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Vážení a milí členové asociace a přátelé,
dovolte mi, abych Vás ještě před prázdninami jménem správní rady Associazione
Praga pozdravila. Pevně věřím, že pro většinu z Vás začíná jedno z nejpříjemnějších období
roku a že na Vás čekají zasloužené prázdniny či dovolená. Letos se obzvláště těšíme
z teplých dnů, protože zima nechtěla dlouho přenechat své místo jaru a posléze létu.
Bohužel v České republice přineslo tohle zvláštní klima velké deště a následkem byly
povodně. Byla jsem právě v Praze, když začátkem června přišla první vlna povodní. Šla
jsem od Rudolfina přes Mánesův most a viděla tu vodu, která se neudržitelnou rychlostí
řítila a nesla s sebou vše, co cestou nabrala. S těžkým srdcem jsem pohlížela na Karlův
most a v duchu mu říkala, aby vydržel. Naštěstí od tragických povodní v roce 2002 se
zvýšila protipovodňová opatření a alespoň Kampa a bezprostřední okolí kolem Vltavy na
Malé Straně se podařilo uchránit. Ale škody v okrajových částech Prahy a České republiky
byly značné a smutné je, že nedávno přišly další silné deště a situace se téměř opakovala.
Vzpomněla jsem si, že před jedenácti lety jsme uspořádali dobročinnou akci Associazione
Praga, na které se vybrala značná částka, kterou jsme přispěli na rekonstrukci základní
školy v Písku, která byla zničená v důsledku povodní onoho roku 2002.
A protože solidarita nezná hranice a pokud se dělá srdcem, je v jakékoliv míře
prospěšná, letos jsme se rozhodli v rámci našeho sdružení přispět malou kapičkou
nemocným dětem z asociace Peter Pan v Římě. Koupili jsme dětem tempery na kreslení,
po kterých toužily, a Monika Šimečková D’Errico napekla dorty s včelkou Májou a
s Krtečkem.
Naše kulturní asociace pokračuje s entuziasmem v kulturní činnosti. Projekt české
školy je velmi úspěšný a byť je pro organizátory velmi náročný, přináší mnoho radostí. Na
podzim nás čeká varhanní koncert mistra Jiřího Leciána a sopranistky Leony Peleškové,
přednáška našeho člena Maurizia Quiliciho o jeho nové knize a členka sdružení Karina
Havlů také představí svoji novou knihu receptů a připomeneme si společně úspěšnou
českou remosku, kterou na místě otestujeme. Dodávám, že to co si upečeme, to si také
sníme!
Popřemýšlejme společně o tom, co by se dalo udělat pro to, abychom společnými
silami nejenom šířili dobré jméno naší země v Itálii, ale abychom dali o sobě vědět
užitečnými skutky i v Čechách. Ozvěte se nám, uvítáme jakýkoliv dobrý nápad.
Přejeme Vám pěkné počtení, krásné léto a na podzim na Vás čekáme!

Andrea Nimmerfrohová

Cari Soci ed Amici,
prima dell’estate, a nome del Consiglio dell’Associazione Praga, desidero rivolgervi
un saluto. Spero fermamente che per tutti voi cominci ora il più bel periodo dell’anno e che
vi godiate le meritate vacanze. Finalmente l’inverno si è arreso e sono arrivate le belle
giornate calde. Purtroppo, il brutto clima ha portato tanta pioggia in Repubblica Ceca ed
ha provocato un’altra alluvione. Nei primi giorni di giugno, quando è arrivata la prima
ondata di maltempo, mi trovavo proprio a Praga. Attraversando il Ponte di Mánes
guardavo l’acqua che scorreva velocemente e portava con sé tutto quello che raccoglieva.
Con il cuore pesante guardavo il Ponte Carlo e nella mia mente gli chiedevo di resistere
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ancora. Nonostante le misure adottate molto valide, i danni, innanzitutto fuori dal centro di
Praga e sul territorio nazionale erano comunque ingenti e, cosa ancora più triste, qualche
giorno fa la situazione stava per ripetersi. Ho ricordato che undici anni fa l’Associazione
Praga aveva organizzato una serata di beneficienza per portare aiuto alle zone distrutte
dall’alluvione del 2002. Ricavammo una somma non indifferente, che poi donammo per la
ricostruzione di una scuola elementare a Písek.
Siccome la solidarietà non conosce frontiere e se si fa con il cuore porta sempre
benefici, quest’anno abbiamo deciso, nell’ambito della nostra Associazione, di contribuire
secondo le nostre possibilità ad aiutare i bambini malati dell’Associazione Peter Pan di
Roma. Abbiamo acquistato un set di colori a tempera, tanto desiderati dai bambini e utili
per distrarli dalla loro realtà, e Monika Šimečková in D’Errico ha preparato per loro due
torte con le raffigurazioni dell’Ape Maia e della famosa talpa Krteček.
L’Associazione Praga prosegue con entusiasmo nella propria attività culturale. Il
progetto della scuola ceca riscuote molto successo e, grazie al grande impegno degli
organizzatori, porta tanta gioia. In autunno ci aspetta il concerto d’organo del Maestro Jiří
Lecián con il soprano Leona Pelešková, la conferenza sul nuovo libro del Socio Maurizio
Quilici, mentre la Socia Karina Havlů presenterà il suo ultimo libro di ricette culinarie con
una dimostrazione pratica del “forno pentola Remoska”. Questa invenzione ceca riscuote
successo da molti anni anche al di fuori del nostro Paese e noi vogliamo farvi vedere come
funziona. E poi..... quello che cucineremo lo mangeremo insieme!
Vi rivolgo infine un invito: riflettiamo su come, tutti insieme, possiamo continuare a
diffondere il buon nome del nostro Paese in Italia e a farci conoscere meglio anche nella
Repubblica Ceca. Fateci sapere, accettiamo volentieri ogni vostra buona proposta.
Vi auguriamo una buona lettura e una piacevole estate, vi aspettiamo in autunno!

Andrea Nimmerfrohová

HISTORIE A KULTURA / STORIA E CULTURA
Le Case Praghesi
Con la gentile autorizzazione dell’autrice Jana Zemanová, vi vogliamo raccontare la
storia delle vecchie case praghesi a Malá Strana, che sono caratteristiche perché hanno
uno stemma sulla parte anteriore. Dato che ne sono tante, la seconda parte uscirà nel
prossimo notiziario.
CASA AI DUE SOLI
via Nerudova, 233, Praha 1 - Malá Strana
Per primo: la via è stata denominata in omaggio di JAN, non PABLO! Quando Jan
era morto, Pablo non era ancora nato... Il vero nome di Pablo Neruda, poeta cileno (19041973), era Neftalì Ricardo Reyes Basoalto. Usava l’appellativo d’arte Pablo Neruda dallo
scrittore e poeta ceco Jan Neruda (1834-1891), che gli fu riconosciuto anche a livello
legale.
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Se si guarda la casa dal marciapiede
opposto, si vede chiaramente che in effetti si
tratta di due case. La loro disposizione
rinascimentale si è conservata nonostante le
modifiche sostanziali degli anni 1673-1690. I
frontoni sono di primo barocco, la facciata
risale alla fine del XVII secolo. Una delle
insegne più popolari di Praga ha dato alla casa
il nome e, nel 1895, sulla facciata è stata
svelata la lapide commemorativa di Jan
Neruda.
Chi
era?
Poeta,
giornalista,
drammatico, critico d’arte, viaggiatore, grande
patriota. Al suo tempo era popolarissimo sia nel campo politico che culturale. Amava la sua
città e specialmente il posto dove è nato e cresciuto - Malá Strana. Uno dei suoi libri,
“Povídky Malostranské” (I racconti di Malá Strana), è uscito anche in italiano.
CASA AI TRE VIOLINI
via Nerudova, 210, Praha 1 - Malá Strana
Grazie alla sua bellissima insegna è una delle case praghesi più conosciute. Nei
sotterranei si sono conservate le fondamenta medievali, mentre la casa subì diverse
modifiche nel primo barocco e poi verso il 1780. La celebre tradizione dei liutai cominciò
solo nel 1667. Il garzone Tomáš
Edlinger imparò il mestiere dal suo
maestro Leonard Brater e, dopo la
morte del maestro, ottenne l’intera
casa con la bottega nel modo più
semplice - sposandone la vedova.
Suo figlio Josef seguì le orme del
babbo e poi trascorse qualche
tempo in Italia, la terra promessa
per i liutai. Basta citare Cremona,
Napoli, Bologna, Venezia. Josef
ereditò la casa con la bottega,
guadagnò tantissimi soldi, ma non si
sposò mai e morì abbastanza
giovane. Molto curiosa è la sua
ultima volontà, lunghissima e
incredibilmente dettagliata. Josef
pensò a tutti. A suo zio lasciò la
collezione dei quadri di grande valore, donò molti soldi alle chiese di Malá Strana e anelli
d’oro alla statuetta miracolosa del Bambin Gesù. La bottega piena di strumenti e di
materiale prezioso passò al figlio di quattro anni della sua cameriera, ma ad una
condizione. Il piccolo sarebbe diventato liutaio...
La musica che si sente di giorno proviene dalla casa di fronte, dove si trova
l’Accademia musicale. Di notte però... a luna piena si possono sentire dei toni di violino.
Tre scheletri suonano tranquilli davanti alla casa. Non sono pericolosi, se passate senza
parlare. Se poi qualcuno “che se ne intende” oserà criticare la loro musica, potrebbero
diventare abbastanza aggressivi... meglio non provare. Volete tornare a casa interi, vero?
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CASA AL GRAPPOLO D‘ORO
all’angolo tra via Karmelitská e piazza Malostranské
Náměstí, n.267, Praha 1 - Malá Strana
Il segno distintivo: i portici. In effetti si tratta di
due case unite con le fondamenta gotiche, a cui nel
periodo del rinascimento è stato aggiunto un piano.
L’ultima notevole modifica negli anni 1707-1710 fu
eseguita secondo il progetto di Giuseppe Bartolomeo
Scotti di Milano. Il costruttore si stabilì a Malá Strana e
nel 1716 ricevette qui anche la cittadinanza.
La casa angolare si trova al posto della porta
Oujezdská, demolita nel 1727 perché ostacolava il
traffico. Su quello che è rimasto della porta è stata
costruita la casa. Ma non era una casa come le altre,
durante la costruzione ci si è dimenticati della porta! Gli
abitanti erano così costretti a passare per la casa
adiacente... E i corridoi erano nel buio totale fino a
quando non è stata aperta una breccia nel muro, dove è
stato messo un lucernaio verticale chiuso sul tetto con una vetrata.
CASA AI TRE STRUZZI
piazza Dražické náměstí, 12, Praha 1 - Malá Strana
Questa casa rinascimentale fu costruita per Jan Fux, un artigiano che decorava
cappelli con piume di struzzo e produceva ventagli dalle piume di uccelli rari. Il mestiere
rendeva parecchio, ne è testimone la casa di Fux. Qualche anno più tardi si fece dipingere
sulla facciata tre struzzi ben visibili - detto con parole d’oggi
- una bella mossa di marketing! Se poi si considera il fatto
che la casa si trova in una posizione più che favorevole.. Chi
passava sul ponte Carlo poteva vedere bene i tre struzzi
dipinti sulla facciata. Durante la Guerra dei Trent’anni, però,
sul ponte passarono gli svedesi... La casa fu danneggiata,
come anche le torri del ponte Carlo. Nel 1637 la casa fu
alzata di un piano e decorata da frontoni con volute. I soffitti
con travi di legno dipinte si sono conservati nel pianterreno
fino ai giorni nostri.
Nel 1714 il commerciante armeno Giorgio Deodato vi
aprì il secondo caffè di Praga. Gli apparteneva anche il
primo, nella Casa “Al serpente d’oro” sulla riva destra del
fiume, nella Città Vecchia. Deodato era furbo, una tazzina
del suo caffè era gratuita, novità assoluta allora a Praga, e la serviva direttamente sul
ponte Carlo alle persone dirette sia alla Città Vecchia sia a Malá Strana. Così chi aveva
apprezzato il caffè poteva fermarsi in uno dei suoi locali.
Negli anni ‘60 la casa, proprietà dello Stato, stava per cadere a pezzi. Per fortuna si
è deciso di collegarla con i due palazzi accanto e di costruirvi un albergo. Dopo il 1989,
nella cantina rinascimentale della casa adiacente è stata scoperta una apparecchiatura
d’intercettazione, che molto probabilmente serviva alla Polizia segreta per informarsi di che
cosa parlavano gli ospiti dell’albergo arrivati dal mondo dei “capitalisti cattivi”.
Jana Zemanová

