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PROSINEC 2007

Jed nala Česká rada
Ke své páté schůzi se 12. listopadu 2007 sešla Česká rada Česko – ruské společnosti,
o. s.; jejího jednání se zúčastnili předsedové
krajských rad, kteří nejsou jejími členy,
a členové Revizní komise.
V prvé části schůze pokračoval seminář
k otázkám vztahů mezi Českou republikou,
Ruskou federací a Evropskou unií. Hlavní
slovo přednesl předseda České rady ČRS,
poslanec Evropského parlamentu ing. Vladimír Remek. Zaměřil se zejména na výsledky Summitu EU – Rusko na nejvyšší
úrovni; na problematiku ruských a rusky
hovořících menšin v Evropě; na růst ruské
ekonomiky, konsolidaci poměrů v RF, jejich
zahraničně politický dopad a možné perspektivy dalšího vývoje. Podělil se o své poznatky a vzpomínky z poslední návštěvy Ruské federace a Kazachstánu, včetně pobytu
na Bajkonuru.
Upozornil i na rozporné tendence ve vývoji pojetí slovanské vzájemnosti v současných politických a kulturních souvislostech

a na nepřehlednost jejích interpretací, směřování a cílů.
V následné diskusi zodpověděl dotazy
zejména z oblasti činnosti Evropského parlamentu, vývoje vnitropolitické scény v Ruské federaci a předpokládaných dopadů po
vstupu ČR do šengenského prostoru na česko-ruské kontakty, včetně jejich možných
důsledků pro rozvoj partnerských kontaktů
a dalších akcí.
V další části svého jednání Česká rada
schválila plán aktivit na rok 2008 (publikujeme v čísle) a rozpočet na příští rok. Dále projednala výsledky ozdravných a edukačních
pobytů, IX. mezinárodní přehlídky dětských
pěveckých a tanečních souborů, Letní školy
ruského jazyka, rusistického semináře a dalších akcí a poděkovala všem jejich organizátorům a partnerům za účinný příspěvek k jejich kladným výsledkům. Česká rada vzala
též na vědomí přihlášku občanského sdružení Společnosti Ludvíka Svobody za kolektivního člena Česko – ruské společnosti, o. s.

IX. mezinárodní přehlídka dětských pěveckých a tanečních souborů
Podeváté, u příležitosti státního svátku Den
vzniku samostatného československého státu, uspořádaly Česko – ruská společnost,
o. s. a Divadlo A. Dvořáka Příbram Mezinárodní přehlídku dětských pěveckých a tanečních souborů. Uskutečnila se ve dnech 29. až
31. října 2007 za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR, Středočeského kraje, města
Příbram a partnera projektu Škody JS, a. s.
Zúčastnilo se jí sedm souborů s téměř
200 členy, a to z Ruské federace (Soubor lidových tanců Umělicy, soubor Milénium
a Taneční klub Vojaž), Běloruska (Dětský
taneční soubor Praleska) a ČR (Pěvecký
sbor ZUŠ nám. T. G. Masaryka Příbram; Taneční kolektiv ZUŠ Dobříš a Taneční škola
Jaroslavy Krejčové Příbram).
Kolektivy se naší veřejnosti představily
na čtyřech koncertech v příbramském Divadle A. Dvořáka, Lounském Divadle Jaroslava Vrchlického a ve Společenském cen-

