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Milí přátelé,
jak je již dobrým zvykem, ráda bych Vás ještě před odjezdem na Vaši dovolenou
krátce pozdravila. Nechci se opakovat, ale zdá se mi, že čas letí a věřím, že Vy cítíte totéž.
Máme stále méně času si v klidu sednout a popovídat především s našimi blízkými. Snad si
ještě vzpomínáte, že dříve se na sobotu a neděli peklo sladké, po obědě se pila káva se
šlehačkou a povídalo se. Také lidé se více navštěvovali a ne pouze na večeři nebo na oběd,
ale právě na kus řeči. Dnes se honíme a mnohdy ani nevíme za čím a nedokážeme si
vychutnat právě ty maličkosti a drobné radosti denodenního života. Přála bych si, aby se
nám alespoň v tomto letním čase podařilo na chvilku zastavit a potěšit se svými blízkými a
přáteli.
Vaše Associazione Praga se pro Vás snažila uspořádat v průběhu uplynulého
školního a pracovního roku kulturní akce, při kterých jste měli možnost si na chvíli
oddechnout od shonu, ponořit se do kultury nebo se dozvědět něco zajímavého.
Domníváme se, že velmi přínosnou akcí byla přednáška o zdravotním pojištění a pro velký
zájem jsme na leden příštího roku naplánovali jeji pokračování. Z Vašich ohlasů víme, že
Vás nadchl příjezd Amfory do Říma. Díky Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci
měla Associazione Praga možnost se podílet na této výjimečné události. Všem děkujeme za
velmi silnou podporu při přátelském fotbalovém utkání, kdekterý věhlasný klub by nám
záviděl takové fanoušky! Velkým zážitkem pro malé i velké bylo následné sobotní setkání
se známými herci a sportovci v Nepomucenu. Sletu čarodejnic, který každoročně pořádá
naše partnerské krajanské sdružení Bohemia v Neapoli a na jehož realizaci jsme se letos
podíleli, se někteří z Vás rovněž zúčastnili a vážili cestu do Neapole. O těchto a dalších
akcích se dočtete dále ve zpravodaji, stejně jako o činnosti České školy Řím, která se
rozrůstá a má čím dál tím více žáčků. Dělají nám velkou radost a o tom, že jsou úspěšní
svědčí velmi dobré výsledky přezkoušení, ke kterému došlo za přítomnosti ředitelky
Základní školy a Gymnázia Gutha-Jarkovského v Praze paní Jitky Kendíkové. Za jejich
úspěchy stoji vytrvalé maminky a tatínkové, kteří je po celý rok do školy doprovázeli. Patří
jim naše poděkování. V průběhu školního roku jsem se osobně zúčastnila některých velmi
zajímavých iniciativ České školy v Nepomucenu a bylo mi velkým potěšením si s rodici
popovídat a navíc maminkam nikdy nebylo za těžko připravit i báječné občerstvení.
Po prázdninách si tradične vyšlápneme do hor pod vedením našeho člena, horského
průvodce Maurizia Quiliciho. Svatého Václava společně oslavíme 28. září v Nepomucenu,
kde se po po české mši bude konat svatováclavské posvícení ve venkovni zahradě. Na
podzim rovněž uskutečníme dlouho očekávanou prezentaci remosky. Roku české hudby
2014 vzdáme hold koncertem z tvorby českých klasiků.
Jak vidíte, máme se na co těšit, ale nejdříve si vychutnejme léto a všechno co
k němu patří!
Užívejte si tepla a sluníčka a v září se těšíme na viděnou!

Andrea Nimmerfrohová
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Cari amici,
come da buona abitudine, desidero brevemente salutarVi prima della Vostra
partenza per le vacanze. Non vorrei ripetermi, ma mi sembra che il tempo voli e immagino
che anche Voi abbiate la stessa sensazione. Abbiamo sempre meno tempo per stare
insieme ai nostri cari e amici. Forse Vi ricordate che una volta, la domenica, si preparava il
dolce e dopo pranzo ci si prendeva il caffé con la panna e si parlava in compagnia. Ci si
frequentava di più tra gli amici e non solo a pranzo o a cena, ma semplicemente per una
chiacchierata. Oggi siamo sempre di corsa, a volte non sappiamo per cosa, e non
riusciamo a gustarci i piccoli piaceri della vita quotidiana. Mi auguro che, almeno in questo
periodo estivo, riusciamo a fermarci per un attimo e a goderci i preziosi momenti con i
nostri cari.
La Vostra Associazione Praga ha cercato anche quest’anno di organizzare per Voi
eventi culturali in grado di offrirVi la possibilità di rilassarVi dal caos quotidiano, di
immergerVi nella cultura e imparare qualcosa di interessante. Crediamo che la Conferenza
sull’assicurazione sanitaria sia stata molto utile e, dopo aver registrato un grande interesse
da parte Vostra, abbiamo valutato di organizzare un seguito per il prossimo gennaio. Dalle
Vostre reazioni abbiamo capito che avete anche apprezzato la visita a Roma
dell’Associazione Amfora. L’Associazione Praga ha avuto, grazie all’Ambasciata della
Repubblica Ceca presso la Santa Sede, l’opportunità di partecipare a questo evento
eccezionale e ringraziamo tutti per il supporto durante la partita di calcio amichevole. Tanti
club famosi ci invidierebbero la tifoseria! Il giorno successivo poi si è tenuto l’incontro
presso il Nepomuceno con i soci dell’Associazione Amfora - artisti, sportivi ed altri
personaggi famosi della Repubblica Ceca - che è stato sicuramente indimenticabile sia per i
grandi che per i piccoli. La Festa delle Streghe, organizzata da qualche anno
dall’Associazione culturale Ceco-Italiana Bohemia a Napoli ed a cui ha partecipato
quest’anno anche la nostra Associazione, ha visto la presenza a Napoli anche di alcuni di
Voi. Di questi ed altri eventi leggerete nel nostro notiziario nonché delle attività della
Scuola Ceca Roma, frequentata da sempre più alunni. I ragazzi a scuola rendono tanto, e
ciò è testimoniato dagli ottimi risultati degli esami che si sono svolti quest’anno a maggio
alla presenza della Direttrice della Scuola elementare e del Liceo di Guth-Jarkovsky di
Praga, Sig.ra Jitka Kendikova. I ragazzi devono il loro successo innanzitutto ai genitori, che
li hanno seguiti per tutto l’anno scolastico. Ho avuto la possibilità di partecipare ad alcune
iniziative interessanti della Scuola Ceca Roma presso il Nepomuceno ed è stato sempre
molto piacevole incontrare i genitori e parlare con loro. Inoltre le mamme ceche,
nonostante i tanti impegni, hanno preparato sempre ottimi rinfreschi gastronomici. Colgo
l’occasione per ringraziare queste mamme.
Dopo le vacanze estive faremo, come da tradizione, un’escursione in montagna
sotto la guida del nostro Socio, guida alpina, Maurizio Quilici. Insieme celebreremo il 28
settembre la festa di San Venceslao, che si terrà - dopo la messa in lingua ceca presso la
Cappella di San Giovanni Nepomuceno - nel giardino del Nepomuceno stesso. In autunno
realizzeremo altresì la presentazione del fornello “remoska”. Infine renderemo omaggio
all’Anno della Musica Ceca 2014 con il concerto di opere di classici cechi.
Come potete vedere abbiamo preparato per Voi un ricco programma autunnale, ma
prima, godeteVi la Vostra estate e tutto ciò che le appartiene!
Buone vacanze!

Andrea Nimmerfrohová
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HISTORIE A KULTURA / STORIA E CULTURA
Rok české hudby
Rok české hudby je vskutku mimořádnou kulturní událostí,
která od svého založení v roce 1924 každých deset let připomíná
a tvůrčím způsobem rozvíjí významná výročí osobností české hudby.
Nad letošním Rokem české hudby převzali uměleckou záštitu
mezzosopranistka Magdalena Kožená a šéf Berlínské filharmonie sir Simon Rattle.
Na novoročním koncertě České filharmonie v Praze šéfdirigent Jiří Bělohrádek
vyjádřil přesvědčení, že tento rok přispěje nejen k poznání a propagaci české hudby, ale
i k posílení hrdosti na díla českých umělců, která se stala neodmyslitelnou a významnou
součástí světové kultury.
Hudba a její širší význam
Z bezpočtu letošních výročí uveďme
190 let od narození Bedřicha Smetany, 160
let od narození Leoše Janáčka, 110 let od
úmrtí Antonína Dvořáka a 55 let od úmrtí
Bohuslava Martinů, ale například i 100 let od
narození Rafaela J. Kubelíka či 180 let od
narození Viléma Blodka a 85 let od narození
Petra Ebena. Rok české hudby není však
věnován pouze tvorbě výročních autorů
a není zaměřen pouze na jeden hudební žánr.
Chce vypovídat i o významu a poslání
hudby jako takové, o jejím podílu na naší
kulturní identitě. Chce vést i k novému
oslovení publika, k lepší práci s mládeží,
k oživení různých tradičních i netradičních
lokalit a prostor, k propojování lidí a projektů.
Mnozí autoři a jejich díla jsou známější
v zahraničí než u nás, na druhou stranu některá díla neprávem zůstávají v pozadí zájmu.
Hrdost na českou hudbu posílí i postavení České republiky
Rok české hudby je i příležitostí k novému způsobu oslovení zahraničních i domácích
turistů. Řada zajímavých míst je spjata s našimi hudebními velikány, a nejde jen o rodné
světničky či památníky, ale především o poselství jejich osobností, jejich inspiraci z české
krajiny a pohled na život a na svět. Litomyšl, Polička, Luhačovice, Brno, Českomoravská
vrchovina, Povltaví a další. Těm dává letošní rok příležitost k posílení jejich věhlasu, stejně
jako je příležitostí pro naše cenné památky a historické prostory, jak je ještě lépe rozeznít
hudbou, písní, tancem a pomoci jim stát se pro návštěvníky nezapomenutelným zážitkem.
Rok české hudby 2014 je programem podporovaným Ministerstvem kultury ČR ve
spolupráci s resorty školství, zahraničí a místního rozvoje.
zdroj: ČTK
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Skladatel Antonín Dvořák vášnivě miloval vlaky
Láska k vlakům a železnici provázela skladatele celý život. Navštivte v Národním
muzeu výstavku Antonín Dvořák a vlaky, která představí skladatelovu vášeň na
jedinečných archivních dokumentech.

Výstavka Antonín Dvořák a vlaky byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 20. března v
Národním muzeu – Muzeu Antonína Dvořáka.
Poprvé se Antonín Dvořák s železnicí setkal jako malý chlapec v Nelahozevsi.
V letech 1845 -1851 zde probíhala stavba úseku dráhy z Prahy do Lovosic. Tento úsek byl
součástí výstavby první železniční tratě z Prahy do Drážďan, slavnostně otevřené 6. dubna
1851. Trať byla prvním mezistátním kolejovým spojením v českých zemích, a na počest
této události se konaly bouřlivé oslavy. Mezi diváky, kteří sledovali vlak, když projížděl
vesnicí Nelahozeves, byl pravděpodobně i malý Antonín Dvořák.
Když se Dvořák v pozdějším věku odešel do Prahy, směřovaly jeho pravidelné ranní
procházky na nádraží císaře Františka Josefa (dnešní Hlavní nádraží). Znal se osobně se
všemi strojvůdci a dával se s nimi rád do dlouhých debat, aby mu neunikla žádná novinka
z oblasti technické konstrukce a fungování lokomotiv. Kontakt se strojvůdci udržoval
Dvořák pravidelný, a pokud byl zrovna na cestách, snažil se s nimi být v častém písemném
styku.
Skladatelův syn Otakar uveřejnil ve svých vzpomínkách historku, jak jeho otec místo
naléhavé odpovědi nakladateli Simrockovi spěchal s odesláním dopisu jednomu pražskému
strojvůdci.
O rychlících z Prahy do Vídně si vedl Dvořák přesnou evidenci, a pokud nemohl
uskutečnit své ranní procházky na nádraží sám, poslal některé ze svých dětí, aby zapsaly
číslo lokomotivy při výjezdu vídeňského rychlíku z tunelu nad nádražím. Jednou dokonce
takto vyslal svého budoucího zetě Josefa Suka, který ale – ač vybaven divadelním
kukátkem, ale neznalý této problematiky – zapsal místo čísla lokomotivy číslo tendru.
Před svou první cestou do Anglie roku 1884 si Dvořák nechal zaslat od nakladatele
Littletona jízdní řád a podrobně studoval mezinárodní vlaková spojení a vymýšlel
nejrůznější kombinace, jak dojet do anglického hlavního města za co nejkratší dobu.
Díky Dvořákovu žákovi Josefu Michlovi se dochovala vzpomínka na skladatelovo nadšení,
způsobené pohledem na vlak projíždějící nuselským údolím: „Nejvíc se mi líbí ten ohromný

a jasný důmysl, s jakým je lokomotiva sestrojena! Je složena z tolika částí z tolika