an
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Grandi rappresentanti della cultura ceca
Ema Destinnová
cantante lirica ceca, nata il 26/2/1878 a Praga, morta il 28/1/1930 a České Budějovice, è
sepolta a Praga, nel cimitero di Slavín a Vyšehrad
Il suo vero nome era Emilie Pavlína Kittlová. Scelse
questo nome d’arte per rendere omaggio alla sua insegnante
praghese di canto, Marie Loewe-Destinn. Era figlia del ricco
imprenditore e mecenate Emanuel Kittl. A 15 anni cominciò
a studiare recitazione da Otýlie Sklenářová-Malá presso la
scuola d’arte drammatica del Teatro Nazionale. Nel 1897 fu
rifiutata da F. A. Šubert del Teatro Nazionale e poi anche
dall’opera di Dresda e dal teatro di Berlino. Il 1898, però,
segnò l’inizio della sua grande carriera. Fu assunta all’Opera
di Corte di Berlino, dove divenne una cantante di livello
mondiale. Debuttò nel ruolo di Santuzza nella Cavalleria
Rusticana di Mascagni. La sua voce di soprano ammaliava
persino l’imperatore Guglielmo II. Qui si esibì fino al 1909,
partecipando a 54 opere e interpretando oltre 60 ruoli.
Contemporaneamente, cantava nei teatri d’opera di quasi
tutta Europa. Si esibì per undici stagioni al Covent Garden di Londra, dove partecipò, tra
l’altro, alla prima inglese della Madame Butterfly. Cantò anche a Parigi, Vienna, Bruxelles.
La sua arte e il suo aspetto da “Divina Boema” veniva ammirato in tutto il mondo. Nel
1901 debuttò al Teatro Nazionale di Praga nei ruoli di Carmen e Mignon; nel 1903, però, il
Teatro Nazionale le proibì di esibirsi per tre anni. Lo stesso anno si esibì per la prima volta
al Metropolitan di New York, dove, tra il 1909 e il 1916, ebbe un ingaggio fisso. In questo
teatro interpretò la Sposa venduta di Bedřich Smetana (diretta da Gustav Mahler), che qui
non era ancora conosciuto, ma lei lo rese celebre nel giro di alcune settimane.
Tra i suoi corteggiatori e pretendenti c’erano i più famosi rappresentanti del mondo
musicale dell’epoca: Richard Strauss, che compose per lei l’opera Salomè, ed il famoso
cantante Enrico Caruso, che chiese senza successo la sua mano. Veniva ammirata anche
dal direttore d’orchestra Arturo Toscanini e dal compositore Giacomo Puccini. Quest’ultimo
compose per gli Americani l’opera La fanciulla del West e assegnò il ruolo principale di
Minnie proprio ad Ema Destinnová. In quest’opera si esibì anche il baritono francese di
origine araba Dinh Gilly, che divenne l’amante della cantante. La accompagnava nelle
tournée in Europa ed in Boemia, imparò persino il ceco e si esibì con lei nel ruolo di
Přemysl nell’opera Libuše.
Per quanto riguarda il repertorio operistico mondiale, il ruolo della Carmen era
quello che la cantante apprezzava più di tutti, mentre, nell’ambito nazionale, il Dalibor era
da lei considerato come la miglior opera ceca in assoluto. Nel 1908, quand’era oramai
trentenne, si esibì in una grande serie di rappresentazioni al Teatro nazionale di Praga.
Nel 1914 acquistò, assieme a Gilly, un piccolo castello fatiscente a Stráž nad
Nežárkou, nella Boemia Meridionale, e lo fece ristrutturare. Qui portò tutte le sue preziose
collezioni – mobili, porcellane, gioielli e quadri. Amava la pesca, i fiumi e i laghetti della
zona. Nel 1923 sposò Josef Halsbach, un tenente dell’aviazione di vent’anni più giovane di
lei. Nel momento peggiore, però, questi la lasciò. Durante la guerra, a causa del suo
patriottismo venne internata nel suo castello; qui perse ogni contatto internazionale e alla
fine del conflitto non poté più continuare come prima la sua carriera oltreoceano. Si esibì
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in alcuni concerti in Boemia ed in Moravia per risvegliare lo spirito nazionale. Tra il 1919 ed
il 1921 intraprese ancora tre tournée in America e nel 1928 trionfò per l’ultima volta a
Londra. Fino al 1924 si esibì occasionalmente al Teatro Nazionale, anche se non fece mai
parte del suo gruppo. Il Teatro Nazionale la nominò almeno suo membro onorario. Nel
1926, assieme al compositore Jindřich Jindřich partecipò ad una serie di concerti in
campagna; diede anche lezioni di canto, ma, a causa dell’avanzare di una grave malattia e
per le critiche ricevute dal suo paese, si ritirò definitivamente. Trascorse gli ultimi momenti
di vita nel suo castello di Stráž. È morta a České Budějovice.
fonte: internet

an

AKTUALITY / ATTUALITÀ
Slavné bonmoty Giulia Andreottiho
Je to asi měsíc, co ve věku 94 let odešel bývalý sedminásobný předseda italské
vlády Giulio Andreotti. Na těchto několika řádkách by určitě nemělo smysl se zabývat jeho
dlouhou politickou kariérou, na kterou existuje mnoho odlišných názorů, popsaných v celé
řadě fundovaných knih. Já bych si jen dovolil připomenout jeho jednu stránku, pro kterou
byl často sympatický i těm, kteří s jeho politikou a činy zásadně nesouhlasili: jeho smysl
pro humor, pro ironii a schopnost dělat si legraci i sám ze sebe. Což mnohým dnešním
politikům chybí a tak různé televizní debaty se stávají ostrou hádkou, kdy jeden se snaží
přehlušit druhého.
Na rozdíl od drtivé většiny italských premiérů byl Andreotti Říman a zachoval si i do
vysokého věku to, co je na obyvatelích Věčného města asi nejsympatičtější – jistý odstup a
neschopnost být fanatik. Protože si myslím, že fanatikové, kterých je i v Římě dost, se v
tomto městě nenarodili.
A tak, pokud dovolíte, několik jeho slavných bonmotů:
“Aveva spiccatissimo il senso della famiglia. Infatti era bigamo e oltre”
(Měl silný smysl pro rodinu. Měl vlastně dvě a možná i víc)
“Se non vuoi fare sapere una cosa in fondo, non devi dirla nemmeno a te stesso”
(Když skutečně nechceš vědět do hloubky jednu věc, neřikej jí ani sobě)
“Non importa che le citazioni siano esatte: l‘essenziale è proporle con voce ferma e grande
sicurezza”
(Není důležité citovat přesně, hlavně je třeba to pronášet pevným hlasem a sebejistě)
“Ai grandi leader bisognerebbe fare l’esame antidoping”
(Velkým leaderům by se měla udělat antidopingová zkouška)
“Non basta avere ragione. Bisogna che gli altri te la riconoscano”
(Nestačí mít pravdu, hlavně je třeba, aby ti to uznali)
“Che cosa farei se potessi compiere un gesto di potenza assoluta? Sicuramente qualche
sciocchezza”
(Co bych udělal, kdybych měl na okamžik absolutní moc? Určitě nějakou hloupost)

9

Zpravodaj Associazione Praga
“Governare è distribuire equamente lo scontento”
(Vládnout znamená rozdělovat spravedlivě nespokojenost)

“Ho la coscienza di essere di statura media, ma se mi giro intorno non vedo giganti”
(Vím, že nejsem žádný velikán, ale když se podívám kolem tak žádného giganta nevidím)
“In politica riconoscenza è solo speranza di nuovi favori”
(V politice vděčnost je jen naděje na další výhody)
“Come contribuenti avete ben ragione a sconsigliare che si uccidano le galline dalle uova
d’oro. Qui però ci sono un po’ troppe galline stitiche”
(Jako daňoví poplatníci máte pravdu, když říkáte, že se nemají zabíjet slepice dávající zlatá
vejce. Ale tady je trochu moc slepic se zácpou)
“Non attribuiamo i guai di Roma all’eccesso di popolazione. Quando i romani erano solo
due, uno uccise l’altro”
(Nepřičítejme problémy Říma přelidnění. Když byli jen dva Římani, jeden zabil druhého)
A bylo by jich mnohem víc.

Josef Kašpar

Národní muzeum připomíná mírové rozdělení Československa
Pomník Nikdy nevystřelené kulky jako
symbol klidného rozdělení Československa v
roce 1993 byl v červnu odhalen v Nové
budově Národního muzea. Právě objekt
bývalého Federálního shromáždění je
místem, kde se o rozdělení státu
rozhodovalo. Výstavou, která má podle
pořadatelů ukázat pozitivní příklad, že
rozdělení země nebo jiné dějinné zvraty lze
provést pokojnou cestou, zároveň začíná
kampaň na podporu Českého helsinského
výboru. "Rozdělování států bylo v historii vždy synonymem špatných zpráv, proto si mírové
rozdělení Československa zaslouží být oslavováno. Nikdy nevystřelená kulka je proto
hlavním symbolem kampaně i pomníku," uvedl Gilles Berouard, ředitel agentury Havas
Worldwide Prague, která je autorem nápadu.
"Ač byl poslední zákonodárný sbor společného státu Čechů a Slováků někdy
svědkem ostrých slovních bitev, nikdy zde nedošlo k bitvě skutečné," dodal Michal Lukeš,
ředitel Národního muzea, které budovu bývalého Federální shromáždění už několik let
spravuje. Národní muzeum výročí rozdělení Československa připomnělo ve své Nové
budově již v lednu putovní výstavou 20 let na českých a slovenských náměstích, která
prostřednictvím fotografií mapovala významné mezníky v historii obou států od jejich
rozdělení. Vitrína s Nikdy nevystřelenou kulkou je k vidění zdarma od 19. června ve
vstupních prostorách Nové budovy Národního muzea. Spuštěna byla také facebooková
stránka s názvem Nikdy nevystřelená kulka, na které budou zveřejňovány informace o
kampani.
zdroj: internet

an
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Co nového na českých divadelních prknech a knižních pultech?
V loňském roce jsem s manželem shlédla v kouzelném prostředí na zámku Hluboká
v jižních Čechách premiéru muzikálu CASANOVA autorů hudby Zdeňka Bartáka a libreta a
textů písní Petra Markova. Není to jejich první společné hudební dílo (v nedávné minulosti
v Praze uváděný např. Baron Prášil). Ve výborné režii Zdeňka Pikla a neméně dobře
zahraný a zazpívaný amaterským místním divadelmím souborem. Nyní byl „Casanova“
uveden 23. května v obnovené „profesionální“ premiéře v divadle Broadway (dříve kino
Světozor) v režii Filipa Renče a se zpěvákem kapely Kabát Josefem Vojtkem v roli
Casanovy. Všechny texty jsou napsány krásnou češtinou, hudba je chytlavá a tak vám
představení uteče jako voda. Rozhodně doporučuji při návštěvě Prahy tento muzikál
navštívit a pokud se octnete v letních měsících v jižních Čechách poblíž zámku Hluboká,
kde budou toto představení opět uvádět, zajděte se rozhodně podívat. Nejen pěkné
písničky, ale i celá atmosféra zámku vás zcela pohltí.
Pravidelně dostávám pozvánky na křtění knížek do knihkupectví Luxor na
Václavském náměstí v Praze. Jeden z křestů se týkal spisovatelky a scénáristky Daniely
Fischerové, absolventky FAMU, která píše knížky, divadelní hry a scénáře už přes čtyřicet
let. Za rozhlasovou hru VELKÁ VTEŘINA získala první cenu v celoevropské soutěži EBU.
Tentokrát vstoupila na pole zcela nové, a to na pole detektivního žánru – a hned úspěšně.
Jde o dvě detektivní knížky rozdělené vždy na tři novely. První knížka se jmenuje
SVÁTEČNÍ VRAŽDY a druhá TŘI VRAŽDY A KRÁL, z nichž jeden z příběhů „To nejlepší nás
ještě čeká“, byl oceněn ve scénáristické soutěži Filmové nadace RWE & Studio Barrandov v
únoru 2011. Obě knížky vyšly v letošním roce v nakladatelství Mladá fronta.
Další pozvánkou do stejného knihkupectví byl křest knížky TADY VŠUDE BYLLadislav Smoljak – Očima přátel, synů a dcer. Křtění a autogramiáda proběhla ve velice
dojemném duchu. Zúčastnil se nejen dlouholetý spoluautor divadelních představení a
kamarád Zdeněk Svěrák a kmotr knížky herec Josef Abrhám, řada osobních přátel, např.
akad. sochař Jiří Laštovička, filmový historik Pavel Taussig, ale zejména všechny
Smoljakovy děti. Jedna z dcer přiletěla jen pro tuto příležitost na jeden den z Londýna, kde
v současnosti žije. Kniha je plná osobních vzpomínek, přibližuje Smoljaka v různých
životních situacích – od malého žáka, přes asistenta na Fakultě technické a jaderné fyziky,
redaktora, herce, režiséra a zejména spolutvůrce společně se Z.Svěrákem postavy Járy
Cimrmana. Ale také vystupuje jako obyčejný táta, děda, kamarád. Kniha vyšla v
nakladatelství Fragment v roce 2013.
Případnou hezkou podívanou v divadle a hezké počtení na léto přeje
Karina Havlů

