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1.
— 29. 9.

Polské dny v Plzni
1.—21. 9. / Studijní a věd. knihovna Plzeňského kraje 
Výstava Pasy pro život

1. 9. — 9. 10. / Stará synagoga 
Výstava fotografií Bracha / Požehnání

15. 9. / 19:00 / Moving Station 
Divadelní představení Kobietostan, po představení 
beseda s tvůrci a následující den workshop o divadle 
ve vězení

17. 9. / 17:00 / Studijní a věd. knihovna Plzeňského kraje 
Přednáška o Polsku za druhé světové války a promítání 
dokumentárního filmu Pasy Paraguaye

21. 9. / 17:00 / Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje 
Minikurz polštiny v rámci Evropského dne jazyků

22. 9. / 17:00 a 19:30 / Měštanská beseda 
Promítání filmů Pan T. a Ikar. Legenda Mietka Kosze 
ve Filmovém klubu Plzeň

25.—26. 9. / DEPO2015 
Polský program na Světě knihy Plzeň

26. 9. / 19:00 / Zach’s Pub 
Koncert Aga Twardoch Quartet / Pocta polským  
rockovým legendám

1.—30. 9. / DEPO2015 
Polský streetart — mural umělce Zbioka, vytvořený 
v rámci festivalu WALLZ. Kolektivní výstava 
WALLZ no. 1.

6. 10. / 17:00 a 19:30 / Měšťanská beseda 
Corpus Christi — film režiséra Jana Komasy ve 
Filmovém klubu Plzeň jako epilog Polských dnů v Plzni

3. 9.
/ 19:00 

Mezinárodní varhanní festival 
/ Karol Mossakowski
Mladý polský varhaník Karol Mossakowski je české-
mu publiku znám jako vítěz soutěže Pražského jara 
z roku 2013. Od té doby se však v jeho hudební dráze 
mnoho změnilo: stal se titulárním varhaníkem katedrá-
ly v Lille a nejnověji i rezidenčním varhaníkem Radio 
France v Paříži. Nyní v jeho podání v pražské Bazilice 
sv. Jakuba zazní skladby J. S. Bacha, F. Nowowiejského 
a L. Vierna.

www.auditeorganum.cz

2. 9.
/ 19:30 

Bardzo fajné filmové léto 
/ Říkejte mi Marianna
V dejvické Klubovně vás čekají delikatesy, 
předfilm z partnerského festivalu Filmowe 
Podlasie Atakuje a projekce dokumentu 
Říkejte mi Marianna Karoliny Bielawské. 
Uvádí spolek Popular za podpory Česko-polského fóra.

www.facebook.com/bardzofajnyfestival

Respect Festival / Motion Trio
Festival na Rohanském ostrově potěší milovníky dobré 
hudby vystoupením polského akordeonového Motion 
Tria. Skupina známá svou všestranností (má na svém 
kontě i úspěšnou filmovou hudbu) doveze svůj „akor-
deonový crossover“ s prvky jazzu, world music, rocku, 
ale i klasické hudby.

www.rachot.cz

Design helps 
/ výstava Designbloku
Novinkou festivalu Designblok bude letos plenérová 
výstava Design Helps v Praze na Kampě. Ta představí 
návrhy a díla designérů, která pomáhají ve zdravotnictví, 
sociální péči nebo v oblasti životního prostředí. Polsko 
zastupuje Ewa Hiller.

www.designblok.cz

Febiofest / Corpus Christi
Festival nabídne distribuční premiéru veleúspěšného 
filmu Corpus Christi (mj. nominace na Oscara) režiséra 
Jana Komasy. Distributorem v ČR je Asociace českých 
filmových klubů. Animovanou tvorbu reprezentuje film 
Mariusze Wilczyńského Zabij to a opusť město, jemuž 
propůjčily své hlasy významné herecké osobnosti a usly-
šíte v něm i Andrzeje Wajdu.

www.febiofest.cz

Letní slavnosti staré hudby 
/ Galantní dialog
Koncert dua (a manželského páru) Anny a Krzysztofa 
Firlusových v Zrcadlové kapli Klementina přinese zají-
mavý souzvuk cembala a violy da gamba v řadě barok-
ních skladeb uváděných v české premiéře – například 
sonátách Bachova žáka Carla Friedricha Abela, objeve-
ných nedávno v univerzitní knihovně v Poznani.

www.letnislavnosti.cz

3. 9.
/ 19:30 

6. 9.

10. 9.
/ 19:00 

   40. výročí Solidarity 
31. srpna 1980 vznikl v gdaňských loděnicích Nezávislý 
odborový svaz Solidarita. První nezávislé odbory ve 
východním bloku s masovou účastí otřásly mocenským 
monopolem komunistické strany.