Zpravodaj Associazione Praga

7

rozličných dílů a každý má svou důležitost, každý je na svém místě. I ten nejmenší šroubek
je na svém místě a něco drží! Všechno má svůj účel a úlohu a výsledek je ohromný:
Takovou lokomotivu dají na koleje, dají do ní vodu a uhlí, jeden člověk pohne malou
pákou, velké se začnou hýbat, a třebaže vagony mají váhu pár tisíc metrických centů,
lokomotiva s nimi utíká jako zajíc. Všechny svoje symfonie bych za to dal, kdybych byl
vynašel lokomotivu!“ (Slova Antonína Dvořáka ve vzpomínkách Josefa Michla; Michl Josef;

Vzpomínky na Antonína Dvořáka, in: Hudební revue 1917, s. 293 – 302).
Vlaky však nebyly jedinou vášní Antonína Dvořáka. Po příjezdu do Nového světa
podlehl kouzlu větších strojů.
Když Antonín Dvořák spolu se svou ženou a dětmi Otilií a Antonínem dne 28. září
1892 vstoupil na americkou pevninu, zřejmě ještě netušil, že na novém kontinentu najde
nejen mnoho inspirace, nových přátel a zkušeností, ale také nového koníčka – zaoceánské
parníky.
Vše začalo vcelku nenápadně. Během Dvořákova pobytu v New Yorku to totiž
skladatel se sledováním vlaků neměl tak snadné jako v Praze. Na manhattanském nádraží
Central Station byl přístup umožněn pouze cestujícím. Dvořák tedy někdy obětoval i celé
odpoledne, aby se dopravil městkou dráhou do 155. ulice, odkud byl výhled na trať na
jedoucí chicagský nebo bostonský rychlík.
Takovéto cesty však zabraly mnoho času a tak skladateli nezbylo, než si najít jiného
koníčka.
Místo
sledování
vlaků si ale brzy našel
zálibu v lodích, které chodil
pozorovat do newyorského
přístavu
Hoboken.
Přístaviště bylo blízko,
vstup na lodě byl ve dne
odjezdu neomezen a tak
byla volba jednoduchá. Jak
později Kovařík vzpomínal,
nebylo jediné lodi, kterou
by byl Dvořák neznal a
jediného
kapitána
či
poddůstojníka, s kterým by neprohodil pár slov. Pokud se Mistr pozapomněl na
konzervatoři a nebyl již čas dostat se do přístaviště, jel zvýšenou dráhou do Battery Park,
jižního cípu města, odkud odplouvající lodi pozoroval. O technické stránce lodí, trasách,
časech připlutí a vyplutí měl Antonín Dvořák perfektní přehled. Jako první v novinách New
York Herald vždy nalistoval „lodní zprávy“, které pečlivě studoval.
V korespondenci, kterou Dvořák posílal do Evropy, často zmiňoval, která loď psaní
poveze nebo s kterou lodí naopak očekává odpověď: „Drahé dítky a babičko! Zítra

v sobotu 3. listopadu jede „Elbe“ a „Lucania“ a přiveze Vám jedna z těch toto psaní. Naše
první psaní šlo po „Saale“ 27. října, pak druhé v úterý po „Spree“, než toto psaní
dostanete, asi už budete mít naše první zprávy odtud. Psát něco nového nemůžem,
poněvadž nic tu není, než že jsme chválabohu zdrávi a to je hlavní. Dnes přijela „Lahn“ (z
Brém 23. října), mysleli jsme, že něco přiveze, ale nic. Má také přijet z Hamburku
„Columbia“, možná, že ta něco zítra přinese.“ (Dopis Antonína Dvořáka dětem, 2. 11.
1894, New York).
zdroj: ČTK

an

8

Zpravodaj Associazione Praga

Grandi feste a palazzo e a castello
Ogni anno con la bella stagione sbocciano nei castelli e nelle ville della Repubblica
Ceca occasioni imperdibili di festa, tradizione e cultura. L’anno scorso i visitatori nelle
residenze storiche ceche sono stati ben 5,9 milioni. E sono destinati a crescere: l’estate
2014 promette di spalancare i portoni su iniziative e appuntamenti per tutti i gusti, dalla
mostra alla rassegna gastronomica, dalle rievocazioni storiche ai tour insoliti.
Dalla capitale la novità più attesa: apre al pubblico straordinariamente anche la sera
la Cattedrale di San Vito, capolavoro all’interno del complesso fortificato del Castello di
Praga (visitato nel 2013 da 1,7
milioni di turisti), e soprattutto
saranno accessibili anche le sale
e i saloni dedicati agli atti
cerimoniali, normalmente chiusi.
E di cerimonie liturgiche ce ne
saranno davvero tante, poiché
quest’anno l’arcivescovado di
Praga celebra i 670 anni dalla
posa della prima pietra della
Cattedrale di San Vito, San
Venceslao e San Adalberto. Dal
6 al 22 giugno sarà visitabile la
mostra “La cattedrale e i suoi
santi”, con quadri di Josef Kalousek. Il 15 giugno, giorno di san Vito, la celebrazione del
pellegrinaggio sarà officiata dal vescovo di Magdeburgo, Gerhard Feige. Il castello di
Lednice, con il parco e il magnifico giardino alla francese, per la nuova stagione ha
preparato invece un percorso di visita incentrato sulle innovazioni tecniche dei secoli
scorsi. Durante tutta l’estate si svolgeranno al castello vari eventi interessanti e gli amanti
del vino apprezzeranno in particolare la gara internazionale di Eiswein (il raro e
pregiatissimo vino del ghiaccio, di cui la Repubblica Ceca è produttrice) e vino passito che
si terrà ad agosto.
Il castello di Český Krumlov, città-gioiello sotto l’egida UNESCO, ha allestito una
nuova esposizione dei mezzi di trasporto. Tra i pezzi forti in mostra, la carrozza
dell’imperatrice Maria Teresa. Ad attendere i visitatori nel giardino ci sarà come sempre il
teatro girevole, che anche quest’anno ha preparato un ricco programma culturale. Quanto
a celebrazioni storiche, l’appuntamento con cavalieri e spadaccini è alla fine di giugno, con
la Festa della rosa a cinque petali: 650 figuranti in costume attraverseranno la città in uno
scenografico corteo storico. Spettacolari fuochi d’artificio si alzeranno in cielo dai giardini
meridionali del castello e non mancherà nemmeno il gioco degli scacchi viventi. Non
lontano da Praga, il castello di Konopiště commemora il 100o anniversario dell’attentato al
suo proprietario, Francesco Ferdinando d’Este, e dello scoppio, ad esso collegato, della
prima guerra mondiale; al castello di Karlštejn a giugno apre una mostra di tappeti
orientali provenienti da varie parti del mondo; al castello di Křivoklát, uno dei più antichi di
Cechia, oltre a numerosi eventi culturali, in agosto vanno in scena i lavori di intagliatori di
tutto il mondo e la fiera dei produttori di birra. La residenza di Sychrov a fine agosto
richiama appassionati di musica, danze e whisky scozzesi per la quattordicesima edizione
dei Giochi delle Highland.
fonte: Ente Nazionale Ceco per il Turismo CzechTourism

an
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Desiderio del nome Einodis
Attrae sempre la storia della bella
baronessa boema Sidonie Nádherný von Borutin
che, alla stregua di tante altre donne, come
Milena Jesenská, Felice Bauerová e Claire
Gollová, ha incuriosito il pubblico grazie alle sue
frequentazioni con uomini importanti. La
baronessa era amica del poeta Rainer Maria
Rilke, del pittore Max Švabinský e, prima di
tutto, per lo scrittore e giornalista viennese Karl
Kraus era “la sposa davanti il Dio“.
Karl Kraus e la baronessa si conobbero a
Vienna l’8 settembre del 1913 al Café Imperial.
Kraus allora, a trentanove anni, con la sua
rivista Die Fackel, era diventato lo scrittore
austriaco più popolare e più temuto del suo
tempo; mentre lei, a ventotto, aveva un’ottima
cultura, amava lo sport e le avventure, non
faceva che viaggiare di continuo per il mondo, e
teneva un diario in cui annotava osservazioni,
pensieri, letture e sempre nuove conoscenze.
Durante il loro primo incontro, una memorabile
serata, andarono al Prater in carrozza, sotto le stelle. Lei annotò subito commossa: “Lui
riconosce la mia natura”; più tardi scrisse ammettendo che “Kraus le era entrato nel
sangue”.
Nel novembre dello stesso anno lo invitò a Vrchotovy Janovice, nella splendida
proprietà dei baroni Nádherný von Borutin, non lontana da Praga: Kraus ne rimase
incantato. Il parco di Vrchotovy Janovice, separato dal mondo da “un muro dove si posa il
cielo”, era per Kraus il paradiso; mentre Vienna, la capitale dell’Impero austro-ungarico
dove dilagavano irrimediabilmente corruzione, stupidità, pregiudizi, ipocrisia, doppia
morale, era l’inferno.
Il parco e castello di Vrchotovy Janovice, lontano da Vienna, diventa dunque per
Karl Kraus come la propria “oasi di felicità”, dove scrisse parte del suo capolavoro, la
commedia satirica Gli ultimi giorni dell’umanità. Sidonie diviene la sua “ascoltatrice” eletta:
lo incoraggiò a scrivere, lo aiutò
a correggere le bozze, voleva
assolutamente
che
il
suo
dramma vedesse la luce.
Il parco divenne allora
parte integrante, come una
cornice, di un grande amore
clandestino,
travagliato
e
osteggiato sia dall’amico-poeta
Rilke, sia dai suoi due fratelli,
Karl e Johann, che progettavano
per lei un matrimonio con un
personaggio del loro stesso
rango. Soltanto la morte di Karl
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Kraus, nel 1936, pose fine a questo amore. E di questo forte legame amoroso si venne a
sapere l’esistenza dopo la pubblicazione in Germania nel 1974 delle oltre mille lettere che
lo scrittore inviò a Sidonie Nádherný per ventitre anni.
Nel 1943 la baronessa fu costretta a cedere il castello e il parco di Vrchotovy
Janovice ai nazisti che ne fecero un’officina di riparazione dei panzer delle SS. Nemmeno
dopo la guerra potrà più tornare, poiché il castello divenne la sede del comando
dell’Armata Rossa. Quel mondo ideale era irrimediabilmente perduto. Il colpo di stato
cecoslovacco del 1948 da parte dei comunisti fu il suggello definitivo e irreversibile. Nel
1949 Sidonie Nádherný rischiò di essere arrestata e dovette lasciare in fretta e furia la
Cecoslovacchia. Si portò dietro con sè solo una piccola valigia che conteneva Parole in
versi di Karl Kraus. Proggettava un viaggio per l’America del sud, ma morirà un anno dopo
in Inghilterra per un male incurabile. La sua salma tornerà “a casa” nel suo parco di
Vrchotovy Janovice solo dopo 50 anni, nel 1999.
La storia della baronessa Sidonie Nádherný von Borutin continua ad interessare, non
solo studiosi ed artisti, ma anche semplici e curiosi lettori, amanti di letteratura e storia
contemporanea. Chi era veramente Sidonie? Un’inspiratrice, una musa, una “femme fatale”
o solo e semplicemente una bellissima avventuriera? La germanista Alena Wágnerová ha
cercato di rispondere e le ha dedicato un libro intitolato Sidonie Nádherný e la fine della

Mitteleuropa.1)

Così pure il teatro Ungelt di Praga propone, già per la seconda stagione estiva, un
musical: Desiderio del nome Einodis, che è una storia inspirata al destino, non comune,
dell’ultima proprietaria del castello Vrchotovy Janovice, Sidonie Nádherný. Il ruolo
dell’affascinante baronessa è interpretato dalle cantanti Marta Kubišová e Aneta
Langerová. Il libretto e i testi sono di Marta Skarlandtová, e la regia è di Pavel Ondruch.
1)

Wágnerová Alena, Sidonie Nádherná a konec střední Evropy, Argo, Praha 2010

Karl Kraus
Ama chi ti ama,
e ama ancora di più chi ti odia.
L'amore sa tramutare
il male in bene.
Karl Kraus
--Karl Kraus (Jičín, 28 aprile 1874 –
Vienna, 12 giugno 1936) è stato uno
scrittoreaustriaco, giornalista, aforista,
saggista, commediografo, poeta e
polemista e autore satirico. Secondo
Elias Canetti, premio Nobel 1981 per la
letteratura, Karl Kraus è stato il massimo
scrittore satirico in lingua tedesca.
Per il centoquarantesimo anno dalla nascita di Karl Kraus pubblichiamo in anteprima
- in traduzione italiana – le sue poesie tratte da “Worte in Versen” (Parole in versi, 19161930), che sono dedicate alla baronessa Sidonia Nádherný von Borutin e al parco di
Vrchotovy Janovice.
kz
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All’ascoltatrice
Che nessuno disturbi la mia ultima gioia!
La gioia, leggere a lei? No.
Ma lei vuole essere più grande, dell’ascoltare me.
Ho solo per me una gioia:
guardarla, come mi sente leggere!
Il prato nel parco
(Castello di Janovice)
Come tutto mi diviene senza tempo. E là dietro indugio
Sbalordito e nel disegno del prato sto fermo,
come il cigno nello specchio verde.
E questa era la mia terra.
Quante campanule! Ascolta e guarda!
Lui, l’ammiraglio, sta su questa pietra
da molto tempo. Deve essere domenica
e tutto risuona d’azzurro.
Non voglio continuare. Fermati, piede vanitoso!
Finisci la tua corsa davanti a questo miracolo.
Un morto giorno si sveglia.
E tutto resta così antico.
(Traduzione dal tedesco Katerina Zoufalová e Alberto Di Paola)
it.wikipedia.org/wiki/Vrchotovy_Janovice
www.letniscena.cz/

