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ÚVODNÍ SLOVO  
předsedkyně Associazione Praga 
 
     Milí členové a přátelé Asociace Praha, 
letos v březnu jsem se ujala předsednické funkce   
po svých předchůdcích Jindřichu Shejbalovi, Marcele 
Loudové, Evě Trlíkové a Andree Nimmerfrohové, kteří 
po třináct let existence sdružení za všestranné podpory 
českých zastupitelských úřadů a katolických institucí 
úspěšně organizovali jeho činnost, na což bych i já ráda 
navázala. 
     Naším cílem bude i nadále přibližovat italské 
veřejnosti české dějiny a kulturu a zprostředkovávat jí 
poznání současnosti České republiky. Důležitou součástí 
naší činnosti je projekt Česká škola Řím, který umožňuje 
mladé krajanské generaci doplnit si vzdělání v českém 
jazyce a reáliích, aby tak díky bilingvismu mohla v plné 
míře chápat svou příslušnost k oběma kulturám. 
     Uprostřed Římských listů najdete program Asociace 
na druhé pololetí 2015, ve kterém se vzájemně doplňuje 
činnost České školy Řím a mnohostranně koncipovaný 
kulturní program, v němž jsou zastoupeny aktivity jak  
pro rodiny s dětmi, tak pro starší krajany i přátele České 
republiky.  
     Pevně věříme, že program našeho sdružení bude i 
nadále stmelovat českou komunitu v Římě a okolí a že 
všichni členové a přátelé Asociace Praha najdou v naší 
činnosti svůj prostor. 
    Těším se na shledání s vámi při některém z našich 
 setkání. 

                       Kateřina Di Paola Zoufalová               
                  

EDITORIALE 
del presidente dell´Associazione Praga 
 
     Cari soci e amici dell’Associazione Praga, 
lo scorso marzo sono stata eletta presidente 
dell’Associazione, seguendo i miei predecessori Jindřich 
Shejbal, Marcela Loudová, Eva Trlíková e Andrea 
Nimmerfrohová, i quali per tredici anni, anche con il 
pronto supporto delle istituzioni cattoliche e delle 
rappresentanze diplomatiche, hanno organizzato con 
pieno successo l’attività dell’Associazione stessa. Su 
questa strada vorrò proseguire anch´io.  
     Nostro obiettivo sarà continuare ad avvicinare al 
pubblico italiano la cultura e la storia ceca e consentire ad 
esso di conoscere l’attualità della Repubblica ceca. Parte 
fondamentale della nostra attività è il progetto "Scuola 
ceca Roma", che consente alle più giovani generazioni di 
connazionali di integrare la formazione e la educazione in 
fatto di lingua e cultura ceca e dà loro la possibilità di 
comprendere pienamente, per mezzo del bilinguismo, la 
propria appartenenza a due culture.  
     Sulle pagine centrali dei "Fogli romani" troverete il 
programma dell’Associazione per il secondo semestre del 
2015, nel quale si integrano l’attività della Scuola ceca 
Roma e il variegato programma culturale, in cui abbiamo 
previsto sia attività per famiglie, sia attività per i nostri 
soci e amici della Repubblica ceca più avanti con l’età.  
    Crediamo pienamente che il programma 
dell’Associazione continuerà a unire la comunità ceca di 
Roma e dintorni e che in esso troveranno un proprio 
spazio tutti i soci e gli amici della Associazione Praga. In 
attesa di incontrarvi presto in occasione dei prossimi 
eventi, vi saluto calorosamente.                                             
                                             Kateřina Di Paola Zoufalová           

 

 
PROČ „ŘÍMSKÉ LISTY“? 
Proč „listy“? Protože formát oněch doslovných několika 
listů zaručí přehlednost aktuálních informací a 
dvojjazyčnost každého vydání. Navíc uspoří náklady  
na tisk i distribuci a redakčnímu týmu umožní, aby se 
věnoval konkrétním vztahům s konkrétními lidmi. A proč 
„římské“? Mimo jiné proto, abychom symbolicky 
propojili dvě hlavní města. Přejeme pěkné listování!  
 
                                                                   Jana Gruberová                                                                  

 
PERCHÉ „FOGLI ROMANI“? 
Perché „fogli“? Perché si tratta letteralmente di un paio  
di fogli ovvero di un formato che potrá garantire una 
sintesi di informazioni attuali ed una redazione bilingue. 
Risparmiando sui costi di stampa e distribuzione 
guadagneremo in relazioni concrete con persone concrete. 
E perché romani? Tra l’altro per un simbolico connubio 
tra le due capitali. Buona lettura, sfogliando! 
 
                                                                  Jana Gruberová 
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             STALO SE                                                                     AVVENIMENTI 
 

v roce 2014 (výběr):  
Přednáška o zdravotním pojištění a o konzulárních 
záležitostech, ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v 
Římě (únor). - Účast na druhém setkání Českých škol  
v Itálii (únor). - Slet čarodějnic v Neapoli – na téma 
sociální role ženy včera a dnes (s Kulturním spolkem 
Bohemia v Neapoli - duben). - Promítnutí filmu „Kuky se 
vrací“ u příležitosti Mezinárodního dne dětí (s 
Velvyslanectvím ČR v Římě, 
s Českým kulturním centrem v Miláně a s Maďarskou 
Akademií v Římě, červen).  - Svatováclavský den  
(s Papežskou kolejí Nepomucenum, září).  - Výlet  
na Monte Autore pod vedením Dott. Maurizia Quiliciho 
(říjen). - Vánoční koncert (pod záštitou Velvyslanectví 
ČR v Itálii a Velvyslanectví ČR při Svatém Stolci, 
prosinec).  - Účast na mezinárodním projektu Česko zpívá 
koledy (prosinec). 
Mikulášská besídka (prosinec). 
 

             Andrea Nimmerfrohová, předsedkyně  
                         Associazione Praga v letech 2011 – 2015 

nell´anno 2014 (alcune delle nostre manifestazioni): 
Conferenza sulle questioni dell’assistenza sanitaria e 
sulle attività della sezione consolare, in collaborazione 
con l’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia 
(febbraio). - Partecipazione al Secondo incontro delle 
Scuole Ceche in Italia (febbraio). - Festa delle Streghe a 
Napoli – sulla condizione e sul ruolo sociale della donna, 
ieri e oggi, con l’Associazione Culturale Bohemia di 
Napoli (aprile). - Proiezione del film „Il ritorno di Kuky“ 
in occasione della Giornata Internazionale del Bambino, 
con l’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, il 
Centro Culturale Ceco di Milano e con l’Accademia 
d’Ungheria di Roma (giugno). - Festa di San Venceslao, 
con il Collegio di San Giovanni Nepomuceno (settembre). 
- Escursione sul Monte Autore sotto la guida del Dott. 
Maurizio Quilici (ottobre) - Concerto di Natale, con il 
Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Ceca in 
Italia e dell’Ambasciata della Repubblica Ceca presso la 
Santa Sede. -  Progetto internazionale „I Cechi cantano  
i canti natalizi“. La Festa di S.Nicola (dicembre).         
                                  Andrea Nimmerfrohová, presidente 
                dell´Associazione Praga negli anni 2011 – 2015 

