
Koncerty 
Tanec

Přednášky 
Besedy 
Setkání

7
Královské rituály:  
Zasnoubení a svatby 
v panovnických rodinách

Výběr životního partnera se v panov- 
nických rodinách až do nedávné minulosti 
řídil přísnými pravidly. V předsvatebním 
procesu se vedle původu, majetku  
a diplomatických vazeb diskutovala 
také příbuznost, sympatie a aktuální 
politická situace.  
Přednáší Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

Trendy v komunikaci:  
Ženy a jejich vnitřní svět

Jaký máme vztah sami k sobě, kdo jsme,  
co chceme a kam jdeme? Jak se vypořádat 
s pocitem, že jsem v roli dcery, matky 
či partnerky neobstála. Ve spolupráci 
s časopisem Psychologie dnes.  
Přednáší Mgr. Charlotte Benátská 
Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00

9 
FameLab 2019 – bavme se vědou!

1. regionální kolo soutěže v popularizaci 
vědy. Zábavná tříminutová vystoupení  
z přírodovědných, technických, medi-
cínských či matematických oborů, která  
bude hodnotit porota pod vedením  
Dr. M. Londesborougha.  
Ve spolupráci s British Council  
a Cheltenham Festivals.
Vstup zdarma, malý sál ve 14.00

11  
Osudová setkání v umění:  
Emilie Flögelová

Životní osud módní návrhářky a průkop- 
nice uvolněné módy byl spojen s malířem  
secesní Vídně Gustavem Klimtem,  
jemuž se stala múzou.  
Přednáší PhDr. Jana Jebavá
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

Vztahy a nevědomí:  
Já a mé já

V životních krizích, zejména v bodě život- 
ního obratu, začneme čelit tlaku, který nás  
má přivést k sobě samotným. Životním 
cílem není dokonalost, ale úplnost, k níž  
potřebujeme vyrovnané myšlení a cítění.  
Přednáší Tomáš Zetek
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

12
Za památnými místy pražské 
historie 
Proslulé i tajemné Emauzy.  
Přednáší Jiří Bartoň.
Vstup zdarma, Ústřední knihovna klubovna  
v 16.00

Pražská archeologie:  
Velká Prahy a její zajímavosti

Praha je dnes jediným archeologickým  
nalezištěm, v němž se uchovalo obrovské 
množství památek od pravěku až po doby  
nedávno minulé. Ve spolupráci s Archeolo- 
gickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.  
a Národním památkovým ústavem 
Přednášejí Mgr. Jan Hasil, Ph.D.  
a Mgr. Miroslava Šmolíková
Vstupné 40 Kč, klubovna v 18.00

13
Mediální gramotnost: 
Mocenské cíle kybernetických 
útoků

Jakou roli sehrávají kyber útoky  
v současných hybridních válkách? 
Přednáší Tomáš Flídr
Vstupné 50 Kč, malý sál v 17.00

14 
Ve světle hvězd:  
Versailleská smlouva

Astrologický pohled na události, které  
následovaly po jejím podepsání. Do jaké 
míry mohla mít smlouva vliv na vypuknutí  
druhé světové války? 
Přednáší Ing. Richard Stříbný
Vstupné 40 Kč, klubovna v 17.00

Umění katedrál

Architektura francouzských katedrál 
nás dodnes fascinuje svou krásou, jež 
vychází ze znalosti posvátné geometrie,  
hvězdných cyklů, akustiky a hudby.  
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

Večery s Regenerací:  
Techniky manipulátorů

Zkušená psycholožka nabídne netradiční  
inspirace k identifikaci jednotlivých typů  
manipulátorů a doporučí praktické formy  
odolávání jejich nátlaku. Ve spolupráci 
s časopisem Regenerace.  
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.
Vstupné 50 Kč, malý sál v 19.00

20
Ondřej Havelka a jeho  
Melody Makers:  
Rhapsodie v modrém pokoji 

George Gershwin a Jaroslav Ježek  
– dva muži mezi nebem a jazzem. 
Vstupné 490 Kč, velký sál v 19.30  

25
Karel Plíhal – recitál

Ojedinělý hudebník, textař a poeta se 
vrací na koncertní pódia. Jednočlennou 
kapelu posílí skvělý kytarista Petr Fiala.
Vstupné 330 Kč, velký sál v 19.30 
Nevhodné pro děti do 12-ti let!!! 

