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Tchajwanský viceprezident Chen Chien-jen 
přijal dne 24. května českou delegaci vedenou 
místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou. 
Vyjádřil přání, aby ČR i nadále podporova-
la Tchaj-wan při jednáních s Evropskou unií 
o podpisu bilaterální investiční smlouvy (BIA) 
a smlouvy o ekonomické spolupráci a pomá-
hala Tchaj-wanu při vstupu do důležitých me-
zinárodních organizací.
Připomněl, že Praha dříve již mnohokrát vyjá-
dřila Tchaj-wanu v otázce aktivní účasti v me-
zinárodních organizacích podporu. Zdůraznil 
například, že ČR se roku 2009 jako předsed-
nický stát EU zasloužila o zavedení bezvízové-
ho styku pro tchajwanské občany v rámci zemí 
Shengenského prostoru.
Viceprezident Chen zmínil, že ze všech zemí 
bývalého východního bloku udržuje Česká re-
publika s Tchaj-wanem nejaktivnější obchodní 
styky. Na území ČR působí na 30 tchajwan-

ských firem (Foxconn, Asus, Acer, Tatong atd.), 
které zde investovaly již okolo 724 miliónů 
USD a vytvořily 23 tisíc pracovních míst. Fox-
conn je navíc po české Škodovce druhým nej-
větším exportérem v ČR. 
Řekl dále, že pokud by se Tchaj-wanu podaři-
lo uzavřít s EU bilaterální investiční smlouvu 
a smlouvu o ekonomické spolupráci, byly by 
tak vytvořeny i příznivé podmínky pro vše-
stranně výhodnou spolupráci mezi Tchaj-wa-
nem, ČR a Unií. 

Požádal proto českou delegaci o pomoc při 
zahájení co nejbližších potřebných jednání 
i o další podporu tchajwanské účasti v mezi-
národních sdruženích, jako jsou Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví, Světová zdra-
votnická organizace, Interpol, Rámcová úmlu-
va OSN o změně klimatu apod. Též poděkoval 
místopředsedkyni Horské a ostatním senáto-
rům za dlouhodobé přátelství.
Členy delegace byli dále Peter Koliba, Zbyněk 
Linhart, Božena Sekaninová a Jiří Carbol.

Tchajwansko-české technologické dny

Náměstek vicepremiéra pro vědu, výzkum 
a inovace Arnošt Marks navštívil s doprovo-
dem ve dnech 15-20. května Tchaj-wan, kde 
se zúčastnil 5. ročníku Tchajwansko-českých 
technologických dnů.
Tchajwanské ministerstvo zahraničí zdůraz-
nilo, že tato cesta přispěje k další podnětné 
výměně v oblastech zelené energetiky, biome-

dicíny či administrace státní politiky upravující 
vědu a výzkum a zároveň odstartuje novou 
kapitolu ve spolupráci při vývoji inovativních 
technologií.
Delegace, jejímiž členy byli též Petr Dvořák 
(první místopředseda vládní Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace), Jiří Plešek (vedoucí Ústavu 
termomechaniky AV ČR) a jeho zástupce Mi-
roslav Chomát, Petr Očko (místopředseda TA 
ČR), Pavel Martásek (ředitel BIOCEV) či Aleš 
Hampl (proděkan pro výzkum Lékařské fa-
kulty Masarykovy univerzity), se zúčastnila 
i Tchajwansko-české konference o spolupráci 
ve výzkumu, vědě a průmyslu, pořádané Tcha-
jwanským výzkumným institutem. 
Součástí jejího pracovního programu byla 
i prohlídka výstavy fotografií na téma věda 
a technika pod záštitou České akademie věd 
(ČAV) v tchajwanské Národní knihovně.
Obě země se pravidelně střídají v hostování 
Tchajwansko-českých technologických dnů. 
V červnu roku 2016 podepsali představitelé 
tchajwanského Ministerstva pro vědu a vý-
zkum a ČAV smlouvu o spolupráci za účelem 
dalšího prohloubení vzájemné výměny infor-
mací, odborných znalostí a rozvoje kooperace 
v oblasti výzkumu. 

Deník E15 láká na Tchaj-wan
Internetový deník E15 vydal 3. června článek 
„Ráj roušek a plastických operací. Šest důvo-
dů, proč navštívit Taiwan“, který představuje 
českým turistům méně známé stránky tohoto 
krásného ostrova.
Tchaj-wan je v ČR a ve světě proslulý pracovi-
tostí svých obyvatel a jako místo, kde je mož-
né nakoupit levně elektroniku. 
E15 nicméně upozorňuje i na další kuriozity 
a módní trendy současné tchajwanské společ-
nosti, např. na nízkou porodnost a související 
vládní opatření, oblibu plastických operací 
a nošení roušek. Ty neslouží pouze jako ochra-
na před znečištěným ovzduším, ale mnohdy 
též jako doplněk oblékání.
Autorka článku zmiňuje i to, že Tchaj-wan má 
jeden z nejefektivnějších recyklačních systémů 

na světě a dosahuje míry recyklace až 55%. 
Na ulicích sice neuvidíte mnoho odpadkových 
košů, přesto panuje všude překvapivá čistota.
Turisty opomíjený Tchaj-wan má návštěvní-
kům mnoho co nabídnout a zaslouží si větší 
pozornost, než jaká je mu obvykle věnována. 



