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Vážení členové a čtenáři!

Omlouváme se, že na složenkách kvůli nedostatku místa nestojí vysvětlení složení 
příspěvku i ABA. Asi proto také došlo u některých z Vás k nedorozumění. Dovoluje-
me si proto Vás znovu upozornit:
Příspěvek člena Klubu na rok 2009 činí 14 EUR (členský příspěvek) a 15 EUR (před-
platné časopis), dohromady tedy je 29 EUR.
Poplatek nečlena Klubu na rok 2009 (ABO) je 30 EUR.

Děkujeme Vám všem za projevenou přízeň a za 
přání do nového roku 2009.

Výbor a redakce Kulturního klubu 
Čechů a Slováků v Rakousku

Přejeme výboru Kulturního Klubu Čechů a Slováků 
v Rakousku, všem Vašim spolupracovníkům a všem 
čtenářům Kulturního měsíčníku úspěšný Nový rok 
2009, zejména dobré zdraví a spokojenost.

Redakci a administraci děkujeme za pravidelné za-
sílání časopisu, který díky své úrovni je velmi vyhle-
dávaným a čteným mezi našimi členy.

Jménem Klubu přátel Rakouska 
ing. Věra Bombová, předsedkyně

„Dětský maškarní ples“
Sokolské župy Rakouské

je pořádán v neděli 15. 2. 2009
odpoledne v 15.00 hod.

v tělocvičně 
SOKOL Vídeň XVI/XVIII
Sokolovna, 1170 Vídeň

Steinergasse 7

Kontaktforum uvádí

Willy Russell

Shirley Valentine
se Simonou Stašovou

Představení se koná 30. 3. 2009 v 19,00 v divadelním sále 
školy Komenský, Sebastianplatz 3, 1030 Vídeň

Objednávky vstupenek: mirka.snasel@chello.at, nebo tel. 
069919240063
Představení není vhodné pro děti do patnácti let.

V divadelním programu se můžete dočíst, že toto před-
stavení je one woman show Simony Stašové. Shirley Va-
lentine je jméno dívky, kterou ta současná čtyřicetiletá 
matka rodiny a manželka počestného občana už dávno 
není. Přesto, že se musí starat hlavně o to, aby život její 
rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, 
sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. 
Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá 
něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do 
míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná 
nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už pova-
žovala za ztracené...

Ivan Hladík
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ORF erweitert Volksgruppenangebot
Der ORF erweitert im Jahr 2009 sein Radio-, TV- und On-
lineangebot für die österreichischen Volksgruppen. Die 
muttersprachlichen ORF-Programme für die Volksgrup-
pen in Ostösterreich werden ab Montag vom ORF-Lan-
desstudio Burgenland produziert.

Produziert werden Sendungen für Kroaten, Ungarn und 
Roma im Burgenland
sowie für Ungarn, Tschechen und Slowaken in Wien.
Mit 1. Jänner 2009 wurde zudem Radio 1476 zum Web-
radio oe1campus.

Neues Programm auf ORF-Burgenland
Im Hörfunk erfolgt mit 5. Jänner die Ausstrahlung der 
Volksgruppenprogramme auf Radio Burgenland, das 
über die UKW-Frequenz 94,7 auch in Wien empfangen 
werden kann.

Die neuen Sendezeiten am Montag 
21:10-21:20 Zvídavý mikrofon (Tschechisch)
21:20-21:40 Radio Dráťák (Tschechisch)
21:40-22:00 Radio Dia:Tón (Slowakisch)

Radio Burgenland ist auf den Frequenzen 94,7 (Wien-
Umgebung), 94,9 (Burgenland Süd) und 96,2, 93,5 
(Burgenland Mitte) zu empfangen

Neu: TV-Sendung für Tschechen und Slowaken
Das neue TV-Magazin in Tschechisch und Slowakisch wird 
– beginnend mit August 2009 – immer am zweiten Sonn-
tag im Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezem-
ber jedes Jahres um 13.05 Uhr in ORF 2 Wien gesendet. 
Die neuen zusätzlichen Radio- und TV-Angebote für die 
Volksgruppen in Ostösterreich werden auch on demand 
im Rahmen der ORF-Angebote abrufbar sein.

