
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu 
Kalendář kulturních akcí 2010 

 
8. prosince 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Zoufalci 
 
Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou Babčákovou 
v realistické komedii o šestici bilancujících třicátníků. Jsou dlouholetí přátelé a postupně se všichni 
přestěhovali z Jablonce do Prahy. Po společném setkání na večírku v jejich rodném městě je jim jedno 
jasné – vědí, co v životě nechtejí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli. Na řadu tak přichází 
dávný nápad – společný život na statku, po kterém kdysi všichni toužili. Vyjde jim tenhle nový pokus 
o štěstí? (Režie: Jitka Rudolfová, 2009, 97 min., v češtině s anglickými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015.  
Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na www.theavalon.org. 

 
23. listopadu 2010, 18:30 hod.  
Koncert: Kačkala  
 
Kačkala je Česko-Americkou a capella skupinou, idiomatickou, nezařaditelnou kreací.  Přináší celou 
řadu moudrých slov ve svých svobodomyslných, někdy až morbidních písních. Během, nadcházejícího 
koncertu představí Kačkala své vánoční písně, které publikum vždy pohodově naladí. Prostřednictvím 
kombinace jejich původních kompozic ovlivněných šíleností a smutkem vytváří Kačkala dynamické a 
zábavné představení. Tuto ryze ženskou skupinu tvoří Hilary Binder, Eva Kubešová, Kateřina Kubešová, 
Stacey Rubin, a Lexa Walsh. 
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, 
Washington, DC.  
Doporučené vstupné je $5.  

 
21. listopadu, 17:15 hod. / 22. listopadu, 19:00 hod.  
Evropská Filmová přehlídka: Muži v říji 
Režie: Robert Sedláček, 20019, 109 min., v češtině s anglickými titulky 
 
Starosta a  podnikatelé Mouřínova, zapadlého jihomoravského městečka v České republice, chtějí  
ve své domovině uspořádat mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Věří, že tím zapůsobí na místního 
poslance a přesvědčí ho, aby zažádal o získání fondů od Evropské Unie na stavbu nové dálnice, 
čímž by se jejich městečko dostalo na mapu republiky a tím bylo propojeno se světem. Nejprve je 
však potřeba uspořádat lokální soutěž ve vábení, poslance opít a zjistit, co s bandou transvestitů, objednaných speciálně na tuto událost 
až z Prahy. Odlehčený humor celého filmu přeměňuje břitkou politickou satiru v naprosto okouzlující příběh.  
 
AFI Silver Theatre and Cultural Center, 8633 Colesville Road , Silver Spring, MD  
Vstupenky mohou být zakoupeny online (CLICK HERE)  nebo přímo na kase kina.  

 
14. listopadu, 15:00 hod. / 15. listopadu, 19:00 hod. 
Evropská filmová přehlídka: 3 sezóny v pekle  
Režie: Tomáš Mašín, 2009, 110 min., v češtině s anglickými titulky 
 
Píše se rok 1947, devatenáctiletý Ivan (Kryštof Hádek) je ztělesněním snů a ideálů doby. Samolibý a vzdorovitý básník najde 
pochopení u svobodomyslné Jany (ruská herečka Karolína Gruszka), společně prožívají konec nadějí: po únoru 1948 ukáže totiž 
komunistický režim svou represivní tvář. První celovečerní snímek Tomáše Mašína je volně inspirován autobiografií 
undergroundového guru Egona Bondyho.  
Film byl uveden na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech, získal ocenění českého lva v kategorii Nejlepší mužský herecký 
výkon v hlavní roli (Kryštof Hádek), Nejlepší kamera a Nejlepší zvuk.  
 
AFI Silver Theatre and Cultural Center, 8633 Colesville Road , Silver Spring, MD  
Vstupenky mohou být zakoupeny online (CLICK HERE)  nebo přímo na kase kina.  

 
 
 
 
 



12. listopadu, 19:30 – 21:00 hod. / 13. listopadu, 10:30 – 12:00 hod. /  
13. listopadu, 14:00 – 15:30 hod. / 14. listopadu, 14:00 – 15:30 hod. 
Dětské představení: Nikdy jsem neviděl jiného motýla (I Never Saw Another Butterfly) 
Režie: Gail Humphries Mardirosian, Hudba: Jonathan Tuzman  
 
Více než 15.000 židovských dětí prošlo během druhé světové války koncentračním táborem v Terezíně 
a jen asi 100 bylo naživu, když byl na jejím konci spojenci osvobozen. Těchto pár dětí se muselo vrátit 
do svých roztříštěných domovů k neúplným rodinám. Raja toto všechno prožila jako profesorka 
v Terezíně na vlastní kůži, učila děti, když nebylo z čeho se učit, dávala jim naději, i když sama již 
žádnou neměla. Tento muzikál je inspirativním a povznášejícím příběhem o vítězství nad nepřízni 
osudu, inspirací pro něj byla celá řada nejrozličnějších zdrojů, jakými jsou básně, deníky, dopisy, 
časopisy, kresby i obrazy. Výstava je určena pro studenty od pátého do osmého ročníku. 
 
The Katzen Arts Center, 4400 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20016-8053  
Vstupenky ($10) mohou být zakoupeny na internetové adrese http://american.tix.com. 

 
10. listopadu 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Kawasakiho růže 
 
Je rok 2009. Pavel Josek, významný vědec a někdejší disident, má dostat státní vyznamenání za 
statečnost. Při natáčení televizního dokumentu o jeho životě vyjde najevo, že se začátkem 70. let – 
na nátlak STB – podílel na občanské likvidaci svého tehdejšího přítele, který byl nakonec přinucen 
emigrovat. Události staré přes třicet let vypráví film bez jediné retrospektivy. Rodinné drama 
odkrývá praktiky tajné policie při diskreditaci svých odpůrců. Emocionální příběh o vině a pokání, 
ošidnosti paměti a potřebě odpuštění (Režie: J. Hřebejk, 2009, 100 min, v češtině s anglickými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 

 
9. listopadu, 19:00 hod. 
Library Workshop: České lidové příběhy – „Dáma v bílém“  a další české knihy 
Workshop je součástí Dětského evropského festivalu 2010! 
 
