září 2018
Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Předprodej v pokladně MKP, tel.: 222 113 425, možnost rezervace vstupenek on-line: www.mlp.cz, www.facebook.com/kulturaMKP
Program − kontakt: Kulturní a vzdělávací centrum MKP, Mostecká 26, Praha 1, tel.: 257 532 908
FILMOVÉ PROJEKCE
		
FILMOVÝ KLUB MKP Vstup pouze s platnou legitimací FK. Cena legitimace 50 Kč, platí do 31.12. 2018, v prodeji v pokladně MKP.
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
11. 9. Úsměvy smutných mužů (Česko 2018, Dan Svátek, 92 min., od 15 let) Adaptace knihy Josefa Formánka o úspěšných chlapech, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života.			
18. 9. Láska bez bariér / Tout le monde debout (Francie – Belgie 2018, Franck Dubosc, francouzsky, české titulky, 107 min., od 12 let) Romantická komedie o svůdníku Jocelynovi, který se beznadějně a romanticky zamiluje do ženy upoutané na invalidní vozík.
19. 9. Studená válka / Zimna wojna (Polsko – Francie – VB 2018, Paweł Pawlikowski, polsky, české titulky, 89 min., od 12 let) Příběh velké osudové lásky polské zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora v kulisách Varšavy, Berlína a Paříže 50. let.
25. 9. Muž, který zabil Dona Quijota / El hombre que mató a Don Quijote (Španělsko – Belgie – VB 2018, Terry Gilliam, anglicky, české titulky, 132 min., od 12 let) Cynický režisér reklam Toby potkává během natáčení v malebné španělské vesničce starého pomateného
		
ševce, který se domnívá, že je Don Quijot a Toby jeho Sancho Panza.									
		
18. 9.
19. 9.
		
25. 9.

FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR Vstup pouze s platnou legitimací FK. Cena legitimace 50 Kč, v prodeji v pokladně MKP. 		
Vstupné 60 Kč, velký sál v 16.00
Chata na prodej (ČR 2018, Tomáš Pavlíček, 77 min.) Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním novému majiteli se matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu…
Escobar / Loving Pablo (Španělsko – Bulharsko 2017, Fernando León de Aranoa, anglicky, české titulky, 123 min., od 15 let) Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších
a nejnebezpečnějších lidí planety.
Mamma Mia! Here We Go Again (USA 2018, Ol Parker, anglicky, české titulky, 114 min.) Pokračování úspěšného muzikálu Mamma Mia! Opět s Meryl Streep a Amandou Seyfried v hlavních rolích.

		
15. 9.
		
29. 9.
		

BIO JUNIOR 														
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená (USA 2018, Genndy Tartakovsky, český dabing, 97 min.) 					
Vstupné 70 Kč, velký sál v 15.00
Oblíbená rodinka strašidel se vydává na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Z dovolené snů se ale stane noční můra.
Cesta do fantazie / Sen to Čihiro no kamikakuši (Japonsko 2001, Hajao Mijazaki, český dabing, 124 min.) 		
Vstup volný (vstupenky v pokladně), malý sál v 15.30
Dnes již kultovní dílo japonského mistra animovaného filmu, které svou fantaskní poetikou okouzluje děti i dospělé. Projekce v rámci Dne otevřených dveří MKP.

		
13. 9.
		
27. 9.
		

SOUČASNÝ FILM
Teheránská tabu (Teheran tabu, SRN – Rakousko 2017, 90 min., od 18 let) Rockové koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy íránské zákony tvrdě potlačují. Při cestě za svobodou a štěstím musí proto mladí protagonisté filmu riskovat.
Autorský celovečerní debut Íránce Aliho Soozandeha (1970). Lektorský úvod V. Hendricha. 									
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
Sweet Country (Austrálie 2017, 113 min., od 12 let) Svobodný Austrálec Sam se ve 20. letech 19. století dostává do křížku se zatrpklým válečným veteránem Harrym. Napínavý, suverénně zrežírovaný a vizuálně podmanivý australský western
Warwicka Thorntona o násilí a rasismu zadřených hluboko pod kůži získal Zvláštní cenu benátské poroty i nejprestižnější ocenění na MFF v Torontu 2017. Lektorský úvod V. Hendricha. 					
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00

		
FILM A SPIRITUALITA ve spol. s Akademickou farností Praha. Projekce s úvodem a diskuzí. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 		
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
12. 9. Mama Brasil / Benzinho (Brazílie – Uruguay – Německo 2018, Gustavo Pizzi, české titulky, 95 min.) Irenin svět jsou její čtyři synové, manžel snílek, nešťastně provdaná sestra, rozpadající se domek na předměstí Rio de Janeira, neustálý ruch, radost, slzy, moře…
		
15. 9.
		
