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 FILMOVÉ PROJEKCE 
  FILMOVÝ KLUB SPECIÁL      Vstup volný pro členy FK MKP a čtenáře MKP, ostatní 80 Kč, velký sál v 19.00
 7. 9. To / It PREMIÉRA (USA 2017, Andres Muschietti, anglicky, české titulky, 135 min., od 15 let) Každých sedmadvacet let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, 
  čeho se nejvíce bojíte – například krvelačného klauna jménem Pennywise. Nová adaptace slavného hororového románu Stephena Kinga.
  13. 9. Americký zabiják / American Assassin PREMIÉRA (USA 2017, Michael Cuesta, anglicky, české titulky, 112 min., od 15 let) Akční thriller o hledání pomsty. Podle špionážního románu 
   Vince Flynna. 

  FILMOVÝ KLUB MKP Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu. Cena legitimace 60 Kč, v prodeji v pokladně MKP
 12. 9. Po strništi bos (ČR 2017, Jan Svěrák, 111 min.) Rodina osmiletého Edy Součka byla na počátku Protektorátu nucena vystěhovat se z Prahy na venkov. Eda tu má najít a obhájit své místo
  v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od toho, který znal.       Vstupné 90 Kč, velký sál v 19.00
 19. 9. Dunkerk / Dunkirk (USA – VB – Francie 2017, Christopher Nolan, anglicky, české titulky, 107 min., od 12 let) Válečné drama o evakuaci obklíčených francouzských, britských a belgických 
  vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. V hlavních rolích Tom Hardy, Cillian Murphy a Kenneth Branagh. Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
 26. 9. Španělská královna / La Reina de España (Španělsko 2016, Fernando Trueba, španělsky, české titulky, 128 min., od 12 let) Generál Francisco Franco je připraven zafinancovat historický
  velkofilm o královně Isabele I., ale netuší, že se kromě herečky Macareny Granady (Penelope Cruz), která strávila několik let v Hollywoodu, skládá jeho realizační tým ze samých diletantů.
 Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00 

  FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu.  Vstupné 60 Kč, velký sál v 16.00
 19. 9. Muž jménem Ove / En man som heter Ove (Švédsko 2015, Hannes Holm, švédsky, české titulky, 116 min., od 12 let) Ove je bývalý předseda družstva vlastníků a terorizuje sousedy jako 
  samozvaný strážce pořádku. Zvrat v jeho životní rutině nastává s příchodem nových sousedů, mladé pákistánské rodiny, jejíž životní styl se mu zpočátku příčí. 
 26. 9. Já, Daniel Blake / I, Daniel Blake (VB – Francie 2016, Ken Loach, anglicky, české titulky, 100 min., od 12 let) Sociálně apelativní a v současnosti až nepříjemně aktuální snímek vypráví 
  příběh padesátníka, který se poté, co utrpí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí o podpůrné státní dávky. Spolu se svobodnou matkou Katie a jejími dvěma dětmi mají jedinou 
  šanci, jak uniknout bezdomovecké ubytovně – přijmout byt v neznámém městě 300 mil daleko. Zlatá palma z MFF v Cannes 2016.

  FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ  Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 18. 9. Richard Deacon – In Between (Německo 2013, Claudia Schmid, anglicky, české titulky, 90 min.) Setkání s tvorbou Richarda Deacona v rámci ukončení jeho výstavy v Galerii hlavního 
  města Prahy spojené s promítáním dokumentu Claudie Schmid o životě a díle umělce.  

  SOUČASNÝ ČESKÝ FILM Besedu s tvůrci moderuje Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.  Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00
 19. 9. Svět podle Daliborka (ČR 2017, Vít Klusák, 105 min., od 12 let) Lakýrníkovi Daliborovi K. táhne na čtyřicítku, přesto stále bydlí s matkou Věrou. Natáčí amatérské horory a skládá rozezlené 
  písně, má rád PlayStation, Facebook a obdivuje Adolfa Hitlera. V hledání plnohodnotného vztahu k ženě byl dosud neúspěšný, snad mu tedy radost přinese alespoň Jana, nová známost 
  ze sousedství. Sžíravě absurdní a ledově mrazivá tragikomedie přibližuje radikální světonázor „obyčejných slušných lidí".  