Zaměstnankyně knihovny Jessica Stork povede přednášku na téma „České lidové příběhy“, během níž zmíní i základní informace o 
České republice. Součástí přednášky bude také prezentace tradičních českých loutek, které si studenti budou moci následně sami 
vyrobit. Prezentaci bude následovat diskuze s Barbarou Karpetovou, vedoucí kulturní sekce Velvyslanectví České republiky ve 
Washingtonu.   
 
Palisades Neighborhood Library, 4901 V Street, NW, Washington, DC 20007   
Pokud máte zájem navštívit tento workshop, prosíme o zaslání emailu na Jessica_stork@dc.gov.    
Vstupné je zdarma. 
 
9. listopadu, 13:30 hod. 
Library Workshop: Tři zlaté klíče, Petr Sís 
Workshop je součástí Dětského evropského festivalu 2010! 
     
V knize Tři zlaté klíče od Petra Síse se setkáváme s mužem, který je v bouři během letu ve svém 
horkovzdušném balónu svát z kurzu a náhodně přistane ve svém rodném městě. Najde cestu do 
svého bývalého domova, dům je ale opuštěný a zamčený třemi rezavějícími zámky. Z ničeho nic se 
objeví černá kočka s ohnivýma očima a provádí muže tichými pražskými ulicemi. Společně se 
vydávají na cestu za třemi zlatými klíči, které otevřou cestu do mužovy minulosti.  
Pro další informace o knize, prosím navštivte http://www.petersis.com/content/golden_keys.html. 
 
Vedoucí kulturní sekce Velvyslanectví České republiky Barbara Karpetová přednese v knihovně 
Martina Luthera Kinga ukázku z knihy Petra Síse Tři zlaté klíče. Čtení bude následovat přednáška o České republice a jejím hlavním 
městě, Praze.  
Martin Luther King Library, 901 G St, Washington, DC 20001–4531 
Vstup zdarma      

 
 
 
 



6. listopadu, 11:30 hod. 
Promítání filmu: Na půdě  
Režie: Jiří Barta, 2009, 75 min., v češtině s anglickými titulky  
Film je součástí Dětského evropského festivalu 2010! 
 
Děj filmu se odehrává na kouzelné půdě, kde si odložené hračky udělaly své království. Vedou svůj 
každodenní život se svými rituály, hrají hry, chodí do práce, slaví narozeniny… Jejich poklidný 
život ale naruší vládce Říše Zla, který unese jejich krásnou panenku Pomněnku. Přátelé se vydávají 
na záchrannou misi, během které narazí na celou řadu překážek, nebezpečí, ale užijí si i plno zábavy 
a napětí.  
Film vyhrál Grand Prize na Dětském mezinárodním filmovém festivalu v New Yorku (2010).  
 
AFI Silver Theater and Cultural Center, 8633 Colesville Road, Silver Spring, MD  
Vstupné je zdarma, lístky jsou k vyzvednutí na pokladně kina 30 minut před začátkem promítání.   

 
4. a 5. listopadu, 15:00 – 19:00 hod. 
Český vánoční trh 
 
Evropská obchodní společnost (European Trading Copany) představí v času zahájení vánočního času 
kolekci nádherných českých, ručně zdobených, vánočních ozdob. Ozdoby, nabývající všech tvarů a 
velikostí, jsou pravým důkazem zručnosti českých řemeslníků.Letošní přehlídka nabídne také výstavu 
jesliček, papírových jesliček na prodej a originálních maleb Marcely Vichrové s názvem Moderní 
pohled na jesličky, které bude také možno zakoupit. Následně bude také představena výroba vlněných 
ornamentů sdružení IGNIS, které nabízí práci handicapovaným lidem. Během výstavy zazní Vánoční 
koledy v podání kvartetu Rudolflet.  
 
Část výtěžku Vánočního trhu půjde na konto UNICEF.  
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 
Pro rezervaci, pište prosím na emailovou adresu czech_events@yahoo.com (Předmět: Czech Christmas Market) nebo volejte 
na telefonní číslo (202) 274-9105. 
Vstupné zdarma. 

 
2. listopadu 2010, 18 hod. 
Koncert: Chlapecký kvartet Bruncvík 
Akce je součástí festivalu pro děti Kids Euro Festival 
 
Chlapecký kvartet Bruncvík představí výběr ze svého bohatého repertoáru, především renesanční a 
barokní hudby, spirituálů, lidových písní, a to pod vedením Lenky Pištecké. Po představení se 
uskuteční vokální workshop. Kvartet vystoupí ve složení Ondřej Holub, Filip Damec, Michal 
Podlaha, and David Pištecký (všem je 19 let); Martin Rudovský bude doprovázet na klavír. Více 
informací: www.bruncvik.eu. 
 
Kennedy Center Millennium Stage, 2700 F Street, NW, Washington, DC 20566 
Vstup zdarma. 

 
26. listopadu, 18:30 hod.  
Hovory s Masarykem 
Během tohoto speciálního večera věnovaného prvnímu československému prezidentovi 
Tomáši Garrigue Masarykovi se představí celá řada řečníků, hovořících o nejrůznějších 
aspektech Masarykova života a jeho vazeb na Spojené státy americké. Dr. Hugh 
Agnew, Profesor Historie a Mezinárodních vztahů, představí Masarykův život očima 
historiků, Dr. Milena Secká, ředitelka Náprstkova muzea Národního muzea v Praze, 

představí Americký klub dam. Zaměří se zejména na návštěvy prezidenta Masaryka v klubu a jeho 
tamní přednášky, stejně tak jako na úzkou vazbu a zapojení jeho manželky, paní Chrlotte Masaryk, 
v klubu. Zakončením večera bude přednáška paní Blanky Jeřábkové, která představí život své babičky 
Marie Kvíčalové, tajné milenky Masaryka. Celý večer hudebně doprovodí kvartet Rudolflet.  
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu,  3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 
Vstupné je zdarma, přednášku bude následovat malé pohoštění. Rezervace na emailové adrese czech_events@yahoo.com nebo 
na telefonnímí čísle 202/274-9105.  

