
program | červen | 2019
4. 6. | 9:00
Galerie Evropského domu
DIDART edukační přístupy 
současné výtvarné výchovy
Výstavou, jejímž cílem je 
představit aktuální směřování 
výtvarné výchovy prostřednictvím 
posterové prezentace edukačních 
přístupů zúčastněných pracovišť. 
Didakticky koncipovaná výstava 
si klade za cíl prezentovat 
odborné i široké veřejnosti pojetí 
současné výtvarné výchovy, které 
je ukotveno v mozaice přístupů 
jednotlivých vzdělávacích institucí. 
Výstava bude zahájena vernisáží 
17. června v 16:00. Výstava 
do 28. 6. 2019

5. 6. | 16:00
Románská knihovna
Čteme dětem v cizích jazycích

5. 6. | 17:00
vzdělávací centrum
Cyklus přednášek FF ZČU 
Do světa
Lombardie – nádherná 
severní Itálie mezi Milánem 
a Lago di Garda

5. 6. | 17:00
hlavní budova, přízemí vpravo
Camino na kolečkách
Vernisáž výstavy a beseda
Fotografická výstava Camino 
na kolečkách vás vezme na 
640 km dlouhou pouť po 
svatojakubské cestě Španělskem 
do Santiaga de Compostela. 
Honza Dušek se v roce 2017 spolu 
se svým synem a přáteli vydal 
na 29 dnů dlouhou neobyčejnou 
cestu. Podtitulem výstavy je 
„na vozíku život nekončí“, 
neboť Honza je kvůli roztroušené 
skleróze posledních 6 let upoután 
na invalidní vozík. Přesto se 
nevzdává a rozhodl se dokázat 
sobě i druhým, že sny se dají 
a mají plnit.

5. 6. | 18:00
Románská knihovna
Romanian Open
Konverzace v rumunštině 
s rodilým mluvčím pro každého

5. 6. | 18:00
Anglická knihovna
Swedish Open
Konverzace s rodilým mluvčím 
pro každého

5. 6. | 18:15
Anglická knihovna
English Open
Konverzace s rodilým mluvčím 
pro každého

6. 6. | 17:00
hlavní budova, přízemí vlevo
Vítězové
Sociálně multimediální projekt
Projekt seznamuje s příběhy 
veteránů antiteroristické operace 
na východě Ukrajiny, kteří v bojích 
přišli o část končetin, 
avšak neztratili chuť do života. 
I přes těžká zranění začali nový 
život, sportují, žení se a vychová-
vají děti, cestují nebo podnikají, 
někteří se vrátili do služby v armá-
dě. Všichni se s optimismem dívají 
do budoucna, jsou inspirací pro 
ostatní lidi.
Výstava se skládá z fotografií 
známého ukrajinského fotografa 
Oleksandra Morderera a umělecké 
ředitelky Teťjany Rublové, 
backstage video prezentace 
a série příběhů zaznamenaných 
Solomií Vitvickou. 
Výstava potrvá do 21. 6. 2019

8. 6. | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
hlavní budova
Historický víkend
Otevřené exkurze pro veřejnost

11. 6. | 17:00
sál beletrie
Literární čaj o páté s Alešem 
Palánem
Autorské čtení z nové knihy 
Miss Exitus

13. 6. | 15:00
videosál Rakouské knihovny
Volby do EP 2019 
analýza výsledků 
+ možnosti a hrozby pro ČR

13. 6. | 17:00
Anglická knihovna
Book Club
Americká literatura, 
lektor Radka Galiová

14. 6. | 10:00
sál beletrie
Vyhlášení vítězů literární soutěže 
Eurocentra pro studenty 
středních škol – 15 let spolu

17. 6. | 9:00
oddělení zahraničních knihoven 
SVK PK
Zábavný program k nadcházející-
mu finskému předsednictví EU

17. 6. | 16:00
Galerie Evropského domu
DIDART, edukační přístupy 
současné výtvarné výchovy
Vernisáž výstavy

19. 6. | 17:00
vzdělávací centrum
Cyklus přednášek FF ZČU 
Do světa
Bavorsko – na cestě za poznáním 
našich sousedů

25. 6. | 18:00
hlavní budova, přízemí
Divočina bez hranic
Vernisáž výstavy
Česko-německá výstava ukáže 
zajímavosti ze šumavské přírody. 
Každé téma, od tetřeva hlušce 
přes houby až k pralesu, před-
staví odborníci z národních parků 
Šumava a Bavorský les. Přijďte 
se inspirovat nadšením jejich 
zaměstnanců.

