
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu 
Kalendář kulturních akcí 2009 

 
 
10. prosinec 2009, 19:30 
Klasický koncert 
Bude upřesněno 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008  

 
9. prosinec 2009, 20:00 
Filmová série Lvi českého filmu: 
Kdopak by se vlka bál? | Who's Afraid of the Wolf? 
 
Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Zbožňuje pohádku O Červené Karkulce a také své 
starostlivé rodiče. Jednoho dne se ale vše začne měnit. Maminka a postupně všichni dospělí v jejím 
okolí se začínají chovat divně a jediný, kdo jí dokáže poradit, je kamarád Šimon. Ve snaze zachránit 
pravou maminku bude čelit mnohým nebezpečím a možná i hladovému vlkovi. Odrostlejší diváci 
budou asi příběh interpretovat jinak. Těm se odhalí klasický milostný trojúhelník ženy mezi dvěma 
muži, z nichž jeden představuje jistotu a bezpečí domova a ten druhý kouzlo dálek a nenaplněné ambice. Rodinný film, dětský horor, 
dospělá romance a pohádka o Červené Karkulce. (2008, 90 min., v češtině s anglickými titulky, režie: Maria Procházková) 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
pokladna: (202) 966–6000, Vstupné: $10 dospělí, $7.50 děti (do 11 let), senioři a studenti s ID; a $6.50 členové klubu Avalon,  
www.theavalon.org 

 
 12. listopad 2009 
Prodejní prezentace: České sklo a vánoční dekorace 
 
Již potřetí se na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu vrací společnost European Trading 
Company se svou rozsáhlou nabídkou českých tradičních ozdob, které budou mít návštěvníci také možnost 
zakoupit. Akce bude doprovázena prodejní prezentací českého skla, za přítomnosti českého rytce. 
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC, 3900 Spring of Freedom Street, NW, 
Washington, DC 20008 

 
11. listopad, 20:00 
Filmová série Lvi českého filmu: The Plastic People of the Universe 
 
Celovečerní dokument o stejnojmenné kapele, která proti své vůli tvořila dějiny. "Plastici" jsou 
legendou, a to tou největší, jakou český underground měl. Hráli "jinou" hudbu, než bylo v 
socialistickém zřízení zvykem. Zpívali "jiná" slova - nejdřív vymyšlené změti pseudoanglických slov, 
pak dospělé říkánky Egona Bondyho. Měli problémy s režimem i sami se sebou. Měli smysl pro 
humor. Tato avantgardní skupina se stavěla proti komunistickému režimu v Československu a 
vzhledem k tomu a ke svému nekonformnímu vystupování často zažívala perzekuce a také věznění. Časem se kolem nich shromáždila 
velká část undergroundového kulturního hnutí. V roce 1976 komunistická policie zatkla členy skupiny a postavila je před soud za 
„protistátní činnost“. Byli odsouzeni k odnětí svobody od 8 do 18 měsíců. Na protest proti jejich uvěznění podepsala řada lidí Chartu 
77. (2001, 74 min., v češtině s anglickými titulky, režie: Jana Chytilová) 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
pokladna: (202) 966–6000, Vstupné: $10 dospělí, $7.50 děti (do 11 let), senioři a studenti s ID; a $6.50 členové klubu Avalon, 
www.theavalon.org 

 
6. listopad 
Koncert: Psí vojáci 
 
Psí vojáci je pražská undergroundová skupina, jejíž ústřední postavou je zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol. Skupinu 
založil už v roce 1979 se svými tehdejšími spolužáky ze základní školy bubeníkem Davidem Skálou a baskytaristou Janem Hazukou. 
Název Psí vojáci si zvolili podle válečného spolku indiánského kmene Šajenů z románu Thomase Bergera Malý velký muž. Hudba 
Psích vojáků má kořeny ve světovém undergroundu, značný je však i vliv skladatelů druhé půle 18. století. Filip Topol příležitostně 
vystupuje také sám s pianem a repertoárem ze svých sólových alb, která jsou jeho niternou výpovědí. 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 
Vstup: bude upřesněno 

 



5. a 6. listopad 2009 
Konference ke 20. výročí Sametové revoluce 
bude upřesněno 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008. 