Bohemia JazzFest 2013
Dal 10 al 20 luglio nelle piazze storiche di nove città della Repubblica Ceca apre le
danze l’ottava edizione del festival internazionale Bohemia Jazz Fest.
Un detto dice che non esiste un ceco che non sia musicista e la passione del popolo
ceco per la musica jazz ci fa pensare che forse un pizzico di ragione c’è. Siete in procinto di
partire per la Repubblica Ceca? Unite il vostro viaggio culturale e gastronomico con le
emozioni vissute al festival della musica jazz. Pilsen, Domažlice, Tábor, Liberec, Olomouc,
Brno, Zlín, Prachatice, Praga: ecco le nove città teatro del suddetto evento estivo.
Nelle precedenti edizioni il Bohemia Jazz Fest è diventato uno dei più grandi festival
della musica jazz in Europa con ingresso gratuito. L’evento, con la sua straordinaria
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combinazione di suoni e grandiose scenografie di piazze storiche, ogni anno attira ben
80mila visitatori. In Repubblica Ceca stanno arrivando artisti provenienti da dodici Paesi del
mondo per esibirsi offrendo al pubblico, oltre alla musica jazz, anche un coinvolgente
miscuglio di blues, funk e world music.
L’edizione di quest’anno presenterà nella sezione delle star anche i due migliori
gruppi musicali statunitensi – the Terence Blanchard Quintet e Medeski, Martin & Wood. La
recente strepitosa scoperta americana, la cantante jazz Cécile McLorin Salvant, si unirà
nella sua performance con due importati cantanti europee, la danese Sinne Eeg e la
norvegese Karin Krog. Il veterano ceco della chitarra blues, Luboš Andršt, sta preparando
un programma speciale, in calendario l’11 luglio a Praga, una jam session in cui si esibirà
con il fondatore artistico del Bohemia Jazz Fest, Rudy Linka. Entrambi hanno sperimentato
la performance comune già l’anno scorso in un’indimenticabile anteprima a Tábor e tutti i
loro fans non vedono l’ora di poterla rivedere durante l’edizione di quest’anno a Praga.
fonte: CzechTourism Milano

an

Marilyn
Jízdárna Pražského hradu, 30⁄05 - 20⁄09⁄2013
Po úspěchu ve Florencii Museo Salvatore Ferragamo, založené na počest života a
práce Salvatore Ferragama, s potěšením představuje svůj projekt v Praze. Jedinečná
výstava s názvem Marilyn se uskuteční v elegantních prostorách Jízdárny Pražského hradu
od 30. května do 20. září 2013. Výstava,
kterou pořádá Správa Pražského hradu ve
spolupráci s Museo Salvatore Ferragamo a
společnost Armentano, představuje módní
ikonu a kulturní fenomén Marilyn Monroe
prostřednictvím všech dostupných médií.
Výstava zahrnuje 30 párů bot a téměř
50 modelů z hereččina šatníku, které se
objevily v jejích nejslavnějších filmech, které
nosila v osobním životě a na veřejnosti.
Oděvy a doplňky, z nichž se časem – jako z
čehokoli, čeho se dotkla – staly kultovní
předměty, po kterých pátrají sběratelé na celém světě a které se na aukcích prodávají za
astronomické částky. Výstava rovněž spojuje různé umělecké obory: fotografii – protože
Marilyn byla bez pochyby nejvíce fotografovanou ženou dvacátého století – a film –
protože byla vynikající herečkou, která dokázala zahrát širokou škálu rolí a charakterů a
zároveň přinášet něco nového. Zvláštní pozornost je věnována umění dvacátého století
(Warhol, Klein, Rotella a Canevari) i klasickému umění (Soldani, Dandini, Susini, Furini a
Canova), z něhož popartový obraz Marilyn Monroe čerpá figurativní archetypy nezbytné
pro její zvěčnění. Společně s těmito mistrovskými díly budou promítány ukázky z dobových
filmů a vystaveny obálky magazínů z celého světa a hereččiny originální písemnosti.
Výstava se koná pod záštitou: Prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana,
Italského velvyslanectví v Praze, Amerického velvyslanectví v Praze a v partnerství:
Americké obchodní komory v České republice Italsko-české obchodní a průmyslové
komory.
zdroj: ČTK

an
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Retrospektiva di Rosťa Košťál a Milano
Il Museo Fondazione Luciana
Matalon ospita dal 19 giugno al 20 luglio
2013 la mostra Retroperspektiva del
fotografo ceco Rostislav Košťál. Per
Košťál è importante il sentimento,
l’emozione e la ricerca di bellezza che è
possibile praticare grazie ed attraverso
l’arte fotografica. Nelle parole del critico
Jiří Pátek: “in retrospettiva verrebbe da
confrontare l’incomparabile: ieri e oggi.
Razionalmente, un simile paragone non
ha senso, anche se a volte i sentimenti possono essere più importanti dei fatti. Rostislav
Košťál iniziò a fotografare quarant’anni fa e continua tutt’ora, e a prescindere dal soggetto,
è la continuità ad essere ammirevole. E’ il frutto di entusiasmo e vera devozione”.
Nato il 3 giugno 1943 a Brno, capitale culturale e politica della Moravia, Repubblica
Ceca, Rostislav Košťál si è laureato presso l’Università Tecnica di Brno (Politecnico) alla
Facoltà di ingegneria civile nel 1965. Ha studiato fotografia, dal 1963 al 1967, con il prof.
O. K. Hrubý e Ant. Hinšt alla prestigiosa scuola LŠU di Brno. Si è inoltre applicato allo
studio del disegno del professor Doubrava (Facoltà di Architettura del VUT Politecnico di
Brno). Ha vissuto i principali momenti storici politici dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale sino alla “rivoluzione di Velluto” del 1989, attraverso la repressione Ungherese e
la primavera di Praga, schiacciata dall’invasione dei carri armati del patto di Varsavia e,
tutto ciò, ha sicuramente lasciato una cicatrice nel suo “candore dell’istante”. E’ membro e
fondatore del movimento EPOS (Horák, Košt’ál, Maršálek Sikula) dal 1967, e dal 1975-76 è
membro della riunione del gruppo SETKÁNÍ (Balíček, Borovička, Bílek, Košťál, Kuščynskyj,
Michl, Myška, Sikula, Tůma, Weinertová), dell’ASCF (Autore della Associazione dei
Fotografi Cechi) e dell’A.FIAP (Artista de la Fédération Internationale de l'Art
Photographique).
Fondazione Luciana Matalon
Foro Buonaparte, 67 Milano
Orari: dal martedì al sabato dalle 10 alle 19, domenica e lunedì chiuso
Ingresso libero
fonte: internet
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Výstava mapovala pozapomenutý život italských uprchlíků
I přes to, že výstava již skončila, jsme pokládali za zajímavé postoupit Vám zajímavý
článek o italských uprchlících v naší zemi.
Domažlice - Sedlákům na polích, prodavačům v krámcích i v plzeňské Škodovce
pomáhali italští uprchlíci, kteří se do středních a západních Čech dostali po vstupu Itálie do
1. světové války.
„Byli to obyvatelé oblasti Trentino v severní Itálii. Po vstupu jejich země do války
byla nařízena evakuace civilního obyvatelstva. Lidé si mohli zabalit jen 15 kg věcí a museli
opustit své domovy. Byli vysláni směrem na Salzburg, odešlo asi 70 tisíc lidí, 20 tisíc jich

Zpravodaj Associazione Praga

13

dorazilo do Čech. Mnoho se jich
dostalo do Stříbra, Nevěděli, kde
jsou, nikomu nerozuměli. Původně
tu měli být pár dní či týdnů, ale
jejich pobyt se protáhl na pět let,"
popsal válečné peripetie uprchlíků
Josef Nejdl, ředitel Muzea Chodska, které propůjčilo svůj ochoz k uspořádání výstavy, jež
mapuje pobyt Italů i jejich tehdy vzniklé pevné pouto k Česku.
Činí tak prostřednictvím fotografií, článků z tisku i autentických dopisů. přibližuje
příběhy jednotlivých rodin i potomků původních uprchlíků. Italové se museli postupně
zapojit do běžného života v Čechách a přes počáteční nedůvěru se stali i součástí
společenského života. Vytvořili si tak silné vazby k místním obyvatelům.
„Po 1. světové válce Trentino připadlo Itálii a uprchlíci se tak mohli vrátit domů. V
této oblasti jsou dodnes patrné silné vazby na Česko. Tamní kuchařky dobře znají knedlíky,
koláče i buchty. Zpívají se tam také české písničky," řekl Josef Nejdl. I když není na
Domažlicku přesně zdokumentován případný pobyt italských emigrantů, je možné, že se
díky jejich vysoké koncentraci v blízkém Stříbře dostali i do našeho regionu. „Expozice je
vhodnou příležitostí oživit si povědomí o pobytu italských uprchlíků na našem území,
protože na tuhle část historie se pozapomnělo," řekl ředitel muzea. Materiály byly
zapůjčené Společností přátel Ledra.
zdroj: internet

an

Hostem Tance Praha choreograf Giulio D'Anna
Jedním ze zahraničních hostů mezinárodního
festivalu Tanec Praha byl italský tanečník a
choreograf Giulio D'Anna, působící v Amsterdamu,
kde v roce 2009 absolvoval School for New Dance
Development.
Jako choreograf se zajímá o fúzi různých
divadelních jazyků a o zkoumání mezilidských
vztahů, životních situací a emocí prostřednictvím
tance. V pražském divadle Archa Giulio D'Anna
představil svoji choreografii Parkin'Son, v níž vystupuje spolu se svým otcem, kterému byla
před několika lety diagnostikována Parkinsonova choroba. Oba protagonisté se obnažují,
doslova i metaforicky, a pomocí pohybové a audiovizuální koláže předkládají svědectví o
svém životě, vzájemných vztazích, tělesných změnách, touhách i vizích do budoucna.
zdroj: Rozhlas.cz
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Praga romantica avrà nel suo metrò il treno dell’amore
La “metropolitana dell’amore” non poteva che nascere in una delle città più
romantiche: Praga. La capitale della Repubblica Ceca vuole lanciare a fine anno un
progetto per venire incontro alle esigenze di chi, a causa della vita stressante e caotica,
non ha nemmeno il tempo per cercarsi una compagna o un compagno. Come ha spiegato
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il settimanale Týden, gli ultimi vagoni di ogni treno saranno destinati in modo particolare a
donne e uomini single. In questo modo, sarà più facile per loro scambiare qualche parola o
addirittura conoscersi tra una fermata e l’altra. L’idea è venuta alla direzione dei trasporti
urbani e ora sono stati commissionati alcuni sondaggi prima del lancio. “Con la vita che
facciamo, alla gente mancano le occasioni per conoscersi. Qui ne avranno la possibilità”.
“Nella metro la gente legge, studia. Perché non approfittarne per trovare un partner?” dice
Filip Drábek della società Ropid, l’organizzatore dei trasporti integrati. Di certo la possibilità
di conoscere un’altra persona non manca su una metropolitana che ogni giorno vede
passare dalle sue porte scorrevoli circa un milione e mezzo di passeggeri.
Fu realizzata nel 1974, in piena epoca comunista, per essere il fiore all’occhiello
delle infrastrutture nei Paesi dell’Est. Le carrozze dell’amore, dicono i dirigenti di Ropid,
non escluderanno gli altri passeggeri. Anche chi non è single potrà salire a bordo. I primi
sondaggi, fra cui quello condotto online dal magazine Týden, hanno mostrato un’opinione
pubblica divisa. Il 46 per cento degli intervistati, infatti, si è detto entusiasta dell’iniziativa.
Un altro 46 l’ha invece criticata, dicendo che non avrebbe senso. Resta un 8 per cento che
non si esprime. C’è comunque chi sostiene che questi treni potrebbero contribuire a
risolvere la crisi dei matrimoni nella Repubblica Ceca. La percentuale di persone sposate si
è dimezzata dal 1970 ad oggi. Contro un aumento dei divorzi che è passato da 2,2 a 2,7
per ogni mille abitanti. I media nazionali lamentano anche il fatto che nel Paese nascano
sempre meno bambini.
fonte: Il Venerdì de La Repubblica, autore: Alessandro Carlini

