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Vážení přátelé,

právě otevíráte nové stránky České linky, časopisu Spolku krajanů a přátel  České republiky v Miláně, vydání 2008.

Každý letopočet končící osmičkou vybízí snad všechny Čechy, aby se hlouběji zamysleli nad vlastními dějinami.
Před 90 lety, 28. října  1918  byl na troskách někdejší rakousko-uherské monarchie vyhlášen první nezávislý a demokra-
tický stát  Čechů a Slováků – Československá republika. 
Jako její první prezident byl zvolen T. G. Masaryk, významný politik, kterého si Češi váží dodnes. V období mezi dvěma 
světovými válkami patřilo tehdejší Československo mezi nejvyspělejší evropské státy.
Jeho pozitivní vývoj byl přerušen po Mnichovské dohodě v roce 1938, kdy bylo Československo znovu násilně rozdro-
beno, jeho pohraničí odtrženo a připojeno k nacistickému Německu. O rok později přestala Československá republika 
znovu existovat, když Hitlerova armáda obsadila české země, byl vytvořen protektorát Čechy a Morava, a na Slovensku 
vzniknul samostatný stát.

Tři roky po skončení druhé světové války se v obnoveném Československu chopili moci komunisté. Dne 25. února 1948 
pronesl tehdejší předseda vlády Klement Gottwald před stotisícovým davem na Václavském náměstí osudové věty:

„Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí 
demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými 
má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly 
podány, přijal.”
Tímto dnem nastoupila vláda jedné politické strany a Československo bylo definitivně zařazeno do východního, soci-
alistického bloku v čele se SSSR.  
Snahy o demokratizaci a o uvolnění  komunistického režimu vyvrcholily  roku 1968 tzv. „Pražským jarem“. Naděje 
všech těch, kteří věřili v možnost realizace „socialismu s lidskou tváří“ a doufali v úspěch Dubčekových politicko-eko-
nomických reforem, byly ale znovu pohřbeny 21. srpna, kdy do Československa vpadly „spřátelené“ armády Varšavské 
smlouvy v čele s vojáky Sovětského svazu,  kteří zde „dočasně“ zůstali  více než dvacet let.

Rok 2008 se pomalu blíží ke konci. Česká republika je již čtyři roky opět oficiálně součástí Evropy. V příštím roce 
uplyne již dvacet let od „Sametové revoluce“, která radikálně změnila život nás všech a díky které se ještě tehdejší Čes-
koslovensko vrátilo na cestu svobodného a demokratického vývoje. Po přistoupení k Schengenské dohodě v prosinci 
loňského roku se Česká republika stala plnoprávným členem EU a nyní připravuje na její předsednictví, kterého se ujme    
1. ledna 2009.

Máte-li snad pocit, že se letos nic převratného nestalo, zkuste se při Vaší příští cestě do České republiky zastavit na 
hranicích  a rozhlédněte se. Tam, kde ještě před lety stáli ozbrojení vojáci a hlídali “železnou oponu”, tam dnes stojí 
opuštěné budovy pohraniční policie a celníků. A budete-li se snad procházet pohraničním lesem, možná si ani nevšim-
nete, že jste překročili státní hranici.
                         Příjemné čtení Vám přeje redakce.
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Gentili amici,

state per aprire l’edizione del 2008 di Česká linka, rivista dell’ Associazione dei Connazionali e degli Amici della Re-
pubblica Ceca di Milano.

Gli anni che finiscono in “8” sono importanti nella storia ceca.
Novant’anni fa,  il 28 ottobre 1918, con la spartizione dell’Impero Austro-Ungarico, nacque la Repubblica Cecoslo-
vacca. Come primo Presidente fu eletto T. G. Masaryk,  statista di grande prestigio e tuttora molto stimato. Durante il 
periodo tra le due guerre (1918 - 1939), la Cecoslovacchia fu tra i paesi più prosperi d’Europa.

Nel 1938 questo periodo di pace e prosperità subì un’interruzione a seguito degli accordi di Monaco. Le regioni di con-
fine vennero occupate dalla Germania nazista. La Cecoslovacchia cessò di esistere nel 1939  quando Hitler occupò il 
resto della Boemia e  fece della Slovacchia uno stato separato.

Il 25 febbraio 1948, tre anni dopo la fine della guerra, i comunisti si impadronirono del potere e allinearono il paese 
all’Unione Sovietica.

Il tentativo di  liberalizzazione e democratizzazione conosciuto come “La Primavera di Praga” cominciò all’inizio del 
1968 con le riforme politiche ed economiche di Dubcek. Questo breve periodo di speranza in un “Socialismo dal volto 
umano” fu bruscamente interrotto nell’agosto dello stesso anno dall’invasione delle truppe dell’ Unione Sovietica e del 
Patto di Varsavia. L’occupazione durò più di vent’anni.

Nel 2009 ricorderemo il ventesimo anniversario della Rivoluzione di Velluto, grazie alla quale la Cecoslovacchia riprese 
la strada della libertà e della democrazia.

Da quattro anni la Repubblica Ceca fa parte dell’Unione Europea, il 21 dicembre 2007 è entrata nello spazio Schengen 
ed attualmente si sta preparando ad assumere la presidenza dell’UE per il primo semestre 2009.

La prossima volta che visiterete la Repubblica Ceca, provate a fermarvi al confine e a guardarvi intorno. Lì dove 
ancora poco tempo fa c’erano dei militari armati  per impedire il passaggio oltre la Cortina di ferro, lì dove ancora l’anno 
scorso dovevate fermarvi per farvi controllare il passaporto, oggi non troverete nessuno, solo prefabbricati vuoti.

E durante una passeggiata nei boschi presso il confine vi può capitare di oltrepassare la frontiera senza accorgervene 
nemmeno. 

 
           Vi auguriamo buona lettura.



6 SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY / ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

1348 - 660 let - Karel IV. 
založil Nové Město Pražské 
(8. 3.) a Karlovu univerzitu, 
jako první ve střední Evropě 
(7. 4.), Matyáš z Arrasu začíná 
se stavbou Karlštejna (10. 6.)

1458 - 550 let 
českým králem byl zvolen Jiří 
z Poděbrad (2.3.)

1818 - 190 let 
založení Národního muzea 
(3.4.)

1848 - 160 let 
revoluční rok v Evropě, 
2.-12.6. se v Praze konal slo-
vanský sjezd

1868 - 140 let 
16. 5. byly v Praze položeny 
základní kameny Národního 
divadla, vznikl první finanční 
ústav českých živnostníků 
(Živnostenská banka)

1878 - 130 let 
v Praze se konal ustavující 
sjezd Českoslovanské sociálně 
demokratické strany dělnické 
(7. 4.)

1898 - 110 let 
fotograf Jan Kříženecký začal 
promítat první české filmy 
(19.6.)

1908 - 100 let 
do českého zemského sněmu 
poprvé volily i kandidovaly 
ženy (27.2.)

1958 - 50 let 
na světové výstavě EXPO ´58 
slavil československý pavilon 
velký úspěch

1978 - 30 let 
do vesmíru vzlétl první 
československý kosmonaut 
Vladimír Remek

1993 - 15 let 
vznik České republiky (1.1.)

imo již zmíněné význam-
né historické mezníky no-
vodobých českých dějin, 

bychom Vám rádi připomněli 
některá další výročí letošního roku:

M
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O VÝROČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKA BUDE 
SPUŠTĚN PORTÁL PAMĚŤ 
NÁRODA

K 90. výročí vzniku Československa byl 
oficiálně spuštěn údajně největší evrop-
ský pamětnický portál Paměť národa. Od 
28. října nejen odborníkům, ale i veřej-
nosti zpřístupňuje audiovizuální vzpo-
mínky stovek přímých aktérů nejvýznam-
nějších událostí z české moderní historie.

ČTK o tom informoval tiskový mluvčí 
Ústavu pro studium totalitních režimů Jiří 
Reichl. Podle jeho slov portál dva roky 
budovalo sdružení Post bellum s Českým 
rozhlasem. V posledním roce se k nim při-
pojil Ústav pro studium totalitních režimů. 
Tento internetový pamětnický archiv je pří-
stupný na adresách www.pametnaroda.cz a 
www.memoryofnation.eu. Nastave-
ní aplikace umožňuje takřka neome-
zené rozšiřování sbírky výpovědí.

Ovládání je v osmi evropských jazycích, 
příběhy budou ukládány v národním ja-
zyce a angličtině, badatelským jazykem 
je angličtina. Portál tak má podle pro-
vozovatelů předpoklad stát se největ-
ším projektem svého druhu na světě.

LO STATO DELLA CECOSLOVACCHIA 
NACQUE NELL’OTTOBRE DEL 1918,  DALLA 
DISSOLUZIONE DELL’IMPERO AUSTRO-UN-
GARICO ALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA  
MONDIALE. CONSISTEVA NEGLI ATTUALI 
TERRITORI DELLA REPUBBLICA CECA, DEL-
LA  SLOVACCHIA, E DELLA REGIONE DELLA 
RUTENIA SUBCARPATICA  OGGI IN UCRAINA.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA VZNIKLA 
28. ŘÍJNA 1918, PO ROZPADU RAKOUSKO 
–UHERSKÉ MONARCHIE NA KONCI PRVNÍ 
SVĚTOVÉ VÁLKY. TVOŘILY JI  DNEŠNÍ ČESKÁ 
A SLOVENSKÁ REPUBLIKA A PODKAR-
PATSKÁ RUS, KTERÁ NYNÍ PATŘÍ K UKRAJINĚ.

90. Výročí vzniku Československé 
Republiky 27. 10. 1918 - 27. 10. 2008

VÝSTAVA:
28. ŘÍJEN 1918, 1928, 1938, 
1948  V PAMĚTI HRADU

Výstava Správy Pražského hradu se koná 
k připomenutí říjnového 90. výročí vzniku 
Československé republiky. Je věnovaná roli 
Pražského hradu a československých prezi-
dentů při oslavách výročí založení republiky 
v první polovině minulého století.
Místo konání: Císařská konírna Pražského 
hradu.

www.hrad.cz
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“Kde domov můj?“ 

První sloka:

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Druhá sloka:

Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Česká státní hymna
PhDr. L. Lukášová, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova 
univerzita,  Brno

P íseň Kde domov můj pochází z divadelní hry Jo-
sefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb žádný hněv 
a žádná rvačka, poprvé uvedené na jevišti Stavov-
ského divadla 21. prosince roku 1834. Hudbu k 

ní složil František Škroup. Fidlovačka pojednává o staro-
pražské pouti ševců, která se od konce 18. století konávala 
vždy ve středu po Velikonocích. Píseň “Kde domov můj?“ 

zpíval  ve hře slepý houslista Mareš. Českému obecenstvu 
se tato píseň zalíbila, zaujala svou poetičností a citlivostí. 
Zatímco Tylova Fidlovačka se tehdy nedočkala prakticky 
žádného úspěchu, píseň slepého hudebníka žila a znárod-
něla. Vystihovala to, po čem lidé tehdy nejvíce toužili, a 
autorům se podařilo vyjádřit i krásu rodné země. Zpíva-
la se na vlasteneckých besedách, ve školách, nad hroby 
vlastenců, na táborech lidu, byla však i zakázána cenzurou.

Během první světové války se stala pro Čechy symbolem 
domova a po vzniku Československa v roce 1918 nahra-
dila rakouskou hymnu Zachovej nám, Hospodine, císaře a 
naši zem ..., a stala se součástí státní hymny nově vzniklé 
republiky.

Celá československá hymna se skládala ze dvou částí. 
První tvořila jedna sloka české písně Kde domov můj a 
druhou první sloka slovenské písně Nad Tatrou sa blýs-
ka. V letech 1918 až 1938 pro silnou německou men-
šinu (1/4 až 1/3 obyvatel) v Československu existo-
vala také oficiální německá verze české části hymny.

Nicméně už v 19. století se objevovaly pochybnosti o 
kvalitách písně pro funkci národní hymny. Janu Neru-
dovi se nelíbil nečeský nápěv a text, ale marně vyzýval 
Bedřicha Smetanu ke složení nové hymny. Prezident 
Tomáš G. Masaryk přemýšlel o vypsání soutěže, uva-
žovalo se i o písni skladatele Vítězslava Nováka V boj! 
na text Josefa Václava Sládka. Nemoderní a patetická 
připadala tradiční hymna po druhé světové válce i pre-
zidentu Edvardu Benešovi. Přesto přežila ve své vžité 
orchestrální úpravě Otakara Jeremiáše a Václava Troja-
na až do rozpadu československé federace v roce 1992.

Nynější českou státní hymnu upravuje zákon 3/1993 
Sb., O státních symbolech České republiky. Ovšem 
do roku 1998 se vlastně hrála v rozporu se zákonem. 
Až tehdejší novela napravila chyby i odlišnosti v melo-
dii a slovosledu. Jednoznačně stanovila podobu, tedy 
text a notový záznam státní hymny, včetně jisté ra-
rity - asi jako jediná na světě začíná totiž česká hymna 
pauzou. Podle zákona lze hymnu hrát i zpívat při stát-
ních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé.