Smetanovy sady 2: 
přízemí | 1. patro | sál beletrie
| vzdělávací centrum | hlavní 
budova SVK PK

náměstí Republiky 12:
Anglická knihovna | Románská 
knihovna | Rakouská a Německá 
knihovna | Galerie Evropského 
domu

změna programu vyhrazena
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4. 6. | 9:00 
DIDART edukační přístupy 
současné výtvarné výchovy
Galerie Evropského domu
Výstavou, jejímž cílem je představit 
aktuální směřování výtvarné výchovy 
prostřednictvím posterové prezentace 
edukačních přístupů zúčastněných 
pracovišť. Didakticky koncipovaná 
výstava si klade za cíl prezentovat 
odborné i široké veřejnosti pojetí 
současné výtvarné výchovy, které 
je ukotveno v mozaice přístupů 
jednotlivých vzdělávacích institucí. 
Výstava bude zahájena vernisáží 17. 

června v 16:00. Výstava do 28. 6. 2019

5. 6. | 16:00 
Čteme dětem v cizích jazycích
Románská knihovna

5. 6. | 17:00 
Cyklus přednášek FF ZČU 
Do světa
vzdělávací centrum
Lombardie – nádherná 
severní Itálie mezi Milánem 
a Lago di Garda

5. 6. | 17:00
Camino na kolečkách
přízemí vpravo, hlavní budova
Vernisáž výstavy a beseda
Fotografická výstava Camino na 
kolečkách vás vezme na 640 km 
dlouhou pouť po svatojakubské 
cestě Španělskem do Santiaga 
de Compostela. Honza Dušek se 
v roce 2017 spolu se svým synem 
a přáteli vydal na 29 dnů dlouhou 
neobyčejnou cestu. Podtitulem 
výstavy je “na vozíku život 
nekončí”, neboť Honza je kvůli 
roztroušené skleróze posledních 
6 let upoután na invalidní vozík. 
Přesto se nevzdává a rozhodl se 
dokázat sobě i druhým, že sny se 
dají a mají plnit.”

5. 6. | 18:00
Swedish Open 
Anglická knihovna
Konverzace s rodilým mluvčím 
pro každého

5. 6. | 18:00
Romanian Open 
Románská knihovna
Konverzace v rumunštině 
s rodilým mluvčím pro každého

5. 6. | 18:15
English Open 
Anglická knihovna
Konverzace s rodilým mluvčím pro 
každého

6. 6. | 17:00
Vítězové
přízemí vlevo, hlavní budova
Sociálně multimediální projekt
Projekt seznamuje s příběhy 
veteránů antiteroristické operace 
na východě Ukrajiny, kteří v bojích 
přišli o část končetin, 
avšak neztratili chuť do života. 
I přes těžká zranění začali nový 
život, sportují, žení se a vycho-
vávají děti, cestují nebo podni-
kají, někteří se vrátili do služby 
v armádě. Všichni se s optimis-
mem dívají do budoucna, jsou 
inspirací pro ostatní lidi.
Výstava se skládá z fotografií 
známého ukrajinského fotografa 
Oleksandra Morderera a umělecké 
ředitelky Teťjany Rublové, 
backstage video prezentace 
a série příběhů zaznamenaných 
Solomií Vitvickou. 
Výstava potrvá do 21. 6. 2019

8. 6. | 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00
Historický víkend
hlavní budova 
Otevřené exkurze pro veřejnost

11. 6. | 17:00
Literární čaj o páté s Alešem 
Palánem
sál beletrie
Autorské čtení z nové knihy 
Miss Exitus
13. 6. | 15:00
Volby do EP 2019 
analýza výsledků 
+ možnosti a hrozby pro ČR
videosál Rakouské knihovny

13. 6. | 17:00
Book Club
Anglická knihovna
Americká literatura, lektor 
Radka Galiová

14. 6. | 10:00
Vyhlášení vítězů literární soutěže 
Eurocentra pro studenty střed-
ních škol – 15 let spolu
sál beletrie

17. 6. | 9:00
Zábavný program k nadcháze-
jícímu finskému předsednictví EU
oddělení zahraničních knihoven 
SVK PK

17. 6. | 16:00
DIDART, edukační přístupy 
současné výtvarné výchovy
Galerie Evropského domu
Vernisáž výstavy

19. 6. | 17:00
vzdělávací centrum
Cyklus přednášek FF ZČU 
Do světa
Bavorsko: na cestě za poznáním 
našich sousedů

25. 6. | 18:00
přízemí hlavní budovy
Divočina bez hranic
Vernisáž výstavy
Česko-německá výstava ukáže 
zajímavosti ze šumavské přírody. 
Každé téma, od tetřeva hlušce 
přes houby až k pralesu, před-
staví odborníci z národních parků 
Šumava a Bavorský les. Přijďte 
se inspirovat nadšením jejich 
zaměstnanců.

Smetanovy sady 2: 
přízemí | 1. patro | sál beletrie
| vzdělávací centrum | hlavní 
budova SVK PK

náměstí Republiky 12:
Anglická knihovna | Románská 
knihovna | Rakouská a Německá 
knihovna | Galerie Evropského 
domu

změna programu vyhrazena