Homepage: volksgruppen.orf.at

Radio 1476 wird Webradio oelcampus
Seit 1997 strahlte der ORF auf der Mittelwelle ein Infor-
mations- und Experimentalprogramm aus. Mit 1. Jän-
ner 2009 wurde das Mittelwelleprojekt Radio 1476 zu 
oe1campus. Öl stellt Studierenden, Schülerinnen und 
Schülern, Migrantinnen und Migranten, Angehörigen von 
Volksgruppen, Menschen mit und ohne Behinderung und 
besonders Radiointeressierten unter oe1.ORF.at/campus 
einen eigenen 24-Stunden-Kanal im Web zur Verfügung, 
die bisherige Adresse von Radio 1476 bleibt aufrecht.

In der ersten Phase der Metamorphose von Radio 1476 zu 
oe1campus seit 1. Jänner 2009 wird das bisherige Schema 
weitergeführt. Statt des Streamings von Öl außerhalb der 
1476 Sendezeiten von 18.00 bis 24.00 Uhr werden Wie-
derholungszyklen von oe1campus -Sendungen eingeführt 
und Öl-Sendungen übernommen.

In einer weiteren Phase werden weitere offene Flächen für 
Radiomacher geschaffen, zusätzliche Wortbeiträge und 
Musikprogramme werden möglich, oe1campus ist rund 
um die Uhr unter oe1.ORF.at/campus zu hören.

Institut pro křesťanskou kulturu 
ve Znojmě-Hradišti

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Tasovicích

zvou srdečně zájemce na

velikonoční pouť do Vídně
u příležitosti oslav 100. výročí svatořečení 
Klementa M. Hoffbauera – patrona Vídně

v sobotu 18. dubna 2009

Program:

10.00 hod. Vystoupení cimbálové muziky z Dolních 
Bojanovic před kostelem Maria am Gestade ve Vídni, pro 
zájemce možnost prohlídky historického jádra Vídně (cca 
40 min.)

11.00 hod. Mše sv. v kostele Maria am Gestade při 
klášteře redemptoristů, kde jsou uloženy ostatky sv. Kle-
menta – celebruje P. Marian R. Kosík, O.Praem., opat 
kláštera premonstrátů v Nové Říši
Při mši zpívá chrámový Svatováclavský sbor z Dolních Bo-
janovic s doprovodem orchestru

14.00 hod. Odjezd na poutní místo Mariahilfberg 
v Gutensteinu ve vápencových Alpách, které je využíváno 
současně jako lázně pro respirační onemocnění. Barokní 
klášter každoročně hostí mezinárodní letní hudební fes-
tival. Procházka poutním areálem s možností návštěvy 
Kaple sedmi svatých Otců, vyhlídky sv. Peregrina, Gloriety 
sv. Rosalie, Křížové cesty a Sv. hrobu a poustevníkovy jes-
kyně. Při pěkném počasí je možné posedět na lavičkách 
a těšit se z nádherného pohledu na zasněžené Alpy.

17.00 hod. Závěrečná pobožnost a koncert v barokním 
poutním chrámu Mariahilf

18.00 hod. Předpokládaný odjezd

Uvítáme, jestliže si poutníci-ministranti vezmou vlastní mi-
nistrantské oblečení.

Upozornění: Poutníci mají možnost pokračovat v cestě 
přes Graz, Klagenfurt a Benátky do Florencie. Během 
dvoudenního pobytu ve Florencii si prohlédneme pa-
mátky nejen ve městě, ale také v okolí. Navštívíme Pisu, 
Viareggio, Luccu a horu Monte Senario, kde stojí jeden 
z nejstarších klášterů a kde sedm Svatých otců založilo 
Řád servitů. Při zpáteční cestě se zastavíme ve Forli a Be-
nátkách. Předpokládaný návrat zpět do Znojma ve středu 
22. dubna v ranních hodinách. Viz podrobnější program 
v nabídce Velikonoční pouť do Vídně a Florencie ve 
dnech 18. – 22. dubna 2009.

Informace:
Institut pro křesťanskou kulturu, 

Křížovnická 26, 669 02 Znojmo-Hradiště
tel.: 728 272 760, 732 586 126, 
e-mail: eva.balikova@seznam.cz
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Krajanský vzdělávací program

Semestrální studijní pobyt

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s před-
nostním zaměřením na následující obory: učitelství čes-
kého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění 
a teologie.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční sti-
pendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9 000,- až 
9 500,- Kč podle druhu studia. Ubytování a stravování ve 
školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek 
jako studentům – občanům ČR. Výše finančního příspěv-
ku na dopravu do ČR a zpět činí 1 500,- Kč pro evropské 
účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikace 
s ní a organizační zajištění studia realizuje Dům zahranič-
ních služeb (DZS). V případě získání trvalého pobytu v ČR 
ztrácí student nárok na stipendium.