28
Stvoření tance

Baletní ukázky na hudbu W. A. Mozarta,  
I. Stravinského, A. Dvořáka, J. S. Bacha,  
P. I. Čajkovského i současných hudeb- 
níků nebo lidových písní a tradicionálů.  
Tančí Balet Praha junior a Pražský komorní  
balet Kontakt/rezervace: Mgr. L. Jandová,  
email: jandova@balet-praha.cz,  
tel.: 602 715 782 
Vstupné 80 Kč, velký sál v 9.00 a 11.00

Ústřední hudba AČR uvádí 
Koncert k 20. výročí vstupu  
do NATO

Vstup zdarma do naplnění kapacity sálu,  
místenky k vyzvednutí 1 hodinu před 
začátkem koncertu v předsálí MKP,  
velký sál v 16.00

1
Letem světem

Jaká jsou nejkrásnější místa světa, která  
se do žádné z předchozích diashow 
cestovatele Loewa nedostala?  
Přednáší cestovatel Martin Loew  
Vstupné 150 Kč, velký sál v 19.00

4
Osudová setkání v umění:  
Anthonis van Dyck

Antverpský malíř, působící v dílně  
významného barokního malíře  
P. P. Rubense, se dlouho snažil vymanit 
z jeho estetického vlivu. Povedlo se mu 
to až na dvoře anglického krále Karla I.  
Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

5
Mezi Vámi:  
Ukrajinci jak je neznáte

Příběhy třiceti lidí, kteří si v Česku nejen 
našli nový domov a práci.  
Prezentace a křest knihy.
Vstup zdarma, malý sál v 17.00

Autorské čtení Martina Němce
Malíř, hudebník, autor a kapelník sku-
piny Precedens, bude číst ze své nové 
povídkové knihy Bod tání.
Vstup zdarma, Ústřední knihovna hala 
naučné literatury v 18.00

Gruzie, Arménie a Náhorní 
Karabach

O třech svérázných zemích pod Kavkazem 
přednáší cestovatel Pavel Svoboda.
Vstupné 100 Kč, malý sál v 19.00

6
Jak se učit jazyky:  
Jak zvládnout gramatiku?

Dají se při učení gramatiky využívat  
paměťové kanály? Někomu pomáhají  
tabulky, systém a myšlenkové mapy,  
jinému učení v kontextu. Jaká metoda 
vyhovuje vám?.  
Přednáší Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D. 
Vstupné 50 Kč, malý sál v 17.00

15
Tajemství kriminalistického 
archivu: 
Doteky zla

V cyklu se budeme věnovat případům  
mediálně méně známým, často dodnes 
nevyjasněným, nebo případům, které se 
ani nedostaly před soud. Prvním průvodcem  
bude známý autor detektivek a literatury  
faktu, Roman Cílek. Připravil a uvádí  
Hynek Žirovnický 
Vstupné 60 Kč, malý sál v 19.00

16
Norské dobrodružství
Dobrodružná pátrací akce pro děti. Ve 
spolupráci se Skandinávským domem.
Vstup zdarma, Ústřední knihovna oddělení  
pro děti a mládež v 14.00 

18
Osudová setkání v umění:  
Jan Zrzavý 

Výrazný vliv měl na mladého Jana Zrzavého  
svérázný umělec Bohumil Kubišta. Uvedl  
ho do světa nových směrů a ovlivnil  
výrazným expresivním vnímáním  
a osobitou interpretací kubismu.  
Přednáší PhDr. Jana Jebavá
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

Večer Analogonu:  
Domov / Doupě / Identita

86. číslo surrealistické revue představí 
Arnošt Goldflam a filosof Petr Kužel. 
Moderuje František Dryje
Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00

19
Kapitoly z dějin Československa:  
Operace Anthropoid

Kdo všechno se podílel na akci Anthropoid,  
při které byl  smrtelně zraněn třetí nejvýše  
postavený muž nacistického Německa, 
a proč byla operace důležitá i pro pová-
lečný vývoj? 
Přednáší Jiří Padevět
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