 



19. října 2010, 10:30 am a 19 hod. 
Autorské čtení: Madlenka fobalová star  spisovatele Petra Síse 
 
Petr Sís pokračuje ve vyprávění magických dobrodružství Madlenky, tentokrát v rámci nakladatelství 
Frances Foster Books, Farrar Straus Giroux BFYR. Madlenka je zpět a připravena hrád nejpopulárnější 
sport na světe - fotbal! 
 
Místo konání: Politics and Prose, 5015 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008–2024 
Vstup zdarma 

 
19. října, 13:30 hod.     
Čtení: Tři zlaté klíče a prezentace České republiky 
Tato akce je součástí festivalu pro děti Kids Euro Festival. 
 
Kniha Petra Síse nazvané Tři zlaté klíče vypráví příběh muže v horkovzdušném balónu, který v bouřce přistane ve městě svého mládí. 
Nalezne cestu ke svému starému domovu, ale dům je temný, jen na dveřích jsou tři rezavé zámky. Černá kočka s ohnivýma očima ho 
provádí tichými pražskými uličkami, aby nalezl tři zlaté klíče, které by odemkly dveře k jeho minulosti. Více informací o knize 
naleznete na webu: http://www.petersis.com/content/golden_keys.html. 
 
Rada ZÚ Washington paní Barbara Karpetova bude předčítat z knihy Petra Síse a vyprávět o České republice washingtonským 
studentům. 
 
Martin Luther King Library, 901 G St, Washington, DC 20001–4531 
Vstup zdarma. Další informace na tel.: 202/274-9105.  

 
13. řijna 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Fimfárum z druhé kapsy 
 
Čtyři zbrusu nové pohádky „pro chytré děti a chytré dospělé“ z oblíbené knihy Jana Wericha. Pod 
taktovkou Břetislava Pojara se předestře pitoreskní příběh Paleček, plný zvratů a dobrodružství, 
Vlasta Pospíšilová připomene ve Třech sestách a jednom prstenu vesnický dekameronský návod jak 
pro prstýnek zblbnout svého chotě, pod vedením Aurela Klimta ožijí tři navzájem si podobní bratři, 
Hrbáči y Damašku, přinášející atmosféru Blízkého východu spojenou s orientálním vzpravěčstvím a 
Jan Balej dovolí bratrům Markovi a Koubovi prožít svůj prastarý pohádkový přiběh o závisti a čertech a vysvětlit jeden přírodní úkaz 
v pohádce Moře, strýčku, proč je slané? (Režie: Jan Balej, Aurel Klimt, Vlasta Pospíšilová, Pojar Břetislav, 2006, 96 min., v češtině s 
anglickými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015.  
Vstupenky lze zakoupit na pokladně kina nebo online na www.theavalon.org. 

 
12. října, 18:30 hod.   

Promítání filmu:  Náhodná armáda: Pravdivý příběh česlovenských legií 
47 minut, umělecký režisér:  Bruce Bendinger 
 
Příběh československých legií za první světové války byl námětem pro natočení 
dokumentárního filmu Náhodná armáda. Film natočil Bruce Bendinger z 
organizace Czech Legion Project. Akce je součástí série TGM: Vzájemné 
inspirace. 

Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008    
Vstup volný.  R.S.V.P.: czech_events@yahoo.com nebo 202/274-9105.    

 
6. října 2010, 19:30 hod.    
Koncert: Requiem vzdoru: Verdi v Terezíně 
 
Washington National Opera Orchestra, The City Choir of Washington, The Catholic University of America Chorus 
Requiem vzdoru: Verdi v Terezíně je příběhem odvážných židovských věžnů z koncentračního tábora Terezín, kteří za druhé světové 
války odehráli 16 představení Verdiho Requiem. Představení symbolizovalo vzdor vězňů (hudba proti smrti) a odehrálo se též před 
Afolfem Eichmannem a delegací Červeného kříže. Americký dirigent Murry Sidlin sestavil v roce 2002 koncertní drama, které 
kombinuje Verdiho hudbu, dokumenární film a svědectví terezínských vězňů, včetně legendárního dirigenta Rafaela Schaëchtera. 
The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Concert Hall, 2700 F Street, NW, Washington, DC 
Představení je v současné době vyprodané. 

 



6. října 2010, 17:30 hod. 
Zahájení výstavy: Ano, Masaryk: Prezident Tomáš Garrigue Masaryk 
Hlavní řečník: Dr. Hugh Agnew, profesor historie a mezinárodních vztahů, The 
George Washington University 
 
Výstava Ano, Masaryk: Prezident Tomáš Garrigue Masaryk vypráví příběh prvního 
československého prezidenta od jeho mládí, studia, kariéry profesora, diplomata a nakonec i 

prezidenta Československé republiky. Masarykovu výjimečnost dokumentují černobílé fotografie, 
doplněné jeho slavnými výroky. Výstava je součástí série akcí nazvané TGM: Vzájemné inspirace, jež 
zkoumá česko-americké kulturní vztahy a vzájemnou inspiraci. 
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, 
DC 20008 
Vstup zdarma. Součástí programu bude recepce. 
R.S.V.P.: czech_events@yahoo.com nebo 202/274-9105 

 
8. září 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Mistři 
 
„Fandit si musíme sami, nikdo jinej to za nás neudělá!” 
Groteskní příběh o lásce, zradě, iluzích a jednom velkém vítězství, které se rychle změní v prohru. Na 
konci světa, v dějinami a postkomunismem rozvráceném česko-německém pohraničí, přežívá devět 
posledních obyvatel chátrající vesnice. Vrcholí doba ranného neokapitalismu – zlatá éra českého 
hokeje. Pochmurnou pohraniční atmosféru oživí televizní přenosy z hokejového mistrovství světa a 
náhle probuzené fandovství a xenofobní pseudovlastenectví od základů změní život ve vesnici. Její obyvatelé, kteří dosud jen pasivně 
snili své sny o lepší existenci, se dobrovolně i nedobrovolně stávají aktéry dějů, na jejichž konci už nikdy nebudou stejní jako dřív. 
(Režie: Marek Najbrt, 2004, 83 min., v češtině s anglickými titulky).Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 
20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na www.theavalon.org 