Il martirio di Lidice
di Luciano Luciani

Lidice è un piccolo borgo della Boemia a nord ovest di Praga. Sorto nel 1309, per
secoli era riuscito a mantenere la sua pianta originaria: le case assiepate intorno alla
rustica piazzetta, le stradine anguste e tortuose, la piccola chiesa con il suo campanile
secolare. Un’architettura medievale, semplice, severa, addirittura un po’ rude. Qui,
secondo modi di vita tanto patriarcali quanto sereni, una dopo l’altra, generazioni di
contadini e minatori erano riusciti a condurre un’esistenza sempre uguale, povera ma
sicura, sotto le patriarcali, ma bonarie, tutele del quartiermastro e del curato. Una
condizione di vita sempre uguale a se stessa e che non sembrava conoscere particolari
asprezze neppure negli anni bui del secondo conflitto mondiale e del Protettorato
brutalmente imposto dalla Germania nazista ai vicini cechi fin dal 1939.
La bufera arrivò inopinata, repentina. Era il giugno del 1942 e la Gestapo e le SS
dell’intero Protettorato erano in stato d’allarme alla ricerca affannosa degli attentatori del
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gerarca Reinhardt Heydrich, già capo della Gestapo e della polizia criminale tedesca e dal
1941 “protettore del Reich” in Boemia e Moravia. Un nazista fanatico, un macellaio che a
proposito dei popoli da poco sottomessi al nazismo era solito esprimersi così: “Nella
regione del basso Danubio bisogna eliminare ciò che non è puro dal punto di vista della
razza: fra due o tre anni tratteremo i Cechi col metodo della più aspra e della più aperta
brutalità”.
Le forze di sicurezza naziste si convinsero che gli abitanti di Lidice avessero aiutato
la fuga dei suoi giustizieri; non esistevano prove, ma le SS le inventarono, le resero
legittime con uno sfoggio insolito di carte intestate, timbri, firme e controfirme decretando
la cancellazione per ignominia del villaggio dal novero dei comuni cecoslovacchi. L’ordine di
radere al suolo Lidice e di sterminare i suoi abitanti fu dato personalmente da Hitler.
Ebbe inizio così il martirio della piccola cittadina boema.
Le SS circondarono il villaggio, caricarono le donne sbigottite sugli autocarri,
separarono i bambini in lacrime dalle madri rinchiudendoli in tetri furgoni; poi, riunirono
tutta la popolazione maschile a ridosso del muro di una fattoria, chiamarono il curato e,
promettendogli la grazia, lo invitarono a condannare dinanzi a quella moltitudine sgomenta
l’attentato ad Heydrich. Don Josef Stemberka, figura nobilissima di sacerdote, dopo aver
sorriso mestamente, disse: “Non è possibile; ho vissuto trentacinque anni coi miei
parrocchiani, morirò con loro”.
Qualche minuto più tardi iniziò la strage che si
protrasse per dieci ore, dalle 7 del mattino alle 17 del
pomeriggio: centoventidue uomini con più di 16 anni
furono fucilati a gruppi di dieci. Gli ultimi condannati
a morte furono costretti a calpestare i corpi di quelli
appena caduti, taluni scossi ancora dagli ultimi
sussulti dell’agonia.
Le donne vennero internate e soltanto
pochissime, a liberazione avvenuta, poterono
rientrare in patria. I ragazzi, invece, furono avviati a
speciali centri di “rieducazione” per il recupero degli
elementi “degni” di essere germanizzati. Di essi 16
vennero affidati a famiglie tedesche perché si
attuasse il previsto processo di “rigenerazione”
razziale, mentre i rimanenti perirono tutti
miseramente nelle camere a gas!
I ragazzi di Lidice erano in tutto 98. Dopo
l’eccidio e la distruzione del loro paese, strappati alle
loro madri, 7 bambini al di sotto dell’anno di età furono mandati a un asilo tedesco, dove
uno di essi morì. Gli altri 91 furono avviati verso un campo di concentramento presso Lòdz.
9 di loro furono affidati a famiglie tedesche perché giudicati germanizzabili. I rimanenti
scomparvero nel campo di sterminio di Chelmno, uccisi su decisione di Adolph Eichmann.
Lidice fu rasa al suolo dai cannoni e dai panzer, dopo un saccheggio al quale non
sfuggirono neanche i morti del piccolo cimitero ove furono scoperchiate le bare nella
speranza di trovare fra i poveri resti oggetti di valore e denti d’oro.
Alla notizia dell’eccidio, espressioni di sdegno si levarono in tutte le nazioni del
mondo; gli Stati Uniti fecero addirittura stampare dei manifesti di protesta che vennero
affissi in tutti gli Stati dell’Unione. Intanto in Uruguay, Brasile, Inghilterra, Cuba, Panama si
formarono comitati che raccolsero fondi, coi quali furono elevati semplici monumenti
marmorei ai martiri del borgo cecoslovacco.
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Oggi, a distanza di settant’anni, Lidice è risorta e nella cappella del cimitero ove
riposano i suoi martiri, battono i rintocchi giornalieri di una campana acquistata col
ricavato d’una sottoscrizione effettuata in India, mentre, poco distante, sorge profumato
un fitto roseto della bontà formato con piante inviate da tutti i continenti.
Continuamente giungono nel borgo pellegrinaggi provenienti da Lèzakj, Telavag,
Oradour, Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, le città–martiri della Francia, della Norvegia,
dall’Italia… Per non dimenticare, perché “quelli che non sanno ricordare il passato sono
condannati a ripeterlo”.
fonte: internet

an

Karel Čapek - V boží dlani
Vždycky se říká: když někam jedete, naučte se tamnímu jazyku, abyste líp pronikli
duši lidu, a kdesi cosi. Nuže v takovém případě proniknete duši lidu asi tak, jako kdybyste
jeli do Nového Bydžova, rozumíte všem hloupostem, které si lidé říkají, a kladete jim
zbytečné otázky, jako například, jak se jmenuje tamhle ta hora nebo kolik minut má tenhle
vlak zpoždění. Putuji po italské zemi nezatížen takovými zájmy, mé schopnosti i můj čas
stačily jen na to, abych se italsky naučil číslovkám (dokonce jenom těm nižším), a i ta
znalost mne chvílemi mrzí, neboť ruší mou sladkou odevzdanost do vůle boží. Nu ovšem,
v mezinárodních hotelech se domluvíte francouzsky, ale jsou místa zajímavější než všechny
hotely světa, a tam už přestává kosmopolitní Babel. Tady už se nemůžeš vyptávat ani se
domlouvat ani od někoho něco chtít, tady už jenom spoléháš, že tě lidé nakrmí a napojí,
ustelou ti a někam tě dovezou – jak a kam, to je zajisté v jejich moci a nikoliv v tvé, ale
svěříš se jim jako tvor němý a bezmocný, neschopný sám volit, bránit se a nadávat. A hle,
dají ti jíst a pít, starají se o tebe, uloží tě, ty sám pak přijímáš to vše a s tisíckrát větším
povděkem, než kdyby sis to vše panovačně a obšírně naporoučel. Putuješ s prostotou
svatého Františka. Protože neumíš mluvit, nemůžeš nic od lidí chtít. Ano, chtít co nejméně,
toť ta pravá pokora a odevzdanost života, nežádat víc než sousto a lože, přijmout vše, jak
ti to dají, a důvěřovat, že to s tebou všichni dobře myslí, toť skromná bezstarostnost, jež
v tobě vyvolává celou řadu ctností. Jsi skromný a vděčný, beznáročný a tichý, spokojený a
důvěřivý, tatam je všecka tvá vzpupnost, nadýmačnost, netrpělivost, složitá a sobecká
vyběravost, jsi v moci jiných a následkem toho v boží dlani. Nemůžeš se vyptávat, jede-li
tenhle vagon jen do Caldare nebo až do Xirbi či až do Bicoccy, protože nevíš, jak bys to
řekl, i sedíš a spoléháš, že oni to vědí lépe než ty a dovezou tě na místa krásná a důležitá.
nevybíráš si jídlo ani lože, přijímáš, co jiní ti dají, a hle, dají ti to nejlepší, co mohou. Chceš
platit, a oni na tebe zadrmolí cifru, nevíš, říkají-li jedna lira padesát či padesát lir, a tak jim
podíš všechny své peníze, ať si z nich vyberou sami, co uznají za vhodno. Jsou velmi
hodní, vyberou si jen liru padesát. Krom drožkáře v Posilipi mne skutečně nikdo neošidil,
ale tehdy se kolem toho taškáře seskupil domácí lid z Bagnoli a dělal mu patrně výčitky,
vida, že já sám naprosto nemohu nadávat. Jsou někdy složité situace, na příklad když se
člověk v Salernu chce dovědět, jede-li dnes parník. Sklepník v kavárně si s mou otázkou
nevěděl rady, i svolal na ulici lid a pak si sedl kolem mne, dal si přinést café nero a
rokoval, co asi chci. Říkal jsem jim, že chci do Neapole, kývali hlavami a radili se, a pak
mne dovedli sborem k vlaku, kde jsem jim musil na památku rozdat své visitky. Někdy se
mne ujmou jako malého chlapečka, jako ta babička v Sieně, nebo mluví se mnou dětskou
řečí, v infinitivech a s horlivými posunky. Můj vztah k nim je neobyčejně dobrý, nikdy jim
neodporuji, ani oni mně. Věřte mi tedy: s trochou prostoty a trpělivosti by člověk mohl
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projít celým světem. V celku – až na málo výjimek –je možno lidem důvěřovat, nic
neposiluje optimismus více než tato zkušenost. Kdybych uměl italsky, byl bych přišel o
rozkoš tohoto poznání, byl bych dokonce méně viděl, protože bych méně bloudil a neocitl
se chvílemi v končinách, o nich Baedeker nemluví. Člověk vleze do tramvaje, která jede
opačným směrem, a místo v nějakém parku s nádhernou vyhlídkou se octne v tovární
čtvrti a potlouká se v nevýslovné špíně takové Arenelly, vyjeven víc, než kdyby se
podivoval subtropické vegetaci palermských sadů. I bloudit, i být němý, i být bezmocný
v boží dlani je veliká rozkoš a velký prospěch.
Italské listy
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PROMO – filmy České televize
V Itálii, hlavně v Římě již řadu let natáčí autorský a režisérský tandem Otakáro
Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková pro českou televizi a televizi NOE dokumentární
filmy a dokumentární portréty s hranými prvky. Ty pro Českou televizi jsou většinou tzv.
velké hodinové dokumenty a tvoří jakousi edici hraných dokumentárních filmů o světových
řádech a českých světcích a tvoří historii světových řádů a portréty českých světců.
Vyznačují se ale na rozdíl od běžné dokumentární produkce poetickým vyprávěním a
důrazem na výtvarné a duchovní ztvárnění a vyznění, které umožňuje obrazově a zábavně
předávat důležité historické informace. Formálně kombinují hrané scény a dokumentární
výpovědi se symbolickými obrazy s přesahem do současného světa, takže jsou
rozpoznatelné v jednotném režijním stylu. Jsou o souvislostech v dějinách Evropy, určené
hlavně mladým lidem a jsou vysílány vždy ve vánočním nebo velikonočním (primetime)
čase na veřejno-právní České televizi. Ke všem těmto filmům namluvil komentář známý
Marek Eben a Martin Dejdar. Otakáro je také kromě scénáristy na těchto filmech také
kameramanem a Jana Studničková natáčí zvuk, je dramaturgyní a střihačkou, kromě
dalších filmových profesí.