25. března 2015 se uskutečnila valná hromada 
Associazione Praga. Členové schválili zprávu o činnosti  
a závěrečnou rozvahu za rok 2014 a zvolili nové statutární 
orgány. Předsedkyní správní rady se stala Kateřina Di 
Paola Zoufalová, dalšími členy rady jsou: Eva Trlíková 
(místopředsedkyně), Věra Krejčíková, Monika Kramná, 
Ivano Lecca. Členkami obnoveného poradního sboru se 
staly Andrea Nimmerfrohová, Tatiana Wartuschová a 
Jana Gruberová. Dále byl schválen návrh programu na 
rok 2015 (pokračování činnosti České školy Řím, 
přednášky, koncerty klasické hudby, besedy o nových 
knihách, výstava, vycházky atd.) a s tím spojený 
předběžný rozpočet na rok 2016. Své případné návrhy a 
připomínky zasílejte na e-mail Associazione Praga. 
 
 

Il 25 marzo 2015 si è tenuta l’assemblea annuale dei 
soci della Associazione Praga. Dopo l’approvazione del 
rapporto sulle attività e del Bilancio consuntivo dell’anno 
2014,  i soci hanno votato per il rinnovo degli organi 
statutari.  Come presidente del Consiglio di 
amministrazione è stata eletta Kateřina Di Paola 
Zoufalová, altri membri del C.d.A. sono Eva Trlíková 
(vice-presidente), Věra Krejčíková, Monika Kramná, 
Ivano Lecca. Membri del rinnovato Comitato consultivo 
sono Andrea Nimmerfrohová, Tatiana Wartuschová e 
Jana Gruberová.  In seguito è stato approvato il 
Programma delle attività del 2015 (continuazione delle 
attività della Scuola Ceca Roma, conferenze, concerti di 
musica classica, presentazioni di nuovi libri, mostra, 
escursioni etc.) e il collegato Bilancio preventivo per il 
2016. Se qualche socio o amico dell’Associazione avesse 
una proposta o un’osservazione, non esiti a comunicarla 
all’indirizzo e-mail dell’Associazione Praga. 

 

Zodpovědné za vydání tohoto čísla:  
Jana Gruberová, Kateřina Di Paola Zoufalová a 
Květoslava Rubešová  
ve spolupráci se správní radou a poradním sborem 
Associazione Praga.  
Grafický návrh: Květoslava Rubešová. 
Teresa Mele přispěla k realizaci italské verze. 

Responsabili per la redazione di questo numero: 
Jana Gruberová, Kateřina Di Paola Zoufalová e 
Květoslava Rubešová in collaborazione con il Consiglio 
d´amministrazione e Comitato consultivo 
dell´Associazione Praga.  
Progetto grafico: Květoslava Rubešová. Teresa Mele ha 
contribuito alla stesura della versione italiana. 

 

Toto číslo vyšlo v nákladu 100 výtisků a ve formátu PDF.  
Questo numero è stato stampato in 100 copie e in PDF. 
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ČEŠI V ŘÍMĚ                                          I CECHI A ROMA 
 

TŘI MORAVANKY V ŘÍMĚ 
Když se v Římě vydáte od Papežské koleje 
Nepomucenum směrem k náměstí San Giovanni, narazíte 
na levé straně ulice Britannia na útulnou  kavárnu, kde se 
mluví česky. Pro maminky, které vodí své děti každou 
sobotu do Nepomucena na češtinu, je posezení  
“U Gábiny”, jak nám svěřuje jedna z krajanek, “jediným 
okamžikem z celého týdne, který lze označit za skutečný 
relax.” Výborné kapučíno, výběr českých a italských 
dobrot, báječný pokec s ostatními mamkami a hlavně 
starostlivá obsluha tří sympatických sester z Ostravy.  
Gábina, Broňa a Jitka vyrazily do světa hned v roce 1990, 
krátce po revoluci. Nejprve to zkusily v Neapoli, kde se 
jim však příliš nedařilo. Osud a shoda náhod jim daly 
šanci v Římě. Vdala se tam jedna z nich a přestěhovaly se 
všechny tři. Našly tam novou rodinu a otevřely si svou 
vlastní kavárnu. Jsou spokojené, protože jim práce jde, 
neboť věří v to, co dělají. 
Tyto pracovité Moravanky však myslí i na jiné a na svůj 
český původ: zapojily se do činnosti krajanského sdružení 
Associazione Praga a podporují Českou školu Řím.  
Pro všechny krajany, kteří se staví na kávu v baru 
Britannia, je moravská pohostinnost v římském kontextu 
nezapomenutelným zážitkem.        K. Di Paola Zoufalová 

TRE SORELLE DI OSTRAVA 
Uscendo dal Pontificio Collegio Nepomuceno di Roma 
per andare verso San Giovanni, trovate sul lato sinistro di 
Via Britannia un bar accogliente, dove si parla ceco. Le 
mamme che portano i propri figli di sabato al  
Nepomuceno per le lezioni di ceco trovano al bar 
Britannia “l’unico momento di tutta la settimana che si 
può dire di vero relax”: un ottimo cappuccino, un’ampia 
scelta di squisitezze ceche e italiane, un sublime 
chiacchierare con le altre mamme e specie l’amorevole 
servizio delle tre simpatiche sorelle di Ostrava.  
Gábina, Broňa e Jitka sono partite per il mondo già nel 
1990, poco dopo la caduta del comunismo. Prima hanno 
vissuto a Napoli, dove però non si sono trovate 
particolarmente bene. Il destino e il caso hanno dato loro 
una chance a Roma. Vi hanno trovato una nuova famiglia 
e hanno aperto un proprio bar. Sono soddisfatte poiché il 
lavoro non manca, dato che credono in ciò che fanno.  
Queste morave instancabili pensano però anche agli altri e 
alla loro origine ceca: si sono coinvolte nel gruppo di 
connazionali  “Associazione Praga” e sostengono la 
Scuola Ceca Roma. Per tutti i connazionali, che si 
fermano al bar Britannia, è un´esperienza indimenticabile 
il vivere l’ospitalità morava in un contesto romano.      k.z.                                          

 

ITALOVÉ V PRAZE                           GLI ITALIANI A PRAGA 
 

Společnost přátel Itálie  (SPI) 
oslavila nedávno 25. výročí svého 
vzniku. Při této příležitosti se  
v Italském kulturním centru v Praze 
konala recepce a zajímavá výstava, 

která české zájemce o Itálii a stále početnější italskou 
komunitu v ČR obeznámila s bohatou činností SPI během 
těchto let. Recepce se zúčastnil Velvyslanec Italské 
republiky Aldo Amati, který má v plánu navštívit 
odbočky SPI v celé ČR. Přítomné pozdravili dlouholetý 
předseda, dr. Rostislav Pietropaolo, jeden z významných 
členů a zakladatelů, ing. Pavel Kopp (na podzim se bude 
v Římě konat jeho fotografická výstava) a nová energická 
tajemnice Společnosti, ing. Eva Poddaná, od které všichni 
očekávají úspěšné pokračování tradice. 
                                                                       Josef Kašpar 
Internetové stránky SPI: 
http://www.prateleitalie.eu/  