Podoby (subsaharské) Afriky: 
Dekolonizace Afriky a její dopady

Historický souhrn a kulturní reflexe 
epochální změny ve 2. polovině 20. století. 
Přednáší Mgr. Vojtěch Šarše
Vstupné 40 Kč, malý sál v 19.00

20
Alternativní cesty ke zdraví:  
Pozitivní programování

Každá mysl se dá programovat, musíme  
jen pochopit její základní funkční principy,  
abychom ji byli schopni lépe ovládat  
ve svůj prospěch. Ve spolupráci  
s časopisem Meduňka. 
Přednáší Zdena (Sindy) Katayama
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

Kronika mojí velké války
Beseda s ilustrátorem a autorem komiksů  
Václavem Šlajchem
Vstup zdarma, Ústřední knihovna oválný 
stůl v 18.00

21 
Umělec a člověk:  
Cézanne

Obrazy otce moderního malířství  
nepřestávají vzrušovat diváky čistotou  
projevu a emocionální silou.  
Přednáší prof. PhDr. L. Daniel, Ph.D.
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00 

Beseda se scénografkou 
Kristinou Novotnou
Večerem provází Marie Valtrová.
Vstup zdarma, Ústřední knihovna 
klubovna v 18.00

Shakespeare a jeho doba:  
Shakespearovy hrdinky

Jaká byla pozice žen v renesanční  
společnosti? Kolik ženských postav 
Shakespeare vytvořil a jaké role hrály  
v jeho díle? Ve spolupráci s British Council.  
Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

22
Kolem světa:  
Velká cesta napříč Asií

Vyprávění o velké cestě autem na trase 
Jihlava – Magadan. 
Přednáší Jolana Sedláčková
Vstupné 120 Kč, velký sál v 19.00

25
Tulipánový měsíc: 
Rakovina je šok

Čtyři známé Češky vzpomínají, jak je 
prodělaná nemoc poznamenala.  
Ve spolupráci se spolkem Amelie.  
Po projekci debata s onkoložkou 
MUDr. Alexandrou Aschermannovou  
a onkologickou pacientkou Martinou  
Chalupníkovou. 
ČR 2014, Ivan Kawaciuk, 52 min.  
Vstup zdarma, malý sál v 17.00

26
Společnost bratří Čapků uvádí:  
Otec slavných dětí  
MUDr. Antonín Čapek 

Byl velkou inspiraci všem sourozencům,  
téměř v každém díle Karla Čapka je  
přítomna postava doktora. Scénář a režie  
Hasan Zahirović, účinkují studenti oboru  
Kulturní dramaturgie Slezské univerzity.
Vstupné 50 Kč, malý sál v 17.00

Příběhy těch, kdo vědí:  
Z anorexie spisovatelkou 

Jak ji anorexie přivedla k psaní knih?  
Na besedě představí mimo jiné i svůj nový, 
humorně laděný román Tlustá tak akorát. 
Beseda s Michalou Jendruchovou
Vstupné 40 Kč, klubovna v 17.00

Příběh civilizací:  
Indoevropané – zrození 
starověkého světa

Představa společenství pravěkých  
válečnických nomádů fascinovala 
vzdělance a ovlivnila vývoj západní  
civilizace. 
Přednáší prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
Vstupné 50 Kč, malý sál v 19.00

27 
Středověká sakrální architektura 
v Duryňsku

Střední Německo je bohaté na venkovské  
i městské stavby od raně románského 
slohu až po pozdní gotiku. Ve spolupráci  
s ARSVIVA www.arsviva.cz  
Přednáší Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D. 
Vstupné 50 Kč, malý sál v 17.00 

28 
Ve světle hvězd:  
Nový rok

Horoskop Nového roku, který začíná  
20. března 2019 v 22 hod 58 min SEČ,  
a jeho vliv na svět a na dění v Evropské  
unii, v USA a v České republice bude  
vyhodnocen za pomoci techniky  
astrokartografie.  
Přednáší Ing. Richard Stříbný
Vstupné 40 Kč, malý sál v 17.00

Večery s Regenerací:  
Manipulativní chování

Autorka se bude věnovat dlouhé řadě  
konkrétních příkladů manipulativního  
chování, u každého z nich nabídne různé  
možnosti reakce. Ve spolupráci s časo-
pisem Regenerace.  
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.
Vstupné 50 Kč, malý sál v 19.00