Autoři a režiséři Jana K. Studničková a Otakáro M. Schmidt (jako první Češi) byli
vedením oddělení kinematografie (Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury), na
základě pozvání Papežské rady pro kulturu do evropské soutěže (Cena Papežské rady pro
kulturu - Per Artem at Deum), nominováni za filmové projekty České televize – jmenovitě
za film Pražské Jezulátko, s odůvodněním: Projekty výraznou měrou přispěly k podpoře
kultury, umění, historie a tradice ve spojitosti s náboženstvím, a současně napomohly k
posílení kulturních tradic a vazeb v Evropě. Film Pražské Jezulátko nakonec skončil za
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vítězem, kterým se stal legendární hudební skladatel Ennio Morricone.
Institucí dokumentárních filmů IDF byl film Pražské Jezulátko vybrán (z několika set
dokumentů) pro East Silver Market – největší středoevropský a východoevropský trh s
dokumentárními filmy. Celou řadu těchto historických hraných dokumentárních filmů
podporuje záštitami ministerstvo školství (a doporučuje jako doplňující historický materiál
do škol). Filmy a akce spojené s ním, podporují a záštitu nad nimi udělilo také
ministerstvo zahraničních věcí, předsedkyně poslanecké sněmovny, premiér vlády,
ministerstvo kultury a školství a kardinál Dominik Duka. Filmy následně vychází úspěšně
na DVD v edici České televize s jazykovými mutacemi a distribuují se po Českých
kulturních centrech v zahraničí, ambasádách, universitách, festivalech, kulturních
centrech, školách, farách a dalších institucích (v zahraničí např.: Los Angeles, Culver City
a Buenos Aires). Filmy jsou prodány rovněž polské a maďarské televizi, ve kterých byly
s úspěchem vysílány. O filmy předběžně projevila zájem televize RAI UNO a francouzská
KTO. O filmy mají zájem na festivalu v Dominikánské republice a prostřednictvím
Španělské ambasády také pro další španělsky mluvící země a pro Institut Cervantes v
Praze. Filmy byly prezentovány v Bělorusku v médiích - v rámci instalace sošky Pražského
Jezulátka v Minské římsko-katolické katedrále. Filmy jsou využívány nejen v televizi a
v kinech, ale i jako seminární, studijní a přednáškový materiál. Mají nadstandardní promo
ve veřejnoprávní České televizi, Českém rozhlase a dalších médiích a obdrželi doposud
téměř vždy grant ministerstva kultury a hejtmanský grant.
Film o jezuitech vyhrál nejstarší festival dokumentárních filmů AFO (Akademia film
Olomouc). Film Cyril a Metoděj byl vybrán na festival: European Television Festival of
Religious (Holandsko). Na filmech spolupracují nejlepší odborníci a historici jako poradci a
průvodci, včetně prorektora Karlovy university Jana Royta. Pro další výrobu
dokumentárních i hraných křesťanských filmů (a filmový festival s touto tématikou) byla
založena firma – JesuPrague Film. Filmy, producentská firma JesuPrague Film a autoři se
opírají o 5 státotvorných a morálních pilířů:






Církev v čele s kard.D.Dukou;
University (Karlova Univerzita, Mendelova univerzita, Masarykova univerzita…) jako
evropská křesťanská síť vzdělanosti;
Velvyslanectví a jejich kulturní centra a instituty (argentinské, peruánské,
španělské….);
Česká televize a televize NOE;
KDU-ČSL a křesťanské politiky napříč politickým spektrem.

Film z této série solitérních filmů České televize - Pražské Jezulátko (prostřednictvím
Ministerstva zahraničních věcí) – byl navržen na filmové turné do Jižní Ameriky a střední
Asie. K tomuto filmu byla vyrobena originální skleněná verze Pražského Jezulátka, která se
poté stala darem kardinála Dominika Duky pro papeže Benedikta XVI. za udělení hodnosti
kardinála. Grant udělil primátor Prahy. DVD s filmem Pražské Jezulátko se stalo jedním z
nejúspěšnějších titulů ČT. Film Pražské Jezulátko bylo představeno v Peru, v Limě za
přítomnosti zástupců obou ministerstev zahraničí a kultury. Jedná se tam o distribuci a
vysílání v televizích.
Filmový festival AFO – Academia Film Olomouc 2007 udělil hranému dokumentárnímu
filmu Nejsme andělé, jen děláme jejich práci (tajemství a moc jezuitů) – režie
Otakáro Maria Schmidt - Cenu studentské poroty za nejlepší český populárně-vědecký
dokumentární film. European Television Festival of Religious (Holandsko) přijal dokument
Cyril a Metoděj do soutěže.
zdroj: Česká Televize
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Otakáro M. Schmidt a Jana Studničková jsou přáteli Associazione Praga. Pevně
věříme, že se nám podaří zorganizovat další promítání filmu, ale tentokrát za jejich
přítomnosti a budeme si s nimi moci následně o jejich filmové tvorbě popovídat. Přejeme
jim i nadále mnoho úspěchů!
an

AKTUALITY / ATTUALITÀ
Po 1989 odešlo do zahraničí až 200.000 Čechů, část se jich chce
vrátit
Po listopadu 1989 z Česka do ciziny odešlo až 200 000 Čechů a Češek. Ve světě by
pak mohlo nyní žít celkem 2,2 miliónu lidí s českým původem. Vyplývá to z odborných
odhadů. Podle expertů představují tito krajané pro ČR velký potenciál, takže by se měla
snažit využít jejich schopnosti a motivovat je k cestě zpět do vlasti.
Právě na podporu návratu se zaměřuje projekt Re-Turn, na němž spolupracuje 12
organizací ze sedmi států včetně Česka. Jejich zástupci se ve čtvrtek sešli na konferenci v
Praze.
"Výzkumy ukazují, že se Češi chtějí z ciziny vrátit, a to víc než lidé z jiných zemí.
Jsou to odvážní lidé. Odjeli, museli se postavit v cizím prostředí na vlastní nohy a prosadit
se. Jejich ztráta nás ochuzuje," řekl předseda stálé komise Senátu pro krajany v zahraničí
Tomáš Grulich (ODS).
Výzkum mezi lidmi v cizině, který je součástí projektu, ukázal, že přes 60 procent
dotázaných mělo vysokoškolské vzdělání. Téměř polovině navrátilců bylo mezi 25 a 35 lety,
dvěma pětinám mezi 35 a 45 lety.
Do zahraničí Češi odcházejí hlavně kvůli kariéře, vyššímu příjmu a jinému životu.
Domů se vracejí obvykle kvůli rodině a přátelům.
Nejvíc Čechů či lidí s
českými kořeny žije v USA. Je
jich 1,7 miliónu. Dalších
120.000 krajanů pobývá v
Kanadě, 55.000 v Rakousku,
50.000 v Německu, 30.000 v
Argentině, 27.000 v Austrálii,
10.000 ve Španělsku, 11.000
v Irsku, 5000 v Řecku, 1700 v
Dánsku.
Sedm z deseti Čechů si
po návratu našlo práci na
plný úvazek, desetina začala
podnikat a desetina se věnovala dál studiu. Před odjezdem do ciziny Češi vydělávali v
průměru kolem 29.400 korun, v cizině si přišli průměrně na 60.540 korun. Po návratu
dostali pak 37.100 korun.
Dotázaní uváděli, že velmi často sledovali, co se ve vlasti děje. Téměř denně byli
také v kontaktu s lidmi doma – po telefonu, přes textové zprávy či přes Skype. Velká část
Čechů v cizině, kteří se do průzkumu zapojili, plánovala návrat. Téměř polovina dotázaných
očekávala, že cesta zpět ale bude spojena s problémy.
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Podpora škol v zahraničí
Podle Grulicha mají lidé ale největší obavy z toho, že je okolí nepřijme a bude se na
ně dívat skrz prsty. "Podepsalo se na tom 40 let minulého režimu, který emigranty
očerňoval. Lidé to pořád mají v sobě," míní senátor. Dodal, že by Česko mělo svým
krajanům ukázat, že si jich váží a má o ně zájem. "ČR by jim měla dát najevo, že je nechce
ztratit, čeká na ně a byla by ráda, aby se vrátili oni či jejich děti," uvedl Grulich. Podle něj
je podstatné neztratit s Čechy v cizině kontakt.
Česko podporuje například české školy v zahraničí. Jsou jich čtyři desítky. Jen v USA
jich je deset, největší z nich funguje v Silicon Valley. V Itálii je pak pět škol. ČR má také
zmocněnce pro krajanské záležitosti. Je jím bývalý politik a diplomat Karel Kühnl.
Zdroj: ČTK

an

Deset let v EU: Slováci jsou spokojenější, Češi kritikou nešetří
Jak vnímají Češi a Slováci
své členství v Evropské unii? Ač si
oba národy prošly po převratu
podobným
vývojem,
Slováci
hodnotí svůj vztah k EU o poznání
pozitivněji než Češi. Platí zároveň
pravidlo, že čím starší a méně
vzdělaní
jsou,
tím kritičtěji
fungování EU vnímají. Většina
dotazovaných ale zároveň přiznává,
že se neorientuje v činnosti
europarlamentu a není schopna
vyjmenovat
ani
jednoho
europoslance.
Z
exkluzivního
průzkumu společnosti MEDIAN pro Českou televizi dále vyplynulo, že v České republice
napříč populací silněji rezonuje odpor k EU jakožto instituci, která omezuje či může
omezovat národní suverenitu a identitu.
Zhruba dva tisíce Čechů a Slováků hodnotily v bleskovém průzkumu svých prvních
10 let v Evropské unii. Postoj k členství v Evropské unii je ovlivněn vzděláním i věkem.
Zatímco kriticky se na něj v obou zemích dívají starší lidé, občané méně vzdělaní a ti s
nižšími příjmy, pozitivně vliv EU hodnotí lidé vzdělaní. V Česku také platí, že negativně
vnímají Evropskou unii voliči KSČM.
Tato fakta sice nejsou překvapivá, zajímavé ale je, že na Slovensku je desetileté
členství v EU vnímáno o poznání pozitivněji než u nás. Zatímco v ČR jsou názory
rozpolcené (37 procent hodnotí členství pozitivně, 35 procent negativně), na Slovensku
převládá pozitivní hodnocení (51 procent). Může za to především startovní pozice obou
zemí, která byla odlišná, a ekonomický rozvoj Slovenska za poslední desetiletí byl tak
markantnější než v tuzemsku (HDP zde od roku 2003 vzrostlo o zhruba 75 procent, v ČR
zhruba o 50 procent). Slováci ale také lépe hodnotí využívání evropských fondů a mnohem
častěji jsou schopni jmenovat alespoň jednoho europoslance než Češi.


Europoslanec Libor Rouček dává český euroskeptický pohled za vinu postavě
Václava Klause. "Na Slovensku až na malé výjimky jsou politické strany
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proevropské, dovedou pro Slovensko vytěžit z Evropy maximum (…) U nás je roky
díky euroskeptikům nejen z ODS Evropa prezentována jako něco špatného, naše
členství že je nevýhodné," podotkl.


Podobný názor má i politolog Jacques Rupnik. Podle něj jde o zajímavý československý kontrast. V Česku je to nejspíš pozůstatek toho, že Hrad deset let obýval
euroskeptický Klaus, domnívá se Rupnik a dodává, že Slovensko naopak muselo o

své místo v Evropě bojovat.


Sociolog Miloslav Bahna: Vstup Slovenska do EU má úplně jiný příběh než
v Česku. Na Slovensku to byl konsenzus celé politické scény po porážce Mečiara
v roce 1998 a vstup do EU znamenal doběhnutí zameškaného, vyrovnání se naším
sousedům a z Vyšehradské čtyřky."

V porovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku si Češi uvědomují,
že se mají lépe
Myslí si to šedesát procent respondentů. Na Slovensku tento postoj zastává jen
polovina obyvatel. V České republice se ale mnohem častěji než na Slovensku objevuje
názor, že Evropská unie může omezovat nebo už omezuje národní suverenitu a identitu.
Členství v EU má špatný vliv na naši ekonomiku, myslí si respondenti
Nikoho také nepřekvapí fakt, že na vstupu země do EU lidé nejpozitivněji hodnotí
možnost cestování a práce v zahraničí. Naopak podle výzkumu, který pracuje s
reprezentativním vzorkem dle regionů, vzdělání, věku, ekonomického a volebního chovaní,
jsou občané kritičtí k vlivu EU na úroveň politiky, na kvalitu zákonů, vymahatelnost práva a
na sociální politiku a zabezpečení. Méně kvalifikovaní a nízkopříjmoví občané zejména v
Česku také mají tendence svádět na členství v EU své špatné socioekonomické postavení a
obecnou frustraci související s hospodářskou krizí.


Češi jsou významně skeptičtější ke kvalitě potravin vzhledem ke zbytku EU –
za horší ji považují více než dvě třetiny respondentů (na Slovensku jen 51 procent).
Může za to nejen o poznání vyšší nárůst cen potravin než ve stejném období na
Slovensku, ale především fakt, že Češi více cestují do zahraničí, a mají tak větší
zkušenost s kvalitou potravin na západ od hranic.