ma

Google celebra l’anniversario di Kafka
130 anni fa, esattamente il 3
luglio del 1883, nasceva a Praga lo
scrittore Franz Kafka, uno degli autori
più rappresentativi della letteratura del
XX secolo. Nel giorno del suo
anniversario, Google ha deciso di
dedicargli un tributo
attraverso il tradizionale doodle sulla sua homepage, che per l’occasione
rappresentava una delle sue opere più famose, “La metamorfosi”: il
disegno ritraeva proprio il protagonista Gregor Samsa, commesso
viaggiatore che un giorno si sveglia nel corpo di un insetto.
Ma Google non è certo il solo a ricordarsi di Kafka: anche la sua
patria gli rende omaggio dedicandogli un francobollo con un’immagine
che associa lo scrittore a un insetto. Compare anche un orologio, ad
indicare lo scorrere, inesorabile ed infinito, del tempo.
fonte: internet

sdc

Cechi in Italia
Vi siete mai domandati quanti sono i cechi in Italia? Ecco la risposta, non sono
tanti... Però, personalmente ho riflettuto sul fatto che alcuni nostri connazionali hanno
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anche la cittadinanza italiana e quindi, probabilmente, non risultano nella classifica. Ma
non sarà comunque un numero significativo.
Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Ceca al 1° gennaio 2011
Cechi in Italia: 6.134 su 4.570.317 stranieri in Italia (0,13%)
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti cechi:

Cechi
Regione

Maschi Femmine

Totale

% su
Variazione
tutta
% anno
%
la
precedente
popolaz.
straniera

1. Lombardia

156

771

927 15,1%

0,09%

+2,1%

2. Veneto

156

602

758 12,4%

0,15%

+0,4%

3. Emilia-Romagna

117

562

679 11,1%

0,14%

+0,7%

82

468

550

9,0%

0,15%

+5,2%

5. Lazio

124

419

543

8,9%

0,10%

0,0%

6. Trentino-Alto Adige

149

338

487

7,9%

0,54%

+5,0%

7. Piemonte

63

275

338

5,5%

0,08%

+5,6%

8. Friuli-Venezia Giulia

48

249

297

4,8%

0,28%

+5,7%

9. Marche

60

224

284

4,6%

0,19%

+5,2%

10. Umbria

28

171

199

3,2%

0,20%

+4,7%

11. Abruzzo

28

165

193

3,1%

0,24%

+3,2%

12. Liguria

32

137

169

2,8%

0,13%

+3,0%

13. Puglia

27

135

162

2,6%

0,17%

-20,2%

14. Sicilia

21

126

147

2,4%

0,10%

+14,8%

15. Campania

21

108

129

2,1%

0,08%

-4,4%

16. Sardegna

13

109

122

2,0%

0,32%

+6,1%

17. Calabria

10

77

87

1,4%

0,12%

-5,4%

18. Molise

6

21

27

0,4%

0,30%

+17,4%

19. Basilicata

3

18

21

0,3%

0,14%

+5,0%

20. Valle d'Aosta

1

14

15

0,2%

0,17%

+7,1%

1.145

4.989

6.134

0,1%

+2,1%

4. Toscana

Totale ITALIA
fonte: ISTAT

an
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Portál „Žijeme v zahraničí“ pro krajany a služby exportérům
Portál, který vznikl pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Tomáše
Duba, si klade za cíl prostřednictvím krajanů, kteří znají dobře místní prostředí, zvyklosti a
obchodní příležitosti, pomoci českým exportérům. Krajané při registraci na webu
www.zijemevzahranici.cz vyplní kontaktní informace a kvalifikační profil. Dále vyznačí
služby, které mohou českým exportérům v dané zemi nabídnout. Může se jednat o
překlady, administrativu, asistenci při účasti na veletrzích v zahraničí, cestovní služby,
průzkum trhu, telemarketing, tisk a rozesílání nabídek, správu e-shopu, provizní prodej,
obchodní zastoupení a navazující služby (účetní, daňové a právní). Čeští exportéři mohou
následně získat kontakty s nabídkovým profilem registrovaných krajanů v konkrétní zemi –
v našem případě v Itálii. Oba subjekty se pak přímo dohodnou na zadání a rozsahu práce.
Ideálním výsledkem by měla být rychlejší a efektivnější orientace na zahraničních trzích
pro české exportéry, investory a zájemce o další formy spolupráce.
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Doporučuje se častá návštěva portálu www.zijemevzahranici.cz, kde jsou průběžně
uveřejňovány konkrétní poptávky služeb ze strany českých exportérů.
Krajané a firmy v zahraničí se mohou registrovat na www.zijemevzahranici.cz.
Vybrané služby se označí v rámci registrace a u jednotlivých služeb se doporučuje vložit
textové upřesnění – např. orientační hodinové sazby, dosavadní zkušenosti, vzdělání či
reference. Pro případné dotazy kontaktujte +420 212 240 600 nebo pište na e-mail
registrace@zijemevzahranici.cz.
zdroj: webové stránky Velvyslanectví ČR v Římě

an

První český tabletový týdeník Dotyk
Upozorňujeme Vás na nový informační zdroj první český ryze tabletový týdeník Dotyk, který se k
našim krajanům může dostat v okamžik vydání, bez
časové prodlevy, bez předplatného, zcela zdarma,
pouhým stažením do tabletu.Vydavatelství Tablet Media,
a. s. (vznik leden 2013) je prvním vydavatelstvím v
České republice, které se specializuje na publikaci časopisů prostřednictvím tabletů.
3. května 2013 vyšlo 1. číslo prvního titulu tohoto vydavatelství – společenský
týdeník Dotyk. Tabletový týdeník Dotyk reflektuje témata, která jsou společensky důležitá,
nabízí originální pohledy a názory, snaží se dokázat, že média v dnešní rychlé době nemusí
být povrchní. A také to, že tabletová novinařina může být neuvěřitelně přitažlivá. Formou
plně využívá tabletovou platformu – je multimediální, hravý. Texty jsou doprovázeny
fotogaleriemi, interaktivními grafy, videem, audio ukázkami. Redakci tvoří zkušení novináři,
kteří prošli řadou médií a externisté - odborníci z řad vědců, lékařů, ekonomů nebo
umělců. Ředitelkou redakcí a šéfredaktorkou je Eva Hanáková, která byla v letech 2007 2011 šéfredaktorkou týdeníku Ekonom. Před tím řídila sekci Podniky a trhy Hospodářských
novin.
Tabletový týdeník Dotyk je ke stažení zdarma, pro majitele iPadů či iPhonů v App
Store, pro majitele tabletů a smartphonů s operačním systémem Android v Google Play.
Dotyk vychází každý pátek, pokud čtenář schválí po stažení aplikace automatickou
notifikaci, dostává upozornění na nové vydání magazínu v Kiosku.
Více o novém čísle lze najít na www.tabletmedia.cz, kde je také možné se
zaregistrovat pro získávání informací o obsahu nového vydání a o novinkách vydavatelství.
Hezké čtení přeje,

Markéta Houdková
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Pozvánka na konferenci - Sestra Vojtěcha
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DĚTSKÝ KOUTEK / L’ANGOLO DEI BAMBINI
Brouček
Malý brouček spinkal v trávě,
probudil se dneska právě,
protáhl si nožičky,
hlavičku i ručičky.
Na nohy vzal bačkorky
a utíkal do školky.
Tak je tady všechny máme
a hezky se přivítáme.
„Dobrý den!“

Žabák a žába
Kvak, kvak, kvak,
žabák do tůně spad.
Žabka za ním skočila,
šatičky si smočila.

Pampeliška
Žluťoučká, jak slunce jsem,
paprskama zářím všem.
Věnečky ze mě děláte,
jako bylinku mě sbíráte.
zdroj: internet

