Tisková zpráva
Kulturní akce v Městské knihovně v Českém Krumlově

listopad 2019


2. 11. od 13.00 do 20.00 hodin, oddělení pro dospělé – „BOok! Con“ – festival fantastiky
pro milovníky monster, kouzel, hrdinů a hlavně pokleslých literárních žánrů s bohatým
programem a večerním promítáním filmu.



4. – 8. 11. od 10.00 do 18.00 hodin, městská galerie – „Prodej vyřazených knih“ z fondu
knihovny za symbolické ceny.



5. 11. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Nepál“ – povídání o této zajímavé asijské
zemi s českokrumlovským cestovatelem Janem Linhartem.



7. 11. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Listopad 1989 v Českém Krumlově“ –
beseda s Vladimírou Konvalinkovou a Ing. Janem Vondroušem o sametové revoluci
v Českém Krumlově na základě vzpomínek a osobních prožitků.



12. 11. od 18.00 hodin, Gotický sál – „Jak pečovat o památky v historických jádrech
měst – střešní a krovové konstrukce“ – Seznamte se s typologickým a materiálovým
řešením střešních a krovových konstrukcí památkových objektů. Jak docílit citlivého návrhu
obnovy historických krovů a střech z pohledu památkové péče? Prostor bude věnován
i problematice půdních vestaveb a dalších novodobých zásahů do střešní krajiny.
Přednášejí Ing. David Javorský, Ing. Michaela Pinta.



14. 11. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Antarktida“ – přednáška
českokrumlovského cestovatele Davida Heide.



15. 11. od 13.00 do 18.00 hodin, oddělení pro děti – „Jaké to bylo, když babička
s dědečkem byli mladí?“ – soutěžní hra věnovaná 60. – 90. létům 20. století (k 30. výročí
17. listopadu 1989). Přijďte se podívat, jaké knížky se četly, s čím si děti hrály a které
osobnosti lidé obdivovali! Zahrajte si s tatínkem i maminkou! Všechny účastníky čeká malá
odměna.



18. 11. od 19.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Koncert mezi knihami“ – již tradiční
podzimní koncert populární českokrumlovské folkové skupiny Lakomá Barka.



19. 11. od 18.00 hodin, Gotický sál – „Skauting včera a dnes“ – vyprávění MUDr. Pavla
Hausdorfa o historii a současnosti skautského hnutí. Určeno zájemcům o skauting z řad
dospělých i dětí.
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21. 11. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Večerní promítání filmu a beseda
se Stanislavem Motlem“ – promítnut bude autorský dokumentární film „Peklo pod
španělským nebem“ a následovat bude povídání s autorem. Pořadatelem akce je Centrum
pro pomoc dětem a mládeži. Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci
budou upřednostněni ti, kteří se nahlásí prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz nebo
mobilu: 739 363 374. Vstup zdarma!



25. – 29. 11. od 13.00 do 18.00 hodin, Městská galerie – „Předvánoční jarmark“ – prodej
originálních výrobků od regionálních výrobců a domovů pro seniory.



26. 11. od 18.00 hodin, Gotický sál – „Jak pečovat o památky v historických jádrech
měst – historická okna a dveře“ – Okna a dveře vždy spojovala i oddělovala vnitřní
a vnější prostor života našich předků. Jakou úlohu plní tyto konstrukce v obrazu
historických měst? Pestrá paleta příkladů z praxe ukazuje na důležitost tohoto často
opomíjeného tématu. Přednáší Mgr. Jiří Bloch.



27. 11. od 16.00 hodin, Prokyšův sál – „Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné
a literární soutěže“ – vyhlášení vítězů 16. ročníku výtvarné a literární soutěže s tématem
„Můj svět“. V programu vystoupí folková kapela DDM Český Krumlov Kolibříci.



27. 11. – 31. 1., oddělení pro děti – „Výstava soutěžních prací“ z 16. ročníku výtvarné
a literární soutěže s tématem „Můj svět“.



29. 11. od 16.30 hodin, oddělení pro děti – „Těšíme se na Vánoce“ – předvánoční
vyprávění, zpívání a tvoření pro malé děti a jejich maminky.
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