A co lidé očekávají od poslanců, kteří je budou zastupovat v Evropském
parlamentu? Jejich představy do velké míry vycházejí z požadavků, které zajímají občany
na národní úrovni a vycházejí ze socioekonomických motivací – nejsilněji je v obou zemích
zastoupen názor, že europoslanci by se měli zaměřit na programová témata související se
sociální politikou. Otázka opět potvrzuje významně větší orientaci Čechů na témata
související s národní identitou a suverenitou a ohrožení imigrací, což jsou témata do velké
míry dominující českému mediálnímu diskursu o Evropské unii. Ale až 86 procent Čechů a
80 procent Slováků přiznává, že se v činnosti europarlamentu a svých europoslanců
obecně vlastně vůbec nevyzná. Přitom detailní analýza ukazuje, že omezená znalost
fungování Evropského parlamentu a národních zástupců může být jedním z významných
důvodů negativnějšího vnímání EU. V Česku i na Slovensku totiž platí, že lidé, kteří znají
alespoň jednoho europoslance, hodnotí přínos členství v EU významně pozitivněji než lidé
bez znalosti.
zdroj: ČT24, Median
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Malá úvaha nad krizí EU
Itálie je od 1. července „Předsedou“ Evropské Unie. I premiér Matteo Renzi řekl, že
„je asi iluzí domnívat se, že během 5 měsíců (nelze zapomínat na dovolené) se dá celá
budova přestavět, ale že v každém případě je třeba změnit směr a orientaci Unie, v
opačném případě to bude jen nahrávat skeptikům“. Politikové v celé Evropě stojí před
řadou problémů, jejichž řešení si vyžaduje rychlou akci. Pro ostatní miliony Evropanů, tj. i
pro nás, to snad je příležitost k zamyšlení, co vlastně chceme a jakou cestou bychom se
měli ubírat. Domnívám se, že všichni ti, kteří v různých dohodách a smlouvách přispěli k
současné formě Unie, tak činili v přesvědčení, že 40-50 let relativní stability a blahobytu,
které prožila západní Evropa po roce 1945 bude stále pokračovat. Jenže to byl bohužel
omyl. Krátký pohled na dějiny za posledních několik století naopak ukáže, že tak dlouhé
období klidu a prosperity je spíše výjimkou. A že velkorysé a dobře myšlené plány na stále
hlubší integraci narazí na hospodářskou krizi, která pak oživí „sacro egoismo“, jako to kdysi
a v zcela jiných podmínkách definoval Gabriele D´Annunzio.
Dva konkrétní příklady: pro Českou republiku a jeji občany krize na Ukrajině a
vztahy k Rusku jsou velmi závažná otázka. A nejen z hlediska ekonomického. Ale bylo by
zbytečné si zakrývat, že třeba v Itálii se problém pociťuje mnohem méně a vůči názorům
Moskvy je tu určitě mnohem větší pochopení než třeba v Polsku.
Na druhé straně my, kteří žijeme v Itálii, vidíme každý den stovky zoufalců, kteří se
v často tragických podmínkách snaží odplout ze severoafrických břehů, hlavně z Libye.
Italská vláda prohlásila, že během prvních 6 měsíců tohoto roku vojenské námořnictvo
zachránilo 61.000 životů, ale že země už nemá ani sílu ani finanční prostředky, aby vlně
uprchlíků čelila sama. A má dojem, že státy ve střední Evropě a severní Evropě vlastně jen
zajímá, aby ti uprchlící nepřišli na jejich území.
Takže ta slavná „solidarita“ je často jenom heslo přerušované stále častěji
předsudky, které se považovaly za věc minulosti. Při nedávné návštěvě z Čech se divili, že
když v Itálii někdo stávkuje, nedostává plat. Byli přesvědčeni, že tento „národní sport“ se
dotuje z nějakého rozpočtu. A opačně: šéfredaktor jednoho dosti významného milánského
deníku napsal knihu o tom jak Německo využívá současnou situaci v Unii. Na tom by nic
nebylo, kdyby kniha neměla příznačný název „Il Quarto Reich“. Vzhledem k tomu, že
málokdo dnes uvažuje o tom prvním (založeném Karlem Velikým) a o tom druhém, (který
vytvořil Bismarck v XIX. století) je evidentní narážka na to co se stalo ve století minulém.
To jsou jen namátkou dva příklady, které mě napadly při psaní článku.
A tak si myslím, zda by nebylo vhodné se nad situací trochu v klidu zamyslet, řešit
samozřejmě akutní ekonomické problémy. Ale uvažovat o tom, zda by taková konfederace
Evropských států v tomto okamžiku nebyla něco přijatelnějšího než dobře myšlené snahy o
integraci.
Příjemnou dovolenou všem.
jk

EXPO 2015 - padiglione ceco, l’acqua protagonista
Presentato il padiglione: il tema centrale sarà la gestione delle risorse idriche
Sarà l’acqua il tema dominante del padiglione della Repubblica Ceca all’ Expo di
Milano. Sembrerebbe un controsenso per un Paese che non ha sbocchi sul mare ma che,
invece, ha una lunga tradizione nella gestione delle proprie risorse idriche: fiumi, laghi,
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centri benessere e piscine. La Repubblica Ceca, dunque, mette in campo la propria
esperienza nel settore: nella gestione dell’acqua e del suo utilizzo. Ricerca e tecnologia per
renderla potabile in Africa come in Asia o ovunque sia poca o non utilizzabile. E se è vero
che l’acqua unisce scienza, nutrizione, cultura e vita - nel pieno rispetto del tema
dell’Esposizione - è facile intuire come lo specchio d’acqua antistante il padiglione sarà
senza dubbio il luogo centrale dello spazio espositivo ceco.

Il progetto scelto è quello dello studio Chybik–Kristof Associated Architechs che ha
avuto la meglio tra una serie di idee presentate da studi di architettura di mezza Europa:
non solo cechi ma anche svizzeri, italiani e inglesi. Per lo studio di Vizovice, una pesante
eredità da portare avanti, considerata la grande tradizione e gli importanti riconoscimenti
che i Padiglioni della Repubblica Ceca hanno avuto nella lunga storia delle Esposizioni
Universali. A cominciare dalla Stella d’Oro a Bruxelles (1958) per l’architettura e
l’intrattenimento, per finire con la Medaglia d’Argento per la creatività a Shanghai (2010),
passando per gli encomi per l’eleganza e la leggerezza delle proprie strutture a Montreal
(1967) e a Osaka (1970).
1500 metri quadrati su tre piani, una costruzione modulare a basso impatto
ambientale, nel pieno rispetto della sostenibilità e interamente riutilizzabile una volta
terminata l’Esposizione Universale, il Padiglione della Repubblica Ceca avrà al suo interno
tre macroaree: nella “Fantasy and Fairy Tale Land” le regioni del Paese racconteranno il
loro legame con l’acqua e daranno ai visitatori la possibilità di toccare con mano il vero
spirito boemo. Nel “Laboratory of Life”, invece, saranno protagoniste la scienza e la ricerca
nel campo delle nanotecnologie. Soprattutto, sarà possibile vedere i progetti delle
membrane in nano fibre per la purificazione dell’aria e dell’acqua, gli studi sui nuovi
prodotti farmaceutici veterinari privi di antibiotici e sulla genetica molecolare. Infine,
la “Ideal Land” sarà interamente alla tradizione della Lanterna Magika e al cinema
interattivo del Kinoautomat.
fonte: internet
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Il visionario Tim Burton in mostra a Praga
Dopo il successo a New York e a
Parigi, la mostra “Tim Burton e il suo
mondo” è in programma a Praga presso la
Casa alla Campana di Pietra (Dům U
Kamenného zvonu) fino al 3 agosto
prossimo.
È
un’immersione
totale
nell’universo creativo, cupo ed eccentrico,
del regista americano. Burton ha aperto i
suoi archivi e il pubblico può ammirare 500
tra disegni, dipinti, fotografie, quaderni di
appunti, installazioni e sculture che
rimandano al suo mondo sempre sospeso tra
orrore e tenerezza, caratterizzato da
atmosfere gotiche e bizzarre, popolato da
personaggi malinconici e al tempo stesso divertenti. Questo mondo ha preso corpo sullo
schermo, nel corso di un trentennio, in film visionari come Beetlejuice, Edward Mani di

Forbice, Sweeney Todd, Nightmare before Christmas, La sposa cadavere, Alice in
Wonderland. Burton ha realizzato personalmente gli schizzi di molti dei personaggi e delle
ambientazioni dei suoi film.

L’esposizione si articola in diverse sezioni e include
non solo storyboard e modellini dei protagonisti dei suoi
film, ma anche scatti Polaroid, schizzi creati durante i suoi
viaggi, disegni di progetti mai realizzati. Nei sotterranei
della galleria è stata allestita una sala lettura con libri
scritti da lui e su di lui. Ci sono anche tre sale proiezioni, in
cui è possibile guardare film e cortometraggi del regista.
Burton ha iniziato la sua carriera nel cinema come
animatore alla Disney. Tra le figure che lo hanno ispirato
maggiormente, ha citato anche il grande animatore ceco
Karel Zeman: “Ho visto i suoi film, come Il barone di
Munchausen (Baron Prášil, 1962), e ricordo una sua serie
con i dinosauri… E a Burbank, dove sono cresciuto, c’era
un documentario su Karel Zeman che mostrava il suo
processo creativo. E’ stata una fonte di grande ispirazione
per me”. Burton ha reso omaggio anche al regista ceco
Jan Švankmajer: “I suoi lavori sono sorprendenti. La storia
ceca in termini di animazione è un altro motivo per cui sono felice di essere qui” ha detto.
“Ci sono così tanti animatori eccezionali nella storia di questo Paese. Mentre i computer
hanno conquistato il mondo, camminando per questa città si ha ancora la sensazione che
l’arte e l’artigianato continuino qui; è incredibile”.

Tim Burton a jeho svět

28.3.-3.8.2014
City Gallery Prague - Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
www.timburton.cz
fonte: internet

sdc
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Co nového na knižních českých pultech?
V nakladatelství Fragment vyšel nedávno velice
zajímavý knižní titul od „slavného“ vězně Jiřího Kájínka „Můj
život bez mříží“. Napsal ji zcela sám se vzpomínkami na
dětství, které prožil v idylickém rodinném zázemí na vesnici,
zároveň doplňuje své vyprávění o dospívání, láskách,
zálibách, i o svém vztahu k lidem, k penězům, ke zbraním.
Sám o sobě netvrdí, že by byl svatouček, občas někdy něco i
ukradl, ale jak sám tvrdí: „Nikdy jsem proti nikomu nepoužil
násilí“. Ať už je to, jak chce, je to člověk, který o sobě stále
tvrdí, že doživotní trest, který mu byl udělen, je nespravedlivý
a víceméně to odnesl za mnohé jiné. Já osobně nechci
nikomu vnucovat můj vlastní názor, ten ať si udělá každý
sám, ovšem gratuluji panu Kájínkovi k jeho právě vydané
knižní publikaci a držím mu palce, ať se dočká spravedlonosti.
Vždyť kolika justičních omylů jsme už byli svědky? A ještě
malý dodatek. Kájínek chystá další knižní pokračování o tom, co všechno zažil ve vězení.
V letošním roce vydalo nakladatelství Mladá fronta zajímavou knížku Martina Severy
„Rozhovory po konci světa“. Martin Severa je v Čechách známý televizní moderátor, který
připravil rozhovory s osobnostmi z různých oblastí života, kulturního či sportovního a
leckdy na sebe zpovídané osoby prozradí víc, než bychom čekali. Rozhodně stojí knížka za
přečtení.
kh

RECEPTÁŘ ASSOCIAZIONE PRAGA /
IL RICETTARIO DELL’ASSOCIAZIONE PRAGA
Lehké a osvěžující letní recepty
V letním období není nadto si dát chutný a lehký salát z čerstvého ovoce, případně
doplněný o kousky drůbežího masa. Když pak přijedeme na večer od moře nebo z jiného
výletu, máme po ruce bleskurychlou osvěžující večeři, kterou si navíc můžeme připravit
ještě ráno před odjezdem a dát vychladit do chladničky. Zvlášť vhodné jsou v parných a
žíznivých dnech melouny, které obsahují velké množství vody.
Poznámka: Zálivky na saláty přidáváme těsně
před podáváním, aby listy salátu zůstaly křehké a
čerstvé.
Rady a moudra:
Melouny - typické letní ovoce, a to ať už červený
(cocomero) - vodní meloun nebo žlutý (melone) ananasový (zvaný také medový nebo cukrový) obsahují
velké množství vody a v létě jsou tudíž významným a
důležitým zdrojem k uhašení žízně. Přitom mají malé množství
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kalorií. Původní melouny pocházejí z jižní části Afriky. Zralé plody žlutého melounu
poznáme podle toho, že slupka kolem stopky je měkká a popraskaná a plod má výraznou
vůni. Poklepem na slupku by se měl ozvat dutý zvuk. V chladničce vydrží i několik dní.

Osmahnuté kuřecí nudličky s melounem a ledovým salátem
Ingredience: 4 kuřecí prsa (po 150 g), 1/4
červeného
melounu,
1/2
ananasového
melounu, 1 ledový salát, 50 g vlašských
ořechů, 1 lžíce másla, 3 lžíce olivového oleje, 1
lžíce octa, 1 lžička kořenící směsi na kuře,
trochu soli, pepř
Postup: Prsa pokrájíme na nudličky,
posypeme kořenící směsí, nepatrně osolíme,
opepříme a osmahneme na lžíci oleje a na
másle dozlatova. Mezitím omyté listy salátu
natrháme na menší kousky a dáme do mísy. K
salátu přidáme vychlazené kostičky melounů
zbavených slupky a zrníček, jádra nasekaných
vlašských ořechů, ochutíme olejem, octem, solí a pepřem. Salát rozdělíme na talíře a
poklademe osmahnutými kuřecími nudličkami. Podle chuti podáváme s čerstvým pečivem.
Poznámka: Různé kořenící směsi bývají slané, proto maso solíme opatrně.