an

Čert a Káča - Božena Němcová
V jedné vesnici byla stará děvečka, jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k
tomu ještě pár zlatých peněz, ale kdyby byla celá v zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten
nejchudší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku, a leckdy
posluhu potřebovala, ale kdyby byl mohl někoho krejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl
by jí toho nejmenšího udělal, protože se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo
na deset honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká, a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již
pomalu čtyřicet let. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne
muzika, bylo to i tu; jak se ozvaly u rychtářů aneb v hospodě dudy, hned byla plná sednice
hochů, v síni a po náspi stála děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča;
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hoši na děvčata kývali, a ty se ubíraly do kola, ale
Kačence se toho štěstí co živa byla ani jednou
nedostalo, ač by dudákovi třeba sama byla
zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece
ani jednu neděli. Jedenkráte jde také a myslí si
po cestě: "Tak stará jsem již, a ještě jsem s
hochem netancovala, není-li to k zlosti? Věru
dnes bych tancovala třeba s čertem."
Se zlostí přijde do hospody, sedne ke
kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere.
Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém
oděvu, sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si
nalít. Děvečka přinese pivo, pán je vezme a nese
Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila,
že má ten pán pro ní takovou čest, chvilku se
upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán
džbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho
dudákovi a křičí: "Sólo, hoši!" Hoši se rozstoupí, a
pán si bere Káču k tanci.
"I kýho šlaka, kdopak asi je?" ptají se staří
a sestrkují hlavy; hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají
hubu zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějou. Ale Káča neviděla žádného, ona byla
ráda, že tancuje, byť by se jí byl celý svět smál, nebyla by si z toho pranic dělala. Celé
odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou, kupoval marcipán i sladkou vodku, a když
přišel čas jít domů, vyprovázel ji po vsi.
"Kéž bych mohla s vámi tak do smrti tancovat jako dnes," pravila Káča, když se měli
rozcházet.
"I to se ti může stát, pojď se mnou."
"A kde zůstáváte?" "Chyť se mě kolem krku, já ti povím."
Káča ho popadla, ale v tom okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní rovnou k
peklu. U vrat se zastavil a tloukl, kamarádi přišli, otevřeli, a když uviděli tovaryše, že je celý
upachtěn, chtěli mu ulehčit a Káču z něho sundat. Ale ta se držela jako klíště a živou mocí
se odtrhnout nedala; chtěj nechtěj musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi
odebrat.
"Koho si to neseš?" ptal se ho pán.
A tu povídal čert, Jak chodil po zemi, že zaslechl Káčin
nářek o tanečníka, a mysle ji trochu zastrašit, že se s ní
pustil do tance, a pak že jí na chvíli také peklo chtěl
okázat. "Já nevěděl," dokončil, "že se mě nebude chtít
pustit."
"Protože jsi hlupák a naučení moje si
nepamatuješ," vyjel na něj starý pán. "Dříve než s kým
co začneš, máš jeho smýšlení znát; kdybys byl na to
vzpomněl, když tě Káča vyprovázela, nebyl bys ji bral s
sebou. Nyní se mi kliď z očí, a hleď, jak se jí zbavíš."
Pln mrzutosti štrachal se čert s pannou Kačenkou
na zem. Sliboval jí hory doly, jestli se ho pustí, proklínal
ji, ale všecko nic platno. Utrmácen, rozzloben přijde se svým břemenem na jednu louku,
kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v
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obyčejného člověka, a tedy ho ovčák nepoznal. "Kohopak to nesete, příteli?" ptá se
důvěrně čerta.
"Ach, milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani
nepomysle, tu mi skočí ta ženská na krk a nechce se mě živou moci pustit. Chtěl jsem ji
nést až do nejbližší vesnice a tam ji nějak odbýt, ale nejsem v stavu, nohy pode mnou
klesají."
"No, počkejte chvilku, já vám od té neodbyty pomohu, ale ne na dlouho, protože
musím zase pást; asi na půl cesty ji odnesu."
"I to budu rád."
"Slyšíš, ty, chyť se mě," křičel ovčák na Káču.
Sotva to Káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý
ovčák co nést Káču a hrozný velký kožich, který si byl ráno od nádvorníka vypůjčil. Avšak
ho to také dost brzo omrzelo; i myslil, jak by se Káči zbavil. Přijde k rybníku, a tu mu
napadne, aby ji tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ni svléknout! Byl mu sice dost
volný, a proto se o to pomalounku pokoušel, jestli by to šlo. A hle! vyndá jednu ruku, Káča
neví nic, vyndá druhou, Káča neví ještě nic, odundá první pentličku z knoflíku, oddělá
druhou, třetí a žblunk - Káča leží v rybníce i s kožichem.
Čert nešel za ovčákem, on seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzo-li se ovčák s
Káčou navrátí. Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně pospíchal ovčák k louce,
mysle, že bude cizinec již snad u vesnice a ovce že jsou samotny. Když se spatřili, koukal
jeden na druhého. Čert, že jde ovčák bez Káči, a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se
domluvili, řekl čert k ovčákovi: "Já ti děkuju, tys mi velkou stužbu prokázal, neboť bych se
byl snad musel do soudného dne s Káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu, a jednou se ti
bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi z nouze pomohl, povím ti, že jsem čert."
To dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát, pak pravil sám k sobě:
"Jsou-li všichni tak hloupí jako on, tedy je dobře."
Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost; jsa
svobodným pánem nade vším, požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v
rozkoších, jakýchž jen svět podat může, a když nastala noc, ozýval se z knížecích síni zpěv
rozpustilých hýřivých mladíků. Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než
sám pán. Co neprohýřil kníže, nechali si oni dva, a ubohý lid nevěděl, kde má již peněz
nabrat. Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s
jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá, a milost boží tomu,
kdo by se vůli jeho protivil! Kdož by mohl takového panovníka milovat? Po celé zemi
proklínal lid knížete i správce země. Jedenkráte, když nevěděl již, co si má vymyslit,
povolal kníže hvězdáře a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář
uposlechl a zkoumal v hvězdách, jaký konec vezme život tří marnotratníků.
"Odpusť, knížecí Milosti," řekl, jsa hotov se svým zkoumáním, "tvému životu i tvým
správcům hrozí takové nebezpečenství, že se; to vyřknouti obávám."
"Jen mluv, ať je to cokoliv! Ty ale zde zůstat musíš, a nevyplní-li se tvá slova,
přijdeš o hlavu."
"Já se milerád spravedlivému rozkazu podvoluji. Poslyš tedy: než bude druhá čtvrt
měsíce, přijde pro oba správce čert, v tu a tu hodinu, ten a ten den, a v úplňku přijde pak i
pro tebe, knížecí Milosti, a všecky tři vás za živa do pekla odnese."
"Do vězení odveďte toho lživého šejdíře!" poručil kníže, a služebníci učinili podle
rozkazu. V srdci nebylo knížeti, jak se stavěl; slova hvězdářova otřásla jím jako hlas
soudný. Poprvé se v něm ozvalo svědomí! Správce odvezli napolo mrtvé domů, žádný z
nich do huby nevzal. Sebravše všechno jmění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali
hrady ze všech stran zatarasit, aby pro ně čerti přijít nemohli. Kníže se obrátil na pravou
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cestu, žil tiše a pokojně, a zponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad
přece krutý osud nevyplní.
O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání; den jak den pásal své stádo a nestaral
se pranic, co se ve světě děje. Jednoho dne znenadání stojí před nim čert a praví k němu:
"Přišel jsem, ovčáčku, abych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám
odnést do pekla bývalé správce země, protože okrádati chudý lid a knížeti zle radili. Me víšli co, poněvadž vidím, že se
polepší, nechám je tu a přitom
se ti hned odměním. Až přijde
ten a ten den, vejdi do prvního
hradu, kde bude množství lidu.
Až se strhne v hradu křik,
služebníci vrata otevřou a já
pána pryč povedu, tu ke mně
přistup a řekni: "Odejdi v tu
chvíli, sice bude zle!" Já tě
poslechnu a půjdu. Potom si
ale dej od pána dva pytle zlata
dát, a nebude-li chtít, řekni
jen, že mě zavoláš. Od toho jdi
k druhému hradu, a též tak
udělej a stejný plat požádej. S
penězi ale dobře hospodař a užívej jich k dobrému. Až bude měsíc v úplňku, musím odnést
samého knížete, než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit, sice bys musel vlastní
svou kůži nastavit." To dořekl a odešel.
Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke
hradu, kde jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva stály
tu a dívaly se, až čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufanlivý křik, vrata se otevřou,
a černý táhne pána ven, zsinalého a napolo mrtvého. Tu vystoupí z lidu ovčák, vezme
pána za ruku a čerta odstrčiv volá: "Odejdi, sice bude s tebou zle!" Tu chvíli čert zmizí, a
potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva
pytle zlata, poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškáni vydalo.
Spokojen šel ovčák k druhému hradu, a též tak dobře jak u prvního pořídil. Rozumí
se samo sebou že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl, neboť se beztoho pořád
poptával, jak to s pány dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyřmi koňmi pro
milého ovčáka, a když ho přivezli, snažně jej žádal, aby se i nad ním smiloval a z drápů
pekelných ho vysvobodil.
"Pane můj," odpověděl ovčák, "vám to slíbit nemohu; jedná se tu o mě. Vy jste
velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj
lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, i kdybych měl sám za vás
jít do horoucího pekla."
Kníže s upřímnou myslí všecko slíbil, a ovčák odešel, přislíbiv mu, že se v určitý den
vynajde.
Se strachem a hrůzou očekávali všude úplněk měsíce. Jak to zprvu knížeti přáli, tak
ho nyní litovali, neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přát.
Dnové ubíhají, ať je člověk s radostí aneb s žalostí počítá! Než se kníže nadál, byl za
dveřmi den, ve kterém se vším, co ho těšilo, rozloučit se musel. Černě přistrojen, na smrt
vyděšený, seděl kníže a očekával buďto ovčáka, anebo čerta. Najednou se otevřou dvéře,
a černý stoji před ním.
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"Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe."
Ani slova neodpovídaje, vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné
množství lidstva stálo. Tu se prodírá houfem ovčák celý upachtěný a běží rovnou k čertu,
volaje zdaleka:
"Uteč, uteč, sice bude s tebou zle!"
"Jak se můžeš opovážit mě zdržovat? Nevíš-li, co jsem ti řekl?" pošeptal čert
ovčákovi.
"Blázne, mně tu nejde o krále, ale jde mi o tebe. Káča je živa a ptá se po tobě."
Jakmile uslyšel čert o Káče, byl hned tentam a nechal knížete na pokoji. Ovčák se
mu v duchu vysmál, a byl rád, že tou lstí knížete vysvobodil. Za to ho udělal kníže svým
nejprvnějším dvořenínem a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal,
neboť byl chudý pasák upřímný rádce a správný dvořenín. Ze čtyř pytlů zlata nenechal si
ani krejcaru; pomohl jím těm, od kterých je správcové vydřeli.
zdroj: internet

an

Boříkovy lapálie
Vřele doporučuji maminkám, aby
seznámily svoje děti s vynikajícími a vtipnými
historkami o tom, co zažívala parta kluků.
Ačkoliv
se
příhody
neodehrávají
v bezprostřední současnosti, jsou stále
aktuální a nadčasové. Věřte, že se pobavíte
společně s dětmi. Boříkovy lapálie je
populární série knih českého spisovatele
Vojtěcha Steklače. Knihy byly inspirovány
slavnou sérií Malý Mikuláš od Reného
Goscinnyho.
Jedná se o příběhy party čtyř kluků z
Holešovic, kteří zažívají různé veselé a
dobrodružné příhody a často se potýkají s
nepřízní rodičů a třídní učitelky. Jejich
protipólem a úhlavním nepřítelem je třídní
šprt Bohoušek, mazánek dospělých. Příběhy
se odehrávají v „současnosti“ (která se ovšem
v jednotlivých knihách liší) a mají především
humorný charakter. Jejich smyslem není ani
tak vychovávat nebo poučovat, ale pobavit.
Přesto se některé příběhy dotýkají vážnějších
témat (rodinné problémy, druhá světová
válka), ale vždy jsou reflektovány z klukovského úhlu pohledu.
Příběhy Boříka a jeho party lze zařadit mezi nejpopulárnější české knihy pro děti.
Kromě Vojtěcha Steklače ke knihám neoddělitelně patří také zdařilé ilustrace Adolfa Borna.
Příběhy však původně ilustroval též Vladimír Renčín, jedna z knih byla ilustrována
Jaromírem F. Palmem.
zdroj: internet

an

Zpravodaj Associazione Praga

25

PROBĚHLÉ AKCE / INIZIATIVE REALIZZATE
10. duben /
10 aprile

Výroční schůze členů Associazione Praga /
Assemblea Annuale dei Soci
v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého /
presso il Pontificio Collegio di San Giovanni Nepomuceno

19. květen /
19 maggio

Exkurze do Tarquinie /
Passeggiata a Tarquinia
průvodce: archeolog Gabriele Giannotti /
accompagnatore: archeologo Gabriele Giannotti

červen /
giugno

Mezinárodní den dětí /
Giornata Internazionale del Bambino
návštěva Asociace Peter Pan, která se stará o nemocné děti
z celého světa během jejich léčebného pobytu v Itálii, a předání
symbolického daru /
visita con una simbolica donazione all’Associazione Peter Pan,
che si occupa di bambini malati provenienti da tutto il mondo
durante le loro cure in Italia

18. červen /
18 giugno

Večírek v pizzerii /
Serata in pizzeria

Assemblea annuale dell’Associazione Praga
Il 10 aprile u.s. si è tenuta presso il Collegio Nepomuceno l’Assemblea annuale della
nostra Associazione. Il verbale dell’assemblea è stato elaborato dalla Sig.ra Věra Krejčíková
ed è a disposizione nella biblioteca dell’Associazione presso il Collegio Nepomuceno.

Večeře v pizzerii
V polovině června jsme se sešli s našimi členy při tradiční závěrečné pizze před
začátkem léta. Sešla se nás pěkná skupinka, přítomen byl také Jiří Krátký, kulturní rada
Velvyslanectví ČR v Římě a velmi dobře jsme se pobavili. Pojedli jsme v příjemné pizzerii a
pak jsme se společně prošli půvabným Trastevere a na radu našeho člena Armanda jsme
zabrousili do jedné postranní uličky a dali si vynikající sicilskou zmrzlinu.
Domluvili jsme se, že příští společná večeře by se mohla uskutečnit v tzv. Římských
zámcích ve Frascati. Mistr Jiří Lecián doporučoval také oblast Fara in Sabina. Jelikož jsme
si všimla, že společné procházky mají vždy úspěch, mohli bychom začít organizovat výlety
s gastronomickým zaměřením…
an

26

Zpravodaj Associazione Praga

Passeggiata a Tarquinia
La giornata è iniziata con i migliori
auspici e con un tempo primaverile pieno
di sole, nuvole ed aria frizzantina. I molti
partecipanti si sono ritrovati tutti a Porta
Tarquinia, dove ci attendeva la nostra
eccellente e brillante guida Gabriele
Giannotti, già prezioso accompagnatore
della visita alla città di Sutri.
Dopo il breve discorso di benvenuto da parte della Presidente dell’Associazione Andrea Nimmerfrohová, la parola è
passata alla nostra guida, che ha iniziato la visita con nozioni di storia riguardanti l’antica
Tarquinia etrusca, che sorgeva su un colle vicino, e l’attuale Tarquinia, città medievale
mantenuta benissimo, il cui nome fino all’inizio del 1900 era Corneto. Nel corso della
passeggiata, Gabriele ci ha fornito spiegazioni sempre più interessanti e particolareggiate
dei luoghi che andavamo a visitare, rispondendo anche alle molte domande dei
partecipanti. Abbiamo visto le due cinte murarie, realizzate con un materiale tipico del
luogo chiamato “macco”, utilizzato in quasi tutte le costruzioni della città; le molte chiese,
tutte eseguite tra il 1100 ed il 1200 secondo diversi stili e con varie influenze (gotiche,
romaniche, senesi, normanne ed arabe); le numerose torri di avvistamento e gli splendidi
palazzi. Inoltre, abbiamo potuto ammirare uno stupendo panorama a 360 gradi sul mare e
sulle valli e colline circostanti. Il luogo che ci ha colpito di più è stato sicuramente il castello
con l’antica Chiesa di Santa Maria in Castello, la quale, anche se spoglia degli arredi
originali, ha un bellissimo pavimento cosmatesco.