  FILM A SPIRITUALITA ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Projekce s úvodem a diskuzí uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.  Vstupné 90 Kč, velký sál v 19.00
 20. 9. Cesta času / Voyage od Time: Life´s Journey (USA – Německo 2016, Terrence Malick, anglicky, české titulky, 90 min.) Tvorbě filmu o počátcích i zániku vesmíru, vývoji sluneční soustavy  
  a o životě na planetě Zemi od mikroorganismů až po nekonečnou rozmanitost přírodních forem, včetně člověka, zasvětil vizionářský americký režisér bezmála čtyřicet let života. 

  FILM A HUDBA  Vstupné 90 Kč, velký sál v 17.00
 21. 9. Jonas Kaufmann: Moje Itálie (Německo – Itálie 2016, záznam koncertu, české titulky, 85 min.) Jonas Kaufmann vzdává hold Itálii a kultuře, jež ho přivedla k opeře. Kromě známých árií 
  připomene i skladatele Nina Rotu a jeho skladby k filmům 8 a ½ či Kmotr. Koncert byl natáčen v Teatro Carignano v Turíně za doprovodu Orchestra Sinfonica Nazionalle della RAI.

  BIO SKEPTIK aneb Večer obzvláště vytříbeného vkusu Po projekci následuje naprosto seriózní debata s Kamilem Filou a Vítem Zapletalem o kvalitách snímku. 
 21. 9. Holky na tahu (USA 2017, Lucia Aniello, anglicky, české titulky, 96 min., od 15 let) Komedie o pětici kamarádek z vysoké školy a jejich víkendovém setkání po deseti letech v Miami. 
  Jejich nespoutané řádění nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra.   Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

  3D PROJEKCE Ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč) určené k opakovanému použití.  Vstupné 90 Kč, velký sál v 18.00
 23. 9. Valerian a město tisíce planet (Francie – USA 2017, Luc Besson, český dabing, 137 min.) Valerián a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských území a jejich úkolem je 
  udržovat pořádek v celém vesmíru. Na rozkaz velitele se vydávají na společnou misi do ohromné mezigalaktické metropole Alfa, kterou obývají tisíce tvorů ze všech koutů galaxie. Zdá se, 
  že se jakési tajemné síly chystají ohrozit lidský rod!  

  SOUČASNÝ EVROPSKÝ FILM Projekci uvede Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D. Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
 25. 9. Dvojitý milenec / L'amant double (Francie 2016, François Ozon, francouzsky, české titulky, 107 min., od 18 let) Psychologicko-erotický thriller zachycuje Chloé, mladou křehkou ženu se sklony 
  k depresím, jež se bezhlavě zamiluje do svého psychologa Paula. Brzy ale začne zjišťovat, že v Paulově minulosti něco nehraje... Proč Paul přede všemi skrývá, že má bratra? 
  A jde skutečně o jeho dvojče, nebo jen o promyšlenou lež, kterou zakrývá své temnější já?  

 KONCERTY, TANEC
 8. 9. 8. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SBORŮ A ORCHESTRŮ V PRAZE 2017 / 8. PRAHA MUSIC FESTIVAL 2017 ve spolupráci s MusikReisenFaszination a Style travel agency. 
  Pěvecké sbory a orchestry ze všech koutů Evropy se představí krátkými vystoupeními různorodých hudebních stylů a žánrů. Diriguje Peter Laskowski, FDB.  Vstup zdarma, velký sál ve 13.00

 14. 9. ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČR uvádí Promenádní koncert.  Vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, místenky k vyzvednutí 1 hodinu před začátkem koncertu, velký sál v 17.00 

 16. 9. ANTONÍN GONDOLÁN A JEHO HOSTÉ  Vstupné 450 Kč, velký sál ve 20.00 
  Koncert k významnému životnímu jubileu legendy české populární hudby. Hosté: Jitka Zelenková, Martina Barta, Jan Bendig, Martina Balogová, David Kraus, Monika Bagárová, 
  Vojta Dyk, Erika Fečová, Tomáš Botló, Milan Kroka, Ondřej Gizman, Felix Slováček, Ester Pavlů. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ 
 6. 9. CESTA K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ ve spol. s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové. Přednáší MUDr. Kateřina Duchoňová.  Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00  

  MISTŘI UMĚNÍ VE SBÍRKÁCH EVROPSKÝCH GALERIÍ Přednáší PhDr. Jana Jebavá.  Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 11. 9. Rijksmuseum v Amsterdamu nabízí ve více než 200 sálech přehled malířského, sochařského i grafického umění, včetně mistrovských děl Rembrandta, Vermeera či Halse. 
 25. 9. Galleria degli Uffizi ve Florencii představuje průřez dějinami umění od antiky po baroko s důrazem na italskou renesanční tvorbu Giotta, Botticelliho, Raffaela a da Vinciho, ale i obrazy 
  Dürera, Cranacha, Rubense, Rembrandta nebo Caravaggia.

