Polský institut
v Praze
3. 12.
/ 19:00

prosinec
2020

Zastavit
nákazu
z Polska!

Polsko-český literární podzim
na iliteratura.cz

V prosinci 1980 to chvíli vypadalo, že se vojska Varšavské
smlouvy pokusí zopakovat postup ze srpna 1968 a bratrskou pomoc poskytnou tentokrát Polákům. Na čtyřicáté
výročí tzv. Operace Krkonoše budou o přístupu československého režimu k „polské nákaze“ Solidarity diskutovat historici Petr Blažek, Łukasz Kamiński a další hosté. Online debatu bude moderovat Michael Žantovský.
Organizátoři: Knihovna Václava Havla, Polský institut
v Praze a Muzeum paměti XX. století.
www.vaclavhavel.cz

4.
— 11. 12.

Bardzo fajný festival online
Oblíbený festival proběhne letos na platformě Dafilms
CZ! Čekají na vás dokumentární filmy, pásmo krátkých
filmů pro děti a rodiče a workshop s ilustrátorkou Alžbětou Zemanovou. Ale také
delikatesy, tedy video recepty, jak si doma
připravit pierogi, bigos či uszka. Program
vznikl ve spolupráci s bělostockým festivalem Filmowe Podlasie Atakuje, ŻubrOFFka,
Dafilms CZ a za podpory Česko-polského
fóra a Polského institutu v Praze.
www.facebook.com/bardzofajnyfestival

7. 12.

Co je středovýchodní Evropa?
Dědictví polsko-litevské unie
a současnost
V názorové rubrice Nová orientace na portálu Forum24 vzniká tematický blok inspirovaný současnými událostmi
v Bělorusku. Odkud se bere kulturní a historická odlišnost
regionu „mezi Vislou a Dněprem“? Jak se dnes vyvíjejí
vztahy mezi zeměmi dávné polsko-litevské unie? A jak to
ovlivňuje současnou politickou situaci?

Inspirujte se nejen na vánoční nákupy. S portálem iLiteratura.cz jsme pro vás připravili sérii recenzí věnovaných
nejzajímavějším polským knižním novinkám v českém
překladu pro děti i dospělé. Recenze doplňují rozhovory
s autory nebo profily tvůrců.
www.iliteratura.cz

17. 12.

40 let Solidarity / speciální
příloha týdeníku Reflex
Jak ovlivnil vznik Solidarity dění v Československu? Jak
na překotné změny u severních sousedů reagovala česká
občanská společnost a jak komunistický režim? Proč první
přeshraniční spolupráce disidentů propojila zrovna Poláky
a Čechy? Co zbylo z dědictví Polsko-československé solidarity dnes? Na tyto a další otázky hledá odpovědi příloha týdeníku Reflex, která
přináší články historiků
a rozhovory s pamětníky.
www.reflex.cz

Na skok do Polska
/ Stolové hory
Všichni máme dost sedění
doma a rádi bychom mohli
zase svobodně cestovat. A co
když jsou kousek od vašeho
domova zajímavá místa v přírodě, která můžete objevovat
v klidu a v bezpečí i dnes?
Představujeme první z řady
miniprůvodců o místech poblíž česko-polských hranic,
která můžete navštívit i během jednoho dne. Brzy zdarma
na našem webu.

https://www.forum24.cz/rubrika/nova-orientace/

Právě vyšlo
8. 12.
/ 19:30

Mezinárodní festival jazzového
piana / Krzysztof Kobyliński
Tradiční prosincové sólové klavírní recitály se přesouvají do
online prostředí. Letošním polským hostem bude klavírista,
skladatel a kapelník Krzysztof Kobyliński. Pro jeho tvorbu
je typické propojení jazzu a etnické hudby – na různých
hudebních projektech spolupracuje například s muzikanty
z Izraele, Kolumbie či Itálie. Má za sebou bohatou uměleckou činnost i v oblasti elektronické hudby.

Pistorius & Olšanská 2020, překlad Michael Alexa
Dva dezertéři na cestě mrazivou krajinou v době napoleonských válek v předvečer bitvy u Borodina. Nenávist,
souboj, krádež, útěk, láska – v jednom románu, za
nějž byl ceněný polský prozaik nominován na několik
prestižních literárních cen.
Jakub Żulczyk / Oslněni světlem
Protimluv 2020, překlad Michael Alexa a Jan Faber

www.jmw.cz

9. 12.
/ 18:00

Eustachy Rylski / Podmínka

Polski Teatr Tańca na festivalu
CLASH!
Už jsme si pomalu zvykli na online debaty či filmové festivaly, nyní se pozornosti internetového diváctva nabízí
i taneční festival. Mezinárodní projekt CLASH! se zaměřuje
na kombinaci klasických forem tance s tancem současným.
Propojuje taneční soubory pěti zemí, z Česka se ho účastní
soubor 420PEOPLE a Polsko reprezentuje Polski Teatr
Tańca z Poznaně. Festival probíhá 8.–13. 12. Polské divadlo připravuje festivalový program ve středu 9. prosince.
www.clashproject.eu

Odvrácená tvář Varšavy jako města, které pohání kokain. Na večírcích celebrit i na koncertech v uzavřených
klubech. Tomuto světu vládne hlavní hrdina – dealer
Jacek. Může ale ze začarovaného kruhu vystoupit,
když bude chtít?
Marek A. Cichocki / Světy, které neznáme
CDK 2020, překlad Josef Mlejnek
Výbor z esejistiky, v níž se autor věnuje historicko-kulturně-filosofické reflexi kořenů polské národní
identity, ale také kritické analýze současných politických a společenských trendů. Vychází v rámci našeho
edičního projektu Samostatnost 1918.
Magdalena Jeleńska / Archistorie
Labyrint 2020, překlad Martin Veselka
Lidé od nepaměti staví domy, mosty, věže nebo chrámy. Z kamene, cihel a skla. Zábavná a neotřelá kniha
polské architektky otevírá nové pohledy na historii
architektury a staveb kolem nás. Polský originál byl
oceněn v soutěži o nejkrásnější knihu roku.

www.instytutpolski.pl/praha

polskyinstitut

@PLInst_Praha