Vyplněnou přihlášku (viz www.dzs.cz) spolu s potvr-
zením a doporučením krajanského spolku a stanoviskem 
Velvyslanectví ČR ve Vídni je třeba zaslat prostřednictvím 
Velvyslanectví na Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
• pro zimní semestr do 20. 3. 2009;
• pro letní semestr do 20. 8. 2009.
•  Pro studium v zimním semestru 2009/2010 (od 1. 10. 

2009) bude rozhodnutí učiněno do 15. 5. 2009.
•  Pro studium v letním semestru (od 15. 2. 2010) bude 

rozhodnutí učiněno do 15. 10. 2009.
V obou případech obdrží vybraní stipendisté vyrozumění 
prostřednictvím Velvyslanectví ČR.
Ročně je poskytováno 30 stipendií.

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka v ČR pro krajany
Kurz zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením 
na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých 
reálií.

Kurz – 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozděle-
ných dle stupně jazykové znalosti. Stravování a ubytování 
hrazeno, doprava viz Semestrální studijní pobyt, věkový li-
mit 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den 
zahájení kurzu), horní věková hranice není stanovena.

Nadále je také možné zúčastnit se kurzu jako tzv. sa-
moplátce.

Vyplněnou přihlášku (viz www.dzs.cz) spolu s potvr-
zením a doporučením krajanského spolku a stanoviskem 
Velvyslanectví ČR ve Vídni je třeba zaslat prostřednictvím 
Velvyslanectví na Ministerstvo zahraničních věcí ČR do 
5. 3. 2009. Vybraným kandidátům bude zasláno potvr-
zení o přijetí. Nevybraní uchazeči se stávají automaticky 
náhradníky, v případě přijetí budou vyrozuměni velvysla-
nectvím nebo přímo DZS.
Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst.
Termín kurzu: 31. 7. – 28. 8. 2009.
Místo kurzu: Dobruška.

Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro 
vyučující z řad krajanských komunit
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky 
s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. 
Kurz realizuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univer-
zity Karlovy. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí 
umět dobře česky.

Na internetové stránce DZD (www.dzd.cz) je možno 
získat přihlášku do kurzu, informace o jeho průběhu, ter-
mín konání a dalších možnostech účasti.

Vyplněnou přihlášku (viz www.dzs.cz) spolu s dopo-
ručením krajanského spolku a stanoviskem Velvyslanectví 
ČR ve Vídni je třeba zaslat prostřednictvím Velvyslanectví 
na Ministerstvo zahraničních věcí ČR do 5. 3. 2009. Ko-
mise rozhodne o přijetí do kurzu a do 15. 5. 2009 zašle 
DZS prostřednictvím Velvyslanectvím ČR vybraným kan-
didátům potvrzení o přijetí.
Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst.
Termín kurzu: 24. 8. – 4. 9. 2009.

Nový katalog obdržíte 
v České centrále turistického ruchu – 
CzechTourism Wien
Herrengasse 17, 1010 Wien
tel.: 533 21 933
www.czechtourism.com

otakar 
slavík
návraty
Topičův salon 
10. 2.–6. 3. 2009
Praha 1, Národní 9, 1. patro
Po–pá 10–17 hodin

Autor koncepce výstavy Jan Rous
Realizace výstavy Pavel Vašíček
Pořádá Společnost Topičova salonu  
www.topicuvsalon.cz

Společnost Topičova salonu a 1. Art Consulting Brno – Praha Vás zvou na výstavu

Základní partner: 1. Art Consulting Brno – Praha
Sponzoři: Avers, Pražská plynárenská a. s., Roche
Mediální partneři: A2, Český rozhlas 3 – Vltava, ArtMap
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Kunst: ALFONS MUCHA 
– Ausstellung im Belvedere

Das Belvedere präsentiert im Frühjahr 2009 die 
erste große Alfons Mucha-Ausstellung in Öster-
reich. Das Werk des tschechischen Künstlers, 

der als Werbegrafiker und Dekormaler bekannt 
wurde, wird hier in seiner gesamten künstleri-

schen Bandbreite dargestellt. 

Weitere Informationen auf www.belvedere.at.