L’Associazione degli amici d’Italia ha recentemente 
festeggiato 25 anni di attività. In questa occasione 
l’Istituto italiano di cultura di Praga ha organizzato un 
ricevimento ed un’interessante mostra, la quale ha fatto 
conoscere agli amici dell’Italia e alla sempre più 
numerosa comunità italiana nella Repubblica ceca la ricca 
attività dell´Associazione nel corso degli anni. 
L’Ambasciatore d’Italia a Praga Aldo Amati, presente al 
ricevimento, ha manifestato l’intenzione di visitare tutte 
le sezioni dell’Associazione del Paese. I presenti sono 
stati salutati dal dott. Rostislav Pietropaolo, per lunghi 
anni Presidente dell´Associazione, dall’ing. Pavel Kopp, 
uno dei fondatori della stessa (la cui mostra fotografica si 
svolgerà in autunno a Roma), nonché dalla nuova, 
energica segretaria dell’Associazione, ing. Eva Poddaná, 
da cui tutti s’attendono la prosecuzione dei successi 
dell’organizzazione.                          
                                                                       Josef Kašpar 
http://www.prateleitalie.eu / 

 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků a nemusí se ztotožňovat s jejich obsahem.  
La redazione si riserva il diritto di effettuare tagli redazionali e non condivide necessariamente  

il contenuto degli articoli. 
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                          ČEŠI V ŘÍMĚ                                                      I CECHI A ROMA 
 

ČESKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV 
V ŘÍMĚ, který má sídlo v české 
Papežské koleji Nepomucenum, byl 
zřízen koncem roku 1993 a 
navazuje na téměř 180 let trvající 
přítomnost českých historiků ve 
Věčném městě. Založil ji velký 
historik František Palacký svým 
výzkumem vatikánských pramenů 
roku 1837. Po několika dalších 
badatelích následovalo působení 
České historické expedice (1887-1914) a 
Československého historického ústavu (1923-1939, 1945-
1948). Výzkum pramenů k českým dějinám v římských, 
vatikánských a jiných italských archivech a knihovnách 
byl několikrát násilně přerušen – první a druhou světovou 
válkou, nacistickou okupací a komunistickým režimem. 
Přesto se vždy znovu podařilo na tuto činnost navázat 
a výzkum rozvinout. Dnes sahá od starověku do 
současnosti a prací archeologů, historiků umění, 
přírodních věd a financí přesahuje do italských a obecně 
evropských dějin. Základními úkoly však zůstávají edice 
pramenů k českým dějinám 14.-15. století (Monumenta 
Vaticana), korespondence papežských nunciů u 
císařského dvora v Praze a Vídni z přelomu 16. a 17. 
století (Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum), 
soupis bohemikálních rukopisů v římských knihovnách ze 
středověku a raného novověku a diplomatických 
písemností z 20. století. Kromě těchto edicí dokumentů 
ústav vydává vlastní periodikum (Bollettino dell´Istituto 
Storico Ceco di Roma) a dvě knižní série (jsou to italská 
Biblioteca dell´Istituto Storico Ceco di Roma a česká Acta 
Romana Bohemica). V přípravě je rovněž syntetická 
publikace Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 
Kromě stipendistů a dalších zájemců navštívili ústav v 
poslední době i čelní představitelé českého veřejného 
života – kardinál Dominik Duka, předseda Akademie věd 
České republiky Jiří Drahoš a místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR Miluše Horská. 
                                         Jaroslav Pánek, ředitel ČHÚŘ 
Informace o Ústavu: 
http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/pobocka-
v-rime.ep/  

L´ISTITUTO STORICO CECO DI ROMA  ha sede 
nel Pontificio Collegio Nepomuceno ed è stato fondato 
nel 1993 e si ricollega alla presenza degli storici cechi 
nella Città Eterna, testimoniata da quasi 180 anni. Tale 
presenza è incominciata nel 1837 dal grande storico 
František Palacký con la sua ricerca sulle fonti vaticane.  
In seguito, hanno  cominciato ad operare a Roma la 
Spedizione Storia Ceca (1887-1914) e l’Istituto Storico 
Cecoslovacco  (1923-1939, 1945-1948). La ricerca delle 
fonti per la storia ceca negli archivi romani, quelli 
vaticani ed altri archivi italiani è stata bruscamente 
interrotta più volte da eventi come la prima e la seconda 
guerra mondiale, l’occupazione nazista e il regime 
comunista. Nonostante ciò ci si è riusciti sempre a 
ricollegare alle ricerche precedenti. La ricerca oggi 
comprende studi che vanno dall’età dell’antichità sino ai 
giorni nostri. Grazie al lavoro multidisciplinare di studiosi 
cechi (storia, archeologia, storia dell’arte, scienze 
naturali, storia delle finanze) la ricerca oggi tocca anche 
la storia italiana e quella europea in generale. I compiti 
principali rimangono le edizioni delle fonti per la storia 
ceca del XIV° e del XV° secolo (Monumenta Vaticana), 
la corrispondenza dei nunzi pontifici presso la corte 
imperiale di Praga e di Vienna a cavallo tra il XVI° e il 
XVII° secolo (Epistulae et acta nuntiorum 
apostolicorum), l’inventario dei manoscritti boemi dal 
medioevo all’inizio dell’età moderna e quello dei 
documenti diplomatici del XX°secolo nelle biblioteche 
romane. L’Istituto pubblica anche un proprio periodico 
(Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma) e due serie 
monografiche (Biblioteca dell´Istituto Storico Ceco di 
Roma, in italiano, e Acta Romana Bohemica, in ceco).  In 
preparazione c’è la pubblicazione de Il Papato e le terre 
ceche nella storia millenaria. Nell’ultimo periodo hanno 
visitato l’Istituto non solo borsisti ed altri interessati, ma 
anche alcuni alti rappresentanti delle istituzioni pubbliche 
ceche – il cardinale Dominik Duka, Jiří Drahoš, 
presidente dell’Accademia delle Scienze Ceca, e Miluše 
Horská, vicepresidente del Senato della Repubblica Ceca.  
                                  Jaroslav Pánek, direttore dell´ISCR 
Per saperne di più: 
http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/pobocka-
v-rime.ep/  

 

SLUŽBY ČLENŮM     ASSOCIAZIONE PRAGA     SERVIZI PER I SOCI 
Kulturní a sportovní činnost (přednášky, výstavy, 
koncerty, divadlo, kino, vycházky s průvodcem) 
Knihovna - Kurzy češtiny pro dospělé 
Česká škola Řím -  pro děti a mládež 
Česko-italský pěvecký sbor 
Prezentace tradičních českých výrobků 
Římské listy, zpravodaj Associazione Praga 

Attività culturali e sportive (conferenze, mostre, concerti, 
teatro, cinema, passeggiate guidate) 
Biblioteca - Corsi di Lingua ceca per adulti 
Scuola Ceca Roma per bambini e ragazzi 
Coro canoro ceco-italiano 
Presentazione dei prodotti tradizionali cechi 
Fogli romani, notiziario dell´Associazione Praga 
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                                 PŘIPRAVUJEME: ČERVENEC – PROSINEC 2015                    
PREPARIAMO: LUGLIO – DICEMBRE 2015 

Úpravy programu po vytištění tohoto zpravodaje vyhrazeny. Případné změny data nebo hodiny, variace nebo zrušení 
plánované akce budou včas oznámeny. 

