
Pražské jaro a Festival krátkých filmů zemí EU-2020 (English version on Page 2) 

 
Vážení přátelé, milí krajané, milovníci krásné hudby a zajímavé filmové tvorby, 
 
rádi bychom Vás tímto pozvali na již zahájený 75. ročník Festivalu Pražské jaro, který 
rovněž letos probíhá, vzhledem k výjimečné situaci, online. 
 
Česká centra spolu s ambasádami koncerty přenášejí na svých sociálních sítích. 
 
Máte tedy všichni jedinečnou možnost přenést se virtuálně do pražského hudebního 
prostředí a poslechnout si hudbu vybranou pro tento nejstarší hudební festival klasické 
hudby v České republice. 
 
Festival byl již tradičně zahájen 12. května, v den úmrtí našeho významného skladatele 
Bedřicha Smetany, hudebním cyklem "Má vlast" (https://youtu.be/YhSb09zHIfs). 
 
Sérii koncertů si můžete poslechnout online od 15.května 2020. 
 
Prosím, podívejte se na naše webové stránky a vyberte si koncerty, které Vás 
zaujmou: www.mzv.cz/ottawa 
 
Zde je odkaz s přehledem 
koncertů:  https://www.mzv.cz/ottawa/cz/kultura_a_prezentace/festival_prazske_jaro_u_vas_doma.html 

Více informací o jednotlivých koncertech můžete najít i na webové stránce 
festivalu  https://festival.cz/program/. 

_________________________________________________ 
 
Další pozvánka se týká 7. ročníku Evropského festivalu krátkých filmů, který již zítra zahajuje 
přehlídku zajímavé filmové produkce zemí Evropské unie. 
 
Festival krátkých filmů spolu s Delegací EU pro Vás připravil a promítání zajistí Kanadský 
filmový institut v Ottawě. 
 
Českou republiku reprezentuje letos loutkový snímek Dcera / Daughter Darii Kashcheevy, který 
již loni získal studentského Oscara spolu s dalšími oceněními. 
 
Letos byl tento působivý a originální film mezi pěticí krátkých filmů nominovaných na Oscara v 
kategorii nejlepší krátký animovaný snímek. 
 
Projekce Festivalu EU krátkých filmů je zdarma. Pro získání přístupu je třeba registrace na: 
  
https://www.cfi-icf.ca/eushorts 
 
********************************  
 

 

  



Prague Spring and European Union Short Film Festival-2020 

Dear friends and fans of beautiful music, 
 
we would like to invite you to listen and enjoy the 75th Prague Spring Festival, which 
you can watch this year online. 
 
The Festival is celebrating this year its 75th anniversary. 
 
The series of concerts will be available to you via online broadcasting from May 15th. 
 
Please check our website www.mzv.cz/ottawa (English version), where you find links 
with dates and time for individual concerts. 
 
For more information about the concerts you can check out the Prague Spring 
website: https://festival.cz/en/program/. 
 
_________________________________________________   
 
 
European Union Short Film Festival has been traditionally part of May 9th Europe Day 
Celebrations in Canada. 
 
This year it is its 7th edition and thanks to the support of the Canadian Film Institute, the 
Embassies of EU Member States and the European Union National Institutes for Culture 
(EUNIC) you can enjoy a wonderful film collection of 22 European short films. 
 
The Czech Republic is represented by Daria Kashcheeva's original and impressive 15 min. long 
film Dcera / Daughter. 
 
Ms. Kashcheeva studies animated film at FAMU in Prague and this particular film was one of 
nominees for Oscars 2020. It also took part at many other international festivals. The topic is 
about a relationship between Father and Daughter. 
 
The 7th EUSFF will be available for streaming online from May 14th to May 21st via the 
Canadian Film Institute website. 
 
 https://www.cfi-icf.ca/eushorts 
  
We wish you all to enjoy a wonderful music and the best of European cinema from the safety of 
your home. 
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