 
 29. říjen 2009, 18:00 
Kids Euro Festival: Slet bubeníků 
 
Dne 29. října 2009 ovládne washingtonskou scénu Millenium Stage Slet Bubeníků - tedy 
setkání několika hudebníků, kteří vytvoří dohromady originální zvuk. První ročník této akce 
proběhl v České republice v roce 2002. Organizátoři Pavel Fajt a Romek Hanzlík se pokusili o 
velmi netradiční počin. Pozvali přední české a kvalitní zahraniční bubeníky, aby spolu vytvořili 
koncert založený na prolínání různých kultur a přístupů k hudbě. Akce byla velmi úspěšná, a 
pokračuje proto dodnes. Originální představení se odehraje v rámci tradičního festivalu pro děti 
"Kids Euro Festival". 
The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Millennium Stage, 2700 F Street, NW, Washington, DC 20566 
Vstup volný 

 
27. říjen 2009, bude upřesněno 
Přednáška: Jiří Černý, hudební publicista a kritik 
 
Český hudební publicista a kritik Jiří Černý je znám především prostřednictvím svých článků o klasické i populární hudbě a 
organizováním klubových poslechových večerů, zvaných "Antidiskotéky" či "Rockování". Jiří Černý v minulosti přispíval především 
do týdeníku "Mladý svět" a řady dalších hudebních časopisů (za všechny jmenujme např. časopis "Melodie" či "Kruh"). V průběhu 
své kariéry napsal nespočet článků o světových hudebních legendách, např. Queen, The Beatles, Sex Pistols, Genesis, The Police, 
Aerosmith, Pet Shop Boys, U2, a mnoha dalších. V současné době má svůj vlastní hudební program na stanici Praha, příležitostně píše 
články o klasické i populární hudbě a uvádí zmíněné hudební pořady. 
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 
Vstup volný. 

 
 18. říjen 2009, 13:00 a 14:30 
19. říjen 2009, 10:15 a 11:30 (představení pro školy) 
Kids Euro Festival: Divadlo Minor 
 
Pražské loutkové divadlo Minor představí v rámci dětského festivalu "Kids Euro Festival" svůj 
klasický příběh pro děti i dospělé nazvaný Král a Lev v Discovery Theatre ve Washingtonu, 
DC. Představení původně vzniklo v rámci mezinárodního projektu Kulturní alchymie, jehož 
zadáním bylo “express your culture”. Z tohoto důvodu zvolili tvůrci ryze české téma mýtického 
českého knížete Bruncvíka, kde je téma češství příkladně zpracováno. Inscenace se s velkým 
úspěchem hraje již několik let na Malé scéně divadla Minor, od podzimu 2008 dokonce i ve velkém sále Minoru, ale také v zahraničí. 
Více informací o souboru naleznete na webových stránkách: www.minor.cz. 
 
Kids Euro Festival je organizován pod záštitou francouzského velvyslanectví a za spolupráce 27 ambasád členských států Evropské 
unie a řady významných kulturních institucí již podruhé. Do Washingtonu přivádí více než 100 umělců a uměleckých uskupení, kteří 
se zaměřují především na tvorbu pro děti. 
 
Discovery Theatre, The S. Dillon Ripley Center, 3rd Sublevel, 1100 Jefferson Drive, SW, Washington, DC 20024 
Vstup volný; rezervace nutná. 
www.discoverytheatre.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. říjen 2009, 20:00  
Filmová série Lvi českého filmu: Tobruk | Tobruk 
 
Děj filmu Václava Marhoula se odehrává v Severní Africe na podzim 1941. K obraně Němci a Italy 
obleženého města Tobruk v Libyi je odvelen i československý prapor. Mezi jeho příslušníky je i 
mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově 
konfrontovány s nesnesitelným peklem africké poustě, denodenním ohrožením života a 
všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá krutou daň, kterou umí vyměřit jen válka. Autor se 
nechal volně inspirovat románem amerického autora Stephena Crana „Rudý odznak odvahy“, který 
líčí hrůzy války a traumatizaci vojáků. 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015pokladna: (202) 966–6000, Vstupné: $10 dospělí, $7.50 děti 
(do 11 let), senioři a studenti s ID; a $6.50 členové klubu Avalon,  
www.theavalon.org

 
13. říjen 2009, 19:30 
Klasický koncert: Poetica Musica 
 
Členové hudebního seskupení Poetica Musica—vynikající český houslista Petr Maceček, 
sopranistka Eleanor Valkenburg, a pianistka Maria Antonia Garcia—představí dne 13. října 2009 
klasický program, sestávající z děl Antonína Dvořáka, Johannese Brahmse, Bohuslava Martinů a 
Ludwiga van Beethovena. 
 