  FENG SHUI PRO KAŽDÝ DEN Přednáší Ing. Jiří Černák. Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
 11. 9. Feng shui – aby se vám dařilo ve všech oblastech. Své životní štěstí musíte prožívat ve všech oblastech a nastavit si správně energetickou rovnováhu. 
 18. 9. Feng shui – rozvíjejte svůj přirozený talent. Jak můžete odhalit typ a charakter své osobnosti? Jak si můžete vytvořit vlastní profil a budovat svůj talent?  
 25. 9. Feng shui – prostor pro životní rovnováhu. Váš domov je místo, kde trávíte nejvíce času. Jaké jsou zásady pro vytvoření kvalitního domova a šťastného života? 

  SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ uvádí… Přednáší PhDr. Jindřiška Juklíčková. Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 12. 9. Memoáry Heleny Čapkové jako generační výpověď ženy. Ve svých textech poukazuje Helena Čapková na rozdílnosti v nahlížení na literaturu, společenské postavení a vnímání žen 
  a mužů. Představuje jednotlivé generace a osoby známých jmen. Její dcera Helena Koželuhová byla významnou političkou, druhý manžel Josef Palivec byl československý vyslanec, 
  překladatel a básník, Pavel Brázda, vnuk, je v současnosti jeden z vysoce uznávaných malířů. A samozřejmě bratři Čapkové. 

 13. 9. S BŘETISLAVEM TUREČKEM O SITUACI NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ Přednáší Ing. Břetislav Tureček.  Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
  Po desetiletích politické stagnace a stability je Blízký východ v poslední době dějištěm celé řady dramatických událostí dopadajících nejen na obyvatele samotného regionu, ale i na okolní 
  svět. O kořenech a souvislostech vývoje bude hovořit znalec tohoto regionu, který se jím zabývá déle než dvacet let a napsal o něm čtyři knihy.

  KOLEM SVĚTA – cyklus cestovatelských přednášek Uvádí RNDr. Karel Wolf. Vstupné 100 Kč, velký sál v 19.00    
 15. 9. Aljaška a západní Kanada. Nedotčené přírodní scenérie lemované nejvyššími severoamerickými vrcholky sem lákají romantiky i dobrodruhy. Věnovat se budeme nejcennějším místům 
  jako jsou rezervace a národní parky, např. Denali s nejvyšší horou severní Ameriky. Uvidíte hejna velryb, kosatek, mořských vyder, lachtanů i tisíce lososů táhnoucích proti proudu řek.
  Přednáší cestovatel Miloslav Martan.
 22. 9. Nejkrásnější místa naší planety. Nejzajímavější místa na všech kontinentech procestujete prostřednictvím nové diashow. Těšit se můžete na neznámé kouty Afriky, Asie, Jižní Ameriky, 
  Nového Zélandu a ostrova Reunion. Ukážeme si sopky, solná pole, amazonskou džungli a další místa, která stojí za vidění. Přednáší RNDr. Karel Wolf.

 18. 9. VEČER S KARLEM ŠIKTANCEM Večerem provede básník a literární vědec Petr Hruška. Vstup zdarma, klubovna v 18.00
  Městská knihovna v Praze a Nakladatelství Karolinum připravili setkání s autorem, na kterém bude představen také projekt „Digitalizace básnického díla Karla Šiktance".

 19. 9. JAK SE UČIT (A NAUČIT) CIZÍ JAZYKY II. Přednáší Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D.   Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
  Účinné techniky, které pomáhají studovat cizí jazyky, vycházejí z metod, jakými se učí jazyky polygloti, lidé, kteří ovládají šest a více jazyků. Jak si efektivně rozvrhnout práci s časem 
  a nastavit cíle? Představíme si nejpoužívanější aplikace ve výuce cizích jazyků (brain training apps, flashcards a další).