 
11. srpna 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Bathory 
 
Mimořádná osobnost Alžběty Báthory zaměstnává historiky už po staletí. V Guinnessově knize 
rekordů je uváděna jako největší vražedkyně v dějinách lidstva. Po přečtení publikovaných děl a 
prostudování historických materiálů jsem dospěl k odlišnému závěru. Film je příběhem o Alžbětě a 
její nenaplněné lásce k slavnému italskému malíři Caravaggiovi, o manželském poutu nejmocnějších 
uherských rodů Báthory a Nádašdy a o intrikách palatína Juraje Thurza. Věrně se držím všech 
historických údajů a známých faktů, ovšem do zaplňování bílých míst historie jsem zapojil svoji fantazii. –Juraj Jakubisko (Režie: 
Juraj Jakubisko, 2008, 140 min., v angličtině). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 

 
14. července 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Protektor 
 
Rozhlasový reportér Emil a herečka Hana jsou manželé. Píše se rok 1938, Hana zažívá konjunkturu, 
hraje na divadle i ve filmu. Emil žárlí. Hana je nečekaně konfrontována se svým židovským původem, 
z výšin nadějně rozběhnuté kariéry padá na dno společenského žebříčku. V zájmu její ochrany skrze 
„rasově smíšené manželství“ se dá navzdory svému přesvědčení k dispozici německé propagandě. 
Smlouva s ďáblem si vybírá svou daň. Emilova integrita se hroutí, láska k Haně se mění v cynické 
„protektorství“. Osud na něj však nachystá past. Na útěku od milenky v tísni ukradne cizí kolo a 
šlápne do pedalů. Osudný kontakt se zdánlivě banálním předmětem odstartuje zběsilou jízdu, v jejímž 
cíli získá Emil zpět ztracenou sebeúctu. (Režie: Marek Najbrt, 2009, 100 min., v češtině s anglickými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 

 
 
 
 
 



 
9. června 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: 2Bobule 
 
2 Bobule jsou příběhem dvou mladíků. Jeden z nich se snaží integrovat do vinařského prostředí poté, 
co zdědil vinohrad a sklep po dědovi. Druhý se k němu přijede schovat před svými problémy. Ani 
jednomu se ale nic nedaří tak, jak by si představovali. Navíc oběma dělá problémy láska. V prostředí 
typické moravské vesnice se snaží udržet v chodu vinařství a přitom zažívají dobrodružství, při 
kterých jde o dobré víno, ženy a občas i o život(Režie: Vlad Lanné, 2008, 90 min., v češtině 
s anglickými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit na pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 

 
9. června 2010, 18:30 
In the Loop: Video Art from the EU 
Prezentace českého umělce Jana Pfeiffera 
 
Projekt "In the Loop" představuje washingtonskému publiku umělce z participujících zemí Evropské 
unie. Českou republiku v rámci projektu zastupuje Jan Pfeiffer se svým dílem Předtím, než jsem tam 
byl, společně se zástupci Bulharska, Estonska, Irska, Lotyšska, Holandska, Slovinska a Švédska, a to 
v AU Museum at the Katzen Center. Další země budou participovat na projekcích dne 10. června v 
Phillips Collection a 12. června v National Portrait Gallery. 
 
Jan Pfeiffer: 
Jan Pfeiffer se narodil v Praze v roce 1984. V rámci své umělecké tvorby používá řadu médií, pracujíc s principy pozorování a 
výzkumu. Ve své práci zkoumá osobní prostor v urbanistické struktuře a sleduje vliv totalitních a post-totalitních sil na každodenní 
život. 
 
American University Museum at the Katzen Arts Center 
4400 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20016-8031 
Vstup zdarma Více informací na: www.american.edu/museum 

 
3. června, 18:00 – 19:30 hod.  
Přednáška: Professor Guenter Bischof představí svou novou knihu  
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC, Vás srdečně zve na představení nově vydané 
knihy Pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968 (The Prague 
Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968). Spoluvydavatel knihy, profesor 
Guenter Bischof, představí přednášku na téma “Role Spojených států amerických a prezidenta 
Lyndona B. Johnsona v krizi roku 1968”. Součástí jeho prezentace bude také diskuze nad hlavními 
body knihy.  
Informace o autorovi: Guenter Bischof se narodil v Rakousku, v současnosti pracuje jako profesor 
historie (specializace Marshallův plán), je také ředitelem Rakouského centra na Univerzitě v New 
Orleans. Mimo jiné se podílel na vydání knihy Pražské jaro: Celosvětový kritický rok 1968, 2. vydání 
(Vídeň, 2008), která byla také přeložena do ruštiny.  
 
Rezervace do 1. června na emailové adrese czech_events@yahoo.com nebo na telefonním čísle 
202/274-9105. 
Vstup zdarma.  
Velvyslanectvé České republiky ve Washingtonu,  3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. června 2010, 20:00 – 22:00 hod. 
Koncert: Rudy Linka  
Poznámka: Koncert byl zrušen  
 
Kytarista Rudy Linka byl čtenáři prestižního Down Beat Magazínu zvolen jedním z nejlepších 
jazzových kytaristů. Rudy koncertoval a natočil desky s takovými velikány jazzové hudby, jakými 
jsou například John Scofield, John Abercrombie, Red Mitchell nebo Bob Mintzer. Jeho 14 CD bylo 
přijato takovými hudebními společnostmi, jakými jsou Enja, Timeless, Universal nebo Sony/BMG. 
Na koncertu Rudy představí hudbu z jeho nejnovějšího CD s názvem „Songs“ („Písně“), nahrané 
společností Sony/BMG ve spolupráci s Paulem Motianem a Larry Grenadierem.  
 
