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FILMOVÉ PROJEKCE
  FILMOVÝ KLUB MKP Vstup pouze s platnou legitimací FK. Cena legitimace 100 Kč, platí do 31.12. 2018, v prodeji v pokladně MKP.   Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
 6. 2. Odnikud (Německo – Francie 2017, F. Akin, české titulky, 106 min., od 15 let) Život Katji se otřese, když při bombovém útoku přichází o syna a manžela. V hlavní roli o pomstě a spravedlnosti exceluje Diane Kruger. 
 13. 2.  Nejtemnější hodina (VB 2017, Joe Wright, anglicky, české titulky, 125 min., od 12 let) Hrozba německé invaze je bezprostřední a W. Churchill jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině během krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin.
 15. 2.   Tři billboardy kousek za Ebbingem (USA 2017, Martin McDonagh, anglicky, české titulky, 115 min., od 15 let) Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili dceru. Protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat.  
 27. 2.  Zmenšování (USA 2017, Alexander Payne, anglicky, české titulky, 135 min., od 12 let) Program zvaný celulární miniaturizace vyvinuli norští vědci jako jeden z léků na hrozící přelidnění planety. Vidina zbohatnutí do programu přivede i Paula Safranka (Matt Damon).

  FILMOVÝ KLUB SPECIÁL    Vstup volný pro členy FK a čtenáře MKP, ostatní 80 Kč, velký sál v 19.00
 20. 2.  Akta Pentagon: Skrytá válka / The Post (USA 2017, Steven Spielberg, anglicky, české titulky, 115 min., od 12 let) Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers  
  o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu. V hlavních rolích Meryl Streep a Tom Hanks.

  FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR Vstup pouze s platnou legitimací FK. Cena legitimace 100 Kč, v prodeji v pokladně MKP.  Vstupné 60 Kč, velký sál v 16.00
 6. 2.  Největší showman (USA 2017, Michael Gracey, anglicky, české titulky, 97 min.) Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman) je vizionář, jehož upřímné nadšení je naprosto nakažlivé. Postupně sestaví fascinující show zaplněnou úžasnými žongléry, tanečníky, 
  akrobaty, vousatými zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmenšími i nejvyššími muži. Své úspěchy podporuje reklamní kampaní, díky níž se jeho jméno stává synonymem pro pořádně nafouknutou propagaci.
 13. 2.  Kolo zázraků (USA 2017, Woody Allen, anglicky, české titulky, 101 min., od 12 let) Plavčík Mickey (Justin Timberlake) nám vypráví příběh, který je možná trochu ovlivněn jeho bujnou fantazií. Život Ginny (Kate Winslet) není příliš šťastný, její manžel 
  (Jim Belushi) pracuje jako obsluha kolotoče. Klasická situace, prostřednictvím které Woody Allen odkrývá vrstvu za vrstvou lidské chování a vztahy…
 20. 2.  Místo splněných přání (Itálie 2017, P. Genovese, italsky, české titulky, 105 min., od 12 let) Záhadný muž sedí každý den u stejného stolu restaurace The Place, připraven vyslyšet a vyplnit největší přání návštěvníků. Co budou schopni udělat, aby získali to, co chtějí?
 27. 2.  Na konci světa (VB 2017, Francis Lee, 104 min., od 15 let) Francis Lee se ve svém citlivém příběhu milostného vzplanutí mezi anglickým farmářským synkem a rumunským migrantem dokázal vyvarovat předvídatelných klišé, která jsme si zvykli vídat 
  u podobných dramat s tematikou coming-outu. Navíc v době po brexitu je jeho film s proimigrantským podtextem tolik potřebným poselstvím naděje.

  BIO JUNIOR  Vstupné 70 Kč, velký sál v 15.00
 3. 2.  Ferdinand (USA 2017, C. Saldanha, C. Malkasian, J. McGrath, český dabing, 99 min.) Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi – zvláštností je, že ona je malá holčička, on velký býk. Jednoho dne si Ferdinand sedne na čmeláka a splaší se. Celou událost 
  vidí hledači býků pro zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým výkonem uchvátí natolik, že jej chytí a odvezou. Ferdinand je ale odhodlaný vrátit se ke své Nině.    
 17. 2.  Coco (USA 2017, Lee Unkrich, Adrian Molina, český dabing, 109 min.) Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel ocitne 
  v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu.     