29
Kolem světa:  
Vietnam od severu na jih

Poznejte zemi, o které jste možná slyšeli,  
ale také mnohé nevěděli. 
Přednáší Magda Radostová
Vstupné 120 Kč, velký sál v 19.00

30
18. Islandský den:  
Ve jménu literatury a cestování

O své cestovatelské zážitky se podělí 
spisovatelka S. Ryvolová, novinář  
a fotograf P. Dobrovský nebo námořník  
a dobrodruh R. Krautschneider. Hlavním  
hostem bude vydavatel a spisovatel  
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson.  
Více informací na www.islandklub.com
Vstupné 80 Kč dopolední blok,  
100 Kč odpolední blok, malý sál

2
Bio Junior:  
LEGO® příběh 2 
The Lego Movie 2

Boj zavede hrdiny do vzdálené galaxie, 
ve které je všechno jako v muzikálu. 
USA – Dán. – Kan. 2019, M. Mitchll,  
T. Gum, č. dab., 107 min.
Vstupné 70 Kč, velký sál v 15.00

Premiéra:  
Jižní vítr 
Južni vetar

Thriller z prostředí srbské mafie je nej-
úspěšnějším filmem v srbských kinech 
za posledních deset let.
Srbsko 2018, M. Avramović, srb. s č. tit., 
130 min., od 15 let 
Vstupné 120 Kč, velký sál v 19.00

4
Projekce a dialogy – filmové 
projekce FAMU: 
Favoritka  
The Favourite

Tragikomicky laděné historické drama  
získalo mj. 10 cen od British Indepen-
dent Film Awards a Velkou Cenu poroty  
– Stříbrného lva i pohár Volpi pro nej-
lepší herečku Olivii Colman na MFF  
v Benátkách 2018. 
Irsko – VB – USA 2018, Y. Lanthimos, 
angl. s č. tit., 120 min., od 12 let
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

Fokus: 
Iluze

Neotřelý dokumentární film či esej  
pojednávající o radikalizaci současné  
maďarské společnosti. Projekci doprovodí  
diskuse s režisérkou.
ČR 2018, K. Turečková, 60 min.
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00

5
Filmový klub – Bio Senior:  
Ženy v běhu

Věra (Zlata Adamovská) je pevně rozhod- 
nutá splnit poslední přání svého manžela  
– zaběhnout maraton! 
ČR 2019, Martin Horský, 93 min.
(FK) Vstupné 60 Kč, velký sál v 16.00

Filmový klub MKP:  
Marie, královna skotská 
Mary Queen of Scots

Od začátku své vlády musela Marie  
(S. Ronan) čelit otevřenému nepřátelství  
rodově spřízněné anglické královny Alžběty  
(Margot Robbie). Bylo jen otázkou času,  
která z nich se rozhodne udělat první 
krok k odstranění té druhé…
VB – USA 2018, J. Rourke, angl. s č. tit.,  
124 min., od 15 let 
(FK) Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

6
Současný světový film: 
Žena na válečné stezce  
Kona fer í stríð

Groteskně ironický thriller. Hlavní hrdinka  
byla nominována na Evropskou filmovou  
cenu 2018. Lektorský úvod V. Hendricha.
Isl. - Fr. - Ukr. 2018, B. Erlingsson,101 min.,  
mládeži přístupný)
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00 

Film a výtvarné umění:  
Van Gogh – O obilných polích  
a oblačném nebi  
Van Gogh: Tra il grano e il cielo

Dokument vrací nizozemského umělce 
prostřednictvím osobní korespondence 
na místa jeho života a tvorby a spojuje 
je s osudem ženy, která jako jedna z prvních  
rozpoznala jeho talent. 
It. 2018, G. Piscaglia, 85 min.
Vstupné 100 Kč, velký sál v 19.00

7 – 17 
Jeden svět 
Festival dokumentárních filmů  
o lidských právech

Více na: www.jedensvet.cz

8
Bio Skeptik:  
Captain Marvel

Jedna z nejmocnějších superhrdinek  
světa bojuje za záchranu Země proti mimo- 
zemským rasám. Po projekci diskuse  
s filmovým publicistou M. Svobodou.
USA 2019, A. Boden, R. Fleck, angl. s č. tit.,  
128 min., od 12 let 
Vstupné 120 Kč, malý sál v 19.00