Vstupné je $20, pro bližší informace ohleddně vstupenek prosím navštivte www.bluesalley.com  
Blues Alley, 1073 Wisconsin Avenue, NW, Washington, DC 20007 

 
28. května 2010, 17 hod. 
Setkání s Janem Novákem 
 
Jan Novák, česko-americký spisovatel, scénárista a dramatik, se narodil v roce 1953 v Kolíně. V 
šestnácti letech emigroval s rodiči a sestrami do Rakouska. Po roce stráveném v uprchlických 
táborech zakotvil v Chicagu, kde vystudoval University of Chicago a kde žije s rodinou dodnes. 
Svou první knihu napsal česky na zakázku Josefa Škvoreckého, ale od první poloviny 
osmdesátých let píše většinou anglicky. Kromě beletrie se věnuje i literatuře faktu, píše divadelní 
hry a filmové scénáře a v poslední době také natáčí dokumentární filmy 
 
Vstup zdarma 
R.S.V.P. do 27. května 2010 na e-mail: jana_racova@mzv.cz. 
Místo konání: Rezidence velvyslance ČR ve Washingtonu, adresa: 2612 Tilden St, NW, 
Washington, DC 20008 

 
13. května 2010, 19:30 
Koncert: Český operní večer s Dagmar White 
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC představuje dne 13. května 2010 v pořadí již 
čtvrtý koncert série "Český operní večer s Dagmar White". Program zahrnuje výběr ze dvou oper "V 
studni" (Blodek) a "Rusalka" (Dvořák). Paní Dagmar Hasalová White, operní pěvkyně, učitelka 
zpěvu a muzikoložka poskytne odborný komentář. Mezi umělci se objeví: Reginald Bouknight 
(tenor); Mary Ellen Cain (mezzosoprán); Kristýna Gočová (soprán); Charles Kopfstein-Penk 
(baryton); a Kathy Kessler-Price (soprán). Catherine French bude doprovázet na klavír. 
 
Vstupné je USD 18. 
R.S.V.P. do 11. května na e-mail: czech_events@yahoo.com nebo telefon: 202/274-9105. 
Velvyslanectví České republiky veWashingtonu, DC 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
12. května 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Kousek nebe 
 
Příběh filmu Kousek nebevypráví o lásce, přátelství a soudržnosti, která pomáhala důstojně přežít 
v nejtěžších dobách. Ve zdech komunistického kriminálu 50. let se odehrává příběh křehké lásky 
dvou mladých lidí. Přestože historické reálie by tomu mohly napovídat, není Kousek 
nebepolitickým plakátem, ale v první řadě milostnou romancí, která ukazuje, že láska si najde 
cestu všude a i za těch nejdramatičtějších okolností. Prudká povaha a neodbytný pocit vzdoru vůči 
všemu, co se děje kolem nás, přivedly Luboše na lavici obžalovaných. Výrok soudu je jednoznačný a trest dlouhý a těžký. Luboš však 
ani ve vězení nedokáže zkrotit svou lásku k jazzu a věčně sálající plamínek rebelství, který v sobě nosí. Není na světě místo, kde by se 
nemohla narodit láska. V kriminále potkává Luboš Danu. Není to skutečné setkání, jen spíše střet pohledů, drobounké jiskření, z nějž 
vzejde milostný cit. Ze solidarity a podpory spoluvězňů se pak zrodí malá vzpoura, která pomáhá naplnění lásky. Lásky, která vznikla 
v nesprávnou chvíli na nesprávném místě (Režie: Petr Nikolaev, 2005, 85 min., v češtině s anglickými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 

 
 



 
9. května 2010, 20:00 hod. 
Koncert: KRLESS  
 
KRLESS, pražská 4 členná skupina středověké hudby, vystoupí v rámci speciálního koncertu na 
Irském “Four Fields”. Skupina se zaměřuje na Evropskou hudbu 13. a 15. století, všechny jejich 
hudební nástroje jsou pravými replikami nástrojů historických. Jejich hudba nese prvky 
středověkého spiritualismu, tanečních melodií, smyslnosti Orientu, ale i rockového náboje dneška. 
Zaměřují se na světskou hudbu, do jejich repertoáru patří písně studentské, hospodské či krčmářské, 
všechny v originálním aranžmá.  
KRLESS se nesnaží o přesnou rekonstrukci a napodobení středověkého života a zkušeností, jejich cílem je tento styl mísit s prvky 
folku, blues, rocku, hudby židovské i arabské, aby přinesl hluboký prožitek i dnešním posluchačům. Díky jejich energii, vášni a 
lehkosti, s kterou tuto hudbu přednáší, tento cíl zcela naplňují.  
 
Vstup zdarma. 
Ireland's Four Fields, 3412 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008 
Nejbližší zastávka metra: Cleveland Park Metro Station 

 
8. května 2010, 10 – 16 hod. 
EU OPEN HOUSE 
Delegace Evropské komise EU a ambasády 27 zemí Evropské unie ve Washingtonu, DC otevřou již 
počtvrté své dveře veřejnosti nejen z Washingtonu a okolí. Každá z ambasád představí unikátní 
program složený z hudebních příspěvků, speciálních akcí a prezentace místních kulinářských 
specialit. Zažijte den plný české kultury na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Součástí programu 
bude také vystoupení pražské středověké skupiny Krless. 
 
Vstup zdarma. Embassy of the Czech Republic, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008. 

 
7. května 2010, 19:00 hod.  
Promítání filmu: Václav Havel, Praha – Hrad 
Americká premiéra   
 
Film Václav Havel, Praha – Hrad byl vybrán jako součást politické časti filmového festivalu. Dokument se zabývá příchodem 
Václava Havla a jeho přátel na Pražský Hrad po turbulentních událostech podzimu roku 1989, sleduje jeho první kroky na Hradě od 
nástupu do funkce 29. prosince 1989 až do prvních svobodných voleb v tehdejším Československu konaných v červnu 1990. 
Dokument, i díky Havlově jedinečné osobnosti, velice emotivně přibližuje zcela jedinečné období československých dějin, období 
euforie, stejně tak jako nově se vynořujících problémů. Rozhovory s prezidentem Václavem Havlem, jeho poradci a personálem, 
stejně tak jako s Madelein Albrightovou, prezidentem Spojených států amerických George H. B. Bushem a dalšími, vypráví příběh 
tohoto výjimečného a zcela neopakovatelného období dějin bývalého Československa a celého světa.  
 