Poetica Musica je volným sdružením hudebníků, kteří, ať již sami či společně, koncertují na prestižních místech a festivalech po 
celém světě. Více informací o seskupení Poetica Musica: www.poeticamusica.com. 
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 
Vstupné - bude upřesněno 

 
30. září 2009, bude upřesněno 
Prezentace knihy: Ďáblova dílna 
 
Adolf Burger, slovenský Žid, který se za 2. světové války jako vězeň zúčastnil operace Bernhard - 
německého projektu padělání platidel spojenců - představí dne 30. září svou knihu Ďáblova dílna. Kniha je 
pravdivým příběhem největší padělatelské operace v historii, zahájené nacisty v roce 1936. Adolf Burger 
byl v roce 1942 zatčen a transportován, nejdříve do Žiliny a poté do Osvětimi. Jelikož byl povoláním 
tiskař, byl přesunut do Sachsenhausenu, kde probíhala operace Bernhard, při níž vězňové padělali 
bankovky, libry a dolary a další tiskoviny. Je posledním žijícím pamětníkem této akce, o které napsal knihu 
Ďáblova dílna.. Film podle této knihy získal v roce 2008 cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný film.  
 
The Library of Congress (bude potvrzeno) 
Vstup volný 

 
9. září, 20:00 
Filmová série Lvi českého filmu: Obecná škola | Elementary School 
 
Je krátce po druhé světové válce a do chlapecké třídy jedné ze škol na předměststí Prahy přijdě 
nový učitel, který okamžitě zavede ve třídě tuhý režim, jehož součástí jsou také velmi svižná 
rákoska a poutavá vyprávění o válečných zážitcích, kterými učitel prokládá probíranou učební 
látku. Hlavní hrdina, desetiletý Eda Souček, je autobiografickým znázorněním Zdeňka Svěráka. 
Eda si začíná časem uvědomovat, že hlavním hrdinou v jeho životě není okázale hrdinský učitel, 
ale jeho puntičkářský tatíněk se svým nenápadným, všedním přesto však skutečným hrdinstvím. 
(1991, 100 min., v češtině s anglickými titulky, režie: Jan Svěrák) 
 
Nominace na Oscara za nejlepší zahraniční film (1992). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
pokladna: (202) 966–6000, Vstupné: $10 dospělí, $7.50 děti (do 11 let), senioři a studenti s ID; a $6.50 členové klubu Avalon, 
www.theavalon.org 

 
 
 



 20. srpen, 13:00 (Zahájení výstavy) 
Výstava a workshop: Praha objektivem tajné policiee 
Výstava Praha objektivem tajné policie, připravená ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních 
složek, představuje výběr fotografií a krátkých filmů pořízených příslušníky komunistické tajné policie (StB) v letech 1969 - 1989. 
Vydána byla také stejnojmenná dvojjazyčná kniha, která představuje činnost Správy Sledování StB. správě sledování, podařilo 
zachytit kromě sledovaných osob také podobu Prahy v 70. a 80. letech 20. století. Výstava i kniha měly evropskou premiéru a byly 
slavnostně představeny na půdě Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu za účasti velvyslankyně ČR při EU Mileny Vicenové, 
ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka, ředitele Archivu bezpečnostních složek Ladislava Bukovszkého a téměř 
devadesáti hostů ze všech evropských institucí sídlících v Bruselu. Výstava bude poprvé od svého vzniku vystavena v USA. 
www.ustrcr.cz 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004 
www.wilsoncenter.org 

 
12. srpen 2009, 20:00 
Filmová série Lvi českého filmu: Bobule | Grapes 
 
Honza je sympatický inteligentní podvodníček, který se rozhodl splnit životní sen svému nemocnému 
dědovi a zařídí mu cestu do světa. Děda se ale bojí odejít z vinařství, proto se Honza nabídne, že mu 
ho pohlídá. Navíc za ním přijede jeho kámoš Jirka a objedou vinařství v okolí. Objevují spolu 
nádherné scenérie vinařských oblastí (hlavně na Pálavě) a začíná je uchvacovat vnitřní svět vinařů. 
Aniž to tuší, splní si tím i svůj sen. Najde to, co hledal a po čem toužil. Příběh je potvrzením moudra, že když už se moc v životě 
plácáš, je nejlepší se vrátit ke kořenům. (2008, 90 min., v češtině s anglickými titulky, režie: Tomáš Bařina) 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
pokladna: (202) 966–6000, Vstupné: $10 dospělí, $7.50 děti (do 11 let), senioři a studenti s ID; a $6.50 členové klubu Avalon, 
www.theavalon.org 

