Akce Krajské knihovny Vysočiny
září 2017
Nově půjčujeme on-line knihy nejen od eReading, ale i od FlexiBooks.
Více: http://www.kkvysociny.cz/?page_id=19

Dopravní značky – testík pro děti
1. 9. – 31. 9. / Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě si na měsíc září připravilo pro děti další
soutěž o ceny, tentokrát na téma „Dopravní značky“. Soutěžící děti zodpoví několik jednoduchých otázek
na dané téma. Pokud jim nebudou stačit jejich chytré hlavičky, mohou využít knih a časopisů na Dětském
oddělení KKV.
Na Dětském oddělení budou od 1. do 30. září 2017 připraveny soutěžní kartičky. Správné odpovědi budou
slosovány a pěti výhercům bude předána odměna. Na odpovědi se těší Dětské oddělení KKV v Havlíčkově
Brodě (Stará radnice, 1. patro).
Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV).
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Kurzy znakového jazyka pro začátečníky – zápis
zápis do 22. 9. 2017 / oddělení specializovaných služeb KKV
Kurz bude probíhat od 4. října 2017 každou středu od 15.00 nebo 17.00 (celkem 25 lekcí), učebna KKV
Kontakt: Michaela Vrběcká / vrbecka(a)kkvysociny.cz / 569 400 485

Čtenáři na dovolené - fotografická soutěž
1. 7. - 15. 9. 2017
Na adrese handicap@kkvysociny.cz se těšíme na fotografie zajímavých knihoven, netradičních
čtenářských míst a zážitků.
Kontakt: Michaela Vrběcká / vrbecka(a)kkvysociny.cz / 569 400 485

Rodinná pohoda – výtvarná soutěž
1. 9. – 31. 9. / Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny vyhlašuje výtvarnou soutěž: „Rodinná pohoda“. Soutěž bude
zahájena 1. září 2017 a potrvá do 31. října 2017. Je určena nejen pro jednotlivce, ale i pro kolektivy.
Obrázky, výkresy a výtvory své fantazie mohou děti odevzdávat na Dětské oddělení KKV. Nejhezčí díla
budou odměněna.

Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Autorské čtení spisovatelky Věry Finy
1. 9. / 18:00 / učebna v budově české pojišťovny, Havlíčkovo nám. 1963, 1. Patro / zdarma
Kdo jsem? Holka, co si prošla peklem jménem rakovina a rozhodla se uchopit druhou šanci na život se vší
parádou, noblesou a radostí. Mé knihy s duší jsou hlavně o radosti, opěvuji každý den, neb každý den je
dar.
Moc ráda Vám mé knihy s duší představím, nabídnu, přečtu z nich. Zastavme se v dnešní hektické době, na
malou chvíli. Na chvíli, na kterou budeme vzpomínat a která možná někomu z nás změní život . . .
Těším se na vás
Věra Fina, autorka knih s duší
Kontakt: Klára Kameníková / kamenikova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 / m-centrum KKV

Sbírkové dny Světlušky
11.9. - 15. 9. / Oddělení pro dospělé KKV
Krajská knihovna Vysočiny se připojuje k celorepublikové sbírce Světluška na pomoc nevidomým.
Lucerničky budou opět umístěny na půjčovně pro dospělé.

Trvalky – rostou? Nerostou? – přednáška Ing. Radka Prokeše
18. 9. / 17:30 / učebna v budově české pojišťovny, Havlíčkovo nám. 1963, 1. Patro / 50 Kč
Ing. Radek Prokeš - projektant zahradních a krajinářských úprav - Ateliér zahradní a krajinářské
architektury LAND05.
Ovšem co dělat když se trvalkám na naší zahradě nedaří? Co když nemám nejlepší zem a zatím jsme s nimi
neměli moc úspěchů? Na tyto a další otázky se bude snažit tato přednáška odpovědět.
Kontakt: Klára Kameníková / kamenikova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 / m-centrum KKV

Zápis do zimního semestru Univerzity volného času
úterý 19. 9. od 12:30 do 16:00
středa 20. 9. od 9:00 do 15:30
v sále Staré radnice.
V nabídce naleznete tyto obory: Velcí mistři holandské malby, Nezapomeňte přijít – kognitivní trénink
v praxi II, Poznáváme sebe a region, Dějiny Havlíčkobrodska, Život našich předků, Psychologie, Příběhy
starých obrazů, Zdravý životní styl, Dějiny hudby, Podoby současné české literatury, dále kurzy AJ, NJ a FJ,
a také PC kurzy pro začátečníky, mírně a středně pokročilé.
Osobní účast je nutná, zápis nelze provést telefonicky ani prostřednictvím e-mailu. Zájemce o studium
může přijít zapsat i jím pověřená osoba.
Pozor, přednášky jsou kapacitně omezeny!
Změna obsahu a termínů jednotlivých přednášek vyhrazena.

Více informací u Marcely Valecké, valecka@kkvysociny.cz, 569 400 493, 731 647 506, dále v inofrmačních
brožurách, které budou k dispozici na webu knihovny na konci srpna, a také na www.kkvysociny.cz,
rovněž na konci srpna.