Slavnostní koncert
vítězů Mezinárodní soutěže Otevřená Evropa a Festivalu ARS POETICA – Puškinův
památník uspořádaly 29. listopadu 2007
v Ruském středisku Česko – ruská společnost, o. s. a Společnost Ludvíka Svobody.
Hlavními účinkujícími byli mladí umělci
z Ruské federace, Ukrajiny a Gruzie, které
do Prahy přivezli organizátoři festivalu
Otevřená Evropa – Společnost přátel ČR
a Mezinárodní asociace pro podporu kultury (MASK), jejíž prezident Igor Čerkasov,
známý svým neutuchajícím elánem, šarmem
a skvělou češtinou udal vřelý tón celému
koncertu. Na jevišti se střídali sólisté se známým tanečním soborem Školní léta z Moskvy, vokální a instrumentální vystoupení
s recitací. Rok ruského jazyka byl připomenut prezentací nového, rusko-českého vydání Evžena Oněgina, vydaného díky podpoře
Ministerstva kultury ČR. V Puškinském recitačním tercetu v podání moderátorů koncertu Káti Pugačenko z Moskvy, Jiřího
Klapky (předseda ČAR) a hlavně laureátky
Festivalu ARS POETICA Tamary Mergeščíkové se zajímavě propletly originální verše
s kongeniálním překladem Milana Dvořáka. Milým doplnění rusko-českého koncertu byla i vystoupení děvčat z Cirkevní
husitské ZUŠ Harmonie.
V závěru, po roztančeném a rozezpívaném finále, se uskutečnilo předání medaile
Ludvíka Svobody. Z rukou generála Jozefa
Činčára a prof. Zoe Klusákové-Svobodové
převzali medaili rada vyslanec Velvyslanectví RF v ČR Oleg Lušnikov, Igor Čerkasov,
prezident MASK a ředitel Ruského střediska Boris Ionov.
Po koncertu se uskutečnila beseda za kulatým stolem, za účasti představitelů všech
uvedených organizací, kterou moderoval
ruský kulturní atašé Alexandr Pismennyj.
Byly projednány možnosti partnerů a okruhy další spolupráce, např. při festivalu Inspirace, na X. mezi národní přehlídce dětských
pěveckých a tanečních souborů i na festivalech Otevřená Evropa a ARS POETICA –
Puškinův památník.

tru v Rožmitálu pod Třemšínem a navštívilo
je celkem téměř 1.100 diváků.
Vyvrcholením přehlídky se 31. října 2007
stal Galakoncert v zaplněném velkém sále
Divadla A. Dvořáka Příbram.
Mezi jeho hosty byli kromě
předsedy naší Společnosti, poslance Evropského parlamentu
ing. Vladimíra Remka též statutární vicehejtman Středočeského kraje Mgr. Josef Vacek, první
místostarosta města Příbram
ing. Petr Kareš, představitelé
velvyslanectví Běloruska a RF
v ČR, Ruského střediska vědy
a kultury a další představitelé.
Rádi jsme se zde setkali i s řadou
milých hostů z dalších měst, jako
například z Hořovic a Rokycan.
Prezident MASK Igor Čerkasov spolu se zpěvačkou a mo(Pokračování na str. 3)
derátorkou koncertu Káou Pugačenko.

