
Litevský velvyslanec si prohlédl výstavu 
12.2.2019 

Poděbrady /FOTOGALERIE/ - Podobn ě jako v minulých letech, tak i letos 
pokračuje vedení zdejšího Domova pro seniory Luxor v přátelských 
setkáních s vysokými představiteli evropských zemí. Tentokrát přijal 
pozvání mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky 
v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem. 

 

 

Litevský velvyslanec se vrátil do Poděbrad, kde na začátku 90. let studoval. | Foto: Deník / 
Milan Čejka 

Vzácná návštěva se dočkala tradičního slovanského přivítání, tedy chlebem a solí. 
Součástí zahájení byl i společný přípitek s popěvkem Živijó. „Náš národ je součástí 
Pobaltí, ale s Českou republikou nás historicky mnohé spojuje. Připomenu, že 
královský rod Jagellonců pocházel z Litvy, ostatně Vladislavský sál na Pražském 
hradě nese jméno slavného jagellonského krále. Jan Žižka bojoval v řadách vítězné 
polsko - litevské armády proti vojsku německých rytířů v bitvě u Grunwaldu. A určitě 
by se našly další historické vazby. V podstatě mezi našimi zeměmi leží jenom Polsko, 
jinak bychom byly sousedy,“ uvedl úvodem velvyslanec. 



V další rozpravě pak přiblížil mnohé zajímavosti největší ze tří pobaltských zemí. 
Například do litevského jazyka, který je psán latinkou, patří hlásky č, š, ž. A inspirací 
se prý při vývoji litevštiny stala čeština. Navíc se zde stejně jako u nás stala součástí 
jazyka spřežka Ch. 

Poděbradští senioři zhlédli film o přírodních krásách Litvy a také měli možnost 
ochutnat tvrdý litevský sýr a typický litevský dort. Jednalo se o prazvláštní vysoký 
koláč medové barvy s vanilkovou polevou tvarem připomínající vánoční stromeček. 

Velvyslanec ochotně odpovídal na otázky z publika, ale čekal ho další program 
v poděbradském gymnáziu. Hosta přivítal ředitel školy Kamil Bříza a profesor Tomáš 
Kaura. „V Poděbradech nejsem poprvé, v letech 1992-1993 jsem patřil mezi studenty 
místního Ústavu jazykové a odborné přípravy na zámku,“ vysvětlil velvyslanec. Na 
chodbě školy byla nachystána výstava Dvacet pohledů na Litvu. Studenti si mohli 
prohlížet velkoformátové fotografie a potom se někteří zúčastnili besedy 
s představitelem pobaltské země. 
 

Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/litevsky-velvyslanec-si-prohledl-vystavu-20190211.html 