Trio Bel Canto – Libor Janeček - koncert
20. 9. / 19:00 / sál Staré radnice / 50 Kč / předprodej od 13. 9. v m-centru KKV

Repertoár tria zahrnuje skladby z období baroka, klasicizmu i
soudobou hudbu. Kombinace zpěvu, flétny a kytary je velmi
oblíbená a poskytuje delikátní, ušlechtilý zvuk a jemnou dynamiku.
Mariia Mikhailova ( 1989 ) studovala hru na flétnu na hudebním
učilišti v Togliatti (Ruská federace). Ve studiu dále pokračovala na
Konzervatoři Sobinova v Saratově. Od roku 2012 působila v
symfonickém orchestru ve městě Ryazan.
Navštěvovala mistrovské kurzy u vynikajících pedagogů a rovněž se
zúčastnila mnoha soutěží (International competition woodwind
instruments v Togliatti atd.) Hrála v různých hudebních projektech např. Mládežnický symfonický orchestr
Povolžia, Řeka Talantov (Petrohrad), Music Alp( Francie). Nyní studuje na JAMU v Brně u prof. Václava
Kunta a věnuje se koncertní činnosti.
Libor Janeček ( 1969 ) je absolventem brněnské konzervatoře. V letech 1992 - 2008 účinkoval v
koncertním duu Instrumental tandem ( kytara - akordeon) se zaměřením na argentinské tango Astora
Piazzolly a jihoamerickou hudbu. Byla vydána CD s hudbou Astora Piazzolly a dalších jihoamerických
skladatelů (Tango nuevo - debutové CD ve vydavatelství Spirála) a v roce 2006 Tango porteňo (
Radioservis). V současné době se věnuje sólové koncertní činnosti. Spolupracuje s mnoha významnými
hudebníky (flétnisty Vítězslavem Drápalem a Kristinou Vaculovou, sopranistkami Hanou Škarkovou,
Martinou Macko, Jitkou Čudlou, kytaristou Jindřichem Kaulfersem atd.) se kterými účinkuje v různých
komorních souborech. Jako sólista vystupoval s Tišnovským komorním orchestrem. Nahrává pro Český
rozhlas v Brně.
Hana Škarková / rozená Šrubařová, 1978 / je absolventkou JAMU u prof. Anny Barové. je
mnohonásobnou laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech / 2000,
2002, 2005 / a Concursul International de Canto Hariclea Darclée / Rumunsko 2003 / Pro Český rozhlas
Praha, Plzeň a Brno natočila již několik rozhlasových nahrávek českých i zahraničních autorů / B.Martinů,
V.Kaprálová, J. Novák, O.Messianen, P.Emmert, H.Šrubařová/
Vystupuje pravidelně na českých a zahraničních koncertech a festivalech / Velikonoční festival duchovní
hudby, Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Mezinárodní festival Emy Destinové, Smetanova
Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov atd. / Spolupracuje s řadou významných hudebních
souborů a těles. / Czech virtuosi, Čeští komorní sólisté, Sonata a tre, vokální kvarteto Q VOX, Puella trio aj.
Kromě koncertní činnosti ji můžeme shlédnout i na operních scénách Národního divadla v Brně, Národního
divadla Moravskoslezského v Ostravě, Divadla F.X. Šaldy v Liberci v inscenacích W.A.Mozarta, A.Dvořáka a
G.Pucciniho.
Kontakt: Helena Valtrová / valtrova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 /m-centrum KKV

Filmová a televizní kritika
25. 9. a 30. 10. / 19:00 / m-centrum / zdarma
Dvě besedy s významnými hosty na poli filmové a televizní kritiky
Kontakt: Olga Wasserbauerová / wasserbauerova(a)kkvysociny.cz / 569 400 495

Čína a Tibet – Jan Blažíček – cestopisná přednáška
25. 9. / 18:00 / sál Staré radnice / 50 Kč
Kontakt: Ludmila Bouchnerová / bouchnerova(a)kkvysociny.cz / 569 400 494

Duhové hrátky
zábavná odpoledne pro děti, Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravuje pro děti odpoledne plná her,
pokusů a výtvarných činností, nazvané Duhové hrátky nejen s drátky, ale také s papírem, nůžkami, pokusy
a knížkami.
Dvakrát týdně se část dětského oddělení změní na zábavný koutek. Vždy od 13:00 do 15:00 hodin si děti
mohou vyrobit něco nápaditého, zahrát si některou z deskových her, vyzkoušet Xbox atd.
Činnosti jsou rozdělené do tří bloků:
„Dílnička“
„Deskohraní“
„Dovádění“
Vítáni jsou jak rodiče s dětmi, tak i ostatní „hravé bytosti“, na které se těší dětské oddělení Krajské
knihovny Vysočiny (Stará radnice, 1. patro)
Vše je pro vás na dětském oddělení připraveno – nejen materiál, hry, Xbox, ale i výtvarné příručky plné
nápadů.
08. 9. 2017– pátek – DOVÁDĚNÍ - Xbox
11. 9. 2017 – pondělí – DÍLNIČKA
20. 9. 2017– středa – DESKOHRANÍ
25. 9. 2017 – pondělí – DÍLNIČKA
Bližší informace o konkrétní dílničce zveřejníme na Facebooku vždy v pátek před konáním akce.
DUHOVÉ HRÁTKY = TVOŘENÍ, HRANÍ, DOVÁDĚNÍ…
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Malujete rádi? Tvořte s námi Dětský web!
1. 9. – 31. 9. / Dětské oddělení KKV
Zapojit se do tvorby dětského webu je snadné. Maluješ rád(a)? Přines kdykoliv svůj obrázek na dětské
oddělení Krajské knihovny Vysočiny, my ti jej pak vystavíme na náš dětský web a odměna tě nemine.
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