 20. 9. MAURSKÉ UMĚNÍ V ANDALUSII ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o. Přednáší RNDr. Aleš Krejčí, CSc.  Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
  Bohaté výtvarné dědictví maurů, kterým se španělské umění inspirovalo, nedokázala překrýt ani silná katolizace. Příklady jsou mešity (Toledo, Córdoba), paláce (Sevilla), pevnosti (Málaga,
  Alhambra v Granadě), věže (Giralda v Seville), zahrady (Generalife v Granadě) atd. Více na www.world-trend.cz

 20. 9. POSVÁTNÉ VÝŠINY  Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00 
  Spisovatel a výtvarník Václav Vokolek se v novém přednáškovém cyklu zamyslí nad fenoménem posvátných výšin. Na šesti příkladech (Ararat, Sinaj, Olymp, Kailás, Avalon, Říp)  
  se pokusí ukázat konstanty (motiv počátku, středu a posvátna) mythopoetického vztahu člověka k přirozeným dominantám krajiny. 

  SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ Přednáší a středověké písně zazpívá RNDr. Mgr. Hana Blochová.   Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 21. 9. Bílý jednorožec a Černá madona. Symbol bílého jednorožce úzce souvisí se starověkou mysterijní praxí a byl ve středověku skrytou narážkou na jarní mystéria plodnosti. 

 26. 9. TAJEMSTVÍ ARCHEOLOGIE NA PRAŽSKÉM HRADĚ Uvádí Hynek Žirovnický.  Vstupné 60 Kč, malý sál v 19.00
  S archeologem Janem Frolíkem, který se specializuje na výzkum hradišť, měst a církevních staveb, pohovoříme o archeologických nálezech dokládajících nejranější historii Pražského 
  hradu. Co víme o nejstarší podobě pražského podhradí? O čem vypovídají objevená pohřebiště v areálu Hradu? Beseda bude doplněna projekcí unikátních záběrů a písněmi Petra Lutky.

 27. 9. ZERO WASTE – JAK A PROČ ŽÍT BEZ ODPADU  Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
  Zástupce neziskové organizace Bezobalu, která již třetím rokem v ČR úspěšně šíří principy předcházení vzniku odpadu nejen osvětou, ale i prakticky, představí bezodpadový životní styl. 

NETRADIČNÍ CESTY POZNÁNÍ
  ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ ve spolupráci s časopisem MEDUŇKA Přednáší Ing. Yvona Švecová. Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 13. 9. Hormonální jógová terapie pro ženy, muže a diabetiky dle Dinah Rodrigues. Metodu vycházející z hathajógy, kundaliní jógy a tibetské práce s energií si představíme i prakticky. 

  CESTA K RADOSTI A ŠTĚSTÍ ve spolupráci s časopisem REGENERACE  Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
 14. 9. Spící krasavice – příběh ženské sebeúcty. Jaké jsou psychologické, mythologické a spirituální aspekty vzniku ženského sebevědomí a sebetvoření? Zážitková přednáška je určena 
  ženám i mužům, kteří se zajímají o osobní i kolektivní proces tvorby sebevědomí člověka. Přednáší PhDr. Helena Šalátová.
 21. 9. Umění překonat sám sebe. Přehled psychologických a duchovních metod, které posilují vůli. Jak najít cesty k sebeovládání, zvítězit nad závislostmi, žárlivostí, urážlivostí a pýchou? 
  Proč je dobré se polepšit? Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

PŘIPRAVUJEME
 18. 10. KDYŽ ZAVÁLÍ HOT-JAZZ NEBO SWING!  Vstupné 490 Kč, velký sál v 19.30 
  Držte se pevně židlí! Prudký poryv synkop útočí! Když zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, nohy křepčí! Nový výběr podmanivých kusů, českých i amerických, 
  v koncertní show Ondřeje Havelky a Melody Makers.   

 19. 10. METROPOLIS s živou hudbou  Vstupné 200 Kč / studenti, důchodci 150 Kč, velký sál v 19.30 
  Fritz Lang natočil dnes již legendární snímek přesně před 90 lety. Při příležitosti tohoto výročí uvede festival německy mluvených filmů DAS FILMFEST nově restaurovanou verzi filmu  
  s originálním živým doprovodem uskupení FORMA. 

 26. 10. RUDY LINKA – ONE MAN SHOW ,,Tu kytáru jsem koupil kvůli…“ Velice upřímný večer plný hudby a příběhů ze života Rudyho Linky.     Vstupné 250 Kč, velký sál v 19.30

  Změna programu vyhrazena

 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
 Program − kontakt: Kulturní a vzdělávací centrum MKP, Mostecká 26, Praha 1, tel.: 257 532 908, 257 532 013