La visita è poi proseguita andando tutti al mare a vedere i resti di Gravisca, l’antico
porto di Tarquinia che si trova vicino alle saline, ora oasi naturalistica. Nel Medioevo
questo porto ebbe una notevole attività commerciale, tanto da stringere trattati con città
marinare come Pisa e Genova.
Terminata la visita, abbiamo ringraziato Gabriele per la sua competenza e ci siamo
salutati con un arrivederci a presto. Un ringraziamento per l’organizzazione e la riuscita
dell’evento va anche alla Presidente Andrea, che ha concluso la passeggiata offrendo un
gelato a tutti i bambini presenti.
Claudio Di Carlo
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La Giornata Internazionale del Bambino
Quest’anno l’Associazione,
insieme alla Scuola Ceca Roma,
ha deciso di festeggiare la
Giornata
Internazionale
del
Bambino in modo diverso,
ponendo al centro dell’attenzione
“la solidarietà”. Il nostro pensiero
è andato ai bambini malati
oncologici ospiti dell’Associazione
Peter Pan Onlus, con sede in
Roma a Trastevere, del cui
gruppo di volontari faccio parte
già da dodici anni. È un luogo
dove le famiglie con i piccoli
pazienti provenienti dall’Italia e
da tanti altri paesi del mondo,
possono alloggiare gratuitamente, mentre i loro figli sono costretti a sottoporsi alle cure
nell’ospedale Bambin Gesù.
Come sapete, le Onlus vivono di generosità di privati cittadini e di società. I
bambini, durante la loro permanenza forzata a Roma, vengono seguiti da volontari che
cercano di farli divertire nel loro tempo libero dalle cure. Li accompagnano in brevi ma
allegre gite cittadine, organizzano letture animate e li seguono nell’esecuzione di lavoretti
di vario genere. Dato che il costo del necessario materiale come tempere, colla, matite
colorate, carta, ecc. è – anche per le quantità in gioco - rilevante, la cifra che la nostra
Associazione annualmente riserva all’organizzazione della giornata del bambino quest’anno
è stata utilizzata per l’acquisto di quel materiale ricreativo. I bambini della Scuola Ceca
hanno disegnato un grazioso bigliettino di auguri in varie lingue e la sig.ra Monika
Šimečková dell’Ambasciata della Repubblica Ceca ha preparato due meravigliose torte
decorate con due famosi personaggi
delle fiabe: Krteček e l’Ape Maia.
La nostra presidente Andrea
Nimmerfrohová e la sig.ra Monika
Šimečková sono state poi ricevute dal
direttore generale di Peter Pan, che le
ha accompagnate in una visita
illustrativa delle tre strutture destinate
in parte agli uffici, ma soprattutto alla
ricettività delle famiglie. Il regalo e le
torte, che i bambini hanno dapprima
ammirato e poi divorato con gusto,
hanno avuto molto successo.
È stata un’esperienza davvero
toccante ed emozionante. In queste occasioni ci si rende conto che a volte basta
veramente poco per rallegrare la vita di chi soffre e se a soffrire sono i bambini, la
solidarietà assume un valore assoluto. Sarebbe bello se questa iniziativa potesse essere
l’inizio di una durevole collaborazione tra le due associazioni. E chissà, magari qualcuno,
dopo aver letto questo articolo, sarà incuriosito e vorrà sapere qualcosa di più su Peter Pan
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e, perché no, diventare volontario o sostenitore anche lui! (A tal fine sono a vostra
disposizione).
www.peterpanonlus.it

ma
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ČESKÁ ŠKOLA ŘÍM / SCUOLA CECA ROMA

A.D.P.

Čapkův rok
Dne 1. června 2013 byl v Papežské koleji Nepomuceno v Římě za přítomnosti
velvyslance České republiky v Itálii Petra Buriánka a otce rektora Jana Mráze slavnostně
ukončen školní rok 2012 - 2013 projektu Česká škola Řím. Tento projekt, který vznikl před
dvěmi lety při krajanském sdružení Associazione Praga a pod záštitou ČŠBH, je určen
dětem pocházejícím jak ze smíšených manželství, tak i z českých rodin žijících v Římě a
okolí. Záměrem projektu je podpořit vzdělávání nejen v oblasti českého jazyka, ale i
kultury a reálií, a tím přispět k vzájemnému porozumění mezi Čechy a Italy. Projekt se
zaměřuje na výuku českého jazyka formou hry, výtvarných a hudebních činností.
Obsahově se řídí Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR pro 1. - 9. třídu. Vyučování
se koná 1x týdně v sobotu od 09.00 do 12.30 h. v prostorách Papežské koleje
Nepomucena (via Concordia, 1 - 00183 Řím). Od druhého pololetí 2013 probíhá jednou
měsíčně celodenní setkání od 09.00 do 16.00 h. V průběhu roku se projektu zúčastnilo 25
dětí.
Mimo Rámcový vzdělávací program MŠMT ČR pro 1. - 9. třídu byl od září roku 2012
v ČŠ Řím realizován ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Strži nadstavbový projekt
Čapkův rok. Žáci byli rozděleni do několika pracovních skupin. Postupně se seznamovali s
tvorbou Josefa a Karla Čapka a připravovali si vlastní
výstupy.
Několikaměsíční
příprava
pak
byla
prezentována v rámci celodenní akce dne 2. února
2013, kdy navštívila ČŠ Řím paní Kristina Váňová. Paní
Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka ve Strži,
přivezla z Čech putovní panelovou výstavu Život a doba
spisovatele Karla Čapka. V průběhu dopoledne
pracovaly děti s českým a italským textem knihy
Dášeňka. Srovnávaly oba texty a paní Váňová dětem
vysvětlovala neobvyklá nebo archaická slova v české
části textu. Děti živě reagovaly a projevovaly znalost
obsahu knihy. Další část výuky byla věnována
komentované prohlídce panelové výstavy se zvláštním
zřetelem na dětství a rodinu bratří Čapků, na jejich
tvorbu pro děti, jejich koníčky a cestování po Evropě.
Děti měly připravené také dramatické prezentace.
Mladší děti za pomoci papírových loutek zahrály
pohádku z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, větší
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pak uvedly dramatizaci povídky Ukradené dítě. Další část dne byla věnována projekci
filmového dokumentu o Karlu Čapkovi, animovaných i hraných filmů na motivy pohádek
bratří Čapků. Rodiče velmi ocenili, že děti měly možnost „zblízka se seznámit" se
spisovatelem oblíbených pohádek, strávit společně více času a navzájem se lépe poznat.
Další významnou akcí v druhém pololetí byla velikonoční dílna. Děti se pod
odborným vedením sestry Bohdany, paní Renaty Kašpárkové a paní Olgy Hustolesové
seznámily s technikami zdobení velikonočních vajíček. Do malování se zapojili s velkým
entusiasmem i italští tatínkové. Tento slavnostní den přinesl i další překvapení. ČŠ Řím
navštívila Česká televize, která zachytila tyto nezapomenutelné okamžiky i pro širší české
publikum ve zpravodajství Horizont České kraslice a gramatika v Římě.
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizontct24/213411058050013/obsah/251221-ceske-kraslice-a-gramatika-v-rime/
Během svého pobytu v Římě k příležitosti volby nového papeže navštívil Českou
školu Řím také Jeho Eminence kardinál Dominik Duka, který pochválil a ocenil náš projekt.
Kardinál Duka nám v přátelském rozhovoru popřál hodně „odvahy” do budoucnosti. Přání
pana kardinála „k odvaze“ jsme si vzali k srdci.
1. června 2013 jsme ukončili druhý rok činnosti a hned začali pracovat na dalším
nadstavbovém programu na příští školní rok. Po velmi pozitivní zkušenosti spolupráce s
Památníkem Karla Čapka ve Strži jsme se rozhodli uskutečnit podobným způsobem ve
spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze
projekt na téma školní rok s J. A. Komenským.

Projekt ČŠ Řím je určen nejen dětem, ale i dospělým. Během sobotního setkání mají
rodiče možnost využít českou knihovnu, o kterou se svědomitě a s nadšením stará paní
Monika Kramná, vyměnit si zkušenosti či zajímavé informace, zajít společně na kávu a
v klidu si přátelsky popovídat. Jak říká výstižně paní Markéta Iannelli: „V sobotu chodím
ráda do Nepomucena, ve školičce je prostě mile.” Dále je pro rodiče a další zájemce
připraven vzdělávací program. Rodiče zhlédli například dokumentární film o Karlu Čapkovi
a pobesedovali s Kristinou Váňovou, autorkou scénáře. Pro zájemce o bilingvní výchovu
byla připravena přednáška neurologa Prof. D’Annunzio, která vzbudila u rodičů velkou
pozornost. Přednášky se také zúčastnil tajemník pro záležitosti Evropské unie při
Velvyslanectví České republiky v Římě Jiří Krátký, který je přesvědčen, že „dvojjazyčná

výchova je nepochybným přínosem pro rozvoj schopností člověka v dětském věku i v
dalším životě.” Jiří Krátký v doprovodu paní Andrey Nimmerfrohové, předsedkyně
Associazione Praga, navštívil při té příležitosti školičku, pozdravil děti a paní učitelky a blíže
se seznámil s realizací projektu.

Děkujeme všem, kteří se o realizaci projektu Česká škola Řím zasloužili a podpořili
nás. Obzvláště Mons. Janu Mrázovi, rektorovi Papežské koleje Nepomucenum, MZV a
MŠMT České republiky a Advokátní kanceláři Michalicková.
Těšíme se na shledanou po prázdninách.

Zodpovědná za projekt:
Dott.ssa. Kateřina Di Paola Zoufalová
mobil: 00393386931221
e-mail: scuolacecaroma@gmail.com

Vyučující:
Mgr. Jana Piscitelli Stržínková
Dott.ssa Jana Lebedová
Paní Olga Hustolesová

kz
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L’anno di Čapek
Il primo Giugno 2013 si è concluso l’anno scolastico 2012-2013 del progetto Scuola
Ceca Roma celebrando l’occasione con la presenza di S.E. Petr Buriánek, ambasciatore
della Rep. Ceca in Italia, e il rettore Padre Jan Mráz. Questo progetto, nato due anni fa in
seno all’associazione di connazionali “Associazione Praga” e sotto il patrocinio di CSBH, è
dedicato ai bambini nati da matrimoni misti, o di famiglie ceche, che vivono a Roma e
dintorni. L’obiettivo del progetto è il sostegno non solo all’apprendimento della lingua ceca,
ma anche della cultura ceca e delle conoscenze sulla cultura ceca, il tutto anche favorendo
una comprensione reciproca tra cechi e italiani. Il progetto è orientato all’insegnamento
della lingua ceca per mezzo di attività ludiche, artistiche e musicali; dal punto di vista
programmatico segue i dettami del Ministero della Istruzione, Gioventù e Educazione Fisica
della Rep. Ceca per le classi scolastiche 1-9. La didattica si tiene una volta a settimana, di
sabato dalle 09:00 alle 12:30, presso il Pontificio Collegio Nepomuceno (via Concordia, 1 00183 Roma). Dal secondo semestre del 2013 si tengono, una volta al mese, anche
incontri giornalieri (09:00-16:00). Nell’arco dell’anno al progetto hanno aderito 25 bambini.