E Street Cinema, 555 11th Street, NW, Washington, DC 20004 
Vstupenky jsou k zakoupení za $10 přímo na pokladně kina E Street Cinema nebo na internetových stránkách: 
https://tickets.landmarktheatres.com/Landmark.aspx?TheatreID=264 
Upozornění: film je pod označením “POF – Vaclav Havel”.   

 
 
20. dubna 2010, 19:00 hod., zahájení výstavy a recepce 
Výstava bude k vidění od 20. dubna do 30. června 2010 
Výstava: Czech Fresh Design 
Studenti Fakulty multimediálních komunikací z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představí 
výstavu svých prací nazvanou CZECH FRESH DESIGN. Výstava zahrnuje mimořádné 
studentské práce z oblasti designu, fotografie, audiovisuálních médií a marketingové komunikace. 
 
R.S.V.P. na czech_events@yahoo.com or 202/274-9105. 
Vstup zdarma. Pondělí až pátek 9–17 hod. 
Velvyslanectví České republiky, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
 
 
 
 
 



 
17. dubna 2010,  17:00 hod. a 19. dubna 20:45 
FilmfestDC: El Paso 
 
„El paso“ diváka zavede do kotle vášní, emocí a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných 
„Smradech“ už podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, 
přestože o něm vlastně vůbec nic nevíme… „El paso“ je inspirováno skutečným osudem romské 
vdovy, matky devíti dětí. Filmová rodina Horváthových má dětí sedm. Příběh začíná okamžikem 
nečekané, tragické smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou 
početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže zoufale nepřipravená. Sociální odbor dává k soudu žádost na odebrání jejích dětí a 
následné svěření do ústavn péče. Ze dne na den jsou vystěhováni na periferii do sociálního bytu o jedné místnosti. Případ Věra versu 
město se dostane k mladé, ambiciózní advokátce. Svět Romů nezná a ani ji příliš nezajímá, celou kauzu bere zpočátku jako odrazový 
můstek své začínající kariéry. Navzdory svým předsudkům, nepochopení a občas i samotné Věře, která blonďatou advokátku zpočátku 
odmítá vpustit do svého světa, případ nevzdá. Naštěstí není sama, kdo stojí na straně rodiny proti většině. Je tady ještě lehce 
nepraktický, ovšem o to pro svou práci zapálenější, kurátor Kochta. Jeho snaha pomoci Horváthovým je přiživována také ryze 
soukromý zájmem o atraktivní advokátku… 
http://www.filmfestdc.org/tickets.cfm 
 
Avalon Theater, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 

 
16. dubna2010, 20:45 a 17. dubna 19 hod. 
Režisér Jan Hřebejk bude přítomen na obou představeních! 
FilmfestDC: Nestyda 
 
Oskar (Jiří Macháček) by měl být podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý 
otec a populární moderátor televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže v 
nejlepších letech. Kde je problém? Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotickým strachem, že mu 
život bez opravdové lásky utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé milence s dokonale plnou 
postavou a úplně prázdnou hlavou. Je snad tohle láska? Na cestě z extrému do extrému se pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou 
Norou (Emília Vášáryová), která je sice krásná, inteligentní a jemná, leč poněkud v nejlepších letech. Oskar je opilý svobodou a jeho 
život se mění v divokou jízdu ztřeštěných situací... Film, který Michal Viewegh s nadsázkou označuje jako neromantickou komedii o 
manželství a sexu, vznikl na základě jeho bestselleru „Povídky o manželství a o sexu". 
 
Vstupenky lze zakoupit na http://www.filmfestdc.org/tickets.cfm 
Místo: Avalon Theater, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 

 
16. dubna 2010, 20:00 hod. 
Koncert skupiny Chinaski 
 
Chinaski jsou jednou z nejpopulárnějších českých kapel současnosti. Koncert na Velvyslanectví ČR ve 
Washingtonu bude součástí jejich amerického turné. Šestičlenná sestava skupiny zahrnuje Michala 
Malátného, Františka Táborského, Petra Kužvarta, Štěpána Škocha, Ondřeje Škocha a Otakara Petřinu, 
Jr. 
Více informací o skupině najdete na www.chinaski.cz. 
 
Vstupné: $25. Rezervace na e-mailu czech_events@yahoo.com nebo na telefonu 202/274-9105 do 15. dubna 2010, 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
14. dubna 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu : Duše jako kaviár 
 
Tragikomická mozaika příběhů tří sourozenců, šestnáctileté Anny, o deset let starší Jany a nejstaršího, 
nevlastního pětatřicátníka Vladimíra. Všichni hledají správného partnera pro život a tím pádem tápají, 
motají se životem v kotrmelcích a opakují stejné chyby a omyly. Anna je na hony vzdálena ideálu 
laciné krásy, bojuje s touhou být dokonalejší a s dotírajícími mindráky. S dětskou naivitou vstupuje do 
stejného průšvihu, kterým prošla i její sestra, jež se už řítí po horské dráze života k prvnímu rozvodu. 
Ani jedna z nich si nedokáže představit, jak moc se jejich problémy podobají problémům jejich matky i jejich nevlastního bratra, o 
kterém dosud nemají ani tušení (Režie: Milan Cieslar, 2004, 99 min., v češtině s anglickými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 

 



 
14. dubna 2010, 10-15 hod. 
Historická konference: Čeští Židé v Americe 
 
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC pořádá dne 14. dubna 2010 mezinárodní historickou konferenci o česko-židovském dědictví 
v USA, v rámci níž budou její účastníci diskutovat a hodnotit roli česko-židovské komunity v dějinách americké kultury, vědy a 
politiky. Konferenci zahájí premiér České republiky Jan Fischer. 
 
