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Cirque Citroën 
 

 
 

Jízda kachen a veteránů & výstava Cirque Citroën 
 
Tradiční podzimní výlet kachen a veteránů značky Citroën - Praha 6 / Břevnov - Galerie 35 / 
Francouzský Institut v Praze / Štěpánská 35 - Přerov nad Labem / Moto-Velo Muzeum.  
 
Jízda kachen a veterán ů 
4. 10. dopoledne se k příležitosti výstavy Cirque Citroën uskuteční tradiční „Podzimní výlet“ Nezávislého 
2CV Klubu Praha, který povede z Prahy 6 – Břevnova přes centrum Prahy do Štěpánské ulice (v 10:30), 
kde kachňáci a jejich vozy vzdají hold kachnám z maleb a kreseb výstavy Cirque Citroën. Jízdy se 
zúčastní cca 30 vozů, převážně kachen, ale i jejich derivátů a dalších typů vozů značky Citroën starších 
30 let (statut veterán). K vidění budou i nové modely značky Citroën C4 Cactus a C1. Jízda pak bude 
pokračovat do Přerova nad Labem, kde účastníci navštíví Muzeum Moto-Velo. Organizátorem výletu je 
Lubomír Hůla a Nezávislý 2CV Klub Praha. Zúčastní se i vozy Mardošovy domácí stáje – 2CV Klub 
Jesenice. 
 
Kachna Rozálie v Evrop ě  
Jaryn Hořák každoročně přestaví jednu “kachnu” na stroj, který vypadá jinak než kachna a jede. S tímto 
strojem pak každé léto vyráží na dlouhé výlety po Evropě. Letos v srpnu to bylo po deváté. Letošním 
modelem pana Hořáka je modrá Rozálie. Vůz ujel úctyhodných 3000 kilometrů v trase Praha - 
Mullhouse - Lyon - Marmande - Miláno - Pizza - Stelfio - Mnichov - Praha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstava Cirque Citroën 
Unikátní výstava plzeňských výtvarníků Pavla Botky a Myroslava Hory je v Praze. Výstavu hostí  
Galerie 35 v prostorách Francouzského institutu v Praze v termínu od 1. října do 30. listopadu 2014. 

 
 
 



Anotace 
Výstava představující automobil Citroën 2CV zvaný kachna. Kachna jako deus ex machina francouzské 
historie a nekonečný zdroj inspirace. Kresby, malby, grafika, mobiliář a kachní drůbky. Výstava, kterou 
kachnám dlužíme. 

 
 
Patron & partne ři 
Patronem výstavy se stal hrdý majitel kachny Mardoša z hudební skupiny Tata Bojs. „Kachna je o tolik 
víc než jen auto! Je to způsob života, radost na kolečkách a v neposlední řadě umělecké dílo! Proto se 
nedivím, že oslovuje jak umělce, které inspiruje k tvorbě, tak i neumětely jako já, kterým ke štěstí stačí 
zírat. Tudíž být patronem (naštěstí nikoli slepým) takové výstavy, je pro mě čest i radost v jednom.“ uvádí 
ke svému patronství Mardoša. 
Hlavními partnery výstavy jsou Citroën Česká  Republika a Francouzský  institut v Praze. M ediálními 
partnery jsou Rádio 1, ECHO24.cz, ECHO24 – týdeník, týdeník Metropolis, Mepass.cz, Zen, Goout.cz a 
Kam po česku. Dalšími partnery, které výstava oslovila a kteří se ji rozhodli podpořit, jsou Premiere 
Cinemas, kino Lucerna, Kino 35, Kino Atlas. 
Velký dík patří oběma zavedeným klubům 2CV: Nezávislému 2CV Klubu Praha a panu Hůlovi v jeho 
čele a také 2CV Klubu Jesenice - panu a paní Nerudovým.  

 
 
Vernisáž výstavy 
1.10. v 18:30 se uskutečnila slavnostní vernisáž, které se zúčastnil i její patron Mardoša. K vidění je 
model kachny z roku 1985 – bíločervená Dolly, derivát kachny autora Jaroslava Hořáka, se kterým letos 
v létě pojede po Evropě a také nový, očekávaný model Citroën C4 Cactus. 
 
Tata Bojs & Louis de Funès  
Ve čtvrtek 4.9. 2014 ve 14:00 se na PVA Výstavišti v Praze v Letňanech slavilo 100 let od narození 
francouzského herce Louise de Funèse. Příležitostné razítko a sběratelskou dopisnici k této události 
pokřtili pánové z kapely Tata Bojs. 
 
 

Více informací na www.horusarium.com,  www.botka.cz, www.krupickova.com. 

 

Francouzský institut v Praze je multidisciplinárním kulturním centrem a jazykovou školou. Jeho 

cílem je přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a 

novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci a rozvíjet stále plodné 

vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí. Ponořte se do jedinečného frankofonního 

prostředí, a to prostřednictvím kina, mediatéky, galerie, knihkupectví a kavárny. www.ifp.cz 

 

 

Kontakt: 
Jana Krupičková, tel. 734 576 652, jana@krupickova.com 

 
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 

Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 
Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  

www.ifp.cz 
www.facebook.com/InstitutFrancaisdePrague 