 
9. července 2009, 19:30 
Koncert Jana Vodňanského 
 
Jan Vodňanský je spisovatel, herec, zpěvák, autor textů písní a lidový filosof. Jeho texty jsou plné 
osobitého absurdního a intelektuálního humoru. V rámci svého autorského programu, nazvaného Jak 
mi dupou králíci, představí své písně, básničky a příběhy, které jsou určeny jak dětem, tak 
dospělým. Program bude uveden pouze v češtině. 
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 
Vstup volný 

 
8. červenec 2009, 20:00 
Filmová série: Lvi českého filmu: Medvídek | Teddy Bear 
Příběh zasazený do současné Prahy vypráví osudy tří kamarádů, kteří se znají už od školních 
let.  
 
Mají k sobě velmi blízko, vzájemně se se svými rodinami navštěvují a jejich vztahy se zdají být 
idylické. Málokdo z jejich okolí, včetně jejich žen, však tuší, že všichni z nich mají tajemství, která 
zásadně ovlivní jejich další směřování. Co se stane, když přetvářky, tajnosti a lži vyjdou na povrch? 
Vydrží jejich přátelství a manželství? A existuje takové kamarádství i mezi ženami? (2007, 98 min., v 
češtině s anglickými titulky, režie: Jan Hřebejk) 
Nominace na filmovou cenu Český lev pro nejlepší herečku ve vedlejší roli (2008) 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
pokladna: (202) 966–6000, Vstupné: $10 dospělí, $7.50 děti (do 11 let), senioři a studenti s ID; a $6.50 členové klubu Avalon, 
www.theavalon.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19. červen, 19:00 hod. 
Čechomor 
Čechomor prodal přes 200.000 alb a se svým průlomovým albem „Proměny“ vyhrál tři ceny „Anděl“ 
české Akademie populární hudby. Prostřednictvím své hudby kapela sleduje keltské stopy, které jsou 
hluboce zakořeněny v kultuře Čech a Moravy. Unikátní směs tradičního folku, tureckého nesouladu, 
cikánského čardáše, napoleonských tanců a keltských rytmů našla svůj ohlas u mladšího i staršího 
publika. 
Velvyslanectví České republiky, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
8. duben 2009, 20:00 hod. 
Filmová série "Lvi českého filmu": Ztracená dovolená 
 
Dokumentární detektivka Ztracená dovolená je filmem o cestě, fotografii a identitě v dnešním 
propojeném světě, o paměti a významu uchovávání obrazů, Češích, Evropanech a Číňanech. Český 
cestovatel Láďa objevil ve Švédsku kufr, v němž byly pouze negativy. Z těch vzniklo 756 fotografií 
neznámých turistů z Asie, čímž začal detektivní esej, ve kterém filmový štáb pátrá po tajemných 
Asiatech a po možné povaze člověka. Fotografie ožívají a vracejí se na místa svého vzniku. Režie: 
Olga Dabrowská, 2008, 90 minut. 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
Pokladna Avalon Theatre: (202) 966-6000, vstupenky: $10 dospělí; $7.50 děti do 11 let, senioři, studenti s platným 
studentským průkazem; a $6.50 členové klubu Avalon www.theavalon.org 

 
6. květen 2009, 19:30 hod. 
Magdalena Kožená 
 
Česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se narodila v Brně. Zvítězila v řadě soutěží v České 
republice i v zahraničí, z nichž nejvýznamnější byla 6. mezinárodní soutěž W. A. Mozarta v 
Salcburku v roce 1995, na které byla vyhlášena absolutní vítězkou. První sólová deska Magdaleny 
Kožené u Deutsche Grammophon s českým písňovým repertoárem (Antonín Dvořák, Leoš 
Janáček a Bohuslav Martinů) získala v roce 2001 prestižní cenu Gramophone Solo Vocal Award. 
Je považována za přední koncertní a recitálovou umělkyni. Vystoupila na recitálech v Londýně, Paříži, Bruselu, Amsterdamu, Vídni, 
Hamburku, Lisabonu, Praze, Kodani, Tokiu, San Franciscu a v Carnegie Hall v New Yorku. V roce 2003 se Magdalena Kožená stala 
Rytířem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Ve Washingtonu ji na klavír bude doprovázet mezinárodně uznávaný 
klavírista Karel Košárek. www.kozena.cz 
 