22. 9.
		

3D PROJEKCE Ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč) určené k opakovanému použití. 			
Mission: Impossible – Fallout (USA 2018, Christopher McQuarrie, české titulky, 147 min., od 12 let) Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise a pokaždé v nich uspěl. Tentokrát však čelí úplně nové situaci a rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude
tentokrát vůbec jednoduché. 									
Vstupné 100 Kč, velký sál v 18.00
Predátor: Evoluce (USA 2018, Shane Black, české titulky, od 12 let) Elitní skupina vojáků provádí tajnou operaci na místě, kde havarovala loď Predátora. Velitel se rozhodne loď prozkoumat a nechat odvézt část vybavení, které ale Predátor po zotavení z pádu
lodi začíná hledat. 									
Vstupné 140 Kč, velký sál v 19.00

		
SOUČASNÝ ČESKÝ FILM 									
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
24. 9. Jan Palach (ČR 2018, 124 min., přístupný od 12 let) Drama posledních měsíců Palachova života evokuje okamžiky jeho rozhodnutí nastoupit cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a studenta filosofie stává „pochodeň číslo 1“. Lektorský úvod.
		
Besedu s režisérem R. Sedláčkem moderuje V. Hendrich.
		

FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ 									

Vstupné 80 Kč, velký sál v 16.00

27. 9. Gauguin (Francie 2017, Edouard Deluc, francouzsky, české titulky, 102 min., od 15 let) Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. Chce malovat v divočině, zcela svobodně, daleko od civilizované Evropy, ale potýká se tu se samotou, chudobou a nemocí.
		
BIO SKEPTIK aneb Večer obzvláště vytříbeného vkusu
27. 9. Rocky Horror Picture Show (USA 1975, Jim Sharman, anglicky, české titulky, od 15 let) Kuriózní parodie na béčkové horrory s trochou sci-fi a rockové muziky, která se časem stala nejlepším příkladem kultovního filmu.
		
Po projekci následuje debata s filmovým publicistou K. Filou a s V. Zapletalem o kvalitách snímku. 				
KONCERTY, TANEC, DIVADLO
6. 9. IX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SBORŮ A ORCHESTRŮ V PRAZE 2018 ve spolupráci s MusikReisenFaszination a Style travel agency.

Vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, velký sál v 15.00

20. 9. RADŮZA + KAPELA Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů představí písničky z prvních desek i ty zbrusu nové. 		
		
MEZINÁRODNÍ TROMBONOVÝ FESTIVAL PRAGUE BONE FEST 					
29. 9. Pulec octet tribute & Bart van Lier (NL) Koncert v rámci mezinárodního trombonového festivalu Prague Bone Fest. Koncert v rámci Dne otevřených dveří MKP.
30. 9. Přemysl Tomšíček Sextet & Bart van Lier (NL) & Zdeněk Němec Koncert v rámci mezinárodního trombonového festivalu Prague Bone Fest.

Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

Vstupné 370 Kč, velký sál v 19.30
Vstupné 250 Kč, studenti 150 Kč s platným ISIC, velký sál v 19.00

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ
		
PRAŽSKÉ TOULKY 			
Vstupné 40 Kč, PŘIJĎTE VČAS, odchod v 17.05 od malého sálu (max. 40 účastníků)
10. 9. Pražské kavárny I. Procházka připomene podstatná místa uměleckého života První republiky, kde se umění nejen diskutovalo, ale také vznikalo. Po stopách avantgardního hnutí Devětsil, Vítězslava Nezvala nebo Jiřího Wolkera. Provádí PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
17. 9. Pražské kavárny II. Kavárny v době První republiky nebyly pouze prostředím uměleckých tvůrčích skupin, ale výrazně zasahovaly do každodenního života pražských obyvatel. Součástí každé dobré kavárny byly čítárny. Fenoménem se staly také koncertní
		
a taneční kavárny. Provádí PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
19. 9. Pražské hostince I. Národní třída představuje mimořádně důležitou komunikaci uprostřed samého středu dnešní Prahy. Provádí PhDr. Karel Altman, CSc.
26. 9. Pražské hostince II. Staré Město pražské bylo od svého vzniku proslulé množstvím pozoruhodných hostinských podniků. Některé se dochovaly do dnešní doby. Provádí PhDr. Karel Altman, CSc.
		
11. 9.
		
19. 9.
25. 9.

