TCHAJ-WAN
6/2016

Taipei Economic and Cultural Office, Prague

Informace
o Tchaj-wanu

Tchaj-wan má novou prezidentku
Během projevu, který byl nejvíce očekávanou
událostí inaugurace, hovořila prezidentka
o směru, kterým se bude nastupující vláda
ubírat ve vnitřní i zahraniční politice.
Nová vláda si za prioritu klade stimulovat růst
země a zvýšit její konkurenceschopnost na
mezinárodním poli prostřednictvím propagace pěti hlavních cílů průmyslového rozvoje.
Těmi jsou asijské Silicon Valley, biotechnologie
a medicína, zelená energie, národní obrana
a inteligentní stroje. Cíle odpovídají trendům
na světovém trhu a zároveň i potřebám nové
generace tchajwanského obyvatelstva.
V zahraniční politice se bude Tchaj-wan nadále držet zásad stability a kontinuity a bude
se zasazovat o univerzální hodnoty, jako jsou
mír, svoboda, demokracie a lidská práva. Prezidentka se vyjádřila i ke vztahům přes Tcha-

V pátek 20. května se Tsai Ing-wen oficiálně
stala čtrnáctou prezidentkou a historicky první
ženou v čele Čínské republiky na Tchaj-wanu.
Páteční inaugurační slavnost se také týkala
uvedení Chen Chien-jena do funkce viceprezidenta.

Alexandr Vondra na
inauguraci v Tchaj-peji
Alexandr Vondra (ODS), bývalý místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti a ministr obrany, se zúčastnil slavnostní inaugurace

Tchaj-wan je
příkladem úspěchu

Europoslankyně Evropského parlamentu
Michaela Šojdrová se 20. května zúčastnila
inaugurace nové prezidentky Tchaj-wanu.
Byla jediným českým voleným politikem
zastoupeným v delegaci Evropského parlamentu.
Během audience zmínila, že již jako poslankyně parlamentu ČR podporovala rozvoj

jwanskou úžinu. Jak uvedla, Tchaj-wan bude
respektovat mír a stabilitu v regionu, a vyzvala ke vstřícnému dialogu s pevninskou Čínou.
Podle prezidentky se Tchaj-wan hodlá podílet
na mezinárodní spolupráci v oblastech humanitární pomoci, lékařské péče, výzkumu a prevence nemocí, nadnárodní kriminality, globálního oteplování, změnách klimatu a světového
boje proti terorismu.

česko-tchajwanských vztahů. Paní Tsai Ingwen popřála mnoho úspěchů, pozvala ji na
návštěvu do Prahy a předala jí dárek symbolizující výročí Karla IV.
Z dalších setkání a rozhovorů vyplynulo, že
prezidentka, ministr zahraničí i předseda
parlamentu považují Českou republikou za
důležitého partnera v mnoha oblastech, zejména vědě, výzkumu a vzdělávání.
Po projevu prezidentky Šojdrová uvedla, že
„Tsai Ing-wen se projevila jako velmi pragmatická politička, která respektuje mandát
voličů a bude postupovat velmi zodpovědně v zájmu míru a stability v regionu“. Také
zmínila, že svoboda a demokracie přináší
Tchaj-wanu ekonomický růst a prosperitu.

nové tchajwanské prezidentky.
Akce, která proběhla 20. května, se za českou
stranu zúčastnil také zastupitel České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji Václav
Jílek.
Na inauguraci přijeli i představitelé slovenské
politické scény, bývalá předsedkyně vlády Slovenska Iveta Radičová a zastupitel Slovenské

ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji
Michal Kováč.
Během své návštěvy Alexandr Vondra navštívil
četné historické památky a nevynechal ani oblíbenou atrakci pozorování ptáků Národního
parku v Tchaj-peji.
Na fotografii zleva Václav Jílek, Alexandr Vondra, Tsai Ing-wen, Iveta Radičová a Michal
Kováč.