Embassy of Austria, 3524 International Court, NW, Washington, DC 20008-3027 
Vstupné $45. Rezervace na tel. (202) 365-9064 
www.acfdc.org 

 
3. květen - 9. srpen 2009 
Výstava: Jaromír Funke and the Amateur Avant-Garde 
 
Jaromír Funke (1896-1945) byl jedním z nejznámějších československých fotografů 20. a 30. let 20. stolení. Národní galerie ve 
Washingtonu uvádí tento roku první mimoevropskou významnou výstavu díla Jaromíra Funkeho. Jaromír Funke and the Amateur 
Avant-Garde zahrnuje 70 děl Funkeho a jeho současníků, zejména Josefa Sudka (1896-1976), jednoho z nejznámějších českých 
fotografů a Eugena Wiškovského (1888- 1964). 
 
National Gallery of Art 
Vstup volný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. duben 2009, 19:00 hod. a 26. duben 2009, 14:00 hod. 
Balet Národního divadla  
 
East Coast Premiere Tour. The National Theatre Soubor Baletu Národního divadla je složen z 
nejlepších baletních umělců z České republiky. S Národním divadlem spolupracovali renomovaní 
choreografové Jiří Kylián a Petr Zuska, kteří americkému publiku uvádějí následující představení: 
 
Sinfonietta: Tento pětiaktový balet má svého vlastního ducha, od folkloristických nálad ke snovým 
vizím. Choreografie je nádhernou ukázkou souznění tance a hudby, ukazující obrázek světa někde mezi abstrakcí a realismem. 
 
Petite Mort: Jiří Kylián si vybral pomalé části nejkrásnějších klavírních koncertů W.A.Mozarta. Balet je řízen více symbolismem než 
dějovou linkou. Něžnost, křehkost, agrese, sexualita, energie, ticho a zranitelnost – všechno hraje důležitou roli. 
 
D.M.J. 1953-1977: Název baletu představuje iniciály tří velkých českých skladatelů, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše 
Janáčka. Dílo vtahuje své publikem mocnou kombinací české hudby a působivé choreografie. 
www.narodni-divadlo.cz 
 
Sidney Harman Hall, Harman Center for the Arts, 610 F Street NW, Washington, DC 20004-2227 
www.shakespearetheatre.org 

 
8. duben 2009, 20:00 
Filmová série "Lvi českého filmu": Tajnosti 
 
Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela, prospívající a 
dospívající dceru, nenáročnou práci překladatelky, která překládá ne pro peníze, ale buď pro radost, a 
nebo prostě jen pro pocit, že pracuje, a nyní dokonce i nový, vysněný dům… Ale také má v sobě 
tajemství, které se v tomto jejím idylickém životě pomalu mění v časovanou bombu. Režie: Alice 
Nellis, 2007, 93 minut. 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
Pokladna: (202) 966-6000, vstupenky: $10 Adults; $7.50 děti do 11 let, senioři, studenti s platným studentským průkazem a 
$6.50 členové klubu Avalon www.theavalon.org 

 
3. duben - 18. květen 2009 (výstava), 2. duben, 18-20 (recepce) 
Za železnou oponou: Sedm umělkyň z České republiky 
 
Výstava uvede sedm českých umělkyň: Milenu Dopitovou, Eriku Bornovou, Kateřinu Vincourovou, Lenku Klodovou, Michaelu 
Thelenovou, Zdenu Kolečkovou a Alenu Kotzmannovou. 
 
Výstava „Za železnou oponou“ uvádí umělkyně, které svou uměleckou dráhu v České republice či v zahraničí nastoupily v posledních 
15 letech (mnohé se narodily v šedesátých a sedmdesátých letech). Výstava vtahuje své diváky do marginalizovaných zón bývalé 
komunistické společnosti, kde nebylo místo pro zobrazování ženských vášní, sexuality, identity, mateřství či věku bez předsudků. 
Výstava není ani explicitně feministická, ani výslovně politická, nicméně má rovněž silnou sociální dimenzi. Snaží se o metaforické 
„roztažení“ železné opony a odhalení komplexních vztahů mezi muži a ženami, „my“ („já“) a „oni“ („ostatní“), uvnitř a venku, v 
centru i na periférii. 
 
American University Museum at the Katzen Arts Center, 4400 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20016-8031 
Volný vstup. Více informací: 
www.american.edu/museum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. duben, 15:00 hod. 
DC Independent Film Festival: KINOAUTOMAT 
Americká premiéra v rámci Filmfest. DC  
Kinoautomat byl revoluční filmový projekt spojený s tzv. českou novou vlnou, představený na 
světové výstavě EXPO 67 v Montrealu, autora Radúze Činčery, scenáristy Pavla Juráčka a režisérů 
Jána Roháče a Vladimíra Svitáčka. 
 