Oltre alla collaborazione con il Ministero della Istruzione, Gioventù e Educazione
Fisica nell’ambito dei dettami programmatici per le classi 1-9, da settembre 2012 è iniziata
una collaborazione, su un progetto denominato “Anno di Čapek”, tra la Scuola Ceca Roma
e il Memoriale di Karel Čapek a Strž. Gli alunni, divisi in vari gruppi di lavoro, hanno potuto
conoscere l’opera di Josef e Karel Čapek e hanno presentato i propri lavori. Il lavoro di più
mesi è stato poi presentato nell’occasione di un incontro giornaliero il 2 Febbraio 2013,
quando la Scuola Ceca è stata visitata da Kristina Váňová, direttrice del Memoriale di Karel
Čapek a Strž. La direttrice Váňová ha portato dalla Rep. Ceca il materiale della mostra
itinerante “La vita e il periodo dello scrittore Karel Čapek”. Nell’arco della mattinata i
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bambini sono stati impegnati a lavorare sul testo ceco e italiano del libro “Dášenka”. I testi
sono stati confrontati e la sig.ra Váňová ha illustrato ai bambini, molto coinvolti e reattivi, i
termini arcaici e insoliti presenti nel testo ceco. Un’altra parte della didattica è stata
dedicata alla visita guidata della mostra itinerante, con attenzione particolare all’infanzia e
alla famiglia dei fratelli Čapek, alla loro opera artistica dedicata ai bambini, ai loro hobby, ai
loro viaggi per l’intera Europa. I bambini avevano preparato anche delle recite: i più piccoli
una parte da “Povídání o pejskovi a kočičce” (Racconti sul cagnolino e la gattina), i più
grandi una parte da “Ukradené dítě” (Bambino rubato). L’altra parte della giornata è stata
dedicata alla proiezione del documento cinematografico su Karel Čapek, film e cartoni
animati basati sui racconti dei fratelli Čapek. I genitori hanno molto apprezzato la giornata,
poiché i bambini hanno avuto modo di “toccare da vicino” i racconti più amati dallo
scrittore, stare più tempo assieme e conoscersi meglio.
Un altro evento importante tenuto durante il secondo semestre è stata l’officina
pasquale. I bambini, sotto la guida esperta della sorella Bohdana, della sig.ra Renata
Kašparková e della sig.ra Olga Hustolesová, sono stati introdotti alle tecniche di
decorazione delle uova pasquali. A dipingere si sono uniti con molto entusiasmo anche i
papà italiani. Questa giornata di festa ha portato anche un’altra sorpresa. La Scuola Ceca
Roma è stata visitata dalla televisione ceca ČT, che ha immortalato questi momenti
indimenticabili anche per il pubblico ceco e ha trasmesso il tutto nel notiziario Horizont

České kraslice a gramatika v Římě.

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizontct24/213411058050013/obsah/251221-ceske-kraslice-a-gramatika-v-rime/
Durante il suo soggiorno a Roma, in occasione dell’elezione del nuovo Pontefice,
S.Em. il Cardinale Dominik Duka ha visitato la Scuola Ceca Roma e ha apprezzato e lodato
il nostro progetto. Sua Eminenza, in un amichevole colloquio, ci ha augurato molto
“coraggio” nel futuro. Il desiderio di Sua Eminenza “al coraggio” ci è rimasto molto a
cuore.
Il primo giugno 2013 abbiamo concluso il secondo anno di attività e subito abbiamo
iniziato a lavorare sul programma del prossimo anno. Dopo l’esperienza molto positiva di
collaborazione col Memoriale di Karel Čapek a Strž, abbiamo deciso di iniziare similmente
una collaborazione col Museo Pedagogico Nazionale e la biblioteca G.A. Comenio di Praga,
il nome del progetto sarà anno scolastico con G.A. Comenio.
Il progetto Scuola Ceca Roma è indirizzato non solo ai bambini, ma anche agli
adulti. Durante gli incontri del sabato i genitori hanno la possibilità non solo di utilizzare la
biblioteca ceca, della quale si occupa coscienziosamente e con entusiasmo la sig.ra
Monika Kramná, ma anche di scambiarsi informazioni ed esperienze, prendersi insieme un
caffè e chiacchierare; come ha accuratamente notato la sig.ra Markéta Iannelli: “Vado con
gioia di sabato al Nepomuceno, nella “scuoletta” si sta piacevolmente”.
Inoltre per i genitori e per tutti gli interessati vi è un programma didattico. I genitori
hanno, ad esempio, assistito alla proiezione del film documentario su Karel Čapek e si sono
intrattenuti con la sceneggiatrice Kristina Vaňová. Per gli interessati all’educazione bilingue
è stata preparata anche una conferenza del neurologo Prof. D’Annunzio, a cui i genitori
hanno dedicato molta attenzione. Alla conferenza ha partecipato anche il segretario per gli
affari dell’Unione Europea dell’Ambasciata della Rep. Ceca in Roma Jiří Krátký, il quale è
convinto che “l’educazione bilingue è sicuramente un valore aggiunto per lo sviluppo delle
capacità del bambino come nell’infanzia così da adulto”. Jiří Krátký, accompagnato dalla
sig.ra Andrea Nimmerfrohová, presidente dell’Ass. Praga, ha per l’occasione visitato la
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scuola, salutato i bambini e le insegnanti e, infine, visto da vicino la stessa realizzazione
del progetto.
Ringraziamo tutti i quali hanno sostenuto la realizzazione del progetto Scuola Ceca
Roma. In particolare ringraziamo Mons. Jan Mráz, rettore del Pontificio Collegio
Nepomuceno, il Ministero degli Esteri, il Ministero della Istruzione, Gioventù e Educazione
Fisica della Rep. Ceca e lo Studio Legale Internazionale Michalicková.
Arrivederci a dopo le vacanze.
(trad. di Alessandro Di Paola)

Responsabile del progetto
Dott.ssa. Kateřina Di Paola Zoufalová
cell.: 00393386931221
e-mail: scuolacecaroma@gmail.com

kz

Insegnanti
Mgr. Jana Piscitelli Stržínková
Dott.ssa Jana Lebedová
Sig.ra Olga Hustolesová

▲ Věnování Jeho Eminence Kardinála Dominika Duky
Dedica di S.Em. il Cardinale Dominik Duka

34

Zpravodaj Associazione Praga

▲ Věnování S.E. Petra Buriánka - Velvyslance České republiky v Itálii
Dedica di S.E. Petr Buriánek - Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia
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Lucia Lecca
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První setkání českých škol v Itálii
Dne 23. března 2013 se konalo v Českém centru Milán první setkání českých škol
působících v Itálii. Konference se zabývala klíčovými tématy od založení české školy v Itálii
až po problematiku výuky českého jazyka, která je zaměřena na děti českého původu žijící
v zahraničí.
Mezi účastníky byli zástupci Senátu ČR, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogové, ředitelé a učitelé jednotlivých škol působících
v zahraničí a řada/několik odborníků.
Mezi hlavní body programu patřila problematika bilingvismu a polyglotismu a
vyzdvižení jejich důležitosti, pohled Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu výuky
českého jazyka v zahraničí a finanční pomoc. Zplnomocněnec pro krajanské záležitosti
(ZKZ) Mgr. Stanislav Kázecký, Ph.D. informoval o tom / prohlásil, že je v zájmu českého
státu dlouhodobě udržovat kontakty s českou komunitou v zahraničí. Důraz kladl
především na upevnění vlastní kulturní identity a získání podpory v době politického klidu či
krize. Důležitou součástí práce ZKZ je podpora výuky českého jazyka a českých reálií, což
prohlubuje vztah se zemí původu. Stanislav Kázecký také vysvětlil, proč došlo k omezení
zájmu o tradiční krajanskou a spolkovou činnost: “V posledních dvou desetiletích odchází

žít do zahraničí na delší či kratší dobu mnoho českých občanů, kteří sebe sami vnímají jako
Čechy žijící v zahraničí, ale za „krajany“ v tradičním slova smyslu se nepovažují. Odcházejí
s vědomím, že se mohou kdykoliv vrátit. Jedná se buď o osoby, které z ČR odcházejí
navždy či se v zahraničí usazují většinou z pracovních důvodů krátkodobě. Kvůli současným
komunikačním možnostem se u těchto jednotlivců výrazně omezuje zájem o tradiční
krajanskou spolkovou činnost. Jako svorník různých zájmů však působí snaha rodičů udržet
český jazyk, což je rovněž zájmem českého státu bez ohledu na fakt, zda se tato generace
jednou do ČR vrátí či nikoliv”.

Setkání obohatily představitelky českých škol v Římě, Neapoli, Florencii a Miláně,
které informovaly přítomné o probíhajících projektech. Po vystoupení zakladatelky České
školy bez hranic Lucie Slavíková Boucher následovala výměna velmi cenných zkušeností.
Setkání se také zúčastnila paní Ester Stará, školní logoped a speciální pedagog, jež
je autorkou řady knih pro děti. Tyto knihy jsou určeny k procvičování výslovnosti, zlepšení
vyjadřovacích schopností dítěte a rozšíření slovní zásoby. Knihy bohatě ilustruje výtvarník a
pedagog Milan Starý.
kz

Primo incontro delle scuole ceche in Italia
Il giorno 23 marzo 2013 si è tenuto, presso il Centro Ceco di Milano, il primo
incontro delle scuole ceche operanti in Italia. La conferenza ha riguardato temi chiave:
dalla creazione di scuole ceche in Italia, alla problematica dell’insegnamento, orientato ai
bambini di origine ceca che vivono all’estero, della lingua ceca.
Tra i partecipanti erano presenti rappresentanti del Senato della Repubblica Ceca,
rappresentanti del Ministero degli Esteri e del Ministero della Istruzione, Gioventù e
Educazione Fisica, pedagoghi, direttori e insegnanti delle singole scuole operanti all’estero
e professionisti esperti.
I punti principali del programma sono stati: l’introduzione alla problematica del
bilinguismo e poliglottismo e l’accentuare la loro importanza, uno sguardo del Ministero
degli Esteri della Rep. Ceca sul sostegno all’insegnamento della lingua ceca all’estero e
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sull’aiuto finanziario. Il Rappresentante Speciale per gli Affari dei Connazionali Mgr.
Stanislav Kázecký, Ph.D. ha informato che, nel lungo periodo, è interesse dello stato ceco il
mantenimento dei contatti con la comunità ceca all’estero, sia per il mantenimento della
propria identità culturale, sia per l’ottenimento del sostegno potenziale in periodi di crisi e
calma politica. Una parte importante del lavoro del Rappresentante Speciale per gli Affari
dei Connazionali è il sostegno all’insegnamento della lingua ceca e della cultura ceca, che
intensificano il rapporto con la terra d’origine. Stanislav Kázecký ha anche spiegato perché
è calato l’interesse rispetto all’attività associativa e di sostegno ai connazionali: “Negli

ultimi due decenni sono partiti e partono, per vivere all’estero per un tempo lungo o corto,
molti cittadini cechi, che si sentono Cechi abitanti all’estero, ma non si sentono
“connazionali” nel senso tradizionalmente attribuito. Partono sapendo di poter tornare in
ogni momento. Si tratta sia di persone che partono dalla Rep. Ceca definitivamente, sia di
persone che, spesso per motivi lavorativi, si stabiliscono all’estero per poco tempo. Grazie
alle possibilità contemporanee di comunicazione, queste persone hanno un interesse
limitato rispetto alla tradizionale attività associativa tra connazionali. Come collante dei vari
interessi è, però, presente l’impegno dei genitori al mantenimento della lingua ceca, che è
anche interesse dello Stato ceco, al di là del ritorno, o meno, di questa generazione in Rep.
Ceca”.

L’incontro è stato arricchito con le esperienze proprie dei rappresentanti delle scuole
ceche di Roma, Napoli, Firenze e Milano, che hanno informato i presenti dei progetti in
corso. Dopo l’intervento della fondatrice della Scuola ceca senza frontiere Lucie Slavíková
Boucher è seguito un dibattito e quindi lo scambio di importanti esperienze.
All’incontro ha partecipato anche la sig.ra Ester Stará, logopedista scolastica e
pedagoga speciale, la quale è autrice di vari libri per bambini finalizzati all’esercizio della
pronuncia, al miglioramento delle capacità di espressione dei bambini e all’ampliamento
della conoscenza lessicale. I libri sono abbondantemente illustrati da un artista figurativo,
anche lui pedagogo: Milan Starý.
(trad. di Alessandro Di Paola)

kz

KURZY ČESKÉHO JAZYKA / CORSI DI LINGUA CECA
L’Associazione Praga promuove per i propri soci dei corsi di lingua ceca. Gli incontri
si svolgono presso il Pontificio Collegio Nepomuceno (via Concordia, 1 Roma) e vengono
definiti secondo le esigenze dei partecipanti.
Per chi fosse interessato, è possibile organizzare, in collaborazione con l’Università
“Carlo IV” di Praga, la preparazione agli esami necessari per ottenere la certificazione A1,
A2, B1,B2, C1, che corrispondono ai livelli QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo
per le conoscenze delle lingue).
Gli interessati possono comunicare i propri dati e le preferenze all’indirizzo e-mail
scuolacecaroma@gmail.com per ricevere informazioni più precise sui corsi.
kz
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PŘIPRAVUJEME / IN PROGRAMMA

říjen /
ottobre

Prezentace nové knihy receptů členky asociace Kariny
Havlů a názorné předvedení pečení v remosce /
Presentazione del nuovo libro di ricette della nostra Socia
Karina Havlů e dimostrazione del forno pentola Remoska
v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého /
presso il Pontificio Collegio di San Giovanni Nepomuceno