U příležitos-
ti 20. výročí 
založení Me-
zinárodního 
sinologického 
centra Chiang 
Ching-kuovy 
nadace při 
UK mohli zá-
jemci o Tchaj-
wan a tchaj-
wanský film 
zhlédnout ve 

foyer hlavní budovy Filozofické fakulty výsta-
vu věnovanou tomuto výročí a představiteli 
tzv. Nové vlny Hou Hsiao-sienovi.
Vernisáž, která se konala 27. dubna, uvádě-
la ředitelka centra profesorka Olga Lomová 
a výkonný ředitel Chiang Ching-kuovy nadace 
profesor Chu Yun-han.
Návazně od 2.-3. května proběhla v Karolinu 
mezinárodní konference Taiwan Cinema and 

Cultural Dynamics doplněná o přehlídku filmů 
slavného tchajwanského režiséra v kině Pon-
repo.
Režisér Hou v rámci kulatého stolu pohovo-
řil spolu s odborníky z Tchaj-wanu, ČR, USA, 
Velké Británie, Francie a dalších zemí o své 
filmové tvorbě. 

Mezinárodní konference pořádaná CCK-ISC 
a Tchajpejskou kanceláří v Praze představila 
Hou Hsiao-sienovu tvorbu v kontextu tchaj-
wanské kinematografie a významně obohatily 
dosavadní kulturní, uměleckou a akademickou 
spolupráci mezi ostrovem a Českem.
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Fotovýstava a konference 
o tchaj wanském filmu

Whisky Kavalan hned 
několikanásobně zlatá
Tchajwanská výběrová whisky Kavalan pokra-
čuje ve svém vítězném tažení: na mezinárodní 
soutěži International Spirits Challenge 2017 
(ISC) získala čtyři zlaté medaile, včetně medai-
le za svou novou jubilejní whisky k 10. výročí 
založení s názvem Kavalan Distillery Reserve 
Single Malt Whisky Rum Cask. 
Jen několik dní poté na 17. mezinárodní sou-
těži San Francisco World Spirits Competition 
(SFWSC) jí dvakrát zacinkalo tzv. dvojité zlato, 

a to za whisky 
Solist Sherry 
Cask a Solist 
Vinho Barrique. 
Tím tato ostrov-
ní palírna dosáh-
la úhrného po-
čtu 220 zlatých 
medailí. 

Jak soutěž SFWSC uvádí, ocenění Double Gold 
se přiznává jen „nepatrnému počtu destilátů, 
které získají nejlepší hodnocení od všech čle-
nů poroty“. Jde o nejvýběrovější produkty na 
světě.
Tchajwanský výrobce se věnuje umění jed-
nosladové whisky od r. 2006. Kavalan zraje 
v amerických dubových sudech v intenzivní 
vlhkosti a horku a k jeho kvalitě přispívá i spe-
cifické subtropické podnebí a pramenitá voda 
ze Sněžné hory. 

Tchajpejská kancelář 
na festivalu ambasád
Tchajpejská zastupitelská kancelář v Praze 
(TECO) se 13. května zúčastnila již 2. ročníku 
úspěšného festivalu ambasád Food&Culture 
pořádaného v rámci farmářských trhů na dej-
vickém „Kulaťáku“. Připojila se tak k anglické, 
španělské, portugalské, polské, rumunské, ko-
rejské, thajské, malajské či jihoafrické kuchyni 
a dalším dohromady 37 ambasádám, jejichž 
lákavá nabídka upoutala pozornost více jak 
deseti tisíc návštěvníků.
V rámci dvou stánků, nad nimiž visela vlajka 
Čínské republiky a nápis TAIWAN, nabízela 
TECO tradiční sladké nadívané koláčky z lep-
kavé rýžové mouky mochi a zároveň prodá-
vala tchajwanské proslavené krabičky s rýží, 
zeleninou a vepřovým řízkem. 
Na stánek upozorňovaly vedle libých vůní též 

dva plakáty s fotografiemi významných ost-
rovních turistických destinací.
Nadšený potlesk sklidili i tchajwanští studen-
ti, kteří vystoupili na pozvání TECO s několika 
písněmi domorodých kmenů.

Další ročník veletrhu 
Svět knihy za námi
Na 23. ročníku veletrhu Svět knihy, který se 
od 11. do 14. května konal na pražském Vý-
stavišti, nemohl chybět stánek Books from 
Taiwan, jehož hlavním posláním je rozšiřovat 
povědomí o tchajwanské literatuře respektive 
o Tchaj-wanu samotném. Nalézt jste jej mohli 
ve velkém sálu v tzv. sekci národních prezen-
tací na tradičním místě v těsném sousedství 
expozice izraelského velvyslanectví. 
Jako obvykle si zájemci mohli prohlédnout 
žán rově pestrou kolekci knih sahající od krás-
né literatury přes publikace naučného charak-
teru až po knihy pro děti. Nedílnou součástí 
byly i čínské překlady české literatury vydané 
na Tchaj-wanu. Šlo o díla např. Jaroslava Sei-
ferta, Bohumila Hrabala či Václava Havla. 
Konečně i letos jsme zájemcům nabízeli k pro-
deji knihy z nakladatelství IFP, které se v po-

sledních několika letech věnuje i vydávání mo-
derní a současné tchajwanské literatury. Nově 
se na pultu objevily dva tituly, a to Strážce 
mého osudu od autorky Čchen Jü-chuej a Děti 
solných polí od spisovatelky Cchaj Su-fen. Zá-
jemcům je prodávala samotná překladatelka 
Jana Benešová. 


