
Praho, v srdce hleď!
Jak oslavit Rok polského romantismu? 
Rozhodně s básněmi a třeba i projížďkou na 
kole ve dvou! Na padesáti Rekolech můžete 
v listopadu najít deset citátů z básní Adama 
Mickiewicze a po naskenování QR kódu 
vyhrát deset projížděk pro dva. Kromě toho 
si všichni mohou sdílením fotky s hashtagem 
#RomantikaPraho na Instagramu zasoutěžit 
o básnické sbírky současných polských 
autorů. Hledejte, čtěte, sdílejte a projíždějte 
se! Ve spolupráci s projektem Praho! a Rekola.cz. 

www.prahoproject.cz

3KinoFest
Filmové novinky ze zemí střední Evropy – už podeváté na 3Kino-
Festu! Na programu je opět hojnost polských filmů, mimo jiné i pol-
ský kandidát na Oscara, film režiséra Jerzyho Skolimowského ÍÁ, 

který má neobvyklého hlavního hrdinu – osla. V progra-
mu zaujme i sekce věnovaná výročí spisovatele a malíře 
Bruna Schulze. A doprovodný program nabízí polskou 
výtvarnou lahůdku: jednodenní výstavu nově objeveného 
obrazu Tamary Łempické, významné představitelky stylu 
art deco.

www.3kino.cz

Večery s polskými reportéry 
/ Čečenská válka Wojciecha 
Jagielského
Jak souvisí probíhající válka na Ukrajině s tou rusko-čečenskou? 

Jeden z nejuznávanějších současných polských 
zahraničních reportérů Wojciech Jagielski se jako novinář 
účastnil ozbrojených konfliktů v Gruzii, Čečensku, 
Afghánistánu nebo Tádžikistánu a vývoj v postsovětském 
prostoru dlouhodobě sleduje. V nakladatelství Absynt mu 
nyní po afghánských reportážích Modlitba za déšť (2018) 
vychází nový překlad: Kamenné věže věnované Čečensku. 
Jeho kniha nepřibližuje pouze samotný střet s Ruskem, 
ale také jeho kulturně-společenské příčiny, a představuje 
jedinečnou možnost porozumět dnešním čečensko- 
-ruským vztahům. Večer moderuje překladatelka knihy, 

publicistka a bývalá disidentka Petruška Šustrová. 

www.vaclavhavel.cz

Polské dny
v Ostravě 
Z listopadového programu doporučujeme například koncerty tří 
výrazných muzikantek: česko-polské písničkářky Beaty Bocek, 
violoncellistky a zpěvačky z dua Tara Fuki Doroty Barové nebo 
multiinstrumentalistky Karoliny Ciché, která se inspiruje tradicemi 
různých národů, Židů, Tatarů, Karaimů, Bělorusů a Ukrajinců. 
Hosty diskusí v Centru Pant budou reportér Wojciech Jagielski či 
historik Paweł Ukielski. Konzulát Polské republiky v Ostravě zve na 
Den otevřených dveří a v Mléčném baru Naproti můžete ochutnat 
polské speciality. Celý program najdete na:

www.polske-dny.cz

9. 11. / 18:00
Praha / Aula AVU, 
U Akademie 172/4

10. 11. / 18:00
Praha / Fakulta stavební ČVUT, 
Katedra architektury, Ateliér D, 
Thákurova 7/2077

21. 11. / 19:30
Praha / Božská Lahvice, 
Bílkova 122/6

23. 11. / 18:00
Praha / Božská Lahvice, 
Bílkova 122/6

16. 11.― 
― 3. 9. 2023

Praha / Muzeum Hl. m. Prahy, 

Dům U Zlatého prstenu, 

Týnská 630/6

1.―30. 11.
Praha 

8.―18. 11.
Praha / Městská knihovna 

v Praze, Mariánské náměstí 1

8.―12. 11.
Praha / Bio OKO, 

Františka Křížka 460

Den na tržišti 
/ život obyvatel 
středověké 
Wrocławi
Výstava o vratislavském náměstí Nowy 
Targ, jež ve středověku pulzovalo životem. 
Šlo o jedno z centrálních prostranství 
města, kde se křížily komunikační trasy 
mezi Západem a střední Evropou a nepřímo také mezi Evropou 
severní a východní. Exponáty prezentované na výstavě byly 
získány díky novým archeologickým výzkumům, a umožňují tak 
rekonstruovat vývojový rytmus středověkého města a každodenní 
život vratislavských obyvatel na rozhraní kultur. Výstavu pořádá 
Muzeum Hlavního města Prahy ve spolupráci s Městským muzeem 
ve Vratislavi.

