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Mezinárodní ostrovní letiště Taoyuan se po 
dvaceti letech plánování, výstavby a ná-
sledného testování dočkalo přímého spojení 
s metropolí: nově je nyní s Tchaj-pejí spojuje 
linka místního metra označovaného jako MRT. 
Začátkem února se rozjel její zkušební provoz, 
od 2. března jezdí naostro. Slavnostního spuš-
tění provozu se zúčastnil i viceprezident Chen 
Chien-jen.
Prodloužená linka měřící 51 kilometrů přinese 
mnohé výhody oproti minulosti: Cesta na le-
tiště potrvá pouhých 35 minut a jednosměrný 
lístek vyjde v přepočtu asi na 130 korun. 

Cestující mohou na trase přesednout na rych-
lovlaky THSR, a to jak na hlavním nádraží 
v Tchaj-peji, tak ve stanici Taoyuan, která jinak 
leží necelých deset kilometrů od samotného 
letiště. Dříve byli pasažéři cestou na letiště 
nuceni přestupovat na autobusy či vozidla ta-
xislužby.
Letecké spojení do Tchaj-peje je zajímavé 
i pro Českou republiku. V loňském roce Čes-
ko navštívilo více než 140 tisíc tchajwanských 

turistů, opačným směrem, tedy na Tchaj-wan, 
ročně zavítá něco kolem 5 tisíc občanů ČR.

Česká delegace na Smart City summitu

Ve dnech 21. až 24. února navštívila Tchaj-wan 
dvanáctičlenná česká delegace. Cílem skupiny, 
v níž figurovali mj. zástupce ministerstva prů-
myslu a obchodu Vladimír Sochor, doc. Václav 
Jirovský z Fakulty dopravní ČVUT a místosta-
rosta města Písku Josef Knot, byla v Tchaj-peji 
konference Smart City Summit & Expo. 
Podle píseckého místostarosty Josefa Knota, 
kterého 1. března ocitoval deník Hospodářské 
noviny, si Písek slibuje další rozvoj místního 
průmyslového parku v souvislosti s tchajwan-
ským investorem, společností Tatung.
Zástupce města, který na Tchaj-wanu navštívil 

stejný summit i loni, doslova řekl: „Tatung má 
zájem expandovat přes Písek do Evropy. Poku-
sili bychom se rozjet IoT (Internet of Things). 
Jde o zařízení, která dávají inteligenci věcem. 
Lednička vám ukáže, že chybí máslo, mléko 
a vyšle signál.“

Tchajwanská architektura v Ostravě

Ostravský Dům umění (GVVU) bude od 11. 
dubna hostit výstavu Zpřístupněná místa (Ma-
king Places), která představí práci tchajwan-
ské projekční kanceláře Fieldoffice založenou 
a vedenou architektem Huang Sheng-yuanem. 
Jejími organizátory jsou ostravské občanské 
sdružení Kabinet architektury a tchajwanská 
Alliance for Architectural Modernity. 
Huang Sheng-yuan se narodil v roce 1963 
v Taipei, architekturu studoval na Tchaj-wa-
nu a na americké Yale University. Působištěm 

jeho kanceláře je tchajwanský Yilan. V tomto 
městě stojí i většina jejích staveb. Chuangovy 
intervence zahrnují šíroké spektrum projektů, 
společným rysem všech jeho prací je velká cit-
livost a vynalézavost. 
Zahájení výstavy, které se uskuteční 10. dub-
na v prostorách GVVU, se zúčastní i zastupitel 
Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře 
v Praze Joey Wang. 

Nabídka 
stipendijních 
programů
Tchajwanské ministerstvo školství nabízí 
pro zájemce o studium čínštiny opět sti-
pendijní program HuaYu Enrichment. Od 
letošního roku lze nově žádat i o stipen-
dium na čtvrt respektive tři čtvrtě roku.
Pražská kancelář TECO, která stipen-
dia zprostředkovává, přijímá i žádosti 
o Taiwan Scholarship, které je určeno stu-
dentům různých oborů a nabízí magister-
ské či navazující studium na Tchaj-wanu.
Žádosti o Huayu Enrichment či o Taiwan 
Scholarship je třeba odevzdat nejpozději 
do 31. března.
Formuláře a podrobnější informace k obě-
ma stipendiím naleznete na webových 
stránkách TECO.

Nová trasa na letiště 
je vyznačena fialovou 
barvou.



V rámci letošního 24. ročníku mezinárodní-
ho filmového festivalu Febiofest se představí 
i jedna z horkých novinek tchajwanské kine-
matografie. Bude jí snímek tchajwanského 
režiséra Midi Z s názvem The Road to Man-
dalay (2016). První projekce je na programu 
27. března.