V letošním roce, u příležitosti Dne české státnosti, 28. září 
2008  představil premiér Topolánek  v Pantheonu Národní-
ho muzea čtyři nové verze státní hymny, které sám inicioval. 
Novou podobu hymny “Kde domov můj“ nahrál orchestr 
Národního divadla pod vedením dirigenta Jiřího Bělohláv-
ka. Premiér nechal nahrát čtyři různé verze: instrumen-
tální, se sborem opery Národního divadla, s mužským a 
ženským hlasem. V sólových variantách se představili Ka-
teřina Kněžíková a Adam Plachetka. Novou podobu české 
státní hymny zaranžovali Otakar Jeremiáš a Jaroslav Krček.
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Úvodní slovo premiéra M. Topolánka:

“Státní hymna nás provází po celou dobu naší moderní státnosti. Je natolik samozřejmým symbolem národní identity 
a existence, že se nezměnila dokonce ani za totalitního režimu – takový respekt má prostá píseň Kde domov můj? u 
Čechů, Moravanů i Slezanů. Je proto jen přirozené, že v roce, kdy slavíme devadesát let od založení Československa, 
si připomínáme i historii státní hymny”. Při poslechu státní hymny zapomínáme na bariéry a rozdíly, které jsou mezi 
námi a uvědomujeme si, že máme společnou historii, hodnoty, národní zájmy – a také společnou odpovědnost za zemi, 
která je zemský ráj to napohled”.

Není však třeba se obávat, že inovovanou hymnu nepoznáme, pro laika jsou úpravy málo postřehnutelné, snad jen jsou 
ve skladbě nyní více slyšet smyčce.

Nové verze hymny si můžete poslechnout  i na webovych strankach:

http://denceskestatnosti.vlada.cz/nova-nahravka-ceske-hymny.html
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Jitka Frantová uvedla v  Milánu své představení  “Moje pražské jaro”

“ ”Moje pražské jaro
Hana da Ros

Jitka Frantová, herečka, manželka Jiřího Pelikána, ředite-
le Československé televize, významné osobnosti českého 
politického života a jednoho z protagonistů pražského 
jara, který po invazi bojoval v italském exilu proti sovět-
ské okupaci a za nastolení demokracie v Československu. 
Společně se svým manželem byla nucena opustit svou 
vlast a vybudovat si nový život a kariéru v Itálii, kde žije 
od roku 1969. Byla to nelehká doba, která se podepsala na 
jejím životě. Osobním krédem Jitky Frantové však vždy 
bylo bojovat za svůj cíl, dokud ho nedosáhla. Vybudovat 
znovu svou uměleckou kariéru se jí podařilo a dnes hraje 
divadlo v italštině, němčině i češtině a triumfuje na evrop-
ských scénách.

“Moje pražské jaro” je věnováno nejen 40.výročí srpno-
vé okupace Československa, ale i událostem, které vedly 
ke krizovým situacím v následujících letech. Představení 
vzniklo v Itálii, pro italské publikum, je hráno v italštině.

“Moje pražské jaro” Jitka Frantová sama napsala a je jeho 
jedinou protagonistkou. Předsta-
vení je doprovázeno 
autentickými dobovými projek-
cemi. Inscenaci nastudovala s 
mladým režisérem Danielem 
Salvou, v italské produkci Fa-
hrenheit 451 Teatro a poprvé ji 
představila v Římě za přítomnosti italského prezidenta v 
Teatro India.
6.října 2008 tleskali autorce nadšení diváci ve světozná-
mém divadle “Piccolo Teatro” v Miláně.
Inscenaci představila v říjnu i v brněnském divadle Reduta 
a poté v Národním divadle v Praze.
“Moje pražské jaro” není jen politické představení, ale 
mluví se v něm o 
historických událostech z pohledu herečky Jitky Franto-
vé.

Politika se stále pletla do života Jitky, prožila různé situace 
nečekané a nehledané. Politika změnila běh jejího života. 
Pomalu, proudem jejich vzpomínek se odvíjí před diváky 
tato doba, dnes již vzdálená, ale stále živá v naší kolektivní 
paměti.
Večná a stále aktuální potřeba lidské svobody nebyla nikdy 
tak naléhavá jako v době oněch neuvěřitelných událostí.
Jiři Pelikán, který léta bojoval intelektuálními zbraněmi 
proti totalitnímu režimu, si přál, aby se mladá generace 
poučila z chyb, kterých se dopustila v dobré vůli a víře 
jeho generace.

“Moje pražské jaro” je příběhem dvou svědků té doby, 
dvou životů v těchto těžkých letech mezi nezčetnými pro-
blémy, kterým museli hrdinně čelit.

Jitka Frantová byla zde v Miláně, aby nám vyprávěla, co 
se přihodilo, aby nám přiblížila politiku skrze svůj osud – 
a my všichni jsme byli dojati v duchu s ní…

A nezapomeneme!   

            ¨ LA MIA  PRIMAVERA DI PRAGA  ¨                        

Lo spettacolo, prodotto da Fahrenheit 451 Teatro, scritto e 
recitato da Jitka Frantová,  con la regia  di Daniele Salvi, 
le musiche originali del M. Marco Podda e l’elaborazione 
delle immagini di Giandomenico Musu nasce in occasione 
del 40° anniversario della “Primavera di Praga”, evento di 
grandissima rilevanza storico-politica, ormai lontano nel 

tempo, ma ancora vivo nella me-
moria collettiva.

“Primavera di Praga” non vuole 
essere però esclusivamente uno 
spettacolo politico.

Parliamo di fatti storici, eventi reali visti dal punto di vista 
di un’attrice: Jitka Frantová, 
moglie di Jiří Pelikán, politico ceco, protagonista della vita 
pubblica della Cecoslovacchia in quegli anni difficilissimi, 
in prima linea contro l’invasione dei carri armati russi nel 
1968. La politica si è sempre “intromessa” nella vita di 
Jitka, le ha fatto vivere situazioni inaspettate, non cercate, 
ha cambiato inavvertitamente il corso della sua esistenza. 
Lentamente, dai suoi ricordi, affiora un’epoca lontana che, 
a nostro avviso, non dovrebbe essere dimenticata. In quel 
tempo di eventi incredibili, l’eterno e sempre attuale biso-
gno di libertà dell’uomo venne più che mai alla luce.

Jiří Pelikán, uomo che attraversò quegli anni combattendo 
in prima linea con le armi del rigore intellettuale e della 
volontà, voleva che i giovani imparassero a non commet-
tere gli stessi errori che aveva commesso, in buona fede, la 
sua generazione.

Questa è la storia di due testimoni di quel tempo, due vite 
che incrociarono i loro destini in anni difficilissimi, tra mil-
le difficoltà. Jitka è qui, per raccontarci ciò che avvenne.

“Finché ci saranno uomini, ci saranno errori.  
L’importante è trarne  le conseguenze.”                 
     Seneca
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TOTO ŘÍKÁ JITKA FRANTOVÁ PŘI UVEDENÍ 
SVÉHO PŘEDSTAVENÍ V ČESKÉ REPUBLICE  V 
PRAZE A V BRNĚ:

¨Vracím se do své rodné země na pozvání Národních 
divadel v Brně a Praze. 

V Brně jsem se narodila, vystudovala a zažila vše to, co je 
v životě poprvé. První kroky, první úsměvy, první lásky, 
první úspěchy, škola, divadlo, maminka..

Tatínek, Alfons Franta, známý sportovec, zakladatel br-
něnské lehké atletiky v Moravské Slávii, zahynul v Rohá-
čích pod lavinou, když mně bylo pět let.

Moje zlatá maminka, která mi nahrazovala i otce, mi dala 
cenné základy do života. Odmalička mě vychovávala k 
samostatnosti, nebojácnosti, píli a houževnatosti, disci-
plíně a lásce k rodné řeči. V neposlední řadě mě vedla k 
trpělivosti a umění čekat. Ze své malé penze mi umožnila 
vystudovat JAMU. Herectví a tanci jsem propadla od dět-
ství. Herecká práce byla a je stále smyslem mého života.

Maminka  mi byla oporou až do svého posledního de-
chu, přestože nás dělily tisíce kilometrů a uzavřené hrani-
ce. Dala mně pocit vědomí, že se mohu spolehnout vždy 
jen sama na sebe a že to, co neudělám sama, nikdo za mě 
neudělá. Dala mi do vínku tolik lásky a tolik dobrého...

Z toho, co mi dala ona, ale také moji profesoři na 
JAMU, Vlasta Chramostová, Milan Pásek, Zdenka 
Gräfová, Aleš Podhorský, Karel Bundálek, čerpám do-
dnes. Nebýt těchto seriózních lidských i hereckých zá-
kladů, nevím, jestli bych mohla ve světě v nesmiřitel-
ném konkurenčním boji uspět. Mým osobním krédem 
je bojovat za svůj cíl tak dlouho, dokud ho nedosáhnu.  

„Moje pražské jaro“ je představení, které se narodilo 
v Itálii a je určené pro italské publikum. Proto se vám 
možná bude zdát popisné či “naivní”, protože  mnohé z 
toho, o čem vyprávím, znáte (i když u nejmladší genera-
ce si o znalostech let minulých dovoluji zapochybovat), 
mnohé jste možná sami prožili. Po všechna léta stráve-
ná v exilu jsem se vždy snažila rozšiřovat za hranicemi 
povědomí o české kultuře, dramatice, literatuře, poezii.

Mnohokrát jsem byla oslovena, proč nenapíši něco ze 
svého komplikovaného životního příběhu poznamenané-
ho dramatickými dějinami mé vlasti.  Ale vše bylo stále 
příliš živé a neměla jsem od toho dostatečný odstup. Až 
se přiblížilo 40. výročí pražského jara a srpnové okupace.

Pro Italy, a pro západní společnost vůbec, má praž-
ské jaro a jeho následky   neobyčejný význam, pro-
tože znamenalo v celosvětovém měřítku začátek 
rozkladu mezinárodního, do té doby jednolitého,komunis-
tického hnutí. Využila jsem této příležitosti, abych italské-
mu publiku přiblížila onen úsek pohnuté české historie.

Nejsem politik ani historik, nemohu a také nechci, aby mé 
představení působilo dojmem politického mítinku nebo 
historické přednášky. Jsem herečka - a proto jsem zvolila 
tuto  formu, protože v divadle jde vždy především o lidské 
osudy.

A tak chci přiblížit politiku  lidskými osudy. Domnívám 
se, že je to tak stravitelnější  Úspěch, který mé předsta-
vení zaznamenalo u italského publika, a přítomnost pre-
zidenta Italské republiky, pod jehož záštitou se předsta-
vení konalo,  i jeho uznalá slova po premiéře, mi daly 
za pravdu. Vyprávím okolnosti pražského jara a toho, 
co následovalo, ze svého osobního pohledu. Ale ujišťuji 
vás, že ani jediné slovo není vymyšlené, vše je pravda.
Proto název “Moje pražské jaro”. Každý, kdo 
prožil tuto dobu, ji  prožil jinak, každého ně-
jak poznamenala, každý má tedy své pražské jaro.

Toto je to moje.

Jistě chápete, co pro mne znamená po tolika letech stát na 
jevišti Národního divadla v Brně, kde se odehrály moje 
první divadelní kroky. Bylo to v Mahenově divadle, tehdy 
Divadle na hradbách. A samozřejmě v Národním divadle 
v Praze, v této vysněné “kapličce” všech českých herců.

Chci poděkovat vedení Národního divadla v Brně, ře-
diteli Danielu Dvořákovi a uměleckému šéfovi Reduty 
Petru Štědroňovi, že mně dali možnost předvést “Moje 
pražské jaro” v tomto nádherně zrestaurovaném divadle, 
kde jsem tak trošku doma, protože hned naproti, v teh-
dejší prodejně Krásná jizba, pracovala moje maminka.

Děkuji Národnímu divadlu v Praze, řediteli Ondřeji Čené-
mu a uměleckému šéfovi činohry Michalu Dočekalovi za 
možnost stanout s mým představením na prknech Národ-
ního divadla v Praze.
Cítím se velmi poctěna záštitou udělenou premiérem Miro-
slavem Topolánkem, ministrem zahraničí Karlem Schwar-
zenbergem a jeho excelencí Fabiem Pigliapocem, italským 
velvyslancem v Praze.

Děkuji.¨
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Al Centro Internazionale di Fotografia Forma di Milano 
dal 20 giugno al 7 settembre 2008 sono state
 esposte le storiche immagini dell’invasione di Praga del 
‘68 scattate dal fotografo Josef Koudelka.  La mostra ecce-
zionale è stata curata personalmente dal autore.

Josef Koudelka nasce in Moravia nel 1938. Ultimati gli 
studi presso l’Università tecnica di Praga lavora come 
ingegnere aeronautico dal 1961 al 1967. All’università co-
nosce il fotografo e critico Jiri Jenícek che nel 1961  lo  
incoraggia a mostrare il suo 
lavoro presso il Teatro Semafor di Praga.

Si mette a fotografare nei dettagli gli zingari che vivono in 
Cecoslovacchia e collabora con la rivista Divadlo (Teatro). 
Nel 1968, lascia il lavoro di ingegnere e diventa membro 
dell’Unione degli Artisti Cecoslovacchi, quindi parte in 
viaggio per la Romania della quale ritorna proprio in ago-
sto.

Nella prime ore del mattino del 21 Agosto 1968 l’Armata 
Rossa, insieme alle truppe di quattro altre nazioni 
appartenenti al Patto di Varsavia, invade la Cecoslovacchia 
segnando così la fine della rinascita politica e culturale e 
del periodo di riforme, la così detta “Primavera di Praga”, 
e porta via per sempre le speranze di tutti coloro che ave-
vano creduto in un “Comunismo dal volto umano”. 

Koudelka è uno dei primi reporter ad arrivare nella Praga 
presidiata con la forza di 600.000 soldati. Inizia a scattare 
le fotografie, conscio del momento importante e del fatto 
che i suoi scatti sarebbero probabilmente entrati a far parte 
della storia: “Mi sono trovato davanti a qualcosa più gran-
de di me. Era una situazione straordinaria, in cui non c’era 
tempo di ragionare, ma quella era la mia vita, la mia storia, 
il mio Paese, il mio problema”.