Ausstellungsdauer: 12. Februar bis 1. Juni 2009
Ort: Unteres Belvedere, Rennweg 6, 1030 Wien

Krajané by mohli volit poštou 
už příští rok, věří autoři novely
Češi v cizině by mohli vybírat poslance i senátory poštou 
už příští rok. Věří v to tvůrci senátní novely volebního 
zákona, kterou se opětovně pokoušejí zavést pro zahra-
niční Čechy korespondenční formu hlasování. Uvedli to 
při představování novely v sídle horní komory. Předlohu 
budou prosazovat zástupci obou nejsilnějších stran, slíbili 
to jejich senátoři. Novela je především vstřícným krokem 
vůči Čechům, kteří dlouhodobě žijí nebo pracují v zahra-
ničí, a snahou ulehčit jim využití volebního práva. Nyní 
totiž mohou volit poslance jen na zastupitelských úřadech, 
nebo se kvůli tomu vrátit do vlasti. Hlasování poštou by 
jim ušetřilo čas a náklady s tím spojené, zejména v roz-
lehlejších státech. Novou formu volby by mohli využít jak 
krajané, tak třeba studenti vysokých škol, pracovníci nebo 
lidé na dovolené. Norma by mohla zvýšit volební účast za-
hraničních Čechů, řekl novinářům Tomáš Grulich (ODS) 
ze senátní komise pro krajany. Podotkl, že podle sloven-
ských zkušeností se účast zvýšila díky hlasování poštou 
zhruba o pět procent. „Nepředpokládám, že u nás ten po-
čet bude o moc větší,“ přiznal. Korespondenční forma ale 
parlamentní volby zjednoduší, podotkl.
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Ministerstvo hledá právníky kvůli 
nelegálnímu vývozu památek
Ministerstvo kultury hledá právníky, kteří by v Německu 
a Rakousku pomáhali při navracení památek nelegálně 
vyvezených z České republiky. Právní pomoc by měla mít 
podobu poradenství, konzultací, přezkoumávání návrhů 
smluv či zastupování v soudních sporech. Ministerstvo 
tuto agendu vykonává od roku 2004 – od okamžiku vstu-
pu do Evropské unie, kdy začal platit zákon o navracení 
nelegálně vyvezených kulturních statků. Od té doby pod-
le mluvčího MK Jana Cieslara vzrostl počet jednotlivých 
kauz, u nichž je nutné právní zastoupení v zahraničí. Řada 
z nich dosud nebyla ukončena, soudní řízení se totiž může 
protáhnout i na několik let, a současně se objevují nové 
případy v zahraničí nalezených kulturních statků. I když 
nelegální vývoz památek zažil svůj vrchol v první polovině 
devadesátých let, stále z republiky proudí umělecká díla, 
především sakrálního původu. Proti roku 1989, kdy poli-
cie evidovala 51 krádeží v kulturních institucích a koste-
lech, v roce 1990 to bylo 611 případů a o rok později 996 
krádeží. Do roku 1995 počet krádeží pomalu klesal, stále 
ale dosahuje počtu několika set ročně.

Masarykova univerzita ocenila 
absolventy včetně dvou hokejistů
Masarykova univerzita, přesně devadesát let od svého za-
ložení, ocenila 14 významných absolventů, kteří sice ne-
zůstali v brněnských akademických kruzích, ale v různých 
oborech šíří dobré jméno školy. Jsou mezi nimi úspěšní 
manažeři, lékaři, literáti, ale také například bývalí špičko-
ví hokejisté Josef Augusta a Jiří Holík, kteří na brněnské 
pedagogické fakultě vystudovali učitelství tělocviku a ze-
měpisu. Rektor Petr Fiala při slavnostním akademickém 
shromáždění předal medaile a pamětní listy také bývalému 
viceguvernérovi České národní banky Luďku Niedermaye-
rovi a sociologovi Miloslavu Petruskovi. Mladší generaci 
absolventů zastupuje například informatik Thanh Han 
The. Za nemocného básníka Ludvíka Kunderu převzala 
ocenění jeho dcera.

Masarykovu univerzitu stát zřídil zákonem z 28. ledna 
1919. Oslavy výročí vyvrcholí v květnu velkým setkáním 
absolventů na brněnském výstavišti. Pořadatelé očekávají, 
že přijde minimálně 2 000 lidí z celkového počtu 125 000 
absolventů univerzity. Vyjdou také nové knižní dějiny uni-
verzity.