Sladkokyselý kuřecí salát
Ingredience: 400 g kuřecích prsou, 8 meruněk,100 g hroznového vína, 2 řapíkaté celery,
125 g bílého jogurtu, 50 g majonézy, 1 lžíce citronové šťávy, cukr, 1/2 lžičky kari koření, 2
lžíce másla, 1 lžíce oleje, sůl
Postup: Kuřecí prsa zlehka naklepeme, osolíme a na oleji a na másle opečeme. Po
vychladnutí je nakrájíme na nudličky a vložíme do salátové mísy. Spařené oloupané
meruňky vypeckujeme a nadrobno nakrájíme. Nadrobno nakrájíme také celerové řapíky
(předem zbavené pomocí škrabky vláken) a bobule hroznového vína rozpůlíme a zbavíme
jadérek. Jogurt smícháme s majonézou, citronovou šťávou, ochutíme trochou cukru, kari
kořením a nepatrně osolíme. Zálivku zlehka vmícháme do salátu. Podáváme s toasty nebo
čerstvým pečivem.

Míchaný salát s broskví a
meruňkami
Ingredience: Asi 500 g různých druhů
listových salátů, menší hrst rukoly, 2 snítky
řapíkatého celeru, 1 broskev, 4 meruňky, 30
g nasekaných vlašských ořechů, 1 lžíce
hořčice, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíce
vinného octa, sůl, pepř
Postup: Salátové listy a rukolu dáme do
mísy. Řapíkatý celer pomocí škrabky zbavený
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vláken nakrájíme na nudličky a přidáme do salátu. Omytou a osušenou broskev rozpůlíme,
zbavíme pecky a pokrájíme na menší kousky, vypeckované meruňky na čtvrtky. Salát
promícháme se zálivkou připravenou ze zbývajících surovin, posypeme ořechy a před
podáním necháme 5 minut odpočinout v chladničce. Podáváme jako lehčí pokrm k večeři s
plátky bagety nebo jako salát k různým masovým pokrmům.
Obměny zálivky:
– Olej smícháme s octem, medem (2–3 lžíce), solí, pepřem a zálivku nalijeme na salát,
který zlehka promícháme.
– 125 g bílého jogurtu promícháme se 3 lžícemi medu, solí a pepřem.

Koláč s broskvemi a rozmarýnem
Ingredience:
Těsto: 210 g hladké mouky, 1/3 prášku do pečiva, 100 g másla, 3 žloutky, 100 g
moučkového cukru, špetka soli
Suché fazole na zatěžkání, máslo a hladká mouka na vymazání a vysypání formy
Náplň: 1 kg broskví, 1 větší větévka rozmarýnu, 60 g třtinového cukru, 30 g másla
Postup: Ze surovin na korpus připravíme těsto,
které rozložíme na dno a po stranách vymazané
a vysypané kulaté rozevírací formy. Těsto
propícháme vidličkou, pak rozložíme na dno
pečicí papír a navrch nasypeme suché fazole,
aby se těsto nevzdouvalo. Pečeme v předem
vyhřáté troubě při 180°C asi 15 minut. Zlatavý
korpus vyjmeme z trouby, odstraníme fazole,
pečicí papír a necháme chvíli vychladnout. Na
povrch poklademe omyté a pokrájené broskve,
posypeme jehličkami rozmarýnu, poklademe
kousky másla a na dalších 15 minut zapečeme.
Podle potřeby rozložíme na formu alobal, aby se
„konečky“ nepřipalovaly. Nakonec koláč posypeme cukrem a v troubě necháme krátce
zkaramelizovat. Vychladlý koláč krájíme na porce.

Sorbet ze žlutého melounu
Ingredience: 1 žlutý meloun (asi 500 g), 2 lžíce medu, ½ citronu, 100 ml vodky
Postup: Nasekanou dužninu rozmixujeme s medem a citronovou šťávou, směs nalijeme
do skleněné láhve a vložíme do mrazáku. Když začne směs zamrzat, pořádně ji
protřepeme. Stačí, že se vytvoří krystalky. Před podáním přilijeme vodku, nalijeme do
sklenic a podáváme s brčkem.
Krásné léto a dobrou chuť přeje

Karina Havlů
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PROBĚHLÉ AKCE / INIZIATIVE REALIZZATE

6. únor

Přednáška o zdravotním pojištění a o konzulárních
záležitostech ve spolupráci s Velvyslanectvín České
republiky v Římě
Přednášla vedoucí oddělení podpory a služeb klientům Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR paní Jitka Luciani, za účasti vedoucí
konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Římě paní Veroniky
Honcové, při Velvyslanectví ČR v Římě.

6 febbraio

Conferenza sulle questioni dell'assistenza sanitaria e sulle
attività della sezione consolare, in collaborazione con
l'Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma
relatori: la responsabile dell’ufficio dell'assistenza ai clienti
dell’Istituto Nazionale Assicurativo della Repubblica Ceca signora
Jitka Luciani, con la partecipazione del capo della sezione
consolare dell’Ambasciata signora Veronika Honcová, presso
l’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma.

27. březen

Roční členská schůze
v Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého.

27 marzo

Assemblea annuale dei soci
presso il Pontificio Collegio di San Giovanni Nepomuceno.

11. duben

Slet čarodějnic v Neapoli
kulturní setkání na téma sociální role ženy včera a dnes se
zaměřením na Itálii a ČR, ve spolupráci s česko-italským kulturním
spolkem Bohemia - Neapol.

11 aprile

Festa delle Streghe a Napoli
incontro culturale per riflettere insieme sulla condizione e sul ruolo
sociale della donna, ieri e oggi. Riflessioni e dibattito, in
collaborazione con l’Associazione Culturale Ceco-Italiana di Napoli
Bohemia.

4. červen

Film Kuky se vrací, při příležitosti Mezinárodního dne dětí
dobrodružný/loutkový, režie Jan Svěrák (2010); ve spolupráci s
Velvyslanectvím České republiky v Římě a Českým kulturním
centrem v Miláně, při Maďarské Akademii v Římě.

4 giugno

Film Kuky se vrací (Il ritorno di Kuky) in occasione della
Giornata Internazionale del Bambino
avventura/animazione, regia di Jan Svěrák (2010); in
collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma e
l’Istituto Culturale Ceco di Milano, presso l’Accademia d'Ungheria a
Roma.
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26. červen

Večírek v pizzerii
setkání členů v pizzerii La Madia, Řím.

26 giugno

Serata in pizzeria
incontro dei soci presso la pizzeria La Madia, Roma.

Přednáška o zdravotním pojištění
Dne 6. února se konala v prostorách Velvyslanectví ČR přednáška
o zdravotním pojištění, pořádaná krajanským kulturním sdružením
Associazione Praga ve spolupráci s konzulárním oddělením
Velvyslanectví ČR. Na pozvání krajanského sdružení a konzulárního
oddělení přijela do Říma paní Jitka Luciani, vedoucí oddělení podpory a
služeb klientům Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
Přednáška byla určená hlavně českým
občanům, kteří trvale či dočasně žijí v Itálii.
Jitka Luciani vysvětlila princip zdravotního
pojištění v ČR a systém zajišťování zdravotní
péče v rámci Evropské unie. Přítomné
zajímaly především případy, kdy český občan,
který není evidován v českém pojišťovacím
systému potřebuje navštívit lékaře v ČR a
potřeba zdravotní péče při krátkodobém či
dlouhodobém pobytu českého pojištěnce v Itálii. Rozhovory a vzájemné dotazy
pokračovaly během malého občerstvení v prostorách velvyslanectví. Vedení Associazione
Praga ocenilo možnost uskutečnit přednášku na zastupitelském úřadě v Římě a s ohledem
na mimořádný zájem našich krajanů zvažuje zorganizovat její další pokračování.
an

Slet čarodejnic v Neapoli

Odvaha a role žen v různých historických obdobích
České čarodejnice se slétají i v Neapoli! 11. dubna 2014 se konal již 4. slet členek
česko-italského spolku Bohemia a jejich přátel. Tento rok dorazily na pomoc i zástupkyně z
Říma, z asociace Praga. Z programu bylo již tradičně vypuštěno pálení (abychom předešli
ztrátám těchto vzácných bytostí) a bylo nahrazeno kulturní náplní. Jako vždy byla hlavním
tématem žena a její role v různých historických situacíCH a na různých místech Evropy.
Tentokrát se na sletu setkaly, i když jen v ústním podání, moravské Žítkovské
bohyně a italské čarodejnice z Beneventa. Nechyběla ani historická postava neapolské
hrdinky Eleonory Fonseca Pimentel, její ž odvaha, inteligence a dobrá vůle pomoci
společnosti nebyla v její době (18. století) pochopena. Povídání o Žítkovských bohyních
vycházelo především z knihy ”Žítkovské čarování “ od Jiřího Jilíka. Tak jsme se přenesli do
tajemných chaloupek osady Žítková, rozsetých po Bílých Karpatech, kde bohyně sbíraly
bylinky, lily vosk a lidé k nim chodili ze širokého okolí pro rady. Tyto moudré ženy –
bohyně rozuměly nejen přírodě a přírodním úkazům, ale i lidem a jejich trápení.
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Oproti nim, jejich “kolegyně” z
jižní Itálie nebyly tak dobré ženy. V
6. století, kdy vzniklo knížectví
Benevento
a
bylo
obsazeno
pohanskými Langobardy, se začaly
šířit legendy o pohanských rituálech.
Tak
připsaly
čarodejnicím
z
Beneventa divoký tanec okolo ořechu
a zlou moc. V této nesympatické roli
se ale většina žen – čarodejnic ocitla
díky nepochopení a donucení okolí.
Jednu věc mají ale naše dobré
bohyně
i
divoké
beneventské
čarodejnice společné. V legendách a vyprávění o nich je uchován kus lidové kultury a
vzácné hodnoty lidových tradic. Po tajemných příhodách z Moravy a Beneventa
následovala i magická tombola s hodnytnými cenami – různé typy košťat, voňavé svíčky,
české zápalky, čaje ze sušených bylin…
A na závěr se opět spojily obě kultury - česká a jihoitalská – v umění kulinářském:
neapolské těstoviny (penne all’arrabbiata), české chlebíčky a pikantní guláš, pivo a likér
Strega (čarodejnice).
Helena Schwarzová

Kuky se vrací v rámci Mezinárodního dne dětí
Velvyslanectví České republiky v Itálii ve spolupráci s
krajanským sdružením Associazione Praga v Římě a Českým
centrem v Milaně promítlo dne 4. června v italské premiéře film
Kuky se vrací. Stalo se tak při příležitosti oslavy Mezinárodního dne
dětí na Maďarské akademii v Římě, která vlastní nejen
reprezentativní prostory v centru Říma, ale již dlouhodobě
spolupracuje s českými institucemi v rámci tematicky zaměřených
filmových cyklů.
mh

Literární večer k 10. výročí vstupu České republiky do Evropské Unie
Velvyslanectví České republiky spolu s Velvyslanectvím Slovenské republiky v Římě
uspořádaly dne 16. června 2014 literární večer k 10. výročí vstupu obou zemí do EU v
prestižním Domu literatury v centru Říma. Tento projekt navazující na „Noc literatury“ v ČR
představil 4 přední spisovatele obou zemí a jejich italské překlady. Úryvky z knih českých
autorů: Noční práce (Jáchym Topol), Sedmikostelí (Miloš Urban), Noc pod Berlínem
(Jaroslav Rudiš) a Selské baroko (Jiří Hájíček), přednesli místní studenti herectví.
Literární večer zahájila jeho ředitelka Maria Ida Gaetta, pozdravili velvyslanci obou
zemí Petr Buriánek a Mária Krasnohorská a poslední desitiletí literární tvorby v České
republice zhodnotila italská bohemistka Chiara Rea. Tento projet byl součástí 13. ročníku
Mezinárodního literárního festivalu v Římě.
mh
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Výlet Amfory do „Věčného“ města
Před několika týdny jsem měla tu čest zúčastnit se v Římě přátelského setkání
Amfora klubu s českými krajany žijícími v Itálii. Amfora letos slaví neuvěřitelné již čtyřicáté
výročí své existence a díky vstřícnosti velvyslance ČR při Svatém stolci JUDr. Pavla Vošalíka
se podařilo kromě „povinného“ fotbalového klání se studenty papežské koleje
Nepomucenum stihnout ještě další významné návštěvy a setkání.