Ne scatta centinaia, foto che ancora oggi raccontano la 
drammaticità di quelle ore:  baionette, elmetti, le minacce 
dei mitra puntati, gli sguardi dei praghesi, i volti tesi dei 
soldati, i volti sopraffatti di donne, i loro pianti, qualcuno 
che tenta di parlare, convincere gli invasori, altri che si op-
pongono, piazza San Venceslao con i carri armati e bandie-

re, tante bandiere. E consegna così alla storia un prezioso 
ed eccezionale documento dall’altissimo valore artistico e 
documentario.
Il destino di queste fotografie è ormai storia. Un anno dopo 
l’invasione i negativi passano clandestinamente la frontie-
ra e arrivano negli USA, dove Elliott Erwitt, allora presi-
dente della agenzia fotografica Magnum, le fece pubblica-
re anonimamente in occasione del primo anniversario dell’ 
invasione sul The Sunday Times Magazine e le utilizza per 
un cortometraggio della CBS. 

Senza citare mai il nome dell’autore, firmate dalle sole 
iniziali P P – Prague Photographer, le foto vengono distri-
buite dalla  Magnum alle maggiori riviste internazionali e 
fanno subito il giro del mondo. Il motivo di tanta segretez-
za era che Koudelka temeva per la sicurezza sua e dei suoi 
famigliari.

Nel 1970, Koudelka lascia clandestinamente la Cecoslo-
vacchia e trova  asilo politico in Inghilterra. Nel 1974, di-
venta, come unico ceco, membro della Magnum Photos.

Soltanto nel 1984 la Hayward Gallery di Londra mostra le 
foto dell’invasione di Praga, dopo 16 anni di anonimato, 
per la prima volta, con il suo nome. Nel 1987 la Francia, 
dove Koudelka risiede ormai da tre anni, gli concede la 
cittadinanza francese e gli viene conferito il Grand Prix 
National de la Photographie.

Le sue immagini  dell’invasione di Praga sono divenute 
simboli della resistenza e hanno contribuito a fare di Josef 
Koudelka uno dei fotografi più noti, apprezzati e stimati al 
mondo. E anche uno dei più premiati.

Mostra Fotografica
Pavla Kučerová

JOSEF KOUDELKA - INVASIONE DI PRAGA 68
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JOSEF KOUDELKA - INVAZE 68

V Mezinárodním fotografickém centru Forma v Milánu 
jsme od 20. června do 7. září měli možnost shlédnout his-
torickou sérii fotografií z invaze vojsk Varšavské smlouvy 
do Prahy, které v srpnu 1968 pořídil fotograf Josef Kou-
delka. Jedinečná výstava, kterou připravil autor osobně.

Josef Koudelka se narodil roku  1938 v Boskovicích. Po 
zakončení studia na Vysokém učení technickém v Praze  
pracoval v letech 1961 - 
1967 jako letecký inženýr. 
Na studiích se seznámil s 
fotografem a uměleckým 
kritikem Jiřím Jeníčkem, 
který ho v roce 1961 při-
vedl do divadla Semafor. 
Začínal fotografiemi ze 
života cikánů a ze světa 
pražských divadel, spolu-
pracoval s časopisem Di-
vadlo. V roce 1968 se stal 
členem Svazu českoslo-
venských umělců, opustil 
práci inženýra a začal se 
plně věnovat fotografii. V 
srpnu 1968 se Koudelka 
právě vrátil z fotografová-
ní v Rumunsku.

V časných ranních hodi-
nách 21. srpna 1968 začala 
Rudá armáda společně s 
dalšími čtyřmi armádami 
Varšavské smlouvy ob-
sazovat Československo. 
Násilně tak ukončila obdo-
bí politické a kulturní ob-
novy, období radikálních reforem nazývané „Pražské jaro“ 
a pohřbila naděje těch, kteří věřili v “socialismus s lidskou 
tváří”.

Toho rána je Koudelka jedním z prvních fotografů, kte-
ří dorazili do Prahy obsazené  600 000 vojáky Varšavské 
smlouvy. Uvědomuje si důležitost okamžiku, začíná foto-
grafovat a již pravděpodobně tuší, že tyto záběry vstoupí 
do dějin. Pořizuje stovky záběrů, z nichž ještě dnes čiší 
dramatičnost tehdejších hodin: bajonety, helmy, výhružně 
namířené samopaly, nevěřící pohledy Pražanů, napjaté po-
hledy vojáků, překvapené pohledy žen, jejich pláč, někdo, 
kdo se pokouší domluvit se, přemluvit okupanty, jiní, kte-
ří protestují, tanky na náměstí  Svátého Václava a vlajky, 
hodně vlajek.

Vytváří tím pro dějiny zcela výjimečný a umělecky velice 
hodnotný dokument.
Osud těchto fotografií je dnes již součástí historie. Rok 
po invazi se je podařilo tajně vyvézt ze země, dostaly se 

do Spojených států, kde je Elliot Erwit, tehdejší prezident 
agentury Magnum Photos, zveřejnil k prvnímu výročí in-
vaze.
Agentura Magnum, uveřejnila tyto fotografie v mnoha me-
zinárodních časopisech, ve snaze ochránit fotografa a jeho 
rodinu před represemi komunistického režimu, neuvedla 
ovšem jméno autora, pouze iniciály P P – Prague Photo-
grapher.

V roce 1970 se Koudelkovi 
podařilo emigrovat do Ang-
lie a roku 1974 se stává, jako 
první a dosud jediný český 
fotograf, členem prestižní 
agentury Magnum.
Až v roce 1984, po šestnácti 
letech anonymity, kdy hroz-
ba represí pro jeho rodinu 
pominula, poprvé veřej-
ně přiznal autorství těchto 
snímků. Josef Koudelka má 
české a francouzské občan-
ství, žije napůl v Čechách a 
ve Francii. Je držitelem vý-
znamných ocenění, včetně 
české medaile Za zásluhy 
nebo francouzského titulu 
Rytíř literatury a umění.
Jeho soubor Invaze Prahy 
je považován za klasické 
dílo poválečné reportážní 
fotografie, diky kterému 
patří dnes Josef Koudelka 
ve světě k nejuznávanějším 
českým fotografům vůbec.

Fotografie, které pořídil Josef Koudelka během okupační-
ho týdne roku 1968, byly vystaveny v září 2008 na Staro-
městská radnici v Praze. Výstava vychazí z publikace  se 
stejným názvem INVAZE 68, kterou vydalo nakladatelství 
TORST.
 
Josef Koudelka vybral pro knihu 249 fotografií ze svého 
archivu, některe dosud nepublikované. Fotografie jsou 
doplněny chronologicky seřazenými texty dobových ofici-
álních prohlášení, výňatky z rozhlasového vysílání, texty 
z tisku, osobními svědectvími lidí a texty, které objasňují 
události srpna 1968.

Kniha vyšla paralelně v dalších osmi jazycích v celkovém 
nákladu 20.000 kusů v Evropě (Francie, Holandsko, Itálie, 
Německo, Španělsko, Řecko, Velká Británie) a v USA..
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I RAGAZZI DI PRAGA
21 agosto 1968

I ragazzi di Praga
al suono di nuove chitarre
ballavano ieri lo shake,
oggi si sono seduti
a catena sul selciato
innanzi ai cingoli
del carro armato
e le chitarre suonano
canti di dispetto
e di dolore
contro linvasore.

Le ragazze di Praga
oggi non ballano
danze erotizzanti,
ma sono più leste
con la minigonna
nel correre incontro
alla morte ed innalzare
una bandiera
e lintesa con i loro compagni
è in un sorriso.

Tutto il mondo
ha parlato
dei ragazzi di Praga,
ma sempre senza
mai alzare troppo
la voce:
per non disturbare
chi in casa propria
può ammazzare
anche il fratello?

I ragazzi di Praga
non ballano oggi lo shake,
oggi si sono seduti
accanto ai feretri
dei loro caduti
e chiedono Perché, compagno?
al soldato di Mosca
che non può spiegare
e si guardano
senza parlare.

da
Antonio Pisanti, Amore e contestazione

Poesie Ed. Glaux, Napoli 1969

Per non dimenticare, a volte la poesia è più efficace di lunghi discorsi e trattati

zdroj: www.ceskatelevize.cz

Poesia
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a světě je jen málo měst tak opředených poe-
zií a tajemstvím jako je Praha... a jen málo jich 
je tak bohatých na legendy ústně předávané po 

staletí až do naší doby. Hlavní město Čech, během své 
dlouhé historie, bylo jevištěm nesčetných příběhů, které 
se váží na zvláštní postavy a tajemné osoby, žijící nebo 
pocházející ze záhrobí. Ty ho obohatily o její typicky 
zvláštní, magickou, někdy až nevyzpytatelnou atmosféru.
Toto město má své groteskní a podivínské nálady. Po-
hybují se v něm stíny výstředních alchymistů, ast-
rologů, rabínů, básníků, bezhlavých rytířů, andělů a 
barokních světců, cirkusových panáků, podivných lout-
kářů, neznámých muzikantů a krkolomných kominíků.
Praha je líheň strašidel, aréna kouzel... Stačí se projít v 
noci kousek po úzkých a tmavých ulicích historického 
centra, abychom pocítili nebo dokonce uviděli tyto bytosti, 
tyto bloudící duše, které i kdy přely ji do záhrobní dimen-
ze, musí bloudit po opuštěných místech, monžá odsouze-
ni k odčinění svých hříchů, aby si mohly získat místo v 
nebi nebo aby dohnaly ten čas, který jim byl odňat zaživa.
Každý večer se snáší nad Prahou jako závoj - opar a temnota...
Každý večer se v jejích ulicích scházejí tajem-
né stíny...  a uvádějí na scénu, jakoby mávnu-
tím kouzelným proutkem, podivné legendy.
Čas, ta absolutní a věčná substance, ten nehyb-
ný motor, jako životadárný dech přináší tep-
lo těmto duším bez konce, bloudícím v tichu noci...
Se svítáním se stíny večera schovají, bytosti mizí, ba 
co víc, stávají se reliéfy, středověkými znaky domů, vě-
žičkami, které ční do prázdna, starými dřevěnými por-
tály, lampióny a sochami, na nichž se podepsal čas a 
ukazují se na vrcholcích domů a uprostřed náměstí.
Je to jakoby se ve dne alchymie sfoukla jako svíčka, 
která čeká na tmu, aby byla znovu rozvícena... Praha je 
město, ve kterém zní stále ozvěna kouzla. Těm, kterým 
svou magii odhalila, nezbývá nic jiného než ji milovat...

sistono poche città al mondo tanto cariche di poe-
sia e di mistero quanto Praga  e poche sono quelle 
ricche di antiche leggende tramandate di secolo in 

secolo sino ai giorni nostri. Nel corso della sua lunga storia 
la capitale boema è stata scenario di innumerevoli racconti 
legati a singolari presenze a misteriosi personaggi viventi o 
provenienti dalloltretomba, che lhanno arricchita della sua 
ormai tipica straniante magica e a volte criptica atmosfera.
Città aggrottescata dumori stravaganti, di ombre di stram-
palati alchimisti, astrologi, rabbini, poeti, templari acefali, 
di angeli e santi barocchi, arcimboldeschi fantocci, bizzar-
ri marionettisti, di musici ignoti, scapestrati spazzacamini.
Praga è vivaio di fantasmi, arena di sortilegi  E sufficiente 
percorrere, la notte, anche solo per un breve tratto, le strette 
e buie vie del centro, per poter percepire o addirittura scor-
gere queste presenze, queste anime erranti che, pur essendo 
ormai passate ad una dimensione ultraterrena, sono state 
costrette a vagare in questi luoghi deserti, forse condannate 
ad espiare i propri peccati per potersi guadagnare quel po-
sto in paradiso, o per recuperare quel tempo che è stato loro 
negato in vita. Ogni sera la foschia e loscurità si adagiano 
come un velo su Praga  Ogni sera ombre misteriose si ra-
dunano nei suoi viali  e strane leggende vengono messe in 
scena come grazie ad uno strano sortilegio. Il Tempo, enti-
tà assoluta, eterna, motore immobile, come un soffio vitale 
porta calore a queste anime in pena che vagano senza fine 
nel silenzio della notte. Con la luce le ombre della sera si 
nascondono, queste entità scompaiono, anzi, si mimetizza-
no tra i bassorilievi, le insegne medioevali, le guglie che si 
stagliano nel vuoto, tra i vecchi portali in legno, i lampioni, 
tra le statue che, ormai usurate dal tempo, si esibiscono in 
cima ai palazzi e in mezzo alle piazze. E come se di giorno 
lalchimia si spegnesse come una candela in attesa del buio 
per essere riaccesa  Praga è una città in cui eternamente 
risuona leco di un incanto tale che coloro ai quali ha rive-
lato la propria magia altro non possono fare che amarla .

Omaggio a Praga
La serata organizzata dai Soci del Circolo Fotografico Milanese in omaggio alla capitale affascinante della Repubblica ceca

Il 3 marzo 2008 il Circolo Fotografico Milanese, che è fra le associazioni fotografiche più antiche e prestigiose d’Italia, ha organiz-
zato una serata dedicata a Praga, città che molti visitano, rimanendo affascinati dalla sua bellezza particolare. L’Associazione dei 
Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca è stata invitata a partecipare alla serata. La nostra socia, Jana Kestrankova, ha 
arricchito il programma con la lettura di un testo poetico di Francesca Guerra.
Durante la serata sono state presentate foto attuali e del passato, stampe, diapositive ed infine  una video-proiezione di Praga. 