Jiří Drahoš byl zvolen 
předsedou Akademie věd
Akademický sněm zvolil novým šéfem Akademie věd fy-
zikálního chemika a jejího dosavadního místopředsedu 
Jiřího Drahoše. Nového předsedu jmenuje prezident Vác-
lav Klaus. Funkci by měl převzít od dosavadního šéfa Aka-
demie Václava Pačese na příštím zasedání sněmu, které 
se bude konat 24. března. Drahošovou protikandidátkou 
byla ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akade-
mie věd, fyzioložka Eva Syková. Drahoš dostal 188 hlasů, 
Syková 27. Devětapadesátiletý Drahoš působí v Ústavu 
chemických procesů Akademie věd. Tři roky je už místo-
předsedou Akademie s odpovědností za chemické vědy 
a vědy o živé přírodě. Zaměřuje se na hydrodynamiku více -

fázových toků v chemických reaktorech. Publikoval přes 
šedesát vědeckých prací, které byly šestsetkrát citovány. 
Je spoluautorem deseti zahraničních a devíti domácích 
patentů.

Členy ekonomické rady se stali 
Zámečník, Sedláček nebo Jahn
Členy desetičlenné Národní ekonomické rady vlády se sta-
li Vladimír Dlouhý, Martin Jahn, Jiří Kunert, Michal Mejst-
řík, Jiří Rusnok, Tomáš Sedláček, Jiří Schwarz, Jiří Weigl, 
Miroslav Zámečník a Pavel Kohout. Sdělil to předseda vlá-
dy Mirek Topolánek. Rada vznikla s cílem připravit opat-
ření proti dopadům světové finanční krize na ČR a podle 
premiéra bude fungovat „tak dlouho, jak bude potřeba“. 
Podle Topolánka účast v radě odmítla opoziční ČSSD. Jed-
notliví členové rady na tiskové konferenci poté prohlásili, 
že jejich cílem je především snaha co nejvíce přispět ke 
společnému nacházení možných řešení současných dopa-
dů světové ekonomické krize v tuzemsku.

Předsedou Rady České televize 
se stal opět Jiří Baumruk
Staronovým předsedou Rady České televize se stal Jiří 
Baumruk (53). Členové rady jej zvolili na dva roky na svém 
pravidelném zasedání. Baumruk tak obhájil svou pozici, 
do které byl poprvé zvolen v lednu 2007. Baumruk byl je-
diným navrženým kandidátem a dostal 11 hlasů od 13 pří-
tomných členů rady. Baumruk se stal členem rady v roce 
2005, v témže roce byl zvolen místopředsedou rady.

Český Krumlov a Litomyšl,
dvě česká města zapsaná na seznamu UNESCO, slaví le-
tos významné jubileum. Před 750 lety byla východočeská 
Litomyšl povýšena na město a před 700 lety se v listině Jin-
dřicha I. z Rožmberka hovoří o Krumlovu jako o městě.

Rada vypíše konkurz na ředitele Ústavu 
pro studium totalitních režimů až za rok
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů vypíše výbě-
rové řízení na funkci ředitele ústavu, ale až po dvouletém 
fungování této instituce, tedy nejdříve za rok. Současný 
ředitel ústavu Pavel Žáček, který je ve funkci od 1. ledna 
2008, rozhodnutí přivítal.

Nová členka správní rady 
Univerzity Tomáše Bati
Vdova po nedávno zesnulém světoznámém podnikateli 
Tomáši Baťovi Sonja se stala novou členkou správní rady 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ministr školství Ondřej 
Liška ji do funkce jmenoval od 1. prosince 2008. Tomáš 
Baťa zemřel 1. září ve věku 93 let. Členem správní rady se 
stal při vzniku školy v roce 2001, později byl zvolen jejím 
předsedou. Tento post po jeho smrti zaujala poslankyně 
Michaela Šojdrová. S rodinou Bati však škola chtěla úzce 
spolupracovat i nadále. „Založení zlínské univerzity bylo 
jedním z nejkrásnějších momentů v životě mého manže-
la. Univerzitu považoval za důležitou součást obnovy Zlí-
na po dlouhých politicky obtížných letech. Hrdě se hlásil 
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k tomu, že je s touto rostoucí vzdělávací institucí spojen. 
Nadšení svého manžela jsem vždy sdílela,“ uvedla ke své-
mu jmenování Sonja Baťová.

Tým historiků z Akademie věd 
připravuje Dějiny KSČ 1914-1992
Tým historiků z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie 
věd vedený Jiřím Kociánem připravuje publikaci Dějiny 
komunistické strany Československa 1914-1992. O jejím 
konceptu budou se svými kolegy diskutovat na pracov-
ním semináři v pražském sídle Akademie věd. Publikace 
by měla být rozdělena do dvanácti chronologicky vyme-
zených kapitol, které budou představovat důležité úseky 
z dějin strany. Ponechán v ní bude prostor pro rozdílné 
pojetí jednotlivých členů autorského týmu. Projekt, který 
naplánovali na pět let, je teprve na počátku. S Kociánem 
na něm spolupracují Zdeněk Kárník, Jaroslav Pažout, Jiří 
Pernes a Jakub Rákosník.

