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Z Valné hromady
Společnosti přátel Afriky
Deset let
Společnosti přátel Afriky

dále ãlenem na‰eho pfiedsednictva jako ãestn˘
pfiedseda.
Nemáme ãas k podrobnému bilancování
uplynul˘ch 10 let. PfiipomeÀme si jen, Ïe SPA
organizovala velk˘ poãet akcí jako celek, dal‰í poãetné aktivity vyvíjely její poboãky a jednotlivá SdruÏení. Do prvního okruhu patfiily
kaÏdoroãní oslavy Dne Afriky, velké konference, jako bylo sympozium Afrika – osudy
kontinentu v kvûtnu 1993 (pfiipomínka 30. v˘roãí zaloÏení OAJ), t˘den JiÏní Afriky, ekonomick˘ semináfi na podporu ãeské hospodáfiské
spolupráce se subsaharskou Afrikou v prosinci 1997, mezinárodní konference o zdravotních problémech Afriky (1998) a dal‰í. Jinou
oblastí spoleãné ãinnosti bylo pofiádání v˘stav.
Zásluhou doc. Libického jsme pfied tfiemi roky
zahájili spolupráci se studenty gymnázia
v Horních Poãernicích, ktefií se aktivnû podílejí na nûkter˘ch kulturních pofiadech. Zvlá‰tní
zmínku a ocenûní si zaslouÏí také práce s dûtmi, které se vûnuje Mgr. J. Jirou‰ková, organizátorka literárních a v˘tvarn˘ch soutûÏí Afrika
dûtsk˘ma oãima. Do pfií‰tích roãníkÛ této soutûÏe se zfiejmû podafií zapojit i UNESCO.

Spoleãnost pfiátel Afriky vznikla v euforickém klimatu roku 1990 jako jedno z obãansk˘ch sdruÏení rodící se obãanské spoleãnosti
tehdej‰ího âeskoslovenska. Za 10 let své existence si nepochybnû získala respektované postavení iniciátora, prostfiedníka ãi spolupofiadatele poãetn˘ch akcí slouÏících lep‰ímu
vzájemnému poznání a upfiímné spolupráci
mezi ãeskou vefiejností a Afriãany – tûmi, ktefií Ïijí u nás, mezi námi, i doma v subsaharské
Africe. Dnes na‰e spoleãnost sdruÏuje více
neÏ 400 pfiátel Afriky; vedle nejpoãetnûj‰ího
jádra v Praze má své poboãky také v Brnû,
Olomouci a Plzni a skupinky ãlenÛ i v dal‰ích
krajích. Trvale udrÏujeme kontakt s pfiáteli
Afriky také na Slovensku. O ãinnosti SPA informuje ãtyfiikrát roãnû Bulletin, kter˘ vydáváme spoleãnû se Spoleãností ãesko-arabskou.
JestliÏe se dnes po 10 letech rozhlíÏíme po
‰ífii a hloubce vykonané práce a získan˘ch poznatkÛ, pak pfiední místo v na‰ich úvahách si
zaslouÏí pfiipomínka osobního rázu. Po celou
dobu, od prvních krÛãkÛ Spoleãnosti, stál aÏ
do dnes v jejím ãele prof. MUDr. Vladimír ·er˘. Jeho bohaté osobní zku‰enosti, úcta, jíÏ se
právem tû‰í u nás i ve svûtû jako pfiední odborník na poli cestovní, zvlá‰tû tropické medicíny, vfiel˘ vztah k lidem a neúnavná pracovitost – to v‰e byly cenné prvky ke stavbû
prestiÏe na‰í Spoleãnosti. Dnes po 10 letech
nás pan profesor vybízí, aby ‰tafetu vedení
pfievzal nûkdo mlad‰í. Máme-li takov˘ krok
uãinit, pak je nejprve na místû prof. ·erému
upfiímnû podûkovat za cel˘ch 10 let, za moudrost, za obûtavost, za vytrvalou práci a za
v‰echny stránky minulého pÛsobení na‰í Spoleãnosti, kdy jeho zásluhou konala dobré dílo.
ZároveÀ navrhuji, aby prof. ·er˘ zÛstával na-

K ãinnosti na‰ich poboãek
Pfiedsednictvo oceÀuje pfiíkladnou aktivitu
na‰ich olomouck˘ch ãlenÛ: ãetné besedy, zájezdy, spolupráci s místní zoologickou zahradou, publikaci bulletinu (1 x roãnû), zprávy
v regionálním tisku aj. Neménû aktivní je také
plzeÀská poboãka, která v souãinnosti s poboãkou Spoleãnosti ãesko-arabské a SdruÏením arabsk˘ch obãanÛ Ïijících na PlzeÀsku
uspofiádala fiadu zajímav˘ch setkání, pfii nichÏ
vyuÏila poznatkÛ ze dvou expedic Kalahari
a Sahara. S na‰í pomocí plzeÀská poboãka vydala kalendáfi s africkou tematikou. Dnes se
ãlenové poboãky snaÏí získat sponzora k orga3
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znev˘hodnûno absencí pfiíslu‰n˘ch zastupitelsk˘ch úfiadÛ v Praze. Rozvíjí nicménû pomûrnû bohatou ãinnost zamûfienou zvlá‰tû
na pfiedná‰ky. Je potû‰itelné, Ïe cestovatelÛ
do této jedineãnû krásné ãásti Afriky u nás
stále pfiib˘vá.
● SdruÏení pro Zambii, Zimbabwe a Malawi
je zatím mladé. Svou ãinnost zahájilo nûkolika pfiedná‰kami a besedami.
● V Ústí nad Labem uspofiádali ãlenové expedice Lemuria spolu s ãasopisy Vesmír
a Koktejl koncem roku 1999 v˘stavu Madagaskar svût sám pro sebe. Poãátkem roku
2000 pak vzniklo z tohoto podnûtu SdruÏení pfiátel Madagaskaru. V Ústí, dnes opût
krajském mûstû, pÛsobí v souãasnosti nûkolik pfiátel Afriky a lze uvaÏovat, Ïe by zde
mohla vzniknout nová poboãka.
R˘suje se také moÏnost ustavit dal‰í, nové
a nepochybnû potfiebné sdruÏení pro frankofonní zemû Afriky a také sdruÏení ãi sekce zamûfiené na ekologickou problematiku. Otevírají se rovnûÏ moÏnosti oslovit na‰i vefiejnost
i novou, elektronickou formou. O tom v‰em
v následující zprávû za zlomov˘ rok 2000 –
zlomov˘ z hlediska kalendáfie i na‰ich nov˘ch
perspektiv. Chceme kráãet dál, a proto pfii pfiíleÏitosti 10. narozenin na‰í Spoleãnosti vyslovuji pfiání, které je pro nás zároveÀ v˘zvou
a závazkem: Ad multos annos!

nizaci expedice do v˘chodní Afriky. V ãinnosti brnûnské poboãky se nepfiíznivû promítla
personální nestabilita ve vedení i ãlenstvu.
Spolupráce s Moravsk˘m muzeem byla pfieváÏnû organizována z centra. Na pfiedsednictvu byl vysloven názor, Ïe práci v Brnû bude
nutné vûnovat více pozornosti.
Nûkolik v˘znamn˘ch iniciativ bylo vûnováno pfiipomínce pfiíkladného díla Alberta
Schweitzera: zasedání Mezinárodní Schweitzerovské asociace v Praze a v Holicích, setkání s ãleny nûmecké Schweitzerovy spoleãnosti, zájezd do Alsaska, kulturní veãery
s varhanními koncerty v kostele v Jircháfiích
aj. V této souvislosti si zaslouÏí pietní vzpomínku doc. Ctibor Votrubec a dr. Wondrák,
ktefií nûkolik let s nev‰ední erudicí a zápalem oslovovali ãeskou vefiejnost ve Schweitzerovû duchu, dnes jiÏ ale bohuÏel nejsou
mezi námi.
Vedle SdruÏení pfiátel A. Schweitzera bych
rád alespoÀ krátce pfiipomnûl hlavní rysy
z ãinnosti dal‰ích SdruÏení zamûfien˘ch regionálnû.
● SdruÏení pfiátel Etiopie vydává velmi kvalitní bulletin, do dne‰ka jiÏ vy‰lo 9 ãísel.
V dobré souãinnosti s etiopsk˘mi obãany
v âR pofiádá pravidelné oslavy etiopsk˘ch
Vánoc a dal‰í pfiíleÏitostné akce.
● SdruÏení pfiátel Ghany uspofiádalo velk˘
poãet besed a nûkolik v˘stav. Dobr˘ ohlas
mûly na na‰ich akcích vystoupení ghansk˘ch hudebníkÛ. Zvlá‰tní ocenûní si zaslouÏí spolupráce ze strany ghanského velvyslanectví.
● SdruÏení pfiátel Nigérie vydávalo podle
moÏností obãasn˘ vûstník. K tradiãním iniciativám se zafiadily veãery africké, obzvlá‰tû nigerijské poezie, které ve spolupráci s Lyrou Pragensis nûkolikrát organizoval
doc. A. Libick˘. K jeho zásluhám patfií
i rozvinutí spolupráce s gymnáziem v Poãernicích.
● SdruÏení pfiátel Jihoafrické republiky navázalo na dobré základy, které poloÏila SPA
t˘dnem JAR, a na velkou ochotu, s níÏ nám
vychází v‰estrannû vstfiíc velvyslanectví
JAR. O semináfii s gymnazisty v roce 2000
bude je‰tû zvlá‰tní zmínka.
● SdruÏení pfiátel zemí v˘chodní Afriky je

Zpráva o činnosti
Společnosti přátel Afriky
v roce 2000
V tomto roce ãinnost na‰í Spoleãnosti pokraãovala ‰irok˘m spektrem akcí zamûfien˘ch
pfiedev‰ím na lep‰í poznávání Afriky a zvlá‰tû
africké kultury. Zvlá‰tní v˘znam dávala na‰im
aktivitám pfiipomínka jubilejí, jak˘ch rok
2000 zaznamenával dlouhou fiadu. Jednak sama SPA dovr‰ila 10 let svého pÛsobení, pfiipomínali jsme si ov‰em také události pfied 40 lety, kdy bûhem jediného roku 1960 získalo
nezávislost 17 africk˘ch státÛ. K obdobn˘m
v˘roãím se pfiipojila také pfiipomínka ãtvrtstoletí od nezávislosti portugalsk˘ch kolonií. Tato
tematika se odrazila na stránkách na‰eho Bulletinu, v ãinnosti sdruÏení pfiátel jednotliv˘ch re4
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gionÛ a v závûru roku na mezinárodní vûdecké
konferenci, kterou na‰e Spoleãnost pofiádala
spoleãnû s Ústavem Blízkého v˘chodu a Afriky
Univerzity Karlovy.
Tradiãní v˘znamné akce, jakou je kaÏdoroãnû koncem kvûtna oslava Dne Afriky, jsme
se loni v Praze zúãastnili pouze jako spoluorganizátofii. Velkou iniciativu totiÏ tentokrát
projevili sami ãe‰tí Afriãané, tedy afriãtí absolventi na‰ich vysok˘ch ‰kol a dnes podnikatelé, ve spolupráci s ãesk˘m Humanistick˘m
hnutím a africk˘mi velvyslanectvími. Veãer,
kter˘ uspofiádali 26. 5. v Lucernû, byl nazván
„Ples v africkém stylu“. Tento styl se barvitû
uplatnil v hudbû, v tanci, v módní pfiehlídce
i v obãerstvení, které pfiipravila dûvãata z Mali. Za SPA pozdravil úãastníky prof. ·er˘. Vystoupila také ãeská skupina perkusistÛ Dunumba, na‰im ãlenÛm jiÏ dobfie známá
z nûkter˘ch vernisáÏí a jin˘ch akcí. V Brnû
oslavu Dne Afriky organizovala na‰e poboãka. ·lo tu hlavnû o setkání s africk˘mi diplomaty. Poboãka v Olomouci pfii téÏe pfiíleÏitosti obnovila tradici jarních pochodÛ, letos
i s úãastí africk˘ch studentÛ.
V˘znamné místo mezi aktivitami SPA má
tradiãnû pfiedná‰ková a v˘stavní ãinnost, do
znaãné míry rozvíjená ve spolupráci s muzejními institucemi a kulturními domy v rostoucím rozptylu po âechách a Moravû. Prohloubili jsme spolupráci s Náprstkov˘m muzeem
v Praze a s Moravsk˘m zemsk˘m muzeem
v Brnû, obnovili kontakty s Kulturním domem
a muzeem Emila Holuba v Holicích a novû navázali spolupráci s muzeem v Olomouci
a Kulturním domem v Luhaãovicích. Tyto formy spolupráce nám pomáhají dostávat se do
povûdomí dal‰ích obãanÛ na‰í zemû a pfiispívat k realizaci hodnotn˘ch projektÛ, na nûÏ by
na‰e vlastní síly samy nestaãily. Z loÀsk˘ch
afrikanistick˘ch expozic Náprstkova muzea
pfiipomínáme v˘stavu „Africk˘ portrét“ fotografa Mo‰e Finkela a znamenitou rozsáhlou
v˘stavu „Svût urozen˘ch divochÛ“.
Projdûme si krátce kalendáfi nejv˘znamnûj‰ích akcí v uplynulém roce.
V lednu jsme si pfiipomnûli 125 let od narození Alberta Schweitzera. V únoru se brzy po
Valné hromadû se‰li v Teconu na Národní tfiídû pfiátelé Ghany k pfiipomínce jejího Dne ne-