Programma:
Stampe di Gaetano Fornelli, Boris Gradnik, Roberto Rognoni, Wanda Tucci Caselli, Giuseppe Vitale 
Audiovisivo „PRAGA: CITTÀ TRAGICA, CITTÀ MAGICA, CITTÀ DEI TETTI D’ORO“  di Boris Gradnik
Videoproiezione „storica“ con immagini di J. Saudek e J. Reich
Diapositive di Aldo Cocco, Boris Gradnik, Antonio Guarnieri, Angelo Iannaccone, Sergio Magni, Gabriella Romoli, Giovanni Qua-
dri, Raffaella Vanosi, Massimo Zio. Riportiamo di seguito il suddetto testo di Francesca Guerra:

PRAHA
Francesca Guerra

PRAGA
Francesca Guerra

E N
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28.února – 27.dubna 2008

Výstava představila milánskému publiku více než osmdesát černobílých fotografií, které jsou následně barvené 
ručně.

Fotografie J. Saudka vždy vyprovokují silné emoce. Názory na jeho dílo se velice různí, ale jedno mu jistě nelze 
upřít, jeho fotografie jsou opravdu jedinečné, nezaměnitelné.

J. Saudek se již dávno stal celebritou. Jeho výstavy jsou pořádány po celém světě a jeho fotografie jsou dnes 
součástí sbírek významných muzeí i soukromých sběratelů.

U příležitosti této retrospektivní výstavy v Miláně v únoru 2008 byla nakladatelstvím Federico Motta Editore 
vydaná nová kniha fotografií:

Výstava fotografií
Jana Saudka
MILÁNO
PAC - PADIGLIONE D‘ARTE CONTEMPORANEA

JAN SAUDEK

L’universo in una camera

Federico Motta Editore.
Rozměr 22x22 cm, 92 stran, 
ISBN: 978-88-7179-5744
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TESTO DI QUARTA DI COPERTINA

Praga, ispiratrice di poesia, «non magica né tragica» come 
annuncia Sergio Corduas nel suo scritto, ma anche «anti-
co in folio dai fogli di pietra, città-libro, nei cui libri re-
sta ancora tanto da leggere, da sognare, da capire» come 
dichiara A. M. Ripellino nel suo famoso Praga magica.

Le 72 fotografie di questo volume sono il risul-
tato di una ricerca sul volto più nascosto, silen-
zioso e anticonvenzionale di una Praga ormai da 
tempo “normalizzata” da Gustav Husák ma con la “dis-
sidenza” in corso, negli anni 1983-88, quando splendo-
re e abbandono della città si rispecchiavano a vicenda.

Sono inquadrature in bianco-nero di scorci cittadini e spa-
zi urbani con rarissimi passanti, di strade e piazze ancora 
solitarie, di edifici aggrediti dal tempo ma carichi di gran-
de fascino. L´autore ha cercato un inedito aspetto “con-
gelato” di Praga liberata dalla sofferenza dell´immediato 
dopoguerra e da tempo uscita dalla durezza dell´invasione 
russa del ´68.

Ogni immagine è storia a se stessa, e intanto la “narra-
zione per immagini” di Francesco Jappelli si snoda 
però sul filo di percorsi nei quartieri storici di Praga ed 
è associata a citazioni tratte da opere di scrittori cechi 
e dei tedeschi di Praga, oltre che da A. M. Ripellino.

Le opere letterarie, tutte am-
bientate a Praga con precisi 
riferimenti toponomastici, rac-
contano come ogni luogo mo-
strato dalle inquadrature porti 
il denso carico di avvenimenti 
umani e storici che non costitu-
iscono soltanto il passato seco-
lare di questa straordinaria cit-
tà. Così, alla topografia urbana 
fa controcanto una “topografia 
letteraria” dove le citazioni di 
poeti e scrittori evocano al loro 
modo quei luoghi che le foto-
grafie evocano a proprio modo.

La presentazione del volume 
è affidata a un testo di Sergio 
Corduas, traduttore innamorato 
e autorevole di poeti, scrittori e 
saggisti cechi.

Presentazione del libro
Francesco Jappelli

da Praga 1983-1988  
immagini di una topografia letteraria

• fotografie, selezione testi e note di Francesco Jappelli
• testo introduttivo “Praga non magica né tragica” di 
Sergio Corduas
• cm 22x24, pagg.184, 72 fotografie in bianco-nero stam-
pate a 3 toni,
• carta patinata, brossura, copertina plastificata con alette 
lunghe
• Edizioni Polistampa, Firenze, settembre 2008
(www.polistampa.com)
ISBN 978-88-596-0463-1
€ 24,00

PROMOZIONE: 

Per ordinare il volume al prezzo di promozione
per l’Associazione degli Amici della Repubblica Ceca
(€ 18,00), scrivere a: mailto:pragbuch@gmail.com

Il volume presenta 72 immagini in bianco-nero di 
grande formato (18x18 cm) stampate con la tecni-
ca a 3 toni che garantisce un’ottima resa tipografi-
ca delle varie sfumature di grigio e dei neri profondi.

Tutte le fotografie, scattate 
dall’autore nella Praga socialista 
degli anni ‘80 affiancate da cita-
zioni testuali estratte da “Praga 
magica” di A.M. Ripellino e 
da numerose opere di ambien-
tazione praghese di importanti 
autori cechi (Hasek, Hrabal, 
Kafka, Kundera, Neruda, Ril-
ke, Seifert, Urzidil, Werfel, ...).

Le riproduzioni testuali a fron-
te si riferiscono ad avvenimenti 
e situazioni che coprono ol-
tre cent’anni di storia (Impe-
ro Austro-Ungarico e prima 
guerra mondiale, Repubblica 
Cecoslovacca e occupazio-
ne nazista, socialismo reale).
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Presentazione del libro

on potrò mai scordare l’assolato pomeriggio in cui, 
qualche primavera fa, mi recai dalla signora Wei-
richová per vedere “alcuni documenti di suo zio 

Carlo”. Rimasi a bocca aperta di fronte agli scatoloni zeppi 
di fogli ed alla storia che questi iniziarono via via a raccon-
tarmi. Continuavo a ripetermi: “come ha potuto una simile 
vicenda restar nascosta per decenni?!”. La mia mente in-
tanto correva inevitabilmente verso Giorgio Perlasca, altro 
celeberrimo caso di “giusto” riscoperto solo pochi anni fa.

Karel Weirich nacque 
a Roma il 2 luglio del 
1906. Sua madre, Gel-
trude Schindler, era 
una militante del mo-
vimento femminista. 
Suo padre, Ignatz, era 
uno scultore di Fukov, 
trasferitosi nella capi-
tale italiana dopo aver 
vinto una borsa di stu-
dio all’Accademia di 
Belle Arti di Vienna.

La giovinezza di Karel fu abbastanza movimentata. In se-
guito allo scoppio della Grande Guerra, Ignatz, ancora sud-
dito dell’Impero asburgico, decise di tornare in patria con 
la famiglia. Tuttavia, subito arrestato come sospetto fautore 
della causa italiana, venne confinato in Moravia. Rilasciato 
poi nel ’16, si trasferì con moglie e figli a Vienna, ma solo 
qualche mese più tardi morì. Geltrude, dopo un periodo 
passato in Svizzera, scelse di far ritorno a Roma. Qui Karel 
Weirich completò i suoi studi classici, conseguendo anche 
un diploma di computisteria e stenografia, che gli consentì 

di venir assunto nel ’25 come segretario e contabile presso 
la Direzione Nazionale della Pontificia Opera di San Paolo. 
A partire dal ’32 iniziò a firmare su “L’Osservatore roma-
no” vari articoli riguardanti il suo Paese, la Cecoslovacchia.

Il 1935 fu per lui un anno fondamentale: la ČTK, principa-
le agenzia di stampa cecoslovacca, gli propose di diventare 
suo corrispondente fisso da Roma. Weirich accettò e nulla 
fu nella sua vita come prima. In Europa seguirono anni 

difficili e densissi-
mi, che culminaro-
no nel “disastro di 
Monaco” nel ’38 
e nella successiva 
occupazione della 
Boemia e Mora-
via da parte del-
le truppe naziste. 

Da quel momen-
to, e sino alla se-
conda metà del 

’41, Weirich riuscì ad ottenere da alcuni colleghi an-
tinazisti praghesi un flusso costante di notizie relative 
a quanto stava accadendo nella sua Patria, impegnan-
dosi poi a scuotere l’opinione pubblica diffondendole 
ai suoi connazionali residenti in Italia ed al Pontefice.

Il suo impegno in questo periodo si concretizzò pure in un 
altro fondamentale ambito. Dopo l’invasione tedesca, nel 
neonato Protettorato boemo-moravo vennero applicate le 
leggi antisemite naziste, cosicché la grande maggioranza 

Alberto Tronchin
Un “giusto” ritrovato. Karel Weirich la Resistenza civile e il salvataggio degli ebrei in Italia.

Karel Weirich, “giusto” ritrovato

“L’uomo coerente non vuole che gli si dica di dormire                                                                                                             
tranquillo in attesa che le cose cambino da sé”

                                          Pëtr Alekseevič Kropotkin
        

Martedì 29 gennaio 2008 al Museo di Storia Contemporanea  è sta-
to presentato il libro di Alberto Tronchin:  Un “giusto” ritrovato. Karel 
Weirich: la Resistenza civile e il salvataggio degli ebrei in Italia. Il gio-
vane autore (classe 1982), laureato in Storia (laurea triennale) nel 2005 e 
in Storia della Società Europea (laurea specialistica) nel 2008 è molto in-
teressato alla storia della Repubblica Ceca. Attualmente l’autore sta svol-
gendo una ricerca sul processo che condusse all’89 cecoslovacco, median-
te testimonianze orali, anche di alcuni membri della nostra Associazione.

N
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Alberto Tronchin

delle persone di religione ebraica cercò di emigrare. L’Ita-
lia, nonostante fosse anch’essa provvista dal ’38 di una 
normativa antiebraica, rappresentò ancora una delle mete 
principali. Dopo il marzo del ’39 il governo italiano per-
mise per un altro anno circa l’ingresso a questi individui, 
tuttavia negò loro la possibilità di lavorare. A ciò deve 
poi essere aggiunto il fatto che a causa delle pesantissime 
tasse di espatrio imposte dai nazisti agli ebrei in fuga, al 
momento dell’arrivo in Ita-
lia essi non potevano più 
praticamente disporre di 
nessun mezzo di sosten-
tamento. Ed allorquando 
Mussolini ordinò l’arresto 
e l’internamento di tutti 
gli ebrei stranieri presenti 
sul suolo italiano (giugno 
’40), la loro situazione 
divenne critica. Weirich 
decise perciò di fondare, 
assieme ad altri cecoslo-
vacchi residenti nella pe-
nisola esclusi dalle leggi 
razziali, un’associazione 
volta a fornire assistenza 
ai nuovi arrivati: l’Ope-
ra di San Venceslao. 

L’attività promossa in 
questo senso fu sin dal 
principio molto vasta e le 
somme raccolte ingenti, 
in grado di coprire le ri-
chieste di buona parte de-
gli internati. Anche dopo 
l’8 settembre, quando 
il nord e il centro Italia 
vennero occupati dalle 
truppe tedesche, questo 
impegno venne mantenu-
to e, seppur tra mille difficoltà, l’Opera di San Venceslao 
continuò a inviare aiuti sia a coloro che restavano reclu-
si nei campi di concentramento sia a quanti erano riusci-
ti a fuggire ai nazifascisti trovando rifugi di vario tipo.

In questo periodo, inoltre, 
Weirich divenne il princi-
pale punto di riferimento 
della resistenza cecoslo-
vacca in Italia, cercando 
di coordinare l’attività dei 
suoi connazionali affian-
catisi ai nostri partigiani. 
Proprio per questo moti-
vo, però, il 1° aprile del 
’44 venne arrestato dalla 
Gestapo durante una re-
tata e condotto nel carce-
re di “Regina Coeli”. Fu 
condannato a morte da un 
tribunale militare tedesco, 
ma Pio XII intervenne per-
sonalmente, asserendo che 
era in realtà stato cattura-
to solo un proprio impie-
gato estraneo alle accuse 
mossegli contro. Weirich 
non venne scarcerato, ma 
la pena capitale fu com-
mutata in diciotto mesi di 
lavori forzati, da scontare 
presso un campo di con-
centramento in Baviera.
Riuscì fortunatamente a 
sopravvivere ed a guerra 
terminata poté far ritorno a 

casa. Fu quindi riassunto come giornalista dalla ČTK, fino 
a che, dopo l’ascesa al potere dei comunisti in Cecoslovac-
chia (febbraio ’48), si ritrovò nuovamente licenziato. Da 
quel momento visse di tanti piccoli lavori e quanto aveva 
fatto durante la guerra venne quasi del tutto dimenticato. 
Solo oggi, a più di venticinque anni dalla morte (1981), 
grazie alla casuale riscoperta del suo archivio le sue azio-
ni hanno potuto trovare un meritato riconoscimento[1].                

[1] La vicenda di Karel Weirich è analizzata in: A. Tronchin, Un 
“giusto” ritrovato. Karel Weirich: la Resistenza civile e il salvataggio 
degli ebrei in Italia, Istresco, Treviso 2007.
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asce a Boskovice in Moravia (Repubblica Ceca)
il 2 ottobre 1975.

Compie studi di Storia dell’Arte e Archeologia Clas-
sica presso l’Università di Masaryk a Brno.Dopo aver 
conseguito la laurea viene ammessa all’Accademia 
di Belle Arti di Brera di Milano, dove inizia gli studi 
di Pittura, grazie alla prestigiosa Borsa di Studio del-
la “Nadace Dagmar a Vaclava Havlovych Vize 97” 
(Fondazione del Presidente della Repubblica Ceca 
Vaclav Havel e Dagmar Havlova) ottenuta nel 1999.