11
Projekce a dialogy – filmové 
projekce FAMU: 
Zviditelnění 
Visualisation

Autorský film na pomezí dokumentu a fikce.  
Premiéra na MFF Karlovy Vary 1997.  
Besedu po projekci s autory filmu a hosty  
moderuje V. Hendrich. 
ČR 1997, R. Morales, 150 min., od 15 let
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00

12
Film a výtvarné umění:  
Caravaggio – Duše a krev  
Caravaggio - L’anima e il sangue

 It. 2018, J. G. Lambert, 90 min.
Vstupné 100 Kč, malý sál v 19.00

13
Současný český dokument: 
Pasažéři 

Autorský film o důležitosti lásky, která 
umí stanovit hranice a dodat pocit bezpečí.  
Diskusi s režisérkou a producentkami  
moderuje V. Hendrich. 
ČR 2018, J. Boršková, 78 min., mlád. příst.
Vstupné 80 Kč, malý sál 19.00 

16
Bio Junior:  
Psí domov 
A Dog’s Way Home 

Nejlepší Lucasova přítelkyně, fenka Bella,  
jednoho dne zmizí a ocitne se daleko 
od svého pána.
USA 2019, Ch. M. Smith, č. dab., 92 min.
Vstupné 70 Kč, malý sál v 15.00

18
Projekce a dialogy – filmové 
projekce FAMU: 
Chvilky

Autorský debut o lásce, oddanosti, ale také  
o naději, že člověk dokáže svá zranění  
přeměnit v sílu. Diskusi po projekci  
moderuje V. Hendrich.
ČR – SK 2018, B. Parkanová, 93 min., od 12 let 
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

19
Filmový klub – Bio Senior:  
Všichni to vědí 
Todos lo saben 

Krásná Laura (Penélope Cruz) přijíždí  
do rodného Španělska na svatbu své  
sestry. Pod povrchem ale dřímají staré  
křivdy, které měly zůstat zapomenuty. 
Špaň. – Fr. 2018, A. Farhadi, španě. s čes. tit., 
132 min., od 12 let
(FK) Vstupné 60 Kč, velký sál v 16.00

Filmový klub MKP:  
Na střeše

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne  
dočasné útočiště mladému Vietnamci,  
jehož našel ukrytého na střeše svého domu.  
Dokáží dva odlišní lidé sdílet jeden prostor?  
ČR 2018, J. Mádl, 97 min., od 12 let 
(FK) Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

20
Současný český dokument: 
Feral 

Autorský dokument je svébytným portrétem  
undergroundového hudebníka, skladatele  
a zpěváka Charlieho Soukupa. Besedu 
s režisérem moderuje V. Hendrich. 
ČR 2018, J. Holba, 72 min., od 12 let 
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00

21
Bio Skeptik:  
Skleněný pokoj

Filmová adaptace románu S. Mawera.  
Po projekci diskuze s filmovým publicistou  
Kamilem Filou.
ČR – SK 2019, J. Ševčík, č. dab., 98 min., od 12 let 
Vstupné 110 Kč, malý sál v 19.00

23
Febiofest: 
Kokoškovi na cestách

Dobrodružné příběhy rodiny Kokoškovy 
a jejich kohoutka Jonáše. www.febiofest.cz
ČR 2019, I. Hejcman a J. Petrová, 48 min.
Vstupné 50 Kč, malý sál v 15.00

Febiofest: 
Mia a bílý lev 
Mia and the White Lion

Jedenáctiletá Mia naváže přátelství 
s malým bílým lvem. Když se později dozví, 
že ho její otec prodal lovcům trofejí, 
rozhodne se zvíře zachránit. www.febiofest.cz
Fr. – JAR - Něm. 2018, G. de Maistre,  
č. dab., 98 min.
Vstupné 70 Kč, malý sál v 17.00

Febiofest: 
Zrodila se Astrid 
Unga Astrid

Biografický film o Astrid Lindgrenové  
přiblíží populární autorku knih o Pippi 
i dětech z Bullerbynu jako umělkyni, 
matku a průkopnici ženské emancipace.  
www.febiofest.cz
Šv. - Dán. 2018, P. F. Christensen, č. tit., 123 min.
Vstupné 99 Kč, velký sál v 19.00

