Akce Krajské knihovny Vysočiny
leden 2018
Od Tří králů k masopustu – testík pro děti
1. 1. – 28. 2. / Dětské oddělení KKV

Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě si na měsíc leden a únor připravilo pro děti
další soutěž o ceny, tentokrát na téma „Od tří králů k masopustu“. Soutěžící děti zodpoví několik
jednoduchých otázek na dané téma. Pokud jim nebudou stačit jejich chytré hlavičky, mohou využít knih a
časopisů na Dětském oddělení KKV.
Na Dětském oddělení budou od 1. Ledna do 28. února 2018 připraveny soutěžní kartičky. Správné
odpovědi budou slosovány a pěti výhercům bude předána odměna. Na odpovědi se těší Dětské oddělení
KKV v Havlíčkově Brodě (Stará radnice, 1. patro).
Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV).
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Napříč Asií – Rusko a Mongolsko – cestopisná přednáška Pavla Svobody
15. 1. / 18 hodin / sál Staré radnice / 50 Kč
Krajská knihovna Vysočiny vás zve na multimediální cestopisnou
přednášku fotografa Pavla Svobody z velké cesty "Napříč Asií" sedm měsíců dobrodružství na trase Moskva - Bangkok.
Rusko je obrovská země s prostorem pro neuvěřitelná
dobrodružství! Projedeme mystickou Transsibiřskou magistrálou
napříč největší zemí světa. Přes ruské pohoří Altaj do extrémně
odlehlého Mongolského Altaje se stále živou tradicí sokolnictví.
Pěšky k nejvyšším horám i ledovcům země Čingischána. Exotické pokrmy pastevců nás nemohou minout.
Jak chutná velbloudí kumys či vodka z mléka? Nekonečné písčité duny v poušti Gobi či romantické jezero
Chovsgol. Buddhistické kláštery v Mongolsku i ruském Burjatsku. Podzim na Sibiři je jako exploze barev.
Mystické jezero Bajkal je po letní sezóně pusté a drsné. Vyrazíme do termálních pramenů i na ostrov
Olchon s magickou skálou Šamankou. V pohoří Sajany již mrzne a napadl sníh. Po pravoslavné mši v
Irkutsku odjíždíme vlakem na konečnou nejdelší vlakové trati světa - do Vladivostoku. Ivan, samovar,
baňa, kaviár a lososi. Sibiř si zamilujete.
Kontakt: Ludmila Bouchnerová / bouchnerova(a)kkvysociny.cz / 569 400 494

Tóny důvěrné s Františkem Novotným
19. 1. / 18:00 / Sál Staré radnice / 100 Kč
Po úspěšném setkání se básník, textař a publicista František Novotný vrací s unikátním pořadem, který je
zábavnou i poetickou úklonou klasikům. Představí je zcela nečítankově. Víte třeba co rád jedl Mozart,
kolik dětí a manželek měl Bach, a proč není na měsíci česká tlačenka? Nevšední zážitek zaručuje i hudební
doprovod skvělé české kontrabasistky absolventky HAMU Evy Šašinková a houslisty doc. Miloše Černého,
dlouholetého člena světově proslulého Kociánova kvarteta a hudebního pedagoga na DAMU a
konzervatoři.
Kontakt: Klára Kameníková / kamenikova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 / m-centrum KKV

Listování: A taková to byla láska (Anna Gavalda)
23. 1. / 19 hodin / podkroví Staré radnice / 80 Kč
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce a oznamuje jí, že od ní odchází. V šoku a
bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející noci odhaluje
snaše důvody svého celoživotního mrzoutství – manželství založené na povinnosti k manželce a dětem,
kterým sice otřásl vztah k „jediné lásce jeho života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít?
- vydalo nakladatelství Mladá Fronta v překladu Silvie Dokulilové
- účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín
Kontakt: Olga Wasserbauerová / wasserbauerova (a)kkvysociny.cz / 569 400 495

45 let C&K Vocalu – koncert
26. 1. / 19:00 / sál Staré radnice / 150 Kč / předprodej od 12. ledna v m-centru

Pořad k významnému jubileu skupiny. Tak jako vždy v
historii zpívá skupina živě na halfplaybacky písně
mapující významné etapy své historie. Spoluúčinkuje
vždy host, se kterým skupina během své existence
spolupracovala.
Skupina C & K Vocal patřila hlavně v 70. a 80. letech
mezi nepřeslechnutelný fenomén, pomáhala svým
členům k výjimečným sólovým počinům či na sólovou
dráhu a mezi její posluchače patřili rockeři, jazzmani i
folkaři.

Helena Valtrová / valtrova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 /m-centrum KKV

Biograf v knihovně: ThuleTuvalu
29. 1. / 19:00 / m-centrum / zdarma

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi.
Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než
jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led
v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko
položené tichomořské ostrovy. Zatímco se experti dohadují, jak
změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím
nezvratným dopadům v každodenním životě. Dokument zblízka
sleduje osudy několika místních rodin, které si uvědomují, že jejich tradiční způsob života a obživy spěje
rychlostí tajícího ledu ke změně.

Režie: Matthias von Gunten
Země původu: Švýcarsko
Rok výroby: 2014
Stopáž: 96 min.
Film je promítán v rámci projektu Promítej i ty!.
Kontakt: Olga Wasserbauerová / wasserbauerova(a)kkvysociny.cz / 569 400 495 nebo Helena Valtrová /
valtrova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 /m-centrum KKV

Duhové hrátky
zábavná odpoledne pro děti, Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravuje pro děti odpoledne plná
tvoření, hraní a dovádění, nazvaná Duhové hrátky.
Jednou týdně se část dětského oddělení změní na zábavný koutek.
Činnosti jsou rozdělené do tří bloků:
„Dílnička“
„Deskohraní“
„Dovádění“
Vítáni jsou jak rodiče s dětmi, tak i ostatní „hravé bytosti“, na které se těší dětské oddělení Krajské
knihovny Vysočiny (Stará radnice, 1. patro)
Vše je pro vás na dětském oddělení připraveno – nejen materiál, hry, Xbox, ale i výtvarné příručky plné
nápadů.
08. 01. 2018 – 15:30 – 17:00 - pondělí – DÍLNIČKA
19. 01. 2018 –13:00 – 15:00 - pátek – DOVÁDĚNÍ – Xbox
24. 01. 2018 – 13:00 – 15:00 - středa – DESKOHRANÍ

29. 01. 2018 – 13:00 – 15:00 - pondělí – DÍLNIČKA

Bližší informace o konkrétní dílničce zveřejníme na Facebooku vždy v pátek před konáním akce.
DUHOVÉ HRÁTKY = TVOŘENÍ, HRANÍ, DOVÁDĚNÍ…
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