Nel 2002 prende parte al progetto Erasmus presso la Fa-
cultad des Bellas Artes dell’Universitad Complutense di 
Madrid perfezionandosi in pittura murale, scultura e in-
cisione.  Nel 2004 si Laurea in Pittura presso l’Accade-
mia di Belle Arti di Brera con la valutazione di 110/110 
e Lode, con la  tesi “Musica e segno” a cura dei Prof. 
Roberto Favaro, Carmelo Strano e Italo Bressan. Nel 
2006 ottiene il Diploma di Secondo Livello di Specia-
lizzazione in Arti Visive presso l’Accademia di Belle 
Arti di Brera con la valutazione di 110/110. Titolo della 
tesi: “La Genealogia” Installazione di Katerina Luka-
sova in un contesto antropologico-culturale.” A cura di: 
Prof. Adriano Antolini e Maurizio Bottarelli.

Già durante gli studi ha cominciato lavorare 
come Tutor presso il Dipartimento di Storia 
dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra, continuando anche dopo la Specializza-
zione presso il Dipartimento di Anatomia Ar-
tistica con il Prof. Salvatore Esposito. Inoltre 
ha collaborato diversi anni con il comune di 
Segrate insegnando in diversi corsi di pittura.

Ha partecipato a numerose mostre 
collettive di cui più importanti:

“L’utopia dell’identità”, Museo naziona-
le della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, 
Via S. Vittore 21, Milano. (2003); “Salon primo 2005”, 
Museo della Permanente, Via Turati 34, Milano, (2005).

Mostre personali:

“Le Composizioni Milanesi” Galleria dell’Antiquaria-
to AB a Brno (1997); Galleria di Spilar a Brno (1998); 
“Genius Santiniho”, monastero Rajhrad u Brna (2001);  “ 
Ritratti e dipinti”, Trattoria da Gesi, Milano (2005): “Ri-
tratti”, Centro Civico Milano Due, Segrate  (2006) ottobre.
 

“Appartenente ad una famiglia di artisti ed esponente di 
una cultura mitteleuropea, Katerina Lukasova - giovane 
ma già esperta pittrice della Repubblica Ceca - attraver-
so le sue opere è alla costante ricerca delle radici sue e 
della propria famiglia attraverso la storia dell’umanità.

Oggi assai più che una promessa,in possesso di una 
profonda conoscenza della storia dell’arte - acquisi-
ta con un diligente e pertinace percorso formativo e 
di una sicura base tecnica fondata su un lungo e seve-
ro impegno accademico – Katerina Lukasova esprime 
il suo talento artistico attraverso un ampio ventaglio di 
generi, tecniche e stili, sempre però connotati da una 
spiccata personalità riconoscibile sia nel tratto che nel-
le forme delle sue variegate espressioni compositive.

Nel genere ritrattistico Katerina Lukasova 
riesce a coniugare con singolare perizia la 
raffinatezza del segno e della forma con la  
ricerca interiore della persona effigiata.

Così riesce a creare “personaggi” dal-
le sembianze di volti anonimi come nel 
caso, ad esempio, della misteriosa e af-
fascinante Etrusca o della dolcezza pu-
berale di Maria di Andalusia, mentre nei 
volti di personaggi noti - scomponendone 
l’identità anche in senso materico-ottiene 
di entrare nel loro vissuto, ricomponendo-
ne poi un’unitarietà di persona arricchita 
da un patrimonio, spirituale. oltre che ge-

netico, che recupera la propria storia esistenziale, come 
nel caso,ad esempio, di Pasolini o di alcuni autoritratti.

In tutti i ritratti inoltre l‘autrice riesce ad imprimere ai 
volti una plasticità tridimensionale che conferisce una 
particolare vivezza al soggetto rappresentato che sem-
bra quasi voler uscire dal naturale supporto per veni-
re incontro all’osservatore alla ricerca di un incontro 
per “con-fondersi” con esso e farsi conoscere dentro.”

Gianpiero Bodini

Kateřina Lukášová

N

P.P.Pasolini - Gli sguardi nascosti
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Luigi Pittura

    * Matita
    * Cartone/cartoncino
    * 50 x 70 cm
    * 2005

Autoritratto Pittura

    * Matita
    * Cartone/cartoncino
    * 50 x 70 cm
    * 2005

Kateřina Lukášová
Narodila se v Boskovicích na Moravě 2. října 1975.

Po ukončení studia dějin umění  na Filozofické fakultě 
Masarykovy University v Brně v roce 1999 byla přijata na 
Accademia di Belle Arti di Brera v Milaně, kde se věnova-
la studiu malby.  K jejímu úspěšnému studiu malby přispě-
lo také získání prestižního stipendia od “Nadace Dagmar a 
Václava Havlových Vize 97”.

V roce 2002 se zúčastnila projektu Erasmus na Facultad 
des Bellas Artes dell’Universitad Complutense v Madridu, 
kde se zdokonalila v technice nástěnné malby, sochařství 
a grafiky.

V roce 2004 ukončila studia na Accademia di Belle Arti di 
Brera s maximálním ohodnocenním  a  diplomovou práci 
“Musica e segno” pod vedením profesorů Roberto Favaro, 
Carmelo Strano a Italo Bressan. V roce 2006 absolvovala 
Specializzazione in Arti Visive na Accademia di Belle Arti 
di Brera s maximálním ohodnocením. Název diplomové 
práce: “La Genealogia:  Installazione di Katerina Lukaso-
va in un contesto antropologico-culturale”, pod vedením 
profesorů - Adriano Antolini a Maurizio Bottarelli.

Už během studia začala pracovat jako asistentka na semi-
náři Dějin umění na l’Accademia di Belle Arti di Brera 
pod vedením profesora Carmelo Strano, kde pokračovala 
i po zakončení specializace na semináři umělecké anato-
mie u prof. Salvatore Esposito. Současně spolupracovala 
několik let s Městským úřadem v Segrate  jako profesorka 
kurzu malby.

Její umělecké prostředky jsou velice různorodé – zahrnují 
realistickou kresbu s důrazem na portrét a uměleckou ana-
tomii až po abstraktní malbu často velkých rozměrů zalo-
ženou na harmonii barev a kompozice. Nicméně pracuje 
také s fotografií a dalšími inovativními prostředky. I když 
jsou její výrazové prostředky rozličné, spojuje je stejný ná-
mět, založený na dimenzi času, na vzpomínkách a zejména 
na tématu rodiny a vlastní identity.

V malbě tak můžeme najít fantastickou cestu do hlubin 
emocí a smyslů, do jakési “staré kosmické paměti”; 
v portrétech jsou to pohledy do duše portrétované osoby a 
v instalacích hledání vlastnich kořenů, které po rozšíření 
na kosmopolitní úroveň krystalizují v opravdový antropo-
logico-kulturní výzkum, zpracovaný v diplomové práci ze 
specializace  “La Genealogia”.

Mostra personale:

“Il viaggio dell’anima”
21. 11. - 2.12. 2008, 
viale Sabotino 15, Milano
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sobně bych za její „zlatý věk“ označil 60. léta 
minulého století. V té době totiž vznikla, kromě 
zcela pochopitelného množství filmů nevalné 

úrovně, které měly sloužit k propagaci tehdy panujícího 
režimu, celá řada filmových děl patřících dodnes právem 
do zlatého fondu nejen naší kinematografie. Za všechny 
můžeme jmenovat alespoň: Markéta Lazarová – 1967, 
Údolí včel – 1967 oba rež. František Vláčil, Ostře sledova-
né vlaky – 1966 rež. Jiří Menzel, Kladivo na čarodějnice 
– 1969 rež. Otakar Vávra, Všichni dobří rodáci – 1968 rež. 
Vojtěch Jasný, Světáci – 1969 rež. Zdeněk Podskalský, 
Limonádový Joe – 1964 rež. Oldřich Lipský, Ukradená 
vzducholoď – 1966 rež. Karel Zeman a mnoho dalších.

Samostatnou kapitolu v české filmové tvorbě pak tradičně 
tvořily pohádky, které zdaleka nebyly určeny jen dětem 
(obvykle oslovovaly věkovou kategorii tak říkajíc od 5 do 
95 let). Tyto pohádky většinou měly vynikající úroveň, na-
táčely se od 50. do konce 80. let a občas se nějaká zdařilá 
pohádka objevila i po roce 1989. Z těch 
divácky nejúspěšnějších můžeme jme-
novat: Pyšná princezna – 1952, Šíleně 
smutná princezna – 1968 obě rež. Bo-
řivoj Zeman, Tři oříšky pro popelku – 
1973 rež. Václav Vorlíček, Čarodějův 
učeň – 1977 rež. Karel Zeman a S čerty 
nejsou žerty – 1985 rež. Hynek Bočan.

Z hlediska množství natáčených filmů 
je situace po roce 2000 vcelku uspoko-
jivá a zdá se, že krize z počátku 90. let je 
zatím překonána. Například v roce 2007 
bylo do kin uvedeno na dvacet nových 
českých filmů, což je na zemi naší velikosti velmi slušné číslo.

Bohužel se po roce 1990 natočilo velmi málo filmů, je-
jichž úroveň by se alespoň přibližovala kvalitě filmů výše 
uvedených, ale i části filmové produkce ze 70. a 80. let. 
Jako světlé výjimky můžeme uvést například: Obecná 
škola – 1991, Kolja – 1996 oba rež. Jan Svěrák, Samotá-
ři – 2000 rež. David Ondříček, Želary – 2003 rež. Ondřej 
Trojan a Skřítek – 2005 rež. Tomáš Vorel. V této souvis-
losti je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že předrevoluční 
filmy (zvláště ty z 60. let) neměly jako prvořadou priori-
tu stanovenu komerční úspěšnost. Proto měl tehdy točící 
režisér paradoxně (pokud byl jeho filmový projekt dozo-
rujícími orgány schválen) větší tvůrčí svobodu, než tomu 
je dnes, kdy je komerční stránka filmu většinou prvořadá.
V 90. letech bylo natočeno mnoho filmů, snažících vyrov-
nat se s naší socialistickou minulostí. Některé z těchto filmů 
se celkem vydařily a zaznamenaly značnou návštěvnost. 

Mnohé z nich však působily křečovitým dojmem, když se 
laciným způsobem snažily kritizovat vše minulé, aniž by 
poctivě zachytily skutečnou podstatu a atmosféru minulé 
doby, tak jak ji prožívala drtivá většina běžných občanů.

Potěšující je, že v poslední době se filmoví tvůrci snaží 
zpracovávat témata, která již reflektují na aktuální pro-
blémy vyskytující se v naší současné společnosti. Jako 

příklad můžeme uvést filmy: Prachy dě-
laj člověka – 2006 rež. Jiří Chlumský, 
Poslední plavky – 2007 rež. Michal Kra-
jňák, Kvaska – 2007 rež. Mirjam Lan-
da a Bobule – 2008 rež. Tomáš Bařina.

Zajímavými filmovými premiérovými 
projekty letošního roku je válečné dra-
ma Václava Marhoula - Tobruk a histo-
rický velkofilm v koprodukci Slovensko, 
Česká republika, Velká Británie a Ma-
ďarsko – Bathory rež. Juraj Jakubisko.

Značným oživením v posledních letech 
prochází rovněž žánr dokumentárního filmu. V roce 2008 
měl premiéru film tragicky zesnulého režiséra Pavla Kou-
teckého – Občan Havel. A především časosběrný dokument 
režisérky Heleny Třeštíkové – René, který získal prestižní 
cenu Evropské filmové akademie Prix Arte pro nejlepší ev-
ropský dokumentární film. Jedná se o prostřední díl doku-
mentární trilogie (Marcela, René a Katka), který zachycuje 
dvacet let života člověka na okraji společnosti. Režisérka po 
celá dvě desetiletí sledovala smutný osud nenapravitelné-
ho recidivisty a také osobitého spisovatele Reného Plášila, 
věčně se nalézajícího na pouti mezi vězením a svobodou.
Jakým směrem se bude ubírat česká kinematografie v nej-
bližších letech není snadné předpovědět. Přáli bychom si 
však, aby se jí dostávalo kvalitních námětů a scénářů, které 
budou sto oslovit a smysluplně pobavit nás jako diváky.

Michal Klejdus
Vedoucí Městského kulturního a informačního centra v Miroslavi

Česká kinematografie

Pokud chceme hodnotit současný stav české 
kinematografie, musíme se alespoň na skok 
podívat do historie, kterou reprezentuje její 
předchůdkyně - kinematografie československá.

O
Michal Klejdus
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Novou komedii Nestyda režiséra Jana Hřebejka, film natočený na motivy Vieweghových Povídek o manželství a o 
sexu  vidělo již  přes čtvrt milionu diváků.

První český i východoevropský celovečerní 3D animovaný film Kozí příběh – Pověsti staré Prahy vznikl s rozpočtem 
35 milionů korun pomocí počítačové techniky, která byla v celovečerní tvorbě poprvé použita v polovině 90. let u 
amerického snímku Toy Story - Příběh hraček. Zatím ho vidělo téměř 80.000 diváků.

1: Libuše Šafránková         Vladimír Menšík
2: Dana Medřická              Vlasta Burian
3: Nataša Gollová              Rudolf Hrušínský
4: Jiřina Bohdalová            Oldřich Nový
5: Iva Janžurová                 Ivan Trojan
6: Helena Růžičková          Jan Werich
7: Adina Mandlová            Tomáš Holý
8: Hana Maciuchová          Jaroslav Marvan
9: Taťána Vilhelmová        Miloš Kopecký
10: Stella Zázvorková        Josef Abrhám  

Novinky – listopad 2008

V roce 2008 česká kinematografie oslavila již sto deset let své existence.  Dne 19. 6. 1898 architekt Jan Kříženecký 
poprvé promítal na Výstavě architektury a inženýrství v pavilónu nazvaném Český kinematograf snímky, které natočil.

