
Delegace Poslanecké sněmovny ČR pod ve-
dením Petra Gazdíka (TOP 09) navštívila ve 
dnech 3. až 7. února Tchaj-wan. Mezi členy de-
legace byli např. předseda Česko-tchajwanské 
skupiny přátel Marek Benda nebo předseda 
parlamentního klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Skupina poslanců se krátce sešla s preziden-
tem Ma Ying-jeouem (Ma Jing-ťiouem), místo-
předsedou tchajwanského parlamentu Hung 
Hsiu-chuem (Chung Siou-čuem), ministrem 
dopravy Chen Jian-yuem (Čen Ťien-jüem) a ná-
městkem ministra Rady pro záležitosti pevniny 
(MAC) Lin Chu-chiaem (Lin Ču-ťiaem).

S výjimkou předsedy Bendy všichni ostatní 
účastníci navštívili Tchaj-wan poprvé. Cesta 
byla pro ně jedinečnou příležitostí, jak blí-
že poznat aktuální politickou, hospodářskou 

a společenskou situaci na ostrově, respektive 
tzv. vztahy přes úžinu. Návštěva zcela jistě po-
sílí i vzájemnou kulturní, turistickou a případ-
ně parlamentní výměnu.
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P o l i t i k a

Delegace českého parlamentu 
navštívila Tchaj-wan

E k o n o m i k a

HTC vážně zvažuje investici v ČR
Portál Aktuálně.cz 15. března uvedl, že tchaj-
wanský mobilní gigant HTC intenzivně zvažu-
je, že by v ČR zbudoval servisní a logistické 
středisko pro celou Evropu. To by mohlo vyrůst 
v Ostravě, Brně nebo Olomouci. Investice, kte-
rá by jen v prvním roce představovala 50 mili-
ónů dolarů, by mohla přinést až 1200 nových 
pracovních míst.
O tomto záměru jednala s nejvyššími předsta-
viteli firmy i české poslanecká delegace, která 
v únoru navštívila Tchaj-wan. Jak prohlásil 
premiér Sobotka, zájem HTC je důkazem toho, 
že tchajwanští byznysmeni mají s ČR dobré 
zkušenosti. Investor by mohl získat výhodné 

podmínky, mluví se kupříkladu o uznání plat-
nosti tchajwanských řidičských průkazů. Tuto 
výjimku pro Tchaj-wan chtějí prosadit dva 
účastníci únorové delegace, Petr Gazdík (TOP 
09) a Zbyněk Stanjura (ODS).

K u l t u r a

Knižní veletrh v Tchaj-peji se 
zaměří na českou literaturu

Mezinárodní knižní veletrh v Tchaj-peji, kte-
rý začal 1. března a potrvá další tři měsíce, 
si letos vybral za své téma paměť a řemeslné 
mistrovství. Návštěvníci sledují cestu do minu-
losti.
V květnu se veletrh zaměří na Bohumila Hra-
bala, známého například romány Obsluhoval 
jsem anglického krále či Příliš hlučná samota. 

Svou první sbírku Hrabal publikoval v roce 
1963 ve věku 49 let. Jeho díla inspirovala řadu 
filmových režisérů tzv. nové československé 
vlny - Věru Chytilovou, Jana Němce či Ivana 
Passera. Ti svými krátkými filmy interpretovali 
jeho humorné portréty obyčejných lidí. V roce 
1968 získal film Jiřího Menzela na motivy 
Hrabalových Ostře sledovaných vlaků Oscara 
za nejlepší cizojazyčný film. K oživení zájmu 
o autora došlo v 80. letech, kdy vznikly filmy 
Slavnosti sněženek nebo Postřižiny a později 
byl premiérově uveden dlouho zakázaný film 
Skřivánci na niti. Koncem března se do ČR 
vypraví několik předních tchajwanských spi-
sovatelů, aby zde načerpali podrobnější infor-
mace o filmech, které budou v rámci veletrhu 
uvedeny a na jejichž překladu do čínštiny se 
budou podílet.