Ci  riserviamo di apportare modifiche al programma dopo la stampa del presente notiziario. 
Eventuali cambiamenti di data o di orario, la variazione o la cancellazione di eventi saranno comunicati 

tempestivamente. 
 

KDY/QUANDO 
KDE/DOVE 

PROGRAM PROGRAMMA 

IX.                   27.9. 
           Nepomucenum 
           Kaple/ Cappella 
           10 hodin/ore 10 
            Nepomucenum 
        Zahrada/Giardino 
Po mši/ Dopo la messa 

 
Česká mše svatá. Hlavní celebrant J.Em. 
kard. Miloslav Vlk 
http://www.nepomucenum.it/    
 
Svatováclavské posvícení. 
Ve spolupráci s Papežskou kolejí 
Nepomucenum 

 
S. Messa in lingua ceca. Celebrante principale 
S.Em.Card. Miloslav Vlk 
http://www.nepomucenum.it/              
Festa di San Venceslao. 
In collaborazione con il 
Pontificio Collegio Nepomuceno 

 X.                   3.10. 
           Nepomucenum 
Prostory vyhrazené ČŠ 
       Spazi riservati alla  
      Scuola Ceca Roma 

Česká škola Řím: Zahájení školního roku 
2015/2016 „Rok  s Karlem IV.“ 
Nadstavbový program se uskuteční ve 
spolupráci s Národním muzeem a 
knihovnou J.A.Komenského v Praze 

Scuola Ceca Roma. Inaugurazione  
dell´anno scolastico 2015/2016  
„L´Anno con Carlo IV“. Il programma di 
approfondimento sarà in collaborazione con il 
Museo Nazionale di J.A.Komensky di Praga 

                         4.10. 
Santa Scolastica  

e Subiaco 

Mezi přírodou a spiritualitou.Vycházka 
do hor a návštěva benediktinských klášterů. 
Vede dott. Maurizio Quilici, zakladatel  
sekce Italského alpského klubu v Subiacu 

Fra natura e spiritualità: escursione e visita 
ai monasteri benedettini. Passeggiata in 
montagna sotto la guida del Dott. Maurizio 
Quilici, fondatore del CAI Subiaco Monti 
Simbruini 

                       17.10. 
           Nepomucenum 
Velký sál/ Sala grande 

Konference „Bilingvní výchova“- Prof. 
Vinicio D’Annunzio, odborník  
v oboru neurologie  

Conferenza „L´educazione bilingue“-  
Prof. Vinicio D’Annunzio, specialista  
in neurologia 

                 29.-31.10. 
           Nepomucenum 
   Knihovna/Biblioteca 
   a prostory vyhrazené 
        České škole Řím /                                                                             
            e spazi riservati 
alla Scuola Ceca Roma 

Slovo a obraz. Logopedicko-malířská 
setkání s manželi Ester a 
Milanem Starými: Logopedické 
individuální konzultace.Odborná přednáška. 
Tvůrčí dílna. 
Připravuje Jana Gruberová 
Hodina konání a přesné místo jednotlivých 
setkání budou upřesněny na pozvánce k této 
akci 

Parola e Immagine. Incontri di logopedia  
e pittura con coniugi Ester e Milan Starý. 
Consulenze individuali di logopedia. 
Relazione sulle problematiche di logopedia. 
Laboratorio creativo.   
A cura di Jana Gruberová 
Gli orari e le aule saranno definiti sull´invito 
alla manifestazione 

XI.             6.11. 
       Místo konání bude   
                     upřesněno 
        Chiesa da definire 
                   

Podzimní koncert, ve spolupráci s 
Velvyslanectvím České republiky při Svatém 
stolci. Účinkují Josef Kšica (varhaník 
v katedrále sv. Víta v Praze), Tomáš Jindra 
(bas, člen sboru Národního divadla 
v Praze).  
Připravuje Andrea Nimmerfrohová 

Concerto di autunno. In collaborazione con 
l’Ambasciata della Repubblica Ceca presso 
Santa Sede. Con Josef Kšica (organista presso 
la Cattedrale di San Vito, Praga), Tomáš 
Jindra (artista del coro del Teatro Nazionale  
di Praga). Coordina Andrea Nimmerfrohová 

                    7.11. 
           Nepomucenum 
                     Velký sál/ 
                  Sala grande 

Fyzioterapeutické dopoledne I.  
Držení těla. Přednáší Dott.ssa Libuše 
Procheová Melato (Italská asociace 
terapeutů Vojtovy metody – AITV:  
http://www.aitv.it/ ) 

Mattinata di fisioterapia I. La postura 
quotidiana. Interviene la Dott.ssa Libuše 
Procheová Melato (Associazione Italiana 
Terapisti Vojta – AITV: http://www.aitv.it/ ) 
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KDE/DOVE 

PROGRAM PROGRAMMA 

                  21.11. 
           Nepomucenum 
Velký sál/ Sala grande                  

Fyzioterapeutické dopoledne II. Držení 
těla v době růstu. Dott.ssa Libuše 
Procheová Melato 

Mattinata di fisioterapia II. La postura 
nell’età dello sviluppo. Dott.ssa Libuše 
Procheová Melato 

                     26.11. 
          Nepomucenum 
    Knihovna/Biblioteca 

Čaj o páté. Novinky české literatury   
a výstava „Osa avangardní Prahy“. 
Připravují Monika Kramná a 
Květoslava Rubešová. Výstava  
ve  spolupráci s Ústavem pro českou 
literaturu České akademie věd 

Il tè delle cinque. Novità nella letteratura ceca 
e mostra „La Praga delle Avanguardie: 
Percorsi“.  Preparano Monika Kramná e 
Květoslava Rubešová. La mostra in 
collaborazione con l’Istituto per la Letteratura 
ceca dell’Accademia delle Scienze di Praga 

XII                 6.12. 
           Nepomucenum 
Velký sál/ Sala grande 

                   