Jeho základem byl zřejmě první interaktivní film na světě Člověk a jeho dům, který sledoval osudy 
poněkud nešikovného pana Nováka (ztvárněného Miroslavem Horníčkem) a který mohli v klíčových 
okamžicích diváci ovlivňovat a rozhodovat o dalším vývoji na plátně. V těchto okamžicích vystupoval na pódium právě Miroslav 
Horníček a snažil se divákům vysvětlit humornou formou důležitost každého specifického rozhodnutí. Z projektu se stal díky 
geniálnímu nápadu a skvělé zábavě hit celé výstavy a jen kvůli zvůli komunistických úřadů nemohl být nasazen k promítání po světě. 
V 90. letech film dvakrát uvedla Česká televize. Vysílala jej současně na obou programech ČT1 a ČT2, přičemž na každém kanálu 
běžela příslušná paralelní verze, takže diváci si vývoj filmu vybírali přepínáním programů ve stanovenou chvíli. 
 
Místo a čas uvedení budou oznámeny v nejbližší době. Více informací: 
www.filmfestdc.org 

 
28. březen 10-16:00 hod. 
"Čeští draci" jako součást Smithsonian Kite Festival 
 
Poprvé v historii uvede české velvyslanectví ve Washingtonu české draky na každoroční Smithonian Kite Festival. Tato barvitá 
událost je již tradičně součástí slavností v rámci National Cherry Blossom Festivalu pořádaných na National Mall ve Washingtonu, 
DC. Dračí entuziasté ukážou své akrobatické kousky, se kterými budou soutěžit ve více než 36 kategoriích. Smithonian Kite Festival 
je jedním z nejpopulárnějších událostí ve Washingtonu, DC, která uvádí draky z celého světa. 
 
National Mall, between 4th and 7th Streets, NW, Washington, DC 
Vstup volný. 
www.kitefestival.org 

 
26.-28. březen 2009, 18:00 a 20:30 hod. 
Ohlasy festivalu Jeden svět - promítání filmů 
Goethe-Institut, 812 Seventh Street, NW, Washington, DC 20001-3718 
Vstup volný. Rezervace na tel. (202) 274-9105 nebo e-mailu czech_events@yahoo.com 

 
25. březen 2009, 20:00 hod.(opening night!) 
Ohlasy festivalu Jeden svět 
 
Festival Jeden svět je organizován českou nevládní organizací Člověk v tísni. Koná se každoročně v 
Praze pod záštitou bývalého prezidenta České republiky Václava Havla. Festival Jeden svět je se 
svými 130 dokumentárními filmy z celého světa jedním z největších festivalů o lidských právech. 
Během své desetileté existence se stal uznávaným konzultantem a praktickým podporovatelem nově 
vznikajících festivalů o lidských právech na celém světě. V roce 2008 pomohl Jeden svět uspořádat 
podobné festivaly v Rakousku, Rumunsku, Bulharsku a Keni. www.oneworld.cz 
 
Program festivalu v DC uvede vrcholné okamžiky z festivalu konaného v roce 2009 v Praze, se zvláštním zaměřením na české filmy, 
20. výročí tzv. sametové revoluce a mladou africkou kinematografii. 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
Pokladna: (202) 966-6000, vstupenky: $10 dospělí, $7.50 děti do 11 let, senioři, studenti s platným studentským průkazem a 
$6.50 členové klubu Avalon www.theavalon.org 

 
24. březen 2009, 20:00 a 22:00 
Czech Jazz Nights at Blues Alley: P.J. Ryba and The Fish Men 
 
Baskytarista Pavel Ryba již více než 20 let mísí ve svém rozsáhlém repertoáru jazz, klasiku, pop a 
rock a přetváří klasické standardy tak, aby seděly jeho vlastnímu energickému hudebnímu stylu. 
Pavel Ryba nahrál sedm alb, kromě jiných také Morally Topless a Mind the Step. Mezinárodní 
kritici oceňují Rybu pro jeho „technickou obratnost a melodickou krásu“. www.pjryba.com 
Blues Alley, 1073 Wisconsin Avenue, NW, Washington, DC 20007 
Vstupné $20. Více informací: 
www.bluesalley.com 



