program | září | 2020
1. 9. – 22. 9.
přízemní ambity SVK PK
Polské dny v Plzni
Pasy pro život
Výstava představuje činnost
skupiny tvořené polskými
diplomaty i židovskými
představiteli, jež za druhé světové
války ve Švýcarsku vypracovala
systém výroby falešných pasů
latinskoamerických zemí, které
měly zachraňovat evropské Židy
před holokaustem. Odhaduje se,
že bylo vydáno kolem 10 000
„pasů pro život“, mnohé z nich
opravdu dopomohly jejich
majitelům k záchraně. Zatím
byl zveřejněn seznam čítající
přes 3 000 jmen, včetně Židů
z Československa.
2. 9. | 17:00
vzdělávací centrum
Tajemství biblických míst
aneb To nekrásnější z Izraele
Přednáška učitele hebrejštiny
a specialisty na oblast Izraele
a Blízkého východu Mgr. Karla
Hrdličky, který Vám představí
Stát Izrael v historickém,
kulturním i náboženském
kontextu, speciálně se však bude
věnovat otázkám architektury
a jejím lokálním specifikům.
3. 9. | 17:00
vzdělávací centrum
Ota Pavel, známý i neznámý
Výstava bude zakončena
přednáškou autorky výstavy
a zakladatelky Buštěhradského
muzea Oty Pavla Mgr. Ivony
Kasalické. Známe Otu Pavla
dobře? Jak to vlastně bylo s jeho
nemocí? Kolik svých knih mohl
Ota držet v ruce a kolik jich mohlo
vyjít po jeho smrti dodnes? Kdo
byl jeho největší přítel? Pokusíme
se rozšířit informace, které se do
výstavy nevešly, a poodkryjeme
i peripetie spojené se zakládáním
muzea slavného spisovatele.
8. 9. | 17:00 (do 2. 10.)
Galerie Evropského domu SVK PK
Milan Bauer − grafická tvorba
vernisáž výstavy

Výstava představuje výběr autorovy
volné grafické tvorby ve dvaceti
čtyřech grafických listech a exlibris
ve čtyřiceti listech. Známý plzeňský
grafik, člen SČUG Hollar, čerpá
náměty z počátků technické
revoluce ve 2. polovině 19. století,
kdy nové vynálezy zaplavovaly
svět a lidstvo poznávalo složité
přírodní zákony. Autor používá
techniku leptu, někdy v kombinaci
s akvatintou. Nostalgický svět
Bauerových grafik zaujme detailním
zpracováním a fantaskní tematikou.
17. 9. | 17:00
vzdělávací centrum
Polské dny v Plzni
Doprovodným programem výstavy
Pasy pro život je projekce filmu Pasy
Paraguay, který vznikl v polském
Ústavu národní paměti IPN.
Film pojednává o rozsáhlé činnosti
polských diplomatů ve Švýcarsku
během druhé světové války a doplní
ho také úvod ředitele Polského
institutu v Praze Macieje Ruczaje,
jenž se zaměří na obecnější téma
Polska za druhé světové války.
19. 9. | 9:00–17:00
Galerie Evropského domu SVK PK
Plzeňské dvorky
Každé město má svůj půvab
a kouzlo, každé město má svá
tajemství a ta jsou tím tajemnější,
čím jsou skrytější. A takové městské
dvorky, město ve městě, to je
ráj pro tajemství. Akce Plzeňské
dvorky chce roušku tajemna
v Plzni poodhalit. Na této cestě
čeká poutníky mnoho zajímavého
i poučného. Věděli jste například,
že na jednom z plzeňských
dvorků je zachovalá chlebová
pec, že je v Plzni dvorek Kinetický
nebo který z dvorků ukrývá
studnu? V sobotu 19. září otevřeme
k prohlídce také dvorek SVK PK
na náměstí Republiky 12.
21. 9. | 9:00–14:00
Evropský den jazyků
pro registrované účastníky,
přihlašovací formulář:
https://bit.ly/3gTxVXs

23. 9. | 17:00
všeobecná studovna
Robert Šlachta
30 let pod přísahou
debata k současnému bestselleru
Robert Šlachta je bývalý
ředitel Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu (ÚOOZ)
a velitel razie na Úřadu vlády, která
smetla premiéra Petra Nečase.
Dnes tvrdí, že poměry v české
politice se od roku 2013 bohužel
nezlepšily. Nedávno s ním vyšel
knižní rozhovor (s novinářem
Josefem Klímou), který se již několik
týdnů drží na vrcholu v prodejnosti.
25. 9. | 11:00 (výstava do 30. 10.)
videosál Rakouské knihovny
Děti, čtete?
výstava plakátů a oceněných knih
Autorské čtení Petra Stančíka z jeho
knihy H2O a poklad šíleného oka.
Již 11. ročník literárně-dramatického
festivalu zavítá se svými dílnami
po roce opět do Plzně. Zahájení
putovní výstavy knih a ilustrací
z katalogu Nejlepší knihy dětem
2018/2019, která festival tradičně
doprovází, proběhne v SVK PK.
29. 9. | 17:00
hudební kabinet
Ambientně rockový večer
s Danem Sywalou
poslechový pořad hudebního
žurnalisty Dana Sywaly
(Muzikus, Headliner, Full Moon,
ex-Televize Seznam) nejen
pro nevidomé
Během dvou hodin dostávají prostor
formace a umělci ze všech koutů
planety od Indie přes Austrálii
až po Island. Pořad je určen
fanouškům prog rocku, moderního
jazzu, ambientní elektroniky
a inteligentního popu. Dostane
se i na world music, především
z oblasti Balkánu. Koncept akce
vznikl v roce 2017 ve spolupráci
se Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých ČR
v Praze a má za sebou již dvě
desítky pokračování. Cyklus
poslechových pořadů bude probíhat
v SVK PK pravidelně, vždy poslední
úterý v měsíci.
svkpk.cz/akce