Česká škola Řím. Mikulášská besídka. 
Ve spolupráci s Papežskou kolejí 
Nepomucenum. Vystoupení pěveckého 
sboru České školy Řím. Sbormistr Ivano 
Lecca 

Festa di San Nicola. In collaborazione con il 
Pontificio Collegio Nepomuceno. Concerto  
del Coro della Scuola Ceca Roma – direttore 
Maestro Ivano Lecca 

                          9.12. 
18 hod./ore 18.00 
Římské náměstí  - 

bude upřesněno/ 
Una piazza romana – 

da definire                            

Česko zpívá koledy. Mezinárodní projekt  
ve spolupráci s  
http://www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy/ . 
Připravuje Andrea Nimmerfrohová 

I Cechi Cantano i Canti Natalizi. Progetto 
internazionale, in  collaborazione  
con   
http://www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy/ . 
Coordina  Andrea Nimmerfrohová 

                          12.12. 
             Nepomucenum 
    Knihovna/Biblioteca 

Beseda o nové knize. Spisovatel a novinář 
Maurizio Quilici, ředitel Ústavu pro 
studium otcovství, vypráví o svém novém 
díle   „Grandi uomini, piccoli padri“. Fazi 
editore. 
http://www.ispitalia.org/ 
http://www.fazieditore.it/  

Conversazione su un nuovo libro. Il Dott. 
Maurizio Quilici, scrittore e giornalista, 
presidente dell’Istituto di studi sulla paternità 
(ISP), parlerà della sua nuova opera „Grandi 
uomini, piccoli padri“. Fazi editore. 
http://www.ispitalia.org/ 
 http://www.fazieditore.it/  

            Připravujeme/ 
          In preparazione 

Tradiční české výrobky. 
Prezentace českého vynálezu 
„remoska“.  http://remoska.cz/    

Prodotti tradizionali cechi. Presentazione di 
un‘invenzione ceca: la „remoska“ 
(pentola/fornello elettrico): http://remoska.cz/ 

 

Nepřehlédněte! Připravujeme založení česko-italského pěveckého sboru  
v rámci programu  „Zpíváme pro radost“  –  sbormistryně  prof. Vladislava Řehořová 

Da non perdere! Stiamo preparando la fondazione del coro canoro ceco-italiano 
nell’ambito del programma “Cantiamo per la gioia” –  direttrice del coro Prof. Vladislava Řehořová 

Kontaktujte nás na:/ Potete contattarci all´indirizzo: associazionepraga@gmail.com  
  

„ČAJ O PÁTÉ“ - nový program v naší knihovně  
Jako knihovnice bych vás při „čaji o páté“ chtěla informovat o 
nových titulech, které najdete v naší knihovně. Patří mezi ně 
dětské knihy a díla autorů Haliny Pawlowské, Petra Šabacha, 
Michala Viewegha a Terezy Bučkové. Ráda bych také 
upozornila na zajímavou knihu Pavly Frýdlové „Ženy odjinud“ 
o životních příbězích deseti cizinek v Česku. Na DVD najdete: 
HOŘÍCÍ KEŘ (2013), drama vycházející ze skutečných událostí 
činu Jana Palacha v roce 1969, který se upálil na protest proti 
sovětské okupaci Československa. Film byl uveden i v italské 
televizi. A dále tituly ze Zlatého fondu Československé 
kinematografie jako OHNIVÉ LÉTO (1939) a z edice Filmová 
klasika jako PANELSTORY (1979). Těším se na vás! 
 

         Monika Kramná, knihovnice Associazione Praga 

“IL TÈ DELLE CINQUE” – il nuovo programma della nostra 
biblioteca. In veste di bibliotecaria sono lieta di invitarvi a 
prendere “il tè delle cinque” e di parlare dei nostri nuovi libri. Ci 
sono tanti titoli per ragazzi e opere degli autori Halina 
Pawlovská, Petr Šabach, Michal Viewegh e Tereza Bučková. 
Ritengo interessante il libro della scrittrice Pavla Frýdlová  “Le 
donne dell’altronde” sulle vite delle donne straniere che vivono 
in Repubblica Ceca. Inoltre troverete le traduzioni in italiano di 
grandi scrittori cechi come Milan Kundera. Tra i DVD sono da 
notare “BURNING BUSH” (2013, trasmesso anche da RAI3), 
un film drammatico che ripercorre  i veri avvenimenti dell’atto 
di Jan Palach che si è dato fuoco nel 1969 contro l’occupazione 
sovietica della Cecoslovacchia, ed altri titoli interessanti de 
“L’Archivio d’oro della Cinematografia Ceca” e della collana  
“Il Film classico”. Vi aspetto! 
            Monika Kramná, bibliotecaria dell’Associazione Praga 
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ČEŠI V ŘÍMĚ                                                  I CECHI A ROMA 
    

Nepomucenum – místo, kde se Češi v Římě cítí doma 
Založení české papežské koleje v Římě r. 1884 bylo 
důsledkem postoje papeže Lva XIII. (1878-1903)  
ke slovanským národům nazývaného katolický slavismus. 
Odpovídalo snahám českého a moravského episkopátu  
o uklidnění velmi vyostřených vztahů mezi Čechy a 
Němci v rámci tehdejší monarchie. Jednali tak s nadějí, že 
noví kněží vychovaní v Římě budou více otevřeni 
univerzálnímu církevnímu než zúženému národnímu 
vnímání. Na nejlepší z těchto ideálů navazuje i 
polistopadový život koleje v atmosféře svobody. 
Nepomucenum plní i nadále funkci domova nejen pro 
vlastní bohoslovce a kněze, ale spoluprací s Asociací 
Praha také pro české krajany v Římě. Coby zázemí 
projektu Česká škola Řím umožňuje dětem z českých a 
smíšených rodin zůstat v kontaktu s mateřským jazykem.   
O tom a mnohém dalším a mnohem detailněji 
pojednává kniha editora Tomáše 
Parmy Česká kolej v Římě. Coby 
první pojednání na toto téma shrnuje 
příspěvky přednesené na římské 
konferenci v r. 2009 u příležitosti 125. 
výročí založení České koleje 
Bohemicum a 80. výročí nástupnické 
instituce, která pod názvem Papežská 
kolej Nepomucenum působí dodnes. 
Celkem 13 příspěvků badatelů ze sedmi 
zemí poslouží čtenáři, který by rád svůj 
pobyt či návštěvu Nepomucena zasadil do širších souvislostí. 
Plasticky vystoupí zejména postava prvního vicerektora Mons. 
Františka Zapletala, který díky svým intenzivním kontaktům  
ve Vatikánu a osobnímu přátelství s papežem Benediktem XV. 
stojí u zrodu koleje jako velká otcovská postava ve smyslu 
duchovním i hmotném. Za cenu nemalých obětí bylo jeho 
dvacetileté úsilí korunováno dobudováním samostatné kolejní 
budovy na jaře svatováclavského roku 1929. Nepomucenum  
po celou dobu jeho existence provázela velká přízeň papežů, 
kteří kolej zamýšleli jako nástroj obnovy českého kněžstva. 
Zcela zvláštní zásluhu nese protektor koleje papež Pius XI., 
který sám hradil třetinu nákladů na její vybudování. Z řad 
několika stovek alumnů vzešla velká část české a moravské 
církevní hierarchie, která se v Římě naučila vidět církev v její 
celosvětové perspektivě. V těžkém období nesvobody, kdy 
vysílání nových studentů do Říma bylo nemožné, se osazenstvo 
rekrutovalo toliko z řad emigrantů. Léta útlaku dala zazářit 
mnoha skvělým kněžským osobnostem, jmenujme aspoň 
některé: kardinál Josef Beran, kardinál Tomáš Špidlík, kardinál 
Jozef Tomko, Karel Vrána, Karel Skalický, Vladimír Boublík, 
Josef Zvěřina, Jaroslav Polc, Jiří Reinsberg či arcibiskup Karel 
Otčenášek.  
Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let 
existence české kulturní a vzdělávací instituce.  Ed. 
Tomáš Parma, Arcibiskupství pražské 2014.  
                                                              Otec Tomáš Roule 
Další informace o knize: 
http://biblio.hiu.cas.cz/documents/342273  
Nepomucenum: www.nepomucenu.it 