  3D PROJEKCE Ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč) určené k opakovanému použití. Vstupné 110 Kč, velký sál v 18.00
 3. 2.  Thor: Ragnarok (USA 2017, Taika Waititi, český dabing, 130 min., od 12 let) Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok – zkázu 
  svého domova a konec asgardské civilizace – který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela.  

  BIO SKEPTIK aneb Večer obzvláště vytříbeného vkusu       
 1. 2.  Nit z přízraků / Phantom Thread (USA 2017, Paul Thomas Anderson, anglicky, české titulky, 115 min., od 15 let) Příběh muže natolik posedlého krásou a dokonalostí, až ztratí své city a emoce. Dokud nepotká ji a znovu se v něm neprobudí. S devastujícími 
  následky. Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis ohlásil po této roli konec kariéry. Po projekci následuje debata s redaktorem Aktuálně.cz Martinem Svobodou a Vítem Zapletalem o kvalitách snímku.  Vstupné 120 Kč, velký sál v 19.00
 8. 2.  Padesát odstínů svobody / Fifty Shades Freed (USA 2018, James Foley, anglicky, české titulky, 105 min., od 18 let) Vstupem Anastasie (Dakota Jonhson) a Christiana (Jamie Dornan) do manželství se vynalézavost a fantazie novomanželů teprve rozjíždí. 
  Ana je rozhodnutá pokračovat v úspěšně rozjeté kariéře a její rostoucí emancipace se záhy stane rizikem, protože z minulosti se vynoří bývalý Anin kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené účty… 
  Po projekci následuje debata s Kamilem Filou a Vítem Zapletalem o kvalitách snímku.     Vstupné 140 Kč, velký sál v 19.00
  SOUČASNÝ ČESKÝ FILM Projekce kompletní trilogie Zahradnictví autorského dua Hřebejk – Jarchovský (ČR – Slovensko 2017, Jan Hřebejk, celkem 353 min.) Vstupné na každý z jednotlivých filmů 70 Kč, velký sál 
 10. 2.  Maraton trilogie Zahradnictví
  Rodinný přítel v 14.30, Dezertér v 17.00 a Nápadník v 19.30. Po poslední projekci diskuse se scénáristou trilogie Petrem Jarchovským.

  PROJEKCE A DIALOGY – filmové projekce FAMU Besedy po filmu s tvůrci či kritiky moderuje V. Hendrich    Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
 12. 2.  Obávaný / Le Redoutable (Francie 2017, 107 min., od 15 let) Autorský film M. Hazanaviciuse o osudech Jeana-Luca Godarda v Paříži 1967 vznikl na motivy knihy jeho manželky A. Wiazemské (1947 – 2017) a na MFF v Cannes 2017 byl nominován na Zlatou palmu.
 19. 2.  Western / Western (SRN – Bulharsko – Rakousko 2017, 119 min., od 15 let) Napínavý snímek Walesky Grisebachové z odlehlé divočiny v Bulharsku byl na MFF v Cannes 2017 nominován na Cenu „Un certain regard“.   
 26. 2.  Ta, která odešla / Ang Babaeng Humayo (Filipíny 2016, 226 min., od 15 let) Nejproslulejší filipínský autorský filmař Lav Diaz získal za svůj snímek, natočený na motivy povídky L. N. Tolstého, Zlatého lva na MFF v Benátkách.   

  SOUČASNÝ DOKUMENT     Vstupné 60 Kč, malý sál v 19.00
 14. 2.  Český žurnál – Hranice práce (ČR 2017, Apolena Rychlíková, 70 min., mládeži přístupný) Snímek o pracovních podmínkách v nejhůře placených zaměstnáních v Čechách získal mj. Cenu za nejlepší dokumentární film v sekci Česká radost a také Cenu 
  diváků na MFDF Jihlava 2017. Besedu s publicistkou Sašou Uhlovou a filmovou režisérkou Apolenou Rychlíkovou moderuje V. Hendrich.   

  FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ     Vstupné 80 Kč, velký sál v 17.00
 21. 2.  S láskou Vincent / Loving Vincent (VB – Polsko 2017, D. Kobiela, H. Welchman, anglicky, české titulky, 88 min.) Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Příběh vrcholí 
  v červenci 1890, kdy se van Gogh léčící se z deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 letech, na následky tohoto zranění umírá. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny.