říjen /
ottobre

Prezentace nové knihy člena asociace Maurizia Quiliciho /
Presentazione del nuovo libro Manuale del papà separato
del Socio dell’Associazione Maurizio Quilici
v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého /
presso il Pontificio Collegio di San Giovanni Nepomuceno

listopad /
novembre

Koncert ke Státnímu svátku České republiky /
Concerto in occasione della Festa Nazionale della Rep. Ceca
varhany: Jiří Lecián, soprán: Leona Pelešková /
organo: Maestro Jiří Lecián, soprano: Leona Pelešková

prosinec /
dicembre

Mikulášská besídka /
Festa di San Nicola
v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého /
presso il Pontificio Collegio di San Giovanni Nepomuceno

Manuale del papà separato
Perché un Manuale del papà separato? Quando mi
sono accinto a scrivere questo libro (ancora una volta sulla
paternità) sapevo bene che molto era stato pubblicato sulla
separazione e sul divorzio. Mancava però, a mio avviso, una
“guida” che affrontasse il tema nell’ottica dell’uomo, del
padre. Che è inevitabilmente diversa da quella della madre.
Non intendevo scrivere a favore del padre, in difesa del
padre, bensì dal punto di vista del padre. Nei suoi panni.
Questo è un libro scritto dunque per i padri, pensando
però ai figli, che sono le vere vittime di ogni separazione. Un
libro che farebbero bene a leggere anche le madri, separate
e no, e le giovani coppie con o senza figli.
La separazione è un fenomeno che necessita di
grande attenzione, sia per la continua crescita numerica,
(ogni anno il numero di separazioni in Italia aumenta del 34%), sia per l’aspetto psicologico, sia per le ricadute che
essa ha sul sistema sociale. Ogni anno circa 170 mila
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persone si separano e ogni anno centomila bambini vedono uno dei due genitori – di solito
il padre – allontanarsi. Essa costituisce un indubbio trauma tanto per gli adulti quanto, e
soprattutto, per i bambini, che non hanno le stesse risorse, le stesse capacità di
razionalizzare e comprendere.
Alcune premesse sono alla base del Manuale: è preferibile una buona separazione
ad una cattiva unione. Una unione (che sia o meno matrimonio) che quotidianamente
esponga i partner ed i figli ad un clima di reciproco odio, astio, risentimento, che si
esprima in acredine e violenza verbale o, peggio, fisica minerà l’equilibro di un bambino
ben più di una separazione.
Una seconda premessa è che, pur essendo sempre la separazione dei genitori un
trauma per i figli, le conseguenze potranno essere molto diverse: nefaste o superabili a
seconda di come i genitori vivono la separazione e la fanno vivere ai figli.
Una separazione condotta civilmente, con il rispetto dell’altro, con la rassicurazione
dei figli, quindi evitando accuratamente di strumentalizzare la prole, di aizzarla contro l’ex
compagno o compagna, di svilire e delegittimare la figura dell’altro genitore potrà essere
“elaborata” da un bambino o da un ragazzo e condurre nel tempo a genitori più sereni e di
conseguenza anche a figli più felici. Purtroppo non sempre le separazioni avvengono con
questa consapevolezza; direi anzi che più spesso accade il contrario. E che nel momento
della separazione uomini e donne danno il peggio di sé.
Il libro ha poi un assunto di fondo: nel momento della separazioni i figli sono
certamente la parte più debole. Ma se guardiamo alla coppia padre-madre, io credo che la
parte debole sia quella del padre. E’ forse l’unico caso nella storia dei rapporti fra genere
maschile e femminile (e certo il primo storicamente) in cui la parte debole non è la donna
ma l’uomo. Costretto a lasciare in tempi rapidi la casa familiare, nella quale resterà la
donna con i figli, a prescindere dal titolo di proprietà; obbligato (giustamente) ad un
assegno di mantenimento per i figli e, spesso, ad uno per la sua ex; tenuto, almeno
“tendenzialmente”, a garantire a moglie separata e a figli il tenore di vita precedente (a
mio avviso un assurdo, visto che la separazione causa un impoverimento di entrambi, oggi
particolarmente accentuato); esposto spesso al rischio di serie difficoltà nella
frequentazione dei figli, sui quali la madre ha un potere di gestione difficilmente limitabile.
Per non parlare del rischio di false accuse di abusi sessuali sui figli (un escamotage
inqualificabile di alcune madri per ottenere l’immediata sospensione dei rapporti padrefigli), o della PAS (Parental Alienation Syndrome), quell’insieme di condizionamenti da
parte di un genitore che spingono il figlio ad un rifiuto violento ed immotivato dell’altro
genitore. Insomma, la separazione come un terremoto che spesso, almeno in una fase
iniziale, riduce i padri in condizioni pietose economicamente e psicologicamente.
Da qui l’idea di questo libro, che vuole seguire il padre sin dal momento in cui ha
preso la decisione di separarsi (o l’ha subita: in genere l’iniziativa è della donna). Per
rispondere alle tante domande che egli si porrà: come scegliere l’avvocato? Come dare la
notizia ai figli? Come comportarsi in Tribunale? Come gestire i rapporti con la propria ex e
con i figli? L’intento è quello di aiutare i padri, ma la speranza è che padri e madri
riflettano sul danno che possono fare ai figli affrontando una separazione in maniera
conflittuale.
So che il Manuale sarà presentato ai nostri soci e che avrò la possibilità di parlarne a
voce. Sarà una interessante occasione di incontro e dibattito su un tema, purtroppo, di
grande attualità.
Maurizio Quilici

Manuale del papà separato

Datanews, Roma 2012, pp. 299, € 15,00
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VÍTÁNÍ KRAJÁNKŮ / BENVENUTO AI NUOVI NATI
Gratulujeme k narození dcerky a vnučky Diany.
Šťastnými rodiči jsou Giulia Armezzani a Roberto
Farinelli, přešťastnými prarodiči
Mirka a Gaetano Armezzani.
Diana hledí zvědavě na svět a je velmi čiperná, ze
srdce jí přejeme, aby pěkně rostla!
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KOMUNIKACE ČLENŮ / COMUNICAZIONI DEI SOCI
Vždy jsem si myslela, že prostory velvyslanectví jsou určeny vzácným osobám.
Definitivně mi moji domněnku potvrdila osobnost naší bývalé Velvyslankyně České
republiky v Římě. PHDR. Hana Ševčíková zůstane člověkem, na kterého nikdy
nezapomenu. Rozšířila mé obzory. Diky této mimořádné osobě jsem pochopila Itálii jiným
způsobem i tím, že mi byla dána možnost poznat nové lidi. Nezapomenutelným okamžikem
se stalo setkáni s profesorem R. Melmukou, byl v komisi, která mě prověřovala za dob
mých studii na konzervatoři v Praze. Díky jemu, jsem se dozvědela, ze Státní konzervatoř v
Praze je zde považována za prestižni institut a má v Itálii výborné jméno. Zpráva pro vás je
tohoto druhu. V roce 2012 jsem se seznámila s houslovým virtuosem Ernesto Celani.
Pokud vás zajímá, jakým způsobem, odpovím. Mistr je zakladatelem nového symfonickeho
orchestru Nuova Klassica. Informace můžete získat na: www.nuovaklassica.com,
info@nuovaklassica.com.
Rok 2014 připomene dvě důležitá data. 110 let od úmrti Antonína Dvořáka a 25 let
od Sametové revoluce. Nuova Klassica nabízí nastudováni a provedení Novosvětské
symfonie a dalších děl mistra. Do budoucna by rádi nastudovali díla našich předních mistrů
(Smetany, Janáčka, Martinů a dalších). Pro tuto událost jsem se rozhodla sama shánět
sponzory jak v Čechách, tak v Itálii. Dílo by bylo provedeno v prestižním římském divadle
Teatro Argentina, neboť jako jediní odpověděli na můj dotaz ohledně dispozice sálu.
Pronájem na jeden den vychází 15000 EU a počítala jsem již daň 22%. Retribuce orchestru
vychází na 13200 EU (60 osob). Pokud byste mi pomohli v dalším navázání kontaktů, byla
bych ráda. Neni mi lhostejná zdejši situace a chci vyzkoušet všechny možné cesty.
Informovala jsem česke firmy se zastoupením zde v Itálii, zda by mohli přispět
sponzorským darem, ale není zájem. Na této věci pracuji dobrovolně bez jakéhokoli nároku
na honorář. Tak jak pani Andrea Nimmerfrohová zařizovala různé koncerty, jezdila pro
umělce na letiště na vlastní náklady, tak i já přidávám síly na organizaci této události.
Divadlo umožňuje sponzorům koncertu uspořádání výstavy. To je již v ceně za pronájem. K
dispozici je foyer a jeho přilehlé místnosti. Přestože jsme zemí EU, málo se o nás ví. Mohla
by to být velká příležitost.
Budu se těšit na vaše dotazy. Potěšil by mě i názor, co si o tom myslíte. Nejsem na
FACEBOOKU. můžete mi psát na adresu: gabriela.ravanelli@gmail.com.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Gabriela Machatová Ravanelli

ROČNÍ ČLENSKÝ POPLATEK / QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Si ricorda ai signori Soci che è in corso il pagamento della quota annuale. Sia la
quota di iscrizione, pari a 12,00 Euro, che le quote annuali per l'anno 2013, pari a 30,00
Euro per il primo membro della famiglia, 10,00 Euro per gli altri membri e 15,00 Euro
per gli studenti, rimangono invariate. I figli dei soci fino a 18 anni non sono soggetti al
pagamento della quota annuale e sono benvenuti a tutte le iniziative.
Ricordiamo che è possibile pagare la quota mediante bonifico bancario sul c/c
dell'Associazione Praga, presso INTESA SANPAOLO S.p.A., Filiale - Roma 90.


IBAN: IT95 G030 6903 2990 7400 3000 160
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In questo caso, i soci sono pregati di informare il C.d.A. dell'avvenuto pagamento
via e-mail all’indirizzo: associazionepraga@libero.it

ČESKÁ MŠE / MESSA CECA
Oznamujeme Vám, že první mše v českém jazyce po letních prázdninách se bude
konat dne 6. října v 10.00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ / RINGRAZIAMENTI


MZV v Praze oceňuje vklad Associazione Praga k rozvíjení mezilidských přátelských
vztahů mezi Itálií a ČR poskytováním dotace na některé naše projekty. Pomáhá nám
to snázeji se vyrovnat s náklady převyšujícími úhrnnou výši členských příspěvků.



Associazione Praga děkuje vedení Pontificio Collegio Nepomuceno, sestrám
Boromejkám, jeho studentům a zaměstnancům za ochotu a pomoc při pořádání akcí
sdružení.



Ze srdce děkujeme otci Janu Mrázovi, rektorovi Nepomucena za dlouholetou
podporu Associazione Praga, bez níž by naše činnost nebyla možná. Přejeme otci
rektorovi šťastný návrat domů a slibujeme, že ho přijedeme navštívit.



Associazione Praga děkuje za podporu též kulturnímu radovi Jiřímu Krátkému,
kterému skončila jeho pracovní mise v Itálii. Přejeme mu mnoho pracovních i
osobních úspěchů.



Poděkování patří našim kolegyním z konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR
v Římě. Marcela Loudová, naše bývalá předsedkyně, Markéta Iannelli a Šárka
Petrolini mají ve své gesci nástěnku, umístěnou na konzulárním oddělení, kterou
průběžně aktualizují. Jsou našimi aktivními členkami a jejich pomoc je pro nás velmi
cenná.



Členové Správní rady děkují všem členům Associazione Praga za trvalou podporu.
Dovolujeme si Vám připomenout, abyste i nadále nezapomněli obnovovat Vaše
členství, abychom mohli pokračovat v naší společné činnosti.

KNIHOVNA / BIBLIOTECA
Knihovna sdružení v Nepomucenu zůstane přes léto zavřená, otevře se opět po
prázdninách. Datum znovuotevření knihovny po prázdninách Vám dodatečně upřesníme.
La biblioteca dell’Associazione presso il Nepomuceno rimarrà chiusa durante il
periodo estivo e riaprirà dopo le vacanze. Vi informeremo sulla data di riapertura.

Buone vacanze estive a tutti!

Správní rada
Associazione Praga
přeje
všem svým členům, krajanům a přátelům

krásné léto

Il Consiglio d’Amministrazione
dell’Associazione Praga
augura
a tutti i suoi soci, connazionali ed amici

una bellissima estate