Collegio Nepomuceno – dove  
i cechi possono sentirsi a casa. 
La fondazione del Pontificio 
collegio ceco a Roma nel 1884 fu 
il risultato del cosidetto slavismo 
cattolico, quale approccio del papa 
Leone XIII (1878-1903) verso i popoli slavi. 
Corrispondeva con lo sforzo dell’episcopato ceco e 
moravo a riconciliare le tensioni tra cechi e tedeschi 
nell’impero austro-ungarico. Il clero formato a Roma 
avrebbe dovuto assumere atteggiamenti di un’apertura 
ecclesiale più universale invece di quella strettamente 
nazionale. Anche lo sviluppo del collegio dopo la caduta 
del comunismo cerca di continuare ad attuare i nobili 
ideali delle sue origini. Il  Nepomuceno rimane un luogo dove 
possono sentirsi a casa non soltanto i seminaristi e sacerdoti 
della Repubblica Ceca ma anche i connazionali cechi grazie 
all’impegno dell‘Associazione Praga. Il collegio ospita anche il 
progetto Scuola ceca Roma che permette ai bambini delle 
famiglie ceco-italiane di conservare viva la loro lingua materna.  
Tutto ciò nei massimi dettagli tratta il libro 
dell’editore Tomáš Parma „Dal Bohemicum al 
Nepomuceno“. Come prima opera del genere riassume i 
lavori del seminario romano svoltosi nel 2009 in occasione del 
125° anniversario della fondazione del Bohemicum e dell‘80° 
anniversario della fondazione del Pontificio Collegio 
Nepomuceno come successore del Bohemicum. Tredici 
contributi dei ricercatori dai sette paesi diversi propongono al 
lettore di mettersi in un contesto più ampio della vita del 
collegio. Viene messa in risalto soprattutto la notevole figura 
paterna del vicerettore Mons. František Zapletal che verso la 
fine della sua vita diventò vescovo ausiliare di Praga. Senza i 
suoi contatti con la Curia romana e l‘amicizia con il papa 
Benedetto XV non sarebbe potuto nascere il Bohemicum e 
neanche il Nepomucenum. A costo di tanti sacrifici, finalmente 
nel 1929 il suo sforzo ventennale fu coronato col sucesso: la 
costruzione del Pontificio Collegio Nepomuceno in via 
Concordia. Durante tutto il periodo, i papi rimasero molto vicini 
al collegio con lo scopo di creare uno strumento di riforma del 
clero cecoslovacco. Un ruolo protettore per eccelenza fu svolto 
da Pio XI comprando  il terreno fuori le mura e così 
provvedendo ad un terzo di spese. Ai tempi del regime 
comunista cecoslovacco era impossibile studiare a Roma perciò 
gli alunni del collegio erano soprattutto gli esiliati. Durante il 
tempo della persecuzione comunista tanti personaggi spirituali e 
grandi teologi illuminavano il cielo ceco oscuro: il cardinale 
Josef Beran, il cardinale Tomáš Špidlík SJ, il cardinale Jozef 
Tomko, Karel Vrána, Karel Skalický, Vladimír Boublík, Josef 
Zvěřina, Jaroslav Polc, Jiří Reinsberg e altri. Durante tutta 
l’esistenza del collegio gli alunni formavano una gran parte 
della gerarchia ecclesiastica ceca capace di vedere la Chiesa 
nella sua universalità mondiale.  
Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la 
formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e 
di coesistenza. Monografia  colletiva redatta a cura di Tomáš 
Parma, Roma – Olomouc 2011, Univerzita Palackého  
v Olomouci. 
                                                                     Padre Tomáš Roule                                                      
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                      Informace o ČESKÉ ŠKOLE ŘÍM: Květoslava Rubešová 
                                 Informazioni sulla SCUOLA CECA ROMA a cura di Květoslava Rubešová          

scuolacecaroma@gmail.com 
                                                                                                                             

“A pak je tu ještě má radost – v Nepomucenu je vedle Historického ústavu Akademie věd též česká škola  
s víkendovým provozem,…” Kardinál Dominik Duka v rozhovoru  pro christnet.cz (25.5.2015) 

“E poi vi è anche una mia gioia – al Nepomuceno si trova non solo l’Istituto storico dell’Accademia delle Scienze,  
ma anche una scuola ceca che si riunisce di sabato, …” Il Cardinale Dominik Duka in un´intervista per christnet.cz 

 

Jednou ze služeb, kterou Sdružení nabízí svým členům, je 
od roku 2011 projekt Česká škola Řím. Zakladatelkou a 
ředitelkou školy je Kateřina Di Paola Zoufalová, na práci 
se podílejí další učitelky a asistenti z krajanské komunity. 
Setkání se konají jednou týdně, v sobotu, v Papežské 
koleji Nepomucenum. Ve školním roce 2014/2015 se 
projektu zúčastnilo 32 dětí ve věku od dvou do patnácti 
let. Cílem školy je poskytovat mladým českým krajanům 
možnost doplnit si vzdělání v českém jazyce a reáliích. 
Kromě pravidelného vyučovacího procesu 
koordinovaného s Ministerstvem mládeže, školství a 
tělovýchovy České republiky, se škola každoročně věnuje  
i jednomu nadstavbovému programu (podrobnosti níže). 
Na konci školního roku probíhá přezkoušení (čeština, 
dějepis, zeměpis) a děti, které jsou zapsány v kmenové 
škole, dostávají české vysvědčení (ve spolupráci se 
školou J. Gutha-Jarkovského v Praze, viz str.9) 

Tra i servizi dell’Assocciazione Praga, offerti ai soci, c‘ è 
il progetto Scuola Ceca Roma (dal 2011). Fondatrice e 
direttrice della Scuola è Kateřina Di Paola Zoufalová; 
collaborano al progetto altri insegnanti (3) e assistenti (4) 
della comunità dei connazionali. Gli incontri hanno luogo 
una volta alla settimana, il sabato, al Pontificio Collegio 
Nepomuceno. Nell’anno scolastico 2014/2015 hanno 
partecipato al progetto 32 ragazzi tra i 2 e i 15 anni. 
L’obiettivo della Scuola è fornire ai giovani connazionali 
cechi la possibilità di completare la propria formazione in 
lingua e cultura ceca. Ogni anno, accanto al processo 
formativo di base coordinato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione della Repubblica Ceca, la Scuola si impegna in 
un programma di approfondimento (vedi sotto). A fine 
anno scolastico si svolgono gli esami (ceco, storia, 
geografia) ed i ragazzi, iscritti alla scuola di riferimento 
ceca, ricevono la pagella ceca (in collaborazione con la 
Scuola “J.Guth-Jarkovský”, vedi p.9). 