K tomuto výročí připravila Česká televize anketu Hvězda mého srdce, ve které diváci i odborníci volili nejoblíbenější 
hvězdu celé historie českého filmu. Anketa vyvrcholila  21. 6. 2008 přímým přenosem zábavného večera ČT z Di-
vadla na Vinohradech, během kterého bylo postupně zvoleno toto pořadí deseti nejoblíbenějších hereček a deseti 
nejoblíbenějších herců:
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Jitka Badoučková
Nadílka
 
Když z cukřenky se sype sníh
a smutek stejně jak ten poprašek je letmý,
když tváře dávných lásek vystupují ze tmy,
pochval tu chvíli a sni.
 
Tak špatně prožils tolik dní.
Ubíjel v sobě, co nás udržuje dětmi.
Tak aspoň dneska, až se setmí,
sněhem hvězd tvář si opláchni.
 
Cítíš tu vůni po chvojí?
To anděl vedle v pokoji
ti k dárkům přidal lásku a mír k tomu.
 
Řeknu mu ještě o štěstí
a ty to všechno sevři do pěsti
a nepoztrácej v každodenním shonu.

Il  29 febbraio 2008, presso lo 
Spazio Culturale San Clemente a 
Sesto S. Giovanni, è stato presen-
tato "L'impronta del tempo" del 
poeta ceco Petr Halmay ( *Praga, 
1958);  il libro è inedito in Italia, 
pubblicato dalle edizioni del Foglio 
Clandestino e tradotto da Antonio 
Parente. Durante la presentazione, 
la signora Helena Hašková, socia 
della nostra associazione, ha pro-
posto una suggestiva lettura di al-
cuni brani in lingua originale.  

Poezie
J

Jitka Badoučková
Andělská lékárna

Když před bolestí zavíčkuješ se v ulitě,
kéž by tě přes tu stěnu někdo hladil.
A chápal, že i přivření očí bolí tě,
když tím pohybem odklízíš nepochopení a zrady.
 
Až se před tebou temná krajina rozzáří
česanou přízí vánoc plnou zlatých nití,
vzhlédni k té líbeznosti jako k oltáři.
Nic nás tak nesmíří a neprosvítí.
 
A protože jsme celý rok nezlobili,
Ježíšek zastaví se teď mezi anděly
v nebeské lékárně, kde je i černý bez bílý.
A odtamtud nám něco nadělí:
kornout citových pamlsků, hojivá foukáníčka,
a sirup lásky vykrystalizovaný do něhy.
Vloží nám vánoční sen pod uplakaná víčka,
ozdobí šťastnými konci naše příběhy.
 
Je požehnaná doba vánočnění,
kdy s láskou pohoupe nás každý plamínek.
S láskou – i když se zdá, že vidět není.
Možná, že o ní jenom nevíme.

itka Badoučková se narodila 29. září 1951 v Děčíně. Vystudovala 
Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a od 12 let publikuje kromě 
poezie i články v novinách a časopisech. Její poezie je vysílána i v ro-
zhlase. Působila rovněž jako zpravodajka z Itálie, kde řadu let žila.
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Durante la stagione 2008 – 2009 il Teatro alla 
Scala di Milano mette in scena l’opera lirica di 
Leoš Janáček,  L’affare Makropulos (Věc Ma-
kropulos), un drama basato sul celebre romanza 
di Karel Čapek (l’inventore del termine robot). 
Nella sua penultima opera Janáček racconta la 
fantastica vicenda di una cantante lirica immor-
tale, ha 337 anni, in crisi di “astinenza” dell’elisir 
della lunga vita, esaurita e disgustata dal mondo. 

Leoš Janáček v Itálii
Růžena Růžičková-Sanicola

etos na podzim ve dnech od 16. do 22. říj-
na měli obyvatelé Palerma možnost sezná-
mit se po prve s operou Leoše Janáčka: „Z 

mrtvého domu“.

Tento odvážný výběr je souhrou osobností, které 
Janáčka znají a milují. Je to v první řadě režisér
David Pountney a dirigent orchestru Gabriele Fer-
ro.  Oni vycítili hodnotu této poslední Janáčkovy 
opery, kde autor vyjádřil velké dramatické napě-
tí příběhu, který se odehrává ve vězení. Janáček 
napsal sám libreto opery podle známého románu 
F. M. Dostojevského: „Zápisky z mrtvého domu“.  
Právě Leoš Janáček byl svou moderností schopen 
vyjádřit tragickou zkušenost, kterou Dostojevský 
sám prošel. Opera byla zpívána v češtině a sám 
dirigent upozornil na to, že v případě Janáčka není 
možný překlad. Jeho hudba je stavěna na kadenci 
našeho jazyka. Blahopřejeme zpěvákům, kterým 
se podařilo zdolat úskalí Janáčkovy opery. Těší  
nás, že i v Palermu se našlo hodně obdivovatelů 
Leoše Janáčka.

Leoš Janáček: z Brna do Palerma

L
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La magia del Natale 
in Repubblica Ceca

SStrade e piaz-
ze illuminate a 
festa, il vivace 
andirivieni tra 
le bancarelle 

dei mercati di Natale, 
il profumo inebriante 
di vaniglia, mandorle 
abbrustolite e vin brûlé 
e gli immancabili cori 
dell’Avvento dimo-
strano ancora una vol-
ta, se mai ce ne fosse 
bisogno, che il Natale 
in Repubblica Ceca 
è uno dei periodi più 
belli dell’anno. Le fe-
ste natalizie tornano 
anche quest’anno ad 
animare città, castel-
li e musei all’aperto 
con i suggestivi mer-
catini, i concerti, le 
originali rappresen-
tazioni della natività, 
gli usi e costumi e le 
specialità gastronomi-
che della tradizione. 

I mercati di Natale 
I due mercati di Natale di Praga sono tra i più famosi e 
amati d’Europa. Quest’anno la loro apertura coincide con 
l’illuminazione degli alberi di Natale il 29 novembre e 
continua fino al 1° gennaio 2009. Nel mercato sulla piazza 
della città vecchia (Staromestske namesti) e in quello sulla 
piazza Venceslao (Vaclavske namesti) si incontrano un’in-
fintà di casette addobbate a festa colme di oggettistica ori-
ginale: dai tradizionali giocattoli in legno alle creazioni in 
cristallo e vetro di Boemia fino ai classici addobbi natalizi. 
Sotto il grande albero di Natale sulla piazza della città vec-
chia è allestito un presepe con veri animali, mentre tutt’in-
torno si diffondono le note dei numerosi concerti natalizi 
che si tengono un po’ ovunque nelle chiese e nelle sale 
da concerto della città. La famosa messa di Natale “Ceska 

mse vanocní” del compositore barocco Jakub Jan Ryba è 
ormai parte integrante del Natale ceco ed è in replica nelle 
diverse chiese del centro. Il 25 e il 26 dicembre l’Opera di 
Stato di Praga esegue due concerti natalizi (www.opera.cz) 
e nella basilica di S. Giacomo dal 26 dicembre al 1° gen-
naio 2009 si tengono i classici concerti di musica d’organo 
(www.auditeorganum.cz). Tra fine novembre e inizio di-
cembre, inoltre, la capitale ceca ospita due festival di mu-
sica natalizia: il primo il 28 e il 29 novembre (www.orfea.
cz) e il secondo dall’11 al 14 dicembre (www.choirs.cz). 
A ristorare il corpo nelle fredde giornate dell’inverno ceco 
ci pensano le specialità gastronomiche. Oltre al famoso 
vin brulé (svarene vino), si può curiosare tra le bancarelle 
sorseggiando un grog a base di rum e acqua o un caldo 
liquore al miele (medovina). E ancora salsicce alla pia-
stra, mandorle abbrustolite biscotti e il pane dolce (trdlo). 
Accanto ai due mercati principali la capitale ceca offre an-
che altri mercati più piccoli sulle piazze namesti Miru e na-
mesti Republiky, all’interno della fiera nel quartiere Hole-
sovice o nella Kampa, la suggestiva penisola sulla Moldava. 
Per trovare un mercato di Natale più intimo e raccolto, ba-
sta spostarsi poco fuori Praga e raggiungere la cittadina di 
Melnik, vicino alla confluenza tra i fiumi Elba e Moldava. 
Proprio qui il 6 dicembre si tiene un originale mercato nata-
lizio, mentre il 12 e il 13 dicembre tutto gira intorno alla cu-
cina natalizia della tradizione (www.muzeum-melnik.cz).

Presepi unici al mondo
La storia della nascita di Gesù è sempre stata ed è ancora 
una continua fonte di ispirazione per i costruttori di presepi. 
La Repubblica Ceca è una vera e propria potenza mondiale 
in fatto di rappresentazioni della natività, che qui vantano 
una tradizione risalente al XVI secolo. Per esempio nel Mu-
seo regionale di Jindrichuv Hradec (www.muzeum.esnet.
cz), in Boemia nord-orientale, si può ammirare il più „po-
poloso“ presepe meccanico del mondo iscritto addirittura 
nel Guinness dei primati: la Natività di Kryza, dal nome 
del suo artefice, il quale ha impiegato oltre 60 anni per 
la realizzazione delle quasi 1.400 figure che la animano. 
A Trebechovice pod Orebem (www.betlem.cz), in Mo-
ravia settentrionale, si trova il Museo dei presepi che 
ospita scene della natività provenienti da diverse regio-
ni della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Il pezzo 
più interessante è la natività di Trebechovice, un pre-
sepe meccanico e in legno, antico di oltre un secolo.
Un altro pezzo unico si trova nel Museo di presepi di Karl-
stejn, ai piedi dell’omonimo castello gotico a circa 25 km 
da Praga (www.obeckarlstejn.cz). Tra le circa 50 scene 
della natività spicca il più grande presepe al mondo con fi-
gure mobili. Disposti su oltre 80 m2, i 46 personaggi sono 
di legno intagliato a mano. All’occhio attento non sfuggi-
ranno personaggi storici, come S. Venceslao e Carlo IV.  
Come da tradizione, ogni anno dal 26 dicembre al 2 feb-
braio 2009 si possono ammirare, sia nelle case degli stessi 
artigiani che nelle sale del museo locale, le originali cre-
azioni degli intagliatori del legno di Trest na Vysocine 
(www.trest.cz) nella regione delle Alture boemo-morave. 
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20 129 Milano
ITALIA
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Natale tra i beni UNESCO
Le feste natalizie possono diventare l’occasione ideale per 
partire alla scoperta delle città ceche minori. Tra le tap-
pe non può mancare Cesky Krumlov (www.ckrumlov.cz), 
meraviglioso borgo medievale della Boemia meridionale 
adagiato in un’ansa della Moldava. Dominata anch’essa da 
un castello (il più grande complesso del Paese dopo quel-
lo di Praga), questa cittadina, entrata nella lista UNESCO 
nel 1992, dà inizio ai festeggiamenti per l’Avvento il 30 
novembre con l’illuminazione dell’albero di Natale. Ogni 
domenica d’Avvento la piazza centrale, che ospita anche il 
mercato di Natale, fa da palcoscenico a un ricco programma 
culturale, mentre il 24 dicembre si celebra una ricorrenza 
del tutto particolare: il Natale degli Orsi. La vigilia di Nata-
le, come vuole la tradizione, bambini e adulti portano regali 
agli orsi, che dal lontano 1707 abitano nel fossato del castel-
lo. Il 26 dicembre, infine, la tradizionale Sagra di S. Stefa-
no regala musica, danza e specialità gastronomiche locali. 
Un Natale accompagnato da musica rinascimenta-
le e medioevale è il binomio offerto dalla cittadi-
na UNESCO di Telc (www.telc-etc.cz), vera e pro-
pria perla della Moravia meridionale. Canti o cori 
boemi dell’Avvento risuonano tra le casette del mer-
cato di Natale e nelle sale del castello rinascimentale. 

Natale tra rocche e castelli
Con la sua fitta rete di castelli, fortezze e tenute nobiliari la 
Repubblica Ceca può vantare un’eredità artistica e culturale 
unica in Europa. Accuratamente restaurati, i castelli cechi 
sono tutto l’anno tra le mete più amate e durante l’Avvento 
diventano una suggestiva location per mercatini ed eventi.
La fortezza medioevale Loket (www.hradloket.
cz), non lontano dalla cittadina termale di Karlo-
vy Vary in Boemia occidentale, ospita il 13 e il 14 
dicembre un antico mercatino dell’Avvento, un tor-
neo cavalleresco e una gara di dolci per i più piccoli. 
Nell’imponente mole gotica del castello Krivok-
lat (www.krivoklat.cz) a circa 50 km da Praga, dal 6 
al 7 e dal 13 al 14 dicembre si festeggia l’Avvento con 
un mercato di Natale, performance teatrali e concerti. 
Artigianato artistico, visite guidate in abiti storici e concer-
ti dell’Avvento sono in programma il 29 e il 30 novembre 
all’interno del castello tardo rinascimentale di Nelahozeves 
(www.lobkowiczevents.cz), a circa 25 km a nord di Praga.
Il 13 dicembre, durante la „Notte di Waldstein“, il castello 
Mnichovo Hradiste (www.mnichovo-hradiste.cz) in Boe-
mia centrale fa da cornice a una vera e propria festa natali-
zia di metà Settecento con tanto di gite in carrozza, prese-
pe vivente, mercato dell’artigianato e stand gastronomici.