  FILM A SPIRITUALITA ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Projekce s úvodem a diskuzí. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a Jan Regner SJ  Vstupné 110 Kč, velký sál v 19.00
 21. 2.  Tvář vody / The Shape of Water (USA 2017, Guillermo del Toro, anglicky, české titulky, 123 min., od 12 let) Film se odehrává za studené války v utajované americké vládní laboratoři, kde pracuje Elisa (Sally Hawkins). Elisa je němá, což ji izoluje od okolního 
  světa. Její život se změní, když společně s kolegyní Zeldou (Octavia Spencer) objeví přísně tajný experiment. Zlatý lev za nejlepší snímek Benátského filmového festivalu 2017. 

  SOUČASNÝ FILM Lektorský úvod V. Hendricha.  Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00
 21. 2.  Nemilovaní / Něljubov (Rusko – Francie – Belgie – Německo 2017, A. Zvjagincev, 127 min.) Žeňa a Boris procházejí rozvodem, když náhle zmizí jejich dvanáctiletý syn Aljoša. Pocit prázdnoty dožene oba rodiče k pátrání nejen po synovi, ale i po kořenech
  vlastního emocionálního chladu. Nový snímek A. Zvjaginceva obdržel na MFF v Cannes 2017 Cenu poroty. 

KONCERTY, TANEC
 1. 2.  ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR uvádí Swing v zeleném  Vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, místenky k vyzvednutí 1 hodinu před začátkem koncertu v předsálí MKP, velký sál v 15.00
 24. 2.  MY MÁME TALENT 2018 Přehlídka tanečních, sportovních a hudebních zájmových útvarů DDM – Praha 7    Vstup zdarma, místenky na www.ddmpraha7.cz, velký sál v 16.00
  Taneční klub Silueta, Skupina IRIS, Skupina břišních tanců, Hudební skupina Karf a spol., BSH Cheerleaders, Bejvávalo.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ 
 2. 2.  MARTA DAVOUZE (ŽELEZNÁ) NEJEN O BRETANI Setkání se koná ve spolupráci s Mladou frontou. Večerem provede Jakub Železný.  Vstup zdarma, velký sál v 17.00
  Beseda se známou spisovatelkou Martou Davouze (Železnou) o životě v Bretani, o knihách a dalších drobných radostech je spojena s křtem její nejnovější knihy Celej Franz! 

  OSUDOVÁ SETKÁNÍ IMPRESIONISTŮ Přednáší PhDr. Jana Jebavá               Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 5. 2.  Auguste Rodin a Camille Claudelová. Jeden z největších sochařů 19. století a jeho múza, mladičká a talentovaná sochařka Camille Claudelová, sestra spisovatele Paula Claudela.
 12. 2.  Georges Seurat a Paul Signac. Pojilo je nejen přátelství, ale i společné umělecké vize a blízký vztah k symbolistům a anarchistům.
 19. 2.  Pierre Bonnard a Henri Matisse. Vzájemný obdiv a inspirace, vztah k francouzské krajině a osobitý pohled na umění inspiroval jejich dobové souputníky i následovníky.
 26. 2.  Vincent van Gogh a Paul Gauguin. Nizozemce, jednu z nejvýznamnějších postav moderní malby, a Francouze, známého díky osobitým obrazům ze života na exotickém Tahiti, spojilo osudové setkání v okolí Arles.

  MILION 21 – cestopis kulturních souvislostí  Vstupné 40 Kč, malý sál
 5. 2.  Jáva – Ostrov dikobrazů, opic a Konstantina Biebla. Daleká Jáva v textech a fotografiích Konstantina Biebla a v současnosti. Přednáší cestovatelka Mgr. Michala Tomanová (batik-hati.cz) v 19.00
 13. 2.  Literární krajina Bohuslava Reynka. Básnické a grafické dílo B. Reynka jsou propojeny s Petrkovem na Vysočině. Navštívit krajinu opravdu velkého umělce je tedy nevšedním zážitkem. Přednáší Václav Vokolek. v 17.00
 15. 2.  Dánsko – nejen kola a pohádky. Znalkyně prostředí, novinářka a spisovatelka Judita Matyášová, zemi představí ve stopách umělců jako kulturní archu otevřenou návštěvníkům všech generací. v 17.00
 19. 2.  Madeira – Kolumbova inspirace. Souostroví je turistickým rájem s oslnivou historií. Zde se Portugalští dobyvatelé tužili před hledáním jižní cesty do Indie. Přednášejí Markéta a Michael Foktovi (www.natureinpicture.com).  v 19.00
 28. 2.  Portugalci v Asii ve znamení kříže. Námořní plavby, objevitelské cesty a ostrovy koření mezi léty 1498 a 1580. Přednáší cestovatel RNDr. Aleš Krejčí, CSc. (www.world-trend.cz). v 17.00
  KOLEM SVĚTA cyklus cestovatelských přenášek Uvádí RNDr. Karel Wolf velký sál v 19.00
 5. 2.  Island – Lowcost cestování na kouzelný ostrov severu. Island se stal snad největším cestovatelským hitem poslední doby. Dozvíte se, jak nejlépe procestovat tuto krásnou zemi na malé náklady a promítat se budou dva zbrusu nové krátké filmy 
  o Islandu, natočené dronem. Přednáší David Varga  Vstupné 140 Kč
 14. 2.  Vietnam ze severu na jih. Poznejte zemi, o které jste slyšeli, ale mnohé stále nevíte. Přednáší Magda Radostová   Vstupné 100 Kč
 23. 2.  Nejlepší treky v Peru. Kombinace ostrých štítů s lagunami neuvěřitelných barev řadí Huayhuash trek mezi deset nejkrásnějších. Přednáší Martin Ubl Vstupné 100 Kč