25
Projekce a dialogy – filmové 
projekce FAMU: 
Nepohodlný československý 
bard Karel Kryl

Komponovaný večer k nedožitým  
75. narozeninám Karla Kryla s písněmi, 
vzpomínkami přátel a s projekcí filmu  
Občan Karel Kryl. Diskusi s hosty  
moderuje V. Hendrich.
ČR 1999, M. Zábranský, 55 min., mlád. příst.
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.30 

26
Filmový klub – Bio Senior:  
Mrazivá pomsta 
Cold Pursuit

Nelsův (L. Neeson) klidný život s manželkou  
(L. Dern) se zhroutí, když jim za podivných 
okolností zemře syn. Nels začne pátrat na 
vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti  
se změní v krutou mstu. 
VB 2019, H. P. Moland, angl. s č. tit,  
118 min., od 15 let 
(FK) Vstupné 60 Kč, velký sál v 16.00

Filmový klub MKP:  
Složka 64  
Journal 64

Nová mrazivá detektivka podle  
severských bestsellerů.
D – Něm. 2018, Ch. Boe, dán. s č. tit., 100 min.,  
od 15 let
(FK) Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

27
Současný světový film: 
Prase  
Khook 

Alegorie společnosti, která žije na pokraji  
strachu, ale nebojí se o své existenci 
promluvit s cynickým šklebem. Lektorský  
úvod V. Hendrich. 
Ír. 2018, M. Haghighi, 108 min., od 15 let
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00

Film a spiritualita:  
Do boje ` 
En guerre

Automobilka chce zachránit krachující  
firmu snížením platů zaměstnanců. 
Dělníci se začnou nátlaku bránit.  
Ve spolupráci s Akademickou farností  
Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Fr. 2018, S. Brizé, fr. s č. tit., 113 min.
Vstupné 100 Kč, velký sál v 19.00

28
Film a výtvarné umění:  
Dvořák – umění hořák

Dokument zachycuje poslední léta jednoho  
z našich nejvýznamnějších pedagogů 
dějin umění prof. Františka Dvořáka.  
Po projekci debata s tvůrci a hosty.
ČR 2018, Z. Zvonek, 57 min.
Vstupné 100 Kč, velký sál v 19.00

29
Bio Skeptik:  
Pašerák 
The Mule

Starý, zlomený muž (Clint Eastwood),  
přijme nabídku, která by mohla zachránit  
jeho krachující firmu. Netuší, že se upsal 
drogovému kartelu. Po projekci diskuze  
s T. Chválou.
USA 2018, C. Eastwood, angl. s č. tit.,  
116 min., od 12 let 
Vstupné 110 Kč, malý sál v 19.00

30
Bio Junior:  
Jak vycvičit draka 3 
How to Train Your Dragon 3

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy. 
Bývalí nepřátelé tu žijí v harmonii, dokud…
USA 2019, D. DeBlois, č. dab., 104 min.
Vstupné 70 Kč, velký sál v 15.00

3D projekce:  
Captain Marvel

Jedna z nejmocnějších superhrdinek 
světa bojuje za záchranu Země proti  
mimozemským rasám. 
USA 2019, A. Boden, R. Fleck, č. dab.,  
128 min., od 12 let 
(3D) Vstupné 130 Kč, velký sál v 17.00

(FK) Na projekce Filmového Klubu MKP  
a Filmového Klubu Bio Senior vstup pouze 
s platnou legitimací Filmového klubu. 
Cena legitimace 100 Kč (platí do 31. 12.  
2019), k prodeji v pokladně MKP.  
 
(3D) Ke každé 3D projekci je třeba  
zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč)  
určené k opakovanému použití. 
Změna programu vyhrazena

Film

Program
kulturních akcí 
3/2019 Březen

mlp.cz Předprodej v pokladně MKP:
Městská knihovna v Praze 
Mariánské nám. 1, Praha 1
tel.: 222 113 425

Program – kontakt
Kulturní a vzdělávací centrum MKP:
Mostecká 26, 118 00 Praha 1 
tel.: 257 532 908

Možnost rezervace vstupenek:
knihovna@mlp.cz 
www.facebook.com/kulturaMKP
Online rezervace vstupenek: www.mlp.cz/akce3/2019


