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hlavní budova SVK PK - Smetanovy sady 2 | Galerie 
Evropského domu SVK PK - náměstí Republiky 12 | odd. 
zahraničních knihoven SVK PK (Anglická, Rakouská, 
Německá a Románská knihovna) - náměstí Republiky 12

29. 11. 2016
17:00–18:00

VERNISÁŽ | České grafické novoročenky
Galerie Evr. domu SVK PK, nám. Republiky 12

Výstava je tematicky koncipována na přelom roku a představuje 
zpracování novoročenek 23 českými výtvarníky na příkladu 144 
originálních grafik. Mezi vystavenými nechybí drobná díla Adolfa 
Borna, Cyrila Boudy a dalších českých grafiků. Exponáty jsou ze 
sbírky Ing. Jana Langhammera. Výstava probíhá do 22. 12.

1. 12. 2016
17:00–18:00

PŘEDNÁŠKA | Austrálie II. | Ing. architekt Hysek
hlavní budova SVK PK, vzdělávací centrum

2. 12. 2016
15:00–19:00

RENÉ NEKUDA | dlouhodobý kurz tvůrčího psaní 
hlavní budova SVK PK, vzdělávací centrum

6. 12. 2016
17:00–18:00

ČTENÍ | Chvilka s pohádkou se těší na Vánoce
Alliance française de Plzeň, nám. Republiky 12

Čtení pohádek v českém a francouzském jazyce, ve spolupráci 
s Alliance française de Plzeň.

6. 12. 2016
17:00–18:00

VERNISÁŽ | 20 let Lions Clubu Bohemia Plzeň
hlavní budova SVK PK, přízemí 

Dámský Lions Club Plzeň Bohemia oslavil 20. 8. 2016 dvacet let 
od svého založení. Lioni svoji pomoc věnují především zrakově 
postiženým, ale i jinak handicapovaným. Vždy dodržují své motto 
WE SERVE – pomáháme. 31 členek různých profesí pomáhá všem 
dětem v mateřských školách v rámci úspěšného projektu Lví 
očko a Škole pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni. Výstava 
zachycuje hlavní akce plzeňských lvic, jejich úspěchy a záměry 
do budoucna a seznámí Vás také se zajímavou stoletou historií 
lionského hnutí.

6. 12. 2016
18:00–20:00

STAMMTISCH | CZ/DE
Rakouská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12, 
videosál

7. 12. 2016
10:00–17:00

HUDBA | Adventní zastavení s českou koledou
hlavní budova SVK PK, přízemí, hudební kabinet

Celý den budeme pouštět české koledy a duchovní písně spojené 
s adventní dobou. Čeká na vás krásný interiér hudebního kabinetu

7. 12. 2016
17:00–18:00

HUDEBNÍ PÁSMO | Povídání o české koledě 
hlavní budova SVK PK, přízemí, hudební kabinet

 Vystoupení studentů pěveckého oddělení plzeňské Konzervatoře 
s klavírním doprovodem Gabriely Pechmannové, doplněné poví-
dáním o české koledě s Lenkou Bočanovou. Těšit se můžete na 
skladby českých autorů od Baroka až po současnost. Program 
připravila Svatava Luhanová. Vstup volny.

7. 12. 2016
18:30–20:00

SPANISH OPEN 
Románská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12

Španělská konverzace otevřená každému. Přijďte si popovídat 
španělsky s rodilou lektorkou španělštiny a dalšími lidmi v Plzni. 
Pro všechny jazykové úrovně.

8. 12. 2016
17:00–18:00

VERNISÁŽ | Pod stromeček knihu
hlavní budova SVK PK, 1. patro

Výstava ilustrací, knih, knižních vazeb a výtvarných děl inspiro-
vaných literaturou. Své práce zde představí výtvarní umělci 
Plzeňska. Úvodní slovo PhDr. Jana Potužáková. 

8. 12. 2016
17:00–18:00

ŠUMAVSKÉ ČTVRTKY | vstupné: 50 Kč 
hlavní budova SVK PK, všeobecná studovna

9. 12. 2016
15:00–19:00

RENÉ NEKUDA | dlouhodobý kurz tvůrčího psaní 
hlavní budova SVK PK, vzdělávací centrum

12. 12. 2016
17:00–19:00

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS | Jiří Mertl | 
Bezdomovectví perspektivou sociální deviace 
a radikální (kritické) sociální práce
hlavní budova SVK PK, vzdělávací centrum

13. 12. 2016
18:00–19:30

PŘEDNÁŠKA | Komenský v Africe? Česká 
stopa ve středoafrickém vzdělávání
Galerie Evr. domu SVK PK, nám. Republiky 12

V září 2016 odjela skupina 10 Čechů do Středoafrické republiky, 
aby zde jako školitelé či výtvarníci pomáhali v rámci vzdělávacího 
programu české neziskové organizace SIRIRI, o.p.s.. Zde strávili 
14 dní intenzivní prací, vyškolili na 130 učitelů z měst i vesnic, 
zatímco výtvarníci několik tříd vyzdobili nástěnnými didaktickými 
kresbami.

14. 12. 2016
19:00–20:00

ENGLISH OPEN 
Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12

16. 12. 2016
17:00–18:30

LITERÁRNÍ ČAJ O PÁTÉ | Mé druhé já
hlavní budova SVK PK, 2. patro, sál beletrie

Závěrečné setkání účastníků workshopu tvůrčího psaní s René 
Nekudou. Veřejné čtení textů na téma Mé druhé já.

27. 12. 2016
16:00–17:30

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
hlavní budova SVK PK

Každé poslední úterý v měsíci v době 16:00–17:30 jsme pro Vás 
připravili prohlídku prostor SVK PK. Sraz účastníků je na vrátnici 
v 16.00. Bez nutnosti rezervace. Max. kapacita 15 osob.

29. 12. 2016
16:00–19:00

SETKÁNÍ | Povánoční odpoledne deskových her
hlavní budova SVK PK, vzdělávací centrum

Našli jste pod vánočním stromkem deskové hry a nemáte 
s kým hrát? Chcete se setkat s dalšimi fanoušky her a stát se 
testery dosud nevyráběných her? Nudíte se doma o prázdni-
nách?  Právě pro vás je naše herní odpoledne v knihovně! Zajistili 
jsme pro vás rozmanité spektrum klasických i netradičních her. 
Kromě “člobrda” či šachu si tak můžete zahrát např. Monopoly 
převrácené naruby, kde se hráči musí domluvit a zabránit tak 
globální katastrofě. Tato hra vznikla pod záštitou rezidenčního 
programu OPEN A.i.R. v roce 2015. Netradiční zážitek zajisté 
přinese i zbrusu nová hra od Klubu osobního rozvoje vyvíjená na 
půdě coworkingového centra Kulturka. 

Northern territory, aboriginská země na severu, kde jsou opravdové 
tropy, řeky s krokodýly, historické aboriginské kresby na skalách.
Projedeme australským vnitrozemím. Prohlédneme si „pouštní 
duby“ i tábořiště, kde volně pobíhají dingové a noční oheň chrání 
spící lidi. Uvidíme současnou přestavbu centra Melbourne a jeho 
okolí, vysoké mrakodrapy rostoucí jako houby po dešti. Navštívíme 
galerii s historickým australským a aboriginským uměním, pro-
jdeme se parky i botanickou zahradou, navštívíme sportovní areál 
Australian Open, Rod Laver Arenu včetně interiéru, uvidíme historii 
přestavby a plány dalšího rozvoje.