Národní muzeum: Budovu někdejšího 
Federálního shromáždění otevřeme ještě letos
Do konce letošního května se totiž ze sousední budovy ně-
kdejšího Federálního shromáždění má odstěhovat Rádio 
Svobodná Evropa a část Národního muzea se v ní usídlí. 
Pro veřejnost chce novou budovu otevřít ještě letos. Ze 
4,5 miliardy korun, které ministerstvo kultury vyhradilo 
na celkovou rekonstrukci staré budovy, se bude financo-
vat také stavba tunelu, který by ji měl s Federálním shro-
mážděním propojit, řekl v rozhovoru pro ČTK generální 
ředitel muzea Michal Lukeš. Velká výstava o padesátých 
až devadesátých letech by se měla otevřít 17. listopadu, 
ještě na letošní rok se zde chystá i výstava k výročí českého 
olympionismu.

Výstava připomene objekty 
zbořené za posledních deset let
Výstavu a publikaci, které připomenou nenávratně ztrace-
né skvosty průmyslové architektury, připravuje Výzkumné 
centrum průmyslového dědictví působící při ČVUT. Pod 
názvem Co jsme si zbourali se akce bude konat během 
letošního pátého bienále Industriální stopy, které v Praze 
i dalších městech upozorňuje na potenciál industriálních 
památek. Bienále se uskuteční v říjnu.

Prahu budou reprezentovat Karlův most 
a Staroměstské náměstí
Na veletrzích cestovního ruchu ve světě budou Prahu pro-
pagovat expozice představující Karlův most a Staroměst-
ské náměstí. Magistrát chce prezentacemi přilákat více 
zahraničních návštěvníků. Stánky hlavní město představí 
na veletrzích v Paříži, Petrohradě, Londýně a Tchaj-peji, 
Prahu bude jejich provoz stát 9,5 milionu korun.

Brno dá 15 milionů korun 
na zmapování historie města
Brněnští historici zpracují v příštích letech sedmidílnou 
publikaci o dějinách města. Městští zastupitelé na vznik 
díla schválili 15 milionů korun. Garanci za vznik Velkých 

dějin města Brna převzala Masarykova univerzita. Pub-
likace vznikne v letech 2009-2018, vyplývá z dokumen-
tu schváleného zastupitelstvem. Podle primátora budou 
v publikaci informace o dějinách města, jeho přírodních 
podmínkách a památkách. První díl by se měl věnovat pří-
rodním podmínkám, geologickým poměrům, fauně, flóře 
a archeologii. Další popíše události ve městě od počátku 
psaných dějin do 15. století. Následující díly mají před-
běžné názvy Stavovský stát a habsburský centralismus, 
Rozmach průmyslu, národa a občanské společnosti, De-
mokracie a diktatura a Dějiny později připojených obcí 
a lidová kultura 19. a 20. století. Poslední díl bude věno-
ván kultuře a památkám. Jednotlivé díly publikace by měly 
být v běžném prodeji.

Festival Jeden svět začne 11. března v Praze
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět, pořádaný organizací Člověk v tísni, bude 
zahájen 11. března v Praze. Poté se uskuteční v 29 českých 
městech; výběr z programu se navíc představí i v Bruselu 
a Washingtonu v rámci českého předsednictví v Evropské 
unii. Jedenáctý ročník festivalu uvede kolem 120 snímků 
ze čtyř desítek zemí se sociální, politicky angažovanou 
a lidskoprávní tematikou.

Taxíky na městských stanovištích Prahy 
musí být od 1. ledna 2009 žluté
Vozidla taxislužeb, která využívají stanovišť zřizovaných 
magistrátem hlavního města, musí být od Nového roku 
pouze žluté barvy. Auto musí být rovněž vybaveno kli-
matizací a od jeho první registrace nesmí uplynout více 
než osm let. Vyplývá to z městské vyhlášky, která platí 
pro všechny automobily na těchto stanovištích. Na území 
hlavního města se nachází celkem 49 městských stanovišť. 
Ty jsou označeny nápisem Fair Place a magistrát na nich 
zákazníkům zaručuje cenu 28 korun za kilometr. V cen-
tru je návštěvníci najdou například na Václavském, Sta-
roměstském a Malostranském náměstí, na Národní třídě 
nebo před Hlavním nádražím.