RÁMCOVÝ KALENDÁŘNÍ PLÁN AKTIVIT
ČESKÉ RADY ČESKO – RUSKÉ SPOLEČNOSTI, o. s., NA ROK 2008
(Schváleno Českou radou Česko – ruské společnosti, o. s., dne 12. listopadu 2007)
Česko – ruská společnost, o. s., v souladu se
svým Zaměřením činnosti bude v roce 2008
orientovat své aktivity na oblast kulturní
a humanitární. Bude se podílet na vytváření
podmínek pro rozvoj a navazování mezinárodních kontaktů krajů, měst, institucí
a podnikatelských subjektů zejména s partnery v Rusku, ale i na Ukrajině, v Bělorusku,
na Slovensku i na podpoře turistiky (tématické poznávací zájezdy).
Budeme rozšiřovat možnosti účasti Společnosti na vícestranných konferencích a seminářích věnovaných zejména projektům
Evropské unie a Ruska a aktuálním tématům česko-rusko-evropsko-unijních vztahů.
Budeme se podílet na projektech zaměřených na česko-ruské, ale i -běloruské,
-slovenské a -ukrajinské umělecké, vědecké
a humanitární kontakty. Navážeme na spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury
v Praze (RSVK), Velvyslanectvím RF v ČR,
ČR v RF, Českou asociací rusistů (ČAR),
Ruskou tradicí, Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol a dalšími
partnery v ČR.
Konkrétní společné kulturní projekty budou upřesněny se zahraničními partnery: zejména Mezinárodní asociace pro podporu
kultury se sídlem v Moskvě (MASK), nezisková organizace Mir kultury (NOMK), Společnost přátel České republiky v RF a další
nevládní organizace.
Budeme se podílet na práci s rusky hovořícími občany žijícími v ČR s cílem napomáhat formování společného multikulturního
myšlení a cítění. Navážeme konkrétní součinnost s českými krajany v RF a budeme
pokračovat v tradiční spolupráci s krajanskými organizacemi na Ukrajině, Chorvatsku, přípípadně dalšími.
Připomeneme si 30. výročí letu prvního
čs. kosmonauta do vesmíru. Převezmeme
záštitu nad retrospektivní výpravou Alexeje
Peška napříč Ruskou federací.
V humanitární oblasti a v rámci podpory
presentace české kultury v zahraničí budeme nadále pořádat ozdravné a edukační
pobyty pro děti z oblastí postižených černobylskou havárií a pro děti českých krajanů
(granty Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR), budeme
se snažit o získávání prostředků od sponzorů k pořádání dalších pobytů.
Organizace Společnosti budou – ve spolupráci s partnery – věnovat pozornost účastníkům druhého odboje, podílet se na péči
o hroby a památníky osvoboditelů i na přípravě akcí u příležitosti výročí vítězství nad
fašismem ve druhé světové válce, Karpat-
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sko-dukelské operace a 65. výročí stalingradské bitvy.
Budeme pokračovat v transformaci organizační struktury Společnosti, zejména s cílem dokončit vytváření krajských rad.
I v roce 2008 se budeme ucházet o granty
vypisované státními orgány, nevládními institucemi, krajskými úřady a místními zastupitelstvy, budeme navazovat kontakty s dalšími partnery, zejména s kulturními a
vzdělávacími zařízeními, sportovními kluby
a podnikateli.
***
LEDEN
• koncert – pravoslavné novoroční svátky –
ve spolupráci s ČAR
• vydání Slovníku rusko-českých literárních vztahů – u příležitosti 120. výročí vydání I. dílu Ottova slovníku naučného,
včetně slavnostní prezentace
ÚNOR
• okresní přehlídky 42. ročníku festivalu
ARS POETICA – Puškinův památník
BŘEZEN
• akce u příležitosti 30. výročí letu prvního
čs. kosmonauta do vesmíru
• 10. ročník mezinárodního šachového
turnaje mládeže čtyřčlenných družstev
„Turnaj kosmonautů“ (Praha, podíl na
zajištění)
Vědecká
konference mladých rusistů – ve
•
spolupráci s ČAR a PedF UK Praha
• hostování souborů přijíždějících z RF
(např. tvůrčí dílna petrohradské divadelní akademie v ČR – podíl na propagaci
a využití v jednotlivých místech ČR)
DUBEN
• konverzační soutěž v ruském jazyce – zabezpečení celostátního kola ve spolupráci
s ČAR a MŠMT ČR
hostování
umělců z RF a Ukrajiny při•
jíždějících v rámci projektu spolupráce
s MASK
• regionální přehlídky 42. ročníku festivalu
ARS POETICA – Puškinův památník
KVĚTEN
• Celostátní přehlídka 42. ročníku festivalu
ARS POETICA – Puškinův památník
(16. 5. 2008)
koncerty
k 63. výročí osvobození v Pra•
ze a dalších místech ČR s využitím ruských souborů v rámci festivalu Dialog
kultur (festival Dialog kultur společně
s NOMK)