19. březen 2009, 19:00 
Environmental Film Festival: Mír s tuleni 
 
Autoři filmu Mír s tuleni hledají odpovědět na otázku, jaké místo zaujímala zvířata v lidské 
společnosti dříve a nyní. Uvažují o tom, zda a jak se s nimi v budoucnu bude člověk setkávat. Filmová 
bajka vychází ze dvou zvířecích příběhů. První je o osudu lachtana Gastona, který se proslavil během 
ničivých povodní, když uplaval z pražské zoologické zahrady a dorazil po proudu Vltavy a Labe až do 
Německa. Druhý je příběh tuleně Odyssea, jehož v 50. letech minulého století odchytili na Sardinii dva milánští novináři a jako mládě 
vypustili do slavné kašny Di Trevi v Římě proto, aby se proslavili. Tento dvojjazyčný česko-italský film, rámovaný poselstvím z 
románu Karla Čapka Válka s mloky, byl v roce 2007 uveden společností Bontonfilm do českých filmových klubů i multikin. Mír s 
tuleni byl promítán také na Slovensku a v Itálii. Režie: Miloslav Novák, 2007, 86 minut. 
 
Goethe-Institut, 812 Seventh Street, NW, Washington, DC 20001-3718 
Vstup volný. Rezervace na tel. (202) 274-9100, ext. 167 nebo e-mailu czech_events@yahoo.com 

 
18. březen 2009, 20:00 a 22:00 
Czech Jazz Nights at Blues Alley: Karel Ružicka, Jr.  
 
Oceněný saxofonista, skladatel a producent Karel Ružicka, Jr. se narodil v Praze. Profesionálně začal 
hrát ve věku 16 let v jazzovém kvartetu, jež rovněž vyhrálo několik mezinárodních jazzových soutěží. 
V roce 1998 se stal tenor a alt saxofonistou roku. Po příchodu do USA založil své trio a kvartet a 
začal rovněž spolupracovat s Brooklyn Sax Quartet, s nímž v roce 2003 navštívil více než 30 
amerických měst. Jeho poslední nahrávka „Brooklyn Moods" (2004) byla nominována v kategorii 
jazzové album roku výročních cen Akademie populární hudby (Anděl). Růžička nadále vystupuje a nahrává s řadou nejváženějších 
osobností jazzové hudební scény. www.karelruzickajr.com 
 
Blues Alley, 1073 Wisconsin Avenue, NW, Washington, DC 20007 
Vstupné $20. Více informací: 
www.bluesalley.com 

 
11. březen 2009, 20:00 a 22:00  
Czech Jazz Nights at Blues Alley: Rudy Linka 
 
Rudy Linka je špičkovým jazzovým kytaristou - dobrodruhem, jehož hudba je spojením moderního 
jazzu a funku. 
 
Blues Alley, 1073 Wisconsin Avenue, NW, Washington, DC 20007 
Vstupné $20. Více informací: 
www.bluesalley.com 

 
1. březen 2009, 16:30 hod. 
New Masters of European Cinema: Karamazoviza účasti režiséra filmu Petra Zelenky 
 
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s 
režisérem hry, aby na alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní 
adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi. V divadelním dramatu, nabitém emocemi – láskou, 
žárlivostí, nenávistí, se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Je zde nastoleno téma 
hledání Boha, snaha prokázat či zavrhnout jeho existenci. S tím je spojena úvaha, že pokud 
neexistuje Bůh, vše je dovoleno. Karamazovi, jejichž podtitul by podle režiséra Petra Zelenky mohl znít „Žijeme jak zvířata, ale 
chceme se modlit“, jsou dramatem o morálce, povaze člověka, lidském svědomí, vině, trestu a odpuštění. Film není jen 
psychologickou sondou do zpustošené ruské duše, ale reflektuje aktuální téma odpovědnosti člověka za své činy. Film byl v roce 2008 
českou nominací v kategorii nejlepší zahraniční film Akademie filmového umění a věd. Po skončení projekce bude následovat setkání 
s režisérem Petrem Zelenkou. 
 
The National Gallery of Art, East Building Auditorium, 4th Street at Constitution Avenue, NW, Washington, DC 
Vstup volný 
 
www.nga.gov/programs/film 

 
 
 
 



19. únor - 31. březen 2009 (výstava), 19. únor, 19:00 (recepce) 
Výstava: České sklo (Bohemian Glass) 
 
Galerie Geoffrey Dinera ve Washingtonu, DC představí v únoru 2009 tvorbu předních českých 
designerů skla: Ronyho Plesla, Jiřího Šuhájka, Jiřího Kubelky, Richarda Čermáka a Lenky 
Čermákové. 
 