  GENIUS LOCI – SKRYTÁ TVÁŘ ARCHITEKTURY  Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 6. 2. Genius loci jako fenomén. Jakým způsobem lze poznat, uchovat a rozvíjet kvalitu místa? Jak se duch místa promítá do současné architektury? Přednáší Ing. arch. Amáta Wenzlová 

  CESTOVATELSKÉ ÚTERKY Uvádí RNDr. Miroslav Hrdlička     Vstupné 50 Kč, malý sál v 19.00
 6. 2.  Portugalské Alentejo – kraj vinic a skvělé gastronomie. Region na jihu Portugalska střeží několik středověkých měst podél rozeklaného Atlantského pobřeží. Přednáší cestovatelka Petra Sochorcová
 13. 2.  Florida – místo, které si zamilujete. Místo kde se pláže omývané vodami Atlantiku i Mexického zálivu střídají s mokřady a bažinami subtropické květeny národního parku Everglades. Spolu s moderátorem přednáší redaktor ČRo Dvojky Jiří Hubička
 20. 2.  Amsterdam – město z vody zrozené. Město s čtvrtí červených luceren a všudypřítomnou nasládlou vůni marihuany je v povědomí mnoha lidí zapsáno jako metropole frivolní až neřestná. Přednáší redaktor časopisu Země světa RNDr. Jaroslav Hofmann
 27. 2.  Megality a významná místa západní Evropy. Pozůstatky starých kultur od Atlantiku po Skandinávii a jejich trvající význam. Přednáší spisovatel Ing. Pavel Kozák
 7. 2.  STRAVA, HLAVA A LEDNICE cyklus přednášek Zdraví a životního stylu ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.  Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
  Proč lidstvo neustále tloustne a čím dál více se potýká s důsledky civilizačních chorob? Jak se dá zhubnout nebo pozitivně ovlivnit svůj zdravotní stav? Přednáší specialistka na výživu ze Světa zdraví Ing. Monika Bartolomějová. 

 7. 2.  POSTEL HOSPODA KOSTEL – TALK SHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA     Vstupné 150 Kč, velký sál v 19.00        
  Příběhy oblíbeného římskokatolického kněze z jeho osobního života, ale i postřehy ze současného dění ve světě, vyprávěné s osobitým humorem.   

  CO PŘINESLO 25 LET V UNESCO? Cyklus představí tři historická centra, která byla díky své mimořádnosti zapsána na seznam UNESCO.  Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 8. 2.  Český Krumlov – 25 let na seznamu světového dědictví. Co památce přináší její popularita a v jakém smyslu může být turistický ruch hrozbou? Přednáší Ing. Daniel Šnejd
  STŘET CIVILIZACÍ – vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace    Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
 12. 2.  Saharská Afrika v proměnách času. Transsaharský obchodní systém celá staletí přivážel luxusní zboží na evropské trhy a udržoval bohaté africké a arabské vládce u moci. Jak je tomu dnes? Přednáší arabistka Mgr. Lenka Hrabalová (www.lenkahrabalova.cz)
 26. 2.  Příroda a kultura ve studiu lidské rozmanitosti. Jak Darwinova teorie přírodního výběru ovlivnila zrod sociálního darwinismu a eugenického hnutí? Přednáší antropolog prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
 28. 2.  Muslimové v Evropě – původ, současnost a trendy. Ostře sledovanou skupinu věřících v Evropě přiblíží politoložka Zora Hesová, M.A., Ph.D. z FF UK

  SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová         Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 20. 2.  Dáma s jednorožcem. Tento středověký obraz má skrytou souvislost s jarními mystérii starověku. Jednorožec se v křesťanství stal symbolem Krista pronásledovaného lovci. 