závislosti. Aktuální projevy pfiednesli velvyslanec Ghanské republiky p. Samuel ValisAkyianu a b˘val˘ velvyslanec âR v Akkfie dr.
Vl. Klíma. V následující besedû informovala
mluvãí Humanistického hnutí v âR Dana Feminová o aktivitách, které toto hnutí pfiipravuje pro africké studenty v Praze a pro nûkteré
zemû v Africe, zvl. Guineu a KeÀu. V Brnû
probíhal po osm mûsícÛ cyklus pfiedná‰ek
prof. Jelínka a dal‰ích odborníkÛ s názvem
„Africké pfiíbûhy“. Pro velk˘ zájem cyklus pokraãuje i letos, první pfiedná‰ka se konala
16. 1. 2001, druhá 30. 1. 2001.
V dubnu pfiedná‰el v Náprstkovû muzeu ing.
D. M. Mosek-Sek z Konga o sounáleÏitosti
a rozdílech africké a evropské kultury. Svá
slova doprovodil videoprojekcí. Pfiedná‰ky
a bohaté besedy se zúãastnili i diplomaté z novû ustaveného velvyslanectví Demokratické
republiky Kongo v Praze. V Náprstkovû muzeu probûhla také beseda s pfiedsedkyní SdruÏení pfiátel Zambie a Zimbabwe MUDr. Marií
Krauzovou na téma „Lékafiem v Zambii“. Do
tfietice v tomtéÏ mûsíci se v Toskánském paláci uskuteãnil semináfi na téma „Lidská práva
jako základ pro spolupráci a rozvoj – pfiíklad
a úsilí JAR“. Hovofiili: hlavní organizátor setkání JUDr. J. Hlaváãek, námûstek ministra Ïivotního prostfiedí âR, prof. V. ·er˘, P. Uhl,
zmocnûnec vlády pro lidská práva, Mgr. J. Siro, fieditel odboru zemí subsaharské Afriky na
MZV, JUDr. K. Komárek, tajemník âeské komise pro UNESCO, dr. Sylvester Rascher,
chargé d’affaires a. i. JAR v Praze, a dále pak
poãetní úãastníci, mezi nimi studenti gymnázií
z Prahy a z Pfiíbrami; nûktefií si své pfiíspûvky
pfiipravili anglicky. Koneãnû v Olomouci byla
v tomtéÏ mûsíci dubnu instalována v˘stava
o Madagaskaru, sestavená dfiíve pro Ústí nad
Labem. Její uvedení doplnila zajímavá pfiedná‰ka Ing. Jifiího Balíka, redaktora ãasopisu
Koktejl a ãlena pfiírodovûdné expedice Lemuria, která zÛstává hlavním iniciátorem ãinností zamûfien˘ch na Madagaskar. Olomoucká poboãka se dobfie prezentovala také na Dnech
francouzské kultury, v jejichÏ rámci byla vûnována pozornost frankofonní Africe.
V kvûtnu SPA, zastoupená Mgr. J. Jirou‰kovou, zorganizovala spoleãnû s âeskou orientalistickou spoleãností a ve spolupráci s praÏ5
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skou ZOO v˘tvarnou dílnu „Zvífiátka v Orientu“. Dûti poslouchaly dvû odpoledne v ZOO
vyprávûní o zvífiatech v orientálních mytologiích a pohádkách, ochutnaly africk˘ a asijsk˘
ãaj a uplatÀovaly svou dovednost ve v˘tvarné
a keramické dílnû. Akce se propojila s druh˘m
roãníkem soutûÏe „Afrika dûtsk˘ma oãima“,
která probíhala v zoologické zahradû o nûkolika víkendech od kvûtna do záfií. Podrobnosti
uvefiejÀuje Bulletin v ã. 4, kde je rovnûÏ vyhlá‰en 3. roãník soutûÏe, kter˘ vyvrcholí v záfií 2001. Îádáme vás o propagaci této soutûÏe
ve va‰em okruhu. V této souvislosti dodejme,
Ïe na‰e Spoleãnost se podílí také na celostátní
soutûÏi „Dûti a svût“, kterou jiÏ 10 let organizuje Klub cestovatelÛ Hanzelky a Zikmunda
Globe v Prosimûfiicích. Tam jsou také práce
vystavovány vÏdy na podzim pfii setkání cestovatelÛ, jichÏ se nûktefií úãastníme. LoÀské
setkání „Cesty 2000“ mûlo motto: Tisíc a dvû
noci porozumûní, ekonomické a náboÏenské
tolerance na konci tisíciletí.
V˘znamnou akci – minisympozium o lékafisk˘ch a sociálnû charitativních problémech
subsaharské Afriky uspofiádala olomoucká
poboãka SPA v fiíjnu na Svatém Kopeãku.
Konference vzpomnûla i nedoÏit˘ch 65. narozenin svého v˘znamného ãlena dr. M. Budíka.
Referáty, které pfiednesli MUDr. V. Jorda,
dr. V. Klíma, MUDr. G. M. Houndjo (z Beninu), dr. Alec Oulton (JAR) a ing. V. Hlídek,
byly zamûfieny na zdravotní problémy Afriky
a doplnûny videosekvencemi. Akce mûla
v Olomouci rozsáhl˘ ohlas.
V posledním ãtvrtletí se uskuteãnilo nûkolik
dal‰ích pfiedná‰ek a kulturních veãerÛ. V Náprstkovû muzeu pfiedná‰el P. Jelínek o sv˘ch
zku‰enostech z dobrovolnické práce v Mosambiku. Dr. Petr Verner uspofiádal pfiedná‰ku
a videoprojekci o africk˘ch koãkovit˘ch ‰elmách; do pfiedná‰ky se zapojili studenti gymnázia v Horních Poãernicích. Dal‰í pfiedná‰ky
byly vûnovány vzpomínkám z cest po Tanzanii a Keni a situaci v Zambii a Ghanû. V fiíjnu
se na‰e Spoleãnost podílela na v˘stavû fotografií Karla Soboty, uspofiádané v Kulturním
domû v Holicích s názvem „JiÏní Afrika
a dr. Emil Holub“. VernisáÏe se úãastnili ãlenové mûstského zastupitelstva v ãele se starostou. Pro studenty gymnázia Emila Holuba

v Holicích byl uspofiádán za velkého zájmu semináfi o JiÏní Africe. Hovofiil dr. O. Hulec
z Orientálního ústavu AV. Gymnázium navazuje kontakty s podobnou ‰kolou v JAR. Jsme
rádi, Ïe po nástupu nového fieditele Kulturního
domu, pana Luìka Kaplana, se obnovila na‰e
spolupráce s tímto zafiízením. JiÏ dnes projednáváme pfiípravu spoleãn˘ch akcí k Holubov˘m v˘roãím v roce 2002.
V listopadu se v tradiãní spolupráci s Lyrou
Pragensis uskuteãnil literární veãer, tentokráte
vûnovan˘ pfieváÏnû jorubské poezii. V prosinci byl uspofiádán v kostele V Jircháfiích varhanní koncert jako pfiipomínka na osobnost
Alberta Schweitzera.
Jako urãité vyvrcholení akcí v roce mnohostrann˘ch jubilejí se ve dnech 4. a 5. prosince
konala v historické budovû Karolina mezinárodní vûdecká konference s názvem „Afrika
2000“. Pofiadateli byli spoleãnû na‰e SPA
a Ústav Blízkého v˘chodu a Afriky Filozofické fakulty UK. Podrobnûj‰í informace a hodnocení budou publikovány v na‰em Bulletinu
a pravdûpodobnû také v ãasopise Mezinárodní
politika. Zde jen nejzákladnûj‰í údaje. Poãet
úãastníkÛ dosáhl asi osmdesátky; mezi nimi
asi polovinu tvofiili zahraniãní hosté, jednak
v˘znamní afrikanisté ze 14 zemí, jednak studenti z Lipska, Mnichova a Bratislavy. Pfii zahájení konferenci pozdravili diplomatiãtí
pfiedstavitelé v‰ech ãtyfi velvyslanectví subsaharsk˘ch zemí majících sídlo v Praze. Konference jednala po dva dny ve dvou sekcích, pfieváÏnû o soudobé problematice subkontinentu.
V˘znamné jádro diskusí tvofiila problematika
afrického postkoloniálního státu a kritika jeho
nedostatkÛ, které nesou velkou ãást odpovûdnosti za bolestné jevy v souãasné Africe. Skuteãn˘ pfiítel, kter˘ chce pomoci, mluví pravdu,
aÈ je jakkoli hofiká. Materiály konference, která probíhala v angliãtinû, budou publikovány
ve sborníku. Pokud úãastníci dodají vãas podklady, sborník by mohl vyjít je‰tû letos na jafie.
Ohlédnutí za leto‰ním jubilejním rokem
mÛÏeme uzavfiít zmínkou o kroku, kter˘ jiÏ
zfietelnû smûfiuje do budoucnosti. V závûru roku ãlen pfiedsednictva ing. Jifií Plecit˘ zfiídil
pro na‰i Spoleãnost internetovou stránku. Je
zaregistrována, dostupná, a postupnû se bude
plnit dal‰ími informacemi jednak o Africe,
6
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jednak o na‰í vlastní ãinnosti. Pan inÏen˘r podá Valné hromadû sám podrobnûj‰í v˘klad.
Pfiedsednictvo vûfií, Ïe i v novém funkãním
období, které zapoãíná touto Valnou hromadou, se na‰e ãinnost vyrovná se stoupajícími
nároky ve svûtû zdokonalen˘ch informaãních
cest a otevfien˘ch cestovních moÏností, kdy se
kontakty se subkontinentem na jih od Sahary
stávají zvlá‰tû pro mladou generaci ve stoupající mífie bûÏnou realitou. Tím více nab˘vá na
v˘znamu úkol, kter˘ jsme na sebe vzali jiÏ
pfied 10 lety: pfiispívat k lep‰ímu poznání
a dobré, poctivé spolupráci.

ãuje v˘stava Urození divo‰i, která potrvá do
25. února. Dne 17. ledna se konala vernisáÏ
v˘stavy unikátních fotografií cestovatele Bedfiicha Machulky na v˘stavû „Madagaskar ve
fotografii“. Tyto v˘stavy bude doprovázet cyklus tfií pfiedná‰ek.
Také v Moravském zemském muzeu v Brnû
se konaly v lednu dvû pfiedná‰ky profesora
Jelínka z cyklu „Africká zastavení“, dal‰í dvû
se uskuteãní v únoru a druh˘ cyklus probûhne
v Brnû na podzim. Bude se t˘kat umûní
západní Afriky, pfiedstaví stfiedovûké fií‰e
západní Afriky a jejich tradiãní architekturu.
Spoluúãastníme se Dûtské tvÛrãí soutûÏe
„Dûti a svût“, kterou jiÏ nûkolik let organizuje
Cestovní klub Hanzelky a Zikmunda v Prosimûfiicích, kde se také úãastníme tradiãního
setkání cestovatelÛ.
Vyhlásili jsme jiÏ tfietí roãník v˘tvarné a literární soutûÏe „Afrika dûtsk˘ma oãima“, která je pokraãováním zdafiil˘ch soutûÏí v roce
1999 a 2000. Novinkou je, Ïe vedle praÏské
zoologické zahrady bude spolupofiadatelem
i UNESCO.
ShromáÏdûními, semináfii a besedami si pfiipomeneme v Praze, Brnû, Olomouci a Plzni
Mezinárodní den Afriky vyhlá‰en˘ OSN.
Navázali jsme opût kontakt s Kulturním domem v Holicích a jiÏ v tomto roce zaãneme
pfiipravovat spoleãné akce k v˘roãí narození
Emila Holuba. Do tûchto oslav chceme zapojit i gymnázia nesoucí jméno E. Holuba, a to
v Holicích a v Brnû.
Na‰e SdruÏení plánují na rok 2001 fiadu zajímav˘ch akcí.
● SdruÏení pfiátel Etiopie uskuteãní besedu
na téma „Etiopie v posledních desetiletích“.
Bude se podílet na v˘stavû fotografií a artifaktÛ z Etiopie a prezentace knihy AdámekMike‰ „O Etiopii“. JiÏ tradiãnû bude pokraãovat ve schÛzkách s etiopsk˘mi obãany
Ïijícími v âR. Chystá rovnûÏ vydání 10. ãísla bulletinu.
● SdruÏení pfiátel Ghany uspofiádá besedu ke
státnímu svátku Ghany, semináfi o osobnosti Kofi Annana, generálního tajemníka
OSN, dále pak besedu na téma Pokroky ve
spolupráci âR s Ghanou. Vydá také informaãní bulletin o Ghanû. Akce chceme uspofiádat i mimo Prahu.

Lubo‰ Kropáãek
místopfiedseda Spoleãnosti pfiátel Afriky

Projekty na rok 2001
VáÏení pfiátelé,
vyslechli jste zprávu o ãinnosti Spoleãnosti
pfiátel Afriky za uplynul˘ rok. Jistû mi dáte za
pravdu, Ïe toho nebylo málo, co se podafiilo
uskuteãnit. Je jen ‰koda, Ïe fiada na‰ich ãlenÛ
se akcí nezúãastÀuje. Nyní dovolte, abych Vás
seznámila se zámûry, které jsme pfiipravili pro
rok 2001. Nûkteré z nich budou akcemi celé
Spoleãnosti, nûkteré pfiipraví SdruÏení pfiátel
africk˘ch zemí.
I pfies potíÏe, které nám vznikly zv˘‰ením
po‰tovného za odeslání Bulletinu ca o 10 Kã
za kus, budeme pokraãovat v jeho vydávání
a hledat cesty k získání prostfiedkÛ na po‰tovné. Nebudeme se hnûvat, kdyÏ i vy pfiispûjete
tfieba jen nepatrnou ãástkou. Hlavnû bychom
v‰ak od Vás chtûli Va‰e pfiíspûvky, které rádi
otiskneme.
Po dobr˘ch zku‰enostech budeme pokraãovat ve spolupráci s Náprstkov˘m muzeem,
Moravsk˘m zemsk˘ch muzeem, Klubem cestovatelÛ Hanzelky a Zikmunda v Prosimûfiicích. Obnovujeme spolupráci s Kulturním domem a Muzeem Emila Holuba v Holicích
a na‰í snahou bude roz‰ífiit spolupráci i s dal‰ími regionálními muzei, zejména pfii pofiádání v˘stav.
Ná‰ program na rok 2001 jsem zaãali naplÀovat jiÏ v lednu. V Náprstkovû muzeu pokra7
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SdruÏení pfiátel Jihoafrické republiky hodlá uspofiádat kulturní veãer ke státnímu svátku a spolu s âesko-jihoafrickou obchodní
komorou besedu k závûrÛm loÀského semináfie o moÏnostech ekonomické spolupráce
âR a JAR.
● SdruÏení pfiátel Madagaskaru se bude podílet na v˘stavû fotografií Madagaskaru
v Náprstkovû muzeu v ãervnu. Plánujeme
uspofiádat v˘stavy fotografií expedice Lemuria v nûkolika dal‰ích muzeích. V rámci
v˘stav bude uspofiádána pfiedná‰ka o pfiírodû a lidech Madagaskaru a o problematice
souÏití ãlovûka s pfiírodou na tomto ostrovû.
● SdruÏení pfiátel Nigérie uspofiádá veãer
nigerijské poezie s Lyrou Pragensis. Pokraãovat bude ve spolupráci s gymnáziem
v Horních Poãernicích a uspofiádá kulturní
veãer s nigerijskou tématikou. Vydá také
dal‰í ãíslo Vûstníku.
● SdruÏení pfiátel pro zemû v˘chodní Afriky
uspofiádá besedu a pfiedná‰ku, o své dojmy
z Afriky se podûlí Jan Tom‰íãek a o svém
pÛsobení v Africe bude vyprávût MUDr.
âermíková.
● SdruÏení pfiátel Zambie, Zimbabwe a Malawi uspofiádá ãtyfii besedy a pfiedná‰ky
a bude vydávat informaãní bulletin.
● SdruÏení pfiátel Alberta Schweitzera jiÏ tradiãnû pfiipraví varhanní koncert a pfiedná‰ku
o Albertu Schweitzerovi v kostele sv. Michala.
Svoji aktivitu budou vyvíjet i na‰e poboãky
v Brnû, Plzni a Olomouci. Olomouãtí vyuÏijí
pfiedev‰ím nástupu nového velvyslance JAR,
kter˘ je b˘val˘m absolventem Palackého univerzity v Olomouci. Poboãky pfiipraví nûkolik
pfiedná‰ek a besed a budou se podílet na oslavách Mezinárodního dne Afriky.
Problém, kter˘ musí pfiedsednictvo fie‰it, je
poboãka v Brnû. Paní Podrábská nedodala námûty pro rok 2001 nedodala ani námûty pro rok
2002 a nezúãastÀuje se schÛzí pfiedsednictva.
VáÏení pfiátelé, realizace tohoto plánu
ov‰em závisí na v˘‰i dotace, kterou dostaneme od Ministerstva zahraniãních vûcí, kterému jsme pfiedloÏili na‰i Ïádost v dubnu loÀského roku. Doposud nám pokr˘vala dotace
70 % nákladÛ a ostatní musíme pokr˘t z vlastních zdrojÛ. Proto máme tak velk˘ zájem

o spolupráci s jin˘mi organizacemi. Peníze
získáváme dosti tûÏce. Nechceme zvy‰ovat
ãlenské pfiíspûvky, ale rozhodnû nebráníme
ãlenÛm, aby nám pfiispûli nûco navíc.
VáÏení pfiátelé, informovali jsme Vás o plánu na rok 2001 a jiÏ dnes pfiipravujeme návrhy na rok 2002.
Dûkuji za pozornost a vûfiím, Ïe se budete
aktivnû podílet na realizaci pfiedloÏen˘ch projektÛ.

●

Marie Hru‰ková
1. místopfiedsedkynû
Spoleãnosti pfiátel Afriky

Zhodnocení zahraniční politiky
ČR vůči subsaharské Africe
v roce 2000
Zahraniãní politika âR vÛãi jednotliv˘m
zemím subsaharské Afriky je vedena zejména
úsilím o podporu obchodnû ekonomick˘ch
vztahÛ pfii souãasné podpofie prodemokratick˘ch reÏimÛ.
V této souvislosti lze hovofiit o dvou zemích, které se staly pro âR prioritními, a to Jihoafrická republika a Nigérie. V loÀském roce
se uskuteãnila oficiální náv‰tûva jihoafrického
viceprezidenta Jacoba Zumy v âR a v polovinû února odlétá na náv‰tûvu JAR ná‰ ministr
Kavan. Na srpen ãi záfií se pfiedbûÏnû poãítá
i s realizací náv‰tûvy prezidenta Havla v této
zemi. JAR je s velk˘m náskokem na‰ím nejv˘znamnûj‰ím partnerem, pokud jde o obrat
obchodní v˘mûny (témûfi 40 mil. USD, tj.
témûfi 30 %); po koupi PlzeÀsk˘ch pivovarÛ
a Radegastu Jihoafrick˘mi pivovary se stala
i jedním z nejvût‰ích investorÛ v âR. V závûru loÀského roku se své funkce ujal nov˘ velvyslanec JAR v âR N. Lehoko, jenÏ v minulosti v âeskoslovensku studoval.
K v˘znamné náv‰tûvû mûlo dojít i ze strany
Nigérie – v roce 2000 se plánovala náv‰tûva
prezidenta Obasanja. Ta se v‰ak neuskuteãnila, ale doufáme, Ïe k její realizaci dojde. V závûru loÀského roku se s prezidentem Obasanjem setkal námûstek Palou‰.
K pomûrnû v˘znamn˘m fiadíme i vztahy
s KonÏskou demokratickou republikou (KDR),
8
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kde se tû‰íme dobrému postavení. Îe zájem je
oboustrann˘, dokazuje i otevfiení velvyslanectví KDR v Praze koncem roku 1999. Rozvoj
vztahÛ v souãasnosti samozfiejmû komplikuje
pfietrvávající ozbrojen˘ konflikt a nestabilní
vnitropolitická situace, zvlá‰tû po zavraÏdûní
prezidenta Kabily. Je zatím pfiedãasné hodnotit, jak˘ vliv bude mít tato událost na v˘voj
konfliktu. Vûfiíme v‰ak, Ïe bude urychlen mírov˘ proces, jenÏ povede ke stabilizaci a následnému rozvoji zemû.
V˘znamn˘ pozitivní posun nastal ve vztazích s Angolou, které byly po dlouhou dobu
prakticky zmrazeny. Po podpisu deklarace
o urovnání vzájemn˘ch vztahÛ v prosinci
1999 do‰lo v roce 2000 ke druhé soukromé
náv‰tûvû angolského prezidenta dos Santose
v âR. Urovnání vztahÛ bylo potvrzeno i úspû‰n˘m jednáním na‰í expertní delegace v Luandû, které vyústilo v potvrzení sukcese do
smluv. Na podzim pak prezidentu dos Santosovi pfiedal povûfiovací listiny nov˘ ãesk˘ velvyslanec se sídlem v Harare. Na bfiezen tohoto roku se pfiipravuje vyslání ãeské obchodní
mise vedené námûstkem ministra zahr. vûcí do
Luandy, coÏ bude dal‰í doklad o uvedení vztahÛ na standardní úroveÀ a doufáme, Ïe se
Angola znovu stane na‰ím v˘znamn˘m partnerem.
ObtíÏná vnitropolitická situace bránila v roce 2000 úspû‰nûj‰ímu rozvoji vztahÛ s tradiãními partnery, jako jsou Etiopie (zamûstnané
válkou s Eritreou), PobfieÏí slonoviny (kde byl
po vût‰inu roku u moci puãista gen. Guéi) ãi
Ghana (odstoupení prezidenta Rawlingse po
témûfi 20 letech u moci, pfiíprava na volby).
Problematickou zemí je nyní Zimbabwe, kde
dochází ke stále vût‰ím excesÛm ze strany
vládnoucí garnitury kolem prezidenta Mugabeho. Zemû se nachází ve stavu hluboké politické i ekonomické krize.
Bez v˘znamnûj‰ích posunÛ zÛstala v roce
2000 úroveÀ vztahÛ s KeÀou, Ugandou, Zambií, Tanzánií ãi Senegalem, naopak mírné zv˘‰ení aktivity jsme zaznamenali u vztahÛ s Libérií (náv‰tûva ministra zahr. vûcí Captana
v âR) ãi Guineou (nov˘ honorární konzulát
âeské republiky).
âR se nadále úãastní mírov˘ch misí v Africe, v souãasné dobû máme vojenské pozoro-

vatele v tfiech misích v subsaharské ãásti kontinentu – v Siefie Leone, v KDR a na hranicích
mezi Etiopií a Eritreou. Aãkoli âR není zastoupena velk˘mi poãty vojákÛ, pfiesto je její
úãast v tûchto misích vysoce hodnocena jak ze
strany na‰ich evropsk˘ch spojencÛ, tak i samotn˘ch africk˘ch zemí.
âR rovnûÏ nadále pokraãuje v realizaci projektÛ rozvojové pomoci. Jedná se o projekty
v Senegalu (chov antilop), v Mali (v˘uková
farma), v Zambii (geologick˘ prÛzkum a zdravotnické stfiedisko), v Etiopii (oãkování proti
dûtské obrnû), Namibii (prÛzkum pískÛ z hlediska jejich vhodnosti k vyuÏití v prÛmyslu),
âad a Kamerun (geologick˘ prÛzkum). Do
rozvojové pomoci patfií i tradiãní pfiidûlování
stipendií ke studiu na vysok˘ch ‰kolách. Pro
‰kolní rok 2001/2002 bylo zemím subsaharské
Afriky pfiidûleno 39 stipendií, z toho 34 pro
doktorandské studium a 5 pro studium postgraduální.
Kromû této plánované rozvojové pomoci
âR poskytla i humanitární pomoc, povût‰inou
finanãní. Jednalo se o pomoc Mosambiku,
Zimbabwe a JAR na odstranûní následkÛ povodní, Etiopii na odstranûní následkÛ sucha
a na návrat uprchlíkÛ, Siefie Leone byla ve
spolupráci s UNICEF poskytnuta pomoc na
provoz táborÛ pro obûti násilností a pro pfiev˘chovu dûtsk˘ch vojákÛ. V souãasné dobû se
pfiipravuje humanitární pomoc Angole ve formû dodávky protéz pro zranûné ná‰lapn˘mi
minami.
Na závûr bych se chtûl zmínit o tom, Ïe rok
2000 lze hodnotit pomûrnû úspû‰nû z hlediska
obchodu âR se zemûmi subsaharské Afriky.
Ve srovnání s rokem 1999 se zv˘‰il export
o 4,5 mil. USD (z 49,7 na 54,2), zatímco dovoz klesl o témûfi 10 mil. USD (z 89,2 na
79,5). Obrat se tedy o cca 5 mil. USD sníÏil,
av‰ak do‰lo k ãásteãnému vyrovnání pro âR
tradiãnû pasivního obchodního salda.
Petr Kopfiiva
zástupce fieditele Odboru státÛ
subsaharské Afriky MZV
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Usnesení Valné hromady Společnosti přátel Afriky
ze dne 31. ledna 2001
Valná hromada

D. UvolÀuje z funkcí ãlenÛ pfiedsednictva
Spoleãnosti pfiátel Afriky Valérii Knaiflovou a ing. Oldfiicha Knaifla, CSc. na
jejich vlastní pfiání a dûkuje jim za
jejich dlouholetou obûtavou práci.
Ing. Oldfiichovi Knaiflovi dûkuje rovnûÏ za jeho dlouholetou obûtavou práci
v ãele SdruÏení pfiátel Ghany, prohlubující tradiãní ãesko-ghanské pfiátelství. UvolÀuje z funkce ãlena pfiedsednictva a pfiedsedu SdruÏení pfiátel JAR
p. Hlaváãka, námûstka ministra Ïivotního prostfiedí a sleãnu Podrábskou
z Brna a dûkuje jim za dosavadní práci.

A. Schvaluje:
1. Zprávu pfiedsednictva o ãinnosti Spoleãnosti za rok 2000
2. Projekty Spoleãnosti a jednotliv˘ch
SdruÏení na rok 2001, uvedené v závûru zprávy
3. Zprávu o hospodafiení Spoleãnosti za
rok 2000
4. Ustavení SdruÏení pfiátel frankofonních zemí ãerné Afriky a povûfiuje
MUDr. Miroslavu Schreinerovou z Dûãína vedením tohoto SdruÏení a ustavením ekologické sekce v ãele s doc.
Vernerem

E. Dûkuje vedení olomoucké poboãky Spoleãnosti pfiátel Afriky v ãele s Ing. Vladimírem Hlídkem za dlouholetou aktivní úspû‰nou ãinnost se zásadov˘m
pfiístupem k propagaci ãesko-afrického pfiátelství, k poznávání ãerného
kontinentu a k boji proti projevÛm rasismu. Je tfieba rovnûÏ kladnû ocenit
mnoholeté vydávání informaãního bulletinu v podobû roãenky. Poboãka se
dobfie prezentovala taktéÏ na Dnech
francouzské kultury v Olomouci.
OceÀuje práci Cestovního klubu Hanzelky a Zikmunda v Prosimûfiicích
u Znojma a pfieje mnoho dal‰ích úspûchÛ v jejich zásluÏné ãinnosti.
Dûkuje MUDr. Zdenû Bartákové,
pfiedsedkyni plzeÀské poboãky Spoleãnosti pfiátel Afriky, za dlouholeté úspû‰né vedení ãinnosti k poznání Afriky
a rozvíjení ãesko-afrického pfiátelství
v západních âechách.

B. Schvaluje návrh volební komise na ãleny pfiedsednictva Spoleãnosti pfiátel
Afriky (seznam bude uvefiejnûn v Bulletinu ã. 2/2001).
ZároveÀ na návrh volební komise schvaluje:
– do funkce pfiedsedy
dr. Vladimíra Klímu, CSc.
– do funkce první místopfiedsedkynû
ing. Marii Hru‰kovou
– do funkce místopfiedsedy
doc. dr. Lubo‰e Kropáãka, CSc.
– do funkce místopfiedsedy
doc. dr. Antonína Libického, CSc.
– do funkce pfiedsedy revizní komise
Spoleãnosti pfiátel Afriky
ing. Jifiího Edera – dal‰ími ãleny jsou
ing. Radim Kotrba a Linda MojÏí‰ová

C. Dûkuje dosavadnímu pfiedsedovi SPA
prof. MUDr. Vladimíru ·erému, DrSc.
za dlouholetou obûtavou práci v ãele
Spoleãnosti pfiátel Afriky a jmenuje ho
ãestn˘m pfiedsedou Spoleãnosti pfiátel
Afriky.

F. Povûfiuje Hanu Jumrovou funkcí hospodáfie Spoleãnosti pfiátel Afriky a pfieje ji mnoho úspûchÛ v její práci.
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G. Valná hromada ukládá pfiedsednictvu
dofie‰it otázku pfiedsedÛ sdruÏení pfiátel JAR a Ghany a ing. Hru‰kovou povûfiuje jednáním s vedením poboãky
SPA v Brnû.
Valná hromada ukládá pfiedsednictvu
Spoleãnosti pfiátel Afriky a pfiedsedÛm
SdruÏení:
1. Zabezpeãit po stránce obsahové, organizaãní a finanãní realizaci jednotliv˘ch
projektÛ na rok 2001 a dbát úzkostlivû
na maximální úspornost. PfiedsedÛm
SdruÏení ukládá vyhodnotit akci ihned
po ukonãení a pfiedat podklady první
místopfiedsedkyni ing. Hru‰kové.
2. Nezamûfiovat se na konání akcí jenom
v hlavním mûstû, ale vyuÏívat moÏností spolupráce i mimo Prahu. Ukládá
ing. Hru‰kové zpracovat návrhy projektÛ, pfiedloÏené jednotliv˘mi pfiedsedy SdruÏení a pfiedat je ve stanoveném
termínu MZV âR.
3. Vyhodnotit diskusi a k podnûtn˘m návrhÛm pfiipravit konkrétní opatfiení.
Zhodnotit v˘sledky mezinárodní vûdecké konference o ekonomick˘ch,
politick˘ch a kulturních problémech
Afriky, pofiádané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se Spoleãností pfiátel Afriky.
ZdÛraznit v˘znam spolupráce Spoleãnosti pfiátel Afriky s Francouzsk˘m institutem v Praze, mj. i v souvislosti

s ustavením SdruÏení pfiátel frankofonních zemí ãerné Afriky.
Sledovat ekologickou a humanitární
situaci v zemích ãerné Afriky.
Pokraãovat v internetové prezentaci
Spoleãnosti pfiátel Afriky.
Pfiedsednictvo Spoleãnosti pfiátel Afriky se bude i nadále zab˘vat problematikou ãinnosti brnûnské poboãky SPA.
H. Valná hromada dûkuje touto cestou
Ministerstvu zahraniãních vûcí âeské
republiky – africkému odboru a odboru kulturních a krajansk˘ch stykÛ za
úãinnou podporu a pomoc. Bez finanãní podpory MZV bychom nemohli rozvíjet tak bohatou a nároãnou ãinnost.
Zvlá‰tû pak dûkujeme za pochopení
vedoucímu afrického odboru dr. Sirovi. Spoleãnost pfiátel Afriky chce pfiispívat svojí ãinností k úspû‰né realizaci zahraniãní politiky âeské republiky
vÛãi zemím subsaharské Afriky.
CH. Valná hromada dûkuje téÏ africk˘m zastupitelsk˘m úfiadÛm v Praze za zájem
o na‰i práci a podporu v ãinnosti. Za
úãinnou spolupráci dûkujeme spfiátelen˘m institucím, zejména Náprstkovu
muzeu v Praze, Moravskému zemskému muzeu v Brnû a regionálním muzeím, Cestovnímu klubu Hanzelky a Zikmunda v Prosimûfiicích.
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Z valné hromady
Společnosti česko-arabské
Zpráva o činnosti
Společnosti česko-arabské
za rok 2000

ty. Podrobnûj‰í informace o uplynul˘ch 10 letech na‰í ãinnosti jsou v Bulletinu ã. 2/2000
v ãlánku Mgr. Homoly.
Trval˘m úkolem na‰í Spoleãnosti je pfiispívat k objektivnímu informování o Ïivotû a dûní v zemích arabského svûta a k pfiekonávání
pfiedsudkÛ a xenofobie v dobû, kdy se zrychluje proces sbliÏování nejen v rámci evrostfiedomofiské oblasti, n˘brÏ i v globálním mûfiítku.

Va‰e Excellence,
VáÏení pfiátelé, dámy a pánové,
jsem rád, Ïe se opût po roce scházíme, abychom bilancovali na‰i ãinnost. Uplynul˘ rok
byl pro na‰i Spoleãnost zvlá‰È v˘znamn˘, neboÈ jsme si pfiipomnûli jiÏ 10. v˘roãí jejího zaloÏení. Ano, 24. ãervna 2000 uplynulo 10 let
od vzniku Spoleãnosti ãesko-arabské.
Vedle desítek v˘stav, pfiedná‰ek, veãerÛ
arabské poezie a literatury, které jsme bûhem
uplynul˘ch deseti let v âeské republice uspofiádali, pfiispûla na‰e Spoleãnost k pfiekladatelské a publikaãní ãinnosti. KaÏdoroãnû vydávala ãtyfii ãísla Bulletinu, vydala Sborník
z konference o ãesko-arabsk˘ch vztazích, pfiispûla k vydání monografie Moderní dûjiny islámsk˘ch zemí, napomohla k pfiekladÛm i vydání arabské poezie apod. Spolupracovala
s odborem krajansk˘ch a nevládních stykÛ
Ministerstva zahraniãních vûcí âR a se zastupitelsk˘mi úfiady arabsk˘ch zemí akreditovan˘mi v âR a dal‰ími institucemi. Pfii této pfiíleÏitosti jsme vzpomnûli na spoleãnû
realizované úspû‰né akce, k nimÏ patfiila i konference o ãesko-arabsk˘ch obchodních vztazích, konaná pod patronací Ministerstva zahraniãních vûcí a Ministerstva prÛmyslu
a obchodu, jeÏ se konala v kongresovém sále
âernínského paláce v roce 1994. Spoleãnost
ãesko-arabská iniciovala tak zaloÏení âeskoarabské obchodní komory. Spoleãnost se zapojila do spoleãného evropského projektu vycházejícího z barcelonského mírového
procesu a byla zafiazena do ‰estého Seydouxova „Stfiedomofiského seznamu“ pro rok 1999
(Réportoire méditerranéen), obsahujícího instituce rozvíjející spolupráci s arabsk˘mi zemûmi. Vydání obsahuje celkem 814 subjektÛ
napomáhajících rozvoji spolupráce a solidari-

V uplynulém roce 2000 jsme uskuteãnili
celou fiadu v˘znamn˘ch a úspû‰n˘ch akcí. Objevili jsme nové formy ãinnosti, pokraãovali
v plodné spolupráci s Náprstkov˘m muzeem,
Moravsk˘m zemsk˘m muzeem, okresním muzeem ve Vy‰kovû a Muzeem Podkrkono‰í
v Trutnovû. Novû jsme navázali kontakty
s muzeem ve Fr˘dku-Místku, Kulturním domem v Luhaãovicích, fieditelstvím lázní v Luhaãovicích, s tuniskou sekcí Parlamentu âR
a dal‰ími. Rozvoj úãinné spolupráce s dal‰ími
subjekty je nezbytn˘, neboÈ zaji‰tûní v˘stav,
sálÛ pro semináfie a dal‰í ãinnost jsou stále nákladnûj‰í a pro Spoleãnost bez spolupráce
a podpory by byly tûÏko zvládnutelné.
PfiipomeÀme si v˘znamné akce roku 2000.
Z hlediska publicity i ohlasu takovou bezesporu byla v˘stava „Starovûk˘ Egypt – mytologie
a symbolika v reliéfech Vladimíra Pechara“,
v ãervnu v Lázních Luhaãovice. V˘stavu, organizaãnû zaji‰Èovanou panem Pecharem a paní Gombárovou, jsme mohli uskuteãnit díky
podpofie Lázní Luhaãovice a jejich generálního fieditele ing. J. KrÛÏely, na‰eho ãlena. Vysokou náv‰tûvnost zaruãil vhodnû volen˘ prostor v˘stavy v pavilonu léãebného pramene
Vincentka. Zá‰titu nad akcí pfievzal velvyslanec Egyptské arabské republiky J. E. Mohamed Eldiwwany, kter˘ ji také zahájil. Na jeho
poãest uspofiádaly Láznû Luhaãovice slavnostní veãefii, které se zúãastnil rovnûÏ starosta
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mûsta. V˘stava budila zájem regionálních i celostátních sdûlovacích prostfiedkÛ a âesk˘ rozhlas vysílal Ïivû reportáÏ z její vernisáÏe.
Zásluhou pana starosty jsme mohli v témÏe
termínu uspofiádat v sále Kulturního domu Luhaãovice v˘stavu „Maroko ve známkách a fotografiích“ na‰eho ãlena Karla Soboty. Tuto
v˘stavu jiÏ pfied dvûma lety shlédli PraÏané,
a po roz‰ífiení o známky a obrázky z AlÏírska
a Tuniska, rovnûÏ obãané mûsta Bystfiice pod
Host˘nem, v rámci ãervencov˘ch kulturních
dnÛ mûsta v roce 2000. Pfii obou v˘stavách se
uskuteãnily besedy o tûchto zemích, které
vedla místopfiedsedkynû Marie Hru‰ková
a Karel Sobota.
Dal‰í zajímavou v˘stavou, kterou jsme koneãnû dostali do Prahy, byla v˘stava „Tunisko
ve fotografii“. Uspofiádána byla v budovû ãeského parlamentu, díky pozornosti tuniské sekce Parlamentu âR, vedené paní poslankyní
Nedvûdovou. Po úspûchu v˘stavy projevili zájem o spolupráci s na‰í Spoleãností i dal‰í poslanci, nemûli bychom tudíÏ promarnit pfiíleÏitost. Tato v˘stava, realizovaná ãleny plzeÀské
poboãky, byla spolu s v˘stavou „Expedice
SAHARA“ v minulém roce instalována také
v Muzeu Podkrkono‰í v Trutnovû. S tímto muzeem máme nûkolikaletou dobrou spolupráci.
Zásluhou paní fieditelky Ry‰ánkové, na‰í ãlenky, zde kaÏdé dva roky pofiádáme v˘stavu
a besedy. Obû v˘stavy se konaly pod zá‰titou
velvyslance Tuniské republiky J.E. Mouhder
Mami. V Trutnovû se vernisáÏe zúãastnili v˘znamní pfiedstavitelé okresu a mûsta, vãetnû
poslancÛ a senátorÛ z tohoto regionu.
V˘bûr fotografií z Expedice Sahara a Kalahari byl instalován téÏ na mezinárodním setkání cestovatelÛ v Prosimûfiicích u Znojma.
Setkání se koná vÏdy v závûru fiíjna, loni za
úãasti 250 cestovatelÛ. Pofiadatelem je Klub
cestovatelÛ Hanzelky a Zikmunda GLOBE.
Mottem setkání bylo „Tisíc a dvû noci Hanzelky a Zikmunda – porozumûní, ekonomická
a náboÏenská tolerance na konci tisíciletí“. Jeho úãastníci shlédli stovky diapozitivÛ z 25
zemí na‰í planety a vyslechli fiadu kvalifikovan˘ch besed s autory. Vystoupili zde téÏ na‰i
ãlenové, z nichÏ ing. Hynek Adámek byl ocenûn porotou. Na setkání vystoupil ing. Miroslav Zikmund, av‰ak bez pfiítele ing. Jifiího

Hanzelky, kter˘ se nemohl z dÛvodu nemoci
setkání zúãastnit. Z podnûtu místopfiedsedkynû Spoleãnosti ing. Marie Hru‰ková, ãestné
ãlenky Klubu a pravidelné úãastnice setkání,
poblahopfiál ing. Miroslav Zikmund svému
pfiíteli Jifiímu Hanzelkovi k jubilejním 80. narozeninám (24. 12. 2000) na stránkách Bulletinu 4/2000.
Dlouholetá a plodná spolupráce s Náprstkov˘m muzeem probíhala zejména formou
pfiedná‰ek, semináfiÛ a besed. Tato oblast je
hlavní ãinností SdruÏení pfiátel jednotliv˘ch
arabsk˘ch zemí. Pfiátelé a náv‰tûvníci Náprstkova muzea si jiÏ nedovedou pfiedstavit program muzea bez akcí, jeÏ v nûm pofiádáme.
Velkému zájmu se tû‰il zejména cyklus pfiedná‰ek o Egyptû, pofiádan˘ SdruÏením pfiátel
Egypta (viz Bulletin). V roce 2000 jsme v‰ak
pfii‰li i s novou formou spolupráce. Uspofiádali jsme v Náprstkovû muzeu „Pfiedvánoãní
orientální trh“. Tato akce se setkala s neobyãejn˘m zájmem náv‰tûvníkÛ. V Náprstkovû
muzeu se konaly akce i dal‰ích SdruÏení. Aktivní bylo SdruÏení pfiátel Jordánska, uskuteãnily se akce SdruÏení pfiátel Libye, Jemenu,
Iráku, Kuvajtu a dal‰ích. Zde je moÏno zmínit
napfi. besedy pofiádané âesko-jordánsk˘m
sdruÏením v kvûtnu a prosinci 2000, ãi spoleãensk˘ veãer Libye 2000 v fiíjnu minulého roku. K nejv˘znamnûj‰ím akcím Spoleãnosti
ãesko-arabské a SdruÏení pfiátel Palestiny patfiil semináfi o aktuální situaci na Blízkém v˘chodû, konan˘ v Náprstkovû muzeu v závûru
ãervna 2000. Pfieplnûn˘ sál i otázky svûdãily
o zájmu vefiejnosti o urovnání krize v této oblasti. VáÏnost semináfie, naléhavost mírového
fie‰ení situace na Blízkém v˘chodû podtrhl
projev velvyslance Státu Palestina J. E. Samíra Abdul Fataha a vystoupení fieditele odboru
Ministerstva zahraniãních vûcí dr. Ilji Mazánka. Za velkého zájmu probûhlo slavnostní
shromáÏdûní u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne
Palestiny OSN, uspofiádané v listopadu 2000,
úãast na nûm pfiijali v‰ichni velvyslanci arabsk˘ch zemí. ¤editel Informaãního stfiediska
OSN v Praze pan Nicklich pfiednesl na shromáÏdûní poselství generálního tajemníka
OSN Kofi Annana.
Z pofiádan˘ch semináfiÛ lze jmenovat semináfi na téma „Îeny v islámském svûtû“ a „Îe13
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ny a globalizace“ uspofiádan˘ v sále spoleãnosti Tecon. K obûma tématÛm hovofiila a na
dotazy odpovídala nezávislá novináfika a spisovatelka z USA paní Peggy Andrew.
V loÀském roce jsme navázali spolupráci
s novû ustanoven˘m SdruÏením arabsk˘ch
obãanÛ v Plzni, se kter˘m na‰e plzeÀská poboãka v uplynulém roce zorganizovala nûkolik akcí. V této spolupráci budeme i nadále
pokraãovat. Dafií se rovnûÏ spolupráce s Klubem syrsk˘ch obãanÛ v âR.
Pfii hodnocení ãinnosti za rok 2000 nelze
opomenout zásluÏnou ãinnost kulturní sekce
vedené Mgr. Obadalovou. V roce 2000 s pomocí Spoleãnosti ãesko-arabské a zásluhou
chargé d’affaires zastupitelského úfiadu Syrské arabské republiky J. E. Hayssama Mashfeje vydalo nakladatelství Dar Ibn Rushd básnickou sbírku v˘znamného syrského básníka
Nizára Kabbáního v pfiekladu ing. Jaromíra
Hajského. Sbírku s lehkostí ilustroval malífi
Vladimír Komárek, kter˘ se zúãastnil úspû‰ného pfiedstavení sbírky na kulturním veãeru
spojeném s autogramiádou. Neménû zdafiil˘
byl i syrsk˘ veãer v Kulturním domû v Kyjích, na kterém pfiedstavil vydání sv˘ch sbírek
básní ná‰ ãlen ing. Jafar Ahmad Haidar. Pfieklady ukázek a moderování veãera v ãe‰tinû
velmi dobfie provedla Mgr. Obadalová sama.
Akce tohoto typu se pokusíme pfiedstavit
i v jin˘ch místech na‰í republiky.
V uplynulém roce jsme ve spolupráci se
Spoleãností pfiátel Afriky pokraãovali ve vydávání Bulletinu. Na stránkách ãtyfi ãísel roku
2000 jste se mûli moÏnost seznámit s podrobn˘mi informacemi ze Ïivota Spoleãnosti.
Otiskli jsme v nûm hlavní dokumenty, zvefiejnili jsme zásadní projevy a vystoupení velvyslancÛ arabsk˘ch zemí ze spoleãnû pofiádan˘ch akcích, prohlá‰ení generálního
tajemníka OSN a vystoupení oficiálních zástupcÛ ãesk˘ch institucí. V jednotliv˘ch rubrikách Bulletinu vycházely pÛvodní ãlánky
autorÛ – ãlenÛ, ale i neãlenÛ na‰ich Spoleãností – které byly vûnované arabské a africké
problematice a vzájemn˘m kulturním, hospodáfisk˘m a politick˘m vztahÛm. Vûfiíme, Ïe
vydávání Bulletinu bude pokraãovat i v novém tisíciletí, uãiníme pro to v‰e, co bude
v na‰ich silách. Chci zde podûkovat nejen ãle-

nÛm redakãní rady, ale i hlavním pfiispûvatelÛm – doc. Bure‰ovi, doc. Gombárovi, ing.
Hajskému, Mgr. Houskovi, doc. Poláãkovi,
dr. Mifiejovskému, Mgr. Strnadovi a dal‰ím.
Tento pfiehled si neklade za cíl vyjmenovat
v‰echny na‰e akce v uplynulém roce, ostatnû
podrobné pfiehledy akcí jsou obsaÏeny ve
sbornících ã. 2, 3 a 4 z minulého roku.

Hlavní projekty
Společnosti česko-arabské
na rok 2001
A nyní mi dovolte, dámy a pánové,
abych Vás ve struãnosti seznámil s hlavními
projekty roku 2001.
Budeme pokraãovat ve vydávání Bulletinu,
i pfies znaãné potíÏe spojené s jeho distribucí,
zpÛsobené zejména zv˘‰ením po‰tovného.
RovnûÏ budeme pokraãovat ve spolupráci se
v‰emi institucemi a stranami, s nimiÏ jsme
dosud spolupracovali pfii naplÀování úkolÛ
Spoleãnosti ãesko-arabské. Zejména budeme
rozvíjet spolupráci se v‰emi zastupitelsk˘mi
úfiady arabsk˘ch zemí a ãesk˘mi institucemi
ve prospûch zlep‰ení na‰ich vztahÛ a vzájemnû prospû‰ného poznání a porozumûní. V roce 2001 budeme pokraãovat ve spolupráci
s Náprstkov˘m muzeem, Moravsk˘m zemsk˘m muzeem a fiadou dal‰ích regionálních
muzeí a rozvineme nové kontakty s muzei ve
Fr˘dku-Místku, v KromûfiíÏi a ve Zlínû. Ve
Fr˘dku-Místku uspofiádáme spolu s Náprstkov˘m muzeem v˘stavu „Islám a jeho svût“,
která mûla mimofiádn˘ úspûch v Brnû. Budeme se podílet na pfiípravû velké v˘stavy v Moravském zemském muzeu v Brnû „Velká svûtová náboÏenství“ (vûnované v˘chodním
náboÏenstvím), jejíÏ název bude upfiesnûn.
Úspû‰n˘ „Pfiedvánoãní orientální trh“ v Náprstkovû muzeu uspofiádáme i v tomto roce,
aby se mohl stát tradicí. Pokraãovat budeme
ve spolupráci v Luhaãovicích, a to jak s Láznûmi Luhaãovice, tak i se zastupitelstvem
mûsta. Spolu se SdruÏeními arabsk˘ch obãanÛ v âR uspofiádáme veãer arabské hudby
a veãer arabské literatury, tentokrát vûnovan˘
souãasné povídkové tvorbû v zemích Arabského zálivu.
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Co připravují
Sdružení přátel jednotlivých
arabských zemí?

památky a na moÏnosti rozvoje turistiky.
SdruÏení pfiátel Maroka uspofiádá v prÛbûhu roku dvû pfiedná‰ky. Tématem budou
kulturní hodnoty marocké spoleãnosti a dále berberské ‰perky, s moÏností v˘stavy.
● SdruÏení pfiátel Palestiny naváÏe na semináfie vûnované situaci na Blízkém v˘chodû
a fie‰ení Palestinské otázky. Na základû
ohlasÛ a velkého zájmu opût uspofiádá
v ãervnu vût‰í semináfi. Na listopad pfiipravuje vefiejné shromáÏdûní k Mezinárodnímu dni Palestiny OSN. Podle aktuální situace je SdruÏení pfiipraveno zajistit i jiné
akce.
● SdruÏení pfiátel Saúdské Arábie bude pokraãovat v organizování aktivu a uspofiádá
besedu „Co chcete vûdût o Saúdské Arábii“.
● SdruÏení pfiátel S˘rie hodlá uspofiádat ãtyfii
akce. Jako první se bude konat 8. bfiezna
2001 v prostorách hotelu ILF pfiedná‰ka doplnûná kulturním programem a mal˘m poho‰tûním. Pro studenty arabistiky uspofiádá
besedu „Z cest po S˘rii“ a na podzim seminární veãer o S˘rii pro uÏ‰í okruh zájemcÛ
z politick˘ch, obchodních a kulturních kruhÛ. Ve spolupráci s manÏelkami arabsk˘ch
obãanÛ v Praze pfiedstaví pfii „Pfiedvánoãním orientálním trhu“ arabskou kuchyni.
Podle zájmu ãlenÛ uspofiádá ve spolupráci
s CK Palmira Tour zájezd do S˘rie.
● SdruÏení pfiátel Tuniska je neménû aktivní.
Bude pokraãovat v besedách o postavení
Ïen v Tunisku, dále bude navazovat kontakty s arabsk˘mi studenty v Plzni, pro které uspofiádá pfiedná‰ku „Co chcete vûdût
o âeské republice“. Podle zájmu hodlá pokraãovat v pozvání Tuniska prostfiednictvím
v˘stavy „Dvefie do Tuniska“.
VáÏení, dámy a pánové,
pokusil jsem se Vás seznámit s hodnocením
Spoleãnosti ãesko-arabské v roce 2000 a s v˘hledem na rok 2001. Vûfiím, Ïe se nám podafií pro
na‰i dobrovolnou ãinnost shromáÏdit dostatek sil
a prostfiedkÛ k jejímu zaji‰tûní. Vûfiíme zejména
v podporu Ministerstva zahraniãních vûcí, bez
jehoÏ pfiispûní bychom nemohli fiadu projektÛ
uskuteãnit. Uvítali bychom, kdyby jste i vy podle sv˘ch moÏností pfiispûli do na‰eho rozpoãtu,
abychom mohli i nadále vydávat Bulletin, kter˘
je nejvíce ohroÏen. Dûkujeme proto touto cestou
●

SdruÏení pfiátel AlÏírska v roce 2001 pfiipravuje besedu k ekonomick˘m vztahÛm
âeské republiky a AlÏírska. Uspofiádá rovnûÏ kulturní veãer u pfiíleÏitosti státního
svátku této zemû.
● SdruÏení pfiátel Egypta bude v Náprstkovû
muzeu pokraãovat v cyklu pfiedná‰ek na téma ãeská a svûtová egyptologie, tfii veãery
budou vûnovány knihám na‰ich pfiedních
egyptologÛ a autogramiádám. Zajistí v˘stavu unikátních ãernobíl˘ch fotografií Káhiry
a Egypta z konce 19. a zaãátku 20. století.
V jednání je uspofiádání festivalu egyptsk˘ch filmÛ v kinû Blaník, je v‰ak moÏné,
Ïe tato akce bude pfiesunuta do roku 2002.
● SdruÏení pfiátel Jemenu pfiipravuje besedy
s ãesk˘mi experty a turisty o Jemenu a v˘stavu fotografií.
● SdruÏení pfiátel Jordánska má v plánu
uspofiádat tfii semináfie a jiÏ tradiãnû pfiipravuje zájezd do Jordánska.
● SdruÏení pfiátel Iráku pfiipravuje ve spolupráci se SdruÏením arabsk˘ch obãanÛ v Plzni dvû aÏ tfii pfiedná‰ky o kulturním dûdictví
Iráku.
● SdruÏení pfiátel Kuvajtu se bude aktivnû
podílet na pfiipravovaném projektu kulturní
sekce na‰í Spoleãnosti – na veãeru s arabskou povídkou. Dále uspofiádá ve spolupráci s âesko-arabskou obchodní komorou
semináfi k ãesko-kuvajtsk˘m obchodním
stykÛm. Pokraãovat bude v seznamování
ãeské vefiejnosti s postavením Ïen v arabském svûtû.
● SdruÏení pfiátel Libanonu bude pokraãovat
v loÀském roce zahájeném pofiádání tiskov˘ch konferencí k aktuálním problémÛm
Libanonu a Blízkého v˘chodu. NaváÏe na
pofiad Klubu Malaché a pozve ãleny na ãtyfii veãery o Libanonu, rozsah závisí na v˘‰i
dotace.
● SdruÏení pfiátel Libye bude pokraãovat
v pofiádání poznávacích semináfiÛ a pfiedná‰ek. Pfiipravuje dvû aÏ tfii akce nejen v Praze, ale i v Brnû. Budou zamûfieny na kulturní oblast – novou literární tvorbu, historické
●
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Ministerstvu zahraniãních vûcí, odboru krajansk˘ch a kulturních vztahÛ i arabskému odboru za
jejich podporu.
Vûfiíme rovnûÏ v rozvoj dobré spolupráce
se zastupitelsk˘mi úfiady arabsk˘ch zemí, kter˘m patfií vfiel˘ dík za dosavadní podporu
a pomoc.
Nemen‰í dík patfií i v‰em spfiátelen˘m organizacím a spolupracujícím institucím, zejména pak
Náprstkovu muzeu, Moravskému zemskému
muzeu, regionálním muzeím v Trutnovû, Vy‰kovû, Fr˘dku-Místku, dále pak fieditelství Lázní
Luhaãovice a Kulturnímu domu Luhaãovice.
V neposlední fiadû chci podûkovat Vám, ktefií
jste se zaslouÏili o dosavadních úspû‰n˘ch 10 let

ãinnosti Spoleãnosti ãesko-arabské, jmenovitû
místopfiedsedkyni ing. Marii Hru‰kové, dále
pfiedsedÛm jednotliv˘ch SdruÏení a sekcí, redakãní radû Bulletinu a v‰em pfiispûvatelÛm, organizátorÛm semináfiÛ, setkání a v˘stav, podûkovat v‰em, ktefií nezi‰tnû pfiispívají k ãinnosti
Spoleãnosti.
Rok 2000 je za námi, dnes jsme se seznámili
s projekty na rok 2001, ale uÏ nyní zaãínáme pfiipravovat rok 2002.
Je‰tû jednou dík za aktivitu i pozornost, kterou
jste vûnovali této zprávû.
Josef Regner
pfiedseda Spoleãnosti ãesko-arabské

Usnesení Valné hromady Společnosti česko-arabské
ze dne 1. února 2001
pitelsk˘ch úfiadÛ arabsk˘ch zemí v Praze
za jejich podporu ãinnosti SâA a za úãast
na akcích pofiádan˘ch Spoleãností.
4. Pfiedsednictvu SâA za zaji‰tûní ãinnosti
Spoleãnosti a zejména 1. místopfiedsedkyni ing. Marii Hru‰kové za neúnavnou
aktivitu a obûtavost, s níÏ se vûnuje zaji‰Èování úkolÛ a propagaci Spoleãnosti.
5. V‰em ãlenÛm, ktefií se podílí a úãastní na
akcích Spoleãnosti.

Valná hromada Spoleãnosti ãesko-arabské:
1. Vyslechla a schválila Zprávu o ãinnosti
SâA od minulé valné hromady.
2. Vyslechla a schválila Zprávu o hospodafiení SâA od minulé valné hromady.
3. Schválila zámûry ãinnosti SâA na rok
2001 a v˘hled akcí na rok 2002.
4. Schválila
– do funkce pfiedsedy Spoleãnosti ing. Josefa
Regnera, Mánesova 63, Praha 2, 120 00
– 1. místopfiedsedkyni ing. Marii Hru‰kovou, Jerevanská 7, Praha 10, 100 00
– místopfiedsedu doc. PhDr. Eduarda Gombára, Nad Lesním divadlem 10, Praha 4,
142 00
– místopfiedsedu ing. Ivana Vole‰e, Mendelova 542, Praha 4, 140 00
– do funkce pfiedsedy revizní komise ing. Josefa Roubíãka

Valná hromada SâA ukládá:
1. pfiedsednictvu Spoleãnosti
a) rozpracovat zámûry ãinnosti SâA a jednotliv˘ch SdruÏení pfiátel do konkrétních
termínÛ a zajistit a sledovat jejich plnûní,
b) sledovat maximální efektivnost jednotliv˘ch akcí a usilovat o jejich maximální
moÏné mediální pokrytí,
c) udrÏovat pravidelné kontakty se zastupitelsk˘mi úfiady arabsk˘ch zemí akreditovan˘mi v Praze a spolupracovat s nimi
pfii zaji‰Èování jednotliv˘ch akcí,
d) spolupracovat s arabsk˘mi krajansk˘mi
a studentsk˘mi organizacemi a spolky
v âR pfii konkrétních kulturních a propagaãních akcích,
e) udrÏovat pravidelné kontakty s poboãkami Spoleãnosti v Brnû, Ostravû, Olo-

Valná hromada SâA dûkuje:
1. Arabskému odboru MZV a odboru kulturních a krajansk˘ch stykÛ MZV za
úãinnou pomoc.
2. Ministerstvu zahraniãních vûcí za materiální a morální podporu ãinnosti Spoleãnosti ãesko-arabské.
3. Vedoucím a ostatním pracovníkÛm zastu16
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2. v‰em ãlenÛm
a) aktivnû se úãastnit akcí pofiádan˘ch
SâA, podílet se na jejich pfiípravû a zaji‰tûní,
b) aktivnû propagovat cíle SâA a získávat
nové ãleny a pfiátele arabsk˘ch zemí,
c) ve sv˘ch kontaktech ãelit negativní publicitû tisku a ostatních médií o arabsk˘ch
zemích a poukazovat na pozitivní aspekty na‰ich vzájemn˘ch vztahÛ.
Valná hromada schvaluje nové pfiedsednictvo
SâA podle návrhu volební komise a potvrzuje
ve funkcích pfiedsedy jednotliv˘ch SdruÏení
pfiátel (jmenn˘ seznam bude uvefiejnûn ve
2. ãísle Bulletinu 2001).

mouci, Plzni a v dal‰ích mûstech, kde se
poboãky vytvofiily,
f) udrÏovat kontakty s ostatními nevládními organizacemi a spoleãnostmi, které
mají shodné cíle s na‰í Spoleãností, pfii
roz‰ifiování povûdomí ãeské vefiejnosti
o jin˘ch kulturách a civilizacích,
g) pokraãovat v úzké spolupráci s Náprstkov˘m muzeem a s dal‰ími muzei a institucemi,
h) pokraãovat ve vydávání ãtvrtletního
Bulletinu spoleãnû se Spoleãností pfiátel
Afriky,
i) vytvofiit a umístit na Interner webovou
stránku Spoleãnosti.
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Blahopřejeme
spřáteleným zemím
Spoleãnost ãesko-arabská a Spoleãnost
pfiátel Afriky si pfiipomínají v˘znamná
v˘roãí spfiátelen˘ch zemí Ghany,
Kuvajtu, Libérie, Maroka a S˘rie, jeÏ
pfiipadají na první mûsíce nového
roku.

●

Kuvajt si pfiipomíná v mûsíci únoru dva v˘znamné dny: 25. února nástup Abdalláha alSabáha na kuvajtsk˘ trÛn (1950) a smutnou
zku‰enost s iráckou agresí, kterou si pfiipomínají KuvajÈané 26. února (1991).

●

Maroko vzpomíná 3. bfiezna nástup Hasana
II. na marock˘ trÛn v roce 1961, otce souãasného krále Muhammada VI. Mlad˘ král
fiídí zemi od 24. ãervence 1999.

●

Ghana oslavuje 6. bfiezna Den nezávislosti,
kterou získala v roce 1956 jako první britská
kolonie na africkém kontinentu.

●

S˘rie – 8. bfiezna si kaÏdoroãnû Syfiané pfiipomínají nástup strany Baas k politické moci v zemi v roce 1963 a 17. dubna oslavují
Den nezávislosti, kterou S˘rie získala po
druhé svûtové válce v roce 1946.

●

Libérie pfies ve‰keré problémy si pfiipomíná
v˘znamné datum 12. bfiezna – vyhlá‰ení republiky. V roce 1847 vznikl první západoafrick˘ nezávisl˘ stát s republikánsk˘m zfiízením.

U pfiíleÏitosti tûchto v˘znamn˘ch dnÛ vyjadfiují obû na‰e Spoleãnosti touto cestou, pfiedev‰ím v‰em pracovníkÛm zastupitelsk˘ch
úfiadÛ akreditovan˘ch v âeské republice, pfiání mnoha úspûchÛ v Ïivotû Ghany, Kuvajtu,
Libérie, Maroka a S˘rie a souãasnû vyjadfiují
své odhodlání nadále ze v‰ech sil pfiispívat
k rozvoji vzájemn˘ch vztahÛ, zejména svou
ãinností a aktivním podílem na zaji‰Èování
vzájemn˘ch setkání a náv‰tûv na v‰ech úrovních.
Miroslav Houska
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Spor o Jeruzalém
(reminiscence)
celém svûtû. Má sice jen nûco pfies pÛl milionu obyvatel, ale „pfies miliardu obyvatel spirituálních, ktefií mají na toto mûsto svÛj názor,
ale témûfi nikdy totoÏn˘“, jak konstatoval b˘val˘ místostarosta mûsta Meron Benvenisti.
I pfii nekoneãnû se táhnoucím jednání PalestincÛ a IzraelcÛ o koneãném postavení Jeruzaléma chtûjí v‰ichni zvlá‰tû onu „svatou v˘‰inu“ jen a jen pro sebe. Barak sice navrhoval
pfiedat Arafatovi palestinské ãtvrtû ·uafat nebo Abu Dis, ale „Chrámovou horu“ si chtûl
ponechat pfiesto, Ïe dosud je, na základû rozhodnutí nûkdej‰ího izraelského ministra Mo‰e
Dayana po válce z roku 1967, ve správû islámské nadace WAQF. Arafat je v tomto ohledu proti Barakovi a jeho návrhu: „Dávám
pfiednost moÏnosti, Ïe budu oddûlán Izraelcem, neÏ abych byl zabit Palestincem, protoÏe
se chci vzdát na‰eho Jeruzaléma“.
Rozhofiely se i debaty, kdo Ïil v Jeruzalémû
dfiív a déle. Na oslavy 3 000 v˘roãí Ïidovského
Jeruzaléma reagovali Palestinci tvrzením, Ïe
oni zde Ïili uÏ pfied 5 000 lety. „Ano, Palestinci
zde Ïili a Ïijí dodnes, ale my jsem zde Ïili je‰tû
dfiív a tedy déle“, fiíká starosta Jeruzaléma Ehud
Olmert. Nato reaguje neoficiální starosta
v˘chodního Jeruzaléma a potomek staré palestinské dynastie Faisal Huseini takto: „Za posledních 3 000 let zde Îidé vládli pouze 600 let“.
Dochází i k náboÏensk˘m disputacím. Vrchní rabin Meir Lau se ptá: „Víte, jak ãasto se slovo Jeruzalém objevuje v Thófie? 587 krát! A Sion? Je‰tû 151 krát! A kolikrát arabsk˘ ,Al
Kuds‘? Ani jednou!“ Co na to jeruzalémsk˘
mufti Akrima Sabri? „Chrámová hora není Ïádnou chrámovou horou, to je vûdecky dokázáno.
Od okamÏiku, kdy Izraelci obsadili v˘chodní
Jeruzalém, zufiivû hledají pozÛstatky svého
vládnutí. Nic nena‰li. BÛh by taky nechtûl pojmenovat tento kopec Haram a‰ ·arif, kdyby
tam byl nûkdy stál Ïidovsk˘ templ…“
Diskuse o minulosti pokraãuje – a to je
v pofiádku. JenÏe co se souãasností a budouc-

Za úsvitu je z Hory Olivetské nádhern˘ pohled na mûsto. Zlatû se tfipytí kupole Domu na
skále, medovû se mihotají obrazy barev Starého mûsta, ‰edoãervené stfiechy svítí do tmav˘ch uliãek, jimiÏ kráãela dlouhá historie. To
je tedy Jeruzalém, „mûsto míru“, jak zní pfieklad hebrejského názvu, ale také Al Kuds,
„svaté mûsto“, jak mu fiíkají Arabové. Svaté
pro muslimy, svaté pro Ïidy, svaté pro kfiesÈany. Zkrátka, zde bydlí BÛh. JenÏe kter˘?
Byl pr˘ zde pohfiben Adam a jeho potomek
Abrahám zde chtûl svému Bohu obûtovat syna Izáka. JeÏí‰ zde pro‰el mystick˘m psychodramatem kfiíÏové cesty, zemfiel tady a ke
chvále svého Boha vstal z mrtv˘ch. A Mohamed tu zaparkoval svého konû, pfiedtím, neÏ
po Ïebfiíku vystoupil do nebe ke svému Bohu.
V‰echno to se zde, v Jeruzalémû, událo témûfi na stejném místû, kolem Chrámové hory,
které muslimové fiíkají Haram a‰ ·árif. A tady, v Jeruzalémû, vznikla proto tfii monotheistická náboÏenství. Tfii náboÏenství, jejichÏ
hlavní ideou je vûãn˘ Ïivot a mír, pfiinejmen‰ím v du‰i.
JenÏe dnes – jak konstatují náv‰tûvníci Jeruzaléma – tu nezáfií ani tak svaté ideje jako
spí‰ jen vzpomínky a nûkteré monumenty.
Blízkost tfií vûrouk tady nesbliÏuje, n˘brÏ rozdûluje, jejich podobnost je na obtíÏ. Tady nejsou v‰ichni lidé bratry, n˘brÏ v‰ichni bratfii
nepfiáteli. Dnes tu staãí procházka cynického
generála kolem „svaté hory“ vyvolat v˘buch,
jenÏ uvede celou oblast na pokraj války.
Takové okamÏiky nejsou ov‰em v dûjinách
Jeruzaléma ojedinûlé. Za posledních tfii tisíce let
se odehrálo 40 válek o Jeruzalém. Sedmnáctkrát
byl Jeruzalém zcela nebo ãásteãnû pobofien,
dvanáctkrát se tam zmûnilo vládnoucí náboÏenské zamûfiení. Jeho obyvatelé byli více neÏ stokrát vyhladovûni, vyhnáni a také, napfiíklad od
kfiesÈansk˘ch kfiiÏákÛ, „v hrncích vafieni“.
Dnes je Jeruzalém pfiekáÏkou na cestû ke
smífiení mezi Izraelci a Palestinci i kfiesÈany na
19
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ností? Jeruzalém dnes neÏije jen prastar˘mi,
biblick˘mi slovy, ale i reáln˘m Ïivotem. Slova, pravda, mají velkou, symbolickou hodnotu, ale bez reality ztrácí mûsto svÛj charakter
Ïivého prostfiedí. Jak ten charakter v dne‰ní situaci zachránit?
Pokusy se samozfiejmû objevují. Premiér
Barak nadhodil, Ïe z Jeruzaléma by se dala
udûlat zmen‰enina Pfiedjordánska: mûsto s nûkolika arabsk˘mi ãtvrtûmi obklopen˘mi
Ïidovsk˘mi sídli‰ti. Zmínûn˘ uÏ Benvenisti
odporoval: „To ale nejde, to by nevedlo
k autonomii, ale k apartheidu!“ Nûktefií zahraniãní diplomati, napfiíklad nûmeck˘ velvyslanec tûsnû pfiedtím, neÏ nastoupil do funkce, vidí fie‰ení v internacionalizaci mûsta. Izrael je
samozfiejmû ostfie proti. Zemfiel˘ jordánsk˘

král Husejn vyslovil jednou ideu, Ïe Staré
mûsto by se mûlo dostat „pod suverenitu boÏí“. „To zní dobfie – fiekl na to Palestinec Huseini – ale fieknûme si, o kterého boha pÛjde?“
Diskutuje se o nûjak˘ch „kreativních fie‰eních“, napfiíklad o vzdání se koncepce suverenity: „KaÏdá ze stran by mûla souhlasit s rozdûlením mûsta, aniÏ by je chtûla ovládat.“
V‰echno se zdá zatím nereálné. Ale moÏná
pfiece jen nûkdo najde ona magická slova, jeÏ
by reagovala na skuteãnost, Ïe „kromû nás
existuje je‰tû nûkdo jin˘, kdo má toto mûsto
rád.“ Jinak by se z Jeruzaléma mohl brzy stát
hfibitov pln˘ monumentÛ sice, ale zavalen˘
nevlídnou, bezútû‰nou pou‰tí…
Bofiek Homola
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Mezinárodní vědecká konference
AFRIKA 2000
dostatky afrického postkoloniálního státu. Tato
velmi aktuální tématika rozvífiila skuteãnû rozsáhlou diskusi. Na tyto okruhy navázal v˘klad
o právních fiádech v africk˘ch státech a nûkteré
pfiípadové studie antropologického a etnografického charakteru. Otázkám Ïivota na pokraji spoleãnosti byl vûnován jednak referát z JiÏní Afriky, jednak z Keni (pfiedná‰ející Ameriãan Ph. L.
Kilbride tu spojil v˘sledky sv˘ch v˘zkumÛ
v Nairobi s urãit˘mi implikacemi pro âeskou republiku). K ãesk˘m pfiíspûvkÛm se v této sekci
pfiipojily informativní referáty o souãasné práci
na druhé ãásti projektu Africana Bohemica, kter˘ shrne bibliografii ãeské afrikanistické produkce 90. let, a o ãeské tradici etnografického
studia Afriky. Pozornost vzbudil také rozbor
známé Bernalovy knihy Black Athena, kter˘
pfiednesla L. Drozdíková z Bratislavy.
Druhá sekce shrnovala referáty z dal‰ích
specializovan˘ch okruhÛ. ·lo zvlá‰tû o zdravotnictví (zdravotní aspekty sociálních pfiemûn,
dopady AIDS na demografick˘ a socio-ekonomick˘ rozvoj, kombinace moderní standardní
terapie s africk˘m tradiãním léãitelstvím v jihoafrické multikulturní spoleãnosti), o nûkteré
stránky terciárního ‰kolství, o dÛsledky modernizace pro etnografickou práci (zku‰enosti
Svobodné univerzity v Berlínû), o literaturu
(odraz demontáÏe apartheidu v soudobé jihoafrické literatufie, aktuální témata svahilské literatury, názory Wole Soyinky na souãasnou
africkou spoleãnost), o jazyk a spoleãnost (pfiípadová studie o Ugandû) a o anal˘zu soudob˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ v Keni.
Konference byla úãastníky v‰eobecnû hodnocena jako dobfie pojatá a pro v‰echny pfiínosná. Organizátofii poãítají s tím, Ïe do léta 2001
vydají sborník shrnující pfiednesené referáty
a nûkteré prvky diskusí, které vyvolaly. Na jeho
redakci pracují L. Kropáãek a P. Skalník.
Lubo‰ Kropáãek
místopfiedseda Spoleãnosti pfiátel Afriky

Konferenci pofiádala Spoleãnost pfiátel Afriky spoleãnû s Ústavem Blízkého v˘chodu
a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Motivaci dalo nûkolik kalendáfiních údajÛ,
vybízejících k zamy‰lení o minul˘ch desetiletích i o dal‰ích perspektivách. Mimo pfielom tisíciletí ‰lo o 40 let od Roku Afriky a tedy o bilanci nezávislého v˘voje na jih od Sahary.
Podobnû si 40 let své vzdûlávací a v˘zkumné
ãinnosti pfiipomnûla také univerzitní afrikanistika. Pro Spoleãnost pfiátel Afriky konference
znamenala vrcholnou akci v jubilejním 10. roce jejího pÛsobení.
K vlastnímu prÛbûhu konference: Konala se
v historické budovû Karolina. Zúãastnilo se asi
80 afrikanistÛ, z nich zhruba polovina ze zahraniãí. ·lo jednak o v˘znamné odborníky ze
14 státÛ ãtyfi kontinentÛ (SRN, Rakousko, Slovensko, Maìarsko, Itálie, Francie, Nizozemsko, Británie, JiÏní Afrika, Nigérie, Ghana, Demokratická republika Kongo, USA, Izrael),
jednak o studenty (z Bratislavy, Lipska, Mnichova a africké studenty z Prahy). Na slavnostním zahájení hovofiili po úvodním slovu svolavatele (L. Kropáãek) fieditel afrického odboru
ãeského MZV Mgr. J. Siro, prorektor UK pro
zahraniãní styky prof. J. Kraus, pfiedstavitelé
v‰ech ãtyfi velvyslanectví subsaharsk˘ch státÛ
s rezidencí v Praze a vedoucí pracovníci projektu ãeské rozvojové pomoci. Úvod doplnily
referáty zásadního obecného v˘znamu: o africké politice v historické perspektivû (P. Chabal
z Lond˘na), o nûkter˘ch aktuálních problémech obãanské identity v africk˘ch státech
(P. Geschiere z Leidenu) a o ekologické problematice (J. Hlaváãek, námûstek ãeského ministra Ïivotního prostfiedí).
Dal‰í pfiedná‰ky (celkem 26) a diskuse byly
rozdûleny do dvou sekcí. První se dále zab˘vala
nûkter˘mi obecn˘mi otázkami, jako je postavení Afriky v globalizovaném svûtû, integrace,
konflikty a zvlá‰tû pak hlavní rysy a v˘razné ne21
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Návštěva prezidenta Václava Havla
v Saúdské Arábii a Kuvajtu
Na dny 10. aÏ 15. února byla plánována náv‰tûva prezidenta âeské republiky Václava
Havla, doprovázeného poãetnou obchodní
a kulturní delegací, do Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojen˘ch arabsk˘ch emirátÛ. Vzhledem k neoãekávanému onemocnûní prezidenta byla náv‰tûva ukonãena jiÏ 12. února po
náv‰tûvû Kuvajtu. âleny delegace byli vedle
námûstka ministra zahraniãních vûcí Hynka
Kmoníãka, náãelníka generálního ‰tábu âeské armády generála J. ·edivého, námûstka
ministra prÛmyslu a obchodu F. Kubelky
a pfiedstavitelÛ Kanceláfie prezidenta republiky i obchodníci a umûlci. Obchodní ãást delegace vedl prezident âesko-arabské obchodní
komory (âAOK) a místopfiedseda Spoleãnosti ãesko-arabské (SâA) ing. Ivan Vole‰,
ãlenem delegace byl rovnûÏ pfiedseda Spoleãnosti ãesko-arabské ing. Josef Regner.
Náv‰tûva byla zahájena v Rijádu, hlavním
mûstû Saúdské Arábie, kde byl prezident âeské republiky pfiijat králem Fahd Bin Abdulazizem Al Saúdem a fiadou saúdskoarabsk˘ch
vládních hodnostáfiÛ. âlenové ãeské obchodní
delegace byli nejprve pfiijati na vedení Rady
saúdskoarabsk˘ch obchodních komor a poté
probûhla jednání s obchodními partnery na
Rijádské obchodní a prÛmyslové komofie.
Do‰lo rozvnûÏ k v˘znamnému pfiijetí u ministra obchodu Saúdské Arábie, kterého se
zúãastnil námûstek ministra ing. Kubelka,
prezident âAOK ing. Vole‰ a pfiedseda SâA
ing. Regner.
O vzájemn˘ch vztazích se Saúdskou Arábií lze konstatovat, Ïe se zaãaly intenzívnûji
rozvíjet od navázání diplomatick˘ch vztahÛ
v roce 1996, zejména po otevfiení ãeské ambasády v Rijádu. Pro reciproãní otevfiení saúdskoarabského zastupitelského úfiadu
v Praze, o nûmÏ se dlouho jedná, byl bûhem
náv‰tûvy uãinûn dÛleÏit˘ krok podpisem
smlouvy o jeho umístûní. Obchodní styky se
Saúdskou Arábií existovaly jiÏ pfied navázáním diplomatick˘ch stykÛ, abãak v˘znam-

n˘m impulsem pro jejich rozvoj byl podpis
prvního kontraktu na v˘voz investiãního celku (kovárny) v hodnotû cca 12 milionÛ dolarÛ, k nûmuÏ do‰lo v uplynulém roce 2000.
O dal‰ím investiãním celku (trubkárnû) vedla jednání, u pfiíleÏitosti oficiální náv‰tûvy,
firma PSJ Novotech. Nûkteré ãeské firmy
dokonce projednávaly otevfiení vlastní kanceláfie v Dfiiddû. Zajímavé moÏnosti spolupráce projednávali i dal‰í ãlenové dvacetiãlenné obchodní delegace: v˘stavbu
Ïelezniãní tratû v oblasti svat˘ch mûst Mekky a Medíny, v˘stavbu tunelÛ pro chodce
v Rijádu, dodávky nákladních automobilÛ
Tatra, dodávky potravin ãi spolupráce v lázeÀském cestovním ruchu, kde jiÏ existují
dobré zku‰enosti firem Sara Group nebo Médeia Bohemia, jak potvrdili jejich pfiedstavitelé pan Chamas a pan Dvofiák. ¤ada firem
ze Saúdské Arábie projevila Ïiv˘ zájem
o moÏnosti investic v âeské republice. Pfiedseda ing. Regner informoval pfii oficiálních
jednáních o ãinnosti na‰í Spoleãnosti i formou pfiedání v˘roãní zprávy o na‰í ãinnosti
v arab‰tinû.
V nedûli 11. února v odpoledních hodinách odletûla oficiální delegace do Kuvajtu.
Prezident republiky s chotí byli uvítáni
kuvajtsk˘m emírem a dal‰ími hodnostáfii.
Celá delegace byla ubytována v paláci El
Bayam, kter˘ slouÏí pouze vládním hostÛm.
Po veãerní recepci na poãest prezidenta âR
jednal pfiedseda SâA s novináfikami paní
Olgou Skalkovou z Hospodáfisk˘ch novin
a Pavlou Novákovou z Lidov˘ch novin
a informoval je o ãinnosti Spoleãnosti.
V pondûlí v ranních hodinách byli ãlenové
delegace informováni o zhor‰ení zdravotního stavu hlavy státu a o rozhodnutí jeho
sboru ukonãit státní náv‰tûvu. Kuvajtsk˘
emír poskytl prezidentovi republiky své
osobní letadlo, coÏ umoÏnilo ostatním ãlenÛm delegace pokraãovat aÏ do veãerních
hodin v programu.
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V Kuvajtu, vfieleji neÏ v Saúdské Arábii,
byly pfiivítáni ãlenové vojenské ãásti delegace, zejména oba veteráni z války v Zálivu plk.
Sitta a por. Janda. Obchodní ãást delegace absolvovala jednání na Kuvajtské obchodní komofie, kterého se z kuvajtské strany zúãastnila témûfi stovka pfiedstavitelÛ obchodních
a prÛmyslov˘ch kruhÛ. Kuvajt patfií k tûm zemím Zálivu, kde mûlo jiÏ od 60. let tehdej‰í
âeskoslovensko velmi dobré pozice. âeské
firmy zde budovaly infrastrukturu, známé
jsou hfiibovité vodní vûÏe, kter˘ch zde bylo
postaveno kolem ãtyfiiceti, dále linky vysokého napûtí, provedly zde hydrologick˘ prÛzkum a vrtání studní, dodávaly do Kuvajtu
automobily, tiskafiské stroje, textil, sklo, potraviny, biÏuterii a dal‰í komodity. BohuÏel,
po válce v Zálivu do‰lo k omezení vzájemn˘ch obchodních stykÛ. Jedním z cílÛ této mise bylo tudíÏ znovu rozvinout vzájemné obchodní vztahy. Zástupci kuvajtsk˘ch firem
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jak bûhem jednání na obchodní komofie, tak
i pfii odpoledním jednání v hotelu Messila
projevovali zájem o spolupráci v fiadû oborÛ.
K úspûchu cesty nepochybnû pfiispûla rovnûÏ vystoupení kulturní ãásti delegace, zejména houslisty Jaroslava Svûceného a pianistky
Marie Synkové a rovnûÏ fotografa Karola Benického. Lze jen litovat, Ïe se nepodafiilo nav‰tívit i Abu Dhabi a Dubai, neboÈ Spojené
arabské emiráty jsou nejsilnûj‰ím obchodním
partnerem âR mezi arabsk˘mi zemûmi jiÏ po
ãtyfii roky. Dodávky investiãních celkÛ, napfiíklad turbosoustrojí pro elektrárnu Um el-Nár
nebo nákladních automobilÛ Tatra by nepochybnû mohly b˘t roz‰ífieny. S tímto cílem
pracuje v Emirátech fiada zastoupení ãesk˘ch
firem, k nimÏ patfií pfiedev‰ím Tatra, ·koda PlzeÀ, ·koda export, Preciosa a dal‰í.
Josef Regner
pfiedseda Spoleãnosti ãesko-arabské

MUDr. Vlasta Kálalová - Di Lottiová
– k třicátému výročí její smrti
Je tomu letos 30 let, kdy jsme ve smutném
pfiedjarním dni 20. února 1971 doprovázeli
na poslední cestû na bernartick˘ hfibitov velkou humanistku, lékafiku a upfiímnou propagátorku ãesko-arabského pfiátelství, MUDr.
Vlastu Kálalovou – Di Lottiovou. Prostou
rakev z ohoblovaného dfieva kryla bagdádská moskytiéra. V dlouhém smuteãním prÛvodu ‰li snad v‰ichni bernartiãtí obãané
a mnoho hostÛ a mezi nimi zástupci zemû,
kterou vedle své vlasti milovala nejvíce –
ãlenové iráckého velvyslanectví z Prahy.
V‰ichni jsme si uvûdomovali, Ïe se louãíme
s jednou z nejvût‰ích Ïensk˘ch postav na‰í
soudobé kulturní historie, která si plnû zasluhuje oznaãení „ãesk˘ Schweitzer“, kter˘m ji oslovily irácké delegátky prvního pováleãného svûtového kongresu Ïen v New
Yorku v roce 1946. Její Ïivotní dílo daleko
pfiesahuje ãeské hranice a stává se majetkem
celosvûtov˘m. Bylo to totiÏ zvlá‰tû její neú-

navné pÛsobení v Mesopotámii, které ji zafiadilo k nejvût‰ím humanistÛm schweitzerovského typu. Její v˘znam pro ãesko-arabskou vzájemnost pfiipomíná dnes také krásná
pamûtní deska na domû v Bernarticích, kde
se 26. 10. 1896 narodila.
JiÏ bûhem svého studia na Lékafiské fakultû
Univerzity Karlovy v Praze nav‰tûvovala souãasnû pfiedná‰ky na fakultû filozofické, a tak
vedle hlavních jazykÛ evropsk˘ch zvládla
i arab‰tinu, per‰tinu a tureãtinu. KdyÏ je‰tû jako mediãka sly‰ela ve spolku lékafiÛ profesora
Hlavu pfiedná‰et o exotické patologii, vznikl
její plán odejet po promoci na Stfiední v˘chod
a vûnovat se studiu tropické medicíny.
Vyzbrojena jazykov˘mi znalostmi a nesmírn˘m nad‰ením, podporovan˘m i prezidentem
Masarykem, odjela koncem roku 1924 na V˘chod. První její zastávka byla v tureckém Cafiihradû. Zde se také seznámila s lidmi, ktefií ji
umoÏnili její cestu do Bagdádu.
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Do Iráku se dostává na jafie 1925. Otvírá si
nejprve ordinaci v nejru‰nûj‰í ãtvrti Mejdán,
ale jiÏ v létû pronajímá rozsáhl˘ dÛm v centru
starého mûsta v uliãce Jepti‰ek, nedaleko
hlavní tepny mûsta – dne‰ní ulice Ra‰ídovy.
Zde zfiizuje malou nemocnici o 20 lÛÏkách, brzy známou v celé tehdej‰í Mezopotámii jako
„Mustausaf âechoslovak“.
Ústav byl vyhledáván hlavnû pacientkami, jejichÏ o‰etfiování lékafii – muÏi bylo tehdy prakticky nemoÏné. VÏdyÈ Kálalová byla po nûkolik
rokÛ jedinou lékafikou – Ïenou v celé zemi! Pracovala v ambulanci, operovala, nav‰tûvovala
pacienty stále sama, ve dne v noci, v létû, v zimû. Pomáhala jí nejprve ãeská o‰etfiovatelka
Ruth Toboláfiová a pozdûji Marie Marianiová.
Pfies velké pracovní zatíÏení pracuje i vûdecky. Zab˘vá se problémem leishmaniosy,
roz‰ífieného infekãního koÏního onemocnûní
(tzv. bagdádské boule), jehoÏ pÛvodce pfiená‰í
tzv. píseãná mu‰ka pronikající sebehust‰í
moskitiérou. V‰ímala si, Ïe zhojená leishmaniosa má za následek doÏivotní imunitu, a proto vyzkou‰ela pfienos vlastní aktivnû imunisované tkánû transplantací kÛÏe na dosud
nepostiÏeného ãlovûka. Metodu vyzkou‰ela
nejprve na své o‰etfiovatelce a na sv˘ch dvou
dûtech, kter˘m transplantovala úzk˘ prouÏek
z okraje jizvy na svém kolenû. Provedla je‰tû
nûkolik dal‰ích úspû‰n˘ch imunisací a svoji
metodu publikovala v prestiÏním britském ãasopise. Badatelsk˘ zájem neomezuje ov‰em
jen na toto roz‰ífiené onemocnûní. Vûnovala se
intenzivnû i boji s dal‰ími chorobami, jak
o nich informuje v odborném tisku.
Nesmírnû zásluÏná je i její ãinnost vefiejná.
Jako ãlenka lékafiské komise pro omezení dûtské úmrtnosti (v té dobû dosahovala aÏ 50 %)
dává napfi. návrh, aby napfií‰tû nebyla pfiipu‰tûna do kurzu pro porodní asistentky Ïádná Ïena, která nemá základní ‰kolní vzdûlání! Uãí
zdravovûdu na prvních dívãích ‰kolách, které
vznikají ve dvacát˘ch letech. Úãastnila se také
slavnostního otevfiení Lékafiské fakulty v Bagdádû 4. dubna 1930 a zastupovala na‰i vlast
mezi ãestn˘mi hosty iráckého krále.
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Bagdádsk˘ pobyt se stal v‰ak také mezníkem v osobním Ïivotû Kálalové. Seznámila se
zde s Italem Jifiím Silviem Di Lottim, Jifií se
nauãil dobfie ãesky a pfiijal ãeskoslovenské obãanství. V Bagdádû se narodily také jejich dvû
dûti – syn Ratbor (28. 7. 1928) a dcera Drahomila Lydia (26. 1. 1931).
Sedm rokÛ obûtavé a vyãerpávající ãinnosti
v horkém prostfiedí a v primitivních hygienick˘ch podmínkách v‰ak nezÛstalo bez vlivu na
zdravotní stav lékafiky. Témûfi celou zimu
1931 – 1932 je upoutána na lÛÏko. A tak nakonec na jafie 1932 opou‰tí Bagdád. Nikdy jej
v‰ak neopustila ve sv˘ch my‰lenkách.
Ve vlasti se po zotavení vrhá znovu do práce v âeskoslovenském ãerveném kfiíÏi a pozdûji ve své ordinaci v Bernarticích u Tábora.
Zde na zahradû otcovského domu, na úsvitû
svobody 8. kvûtna 1945 zavraÏdili nûmeãtí fa‰isté jejího manÏela a obû dûti pfied jejími zraky. Sama pfieÏívá rány, které povaÏovali nacisté za smrtelné.
HrÛzn˘ osud poznamenal cel˘ dal‰í Ïivot
velké lékafiky. V‰echny své síly dává k dispozici na praÏské II. chirurgické klinice a pomáhá zachraÀovat Ïivoty váleãn˘ch obûtí. V roce
1946 se úãastní svûtového kongresu Ïen
v New Yorku a svÛj pobyt spojuje s pfiedná‰kov˘m turné o âeskoslovensku po cel˘ch
Spojen˘ch státech.
Odchází na odpoãinek do rodn˘ch Bernartic, kam za ní pfiijíÏdí mnoho znám˘ch z celého svûta. Ve svém arabsky zafiízeném domû
s nimi vede dlouhé rozhovory o Ïivotû a lidství a sama, aã Ïivotem tûÏce zasaÏena, vá‰nivû zapaluje k lásce mezi lidmi a rozdává
dal‰í nadûje a bezmeznou víru ve vítûzství
humanitních ideí. SnaÏila se tím plnit i pfiání
svého bagdádského pfiítele filozofa Numána:
„Zasít mezi V˘chodem a Západem zrno, z nûhoÏ by vyrostly klasy, které pfiinesou ster˘
uÏitek pro celé lidstvo“. Umírá v písecké nemocnici 15. 2. 1971, Ïije v‰ak stále v na‰ich
srdcích.
Jaroslav Slípka
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IWALEWA-Haus v roce 2001
Na‰i afrikanisté vûdí, Ïe Bayreuth není jen
Richard Wagner. Vûdí, Ïe tam pÛsobí Africké
stfiedisko Bayreuthské univerzity, nazvané
moudr˘m jorubsk˘m pfiíslovím IWALEWA.
Za 20 let stfiedisko vydalo desítky publikací
a uspofiádalo ãetná pfiedstavení a objevné v˘stavy k popularizaci souãasné kultury rozvojov˘ch zemí, pfiedev‰ím Afriky, pfiiãemÏ se
zvlá‰tû zamûfiilo na ryzí umûní tzv. pfiechodného období od tradiãní rituální k moderní individuální nezávislé v˘tvarné tvorbû. Známe
spolupráci zakladatele IWALEWA-Hausu
prof. Ulli Beiera s na‰ím Náprstkov˘m muzeem. Bayreuthské stfiedisko také poskytlo na‰emu afrikanistovi nezi‰tnû svou literaturu
v dobû, kdy ji nemohl objednat.
Pro jubilejní rok IWALEWA-Haus ov‰em
naplánoval fiadu pfiitaÏliv˘ch akcí. Pfiedev‰ím
informoval o sv˘ch v˘stavách, které jsou na‰im
zájemcÛm relativnû dostupné, je-li Bayreuth témûfi „za kopeãky“. V ulici Münzgasse 9 bude
na jafie od 23. bfiezna do 4. ãervna 2001 v˘sta-

va vybran˘ch maleb a grafik z Afriky, Indie,
Austrálie, Papuy Nové Guineje a Haiti – z fondÛ stfiediska. Od 1. ãervence do 23. záfií 2001
bude vystaveno umûní ze Zimbabwe a v Zimbabwe (kromû typick˘ch kamenn˘ch soch také
malífiství, grafika, fotografie aj.). Tfietí v˘stava
v IWALEWA-Hausu od 19. fiíjna 2001 do ledna 2002 bude vûnována obleãení a textilu
v Africe v promûnách ãasu – od tradiãních látek a ‰atÛ aÏ po moderní oblékání a módu.
Bayreuthsk˘ IWALEWA-Haus je otevfien
v úter˘, stfiedu, sobotu a nedûli od 14 do 18
hodin, ve ãtvrtek a v pátek od 10 do 18 hodin.
Od záfií 2000 zahájili internetov˘ projekt
nazvan˘ „ananse ateliér afrického umûní“.
Internetová adresa Iwalewa-Hausu je
www.uni-bayreuth.de/Afrikanologie/iwalewa.
Alois Wokoun
Poznámka redakãní rady: Podle zájmu doporuãuje
uspofiádat zájezd na nûkterou z v˘stav v roce 2001.

Výzva k členům Společností
1. Získávejte v okruhu svého pÛsobi‰tû ‰koly pro soutûÏ dûtí „Afrika dûtsk˘ma oãima“.
Podrobnosti najdete v Bulletinu ã. 4/2000 na stranû 23.
2. ZaplaÈte ãlensk˘ pfiíspûvek a pokud jej poukazujete po‰tovní spofiitelnou, Ïádejte,
aby nám uvádûli jméno plátce. Opût do‰lo nûkolik pfievodÛ jen s ãíslem úãtu plátce.
Dûkujeme
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AFRIKA
„Reportéra – kouzelníka“
Tak nazval Jacques Meunier svoji recenzi
knihy „Eben. Africká dobrodruÏství“ polského
„zufiivého reportéra“ Ryszarda Kapuscinského
v pafiíÏském deníku Le Monde 17. listopadu
2000. Francouzsk˘ recenzent hned na zaãátku
vskutku brilantním zpÛsobem charakterizuje
v˘raznou postavu polského novináfie tûmito
slovy: „Cítit se sám ztracen˘m, cizí, ãasto nav‰tûvovat zpusto‰ené zemû, kde probíhají války,
státní pfievraty a revoluce. B˘t privilegovan˘m
svûdkem, kter˘ je uprostfied komedie a chaosu,
odhalovat diktatury a zkoumat pády totalitních
reÏimÛ, pabûrkovat snímky a pfiíbûhy. Pfiijímat
nesmyslná rizika beze strachu. Dûlat z novináfiství trampolínu literatury. Hle, to podstatné,
co motivuje Ryszarda KapuÊciƒského.“
Ve Francii byly jiÏ dfiíve vydány Polákovy
knihy o habe‰ském císafii, perském ‰achovi
a „Imperium“. Kapuscinského nejnovûj‰í
„Eben“ vy‰el v pafiíÏském nakladatelství Plon.
Podle Meuniera má KapuÊciƒski dvû tváfie –
vojáckého rváãe a poustevníka. Tento dlouholet˘ dopisovatel Polské tiskové kanceláfie (Pol-

ska Agencja Prasowa – PAP), publikující v rÛzn˘ch polsk˘ch i mezinárodních ãasopisech, se
totiÏ vÏdy stáhne do svého var‰avského bytu,
kde pak v klidu a tichu hledá smysl toho, co vidûl a zaÏil. A bylo toho mnoho. Pfievelice.
Znaãná ãást ãerného kontinentu od Dáresalámu
aÏ po Dakar. Ryszard KapuÊciƒski pfiitom mnohokrát stál tváfií v tváfi smrti. Pro‰el dvacet sedmi revolucemi, byl ãtyfiikrát odsouzen k trestu smrti a v roce 1966 v Nigérii nechybûlo
mnoho a byl by zaÏiva upálen povstalci.
Kapuscinski si od samého zaãátku uvûdomoval, Ïe je bûlochem v ãerné Africe, a tudíÏ
obviÀován Afriãany z viny na jejich koloniálním utrpení. Africk˘m ãernochÛm fiekl: „Vy
jste byli kolonizovaní? Ale pro nás Poláky je
to podobné! Po stotfiicet let jsme byli kolonií
tfiech cizích státÛ, navíc ke v‰emu bûlochÛ!“
Dívali se na nûho s údivem a podezíravostí.
Podobnû i my, âe‰i a Slováci, jsme právû tak
jako Poláci nikdy nemûli Ïádné kolonie!
Josef Poláãek

Důležité informace
Nav‰tivte webové stránky Spoleãnosti pfiátel Afriky!
www.spa.africaonline.cz
Pi‰te nám na mailové adresy!
spa@africaonline.cz
czarabsoc@email.cz
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Výzva pro zájemce
– prezentujte svou přednášku
na mezinárodním setkání

Cesty 2001
HLEDÁME LEKTORY PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ
– nabídnûte témata své pfiedná‰ky pro 14. Mezinárodní setkání cestovatelÛ CESTY 2001, které pofiádá Klub cestovatelÛ Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosimûfiice ve spolupráci s Obecním úfiadem v Prosimûfiicích u Znojma. Setkání probûhne ve dnech 27. – 28. fiíjna 2001.
Motto setkání:

Ráje bez andělů – lidé a příroda verzus civilizace
Obracíme se na v‰echny cestovatele, svûtobûÏníky, fotografy, ktefií by mohli nabídnout kvalitní pÛlhodinové povídání s diapozitivy z jakéhokoliv kouta na‰í
stále je‰tû nádherné Zemû. Z nabídnut˘ch témat vybereme 17 pfiedná‰ek do
hlavního programu 14. roãníku Mezinárodního setkání cestovatelÛ CESTY
2001.
Témata pfiedná‰ek mohou b˘t zamûfiena naprosto volnû podle zájmu, profese ãi
zámûru autora. Pfiesto dáváme pfiednost okruhÛm v následujícím pofiadí:
a) pfiírodní a kulturní památky zapsané
do listiny Svûtového dûdictví lidstva – UNESCO,
b) pfiedná‰ky mající nûjak˘ vztah k mottu setkání,
c) ostatní témata.
Pfii va‰í nabídce doporuãujeme pfiihlédnout k originalitû, obtíÏnosti, dobrodruÏnosti a dramatiãnosti získání zábûrÛ ãi dostání se do dané oblasti, sportovnímu v˘konu, objevnosti, kvalitû snímkÛ a doprovodného slova, pfiípadnû s hudebními ukázkami, celkovému sestavení a vzhledem k délce 30+5 minut
i v˘stiÏnosti a struãnosti pfiedná‰ky. Proto je lépe pfiedstavit v pfiedná‰ce men‰í
lokalitu urãité oblasti ãi problém, nikoliv téma, které nelze v pÛlhodinû zodpovûdnû a kvalitnû obsáhnout.
Prosíme rovnûÏ o v˘stiÏn˘ název pfiedná‰ky se struãnû popsan˘m obsahem
a pfiípadnû dal‰ími údaji (kdy, kdo, kde, jak atd.). Nabídky pfiijímáme písemnû ãi
e-mailem do konce ãervence 2001. Bûhem srpna 2001 oznámíme autorÛm v˘sledek v˘bûru. Vybraní lektofii obdrÏí honoráfi 300,- Kã po pfiednesení pfiedná‰ky. Do konce srpna 2001 bude kompletní pfiedná‰kov˘ program setkání CESTY
2001 zvefiejnûn na webov˘ch stránkách a v klubovém zpravodaji Speciál GLOBE.
V˘konn˘ v˘bor Kc H+Z Globe Prosimûfiice
Kontaktní adresa:
Kc H+Z GLOBE Prosimûfiice 162, PSâ 671 61
Ing. Hladík • tel.: 0624 – 271297, 271125 • e-mail: hladikglobe@post.cz
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Děti a svět 2001
Propozice 8. roãníku
1. Hlavní téma:
Pfiednostními námûty prací jsou zajímavosti,
vlastní poznatky a proÏitky ze svûta, z pobytÛ
v zahraniãí, z poznávání cizích zemí, v pfiípadû zahraniãních úãastníkÛ i v˘povûdi o vlastní
nebo nav‰tívené, poznané zemi.

f) Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo uÏívat
soutûÏní práce k v˘zdobû pfii vlastních akcích, v˘stavách a pro potfieby spoluvyhla‰ovatelÛ.
g) Práce, které nesplní poÏadavky tématicky,
technikou ãi s neúpln˘mi údaji, nebudou zafiazeny do hodnocení, ani úãastnické listiny.
h) Vyhla‰ovatelé doporuãují mlad˘m tvÛrcÛm
vûnovat zv˘‰enou pozornost pamûtihodnostem zapsan˘m v listinû World Heritage
of UNESCO.
i) SoutûÏní a zejména vítûzné práce mohou
b˘t zvefiejnûny v rámci na‰ich internetov˘ch
stránek.

2. SoutûÏní kategorie:
A – dûti do 10 let – v˘tvarné práce
B – dûti do 15 let – v˘tvarné práce
C – mládeÏ do 19 let – v˘tvarné práce
D – dûti a mládeÏ do 19 let
– foto a literární práce
3. Doporuãené techniky:
Malba, ktesba, koláÏ a ostatní volné v˘tvarné
techniky, grafika a literární v˘tvary v rozsahu
3 – 7 stran textu, v‰echny práce odeslané
e-mailem (v libovolném grafickém a textovém
formátu) na jednu z kontaktních adres Klubu.

5. Spoluvyhla‰ovateli soutûÏe
Dûti a svût 2001 jsou:
âeská orientalistická spoleãnost
Spoleãnost pfiátel Afriky – Praha
Spoleãnost ãesko-arabská – Praha
Spoleãnost pfiátel Mongolska – Praha
Klub Asia (âína – Mongolsko) – Praha
·kolsk˘ úfiad – Znojmo
Obecní úfiad – Prosimûfiice
Základní ‰kola – Prosimûfiice

4. SoutûÏní podmínky:
a) SoutûÏící uvede v pfiíloze název práce a kategorii, své jméno a pfiíjmení, adresu ‰koly
– pfiípadnû vlastní, vûk a kategorii, rok vytvofiení práce (prosíme o úplnost údajÛ).
b) SoutûÏící ve v‰ech kategoriích mohou soutûÏit individuálnû i ve skupinû.
c) KaÏd˘ soutûÏící mÛÏe zaslat nejv˘‰e tfii práce.
d) Uzávûrka do‰l˘ch prací je 30. ãervna 2001
v e-mailov˘ch schránkách KC H+Z GLOBE Prosimûfiice.
e) V˘sledky soutûÏe budou soutûÏícím sdûleny
prostfiednictvím internetov˘ch stránek
http://globe.euweb.cz, vítûzové budou
ocenûni vûcn˘mi dárky do konce roku 2001
klasickou po‰tou.

6. Adresa vyhla‰ovatele soutûÏe:
Kontaktní adresy:
Klub cestovatelÛ Hanzelky a Zikmunda
GLOBE
Prosimûfiice, 671 61 Prosimûfiice 612/149
tel.: 0624 / 271 125, 271 297,
220 840, 271 673
e–mail: hladikglobe@post.cz
polakglebe@post.cz
Prosimûfiice – prosinec 2001

28

I N F O R M A C E

A

Z A J Í M A V O S T I

Představujeme nová loga našich Společností
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CO SI PŘEČÍST

Bohům patří úlitba
Vladimír Klíma: BohÛm patfií úlitba.
Edice cestopisÛ Nakladatelství Lidové noviny,
broÏ., 240 stran, doporuãená cena 199 Kã.

kniha zasvûceného autora poskytuje,“ soudí
Alois Wokoun.
Cestopisná Klímova kniha je podle jeho názoru také pfiíruãkou. „Kromû ãetn˘ch nejrÛznûj‰ích praktick˘ch informací pro náv‰tûvníky
dne‰ní Ghany pfiiná‰í pfiímé rady na‰im obchodníkÛm, jak tam takticky jednat a postupovat v konkurenci zaveden˘ch zahraniãních firem. PfiestoÏe zlato v nástupnickém státû
Zlatonosného pobfieÏí nepatfií jen minulosti,
varuje autor na‰e zlatokopecké dobrodruhy
pfied ilegálními spekulacemi i podvodníky,
zneuÏívajícími zájemce o tûÏbu zlata.“
I Klímova kniha by mohla b˘t otevfiena citátem z âapka. Líãí totiÏ, ãím se od nás Afriãané odli‰ují, i v ãem jsou nám podobní.
Z jednotliv˘ch kapitol, které prokládají africké zvífiecí bajky, d˘chá vÛnû Afriky, bl˘zkají
se její barvy. Vedle rezidencí mocn˘ch nahlíÏíme i do du‰e obyãejného Afriãana, kter˘ i po staletém pÛsobení katolick˘ch misií uznává,
Ïe „úlitba patfií bohÛm“.

Kniha zavádí ãtenáfie do Afriky, zejména do
Ghany. Autor Vladimír Klíma vtûlil do knihy
poznatky dvou sv˘ch profesí. Po dlouhá léta
se v Orientálním ústavu Akademie vûd zab˘val právû africk˘mi studii, v roce 1994 pÛsobil na ãerném kontinentu jako diplomat (od
roku 1994 velvyslanec v Ghanû, Togu a Burkinû-Faso).
KlímÛv kolega, afrikanista Alois Wokoun
sdûlil, Ïe aãkoli se podle titulu kníÏky zdá, Ïe
se zab˘vá jen africkou mytologií, najdou tu
taktické rady i podnikatelé, ktefií chtûjí vstoupit do afrického prostoru. „Nicménû i v relativnû moderní Ghanû pfieÏívají tradiãní rituály,
jeÏ by pruÏn˘ neafrick˘ obchodník mûl znát
a respektovat. Zájemce
o podnikání v Ghanû by
mûl mít pfiehled o v‰ech
oblastech tamního souãasného Ïivota i o mentalitû
jejích obyvatel, a to mu

Pfievzato: HN, 23. 3. 2001
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