TŘETÍ SETKÁNÍ  
ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII  
Associazione Praga ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR 
v Římě uspořádala ve dnech 27.- 28.února 2015 setkání 
na téma „Specifika metodiky pro výuku českého jazyka a 
českých reálií u bilingvních česko-italských dětí žijícícch 
v Itálii. Vyhodnocení zkušeností“, během kterého 
vystoupily všechny vyučující ČŠ Řím. 
 

                

TERZO INCONTRO  
DELLE  SCUOLE CECHE IN ITALIA 
Nei giorni 27-28 febbraio 2015 l’Associazione Praga, in 
collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Ceca 
di Roma, ha organizzato un incontro  sul tema  
„Le specificità della metodologia per l’insegnamento 
della lingua e della cultura ceca a bambini e ragazzi ceco-
italiani residenti in Italia e la valutazione delle esperienze 
conseguite“, durante il quale sono intervenute tutte le 
insegnanti della SC Roma. 

NADSTAVBOVÉ PROGRAMY  
„Moje druhá vlast“ (2014/2015): prohloubení vztahu 
Čechů druhé generace k české vlasti a upevňování 
citového vztahu k vlastním předkům (ve vedlejším 
sloupečku je ukázka z prací sekce „mateřská škola“). - 
Školní rok 2015/2016:  „Rok s Karlem IV.“ -  
u příležitosti 700.výročí narození císaře Karla IV. 
Zahájení: výtvarná dílna v červnu 2015. Výsledné práce 
odevzdány do mezinárodní výtvarné soutěže „Karel IV. – 
Otec vlasti“ (hnutí Na vlastních nohou - Stonožka ve 
spolupráci 
s Arcibiskupstvím 
pražským). 
Portrét Karla IV. Autorka: 
Gina (15 let) 
Ritratto di Carlo IV  
Autrice: Gina (15 anni) 

I PROGRAMMI  
DI APPROFONDIMENTO 
„La mia seconda patria“ 
(2014/2015): consolidamento dei 
rapporti dei Cechi di seconda 
generazione verso la patria ceca e 
rafforzamento del rapporto emotivo 
verso i propri antenati 
(nel riquadro una delle opere della sezione della „Scuola 
materna“) 
L´anno prossimo (2015/2016): „Un Anno con Carlo IV“  
in occasione  del 700° anniversario della nascita 
dell’imperatore Carlo IV. Un´anticipazione: laboratorio 
artistico di giugno. Le opere realizzate sono state 
consegnate al Concorso artistico internazionale „Carlo IV 
– Padre della Patria“ (organizzato dal movimento „Na 
vlastních nohou – Stonožka“ in collaborazione con 
l´Arcivescovado di Praga). 
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SPOLUPRACUJEME  SE ŠKOLAMI 
V ČESKÉ REPUBLICE, V ITÁLII, 
V ZAHRANIČÍ 
PRAHA. Díky vzájemné výměně zkušeností mezi 
pedagogy se již několik let prospěšně rozvíjí spolupráce 
mezi Sdružením a Základní školou a Gymnáziem  
J. Gutha-Jarkovského v Praze (ředitelka PhDr.Jitka 
Kendíková). Pražská škola poskytuje ČŠ Řím metodickou 
podporu ve formě přednáškové, hospitační a konzultační 
činnosti, včetně přezkoušení dětí na konci školního roku. 
A naopak díky Associazione Praga mohli čeští 
pedagogové navštívit na podzim 2014 výuku na třech 
římských školách a diskutovat s jejich vedením i 
vyučujícím: zkušenost velmi užitečná zejména proto, že 
ZŠ J. Gutha-Jarkovského od 1. 9. 2015 otevírá 1. a 6. 
třídu s česko-italským vzdělávacím programem.  
Od roku 2015/2016 začne i spolupráce Sdružení  
s Masarykovou univerzitou v Brně, která v rámci 
programu ERASMUS vyšle do ČŠ Řím stážistky.  
ČESKÁ ŠKOLA NEAPOL  - projekt  Putování 
kašpárka Pimprlete. Projekt vznikl v roce 2014  

na Českých školách v Neapoli  
a Miláně s cílem umožnit dětem lépe 
poznat vlastní  město a vytvořit 
společné dílo. Český kašpárek  
Pimprle (loutka z Muzea loutek  

v Plzni) se jel podívat nejprve do Neapole a potom  
do Českých škol v Miláně, Florencii a Římě. Během 15 
měsíců pak navštívil 30 Českých škol po celém světě. 
Autorky projektu, Helena Schwarzová a Simona 
Kubíková, nás teď zvou na výstavu – průvodce  
po kašpárkových  cestách, sestavenou z prací, které děti 
Českých škol pro kašpárka při jeho putování připravily: 
Muzeum loutek v Plzni -  www.muzeumloutek.cz  
(7.7.- 31.8.2015). 
                                                             
ŘECKO. Děti ČŠ Řím společně s vyučujícími měli 
příležitost besedovat o škole i o Řecku (tradice i současný 
život) s paní Lenkou Kanellia z České školy v Aténách, 
která v dubnu 2015 navštívila Řím: 
http://czechathenscommunity.cz/cksva-navstivil-krajany-
v-rime/  . 