• 50. ročník Kocianovy houslové soutěže
(mezinárodní soutěž mladých interpretů,
podíl na přípravě)
ČERVEN
• mezinárodní přehlídka ARS POETICA
• vystoupení ruského divadelního souboru
na Divadelním festivalu Evropských regionů v Hradci Králové (součinnost při propagaci, event. při využití v dalších místech
České republiky)
• vlastivědný pobyt pro děti českých krajanů z Chorvatska (pro Svaz Čechů v Republice Chorvatsko)
ČERVENEC
• ozdravné pobyty dětí krajanů z oblastí postižených černobylskou havárií (červenec–září) – realizace grantu MZd ČR
v pověřených organizačních jednotkách
• ozdravné pobyty dětí z černobylské zóny
(Bělorusko, RF, Ukrajina) realizované na
základě sponzorských darů v pověřených
organizačních jednotkách (červen–září)
edukační
pobyty dětí českých krajanů
•
(realizace grantu MZV ČR, resp. zakázky
krajanských spolků v pověřených organizačních jednotkách, červen–srpen)
SRPEN
• festivaly 78. Jiráskův Hronov a 13. Trstenický faun (součinnost při zajištění ruského studiového divadla, lektorů, semináře
o ruském divadle, propagaci, event. při
jeho využití v dalších místech ČR)
• Letní škola ruského jazyka pro studenty
českých středních škol (společně
s RSVK)
ZÁŘÍ
• 14. celostátní rusistický seminář – zabezpečení ve spolupráci s ČAR
rusistická
konference
• Mezinárodní
v rámci zasedání světového prezidia MAPRJAL (ve spolupráci s ČAR, Velvyslanectvím RF, RSVK, podíl na přípravě
konference a vydání sborníku přednesených referátů)
• tématický zájezd na zasedání Evropského
parlamentu, ve spolupráci s poslancem
EP V. Remkem
ŘÍJEN
• X. mezinárodní přehlídka dětských pěveckých a tanečních souborů v Příbrami
(ve spolupráci s Divadlem Příbram) konaná u příležitosti 90. výročí vzniku Československa, využití souborů v dalších
regionech ČR

LISTOPAD
• studentská vědecká konference mladých
slavistů – ve spolupráci s ČAR a PedF UK

IX. mezinárodní …

PROSINEC
• vánoční koncert – ve spolupráci s RSVK,
ČAR, Ruskou tradicí a Asociací absolventů ruských (sovětských) VŠ
Průběžně
• schůze České rady (2× ročně)
• schůze výkonného výboru České rady –
dle potřeby (zpravidla 1× za čtvrt roku)
• schůzky sekcí a pracovních skupin České
rady – dle potřeby
• vyhodnocování, kontrola a vyúčtování
poskytnutých dotací, příspěvků a darů –
dle podmínek přispěvatele
• oblastní porady hospodářů organizačních
jednotek (minimálně 1× ročně)
vydávání
Zpravodaje České rady (mini•
málně čtyři čísla)
• pravidelně aktualizovat webové stránky
České rady
• tématická diskusní setkání
• festival „Inspirace“ a „Česko-ruský kulturní dialog“
• literární a hudební večery – zpravidla
1× měsíčně
vydání
a prezentace:
•
– rusko-české verze knihy Zlatá brána
otevřená s ilustracemi Adolfa Zábranského
– publikace Fenomén dětství v ruské
kultuře
• výstavka ilustrací a scénických návrhů Michaela Romberga (u příležitosti 90. výročí
vzniku Československa)
Tento kalendářní plán bude průběžně
doplňován o další akce pořádané ve spolupráci s ČAR, Ruskou tradicí, Asociací absolventů ruských (sovětských) VŠ, MASK,
NOMK, RSVK, zastupitelskými úřady a
dalšími partnery. Akce u příležitosti významných jubileí budou připraveny ve spolupráci a dle možností partnerů.

Prázdniny trochu jinak
než řada vrstevníků prožívali studenti českých škol v krásném koutu Povltaví na Příbramsku – v letním táboře Hrachov. Celkem
jich sem přijelo 23 – z Příbrami, Děčína,
Uherského Brodu, Berouna a dalších míst
České republiky. Co je spojovalo? Zájem
prohloubit si znalosti a konverzační dovednosti v ruském jazyce a přesvědčení, že
zvládnout ruštinu je užitečné a perspektivní.
V Hrachově totiž probíhala Letní škola
ruského jazyka. Ve dnech 22. července až
5. srpna 2007 ji uspořádaly Česko – ruská
společnost, o. s. – Středočeská krajská rada
a Ruské středisko vědy a kultury.
Účastníci byli rozděleni do dvou skupin –
na začátečníky a pokročilé a výuka se střídala

