
 

 

 

Program oslav   
5. v ý r o č í   o b n o v e n í   p r o v o z u 

Č e s k é  n á r o d n í  b u d o v y  v  N e w  Y o r k u  
 
 

1. „Zmnožení horizontů“   
Samostatná výstava děl významné české sochařky Magdalény Jetelové 
termín: vernisáž 12. 9. 2013 v 19:00 hod., výstava pokračuje do 31. října 2013 
místo: BNH galerie 2. patro 

 více na http://new-york.czechcentres.cz/program/event-details/magdalena-jetelova/ 

 
2. „Naše národní parky – zelené mosty Evropy“  

Výstava fotografií z národních parků České republiky od 12 autorů 
termín: vernisáž, 12. 2013, 17:00 hod., výstava potrvá do 19. září 2013 
místo: BNH - Velký sál 4. patro  
více na 

http://www.mzv.cz/consulate.newyork/en/news/czech_nature_in_new_york.html 
 

3. „Ozvěny EKOFILMU“   
Ukázky z mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním 
a kulturním dědictví  
termín:13. září 2013, 11:30 -17:00 hod. 
místo: BNH – Kinosál 
více na http://www.ekofilm.cz 
 

4. „Rozmarná léta Jiřího Menzela“ 
Výstava fotografií a oblíbených bonmotů z Menzelových filmů 
termín: 19. září 2013  
místo: BNH  
více na http://new-york.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/capricious-summers-
of-jiri-menzel/  
 

5. „Donšajni“  
Projekce nejnovějšího filmu Jiřího Menzela za osobní účasti režiséra 
s následnou besedou s diváky (jen po představení od 19:00)  
termín: 19. září 2013, v 17:00 a v 19:00 hod. 
místo: BNH Kinosál 
více na http://new-york.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/don-juans-2/ 



 
6. „Mokré ruce“  

Česko rakouská improvizačně-taneční skupina, která spojuje elementy tance, 
muziky a různorodých zvukových efektů vytvořených vodou. 
termín: 20. 9. 2013, 21:00 hod. 

            místo: BNH Velký sál 
 více na http://new-york.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/moving-sound/ 
 

7. „Češi ve WTC“  
Slavnostní odhalení státní vlajky nalezené v troskách WTC NY  
termín: 28. září 2013, 11:00 hod 
místo: BNH vestibul  
 
 

8. „Ohlédnutí za pěti lety ČeNB“ 
Animovaná prezentace obrazových dokumentů z období rekonstrukce BNH a 
nejvýznamnějších akcí posledních 5 let provozu BNH 
termín: 28. září 2013,  11:30 hod. 
místo: BNH kinosál  
 

9. „Setkání s krajany“ 
Setkání delegace ČR na VS OSN s krajany a zástupci krajanských spolků – 
raut 
termín: 28. září 2013, 12:00 hod. 
místo: BNH 3.patro/Velký sál 
Jen pro zvané! 
 

10. „Vernisáž“ a „Audience“  
Miřenka Čechová a Alliance for New Music Theater uvádí dvě "vaňkovské" 
hry Václava Havla, tentokráte s ženským hereckým obsazením. 
termín: 1. 10. 2013, 19:00 hod. 

 místo: BNH Velký sál 
více na http://new-york.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/mirenka-cechova-
alliance-for-new-music-theater/ 
 

11. Czech Street Festival  
15. ročník tradičního českého pouličního festivalu  
termín: 5. 10. 2013 
místo: East 73rd Street před BNH (mezi 1st a 2nd Ave)  
více na http://new-york.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/czech-street-festival7/ 

 
12. Koncert skupiny Tata Bojs  

Koncert v rámci tradiční Staropramen after-party pro návštěvníky 
StreetFestivalu 
termín: 5. října 2013, 19:00 hodin  
místo: BNH 4. patro – Velký sál 
 


