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#polskakniha
podstromecek 
Sledujte naše tipy na knižní 
dárky na sociálních sítích! 
Vybíráme pro vás to nejlepší 
z nejnovějších překladů polské 
literatury do češtiny.

40. výročí vyhlášení stanného práva 
v Polsku
Přesně před 40 lety se polský komunistický režim pokusil potlačit 
velkou občanskou vzpouru Solidarity a 13. prosince 1981 vyhlásil 
stanné právo. Toto výročí bude připomínat řada článků, pořadů 
a také beseda polských a českých historiků v Knihovně Václava 
Havla. Beseda se uskuteční ve středu 15. prosince od 19:00 a jejím 
spoluorganizátorem je Muzeum paměti 20. století. 

www.vaclavhavel.cz

30 let Visegrádské skupiny 
/ výstava plakátů

V Evropském 
domě v pražské 
Jungmannově 
ulici si můžete 
až do konce roku 
zajít na výstavu 
plakátů mladých 
výtvarníků. 
Jedná se o práce 
oceněné v soutěži 
uspořádané 
Ministerstvem 
zahraničních věcí 
Polské republiky 
a polským 
Sdružením tvůrců 
užité grafiky. 
Soutěže se mohli 
zúčastnit občané 
zemí V4 – ve 

svých návrzích připomněli historii, kulturní dialog 
a společné hodnoty zemí Visegrádské skupiny.

Dobré odpoledne s polštinou / 
Przygody małej Lupityny Gonzalez
Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci 
se s radostí schází a společně vyprávějí své příběhy. Pojďme 
se podívat do rodiny malé Lupitiny González, kde právě začíná 

Día de los Muertos – mexický 
sváteční Den mrtvých. 
Divadelní spolek Loutky 
bez hranic uvádí loutkové 
představení v polštině pro 
děti od čtyř let, které se koná 
v sále Polského institutu 
v Praze v pátek 10. prosince 
od 17:30. Po představení bude 
následovat výtvarná dílna, 
kde si děti mohou vyrobit 
magnetické loutky. 

Rezervujte si prosím místo telefonicky na 220 410 417 nebo 
e-mailem na beata.mocova@instytutpolski.pl.

Listuj světem / výstava polské 
ilustrace pro děti v českých 
překladech
Putovní výstava zavítala do zrekonstruovaného barokního 
prostoru galerie „Na faře“ v Dolním Bousově, kde se malí čtenáři 
mohou až do Vánoc seznámit s nejnovějšími polskými knihami.

www.knihovna.dolnibousov.cz

Polské Listy
Speciální příloha šestého čísla Dvouměsíčníku pro kulturu a dialog 
Listy se bude věnovat novinkám z polské prózy a non-fiction. 
Najdete v ní mimo jiné ukázky z knih Łukasze Orbitowského, 
Jerzyho Pilcha a Miry Marcinów nebo ceněné biografie Zygmunta 
Baumana z pera Dariusze Rosiaka. 

www.listy.cz

Cena Mariana Szyjkowského
Vyhlásili jsme nový ročník soutěže o nejlepší diplomovou 
a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko obhájenou 
v akademickém roce 2020/2021. Do soutěže o Cenu 
Mariana Szyjkowského se mohou až do 15. prosince 
hlásit autoři diplomových a bakalářských prací 

obhájených v uplynulém akademickém roce, 
jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž 
obsah se Polsku ve značné míře věnuje.

Józef Czapski
Pražský rodák se vrací. Malíř a spisovatel Józef Czapski 
je zřejmě nejslavnější polský umělec narozený v Praze. 
Na jeho rodném domě – Thunovském paláci v Nerudově 
ulici – bude 125 let od jeho narození odhalena pamětní 
deska. Připravujeme o Czapském také tematickou 
internetovou stránku www.czapski.cz, kterou 
zprovozníme v polovině prosince.

Jan Pamuła / 
Trienále SEFO 
2021
V Muzeu moderního umění 
Olomouc se ke svému závěru 
blíží retrospektivní výstava 
Jana Pamuły, zakladatele 
a průkopníka počítačového 
umění v Polsku – k vidění 
bude do 2. ledna 2022. 
V rámci Trienále se můžete 
seznámit i s celou řadou dalších polských 
kulturních osobností a děl, více najdete 
na webu Muzea moderního umění.

www.muo.cz
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