
Týden portugalské kultury – program 17. – 21. 9. 2018 

 PO ÚT ST ČT PÁ 

15:00    
Hravé odpoledne pro 

rodiče s dětmi – S pomocí 
originální stolní hry „O 
portugalský poklad si 

můžete zábavnou formou 
prověřit své znalosti o 

Portugalsku i jiné 
dovednosti.  

Vstupné zdarma 

 

16:00 Slavností zahájení Týdne 
portugalské kultury  
Minimarket firem 
Vyhlášení pravidel 
soutěže O nejchutnější 
dezert „pastel de nata“  
Vstupné zdarma 

Vernisáž výstavy „Není 
kachlička jako kachlička“ 
- fotografie azulezos, 
které v ulicích několika 
portugalských měst 
zachytila Ilona Machová  
Vstupné zdarma 

Po stopách portugalských 
mořeplavců - přednáška Jana 
Hlouška o zámořských objevech 
s ochutnávkou  
čajů z Azorských ostrovů  
Vstupné 80 Kč 

Vyhodnocení soutěže O 
nejchutnější dezert 
„pastel de nata“ 
(posouzení výrobků 
komisí, předání hlavní 
ceny) s ochutnávkou kávy 
(brazilská, angolská, 
timorská) 
Vstupné zdarma 

17: 00 Koncert skupiny 
Camöes House Band 
 
Zažijte svěží fúzi popu, 
jazzu, moderní bossy, 
kapverdské morny nebo 
portugalského fada. 
 
Vstupné zdarma 

18:00 Dva báječné týdny 
v Portugalsku - přednáška 
cestovatele Stanislava 
Krejčího o cestách z Porta 
do Lisabonu a zase zpět 
(památky, přírodní krásy, 
vinice aj.) s ochutnávkou 
portugalské kuchyně 
Vstupné 120 Kč 

Dědictví objevů a česká 
spolupráce – doc. Jan Klíma 
podá stručný přehled o 
portugalském pronikání do 
světa, jazykové rodině CPLP 
a o současných česko-
lusofonních kontaktech 
Vstupné zdarma 

 Madeira, ostrov věčného 
jara - přednáška Petra 
Sobotky představuje 
historii a současnost 
ostrova, jeho hlavní 
místopisné a turistické 
zajímavosti, společně s 
ochutnávkou mořských 
specialit 
Vstupné 120 Kč 

Pláže i favely aneb 
Krásná i odvrácená tvář 
Jižní Ameriky - v rámci 
pravidelného Diskusního 
klubu „Čaj o šesté“ 
přednáší Josef Potoček 
Vstupné zdarma 

18:00 Film Operace Podzim 
– napínavá rekonstrukce 
politického skandálu (rež. 
Bruno de Almeida, 2012) 
Hlavní sál, vstupné 100 Kč 

20:30  Koncert skupiny Loucas 
no Fado  
 
Seznamte se s originálním 
portugalským hudebním 
stylem fado, které vás 
tesknými tóny chytí a 
nepustí! 
Vstupné 100 Kč 

 Poetický memoriál 
Františka Listopada 
(pořad Zuzany Hlouškové 
o životě a tvorbě básníka 
oceněného řádem za 
zásluhy o Portugalsko a 
portugalskou kulturu) 
Vstupné zdarma 

 

 

21:00 Film Mama Brasil - 
nejobyčejnější příběh o rodičích 
a dětech od brazilského režiséra 
Gustava Pizzia (2018) 
Studio Garsonka, vstupné 100 Kč 

Legenda:  

  ClubCafé Pessoa Kino Bio Centrál Knihovna města HK 

 