P o l i t i k a

Delegace EP 
na Tchaj-wanu
Na pozvání ministerstva zahraničí Čínské 
republiky (Tchaj-wanu) zavítala ve dnech 
3. až 6. března na Tchaj-wan delegace 
Evropského parlamentu (EP) vedená čle-
nem výboru pro zahraniční věci Basem 
Belderem. V uplynulých několika letech 
EP schválil řadu rezolucí podporujících 
Tchaj-wan. Sehrál důležitou roli při za-
jištění bezvízového styku mezi Čínskou 
republikou a zeměmi Schengenské doho-
dy, podpořil významnější tchajwanskou 
účast v mezinárodních organizacích, např. 
v Mezinárodní organizaci pro civilní letec-
tví (ICAO), nebo se postavil za mírovou 
Iniciativu ve Východočínském moři. Bas 
Belder je dlouholetým blízkým přítelem 
Tchaj-wanu, opakovaně jej i navštívil.
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Podle tchajwanského ministerstva pro místní 
rozvoj počet zahraničních studentů, kteří po 
ukončení studia pracují na Tchaj-wanu, se 
v roce 2014 zvýšil o 68 procent na 1428. 
Ministerstvo prohlásilo, že tito studenti díky 
uvolnění předpisů posilují tchajwanské pra-
covní síly. 477 zahraničních studentů bylo 
podle něj během studia zaměstnáno, zhruba 
polovina z nich se uplatnila v profesních ob-
lastech jako obchod, elektronika, inženýrství 

a komunikační technologie a strojírenství. 
Většina z těch, kteří pracovního programu 
využívají, pochází ze zemí jihovýchodní Asie. 
Nejvíce je studentů z Malajsie, kteří tvoří 
celkem 15 procent. Druhou, respektive tře-
tí nejpočetnější skupinou, v obou případech 
s osmiprocentním zastoupením, jsou studenti 
z Hongkongu a Vietnamu.

V z d ě l á v á n í

Počet zahraničních studentů 
pracujících na Tchaj-wanu roste

L i t e r a t u r a

Setkání se současnými 
tchajwanskými autory

Tu r i s t i k a

Na Tchaj-wanu skončil 
lampiónový festival

V Knihovně Václava Havla se 23. března 
uskutečnila beseda se dvěma současnými 
tchaj wanskými autory, spisovatelkou Ping 
Lu (Pching Lu, nar. 1953) a spisovatelem Wu 

Ming -yi (Wu Ming-i, nar. 1971). Tvorba Pching 
Lu se vyznačuje silným kritickým tónem, kon-
troverzními tématy spjatými s historií Tchaj-
wanu, identitou ostrova a experimentováním 
s narativními technikami. Wu Ming-i je jedním 
z nejpřekládanějších současných autorů mladé 
generace. V jeho díle se mísí realismus s fanta-
zií, skutečnost se snem, dějinné události s vizí 

vzpomínek na budoucnost. Hosté hovořili o li-
teratuře, jazyce a společnosti na Tchaj-wanu 
i o vlastním díle. Zazněly ukázky jejich tvorby 
v originále i českém překladu. 
Setkání pořádal Orientální ústav AV ČR v rám-
ci programu Taiwan Spotlight pod záštitou Dr. 
Samuela Yina a Mezinárodního sinologického 
centra CCK při UK v Praze. Besedu moderova-

la prof. Olga Lomová, autorsky se na progra-
mu podílely Jana Benešová, Pavlína Krámská 
a Táňa Dluhošová.

Tradiční tchajwanský lampiónový festi-
val, který se letos konal ve městech Ping 
-xi (Pching-si) a Taichong (Tchaj-čung), 
skončil 15. března. Přilákal rekordních 
13 miliónů návštěvníků a podtrhl živé 
kulturní dění na Tchaj-wanu. 
Sedmnáctidenní událost byla slavnost-
ně zakončena extravagantní světelnou, 
hudební a zvukovou show. Zlatým hře-

bem večera byli historicky největší 
lampión ve tvaru ovce, který sahal 
až do výšky 23,4 metru, a závěrečný 
ohňostroj doprovázený vystoupením 
místních hudebních skupin. Letošní 
ročník lampiónového festivalu byl 
výjimečný i tím, že představil výtvo-
ry více jak deseti týmů z Japonska 
a pevninské Číny.

Mezi filmy, které letos uvede mezinárod-
ní filmový festival Febiofest, se objeví 
i tchaj wanský zástupce. Bude jím Velkou 
cenou na MFF v Benátkách ověnčený film 
Toulaví psi (2013) od věhlasného tchaj-
wanského režiséra malajského původu 
Tsai Ming-lianga. Ústředními postavami 
filmu jsou muž a jeho dvě děti, kteří pře-
žívají uprostřed nehostinného velkoměs-
ta. Můžete se opět těšit na minimální děj, 
dlouhé statické záběry, celkově zážitek 
navozující až meditativní stavy. Webový 
portál Lidovky.cz jej zařadil mezi deset 
tipů letošního ročníku.

K i n e m a t o g r a f i e

Film Tsai 
Ming-lianga 
na Febiofestu