Vstup zdarma. Registrace na e-mailu: czech_events@yahoo.com nebo na telefonu 202/274-9105 do 9. dubna 2010. 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
26. března 2010, 19:30 
Klasický koncert: Česká hudba z Prahy, Terezína a New Yorku 
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu uvedene klavíristu Tomáše Víška, houslistu Yuvala Waldmana a 
Valeriyi Sholokhovu (violoncello). Program se bude skládat z hudebních děl Antonína Dvořáka, 
Bohuslava Martinů, Gideona Kleina, Huga Lowenthala, Zikmunda Schula, Jaroslava Jezka, and Josefa 
Suka. 
Vstup: bude upřesněn. RSVP do 24. března 2010 na czech_events@yahoo.com nebo 202/274-
9105. 
The Embassy of the Czech Republic, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
25. března 2010, 19 hod. 
Environmental Film Screening: AUTO*MAT 
 
Vládneme městu či vládně město nám? Stáváme se automaty? Inspirující, emocionální a vtipný 
dokument režisére Martina Marečka hledá odpovědi na otázky spojené se životem ve městě, civilizací 
v pohybu, a pokusy dosáhnout změny. Velvyslanectví ČR ve Washingtonu uvede film AUTO*MAT 
jako součást 18. Environmental Film Festivalu. Více informací o filmu lze nalézt na stránkách 
www.dcenvironmentalfilmfest.org.  (Režie: Martin Marecek, 2009, 90 min., v češtině s anglickými 
titulky). 
 
Vstup zdarma. RSVP do pondělí 23. března na czech_events@yahoo.com nebo tel. 202/274-9105 
Embassy of the Czech Republic, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008. 

 
19. března, 20 hod. | 20. března, 20 hod.|  21. března, 15 hod. 
Představení: Voices of Terezín - An Artistic Tribute in Two Parts 
1) Písně dětí 
2) Divadelní hra: Smoke of Home (Kouř domova) 
 
Hru napsali v Terezíně Zdeněk Eliáš a Jiří Stein. Překlad Dorothy Eliáš 
Studenti American University ve Washingtonu pod vedením Gail Humphries Mardirosian představí 
svému publiku jednoaktové historické drama Smoke of Home, a to poprvé na území Severní 
Ameriky. Hra byla napsána v roce 1943 v Terezíně, v ghettu, které sloužilo primárně jako sběrné místo pro židy mířící do 
koncentračního tábora v Osvětimi. Ačkoliv hra nikdy nebyla v Terezíně uvedena, nadále žije alespoň v paměti přátel autorů jako 
dědictví nezlomnosti i naděje v tomto tragickém místě. Hra je zasazena do doby tzv. třicetileté války (další období náboženské 
perzekuce s pobuřujícím podtextem destrukce Německa). Barbara Korner přednese současný prolog a epilog určený pro moderní 
publikum. 
 
Koncert skupiny Létající rabín 
Česká klezmerová skupina Létající rabín zahraje na recepci po představení dne 21. března 2010. 
Kapela se od svého vzniku soustředí na tradiční východoevropskou židovskou hudbu 19. století, 
zejména z Galicie, Besarábie, Ukrajiny, Litvy či východního Polska. Členy kapely jsou Vojtěch 
Pospíšil (klarinet), Jana Dosedělová (flétna), Miroslav Ondra (akordeon, zpěv), Vojtěch Peštuka 
(housle, zpěv) a Pavel Jurečka (basa). Více informací naleznete na ww.myspace.com/theflyingrabbi 
nebo www.letajicirabin.com. 
Abramson Family Recital Hall, Katzen Arts Center 

 
 
 
 
 
 



 
10. března 2010, 20:00  
Filmová série Lvi českého filmu: Normal 
 
Předválečná Evropa roku 1931, ekonomika je v troskách, společnost zmítaná chaosem. Mladý 
ambiciózní právník Justus Wehner dostane svůj první velký případ, obhajobu brutálního masového 
vraha Petra Kurtena. Wehner je přesvědčen, že Kurten trpí hlubokou mentální poruchou a aby to 
dokázal, rozhodne se ponořit hluboko do jeho minulosti, motivace a psychiky. O Kurtenovo 
propuštění navíc přichází bojovat i jeho milovaná žena Marie, která stále nevěří, že by její manžel 
mohl být nenáviděným brutálním vrahem. Petr a Marie společně začínají Wehnera manipulovat 
k spoluúčasti na posledním zločinu. Wehner tak musí bojovat nejen za vítězství složitého případu, ale 
také o svou duši.. (Režie: Julius Ševčík, 2009, 95 min., v češtině s anglickými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 

 
7. března 2010, 20:00 hod. 
Koncert české alternativní skupiny Please the Trees 
 
Dne 7.3.2010 se v prostorách washingtonského hudebního klubu Madam’s Organ uskuteční koncert 
české alternativní skupiny Please the Trees, která zde vystoupí v rámci svého amerického turné. 
Kapela, která se skládá ze zpěváka a kytarista Václava Havelky, kytaristy Zdeňka Kadlece, basisty 
Miry Syrneho a bubeníka Davida oukala, si zahraje i na prestižním festivalu v Austinu. Vstupné je $5. 
Žánr: indie/alternative music 
 
Madam’s Organ, 2461 18th Street, NW, Washington, DC 20009 
Vstupné $5 přímo u vstupu.   

 
1. březen - 14. duben 2010 
Výstava fotografií Karla Cudlína: Znovuzrození židovského života v Čechách a na Moravě po roce 1989 
 
Výstava fotografa Karla Cudlína zahrnující 29 černobílých fotografií nabízí intimní náhled na židovský život a kulturu. Karel Cudlín, 
držitel mnoha fotografických ocenění, zachytil klíčové historické okamžiky včetně sametové revoluce, Československa před rokem 
1990 a prezidenství Václava Havla. Jeho dílo bylo uvedeno ve více než 60 městech v USA i v Evropě a je i součástí řady soukromých 
sbírek. Od roku 1996 jeho fotografie získaly celkem 16 ocenění Czech Press Photo. 
 