TECO uspořádala inaugurační slavnost

U příležitosti uvedení Tsai Ing-wen do čela
Tchaj-wanu a Chen Chien-jena do funkce viceprezidenta uspořádala Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (TECO) 20. května
recepci v pražském hotelu Augustine. Slavnos-

ti se zúčastnili čeští vládní představitelé, akademici, podnikatelé i novináři a zahájil ji pan
Lu Sheau-jung, zastupitel TECO.
Ve svém úvodním slově uvedl, že je to již po
třetí, co se na Tchaj-wanu střídá vládnoucí
politická strana. V této souvislosti zdůraznil
hladký průběh voleb, což označil za výraz politické stability a vyspělosti tchajwanské demokracie.
Pan Lu zmínil i česko-tchajwanské vztahy,
které jsou v současné době přátelské a stabilní. Dochází k intenzivní studijní i pracovní
výměně mládeže, ale i ke spolupráci v oblasti
obchodu, umění, vědy a techniky a cestovního ruchu. To slouží ke zlepšení vzájemného

Zájem o spolupráci ve
vzdělávání

Dne 3. května podepsal Lu Sheau-jung, zastupitel Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, a Václav Jílek, zastupitel České
ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji,
Společné prohlášení ke spolupráci v oblasti
vzdělávání.
Obě strany opětovně schválily a rozšířily
vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělávání
a poskytování stipendijních programů. K pro-

hloubení vztahů přispěje zajisté i program pracovních prázdnin, který byl schválen loni 28.
prosince a zahájen letos 18. dubna.
V současnosti se prohlášení týká 37 tchajwanských a 24 českých univerzit a počet výměnných studentů se nadále zvyšuje. Rostoucí
počet česko-tchajwanských výměnných pobytů dokazuje velký potenciál vývoje ve vyšším
vzdělávání a prohlubování vzájemného porozumění a kulturní spolupráce.

NGO Market

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář se ve středu 27. dubna zúčastnila
veletrhu neziskových organizací NGO
Market, který již po sedmnácté uspořádala Nadace Forum 2000 v prostorách Fora
Karlín.
Stánek TECO nabídl návštěvníkům velké
množství informací a materiálů o velmi
aktivní komunitě tchajwanských neziskových organizací, které se dlouhodobě
podílejí na mezinárodní humanitární pomoci.
Letošní ročník přilákal přes tři tisíce návštěvníků. Zájemcům představil veřejně
prospěšné organizace nejen z ČR, ale i ze
Slovenska, Rakouska nebo USA. Akce se
zúčastnilo celkem 225 vystavovatelů.

Země světa zamířily
na Tchaj-wan
Cestopisný měsíčník Země světa, který se
u nás těší veliké oblibě, zasvětil květnové vydání „Krásnému ostrovu“, neboli Formose, jak
Tchaj-wan poprvé nazvali portugalští moře-

Svět knihy představil
tchajwanský knižní trh
Stánek Tchajpejské hospodářské a kulturní
kanceláře se i letos zúčastnil mezinárodního
knižního veletrhu Svět knihy, jehož 22. ročník
se konal ve dnech 12. až 15. května na Výstavišti v pražských Holešovicích. Na letošním
literárním festivalu se představilo přes 400
vystavovatelů z celkem 27 zemí světa a přišlo
přes 40 tisíc návštěvníků.
Mezi významné zahraniční hosty festivalu patřil i tchajwanský nakladatel, zakladatel Locus
Publishing Company a pořadatel knižního veletrhu v Tchaj-peji, pan Rex How. Při své besedě seznámil posluchače se současnou situací
knižního trhu a produkce na Tchaj-wanu.

porozumění a prohloubení přátelských vztahů
obou zemí.

Rex How se zasloužil mimo jiné o vydání děl
významných českých autorů na Tchaj-wanu,
jako jsou Jaroslav Seifert, Milan Kundera, Michal Viewegh či Bohumil Hrabal, jehož knih se
na Tchaj-wanu prodalo na 35 tisíc výtisků.

plavci v 16. století.
Autoři speciálního
vydání nám zanechávají
ucelené
poselství z Tchajwanu,
doplněné
velkým množství
krásných fotografií a zajímavých informací.
Čtenář se postupně seznámí s geografií, stručnou historií ostrova, kulturou a zvyklostmi
tamního obyvatelstva, stejně jako s jeho proslulou pohostinností a vynikající kuchyní. Navštíví četné historické památky, ale i moderní
architekturu a nevynechá ani národní parky,
tchajwanské hory a četné přírodní útvary
a krásy, kterými je tento ostrov proslulý.
Živě popsané dojmy a zkušenosti z cest nejen potěší čtenáře s čirým zájmem dozvědět
se něco nového o tomto zajímavém ostrově
v jihovýchodní Asii, ale také poslouží jako
praktická cestovatelská příručka těm, kteří se
na Tchaj-wan chystají ať už za poznáním nebo
pracovně či za zábavou.
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