www.muzeumprahy.cz

Huculská sága Stanisława 
Vincenze
Uvedení nového českého překladu dvou dílů ceněné Vincenzovy 
tetralogie Na vysoké polonině o krajině, lidech a životě Huculska, 
karpatského regionu Verchovyna. Huculské písně přednesou 
Wacław a Erdmute Sobaszkovi z polského divadla Teatr Węgajty 
a Ljubov Plavska, zpěvačka a hudebnice z Ukrajiny. Promítání 
filmových záznamů výprav Teatru Węgajty do Huculska. 
Večerem bude provázet David Zelinka, překladatel knihy vydané 
nakladatelstvím Malvern.

Večer Bruna Schulze 
/ Kniha dopisů a klezmer
Před osmdesáti lety, 19. listopadu 1942, byl v drohobyčském 
ghettu zabit talentovaný polsko-židovský spisovatel a výtvarník 
Bruno Schulz. Večer věnovaný autorově korespondenci, jejíž část 
se po válce podařilo zachránit, uvede překladatelka, judaistka 
a polonistka Hanele Palková, a redaktor Jan Jeništa. Ukázky 
přečte redaktor Českého rozhlasu Libor Vacek. Součástí večera 
bude komorní koncert klezmer hudby v podání akordeonistky 
Anežky Gebauerové a houslisty Jiřího Macháčka, šéfredaktora 
nakladatelství Protimluv a českého vydavatele Schulzovy Knihy 
dopisů. Večer se koná ve spolupráci Polského institutu v Praze 
a Židovského muzea v Praze.

www.bozskalahvice.cz

Impérium 
a národy: 
Historické 
kořeny 
rusko-ukrajinské války
Proč Rusko potřebuje Ukrajinu? Jaké jsou historické zdroje 
ukrajinské identity? Může existovat Rusko, které nevede imperiální 
politiku? Prof. Andrzej Nowak, odborník na moderní dějiny 
východní Evropy, bude hostem Collegium Europaeum (23. 11. na 
FF UK) a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (24. 11.) 
Zajímavý Nowakův text Odkud se vzala Ukrajina? si můžete přečíst 
také v revue Kontexty (4/2022).

@PLInst_Prahapolskyinstitutwww.instytutpolski.pl/praha #polinst_praha

17. 10.― 15. 11.
Ostrava

knihovna
otevírací doba v listopadu
úterý 14:00—18:00
čtvrtek 10:00—13:00 
pátek 11:00—15:00

Ve dnech 1.—4. listopadu, 11. a 17. 
listopadu bude knihovna uzavřena.

7. 11. /19:00 
Praha / Knihovna Václava 
Havla, Ostrovní 129/13

Nezlomní a obětovaní 
Hlavním tématem 3. ročníku festivalu, který 
pořádá Muzeum paměti XX. století, je filmo-
vá reflexe atentátu na Reinharda Heydricha. 
V programu se objeví i dva polské filmy, které 
představí přípravy, průběh a důsledky aten-
tátu na „kata Varšavy“, generála SS a policie 
Franze Kutscheru. Tato operace byla nejvý-
znamnější úspěšnou odbojovou akcí zaměře-
nou proti vysokému funkcionáři německého 
represivního aparátu na území Generálního 
gouvernementu.

www.muzeum20stoleti.cz

Významy modernismu
Piotra Piotrowského
V rámci mezinárodní konference The Exhibition 
as Medium in the Bloc budou představeny 
do češtiny nově přeložené knihy polského 
historika a teoretika umění Piotra Piotrowského 
(1952–2015), mj. výbor z jeho textů nebo 
klíčová studie Významy modernismu. K historii polského umění 
po roce 1945. Diskutovat budou Agata Jakubowská, Magdalena 
Radomská, František Zachoval, Tomáš Kolicha, Martin Škabraha 
a Pavlína Morganová.