Do večerního utkání za stálého deště (sama jsem byla na rozpacích, komu se to Sv.
Petr snažil pomoci) nastoupili budoucí kněží ve zcela nových dresech s kolárkem
darovaných soupeřem. Mladí sportovci se nemohli dočkat měření sil s českými
internacionály jako jsou Karol Dobiáš, Přemysl Bičovský, z těch mladších Jan Fiala, a
zejména donedávna ještě aktivní bývalý hráč Juventusu Turín Zdeněk Grygera. Kromě toho
přispěla Amfora finančně na projekt České katolické charity – nemocnici v Ugandě. Zápas
byl provázen neustálým hlasitým povzbuzováním řádových sester. Takové fanynky by jistě
záviděl kterýkoli český ligový klub, a také díky této mohutné podpoře skončilo utkání
přijatelným výsledkem pro mladé fotbalové nadšence.
Večernímu programu předcházela prohlídka Vatikánských zahrad a přijetí kardinálem
Tarcisio Bertonem, pak následovala slavnostní mše v bazilice Sv. Petra vedená kardinálem
Miloslavem Vlkem. Při té příležitosti se blýskl Felix Slováček se svým soprán saxofonem při
skladbě Ave Maria.
Druhý den se za asistence
krajanského sdružení Associazione
Praga začalo besedou krajanských
dětí se známými a populárními
televizními osobnostmi jako jsou Jiřina
Bohdalová, Dáda Patrasová, Jitka
Zelenková, Simona Stašová, Josef
Dvořák, Jan Čenský, Martin Dejdar,
Jan Rosák. A tak díky moderním
technologiím mají děti žijící mimo
území České republiky možnost nejen
sledovat své oblíbence, ale i zlepšovat
si znalosti českého jazyka. Tentokrát
se Řím probudil do nádherného
slunečného dne a celý výlet byl zakončen zahradním grilováním na půdě koleje Svatého
Jana Nepomuckého a doprovozený slavnostním předáním narozeninového dortu „věčně“
mladé Jiřině Bohdalové, která na půdě „Věčného“ města oslavila své narozeniny.
kh
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ČESKÁ ŠKOLA ŘÍM / SCUOLA CECA ROMA

A.D.P.

Rok s J. A. Komenským
Dne 31. května 2014 byl v
Papežské koleji Nepomuceno v
Římě za přítomnosti velvyslance
České republiky v Itálii Petra
Buriánka a rektora P. Petra Šikuly
a vicerektora P. Romana Czudka
slavnostně ukončen školní rok
2014-2015 projektu Česká škola
Řím. Tento projekt, který vznikl
před třemi 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 ▲ Předávání diplomů - zleva: Velvyslanec České republiky
projektu je podpořit vzdělávání v Itálii Petr Buriánek, Dott.ssa Kateřina Di Paola Zoufalová
a Mgr. Dott.ssa Jana Lebedová
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 13.00 h. v prostorách Papežské koleje
Nepomucena (via Concordia, 1 - 00183 Řím). Jednou měsíčně probíhá celodenní setkání
od 09.00 do 16.00. V průběhu roku se projektu zúčastnilo 31 dětí.
Mimo Rámcový vzdělávací program MŠMT ČR pro 1.-9. třídu byl od listopadu roku
2013 v ČŠ Řím realizován ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.
A. Komenského nadstavbový projekt Rok s J. A. Komenským. Proč v našem projektu ČŠ
Řím propagujeme nadstavbové projekty ve spolupráci s českými institucemi? Protože téma
projektu zůstává v přirozeném kontextu a není vytrháváno ze souvislostí. Žáci se neučí na
uměle vytvořených příkladech, ale na skutečných problémech. Projektová metoda vnímá
svět celistvě, takový totiž ve skutečnosti je. Děti jsou nejprve vrženi do nové situace, ve
které se musí zorientovat a za pomoci studia se se situací vypořádat. Výhodou výstupu z
projektu je jeho hmatatelnost. Děti vidí, že něco konkrétního vytvořily. To je velmi
efektivně motivuje k práci. Děti mají neustále na mysli cíl a vidí smysl své práce.
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Postupnými kroky se k cíli
přibližují a ten se před jejich
zraky zhmotňuje. Výstupem z
projektu se děti mohly pochlubit
svým rodičům a kamarádům.
Důležité je, aby každé dítě mohlo
ukázat nebo říci: "Tuto část
projektu jsem udělal já."
Další významnou akcí v
druhém pololetí byla velikonoční
dílna. Děti se pod odborným
vedením sestry Bohdany a paní
Renaty Kašpárkové seznámily s
technikami zdobení velikonočních.
Vyvrcholením
našeho
projektu ČŠ Řím 2014-2015 byla
▲ Malířská dílna v rámci projektu
návštěva ředitelky Základní školy
Školní rok s J. A. Komenským
a Gymnázia Gutha-Jarkovského v
Praze Jitky Kendíkové dne 24. května. Paní ředitelka přezkoušela děti, které se zúčastnily
projektu a vyjádřila se velmi pochvalně. Associazione Praga počítá do budoucnosti s další
spoluprací se Základní školou Gutha-Jarkovského v Praze.
Je pravda, že vícejazyčná domácnost vyžaduje více trpělivosti a důslednosti. Děti
mají hodně podnětů, je nutné nesejít z cesty. Náš projekt podporuje nenásilný rozvoj
dvojjazyčnosti a vedení Papežské koleje Nepomucenu nejen umožňuje jeho realizaci, ale
poskytuje mu úžasné zázemí, kde děti mohou zažít krásný a přirozený český domov.

▲ Mgr. Monika Slabá z MŠTV na návštěvě v mateřské školce
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Děkujeme upřímně a z celého srdce všem, kteří se o realizaci projektu ČŠ Řím
zasloužili a podpořili nás.
Těšíme se na shledanou po
prázdninách.
kz
Zodpovědná za projekt:
Dott.ssa. Kateřina Di Paola Zoufalová
mobil: 0039 3386931221
e-mail: scuolacecaroma@gmail.com
Vyučující:
Mgr. Jana Piscitelli Stržínková
Mgr. Dott.ssa Jana Lebedová

▲ Italský malíř Turi Sottile v ČŠ Řím

Česká škola v Římě v květnu skončila úspěšně originální projekt
„Rok s J. A. Komenským“ (2013/2014) ve spolupráci s Národním
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského
To, co se často nepodaří ve školách v České republice, dokázala Česká škola v Římě.
Zajímavou formou poskytuje dětem širší vzdělání o jednom z největších českých myslitelů,
J. A. Komenském. Česká škola v Římě funguje pod záštitou krajanského spolku
Associazione Praga a zahájila pravidelnou výuku od 1. října 2011 pro děti ve věku od 18
měsíců do 15 let pocházejících především ze smíšených manželství a českých rodin žijících
v Římě a okolí. Výuka České školy v Římě, jež se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím
programem MŠMT pro žáky 1.-9. tříd, se koná jednou týdně. Záměrem školy je podpora
vzdělávání nejen v oblasti českého jazyka, ale i kultury a reálií, a tím přispění k
vzájemnému porozumění mezi Čechy a Italy.
V rámci školního roku 2013/14 byl 30. listopadu 2013 zahájen v České škole
nadstavbový projekt „Rok s J. A. Komenským“. Žáci se podle tohoto projektu začali
interaktivně učit o Komenském pod vedením ředitelky Národního pedagogického muzea a
knihovny J. A. Komenského (dále jen NPMK) PhDr. Markéty Pánkové. Děti se v rámci výuky
nejprve seznámily se základními údaji o životě a díle Komenského a teprve poté
následovala cesta za hlubším poznáním některých jeho děl. Žáci si tak mohli vyslechnout
například citace z Komenského díla Jak dovedně užívati knih, hlavního nástroje vzdělávání.
Součástí programu byly výukové dny (za využití principů Komenského moderního
vyučování), přednáška o Komenském a vyhodnocení soutěže vyhlášené v rámci roku s J.
A. Komenským.
Své zaujetí a názor mohli žáci vyjádřit jak v části literární, tak výtvarné. V literární
části starší žáci dostali zadání vypracovat úvahu o významu svobody člověka. Ve většině
prací se objevuje kromě aspektů volnosti a možnosti volby i aspekt zodpovědnosti a
respektování, který je se svobodou nezbytně spjat. Povědomí o svobodě již děti zdaleka
neměly na úrovni dětinských představ, ale naopak jejich pojetí mělo hlubší rozměr.
Výtvarné části soutěže se starší žáci chopili skvěle a vznikly zajímavé malby vycházející
z hesla Komenského: „Všechno nechť volně plyne, násilí budiž vzdáleno věcem“.
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▲ PhDr. Markéta Pánková s dětmi na výstavě Odkaz J. A. Komenského Evropě, světu.

Mladší žáci se seznámili s Komenským zejména prostřednictvím obrázků s jeho
portréty či hesel z díla Komenského Orbis pictus (téma škola). Další aktivitou bylo puzzle,
které NPMK připravilo. Při skládání obrazů děti opakovaly znalosti o Komenském a rozvíjely
diskusi na témata, jako jsou například pracovitost, odchod ze země či podoba školy dříve a
dnes. Vznikly i krásné práce těchto malých žáků popisující, jak by měla vypadat jejich
třída/škola. Vedle obrázku Komenského třídy ze 17. století děti namalovaly svou „ideální
třídu“ z 21. století.
Nejlepší práce byly oceněny diplomem (v porotě byli zástupci MŠMT, NPMK,
Velvyslanectví ČR v Římě a při Svatém Stolci, České školy v Římě a vedení Papežské koleje
sv. Jana Nepomuckého, ve které výuka a aktivity České školy probíhají) a prezentovány v
rámci výstavy J. A. Komenský - Vzdělávání pro všechny, která byla NPMK zpřístupněna
veřejnosti v přízemí koleje od 9. května do června 2014.
Nejmladší žáci školy se v rámci Roku s J. A. Komenským naučili jeho píseň „Spi mé
milé poupě“ (z Informatoria školy mateřské), kterou zazpívali společně se všemi
přítomnými na slavnostním setkání dne 10. května. Za účasti významných hostů, jakými
byli velvyslanec České republiky při Svatém Stolci JUDr. Pavel Vošalík, zástupkyně
velvyslanectví ČR v Itálii Šárka Petrollini, prof. Jaroslav Pánek, DrSc., ředitel Římského
historického ústavu AV, vedení koleje – rektor P. Petr Šikula a vicerektor P. Roman Czudek,
vedení krajanského spolku, vedení a
učitele České školy, rodiče, žáci a další
zájemci z řad veřejnosti, byl Rok s J. A.
Komenským vyhodnocen.
Po společném předání cen a
diplomů vítězům soutěže (zástupci MŠMT
a NPMK) udělila ředitelka NPMK medaile
J. A. Komenského těm, kteří významně
podpořili projekt „Rok s Komenským“.
Medaili s diplomem obdrželi rektor P.
Petr Šikula, vicerektor P. Roman Czudek,
ředitelka školy Kateřina Di Paola
Zoufalová
a
předsedkyně
Andrea
Nimmerfrohová za Associazione Praga.
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▲ Mgr. Dott.ssa Jana Lebedová s dětmi při zpěvu

Jako ocenění za nejlepší literární práci na téma svoboda, kterou všem přítomným
přečetl na slavnostním setkání vítěz Filippo Iannelli, pan velvyslanec JUDr. Pavel Vošalík
předal vítězi vzácnou medaili, kterou osobně
obdržel od papeže.
Podle
programu
byla
realizována
přednáška PhDr. Markéty Pánkové „Odkaz J. A.
Komenského Evropě, světu“. Přednáška byla pro
přítomné rodiče přeložena do italštiny.
Česká škola v Římě i příslušná krajanská
komunita podpořila a podporuje školní rok s J.
A. Komenským a má zájem informovat o tomto
projektu další české školy v zahraničí. Prokázalo
se, že prostřednictvím výuky o Komenském lze
prezentovat žákům nejlepší hodnoty české
kultury a zároveň ukázat, že výuka cizího jazyka
prostřednictvím didaktických principů Komenského, má stále svůj nadčasový význam.
Pro zájemce budou vítězné a další zajímavé práce vystaveny na webových stránkách
muzea www.npmk.cz. V plánu je také připravit výstavku z nejlepších prací žáků
v prostorách muzea.
Příspěvek Moniky Slabé na webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Oceněná práce žáka České školy Řím na téma “svoboda”

Filippo Iannelli
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Druhé setkání českých škol v Itálii
Krajanský spolek ARCA společně s Honorárním konzulátem ČR ve Florencii a pod
záštitou Velvyslanectví ČR v Římě a Českého centra v Miláně uspořádal dne 29. 3. 2014
druhý ročník setkání Českých škol v historické budově Palazzo Coppini ve Florencii. Jaká to
trefná náhoda, že zrovna tak, jako zde došlo před zhruba 500 lety ke znovuzrození umění,
vědy a literatury, tak právě teď zažívá svůj renezanční boom, použijeme-li modernější
terminologii, čeština v zahraničí.
Kořeny českých škol však můžeme najít v Paříži, tentokrát pro nás Francie není
rivalem jako v dobách rodícího se novověku, nýbrž partnerem a velkým spojencem. V roce
2003 zde totiž vznikla díky úsilí lékařky a hlavně maminky Lucie Slavíkové-Boucher vůbec
první Česká škola bez hranic (ČŠBH). Od svého vzniku se myšlenka výuky češtiny rozšířila
do celého světa a České školy dnes existují v mnoha zemích na několika kontinentech.
Zájem českých krajanů v Itálii o rodný jazyk a kulturu vyústil po roce 2010, kdy byly
zhruba s jednoletými odstupy postupně zakládany, často za podpory krajanských spolků a
honorárních konzulátů, České školy v Neapoli, Římě, Florencii, Miláně a čerstvě také v
Bologni.
Cíle učitelů jsou zcela jasné, ale co je záměrem jejich ročních setkávání? Především
výměna cenných zkušeností, podpora a obohacení činnosti, získání nových kontaktů a
napádů, pochopení a pomoc při administrativních problémech. Velkým přínosem je rovněž
neustále se zvyšující zájem českého státu, poslanců a senátorů o život českých krajanů v
zahraničí.
Od časného rána byl program pestře nabitý příspěvky organizátorů, zástupců z
ministerstev zahraničních věcí a školství a představitelů českých škol nejen z Itálie, ale také
z Paříže, Drážďan a Bruselu. To vše příjemně dokreslovala uvolněná přátelská atmosféra.
Česká škola ve Florencii v čele se Zdenkou Skorunkvou tak od nás získavá dvakrát
podtrženou jedničku s hvězdičkou za organizaci a pohostinnost a již teď se tešíme na příští
setkání v Římě.
Příspěvek Heleny Schwarzové z České školy v Neapoli na cesky-dialog.net