Klaus zakázal vyvěsit vlajku EU na Hradčanech
To, že je Václav Klaus euroskeptikem, není žádné tajem-
ství. Proto taky nepřekvapuje, že nechce povolit vyvěsit 
vlajku EU na Hradčanech, jak o tom informovala Die Pres-
se 29. října 2008 na straně 7. Že je odborníkem na podne-
bí a dovolil si knižně vyprodukovat své teze o přehnaném 
strachu z katastrofických scénářů náhlé změny podnebí 
vlivem lidského dění, ví pár lidí. Že je odborníkem na jaké-
koliv téma a má potřebu se k tomu „fundovaně“ vyjádřit, 
ví v Česku každý. O to více mě překvapilo, že Die Presse 
uveřejnila jeho fotografii a poměrně dlouhý článek o něm 
a situaci v České republice. I když je ten článek seriózní 
a rozebírá situaci po prohraných volbách ODS a zároveň 
poukazuje na debaty ohledně lednového převzetí před-
sednictví v rámci EU, přece jen věnovalo, na můj vkus, až 
příliš velký prostor osobě Václava Klause. Tento článek mě 
nenechal lhostejným, cítil jsem potřebu zareagovat. Zde je 
můj e-mail, který jsem téhož dne, 29. října 2008, odeslal 
do redakce Die Presse.

Peter Žaloudek, Vídeň, www.peterzaloudek.com
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í Sehr geehrte Redaktion,
ich finde es besonders traurig, dem tschechischen Präsi-
denten Václav Klaus fast eine ganze Seite in der Presse 
zu widmen. Ich bin selber Tscheche, der seit 25 Jahren 
in Wien lebt. Václav Klaus macht kein Geheimnis daraus, 
ein Euroskeptiker zu sein. Bis zu einem gewissen Maß ist 
eine Skepsis oder eine Kritik nicht nur tolerierbar, son-
dern im Sinne einer „konstruktiven Herausforderung“ 
auch notwendig und wichtig. Wir leben in einer plurali-
stischen, demokratischen Gesellschaft, und es ist erlaubt, 
über wichtige Ereignisse zu diskutieren.

Václav Klaus halte ich aber nicht für fähig zu einer kon-
struktiven Diskussion. Dabei geht es ums Zuhören, und 
wenn man argumentiert, dann sollte man sich zuerst gut 
informieren und vorbereiten, worüber man diskutieren 
will. Václav Klaus hält sich für einen Politiker, der sich zu 
Allem und Jedem äußern muss. Er hält sich für einen Ex-
perten auf jedem Gebiet und denkt, über alles diskutieren 
zu müssen. Wenn man Menschen, quer durch alle Schich-
ten, in Tschechien zuhört, ist einem schnell klar, wie unbe-
liebt er wegen seiner „Allwissenheit“ und „Arroganz“ ist. 
Müsste er vom Volk zum Präsidenten gewählt zu werden, 
er würde es nie schaffen!

Um so trauriger bin ich, dass über einen so eingebilde-
ten und unbeliebten Politiker in einer soliden Zeitung wie 
der Presse berichtet wird.

Vor einiger Zeit sah ich im tschechischen Fernsehen ei-
nen Dokumentarfilm über Václav Klaus. In dem es darum 
ging, wie ausländische Zeitungen über Václav Klaus be-
richteten. Der Film sollte zeigen, wie wichtig seine Rolle 
auf internationaler Ebene ist. Doch es trat das Gegenteil 
ein: Václav Klaus wurde lächerlich gemacht. Ob er es ver-
standen hat, bezweifle ich. Wenn er nur damit zufrieden 
ist, was die ausländischen Zeitungen über ihn schreiben, 
dann...

Mit freundlichen Grüßen
Peter Zaloudek

Místo filharmoniků „starou belu“
Po mnoha letech pravidelného vysílání si televizní diváci 
nedisponující satelitem museli odřeknout přímý přenos 
Novoročního koncertu vídeňských filharmoniků. Česká te-
levize již zřejmě začala šetřit a škrtla tam, kde jí připadá, 
že v masovém měřítku nemůže narazit, u vážné hudby. 
Kdyby nás tak raději zbavila některého z hloupých a ne-
původních soutěžních pořadů, kde se pan X staví na 
hlavu a odráží ušima, aby vyhrál auto, pračku, počítač 
a baterii minerálních vod, na které se jistě vyplácá nemálo 
prostředků. Komickým paradoxem je, že i ti diváci, kteří 
dosud v příhraničních oblastech, jako například v jižních 
Čechách, mohli i za totality tento tradiční koncert naladit 
na rakouské nebo německé televizi, mají dnes kvůli digita-
lizaci utrum a „chytnou“ leda „starou belu“.