Co je architektura? 
/ Robert Konieczny 
V rámci cyklu volných přednášek vystoupí oceňovaný polský 

architekt Robert Konieczny, který mimo jiné stojí za 
proměnou ostravského komplexu jatek, kde vznikl 
prostor pro galerii současného umění Plato. Navrhoval 
také Centrum dialogu Národního muzea ve Štětíně 
nebo novátorské rodinné domy. Jako prvnímu polskému 
architektovi mu bude při této příležitosti uděleno čestné 
členství v české Obci architektů.

listopad2022
Polský institut
v Praze

Mezinárodní festival 
jazzového piana / Aga Derlak
Jazzové klavírní večery pokaždé nabízejí recitály hned dvou 
zajímavých interpretů z různých zemí. V listopadu vystoupí 
belgický klavírista Jef Neve a polská klavíristka, skladatelka 
a hudební pedagožka Aga Derlak. Její inspirací je nejen současný 
jazz, ale i folklor a klasická hudba 20. a 21. století. Předností 
živých vystoupení této absolventky katovické hudební akademie 
a prestižní bostonské Berklee College of Music jsou především 
nezkrotná exprese a nezadržitelná tvůrčí svoboda. 

www.jmw.cz

Bardzo fajný festival 
Desátý ročník festivalu představí výběr nových 
oceněných netuctových filmů o současném Polsku, 
například rapový muzikál Ti druzí podle knižní předlohy 
Doroty Masłowské, dokument Film z balkónu nebo 
krátkometrážní animovaný dokument We have one 
heart. Ve spolupráci s Aeroškolou proběhne program 
pro dětské diváky – projekce krátkých pohádek 
Začarovaná tužka a dílna. Bar nabídne tradiční 
i netradiční drinky s polskými akcenty. Pořádá spolek 
Popular za podpory Fundacja Volens. 

https://bardzofajny.cz

Visegrád čte poezii a diskutuje  
Společným večerem zakončí svou tvůrčí rezidenci v rámci 
Visegrádského programu pro spisovatele tři básníci a jedna 
básnířka. Vystoupí Katarzyna Michalczak, Šimon Leitgeb, Marcel 
Lacko a Ádám Vajna. Pořádá Institut umění, tlumočeno do češtiny. 
25. 11. se uskuteční také diskuse v Českých Budějovicích.

www.idu.cz

Nový mural Ryszarda Siwiece 
v Praze  
Nedávno jsme si připomněli výročí skonu Ryszarda Siwiece, jenž se 
8. září 1968 upálil na protest proti invazi vojsk varšavské smlouvy 
do Československa. Teď u jeho pomníku na zdi Ústavu pro studium 
totalitních režimů vzniká nástěnná malba, která připomíná jak 
Ryszarda Siwiece, tak samotnou okupaci. Sledujte naše sociální 
sítě, ať vám neunikne slavnostní odhalení v následujících týdnech! 

Poláci, Češi a romantismus 
/ téma časopisu Souvislosti  
Proč se polští spisovatelé dodnes vymezují vůči romantismu? 
Znali se polští a čeští romantici?  V tematickém bloku třetího čísla 
Souvislostí, které vyjde v listopadu, najdete rozhovor s Joannou 
Goszczyńskou a Olafem Krysowským a texty Marie Janion, 
Marka Bieńczyka, Krzysztofa Siwczyka nebo Jiřího Trávníčka. 
Rok polského romantismu vyhlásil polský sejm u příležitosti 
letošního 200. výročí vydání přelomové sbírky Balady a romance 
nejvýznamnějšího polského romantického básníka Adama 
Mickiewicze. 

Aga
Derlak
PIANIST,  COMPOSER,  EDUCATOR

25. 11. / 19:00
Praha / Nuselská radnice, 
Táborská 30

29. 11. / 19:00
Praha / Lisztův institut, 
Rytířská 25–27

23.―24. 11.
Praha, Brno

25.―26. 11.
Praha

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