RADKIN HONZÁK – setkání s českým psychiatrem, publicistou a vysokoškolským pedagogem Přednáší MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Psychosomatická prvouka Základy psychosomatického přístupu v moderním pojetí, tedy bio-psycho-sociálního s přihlédnutím ke spirituálním potřebám. Emoce jsou tělesné děje, které mají jak řídící funkci, tak své tělesné projevy, které mohou být vnímány
jako symptomy nemocí. 			
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
Psychopati mezi námi Psychopati jsou tvorové odlišující se od obyčejných lidí – nemají strach a mají oslabené i další emoce. Je to specifická odchylka s důsledky pro vnímání, rozhodování i jednání. 		
Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
Ať žijou mikrouti Chystaný rukopis o střevním mikrobiomu – nově objeveném orgánu, který se podílí na metabolismu, imunitě i řídících procesech. 								
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

		
10. 9.
17. 9.
24. 9.

FENG SHUI PRO ŽIVOT Přednáší Ing. Jiří Černák 								
Jaký je váš přirozený talent – typologie Feng Shui Váš přirozený talent byl dán právě vám, abyste ho rozvíjelii. Je smyslem vašeho života, ale musíte ho nejprve poznat.
Jak si vytvořit prostředí pro rozvoj talentu – prostředí podle Feng Shui V příznivých podmínkách se životu a stejně i rozvoji talentu se bude dařit.
Životní rovnováha – život podle Feng Shui bez zbytečného úsilí a vyčerpání Jako řeka by měl plynout i váš život. Využívejte vnější zdroje energie pro svoji sílu a energii.

Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00

		
PŘÍBĚHY TĚCH, KDO VĚDÍ… Přednáší Lenka Kaprhálová 								
12. 9. Ve svém těle cítím se skvěle Můžete mít sebelepší návod, jak docílit vysněné váhy či fyzické kondice. Bez motivace a správně dávkovaných změn se ale výsledek nedostaví.

Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00

		
SYMBOLY A ZNAKY V UMĚNÍ A ARCHITEKTUŘE Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová 						
13. 9. Symbolika hada Had byl odedávna významným symbolem, objevuje se v starověku i novověku. Je znám též z Egypta a Indie, kde odkazoval k duchovnímu vzestupu člověka.

Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

GENIUS LOCI – SKRYTÁ TVÁŘ ARCHITEKTURY Přednáší Vlado Milunič
						
13. 9. Příběh Tančícího domu Jak se nápad na originální stavbu reflektující společenské změny po Sametové revoluci zrodil? Původem chorvatský architekt představí také projekty, které zůstaly nerealizované.
		
KOLEM SVĚTA cyklus cestovatelských přenášek 								
14. 9. Vietnam od severu k jihu Cesta Karla a Jany Wolfových napříč Vietnamem od horských vesniček na severu země po deltu Mekongu na jihu se vším, co k tomu patří.
21. 9. Nový Zéland pěšky Martin Mařík zdolal tři tisíce kilometrů dlouhý Te Araora Trail od jihu k severu Nového Zélandu. Přijďte si užít jednu z nejhezčích zemí světa.
17. 9. ČESKOSLOVENSKÝ POÚNOROVÝ EXIL – nedílná součást našich moderních dějin Přednáší PhDr. Martin Nekola, Ph.D.
		
Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, jejich úsilí o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté.

Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
Vstupné 120 Kč, velký sál v 19.00

Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

		
LABORATOŘ MYSLI – série přednášek odborníků Národního ústavu duševního zdraví 						
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
17. 9. Nové modely fungování lidské mysli Jaký je vztah mezi mozkem a myslí, kdo je dirigentem celého neuronálního orchestru našeho mozku a jakým způsobem nás tento dirigent vede životem a jak nás chrání před jeho nástrahami? Přednáší prof. Jiří Horáček
		
KAPITOLY Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKA Historický ústav AV ČR ve spolupráci s MHMP						
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00
18. 9. Proměny národních tradic v době první republiky a komunismu Příklady svatováclavské, husovské a masarykovské tradice ukáže doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Nad rolí Slovenska v politice Maďarska v letech 1918 – 1919 se následně zamyslí
		
PhDr. Eva Irmanová, Csc.
		
MILION 21 – cestopis kulturních souvislostí									
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
18. 9. Na rovníku! Aneb v zemi pečených morčat. Jako první Čech žil Matěj Ptaszek na jihu Ekvádoru v osadě Cucanama pod legendárním "Spícím Inkou" v horách na farmě, kde pod vedením indiánského válečníka choval morčata na jídlo.
		
Připravte se na vzrušující besedu s dobrodruhem.
		
STŘET CIVILIZACÍ: AFRIKA								
Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
18. 9. Válka Zuluů Před úsvitem 11. ledna 1879 překročily britské koloniální oddíly řeku Mzinyathi a zahájily tak válku proti zulskému království, vojensky nejsilnějšímu domorodému státu černé Afriky. Přednáškou zahájí prof. Ivo T. Budil nový cyklus zaměřený
		
na koloniální dějiny a postkoloniální současnost černého kontinentu.
19. 9. ZÁSOBOVÁNÍ ŘÍMA V DOBĚ ANTIKY (ve spolupráci s ARS VIVA, www.arsviva.cz) Přednáší Pavel Hlinovský, CCMA 		
		
Historie zásobování a způsoby skladování potravin v Římě a okolí. Republikánské a císařské funkce úředníků dohlížejících na logistiku v podmínkách Říma a jeho provincií.

Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

20. 9. OSMIČKY V PRAŽSKÉ ARCHITEKTUŘE Přednáší Bohumil Vurm									
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
		
Znalosti středověkých kameníků a stavitelů dodnes nacházíme ve stavbách hlavního města. Jejich řemeslo zahrnovalo vědomosti o numerologii, astrologii či alchymii. Na jakých místech dnes najdete hlubší symboliku a skryté významy?
		
21. 9.
		

TAJEMSTVÍ ARCHEOLOGIE Uvádí Hynek Žirovnický
									
Vstupné 60 Kč, malý sál v 19.00
České Monte Carlo Kutná Hora je nejčastěji spojována s těžbou stříbra. Poslední velký archeologický nález se ale vztahuje k objevu hromadných hrobů s kostrami lidí ze 14. – 16. století. Nejnovější závěry zkoumání shrne PhDr. Jan Frolík, CSc. z Archeologického
ústavu AV ČR. Jako hudební host vystoupí kytarista Pavel Obermajer.

21. 9. INDIÁNSKÁ RODINA Z KMENE KOGI Z KOLUMBIE Osobní setkání s indiány a jejich moudrostí a poselství ze Srdce světa. 		

Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

		
LÍSTEK DO NOVÉHO SVĚTA 									
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
24. 9. Publicisté v exilu Jaké byli osudy exulantů, kteří během druhé světové války museli pro své politické přesvědčení, nebo pro svůj židovský původ odejít z domova a žili a pracovali v USA? Přednáší Daniel Řehák, bibliograf Ústavu pro českou literaturu AV
		
a specialista na krajanskou literaturu.
25. 9. III. kulatý stůl na téma "Bezpečné stáří" 								
		
Konference v rámci implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Pořádá MPSV ČR ve spolupráci s Magistrátem HMP a MK v Praze.

Vstup zdarma, malý sál 10.00 – 15.00

25. 9. NAKUPUJTE JÍDLO, NE ODPAD
Vstupné 60 Kč, malý sál v 19.00
		
Problematika nadprodukce odpadu se dostala do nové fáze. Plovoucí ostrov z plastů je velký jako Německo, do oceánu přibývá jedno popelářské auto plastů za minutu. Nad filosofickými souvislostmi této „krize“ se zamyslí Petr Hanzel z Bezobalu.
		
SHAKESPEARE A JEHO DOBA ve spolupráci s British Council. Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 				
26. 9. Jak se vám líbí Rosalinda, Orlando, Célie nebo vévoda Frederik…? Jak vyložit možné významy nejednoznačného názvu a dobové souvislosti vzniku díla?

Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

26. 9. Svobodné zednářství a 100 let moderní čs. státnosti Přednáší doc.PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 					

Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00

		
ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ ve spolupráci s časopisem MEDUŇKA Přednáší Antonie Krzemieňová 					
26. 9. Zdravé dítě aneb co je to imunita Bývají vaše děti často nemocné? Proč tomu tak je a lze se nemocem vyhnout nebo patří nerozlučně k dětství?

Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

PŘIPRAVUJEME
14. 10. PRAGUE CELLO QUARTET – koncert a autogramiáda. Mladí, neformální a inovativní – tak lze charakterizovat čtveřici violoncellistů
		
Show i originálním zhudebnění jazzových a popových skladeb, filmových melodií, nebo klasických děl. Více na www.pcq.cz, https://www.youtube.com/watch?v=qpbX7SbXOtU

Vstupné 380 Kč, velký sál v 19.30

17. 10. SPIRITUÁL KVINTET – koncert
									
		
Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových skupin, její tvorba je inspirována také hudbou renesance, českými a moravskými lidovými písněmi a odkazuje na české obrození.

Vstupné 360 Kč, velký sál v 19.30

24. 10. PAMATUJ – koncert písní Karla Kryla v podání kapely Missa 									

Vstupné 150 Kč, velký sál v 19.00

31. 10. ONDŘEJ HAVELKA & JEHO MELODY MAKERS to tentokrát vezmou od PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ 				
		
Koncertní show O. Havelky chce vzdát hold těm prvním deskám jazzovým, které odstartovaly novou éru populární hudby. Takže jako obvykle – swingová smršť až budou střepy z křaplavek lítat!

Vstupné 490 Kč, velký sál v 19.30
Změna programu vyhrazena