Geoffrey Diner Gallery, 1730 21st Street, NW, Washington, DC 20009 
Vstup volný. 
www.dinergallery.com 

 
17. únor, 20:00 a 22:00 hod. 
 
Czech Jazz Nights at Blues Alley: Ondrej Pivec Overseason Quartet 
Mladý český jazzový varhaník Ondřej Pivec je považován za jednu z nejoriginálnějších osobností 
české jazzové a fusion scény. Se svým novým albem Overseason, které nahrál s Tomášem 
Hobzekem, Jakem Langleym a Joelem Frahmem během svého pobytu v New Yorku, se nyní 
představí v jazzovém klubu Blues Alley ve Washingtonu, DC, a to v rámci série koncertů předních 
osobností českého jazzu "Czech Jazz Nights in Blues Alley".www.ondrejpivec.com 
 
Blues Alley, 1073 Wisconsin Avenue, NW, Washington, DC 20007 
Vstupné $20. Více informací: 
www.bluesalley.com

 
11. únor 2009, 20:00 hod. 
Filmová séri "Lvi českého filmu": Václav 
 
Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou střechou. 
Přestože je Václav označován za místního šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, 
my v něm (spolu s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou 
plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce i bratr František, který s 
Václavem celý život soupeří o lásku matky a otce. Drama vrcholí soubojem bratrů o lásku Frantovy 
milenky Lídy, který končí trestným činem. Václav je uvězněn. Matčina ochrana je pryč. Stává se 
terčem útoků spoluvězňů a stále více si připouští traumatické vzpomínky na otce. Pomalu umírá. 
Matka se rozhodne požádat prezidenta o milost. Ta je však podmíněna peticí spoluobčanů. Odpustí Václavovi celá vesnicem, když mu 
nedokáže odpustit ani vlastní bratr? 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
Pokladna Avalon Theatre: (202) 966-6000 Vstupenky: $10 dospělí; $7.50 děti do 11 let, senioři, studenti s platným 
studentským průkazem; a $ 6.50 členové klubu Avalon www.theavalon.org 

 
6. únor - 1. březen 2009 (výstava), 6. únor, 18:00 - 20:00 (recepce) 
Míla Judge-Fürstová 
 
Magická, mýtická a kouzelná, taková je tvorba umělkyně českého původu Míly Judge-Fürstové. 
Její díla mají neskutečnou moc vtáhnout své publikum do světa jeho vlastních fantazií. Autorka, v 
Čechách narozená a nyní ve Velké Británii žijící Míla Judge-Fürstová, vystavuje svá díla v 
galeriích i privátních sbírkách po celém světě, včetně sbírky anglické královny Alžběty II. či ve 
Victoria and Albert Museum v Londýně. 
 
Gallery 10, 1519 Connecticut Avenue, NW, # 201, Washington, DC 20036 
Vstup volný. 
www.gallery10dc.com 

 
5. únor 2009 
FAMU at AU 
Michal Bregant a děkan FAMU Pavel Jeck 
American University, Wechsler Theatre 3rd Floor Mary Graydon Center, 4400 Massachusetts Avenue, Washington, DC 
20016 

 
 
 



14. leden 2009, 20:00 hod. 
Filmová série "Lvi českého filmu": Děti noci 
 
Hrdinkou příběhu ze současné Prahy je mladá dívka Ofka (Martha Issová), která po nečekaném 
rozchodu s přítelem (Jan Dolanský) a zradě své nejlepší kamarádky (Kristýna Nováková) marně 
hledá smysl života v dnešní době. Zaujatá sama sebou nevnímá lásku věrného kamaráda Ubra (Jiří 
Mádl). Ofka pracuje jako prodavačka v nonstop otevřené prodejně u svého švagra (David Novotný) 
a žije ve zvláštním spojení s lidmi, kteří jsou stejně jako ona vzhůru, když ostatní spí. Až loupežné 
přepadení, jehož obětí se v nonstopu stane, probudí Ofku z její letargie. Film o křehkém přátelství, 
lásce a naději. 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015 
Pokladna Avalon Theatre: (202) 966-6000 Vstupenky: $10 dospělí; $7.50 děti do 11 let, senioři, studenti s platným 
studentským průkazem; a $ 6.50 členové klubu Avalon www.theavalon.org 

 