PŘIPRAVUJEME / IN PROGRAMMA
28. září

Svatováclavské posvícení
v zahradě Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého (hned po české
mši, která začíná v 10.00 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého)

28 settembre

Festa di San Venceslao
nel giardino del Collegio di San Giovanni Nepomuceno (dopo la
messa in lingua ceca presso la cappella di San Giovanni
Nepomuceno)

5. října

Procházka do hor spojený s prohlídkou kláštera Santa
Scolastica
pod vedení Maurizia Quiliciho

Zpravodaj Associazione Praga
5 ottobre
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Escursione in montagna e visita del Monastero di Santa
Scolastica
sotto la guida di Maurizio Quilici

říjen

Prezentace remosky s ochutnávkou
za účasti naší členky a pravidelné dopisovatelky do rubriky receptů
Karina Havlů

ottobre

Presentazione della “remoska” (fornetto/pentola di origine
ceca) con degustazione
con la partecipazione della nostra Socia Karina
collaboratrice per la rubrica di ricette del nostro notiziario

Havlů,

listopad

Koncert české klasické hudby k výročí Roku české hudby
2014 a ke státnímu svátku České republiky

novembre

Concerto di musica classica ceca in occasione dell’Anno
della musica ceca 2014 e della Festa Nazionale della
Repubblica Ceca

Escursione in montagna
Si parte dal Monastero benedettino di Santa Scolastica, a pochi km da Subiaco, e si
sale con percorso agevole fino alle rovine di San Donato, una villa degli anni Trenta del
secolo scorso che sorgeva nei pressi della Valle del lupo e che ospitò anche Enrico Fermi e
i “ragazzi di Via Panisperna”. Da lì si prosegue con un giro ad anello fino ad incontrare di
nuovo il sentiero dell’andata. Tempo di percorrenza: 3 ore a.r., dislivello 300 mt circa.
Categoria di difficoltà: E. Colazione al sacco. Appuntamento per le 9:30 al parcheggio di
Santa Scolastica, immediatamente dopo l’edificio.
N.B.: è obbligatorio calzare scarponi da montagna o almeno pedule, NON scarpe da
ginnastica. Si raccomanda anche di avere nello zaino una giacca a vento leggera.
Al ritorno, visita del Monastero, con splendidi interni e ricco di una Biblioteca di oltre
100 mila volumi. Qui due allievi di Gutenberg stamparono, nel XV secolo, il primo libro a
caratteri mobili edito in Italia.
Itinerario suggerito in auto: Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscita VicovaroMandela. Seguire le indicazioni per Subiaco percorrendo la Via Tiburtina e poi la Via
Sublacense, da Subiaco seguire le indicazioni per i Monasteri (attenzione: dall’uscita
dell’autostrada fino a Subiaco sono presenti Autovelox, fissi e mobili! Particolarmente a
rischio quello situato a poche centinaia di metri dall’imbocco della Sublacense).
Volendo, si potrebbe anche pranzare nel ristorante del Monastero (si mangia bene):
non so quale soluzione potrebbero preferire i partecipanti. Sempre se i partecipanti lo
desiderano e non sono troppo stanchi, dopo un po’ di riposo si potrebbe visitare anche il
vicino (3-4 km) Monastero di San Benedetto, il famoso Sacro Speco, situato a picco sulla
gola del fiume Aniene e altamente suggestivo.
Maurizio Quilici
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SMUTNÁ OZNÁMENÍ / TRISTI ANNUNCI
Eva Rosembaumová (Bratislava il 14 giugno 1938 - Roma 23 aprile 2014)
Dne 23. dubna zemřela zakládající
Rosenbaumová. Bude nám velmi chybět.

členka

Associazione

Praga

paní

Eva

Zomrela Eva Rosenbaumová
V šesťdesiatych rokoch začínala pri filme. Ako lektorka slovakistiky na
univerzite v Ríme potom bola dlhé roky vzácnym slovenským kultúrnym oknom
do sveta.
Eva Rosenbaumová sa narodila na sklonku prvorepublikového Československa (14.
6. 1938), za Slovenského štátu nadobudla celoživotný pocit úzkosti, ale aj solidarity, zažila
na FAMU Milana Kunderu a atmosféru bláznivých šesťdesiatych rokov, ktorá pokračovala
na VŠMU v Bratislave, pohybovala sa jako ryba vo vodách Juraja Jakubiska a jeho
generácie, začala s televíznymi scenármi (Nemá, 1966; Pani Rafiková, 1967), pri ktorých sa
spolu s Altou Vášovou naučili písať scenáre, robila asistentku Jurajovi Jakubiskovi pri filme
Dovidenia v pekle, priatelia (1968) a zrejme by ostala pri filme, nebyť toho, že nad jej
filmárskymi kamarátmi spadla klietka a ona sa v roku 1969 vydala do Talianska. Do Ríma si
priniesla jednu z najkrajších skladieb Deža Ursinyho Apple Tree in Winter, ktorú jej pripísal,
ale až v roku 1987 sa začala jej druhá kariéra lektorky slovakistiky na Katedre slavistiky,
strednej a východnej Európy Filozofickej fakulty univerzity La Sapienza v Ríme. Veľmi sa u
nás o tom nevie, ani nehovorí, ale slovakistika žije na európskych univerzitách len vtedy,
keď ju zastupujú výnimočne angažovaní ľudia s hlbokým vzťahom k slovenskému jazyku,
literatúre a kultúre. Na verejnosti ich až tak veľmi nevidno, ale o to väčšiu rolu zohrávajú v
zákulisí. Sú slovenskými oknami do sveta, a takou bola aj Eva Rosenbaumová (na snímke
Lucie Gardin). Alessandra Mura, ktorá preložila do taliančiny prózy Pavla Vilikovského a
básne Ivana Štrpku, o nej povedala, že bola referenčným bodom pre študentov slovenčiny
v Ríme – zbožňovali ju a zapisovali sa na štúdium kvôli nej. Svedčia o tom aj ich preklady
slovenskej literatúry, ktoré starostlivo zostavila a zeditovala: Niečo sa musí stat’(1990),
Racconti slovachci (1993), Netreba toľko slov (1994), Quattro voci della letteratura
slovacca: Miroslav Valek, Jan Buzassy, Ivan Strpka, Erich Groch (1996, spolu s S.
Richterovou), Bratislava blues (1997, spolu s R. Durantim). Organizovala na univerzite pri
svojich profesorkách Alene Wildovej a Silvii Richterovej návštevy slovenských spisovateľov
a literárnych vedcov, vychovávala prekladateľky a prekladateľov, bola magnetom, ktorý k
sebe v Ríme priťahoval básnikov a prozaikov ako Vincent Šikula, Štefan Strážay, Dušan
Mitana, Pavel Vilikovský, Lajos Grendel, Ivan Štrpka, Ľubo Feldek, či Ivan Kolenič. Bola
uznanlivá voči všetkým, čo kvalitne prezentovali slovenskú literatúru a kultúru, vážila si a
mala rada Miroslavu Vallovú. Bola veľkorysá a nezištná. Mali sme k sebe blízko, niekedy
sme sa vášnivo sporili, ale ostalo to v rodine, tak ako v nej ostal vzťah k slovenskej
literatúre cez fotografie slovenských spisovateľov jej dcery Lucie Gardin. Tesne pred
smrťou mi zverila listy Deža Ursinyho, ktoré predtým nechcela pustiť z rúk. Vedela, že v
nich pretrváva.
štvrtok 24. 4. 2014

Peter Zajac, literárny vedec
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Articolo di Miroslava Vallova, traduttrice, direttrice del Centro
Letterario di Bratislava, pubblicato nella sezione Cultura del
quotidiano Pravda il 25 aprile 2014)
La notizia giunge da Roma. Prevista eppure inattesa. Eva non è più tra noi… Agli
inizi degli anni settanta, quando si sposa e va a vivere in Italia, si lascia dietro le
fondamenta di un’esistenza umana fatta di tre vite.
Il miracoloso ritorno dei genitori dal campo di concentramento in tempi in cui un
miracolo era una complicazione. I ricordi della prima infanzia nella famiglia sostitutiva che
l’aveva nascosta fino alla fine della guerra. La ricostruzione della normalità e il misurato
equilibrio familiare con il padre adottivo, il cantante e musicista Karol Elbert. Ma si
avvicinano ormai chiassosi e strepitanti gli anni sessanta. Gli anni di un illusorio disgelo,
della liberazione, dell’euforia. Gli anni che videro nascere i suoi rapporti professionali,
artistici e d’amicizia, spesso inseparabili gli uni dagli altri, rapporti che dureranno nel
tempo. Tutto ruota intorno al cinema, Eva non può ancora sospettare che il suo destino
sarà altrove. Girare film insieme a Juraj Jakubisko, le conferma in modo particolare che
tutto è possibile.
Gli inizi nella nuova patria, tuttavia, non sono in sintonia con il miracolo economico
italiano che acquistava forza proprio in quel periodo. C’è penuria di lavoro per gli stranieri,
e così l’offerta di un eccellente posto di lettrice di lingua slovacca presso la Cattedra di
lingua e letteratura ceca e slovacca dell’Università “La Sapienza”, di cui all’epoca era
titolare la Prof.ssa Alena Wildová e più tardi la scrittrice ceca Sylvie Richterová, assume le
dimensioni simboliche di un intervento dall’alto. Con una piccola iperbole potremmo
definire questo intervento anche il primo mattone di una solida opera di traduzione della
letteratura slovacca in italiano. Gli studenti di lingua e letteratura slovacca vanno e
vengono, ma pochi sfuggono alla vista acuta e alla mente intuitiva della lettrice slovacca,
che con mano sicura sceglie i talenti letterari, i futuri membri di un’insolita fratellanza, gli
amanti della letteratura slovacca. Leggono, traducono, vengono in Slovacchia, partecipano
ai dibattiti. Purtroppo in seguito molti di loro sceglieranno altri campi in cui cercare la
propria realizzazione professionale, ma faranno sempre parte del club dei fan della loro
professoressa.
È difficile trovare in Slovacchia uno scrittore che, invitato in Italia, non abbia cenato
sulla terrazza dell’appartamento di Eva in via Emilio Praga, che lei non abbia presentato
all’università a studenti e accademici, che non abbia conosciuto il poeta Riccardo Duranti o
la traduttrice di Kundera, Vilikovský e Štrpka, Alessandra Mura, e altri letterati. Tornava
spesso in Slovacchia, tra i suoi tanti amici e conoscenti, appartenenti per lo più
all’ambiente artistico e letterario, portando loro stimoli e idee dall’ambiente artistico,
universitario e intellettuale romano. Per lungo tempo ha introdotto l’elite slovacca negli
ambienti italiani e le idee italiane in quelli slovacchi, diventando così una straordinaria
traduttrice di paradigmi culturali, una magica interprete dell’inesprimibile.
Cara Eva, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, per la tua gentilezza, per la
tua generosità, per il tuo umorismo e per la tua amicizia. Pensiamo a te."
traduzione di Alessandra Mura
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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 2014, 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

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
Upozorňujeme, že první česká mše po letních prázdninách v Nepomucenu se bude
konat v neděli dne 28. září 2014 v 10.00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ / RINGRAZIAMENTI


Associazione Praga děkuje Ministerstvu zahraničních věcí ČR za poskytování dotace
na kulturní projekty a Českou školu Řím. Associazione Praga děkuje rovněž
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za příspěvek na projekt České školy
Řím.



Associazione Praga děkuje vedení Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě,
jeho studentům a zaměstnancům za ochotu a pomoc při pořádání akcí sdružení.



Poděkování Associazione Praga patří také Velvyslanectví České republiky v Římě a
Velvyslanectví České republiky při Svatém Stolci za trvalou spolupráci a podporu
naší kulturní činnosti.



Členové Správní rady děkují věrným členům Associazione Praga, bez nichž by
činnost sdružení nebyla možná.

KNIHOVNA / BIBLIOTECA
La biblioteca rimane chiusa per le vacanze estive e riapre alla fine di settembre. La
data di apertura Vi sarà comunicata quanto prima.
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▲ Výtvarné práce dětí České Školy Řím / Lavoretti dei bambini della Scuola Ceca Roma
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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