v půldenním rytmu s klasickými prázdninovými aktivitami. Skupina, která neměla právě výuku, mohla využít krásné letní počasí
i ke koupání v místním romantickém bazénu.
Neprobíhala jen výuka v lavicích, byly
připraveny ruské filmy v originále, „ruská
diskotéka“. Uskutečnilo se i několik zajímavých výletů: na zámky Orlík a Konopiště, do
Příbrami a Karlových Varů. Celý den účastníci strávili též mezi dětmi ruských diplomatů z Německa, Rakouska a dalších sousedních zemí na táboře Šohajka, a tak měli
možnost v praxi si ověřit, nakolik se v ruštině
zdokonalili.
A skutečně – dva týdny intenzivního tréninku byly na ruštině frekventantů znát.
Většina z nich si „prázdniny trochu jinak“
bude chtít napřesrok zopakovat. Těšíme se,
že se zde setkají s dalšími, novými kolegy.
Dodejme, že kurzovné, které si každý
účastník (nebo jeho rodiče) hradil sám, činilo 4.750 Kč a zahrnovalo ubytování, 5× denně stravování, výuku, využití příslušenství
hotelu (bazén, tělocvična apod.), dopravu
z Prahy do Hrachova a zpět a tři celodenní
výlety. Jde o cenu velmi, velmi konkurenceschopnou. I tak byl pro účastníky příjemným
překvapením finanční příspěvek příbramského starosty, který byl využit k obohacení
programu kurzu.
Kromě příbramského starosty, poslance
Parlamentu ČR Josefa Řiháka navštívili
Letní školu též místostarosta Rožmitálu
pod Třemšínem Miloslav Maroušek, kulturní atašé ruského velvyslanectví Alexander
Pismennyj, zástupce ředitele RSVK Alexej
Ryčenko, místopředseda České rady Tomáš
Lukavský a několik novinářů; ti své dojmy
publikovali v několika časopisech a v zahraničním vysílání Českého rozhlasu.
Letní škola ruského jazyka je naším konkrétním přínosem k Roku ruského jazyka.
Jsme ale přesvědčeni, že jde o víc než o „jubilejní“ akci: o první krok na cestě k nové
a nosné aktivitě naší Společnosti. Za to, že
šlo o krok více než úspěšný, patří upřímné
poděkovaní všem, kdo se k němu odhodlali,
především pak předsedovi Středočeské
krajské rady Společnosti Miroslavu Černohorskému, který je spoluautorem nápadu,
ale především „motorem“ jeho spolehlivé
realizace.
-luk-