 21. 2.  VYBRANÉ PAMÁTKY KYKLADSKÝCH OSTROVŮ (Amorgos, Paros, Délos) ve spolupráci s ARSVIVA Přednáší PhDr. Tomáš Alušík, PhD.   Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
  Především starověké památky, např. sídliště Markiani z rané doby bronzové, archaické-helénistické město Minoa, středověký klášter Panagia Hozoviotissa na Armosu, antické vykopávky a středověký klášter Panagia Ekatontapiliani v Paroikii, mykénské 
  sídliště Koukounaries na Parosu a antické město s přístavem na Délosu.

  JAK SE UČIT CIZÍ JAZYKY? Přednáší Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D.     Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00
 22. 2.  Slyš a poslouchej! Jak porozumět poslechu? Na přednášce získáte tipy na zjednodušené poslechy nebo na autentické texty vhodné k častému procvičování. 

  SHAKESPEARE A JEHO DOBA Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s British Council. Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.   Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
 22. 2.  Shakespeare a lidé na okraji. Tentokrát nás čeká prohlídka Londýnem konce 16. století. Jak se životní osudy prostitutek, zlodějíčků a dalších lidí na okraji společnosti odrazily v dramatickém díle Williama Shakespeara? 

 23. 2.  TAJEMSTVÍ PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ Uvádí Hynek Žirovnický    Vstupné 60 Kč, malý sál v 19.00
   O životech Ludmily a Bořivoje, Drahomíry a Vratislava, Biagoty a Boleslava, tajemné královny Emmy, Boženy a Oldřicha, Jitky a Břetislava bude na dalším setkání hovořit historik prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.  

NETRADIČNÍ CESTY POZNÁNÍ
  PRAMENY ÚSPĚCHU A (NE)ÚSPĚCHU Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.   Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00
 1. 2.  O statečnosti – jak překonat strach. Jak aktivovat vnitřní síly a naplnit veškerý potenciál skrytý v lidském rodu? Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.
 8. 2.   Čas – jeho definice, podstata a kvalita. Má čas svou kvalitu či strukturu, a pakliže ano, co se na ní podepisuje? Doporučení vhodného času pro různé aktivity a k využití cyklů času pro úspěšný život. Přednáší Ing. Richard Stříbný
 15.2.  Milovat a být milován. Jak velká je síla a pevnost mezilidských vztahů opírajících se o lásku, respekt, důvěru, otevřenost a spolupráci? Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.
 22. 2.  Škola intuice II – zábrany v intuitivním poznání. Přednáška je věnována příčinám zablokovaného intuitivního poznání a jejich souvislostem s rodovým scénářem (ne)úspěchu v osobním, materiálním, citovém, tělesném a spirituálním životě. 
  Přednáší PhDr. Helena Šalátová 

 28. 2.  IMUNOLOGIE ODPUŠTĚNÍ Jak můžeme prostřednictvím odpuštění a vlastní mysli posílit imunitu? Přednáší MUDr. Jan Šula. Přednáška se koná v rámci oslav 25. výročí časopisu REGENERACE. Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00
  ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem MEDUŇKA.    Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00  
 14. 2.   Fenomény životních etap. Každé životní období nese tajemství, které lze využít pro osobní růst. Přednášejí Ing. Miroslav Hadaš a Marcela Chadžijská

PŘIPRAVUJEME 
 1. 3.  RUDY LINKA TRIO – AMERICAN TRAILER LIVE – Rudy Linka a jeho americké trio zahraje skladby z nového CD (Rudy Linka – kytara, Rudy Royston – bicí, Peter Herbert – kontrabas). Vstupné 350 Kč, velký sál v 19.30
 11. 4.  ONDŘEJ HAVELKA & JEHO MELODY MAKERS – Křaplavky křaplavé. Nová show vzdá hold prvním šelakovým (křaplavým) jazzovým deskám, které odstartovaly novou éru populární hudby.  Vstupné 490 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, www.facebook.com/kulturaMKP
 Program − kontakt: Kulturní a vzdělávací centrum MKP, Mostecká 26, Praha 1, tel.: 257 532 908


