
7. 1. | 17:00 (do 31. 1.)
Galerie Evropského domu 
SVK PK
Sámské mýty a pověsti 
očima Luboše Drtiny 
vernisáž výstavy
Unikátní výstava, která 
procestovala Česko, 
Slovensko, Polsko, Norsko, 
Špicberky a Faerské 
ostrovy. Svět sámských 
mýtů, pověstí a pohádek 
očima významného českého 
umělce Luboše Drtiny. 
Mýty, pověsti a pohádky 
byly odjakživa nedílnou 
součástí života Sámů 
usazených v drsném 
arktickém prostoru. Severští 
lovci a pastevci sobů si je 
navzájem vyprávěli během 
dlouhé polární noci, nebo 
když je na cestě zastihla 
nepohoda a byli nuceni 
zůstat delší dobu na jednom 
místě. Mnohé příběhy 
vysvětlují, jak vzniklo Slunce, 
Měsíc a hvězdy, proč je 
příroda taková, jaká je, 
a proč různá zvířata vypadají 
tak, jak vypadají. O uchování 
mytologických příběhů, 
bajek, pověstí, pohádek 
a písní pro moderní dobu 
se zasloužil zejména norský 
filolog a učitel sámštiny Just 
Knud Qvigstad.

program | leden | 2020
10. 1. a 24. 1. | 15:00
Románská knihovna 
French Open
otevřená hodina 
francouzštiny s rodilým 
mluvčím pro širokou 
veřejnost

14. 1. a  28. 1. | 16:00
Románská knihovna
Impariamo giocando
italština hravou formou 
pro děti

15. 1. a  29. 1. | 15:00
Románská knihovna
Komunikační dovednosti 
pro děti 1.– 3. ročník ZŠ

20. 1. | 18:00
Románská knihovna
Romanian Open
konverzace v rumunštině 
s rodilým mluvčím 
pro každého

21. 1. | 17:00
vzdělávací centrum, přízemí
přednáška Ing. Libora 
Šmída o astronomické 
fotografii 
s komentovanou prohlídkou 
výstavy České astronomické 
společnosti
(pro odbornou veřejnost 
i amatérské fotografy)
výstava potrvá do 16. 2.

22. 1. | 18:00
Anglická knihovna
English Open
anglická konverzace 
pro každého

23. 1. | 17:00
sál beletrie
A zalévej kytky 
(příběh uprchlíka)
Jiří Boudník - autorské 
čtení, autogramiáda
„Tak už máme všechno. 
Všechny potřebný papíry. 
Teď hlavně nevzbudit 
pozornost StB,“ říká mamka. 
Pro vnější svět jedeme do 
Jugoslávie na dovolenou. 
Dvacetidenní výlet k moři, 
povolený státními orgány, 
plus lančmít v konzervách 
a šeky na proměnění 
za jugoslávské dináry.
Příběh dospívajícího 
chlapce z Plzně, který 
spolu s matkou a mladší 
sestrou zvolil v roce 1987 
tajnou cestu za vysněnou 
svobodou. Jak těžké je 
zahodit všechny vztahy, 
kamarády, zázemí a vydat 
se na cestu bez možnosti 
návratu?

www.svkpk.cz