Kromě koncertů se v rámci přehlídky uskutečnila setkání uměleckých vedoucích souborů. Zahraniční účastníci absolvovali též
pestrý doprovodný program – prohlídku
kulturních a historických památek Příbrami
a Prahy. Zástupci kolektivů byli přijati představiteli pořadatelů a při závěrečném setkání i dalšími oficiálními hosty galakoncertu.
Přehlídka poskytla dětským amatérským
souborům příležitost veřejně předvést svůj
talent a dovednosti, umožnila setkání dětí
z různých zemí ke vzájemnému poznávání,
k navazování kontaktů, výměně kulturních
hodnot a zkušeností z daného oboru. Byly
navázány kontakty mezi našimi a zahraničními kolektivy, zejména v rovině vzájemného
obohacování repertoáru a výměny zkušeností v tvůrčí oblasti. V inspirativní poloze podpořila přehlídka zájem našich dětí o účelné
využívání volného času a o rozvíjení talentu.
Přehlídka tradičně přispěla též k propagaci české tvorby v zahraničí. Každý ze zahraničních souborů nastudoval a provedl
minimálně dvě z českých skladeb (skladby
českého autora nebo české lidové písně či
český lidový tanec), které se staly součástí
jejich stálého koncertního programu.
Za příznivé výsledky této tradiční mezinárodní akce patří poděkování především
funkcionářům Společnosti v Příbrami, ale
i představitelům města Příbram – místostarostovi MVDr. Václavu Benešovi a vedoucí
odboru kultury ing. Věře Mikulové (ti se
zúčastnili i závěrečné schůzky štábu v Praze), kolektivu pracovníků Divadla A. Dvořáka i ředitelce 3. školní jídelny při 7. ZŠ
Příbram Anně Pechové, která se svými spolupracovnicemi zajišovala k plné spokojenosti stravování účastníků přehlídky.
Přehlídka se zařadila mezi nosné akce
Příbramska, těšila se neformálnímu zájmu
účastníků, přispěla k propagaci ČR a její
kultury v zahraničí. Pozitivně byla hodnocena úroveň vystoupení i organizace přehlídky. Těšíme se na jubilejní X. ročník, který se
stane i naším příspěvkem k oslavám 90. výročí vzniku samostatného československého státu a uskuteční se od 3. do 5. 11. 2008.
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Dostojevský na scéně DISKU
Studenti činoherectví pražské DAMU, završující v tomto školním roce svá vysokoškolská
studia, si pro absolventské představení vybrali Dostojevského román Bratři Karamazovi, respektive jeho původní dramatizaci
z pera o něco staršího kolegy Daniela Špinara, který představení rovněž režíroval.
Bratři Karamazovi patří k vrcholným
Dostojevského dílům a přitahují pozornost
divadelníků po celém světě. Připomeňme si
například pozoruhodnou inscenaci Evalda
Schorma z roku 1979 v Divadle Na zábradlí.
Režisér Daniel Špinar dává své inscenaci
nové originální pojetí. Petr Kolečko, student dramaturgie DAMU a současně dramaturg představení k tomu říká: „Když jsem
o celé věci přemýšlel, došlo mi, že Bratři Karamazovi jsou jedním z mála klasických děl,
které se dá odehrát jen s mladými lidmi.
A že dokonce možná právě tito mladí herci
jsou pro interpretaci titulu nejvhodnější.
Onen zvláštní proces iniciace se všemi radostmi i strastmi tvoří výmluvnou paralelu
s ukončením studia a nezodpovědného mladického života vůbec.“
Rovněž všechny další úkoly spojené s přípravou zajímavého a originálního představení zajistili studenti DAMU. Studentka produkce Diana Vávrová, která spolu se svou
kolegyni Annou Hostomskou zajišovala
produkci představení, se na naši Společnost
obrátila se žádostí o spolupráci. Několikrát
jsme se sešli, diskutovali o projektu, o činnosti naší Společnosti a radili se o možnostech,
jak studentskému projektu pomoci „na svět“.
Zájem studentů o činnost naší Společnosti i jejich nadšení, s nímž se přípravy projektu ujali, nakonec vedlo Českou radu
k rozhodnutí studentský projekt podpořit
nejen morálně, ale v rámci našich možností
i materiálně. A tak i s naším přispěním se
v divadle Disk uskutečnila 27. září 2007 premiéra Bratrů Karamazových; a od té doby
několik vyprodaných repríz.

Dny ruské kultury v Chomutově
uspořádala místní odbočka Česko – ruské
společnosti, o. s., ve spolupráci se Správou
kulturních zařízení a s Magistrátem města
Chomutov. V období od 1. do 29. listopadu
2007 připravila pro občany tohoto severočeského města pět filmových představení (filmy Lazebník sibiřský, Zrcadlo, Zajatci mlhy,
Stalker a Solaris), dva koncerty (Ruského hudebního salonu a recitál sopranistky Zdeny
Kloubové Pocta klasikům ruské a české hudby z děl Čajkovského, Glinky, Dvořáka, Janáčka), výstavu fotografií a divadelní
představení (Čechovovy Tři sestry v podání
Činoherního divadla z Ústí nad Labem).

V rámci Dnů ruské kultury navštívil Chomutov i generální konzul Ruské federace
z Karlových Varů Valerij Ščetinin a na setkání místních podnikatelů a občanů hovořil
o možnostech vzájemně výhodné česko-ruské obchodní spolupráce.
Článek o zajímavé akci přinesl na první
straně zpravodaj magistrátu Chomutovské
noviny. Z jeho závěru citujeme: „Zajímavá
jsou i slova, která pronesl generální konzul
k chomutovským občanům: ,Současné Rusko má na některé politické otázky jiné názory než vaše země, ale na rozdíl od minulosti
vám rozhodně nechce své názory vnucovat.
A hlavně – tyto rozdílné názory nám nebrání
ve spolupráci na poli podnikání, kultury,
sportu nebo vědy.‘“

Světový kongres rusistů
Přes patnáct set rusistů ze 48 zemí se účastnilo ve dnech 17.–22. září 2007 jednání
XI. Kongresu Mezinárodní asociace učitelů
ruského jazyka a literatury – MAPRJAL ve
Varně. Téma Kongresu bylo: Svět ruského
slova a ruské slovo ve světě. Vedle plenárních zasedání, jednali přední odborníci z oblasti výuky a rozšiřování znalostí ruského jazyka, literatury a kultury ve dvaceti sekcích.
Organizátory kongresu byli: MAPRJAL,