30. 8. / 20:00 / www.meltingpotforum.com 
Online diskuse 

1. 9. / 17:00 / Knihovna V. Havla, Ostrovní 13, Praha 1 
Diskuse My a Solidarita 
Jak vývoj v Polsku a vznik Solidarity vnímala 
československá společnost? Do jaké míry ovlivnil český 
disent? Diskutující: Jáchym Topol, Alexandr Vondra 
a polský historik Łukasz Kamiński. 
www.vaclavhavel.cz

Na 31. 8. chystáme v Praze také videomapping a v prů-
běhu září polsko-český mural. 

Polsko-český literární podzim
Květnový Svět knihy s Polskem jako čestným hostem 
musel být zrušen, ale o současnou polskou literaturu 
nepřijdete. Zveme na setkání s autory a novými pře-
klady do češtiny, která budou probíhat až do listopadu. 
Spoluorganizátoři: Instytut Książki, Svět knihy, České 
literární centrum.

16. 9. / 19:00 / 3Kino Centrála, V Jámě 699/1, Praha 1 
Ota Pavel očima Aleksandra Kaczorowského 
Přední polský bohemista a publicista představuje živo- 
topis Oty Pavla Pod povrchem (Host 2020, překlad 
Martin Veselka), a to přesně 90 let po autorově naro-
zení. Moderuje Tomáš Němeček. Nutná registrace na 
www.3kino.cz

Svět knihy Plzeň / DEPO2015, Presslova 14

25. 9. / 16:00 / Klempírna 
Kniha není pomník: jak číst život 
Oty Pavla nebo Věry Čáslavské? 
Pavel Kosatík v diskusi 
s Aleksandrem Kaczorowským.

26. 9. / 14:00 / Ateliér 
Ženy, slast, intimita. Marta Dzido 
a Barbora Baronová o ženách – 
nejen pro ženy. 

https://sk2020.svetknihy.cz

Středoevropská Cena Václava 
Buriana 
O vítězství v básnickém klání v Olomouci se utká 
polský básník, literární a filmový kritik Maciej Robert 
s Michalem Tallo, Yvetou Shanfeldovou 
a Dagmarou Kraus. Cenu v kategorii 
Za kulturní přínos ke středoevropskému 
dialogu převezme Monika Sznajderman.

www.facebook.com/cenavaclavaburiana

Pasy pro život / prezentace 
výstavy a film
Výstava Pasy pro život a dokumentární film Pasy 
Paraguaye v Maiselově synagoze jsou věnovány jedineč-
né, dosud neznámé činnosti skupiny polských diplomatů 
a židovských aktivistů vedené Aleksandrem Ładośem 
(1891—1963). Během druhé světové války se vyráběním 

falešných pasů pokusili zachránit tisíce Židů před 
holokaustem. Odhaduje se, že bylo vydáno kolem 
10 000 „pasů pro život“, z nichž mnohé opravdu 
dopomohly svým majitelům k záchraně. Výstava 
se koná v rámci projektu Institutu Pileckého 
s podporou polského ministerstva kultury.

3Kino uvádí 
Po prázdninách obnovují dramaturgové festivalu 3Kino 
promítání v Městské knihovně na Mariánském náměstí 
v Praze.

21. 9. / 19:00 Sladký konec dne – s vynikající Krystynou 
Jandou v hlavní roli

23. 9. / 19:00 Pan T. – filmová perlička inspirovaná ži-
votem spisovatele Leopolda Tyrmanda a jeho Deníkem 
1954.

www.3kino.cz

Evropský den jazyků
V celé Evropě se na konci září konají kulturní akce 
představující evropské jazyky. My zveme na seznámení 
(nejen) s polštinou. Vyzkoušejte si své jazykové znalosti 
v on-line kvízu na www.denjazyku.eu a vyhrajte jed-
nu z cen. Chystá se i oblíbený speak-dating: 22. 9. od 
16:00 do 19:00 hodin si do pražské Pasáže Lucerna mů-
žete přijít popovídat v mnoha evropských jazycích.

28. 9.

22. 9.
/ 19:00 

21. 
a 23. 9.

22. 9.
/ 16:00 

18.
— 25. 9. 

9. 9.
— 11. 10.

3 x český Chopin / Děčín
Další z koncertů k 210. výročí narození Fryderyka 
Chopina zakotví v Děčíně, kde Chopin pobýval na 
zámku. V podání jednoho z nejzajímavějších českých 
klavíristů, Iva Kahánka, zazní například 
i slavný „Děčínský“ valčík op. 34 č. 1, který 
Chopin složil pro dceru majitele zámku 
Josefínu Thunovou.

www.zamekdecin.cz
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