The Road to Mandalay vznikl v mezinárodní 
koprodukci, mimo tchajwanský štáb se na díle 
podíleli i filmaři z režisérova rodného Myan-
maru respektive Francie a Německa. 
Film vypráví příběh dvou myanmarských 
uprchlíků, kteří opouštějí vlast rozervanou ob-
čanskou válkou s vidinou lepšího života v sou-

sedním Thajsku. Snímek si svou premiéru od-
byl na loňském festivalu v Benátkách v rámci 
sekce Venice Days, kde získal cenu asociace 
kritiků FEDORA za nejlepší film.
Pro více informací o místě a přesném čase pro-
mítání navštivte webové stránky pořadatele 
www.febiofest.cz.
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Febiofest zařadil žhavý snímek režiséra Midi Z

Veletrh lákal na ostrovní atrakce
V době od 16. do 19. února proběhl na praž-
ském Výstavišti další ročník veletrhu cestov-
ního ruchu Holiday World 2017. Zahájení se 
zúčastnil i zastupitel Tchajpejské hospodář-
ské a kulturní kanceláře (TECO) v Praze Joey 
Wang.
Tchajwanský stánek jako obvykle vyvolal vel-
ký zájem návštěvníků, kteří obdivovali jeho 
atraktivní program. Umění čínské kaligrafie 
zájemcům předvedl a na památku věnoval 

jeden z dnes již pravidelných hostů tchajwan-
ského stánku, kaligraf Tseng Kuo-mei. Za čtyři 
dny vyhotovil téměř tisíc kaligrafií na přání.
Nejinak tomu bylo s ochutnávkou rýžových 
koláčků a tchajwanského čaje, kterou zajišťo-
vali tchajwanští studenti: koláčků se vyrobilo 
zhruba devět set, hrníčků s čajem se připravilo 
nepočítaně.
Většina příchozích zkusila také své štěstí v lo-
terii tchajwanské letecké společnosti China 
Airlines, která vítězi darovala jednu letenku 
na Tchaj-wan.

Dne 8. února vy-
stoupila na pozvání 
České filharmonie 
v pražském Ru-
dolfinu nová tvář 
tchajwanské vážné 
hudby Yu-Chien 
Benny Tseng. Vypro-
daného koncertu se 
zúčastnil i zastupitel 
Čínské republiky na 

Tchaj-wanu v ČR Joye Wang.
Talentovaný tchajwanský hudebník se před-
stavil čtyřmi skladbami v doprovodu vynikají-
cího českého klavíristy Daniela Wiesnera. Oba 
sklidili nadšený potlesk.
Teprve 22letý houslista Benny Tseng má za se-
bou studium na Curtisově hudebním institutu 
v americké Filadelfii a rychle si buduje meziná-
rodní uznání jako mladý sólista s obrovským 
příslibem do budoucna. Na housle začal hrát 

v pěti letech, o pouhý rok později vystoupil s 
Tchajpejským symfonicklým orchestrem. Je 
držitelem několika prestižních ocenění, včetně 
druhého místa v Mezinárodní soutěži Petra 
Iljiče Čajkovského, nejuznávanější houslové 
soutěži na světě, přičemž 1. místo nebylo roku 
2015 uděleno.

Benny Tseng vystoupí znovu v Praze spolu 
s Českou filharmonií v lednu příštího roku.

Houslista Benny Tseng zazářil 
v pražském Rudolfinu

Čeští vědci 
a vynálezci 
na Tchaj-wanu
Výstava s názvem Česká stopa ve světě 
vědy a techniky – od Mendela po tvůrce 
automobilů a zachránce životů byla ote-
vřena 13. března na půdě tchajpejské Na-
tional Taiwan Normal University (NTNU). 
Připravilo ji brněnské Mendelovo muzeum 
MU ve spolupráci s Národním technickým 
muzeem v Praze, Vlastivědným muzeem 
Jesenicka, tchajpejskou NTNU a tchaj-
nanským Muzeem NCKU.
Výstava, která potrvá do 2. dubna, před-
stavuje nejen G. J. Mendela u příležitosti 
195 let od jeho narození, ale i další vý-
znamné osobnosti české vědy a techniky 
s globálním přesahem: Hanse Ledwinku, 
Viktora Kaplana, Vincenze Priessnitze 
a Antonína Holého.

Expozice je pilotním projektem širšího vý-
stavního bloku prezentujícího české vědce 
a vynálezce, který by se měl na Tchaj-wa-
nu představit v příštím roce u příležitosti 
stého výročí české státnosti.