Vstup zdarma. Pondělí - pátek 9 - 17 hod. 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
25. února 2010, 18 hod. 
Promítání dokumentárního filmu "Václav Havel, Praha - Hrad 
 
Velvyslanec Petr Kolář uvede speciální promítání nového dokumentárního filmu "Václav Havel, Praha - Hrad", aby tak připomenul 
dvacáté výročí projevu Václava Havla v Kongresu v roce 1990. Film sleduje příjezd Václava Havla a jeho přátel na Pražský hrad po 
turbulentních změnách na podzim 1989 i práci Havlovy prezidentské kanceláře od 29. prosince 1989 do prvních voleb v červnu 1990. 
Prostřednictvím osoby Václava Havla nás nový český dokumentární film uvádí zpět do doby těchto pohnutých historických událostí, 
zachycuje euforii tehdejší společnosti, ale i vznik některých problémů na domácí scéně. 
Po promítání se uskuteční recepce. 
 
Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 
Vstup zdarma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25. února 2010, 10 –12:15 
Panelová diskuse: Zpátky do budoucnosti 
Minulost, současnost a budoucnost česko-amerických a translantických vztahů 
20. výročí projevu Václava Havla před Kongresem 
 
Panelová diskuse nazvaná "Zpátky do budoucnosti: Minulost, současnost a budoucnost česko-amerických a 
transatlantických vztahů" zkoumá platnost a inspiraci tehdejšího Halova projevu pro dnešní svět, současný 
stav česko-amerických vztahů i budoucí výzvy pro transatlantické partnerství mezi USA a EU. Mezi 
panelisty nechybí senátor Karel Schwarzenberg, velvyslanec ČR při SM v New Yorku Martin Palouš, Dr. 
Zbigniew Brzezinski a Dr. Madeleine Albright. 
 
U.S.Capitol Visitor Center, House Visitor Center Room 201 

 
24. února 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Bojovník 
 
Film Bojovník vypráví příběh dvou mužů, Jana Weinera a bývalého profesora American University 
Arnošta Lustiga, kteří přežili Holocaust. Co se na první pohled zdá být historickým dokumentem, se 
postupně stává osobním příběhem boje mezi dvěma naprosto odlišnými muži – zahořklým, 
rozhněvaným letcem a moudrým a cynickým filosofem – kteří se se vzpomínkou na Holocaust 
vyrovnávají naprosto odlišným způsobem. (Režie: Amir Bar-Lev, 1999, 91 min., pouze v angličtině). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 
10. března 2010, 20:00 hod. 

 
9. února 2010, 19:30 hod.  
Koncert: Lenka Filipová  
Upozornění: koncert byl zrušen z důvodu špatného počasí!   
 
Držitelka českého hudebního ocenění Anděl Lenka Filipová vystoupí 9. února na Velvyslanectví 
České republiky ve Washingtonu v 19:30 hod. Lenka Filipová prozatím vydala 14 alb, z toho 4 na 
klasickou kytaru. Většina jejích alb získala zlatou či platinovou desku, zpěvačka také získala titul 
Grand Prix na kytarovém festivalu v Antil v Nizozemsku, koncertovala po celé Evropě, Japonsku, 
v USA a Kanadě. V roce 2008 byla vybrána kanadskou zpěvačkou Celine Dion, aby vystupovala jako 
host na jejím pražském koncertu. Pro další informace o této výjimečné zpěvačce, navštivte prosím její oficiální stránky 
www.lenkafillipova.cz, kde můžete také poslouchat výběr z její hudby.  
 
Vstupenky lze zakoupit za $25 přímo na internetových stránkách www.cskstore.com nebo na telefonním čísle 416/689-9889. 
Velvyslanectví české republiky ve Washingtonu, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008  

 
13. ledna 2010, 20 hod. 
Filmová série Lvi českého filmu: Hlídač č. 47 
 
Film vznikl na motivy románu předního českého spisovatele 20. století Josefa Kopty. Do strážního 
domku na okraji malého města nastupuje jako železniční hlídač Josef Douša, který po návratu z 
krvavých bojišť první světové války doufá, že tady, na samotě a v rodinné pohodě s krásnou mladou 
ženou, zapomene na vše, co dosud prožil. Jeho vnitřní rovnováha je znejistěna i faktem, že krása a 
přitažlivost jeho ženy Anny nenechává lhostejnými ani dva muže z nedalekého městečka – mladého a 
násilnického hrobaře Ferdu i pokryteckého kostelníka Bártíka. Ačkoliv Anna skutečně v jedné chvíli podlehne živočišné přitažlivosti 
Ferdy, její manžel se o tom nedozví. Hlídač Josef Douša, zmítán všemi těmito pochybnostmi dokonce načas ohluchne, a je proto lékaři 
uznán válečným invalidou. Je mu vyplácen důchod, ale musí opustit strážní domek i svoji funkci. Před celým světem, ale ani před 
vlastní ženou Douša nepřizná, že se mu sluch opět po krátké době vrátil. Chce se tak dozvědět, nakolik jsou pravdivá jeho podezření o 
vztahu Anny a Ferdy. Jen s nadlidským úsilím čelí utrpení, které prožívá, když musí coby „hluchý“ vyposlechnout všechny jízlivosti, 
které říkají lidé kolem něho o něm i o jeho ženě. Příběh ústí v tragické finále, v němž vítězí smrt, trest a samota... (Režie: Filip Renč, 
2008, 108 min., v češtině s českými titulky). 
 
Avalon Theatre, 5612 Connecticut Avenue, Washington, DC 20015. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo online na 
www.theavalon.org. 

 
 



 
4.-28. ledna 2010 
Výstava: Fotografie sametové revoluce Tomkiho Němce  
 
K připomenutí tzv. sametové revoluce v listopadu 1989 uvádí Velvyslanectví ČR ve Washingtonu 18 
fotografií Tomkiho Němce, které dokumentují dramatické momenty, jež změnily běh českých dějin. 
Černobílé fotografie zachycují ponurou šeď komunistického režimu i zářící obličeje davů oslavujících 
svobodu. 
Fotografie Tomkiho Němce byly publikovány v The New York Times, Time Magazine, The Los 
Angeles Times Magazinea mnohých dalších periodikách; umělci se dostalo také dvou ocenění World Press Photo. Více informací o T. 
Němcovi naleznete na www.lightstalkers.org/tomki-nemec. 
 
Vstup zdarma. Otevírací hodiny: po-čt 9 – 17 hod., pá 9 – 15 hod. 
Embassy of the Czech Republic, 3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC 20008 

 
 
 