Básník J. Jevtušenko na kongresu rusistů.
Společnost rusistů Bulharska, Ministerstvo
vzdělávání a vědy Bulharska, Federace přátelství s národy Ruska a SNS a Velkotarnovská universita Cyrila a Metoděje. Na slavnostním zahájení XI. Kongresu MAPRJAL,
které řídila prezidentka MAPRJAL, akademik Ludmila Verbickaja, vystoupili mj. bulharský premiér Sergej Stanišev, žena ruského prezidenta prof. Ludmila Putinová, která
je kurátorkou Fondu rozvoje ruského jazyka
a básník Jevgenij Jevtušenko, který se nejen
aktivně účastnil jednání kongresu, ale měl
i samostatný recitál.
Do programu Kongresu byla také zařazena vystoupení našich rusistů – českou delegaci vedl předseda ČAR Mgr. Jiří Klapka,
který byl na závěrečném zasedání zvolen
členem prezidia MAPRJAL. Pro konání
dalšího světového kongresu byla vybrána
Čína a město Šanghaj.

Pražská rada ČRS v roce 2007
Vedle tradiční činnosti, besed, vzpomínkových aktů atd. jsou akce pražské městské
rady ČRS spojeny především s Ruským střediskem. Naši členové se účastní všech významných akcí pořádaných Střediskem
a letos se nám podařilo uspořádat dvě vlastní celopražské akce – Besedu na téma Rusko
v současném světě s vystoupeními A. Katkova (obchodní zastupitelství) a A. Ryčenka
(RSVK). Nezapomenutelným setkáním byl
květnový kulturně-společenský podvečer za
účasti rady vyslance Olega Lušnikova, na
kterém byla předána blahopřání V. Remka
jubilantům a zasloužilým členům naší Společnosti. Mezi nimi byl i Jaromír Štulc, ročník 1910. Krásný, elegantní, vitální pán, plný
elánu nás bavil veselými historkami a zazpíval si společně s Ruským hudebním salonem, jehož vystoupení výborně zarámovalo
celou akci.
Z příspěvku B.Brantálové,
místopředsedkyně pražské MR ČRS

Našli jsme přátele
Když před dvěma léty vstupoval u nás dětský
soubor z bývalého družebního města Polevskoj, navázali jsme kontakty s jeho vedením.
Následovalo pozvání a já jsem vyjel. Přestože šlo o neoficiální pozvání, byl jsem přijat
starostou města, řediteli závodů a firem,
uskutečnila se milá setkání s učiteli a mládeží. Výsledkem bylo založení Společnosti
rusko-českého přátelství a pozvání do ČR.
V březnu 2006 se uskutečnila oficiální návštěva – delegaci, v jejímž čele byli starosta
města V. Rejtěr a poslanec Státní dumy
A. Serebnikov, přijal klatovský starosta. Následovalo přijetí představiteli kraje i přijetí
v Parlamentu ČR, exkurze závodů, setkání
s občany atd. Poté se uskutečnila naše návštěva Polevského, při níž jsme pozvali velký
dětský soubor na XIV. Mezinárodní folklórní festival Klatovy 2007. Počátkem července
soubor přijel a s velikým úspěchem a bouřlivými ovacemi vystoupil na zcela zaplněném
náměstí. Mimo festivalové dny jsme zajistili
souboru týdenní pobyt – s návštěvou Prahy,
Plzně a zajímavých míst našeho okresu.
Během náročné organizace pobytu se podařilo zapojit řadu členů i sympatizantů, včetně sponzorů. Nato odjel do Polevského i náš
soubor, který byl rovněž velmi vřele přijat.
Velké poděkování za pomoc patří generálním konzulům v Karlových Varech a Jekatěrinburgu, pánům Ščetininovi a Charamzovi
a jejich spolupracovníkům.
Je potěšitelné, že se naše partnerské aktivity takto rozvíjejí, naplánována je např.
návštěva našich podnikatelů v Rusku a vzájemná výměna dětí na letních táborech.
Z dopisu dr. Fr. Strnada,
předsedy MR ČRS Klatovy
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