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Vernisáž výstavy 
Listuj světem
Ponořte se do oceánu, projděte 
antickým labyrintem, poznejte lidský 
mozek nebo prozkoumejte tajemství 
hub! Putovní výstava zaměřená na 
polskou ilustraci v knihách pro děti přeložených do češtiny se po zastávce 
v Písku přesouvá do Mělníka. Potrvá do 31. března a na slavnostní zakončení 
spojené s předáváním knižních cen v soutěži je připraven také workshop pro 
děti.

www.mekuc.cz

17. 2. / 16:00 
Galerie Za Rohem 
Městská knihovna Mělník 
nám. Karla IV. 3359

Workshop o občanských 
shromážděních / Marcin 
Gerwin
Jak zapojit občany do řešení konkrétních veřejných problémů? 
Lze využit zkušenosti z posilování občanské participace na 
lokální úrovni i na úrovni celostátní? Polské samosprávy mají už 
mnohaleté zkušenosti s tzv. participativními rozpočty, v posledních 
letech se experimentuje i s občanskými 
shromážděními, které tvoří náhodně 
vybrané skupiny občanů, jež jsou však 
složeny s ohledem na demografická 
kritéria, jako je pohlaví, věk, sociální 
příslušnost aj. Taková skupina pak 
reprezentuje např. město a jejím úkolem 
je na základě přednášek odborníků 
provést důkladný rozbor daného 
problému a navrhnout doporučení 
a závazná rozhodnutí založená na 
poučeném konsenzu. Workshop o občanských shromážděních 
a jejich potenciálu pro ČR povede Marcin Gerwin, politolog, 
specialista na deliberativní demokracii a udržitelnost. Akce 
v angličtině, tlumočení zajištěno.

www.praha.camp

22. 2. / 17:00 
CAMP 
Vyšehradská 51, Praha 2

Rafał Blechacz & Mozart 

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK 
připravil dvojitý koncert – na programu 
tentokrát nebude polská hudba, ale pozvání 
přijal polský „klavírní zázrak“ Rafał Blechacz, 
vítěz Chopinovy soutěže ve Varšavě z roku 
2005. Orchestr bude řídit světově uznávaný 
dirigent polsko-ruského původu Andrzej 
Boreyko, který v současné době působí jako 
umělecký ředitel Národní filharmonie ve 
Varšavě.

www.fok.cz

9.—10. 2. 
/ 19:30
Obecní dům 
nám. Republiky 5, Praha 1

Jazz Poetry 

Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu přinese spojení poezie 
a jazzové hudby. Svou tvorbu představí dvě osobnosti mladé generace 
českých jazzových skladatelů: Martin Brunner a Štěpánka Balcarová. Právě 
Štěpánka Balcarová naváže na svůj úspěšný polsko-český projekt, album Life 
and Happiness of Julian Tuwim. Zhudebněné básně Juliana Tuwima zazní 
tentokrát v nové úpravě pro 
jazzové septeto a orchestr. 
Stejně jako na CD bude na 
koncertu zpívat polská vokalistka 
Małgorzata Hutek, vystoupí 
rovněž česko-polská sestava 
vynikajících jazzových hráčů.

www.socr.rozhlas.cz

10. 2. / 19:30 
DOX+  
Poupětova 793/1, Praha 7

30 let Visegrádské 
skupiny 

Dvě výstavy v Ostravě připomínají loňské 
30. výročí vzniku V4: První výstava představuje 
plakáty mladých výtvarníků oceněné mezinárodní 
porotou v soutěži uspořádané Ministerstvem 
zahraničních věcí Polské republiky a polským 
Sdružením tvůrců užité grafiky. Druhá výstava, 
kterou připravilo varšavské Národní centrum 
kultury, hravým způsobem přibližuje historii 
i současnost visegrádské spolupráce. Prezentuje 
také muraly – velkoformátové malby na domech, 
které vznikly v roce 2021 ve všech čtyřech 
hlavních městech zemí Visegrádské skupiny.

17. 1. — 24. 2.
Ostrava / Dvorana Úřadu 
městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz

Marzanna Bogumiła Kielar / 
Zatopený estuár 

Překladatelé Renata Putzlacher Buchtová a Michael 
Alexa uvedou nový výbor z tvorby polské básnířky 
Marzanny Bogumiły Kielar Zatopený estuár, laureátky 
mnoha prestižních literárních ocenění, mj. ceny 
Kościelských, Paszportu Polityki a Hubert-Burda-Preis. 
Večer moderuje básník a redaktor knihy Petr Borkovec.

www.fra.cz

1. 2. / 19:30
Kavárna Fra 
Šafaříkova 15, Praha 2

Dobré ráno s polštinou  
/ Čteme dětem… 

Herec Jan Szymik bude při „setkání na 
koberci” číst příběhy z knihy Ferdynand 
Wspaniały vynikajícího polského spisovatele 
Ludwika Jerzyho Kerna. Po čtení následuje 
dílna pro děti – budeme kreslit ilustrace, 
scénky či komiksy k textům, které zazněly. 
Zveme děti a rodiče, milovníky polského 
jazyka i úžasného Kernova díla. Rezervace 
a bližší informace do 11. 2. na telefonním čísle 
220 410 417 (úterý, čtvrtek, pátek) nebo na 
e-mailu beata.mocova@instytutpolski.pl. Program potrvá 
přibližně 100 minut. Akce je pro děti od 6 let, v polštině, 
vstup zdarma.

12. 2. / 10:00 
Polský institut v Praze  
Malé nám. 1  
(vchod z Karlovy ul. 27)

https://twitter.com/PLInst_Praha
https://www.facebook.com/polskyinstitut
http://www.facebook.com/polskyinstitut
https://instytutpolski.pl/praha/
http://www.issuu.com/polskyinstitutvpraze
https://www.instagram.com/polinst_praha/
https://www.instagram.com/polinst_praha/