COLLABORIAMO CON LE SCUOLE 
IN REPUBBLICA CECA, IN ITALIA, 
ALL´ESTERO  
Grazie al reciproco scambio di esperienze tra insegnanti si è 
sviluppata, da qualche anno, una proficua collaborazione tra 
l’Associazione Praga e la Scuola „J.Guth-Jarkovský“ di Praga 
(Istituto comprensivo e Liceo, preside prof. Jitka Kendíková). 
La scuola praghese offre il supporto metodologico alla Scuola 
Ceca Roma in forme di lezioni, ispezioni e consulenza, inclusi 
esami di fine anno. E viceversa, grazie all’Associazione Praga 
gli insegnanti cechi hanno potuto assistere, in autunno 2014, alle 
lezioni presso tre scuole romane e discutere con i loro dirigenti e 
insegnanti: esperienza molto utile soprattutto per il fatto che 
l’Istituto „J.Guth-Jarkovský“ apre, dal 1 settembre 2015, una 
prima classe elementare e una prima classe media inferiore con 
il programma formativo ceco-italiano.  
Dall’anno scolastico 2015/2016 inizierà anche la collaborazione 
tra l’Associazione Praga e l’Università Masaryk di Brno che 
invierà a Roma due studentesse per lo stage presso la Scuola 
Ceca Roma (programma ERASMUS). 
COLLABORIAMO CON LA SCUOLA CECA 
NAPOLI - progetto Viaggi della marionetta Pimprle 
Il progetto è nato nel 2014 nelle Scuole ceche di Napoli  
e di Milano con lo scopo di far 
conoscere meglio la propria 
città ai ragazzi  e di realizzare 
un lavoro collettivo. La 
marionetta ceca („kašpárek“) di 
nome  Pimprle (proveniente dal 
Museo delle marionette di 
Plzeň) è andata prima a visitare 
i ragazzi della Scuola ceca di 
Napoli e poi quelli di Milano, Firenze e Roma. Nei 15 mesi 
successivi Pimprle è andato a trovare 30 Scuole ceche in tutto il 
mondo. Adesso le autrici del progetto, Helena Schwarzová a 
Simona Kubíková, ci invitano alla mostra – itinerario, composta 
dai lavori realizzati dai ragazzi delle Scuole ceche come guida 
per il „kašpárek“: Museo delle marionette di Plzeň -  
www.muzeumloutek.cz (7.7.- 31.8.2015). 
GRECIA 
I ragazzi della Scuola Ceca Roma e le loro insegnanti hanno 
avuto l’occasione di discutere sull’insegnamento nella scuola 
greca e sulla Grecia (tradizioni ma anche la vita presente) con la 
signora Lenka Kanellia della Scuola Ceca di Atene che è stata a 
Roma in aprile 2015:  http://czechathenscommunity.cz/cksva-
navstivil-krajany-v-rime/                         

NÁVŠTĚVA 
PREZIDENTA 
ČESKÉ 
REPUBLIKY  
Mimořádným 
zážitkem bylo pro 
děti z České  školy 
Řím setkání 
s prezidentem České 

republiky Milošem Zemanem a jeho chotí, kteří navštívili 
Nepomucenum během své návštěvy papeže Františka ve 
Vatikánu 24.března 2015. 

VISITA DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA CECA AL NEPOMUCENO   
I ragazzi della Scuola Ceca Roma hanno vissuto 
un´esperienza indimenticabile grazie all´incontro con il 
Presidente della 
Repubblica Ceca 
e la sua consorte. I 
due si sono 
fermati al 
Collegio durante 
la loro visita a 
Papa Francesco in 
Vaticano il 24 
marzo 2015.                                                                                                                                                 
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INFORMACE                                                                                           
NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST, zápis 
nových členů a příspěvky: od  17.9. 2015  
každý čtvrtek od 17 do 19:30 hodin  
v Knihovně Associazione Praga 
při Pontificio Collegio S. Giovanni Nepomuceno 
Via Concordia, 1 - 00183 Roma 
JAK SE K NÁM DOSTANETE: 
Metro: linka A, zastávka Re di Roma 
Autobus: 87, 360, 628, 665, 671, 673 
Prosíme o uhrazení ročního členského příspěvku, jak 
uvedeno na www.associazionepraga.it, abychom vám 
nadále mohli zasílat Římské listy v elektronickém 
formátu.  
Případný zájem o tištěnou verzi sdělte laskavě na email: 
associazionepraga@gmail.com nebo na výše uvedenou 
adresu. 
Platba: a) bankovním převodem na účet Associazione 
Praga:  
BANCA PROSSIMA S.p.A.  - FILIALE 05000  
PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - 20121 MILANO (MI) 
ČÍSLO ÚČTU: 1000/124831 
IBAN: IT29 V033 5901 6001 0000 0124 831 - BIC: 
BCITITMX; 
nebo b) v hotovosti v knihovně Sdružení každý čtvrtek od 
17.00 do 19.30 hodin  a při všech akcích. 
MŠE SVATÁ V ČESKÉM JAZYCE se v Papežské 
koleji Nepomucenum slaví v 10 hodin o nedělích 27.9., 
4.10., 1.11., 6.12.2015. Web: www.nepomucenum.it  
ČESKÉ VYSÍLÁNÍ VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU 
V ŘÍMĚ a okolí denně v 19:30 na FM 93,3 MHz.  

 

INFORMAZIONI                                       
ORARIO PER IL PUBBLICO, l´iscrizione  
dei nuovi soci ed  il pagamento delle quote annuali:  
dal 17 settembre 2015 
il giovedì dalle 17 alle 19:30  
nella Biblioteca dell´Associazione Praga                                                              
c/o Pontificio Collegio S. Giovanni Nepomuceno 
Via Concordia, 1 - 00183 Roma 
COME RAGGIUNGERCI : 
Metro: linea A, fermata Re di Roma 
Autobus: 87, 360, 628, 665, 671, 673 
Vi preghiamo di saldare la quota associativa annuale 
secondo le modalità indicate su: 
www.associazionepraga.it per poter inviarvi Fogli 
romani nel formato elettronico.  
Se siete interessati a ricevere la versione stampata, siete 
pregati di comunicarcelo via email: 
associazionepraga@gmail.com o all´indirizzo indicato.  
Pagamento: a) mediante bonifico bancario sul c/c 
dell'Associazione Praga presso: 
BANCA PROSSIMA S.p.A. - FILIALE 05000 
PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - 20121 MILANO (MI) 
CONTO NUMERO: 1000/124831 
IBAN: IT29 V033 5901 6001 0000 0124 831 -  
BIC: BCITITMX; 
oppure b) in contanti presso la Biblioteca 
dell'Associazione il giovedì dalle 17.00 alle 19..30  
e durante ogni attività organizzata dall'Associazione. 
LA S. MESSA IN LINGUA CECA si celebra nel 
Pontificio Collegio Nepomuceno domenica 27.9., 4.10., 
1.11., 6.12.2015 alle ore 10. Web: www.nepomucenum.it  
LA RADIO VATICANA IN LINGUA CECA trasmette 
a Roma e dintorni ogni sera alle 19:30 su FM 93,3 MHz. 

 

Děkujeme za spolupráci  
Grazie per la collaborazione 

 

                                                                 

                                                

                                                                            

Associazione Praga 
Sede legale 
c/o Ambasciata della Repubblica Ceca 
Via dei Gracchi, 322, I – 00192 Roma 
associazionepraga@gmail.com 

 

Associazione Praga 
Sede operativa 
c/o Pontificio Collegio Nepomuceno 
Via Concordia, 1,  I - 00183 Roma 
associazionepraga@gmail.com 