Natale tra i musei all‘aperto
Diffusi un po‘ ovunque in Repubblica Ceca, 
i musei all’aperto mantengono vive le anti-
che tradizioni del Paese, anche quelle natalizie. 
Nella settimana dall‘8 al 17 dicembre nell villaggio–mu-

seo di Roznov pod Radhostem (www.vmp.cz), in Mora-
via settentrionale, tutto ruota intorno agli usi e costumi 
natalizi: dalle lezioni di canto per bambini, alla prepara-
zione e decorazione dei dolci, dall’arte degli intagliatori 
del legno allo storico mercato di Natale il 13 dicembre. 
La regione Slovacko e le sue tradizioni natalizie trova-
no la migliore rappresentazione nel Museo della Mo-
ravia sud-orientale a Straznice (www.nulk.cz). Dal 6 
al 10 dicembre nelle tradizionali abitazioni, addobba-
te per l’occasione con decorazioni rurali di fine Nove-
cento, fervono le attività natalizie: dalla preparazione 
dei biscotti alla creazione delle figurine del presepe.
Una visita al Museo minerario di Pribram (www.muzeum-
pribram.cz) in Boemia centrale porta alla scoperta del 
misterioso mondo sotterraneo. Dall‘8 al 19 dicembre si 
può visitare la galleria Prokop a bordo di un carrello del-
la miniera e dal 5 dicembre al 4 gennaio 2009 l’annuale 
mostra dedicata ai presepi nella galleria Frantisek Drtikol.

Carpe, zuppa e biscottini:
i piatti della tradizione
In Repubblica Ceca non è Natale senza il tradizionale 
menu della vigilia. La sera del 24 dicembre le famiglie si 
riuniscono intorno alla tavola imbandita. La cena inizia 
con una zuppa di pesce o di patate, seguita dalla portata 
principale a base di carpa fritta e insalata di patate. La car-
pa, proveniente dai laghi della Boemia meridionale, è un 
simbolo del Natale ceco e molti cechi la mangiano una sola 
volta all’anno per onorare la tradizione natalizia. In base a 
una credenza popolare, infatti, conservare una squama di 
carpa sotto al piatto durante la cena della vigilia porta sa-
lute e prosperità tutto l’anno. Anche i morbidi e fragranti 
biscotti fatti in casa sono un “must” del Natale ceco. Ro-
tolini alla vaniglia, pandolci alle mandorle, pan di zenzero 
al miele sono solo alcune delle varietà preparate in base a 
ricette che si tramandano di generazione in generazione.
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sv. Mikuláši víme, že se narodil někdy v roce 
260 n. l.ve městě Patras (dnes jižní Turecko). Po 
rodičích zdědil značný majetek, ten však rozdal 

chudým. R. 300 se stal biskupem v Myře, ale za vlády 
císaře Diokleciána, kdy byli v celé římské říši pronásle-
dováni křesťané, byl i sv. Mikuláš uvězněn a poslán do 
vyhnanství. Když v r. 313 povolil císař Konstantin křes-
ťanství, sv. Mikuláš byl propuštěn a opět mohl zastá-
vat biskupský úřad. Zemřel 6.12. mezi lety 345- 352 v 
Myře, ve věku kolem devadesáti let. V roce 1087 byly 
jeho ostatky převezeny do Bari, aby byly ochráněny před 
muslimy – dodnes jsou uloženy právě v Bari, v kryptě 
kostela San Nicola na Lungomare Imperatore Augusto.

Svatomikulášský kult se objevuje již  v polovině 7. století, 
ještě před uložením Mikulášových ostatků v Bari. Jeho vý-
znamnou šiřitelkou se pak v 10. století, manželka císaře Oty 
II., byzantská princezna Theofana. Největší zásluhu na roz-
šíření kultu měli normanští mořeplavci, kteří jej přijali za 
svého patrona. Tak se úcta ke světci objevila ve Francii, ve 12. 
století v Německu ve 13. a ve 14. století i v českých zemích.

O sv. Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů. Za své-
ho života se ujímal sirotků, vdov a pronásledovaných lidí. 
Povědomí o jeho štědrosti vychází z legendy o obdarování 
tří dcer zadluženého otce, kterým hrozilo, že se z nich sta-
nou prostitutky. Když se o tom sv. Mikuláš dozvěděl, vha-
zoval otevřeným oknem po tři noci do ložnice dívek měšce 
peněz a tak je zachránil. Obyvatelům Myry pomohl Miku-
láš v době hladomoru tím, že zázračně rozmnožil bochníky 

Svatý Mikuláš

chleba (proto je patronem pekařů). Za 
svého pobytu v Bari údajně zachránil 
životy několika námořníků, a proto je s 
atributem kotvy uctíván jako patron ná-
mořníků i obchodníků. Svátek sv. Mi-
kuláše 6.12. se od středověku spojoval 
s vírou v bohatství, proto obchodníci 
uzavírali toho dne rádi složité obchody.

Lidové tradice kolem osobnosti sv. Mikuláše jsou rozší-
řené a oblíbené. Způsob mikulášského obdarovávání (za 
okno, do komína, do střevíce, do punčochy atd.) zřejmě 
pochází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce.
Sv. Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně Santa Claus) nadě-
luje dětem dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a v 
dalších zemích. V české tradici se oslava odbývala vždy 
v předvečer světcova svátku, tedy 5.12. Tato tradice u nás 
existuje již od středověku, kdy mikulášské maškary ob-
cházely domácnosti. Až později se tato tradice změnila v 
nadílku dětem.
Obyvatelé Bari slaví svůj svátek v den přenesení ostatků,  
tj. 8.května, kdy se ve městě konají slavnosti na moři a lidé 
plují na člunech ke světcově soše.
V Čechách je sv. Mikuláši zasvěceno 124 chrámů, z nichž 
nejznámější je kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, 
vrcholná stavba českého baroka.

Hana Planková

O

Quando arriva San Nicola piccoli e grandi sanno che ormai il Natale è alle porte. La sera del 5 dicembre, vigilia del 
suo onomastico, il santo accompagnato dai suoi due aiutanti - un angelo e un diavolo - distribuisce frutta, dolciumi, 
piccoli doni ma anche carbone e patate a bambini più o meno buoni. 

Camminando per le strade di tutte le città e paesi cechi è facile imbattersi in più di una triade mascherata.

         Ente Nazionale Ceco per il Turismo - CzechTourism

Festa di  San Nicola in Repubblica Ceca
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FESTA  DI  SAN  NICOLA 2008

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2008, ORE 15.30
ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN GREGORIO 
MAGNO, 1° PIANO

MIKULÁŠSKA  BESÍDKA  2008

SE KONÁ V NEDĚLI 30. LISTOPADU 2008 V 15,30 HOD.
V PROSTORÁCH  FARNOSTI SAN GREGORIO MAGNO, 
1° PATRO 

Via SETTALA 25, Milano   (MM1 Lima, MM 2,3 Stazione Centrale)

Mikulášská besídka 2007
Mikulášská besídka 2007 doznala několika malých změn. Ta vůbec největší byla, že jsme se zase po letech spojili se 
Slovenským spolkem a Mikuláš přišel jak pro české, tak i slovenské děti.

Mnozí se tak“přenesli“ více než dvacet let zpátky, kdy se náhodou i ve stejné místnosti Mikuláš pořádával pro děti, které 
dnes už odrostly. Přesto se některé z nich nadále na organizaci besídky podílejí. Tehdy, stejně jako dnes, se sešlo pár 
nadšených maminek, některé jsou dnes již babičkami, které chtěly ukázat české tradice svým potomkům. Všem těmto 
nadšenkyním děkujeme jménem dnešních českých děti v Miláně.
Samozřejmě ani letos nechyběl Mikuláš s čerty a andělem (přišli k nám dokonce dva andělé). Děti pak musely zazpívat 
či přednést básničku a poté dostaly dáreček. (Čert žádné děti neodnesl, že by všechny děti byly po celý rok hodné?) 
Zpestřením programu byly hry pro děti o ceny, včetně cvičení z češtiny. I když Mikulášská besídka je určena především 
dětem, i dospělým jsme měli co nabídnout: například poslech kytarového vystoupení či bohatou tombolu s cenami. Spo-
lečně jsme si zazpívali pár koled, navázali nové kontakty a navzájem ochutnali cukroví, buchty či chlebíčky.

Co ještě dodat? Tento rok jsme byli obzvlášť potěšeni bohatou účastí, sešlo se nás asi 80. Doufejme, že i další akce 
budou stejně úspěšné a zájem české komunity bude nejen o účast na akcích, ale i o spolupráci při jejich organizování.
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o návratu z letošních prázdnin, první říjnovou neděli, uspořádaly členky našeho spolku sportovní odpoledne pro 
krajanské děti z Milána a okolí.

Společně jsme strávili velice příjemné odpoledne v parku Lambro. Počasí nám naštěstí přálo, děti se mohly věnovat 
hrám a soutěžím, které pro ně připravila místopředsedkyně SKPČR Petra Šebestová.

Přijemným zpestřením byla oslava narozenin malé Aničky, jejíž maminka přinesla pro všechny veliký dort.

Celkem se sešlo 18 dětí, dvě miminka a asi 15 maminek, tatínku a babiček. Děti byly spokojeny, každé si odneslo 
diplom a malý dárek.

A nás nejvíce potěšilo zjištění, že všechny děti uměly česky. 

Sportovní odpoledne 
pro děti

P
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• Pan Šustil sušil šusťák v sušárně.
• Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty pštrosí ulicí, do pštrosáčárny.
• Bylo-li libo limo? Toliko nebylo-li by pivo.
• Kapka kapla, klapka klapla.
• Strč prst skrz krk.
• Tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných střech.
• Byl jednou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckejch řek a já mu řek, že nejsem žádnej Řek,     
abych mu řek, kolik je v Řecku řeckejch řek.

• Sul tagliere taglia l’aglio, non tagliare la tovaglia:la tovaglia non è aglio e tagliarla è un grave sbaglio.  
• Trentatré trentini entrarono a Trento, tutti e trentatré trotterellando.
• Apelle, figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo,
  tutti i pesci vennero a galla per vedere
  quella palla di pelle di pollo,
  fatta da Apelle, figlio di Apollo
• Tu che attacchi i tacchi, attaccami i tacchi. Io? attaccare i tacchi a te che attacchi i tacchi? Ma attaccateli tu i tuoi tac   
chi!

František Hrubín - Pohádka

Princeznička na bále
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:

Honzíku, máš namále,
najdi nám ty korále!
Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále:
Nesu vám ty korále,
větší už tam neměli,
ty snědli už v neděli.

Josef Kožíšek  - Polámal se mraveneček

Polámal se mraveneček, ví to celá obora,
o půlnoci zavolali mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.

Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál.
Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil: Neplakej!
Zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.

Zafoukal mu na ramínko, pohladil ho po čele,
hop, a zdravý mraveneček ráno skáče z postele.

Pro nejmenší:

Paci paci pacičky,
táta koupí botičky
a maminka pásek
za myší ocásek
a babička čepičku
za tu černou slepičku
dědeček kabátek
za těch deset prasátek
a kmotříček kožíšek
za lískový oříšek.

Co je to jazykolam?
Jazykolam je krátká věta, či slovní spojení. Jeho účelem je procvičit těžce vy-
slovitelné kombinace. Jazykolamy mohou poskytnout mnoho zábavy, ale pro 
opravdové procvičování je vhodné začít odříkávat jazykolam nejprve poma-
lu a srozumitelně a poté postupně zrychlovat. Zkuste to i vy, česky i italsky!

PRO DĚTI:  Jazykolamy, básničky a říkadla
   na procvičení výslovnosti
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ZKUSTE PROJÍT BLUDIŠTĚM

VYBARVI

NAJDĚTE KAŽDÉMU MLÁDĚTI JEHO
MAMINKU A OBA POJMENUJTE
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POSPOJUJTE BODY
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ell’ambito della collaborazione, concordata nel 
2006 tra le associazioni italo-ceche operanti in Ita-
lia, quest’anno sono stati realizzati, con sostegno 

del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, 
due progetti.

A giugno l’associazione ARCA di Firenze ha organizzato 
la 3° edizione del soggiorno estivo al mare  per i bam-
bini cechi, quest’anno arricchito dall’insegnamento della 
lingua ceca. 12 famiglie, in prevalenza toscane, due fami-
glie milanesi e due arrivate direttamente dalla Repubbli-
ca Ceca hanno soggiornato al campeggio “Del Forte” a 
Marina di Bibbona in Toscana dal 14 – 21 giugno 2008. 
Un’ insegnante di Praga ha diviso i ragazzi in due grup-
pi, con i piccoli ha disegnato, raccontato le favole ceche 
e giocato. Con i “grandi”, ha letto i libri, raccontato la 
storia del nostro paese e altre cose interessanti. Poi non 
è mancato il mare, la piscina, giochi all’aperto, le cene 
comuni e tante belle serate in compagnia. Una vacanza 
riuscita, un’esperienza formativa, dove si sono divertiti 
tutti. E questo è sicuramente una ragione in più per ripe-
terla l’anno prossimo e possibilmente allargare il grup-
po da altre famiglie milanesi, bolognesi e napoletane.

Il secondo progetto, Libro delle memorie – Cechi in Italia, 
prevede di realizzare, nei prossimi anni, un volume nel quale 
i nostri connazionali racconteranno le loro esperienze perso-
nali, professionali e le testimonianze della loro vita in Italia.

Spolupráce mezi krajanskými spolky v Itálii:

V rámci spolupráce mezi česko-italskými spolky v 
Itálii, která byla dohodnuta na vzájemném setkání v 
roce 2006 a díky podpoře MZV České republiky, byly 
v letošním roce realizovány dva společné projekty.

První část projektu se uskutečnila již v červnu.  ARCA - 
Amici della Repubblica Ceca Associati,  krajanský spolek 
z Florencie zorganizoval již třetí ročník dětského letního 
tábora. 12 rodin, z nichž dvě milánské, strávily společně 
týden od 14. do 21. června v toskánském kempu “Del For-
te” v Marina di Bibbona. Letošní novinkou byla učitelka 
češtiny, která se věnovala dětem. S menšími  malovala, 
vyprávěla jim české pohádky, hrála české hry atd., s větší-
mi četla české knížky a vyprávěla jim o historii naší země. 
Nechybělo moře, bazén, hry a společné večery. Celý týden 
se vydařil, což je jistě důvod zopakovat ho i v příštím roce.

