parlamentu České republiky – Stálá komise senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí  
Venture club  
MČ Praha 1,  
Město Kyjov  
Pan Tomislav Vašíček (Rakousko)  
a další soukromí sponzoři  
 
Mediální partneři: Český rozhlas, Radio Praha, Xantypa, Listy Prahy 1, Český dialog               
 
Produkce festivalu České kořeny – 10 let: Ing. Martina Fialková, tel.: +420 603 930 074, 
m.fialkova@centrum.cz  

 

Více o projektu na: www.ceskekoreny.cz a na Fb.  
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