Zajímavé ovšem je, že takhle nešetří ani polská tele-
vize, natož německá a rakouská. A tak všechno letos za-
chraňoval Český rozhlas, konkrétně stanice Vltava, která 
posluchačům jako vždy poskytla přímý přenos z Velkého 
sálu Hudebního spolku ve Vídni pod taktovkou dirigenta 
Daniela Barenboima. Známé skladby obou Straussů, star-
šího i mladšího, jako valčík Na krásném modrém Dunaji 
nebo Radeckého pochod, se letos linuly jen z rozhlasové-

ho přijímače. A zklamaným divákům nezbylo než si po-
vzdechnout, že nám ten nový rok pěkně začíná, a kdo ví, 
co nás v něm čeká.

jmc  [= Jana Machalická]

Evropský trapas České televize
Na tradičním novoročním koncertu Vídeňských filharmo-
niků sice znějí převážně valčíky a jiné lehčí opusy, nicméně 
je to zavedená, špičková událost evropského významu, 
kterou sledují nejen milovníci klasiky a kterou každý rok 
živě přenášejí četné televizní stanice.

Do loňska tak činila i Česká televize. Jestliže mezi sedm-
desáti zeměmi, kam se koncert vysílal, Česká republika po 
mnoha letech poprvé chyběla, tak je to trapas sám o sobě. 
Natož když začínáme předsedat Evropské unii.

ČT se může odvolávat na nevýhodné licenční pod-
mínky, jak chce, ale ostudu ze sebe nesejme. A pakliže za 
přímý přenos z Vídně nedokázala vymyslet jinou náhradu 
než záznam novoročního koncertu ze Státní opery Praha 
z roku 2002, tak je to výraz jejího omezeného dramatur-
gického ducha.

(Věra Drápelová)

Red. pozn.: Reakci ČT otiskneme z prostorových důvodů 
v příštím čísle.

Mezivládní dohoda o dálničním 
propojení mezi Brnem a Vídní 
Ve Vídni byla 23. ledna 2009 podepsána mezivládní doho-
da o dálničním propojení mezi Brnem a Vídní. Propojení 
obou sítí – rakouské Severní dálnice A5 a české rychlostní 
komunikace R52 – dokument umísťuje mezi obce Drasen-
hofen a Mikulov. ČTK to řekl český velvyslanec v Rakousku 
Jan Koukal, který za českou stranu dohodu podepsal. Za 
rakouskou stranu podepisoval představitel ministerstva 
zahraničí, velvyslanec Rudolf Lennkh. „Z rakouského hle-
diska spočívají výhody Severní dálnice nejen v kapacitním 
propojení mezi hospodářskými regiony Brna a Vídně, ale 
i v úlevě, kterou to přinese obyvatelstvu obcí na trase do-
savadní silnice,“ řekla k tomu agentuře APA rakouská mi-
nistryně dopravy Doris Buresová. APA poukazuje na to, 
že z české strany chybí k tomuto propojení ještě asi 20 ki-
lometrů rychlostní silnice od Pohořelic k hranici. Hotov je 
již řadu let úsek od Brna do Pohořelic, pak se výstavba 
zastavila. Trasa je součástí transevropské sítě TEN (Trans-
European-Network). Dnešní dohoda měla být původně 
podepsána loni 19. září tehdejším ministrem dopravy Ale-
šem Řebíčkem. Kvůli kompetenčním nejasnostem a for-
málním závadám však ministr zahraničí Karel Schwarzen-
berg k podpisu odmítl udělit plnou moc. Rakouská vláda 
ale má dostavbu dálnice A5 ve volebním programu a po-
třebuje vykazovat jeho plnění, proto měla zájem o dohod-
nutí místa, kde se obě sítě setkají. Další dříve zvažované 
varianty, především propojení přes Břeclav přímo na dál-
nici D2, případně severozápadní dálniční trasa Vídeň – 
Praha přes Znojmo, dnešní dohodou nijak dotčeny ne-
jsou, uvedl Koukal. „Rakouská strana je připravena dobu-
dovávat v příštích letech další kapacitní napojení na Česko, 
v závislosti na naléhavosti a financích,“ řekl. Financování 
těchto spojů by mělo jít z dopravního fondu, jehož součás-
tí je výběr mýtného, dodal.