 
Druhým společným projektem je realizace Knihy vzpomí-
nek – Češi v Itálii. Tato plánovaná publikace, která bude 
vznikat postupně v příštích letech, bude obsahovat výpo-
vědi, články a svědectví českých krajanů nejenom o je-
jich soukromém životě, začátcích, radostech, starostech a 
zkušenostech v nové zemi, ale i vnímání různých aspektů 
české kultury, ale i České republiky jako takové v Itálii.

 

Zdeňka Datti
ARCA - Amici della Repubblica Ceca Associati, Florencie

N

Collaborazione tra le associazioni 
dei connazionali in Italia

A tutti i due progetti partecipano:

1. ARCA – Amici della Repubblica Ceca Associati di Firenze,

2. BOHEMIA -  Associazione Culturale Ceco-Italiana di Napoli

3. VICOLO D’ORO – Associazione Culturale Emilia Romagna – Repubblica Ceca di Bologna,

4. Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca di Milano.
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Mercati Finanziari

Erasmo Paolella, Analista Tecnico, e.paolella@tin.it, 

Analisi grafica del  cambio  Euro/Corona ceca
Quotazione al 6.11.2008: 24,53
Il grafico allegato riporta l’andamento del cambio Euro/Corona ceca nel corso degli ultimi dieci anni.
Dopo aver raggiunto il massimo assoluto a quota 38,78 nel marzo 1998, abbiamo assistito ad un pressoché ininterrotto 
movimento di rafforzamento della corona culminato nel raggiungimento dei minimi del 21 luglio scorso registrati a 
quota 22,94. L’analisi grafica non evidenzia, al momento, alcun segnale di imminente inversione della tendenza di lun-
go termine attualmente in corso. Per i prossimi mesi, è ragionevole attendersi un rapporto di cambio prossimo a 23-25.

Český investor a finanční krize
Máte-li  české akcie, nepropadejte panice, české trhy se nehroutí. Zhodnoťte jak rizikové jsou akcie, které máte. Ak-
cie velkých společností jsou bezpečnější. Očekávat ale můžete nižší zisky, zvláště u finančních ústavů, které mají své 
mateřské společnosti v zahraničí. Může dojít ke stažení kapitálu z českých dceřinných společností a jejich následnému 
kapitálovému oslabení. Největší ztráty zaznamenávají ve světě banky, které se věnují investicím a obchodování. České 
bankovní domy jsou zaměřeny spíše na drobnou klientelu.

Dobrou metodou ke zhodnocení peněz je pravidelné měsíční investování menších částek do spolehlivého akciového 
fondu. Spolehlivostí  je míněna dostatečná velikost a zkušenost. Výběr fondu již potom představuje tržní riziko, spoleh-
livost fondu by měla omezit jeho mimotržní rizika.
Finanční krize má také podstatný vliv na obligace. Státní dluhopisy vyspělých ekonomik výrazně posílily. Další posílení 
je možno očekávat jen v prřípadě, že by se stav světové ekonomiky dále podstatně zhoršoval. Složitější situace je u pod-
nikových a regionalních dluhopisů. Podnikové dluhopisy měly v poslední době tendenci spíše oslabovat kvůli obavám 
z problémů světového hospodářství. Regionalní i české dluhopisy jsou ovlivňovány hlavně výhledem vývoje místních 
sazeb centrální banky.

Fond peněžního trhu je vhodný pro hodně konzervativní investory. Jestě více konzervativnější jsou termínované vklady. 
Fond peněžního trhu má výhodu okamžité liquidity, u termínovaného účtu musíte vyčkat po dobu trvaní, peněžní fond 
má mírně vyšší výnos a po šesti měsících má výnos bez daně.
Nemovitosti kvůli slabší výkonnosti ekonomiky a vyšší opatrnosti kupujících současnou situací spíše trpí. Komodity 
jsou velice rizikové a proto jsou vhodné pro zkušené investory, kteří jsou schopni prijímat případné neúspěchy. Zlato je 
vyjímka, je spíše specifické finanční aktivum než běžná komodita.

Aktuální situace na trhu je zcela nová, ještě nikdy se krize v Americe nedostala tak rychle do ostatních zemí světa. Bu-
dou nové i důsledky tohoto stavu. V případě, že zpomalí americká ekonomika svou výkonnost, bude to mít dopad i na 
evropskou a českou ekonomiku. Může to znamenat snížení výroby, zvýšení nezaměstnanosti, snížení mezd a důchodu.
                  
                  Robert Korda, finančni poradce KB Praha
                  Tyto příspěvky vyjadřujì názor autora, nikoliv vydavatele.
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In riferimento alla decisione del Ministero degli af-
fari esteri della Repubblica Ceca è stata stabili-
ta, a partire dal 30/06/2008 la chiusura del Con-
solato Generale della Repubblica Ceca a Milano.

Da questa data è necessario rivolgersi per tutte le richie-
ste (autentiche, pratiche di anagrafe, passaporti, visti) 
all’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, even-
tualmente agli uffici competenti in Repubblica Ceca.
Tutte le informazioni e modulistica sono reperibili sul sito 
dell’Ambasciata.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí 
České republiky byl k 30. červnu 2008 uzavřen generální 
konzulát České republiky v Miláně.

Od uvedeného termínu je nutno se s veškerými žádostmi 
(tj. ověřovací, matriční, pasové, státoobčanské a vízové) 
obracet na Velvyslanectví v Římě případně na příslušné 
úřady v České republice.

Veškeré informace a potřebné formuláře lze najít na we-
bových stránkách Velvyslanectví.

Po jednání s americkým ministrem vnitřní bezpečnosti 
Michaelem Chertoffem dne 27.10. oznámil předseda vlá-
dy Mirek Topolánek, že americká víza pro české občany 
skončí 17. listopadu. Lidé cestující do USA budou místo 
víz žádat o povolení k cestě v internetovém systému ESTA 
za předpokladu, že mají cestovní pas s biometrickými prv-
ky. “Jedná se o důležitý milník,” řekl Chertoff. Podle něj 
se ČR nyní dostává naroveň s ostatními zeměmi, které mo-
hou do USA cestovat bez víz již řadu let. Americký ministr 
zároveň ocenil tvrdou práci české vlády, která podle něj 
tento krok umožnila. Podle Chertoffa je důležitou součástí 
zrušení vízové povinnosti také výměna informací o pacha-
telích závažných trestných činů, což pomůže v boji proti 
terorismu. Vedle Česka se Spojené státy rozhodly zařadit 
do skupiny bezvízových zemí ještě Maďarsko, Estonsko, 
Lotyšsko, Litvu a Jižní Koreu. Americký prezident George 
Bush v polovině října naznačil, že v příští vlně rozšíření 
amerického bezvízového programu by mohly být Polsko, 
Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Malta a Kypr.

Informace:

Comune di Milano - ufficio stranieri 

L’ufficio stranieri offre i seguenti servizi:

* Sportello informativo: il servizio offre informazio-
ni a tutti i cittadini sui diritti e i doveri delle persone 
straniere presenti in Italia, sulla normativa, sui servi-
zi disponibili sul territorio, sulle procedure che riguar-
dano gli immigrati (visti, permessi di soggiorno, rin-
novi, ricongiungimenti familiari, assistenza sanitaria, 
residenza, cittadinanza, domanda di casa popolare, ecc.).

* Segretariato e servizio sociale: le persone straniere adul-
te, che si trovano in difficoltà, possono rivolgersi al servizio 
che attiva interventi di assistenza sociale per aiutare a supe-
rare le difficoltà e ad inserirsi autonomamente nella società.
      lunedì: ore 13.30-16.30
      martedì, mercoledì e giovedì: ore 9.00-12.00

* Pronta accoglienza: offre pronta accoglienza e tutela a 
donne straniere in difficoltà.

* Orientamento al lavoro e formazione: questo servizio of-
fre consulenza per gli immigrati che desiderano frequen-
tare corsi di studio o di formazione professionale, avviare 
un’attività in proprio o cercare un lavoro adeguato alle 
proprie attitudini (con informazioni sul mercato del lavo-
ro, le procedure, i bandi, i titoli di studio, ecc.).
lunedì, martedì, mercoledì: ore 9.00-12.00

     Sede:
     via Tarvisio 13
     Tel. 02 67391357 - 02 6700944
     Fax 02 66981607

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA CECA A ROMA
Via dei Gracchi, 322
00192 Roma
tel. +39 063609571
fax +39 063244466
e-mail rome@embassy.mzv.cz
web www.mzv.cz/rome



37SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY / ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

Cari  amici,

cogliamo l’occasione per ricordarvi che le attività dell’As-
sociazione sono il frutto del lavoro volontario dei soci che 
hanno però bisogno non solo del vostro fedele sostegno 
morale ma anche, purtroppo,  di un vostro sostegno mate-
riale. Vi preghiamo perciò  di non dimenticare di  versare 
la vostra quota sociale annuale per permettere all’Associa-
zione di  continuare il suo operato.

 
Quote associative annuali:

 

STUDENTI                                         euro 10  

SOCIO ORDINARIO                        euro 15

SOCIO SOSTENITORE                    euro 25

 

Potete versare la vostra quota sociale in occasione di una 
qualsiasi nostra iniziativa.
Con la speranza di vedervi numerosi prossimamente, vi 
salutiamo cordialmente,

comitato della Associazione.   

Milí přátelé,

rádi bychom vám připoměli, že činnost našeho spolku je 
založena na dobrovolné aktivitě jeho členů a přátel a pro-
to potřebujeme nejen vaši morální podporu, ale bohužel 
i  materiální pomoc. Nezapomeňte proto  zaplatit členský 
příspěvek, přispějete tak výrazně k pokračování a zlepšo-
vání aktivity našeho spolku.

 

Členský příspěvek na jeden rok:  

 

STUDENTI                                                    10 euro

ŘÁDNÝ  ČLEN                                             15 euro

ČLEN PODPOROVATEL                            25 euro          

 

Těšíme se, že se budete i nadále účastnit akcí našeho 
spolku, při kterých budete mít možnost zaplatit členský 
příspěvek.
Se srdečným pozdravem,

výbor SKPČR.

Miláno, 20/10/2008

SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY
ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA
201 29 Milano – Via G. B. Morgagni, 20 – Tel.: + 39 339 1289631 – e-mail: czassoc@tiscali.it 

POZNÁMKA: Přihláška může být zaslána též na mai-
lovou adresu Spolku a zápisné / roční členský příspĕvek 
může být zaslán bankovním převodem na:
účet č. 00000000422.94 M – BANCA ANTONVENETA, 
Ag. 24, Via Plinio 14, 20129 Miláno
 
– CIN “Z” – ABI 05040 – CAB 01611 –   IBAN: 
IT74H0504001611000000042294

NOTA: La domanda d’iscrizione può essere inviata an-
che via e-mail e la quota d’iscrizione / quota sociale an-
nuale può essere versata tramite bonifico bancario sul:

 c/c n. 00000000422.94 M – BANCA 
ANTONVENETA,  Ag. 24, Via Plinio 14, 20129 Milano

 – CIN “Z” – ABI 05040 – CAB 01611– IBAN IBAN: 
IT74H0504001611000000042294
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PŘIHLÁŠKA 

PŘÍJMENÍ:

.............................................................................................

RODNÉ PŘÍJMENÍ:

.............................................................................................

JMÉNO:

.............................................................................................

DATUM NAROZENÍ:

.............................................................................................

MÍSTO NAROZENÍ:

.............................................................................................

TELEFON DOMŮ / DO PRÁCE:

.............................................................................................

FAX:

.............................................................................................

E-MAIL:

.............................................................................................

ZÁPISNÉ / ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:  
      15,00 Euro

 
DATUM PŘEVZETÍ PŘIHLÁŠKY:

    ..................................................

PODPIS ZA SPKPČR:

 ..............................................................................
.

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

COGNOME:

.............................................................................................

COGNOME DA NUBILE:

.............................................................................................

NOME:

.............................................................................................

DATA DI NASCITA:

.............................................................................................

 LUOGO DI NASCITA:

.............................................................................................

TELEFONO ABITAZIONE / LAVORO:

.............................................................................................

FAX:

.............................................................................................

E-MAIL:

.............................................................................................

QUOTA DISCRIZIONE / QUOTA SOCIALE ANNU-
ALE:                           15,00 Euro

 
DATA DELLA CONSEGNA DELLA DOMANDA:

    ..................................................
 FIRMA PER SKPCR:

 ..............................................................................

POZNÁMKA: Přihláška může být zaslána též na mailovou adresu Spolku a zápisné / roční členský příspĕvek může být zaslán 
bankovním převodem na účet č. 00000000422.94 M BANCA ANTONVENETA, Ag. 24, Via Plinio 14, 20129 Milano CIN Z ABI 
05040 CAB 01611   IBAN: IT74H0504001611000000042294

NOTA: La domanda discrizione può essere inviata anche via e-mail e la quota discrizione / quota sociale annuale può essere 
versata tramite bonifico bancario sul c/c n. 00000000422.94 M BANCA ANTONVENETA,  Ag. 24, Via Plinio 14, 20129 Milano 
CIN Z ABI 05040 CAB 01611 IBAN IBAN: IT74H0504001611000000042294

SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY
ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA
201 29 Milano – Via G. B. Morgagni, 20 – Tel.: + 39 339 1289631 – e-mail: czassoc@tiscali.it 





LINKA
ČASOPIS SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY

ročník 2008

RIVISTA DELL‘ ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA


