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návštěva její excelence valerie raymond, velvyslankyně kanady v Čr v regionu České kanady
je vyjádřením podpory vztahů vytvářených v oblasti akademické, obchodní, kulturní a spoleČenské
mezi kanadou a Českou kanadou prostřednictvím iniciativ agentury Česká kanada
ve prospěch a k podpoře rozvoje regionu. 
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3. 6. 2010 – JindŘicHŮV Hradec

JezuiTská koleJ

ÚČastni: 
mgr. jiří zimola, hejtman jihoČeského kraje

prof. ing. hana machková, csc., prorektorka vše v praze pro vnější vztahy   
prof. ing. radim jiroušek, drsc., děkan fakulty managementu vše, j. hradec

ing. karel matoušek, starosta města jindřichův hradec

ing. pavel vejvar, místostarosta města j.hradec a předseda správní rady nmf
phdr. miloslav paulík, ředitel národního muzea fotografie v j. hradci

ladislav mátl, předseda agentury Česká kanada

mudr. boris uliČný, agentura Česká kanada

dr. paulík představil objekt jezuitské koleje: 
• jeho historii (od r. 1600) a zaměření jako vzdělávací centrum města 
• pozdější využití objektu pro armádní ÚČely po dobu více než 250 let 
             (do r. 1995)
• novou fázi vývoje a stavební rekonstrukce objektu (od r. 2000)
• záměr o navrácení  objektu k jeho původnímu poslání, navázat na linii vzdělávání

• záměr o zřízení stálé expozice fotografické techniky ve spolupráci s národním

             technickým muzeem a vybudování restaurátorského pracoviště 
• záměr vybudovat depozitáře na ploše cca 2000 m2   
• záměr vytvářet fotografické soubory věnované obrazovým a tématickým celkům,
             vypisovat soutěže a k fotografickým tématům připravovat sympozia 
• hlavní ideu národního muzea fotografie jako „centra fotografie a moderních  
             médií“
• v průběhu prohlídky seznámil paní velvyslankyni s rekonstruovanými prostorami, 
             zejména s obnovenými nástěnnými malbami dokumentujícími Úroveň znalostí 
             v dané době (pitva atd.)
• souČástí prohlídky bylo shlédnutí expozice via lucis, dokumentující vývoj České

             spoleČnosti v období 1989–2009 

více www.nmf.cz   
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3. 6. 2010 – JindŘicHŮV Hradec

PracoVní oběd 

ÚČastni: 
mgr. jiří zimola, hejtman jihoČeského kraje

prof. ing. hana machková, csc., prorektorka vše v praze pro vnější vztahy   
prof. ing. radim jiroušek, drsc., děkan fakulty managementu vše, j. hradec

ing. karel matoušek, starosta města jindřichův hradec

ing. pavel vejvar, místostarosta města j.hradec a předseda správní rady nmf
ladislav mátl, předseda agentury Česká kanada

mudr. boris uliČný, agentura Česká kanada

představení vize agentury Česká kanada jako prvku významně posilující povědomí

o regionu, která vytváří široké prostředí možných budoucích vztahů v různých 
rovinách, zejména v rovině akademické – kulturní – obchodní – spoleČenské,
ve prospěch regionu. 

region České kanady je v rámci této myšlenky vymezen nad rozsah vymezení přírodního 
parku dle nařízení jČ. kraje, tedy vČetně obcí, které vykonávají přenesenou působnost 
státní správy do regionu, v prostoru mezi obcemi nová bystřice – jindřichův hradec – 
kunžak – daČice – slavonice. 

z procházky městem z jezuitské koleje
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3. 6. 2010 – JindŘicHŮV Hradec

FakulTa managemenTu VŠe V Praze, V JindŘicHoVě Hradci 

ÚČastni: 
prof. ing. hana machková, csc., prorektorka vše v praze pro vnější vztahy   
prof. ing. radim jiroušek, drsc., děkan fakulty managementu vše, j. hradec

prof. ing. pavel pudil, drsc., proděkan pro vědu a výzkum

ladislav mátl, předseda agentury Česká kanada

mudr. boris uliČný, agentura Česká kanada

odpoledne se uskuteČnila na fakultě managementu přednáška o politickém, kulturním

a ekonomickém vývoji v kanadě.

přednáška paní velvyslankyně na fakultě managemetu se odvíjela především v rovině 
„akademické“. jejím hlavním tématem bylo představení projektu: “zažijte kanadu – 
experience canada“. 

přednáška se konala před zaplněnou posluchárnou a studenti byli seznámeni s možnostmi 
ÚČasti na projektu, který nabízí mladým obČanům Čr ve věku 18 – 35 let studijní pobyt 
a příležitostnou pracovní zkušenost, zdokonalení znalostí cizích jazyků a rozšíření 
poznatků o kanadské kultuře a spoleČnosti.  

po přednášce si paní velvyslankyně prohlédla za doprovodu děkana, prof. ing. jirouška, 
drsc., proděkana prof. ing. pavla pudila, drsc. a prorektorky vše, prof. ing. 
machkové, drsc. prostory nové knihovny. 
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3. 6. 2010 – JindŘicHŮV Hradec

aTeliéry TaPiserií TeiniTzeroVá 

v další Části programu shlédla paní velvyslankyně ateliéry tapiserií teinitzerová. 
získala informaci o 100 leté historii, spolupráci s františkem kyselou, o Úspěchu dílny 
na mezinárodní výstavě užitého umění paříži roku 1925, kde získala velkou cenou a 
řád, který ji udělilo francouzské ministerstvo školství a krásných umění. toto vysoké 
ocenění založilo mezinárodní věhlas jindřichohradecké dílny a přispělo k rozšíření 
kulturní spolupráce mezi francií a Československou republikou. ze spolupráce 
s maxem švabinským vznikla na poČest výroČí vzniku samostatného Českého státu 
tapiserie lov diany. s domácími tkalci utkala marie teinitzerová také damaškovou 
soupravu ubrusů pro domácnost prezidenta t. g. masaryka. zdejší slávu dokazovalo

i založení galerie soudobé tapiserie, která byla otevřena v areálu jindřichohradeckého 
zámku v květnu 1966. galerie se dokonce dostala i do mezinárodního adresáře 
unesco. ke konání prvního mezinárodního symposia tkané tapiserie bohužel nedošlo, 
neboť se mělo konat právě 21. srpna 1968. gobelínová dílna, přes všechny nesnáze, 
patřila v období první republiky k rodinnému stříbru nejen jindřichova hradce, ale celé 
země. marie teinitzerová zemřela 18.11.1960 v jindřichově hradci, mezi kondolujícími 
na pohřbu byl i slavný výtvarník joan miró. 

paní velvyslankyně byla rovněž seznámena s aktuálním zaměřením dílny, s technikou 
restaurování historických tapiserií a koberců a s tvorbou nových tapiserií. 

v závěru prohlídky dílen obdržela paní velvyslankyně ruČně tkané logo České kanady. 
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3. 6. 2010 – JindŘicHŮV Hradec

sTáTní Hrad a zámek JindŘicHŮV Hradec 

krátkou návštěvou státního zámku byl ukonČen první den návštěvy regionu České 
kanady. v průběhu procházky nádvořími zámku, zámeckou zahradou a shlédnutím 
rondelu byla paní velvyslankyně seznámena s historií hradu, jeho postupnou přestavbou, 
a s významem a postavením města jindřichův hradec v Čechách. 
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3. 6. 2010 – TŘeboŇ

závěreČná Část prvního dne návštěvy byla přesunuta do třeboně. 
za ÚČasti starosty města mgr. jana váni a místostarostky, anny kahounové shlédla 
paní velvyslankyně historickou Část města. s obdivem se vyjádřila k novému prostředí 
kina, kinokavárny a sálu divadla. prohlídka města pokraČovala procházkou k hrázi 
rybníku svět a poté růžovou ulicí k bertiným lázním. 

při neformální veČeři se zástupci agentury Česká kanada pokraČovala diskuse

o možnostech vztahů vytvářených agenturou Česká kanada ve prospěch regionu.
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4. 6. 2010 – daČice

druhý den návštěvy regionu České kanady zapoČal přivítáním v daČicích.

přítomni: 
rudolf hájek, starosta města daČice

pavel habr, místostarosta města daČice

phdr. zdeněk troup, hlavní kastelán národního památkového Ústavu Č.budějovice

phdr. jana bisová, kastelánka daČického zámku

ladislav mátl, předseda agentury Česká kanada

mudr. boris uliČný, agentura Česká kanada

jitka fidlerová, agentura Česká kanada

po krátké prohlídce prostředí zámku a zámeckého parku předal starosta města paní velvyslankyni 
dar ve formě symbolické kostky cukru, která má původ právě v daČicích a její historie se píše již 
od roku 1840. skleněnou kostku zhotovila místní sklářská výrobna dekorativního skla. 

dr. bisová překvapila paní velvyslankyni atlasem z roku 1720, ve kterém jsou na Území dnešní 
kanady zakresleny pouze ostrovy prince edwarda a Část východního pobřeží kanady.  

v prvé řadě však seznamila přítomné s historií zámku, představila původní mobiliář, jedineČnou 
sbírkou hodin a zejména zámeckou knihovnou. 
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4. 6. 2010 – slaVonice

slavonice byly druhým místem návštěvy. 

přítomni: 
luboš kryzan, starosta města slavonice

jaromír vítů, místostarosta města slavonice

Čestmír palán, Člen rady města slavonice

ladislav mátl, předseda agentury Česká kanada

mudr. boris uliČný, agentura Česká kanada

jitka fidlerová, agentura Česká kanada 

hosté byli přivítáni na horním náměstí před domem anny fárové, který za provedenou 
rekonstrukci získal ocenění obce architektů. procházka kolem průČelí renesanČních 
domů vedla do domu s jedineČnou sklípkovou klenbou, jejíž sádrový otisk byl 
prezentován na expo v bruselu.

zde Čekalo paní velvyslankyni překvapení. když sklonila hlavu po prohlídce klenby 
mauzhausu, byl zde již shromážděn  soubor viva la bella, který bude reprezentovat 
slavonice, Českou kanadu i Čr na mezinárodním festivalu pěveckých sborů kathaumixw 
v powell river v kanadě, v Červenci 2010. slavonický pěvecký sbor je jedním ze 30 
sborů z celého světa, které postoupily do finále. píseň gloria a přídavek, Čárdáš pro 
paní velvyslankyni byl dojemnou chvilkou. poté byla pořízena spoleČná fotografie 
pěveckého sboru s paní velvyslankyní.
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4. 6. 2010 – landŠTeJn

přítomnii: 
prof. ing. radim jiroušek, drsc., děkan fakulty managementu vše, j. hradec

ing. pavel vejvar, místostarosta města j.hradec 
rudolf hájek, starosta města daČice

vladimír bláha, starosta města nová bystřice

františek schorný, starosta obce staré město pod landštejnem 
ing. bohdan soukup, předseda rady oblasti jhk v j. hradci 
pfdr. zdeněk troup, hlavní kastelán národního památkového Ústavu v Č.budějovicích

jiřina mládková, kastelánka hradu landštejn

ladislav mátl, předseda agentury Česká kanada

mudr. boris uliČný, agentura Česká kanada

jitka fidlerová, agentura Česká kanada

na landštejně, v srdci České kanady, byly zakonČeny veškeré dosavadní cesty 
velvyslanců kanady v Čr při jejich návštěvě regionu České kanady. bylo tomu tak 
i tentokrát. paní velvyslankyni s manželem přivítala na nádvoří kastelánka jiřina 
mládková s krojovanou družinou dětí a uČitelů z obce. 
z rukou předsedy agentury Česká kanada převzala paní velvyslankyně symbolický 
klíČ od České kanady jako výraz vytvářených vztahů v rovině akademické, obchodní, 
kulturní, spoleČenské.  ke klíČi převzala i „certifikát“ stvrzující tento historický 
moment.  všem zÚČastněným byl agenturou Česká kanada rovněž předán „certifikát“ 
potvrzující, že jsou Čestnými držiteli symbolického klíČe od České kanady. 
při tomto slavnostním aktu bylo všemi přítomnými přijato pravidlo cyklického předávání 
symbolického klíČe každému velvyslanci kanady v Čr. 
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4. 6. 2010 – oPeVnění České kanady

kratší zastávkou byla návštěva Části opevnění Českého pohraniČí, které velmi zajímalo 
manžela paní velvyslankyně, pana toma de faye, generálmajora v.v. 
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4. 6. 2010 – noVá bysTŘice – PerŠlák

závěr návštěvy v regionu patřil spoleČnému obědu na hotelu pešlák.

přítomni:
vladimír bláha, starosta města nová bystřice

jaromír mitáš, místostarosta města nová bystřice

ladislav mátl, předseda agentury Česká kanada

mudr. boris uliČný, agentura Česká kanada

jitka fidlerová, agentura Česká kanada

spoleČný oběd byl souČasně shrnutím návštěvy, diskuzí o problematice pohraniČí dříve

a aktuálním směru regionu. 
zajímavostí byla informace o nejsevernějším bodu rakouska, vzdáleném cca 100 m 
od hotelu a o tom, že na místě souČasného hotelu existovala za 1. republiky celnice, 
později do roku 1990 zde byla umístěna pohraniČní rota.  

na závěr předal jiří tiller, fotograf regionu, paní velvyslankyni své fotopublikace 
„euregio silva nortica“ a „sculpturae naturae“, které představují příhraniČní oblasti 
jižních Čech a severního rakouska. obě publikace získaly ocenění „fotografická 
publikace roku“. 

Protože recePt na vynikající desert, který byl v závěru oběda Podáván, je tajemstvím 
kuchyně, Přikládáme recePt, který je veřejně dostuPný.
BramBorové taštičky s povidly:
300 g vařených brambor, 150 g hrubé  mouky nebo 75 g hrubé mouky a 75 g jemné 
kruPičky (budou křehčí), 1 vejce, sůl, hladká mouka na vál

brambory roztrouháme na jemno, Přidáme mouku, vejce , šPetku soli. vyPracujeme 
Pružné těsto, na hladké mouce vyválíme těsto na Plát tloušťky asi 3/4 cm, těsto 
rozdělíme na čtverce 8x8 cm (PříPadně vykrájíme Porcelánovým hrnkem) a Plníme lžičkou 
Povidel. Přeložíme a Přitiskneme okraje těsta a taštičky vaříme ve vroucí osolené 
vodě 5-7 min. syPeme naPř. strouhaným Perníkem, mákem, osmaženou strouhankou, 
Pocukrujeme a Polijeme rozPuštěným máslem.

Agentura Česká Kanada, občanské sdružení, IČ  69103275, Staré město pod Landštejnem, Pomezí 8
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JeJí excelence, Valerie raymond, VelVyslankyně kanady V Čr
a Tom de Faye, generálmaJor V.V.
přijeli na pozvání agentury Česká kanada

na dvoudenní návštěvu regionu Česká kanada  

4. 6. 2010 – České Velenice – magna carTecH 

přítomni: 
ing. jaromír slíva, starosta města České velenice a radní jihoČeského kraje

mgr. miroslav kotrČ, místostarosta města České velenice 
petr konopásek, generální ředitel magna cartech

ing. bohdan soukup, předseda rady oblasti jhk v jindř. hradci

ladislav mátl, předseda agentury Česká kanada

mudr. boris uliČný, agentura Česká kanada

jitka fidlerová, agentura Česká kanada

závěr dvoudenní návštěvy směroval přes rakousko a gmünd do Českých velenic

k návštěvě magna cartech  (kanadský kapitál) v hospodářském parku. 
před vlastní prohlídkou přednesl petr konopásek prezentaci firmy, představil její 
aktivity ve světě a produkty vyráběné pro automobilový průmysl. 
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JeJí excelence, Valerie raymond, VelVyslankyně kanady V Čr
a Tom de Faye, generálmaJor V.V.
přijeli na pozvání agentury Česká kanada

na dvoudenní návštěvu regionu Česká kanada  

certifikát, předaný agenturou Česká kanada její excelenci valerii raymond, 
velvyslankyni kanady v Čr a dalším významným předtavitelům regionu Česká kanada.

Agentura Česká Kanada, občanské sdružení, IČ  69103275, Staré město pod Landštejnem, Pomezí 8
doručující adresa: Jindřichův Hradec I., Dobrovského 1, p.o.box 1, 377 01

ceska.kanada@ceska-kanada.cz    

CERT IF IKÁT
CERTIFICaTE

No: ...............................................................................

PoTvRzujEmE TímTo, žE

ThIs Is To CERTIFy ThaT

hER ExCEllENCy valERIE RaymoNd

ThE ambassadoR oF CaNada IN ThE CzECh REPublIC

 jE čEsTNym dRžITElEm symbolICKého KlíčE od čEsKé KaNady. 

Is ThE hoNouRablE holdER oF ThE symbolIC KEy To CzECh CaNada.

...........................................................................
daTum, RazíTKo a PodPIs / daTE, sTamP aNd sIgNaTuRE   

občaNsKé sdRužENí agENTuRa čEsKÁ KaNada / agENCy CzECh CaNada, CIvIC assoTIaTIoN
www.CEsKa-KaNada.Cz, E-maIl: CEsKa.KaNada@CEsKa-KaNada.Cz
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JeJí excelence, Valerie raymond, VelVyslankyně kanady V Čr
a Tom de Faye, generálmaJor V.V.
přijeli na pozvání agentury Česká kanada

na dvoudenní návštěvu regionu Česká kanada  

předseda agentury Česká kanada ladislav mátl předal dne 4. 6. 2010 
na hradě landštejn „certifikát“ a symbolický klíČ od České kanady

její excelenci valerii raymond, velvyslankyni kanady v Čr
a dalším významným předtavitelům regionu Česká kanada:

Agentura Česká Kanada, občanské sdružení, IČ  69103275, Staré město pod Landštejnem, Pomezí 8
doručující adresa: Jindřichův Hradec I., Dobrovského 1, p.o.box 1, 377 01
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                 ———————————————— 49. rovnoběžka ———————————————

držiTel cerTiFikáTu a symbolickéHo klíČe od České kanady

Valerie raymond
velvyslankyně kanady v Čr
                 
mgr. JiŘí zimola 
hejtman jihoČeského kraje

                            
FranTiŠek scHorný
starosta obce staré město pod landštejnem                
 
luboŠ kryzan
starosta města slavonice                             
 
Vladimír bláHa
starosta města nová bystřice                             
 
rudolF  HáJek
starosta města daČice 
                              
ing. PaVel VeJVar
místostarosta města jindřichův hradec

                    
mgr. PeTr PaVelec
ředitel národního památkového Ústavu v Českých budějovicích              
              
JiŘina mládkoVá 
kastelánka hradu landštejn

                   
ProF. ing. radim JirouŠek, drsc. 
děkan fakulty managementu vše v praze

    
ing. boHdan soukuP
předseda rady oblastní hospodářské komory v jindřichově hradci

Číslo certifikátu

01-001-001

01-001-002

01-001-003

01-001-004

01-001-005

01-001-006

01-001-007

01-001-008

01-001-009

01-001-010

01-001-011

průběh dvoudenní návštěvy fotograficky zdokumentoval Jiří Tiller, zpracování grafických materiálů Jitka Fidlerová


