PROGRAM REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TEPLICE
ÚNOR 2020
DOBRO A JEHO BARVITOST / po 3. 2.  17.30
ThB. Zbyšek Jonczy, ThB. Jan Matoušek. Dobro není jen v pohádkách,
kolem nás je ho dostatek. Nabízíme setkání s dobrem v jeho
nejrůznějších podobách.
JAK BEZPEČNÝ JE SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME? / st 5. 2.  18.00
Beseda s gen. Ing. Andorem Šándorem, bezpečnostním analytikem
a autorem knih o problematice mezinárodně-bezpečnostní politiky.
Setkání se skutečným expertem, který nevnáší do odpovědí na ožehavé
otázky fabulace a dojmy, nýbrž odbornou erudici stvrzenou léty praxe,
např. v nejvyšším velení armády. Spojeno s prodejem a autogramiádou
knih. NUTNÁ REZERVACE: 417 538 783 / studovna@knihovna-teplice.cz
HERNÍ ODPOLEDNE / čt 6. 2.  14.00–18.00
Bavte se nad deskovými a karetními hrami, kterých nabízíme pestrý
výběr. Přijít můžete s přáteli, rodinou či sami – rádi vás s novými hrami
seznámíme a můžeme si je společně zahrát.
DOBRO V ROZHOVORU / po 10. 2.  17.30
Mgr. Filip Němeček, evangelický jáhen, se zabývá duchovním
rozhovorem s lidmi s duševním trápením. Může nám duchovní rozhovor
přinést něco i do našeho všedního života?
AUSTRÁLIE – ZEMĚ ZASLÍBENÁ / st 12. 2.  18.00
Jiří Hrabánek si po dokončení vysokoškolského studia splnil sen
a odletěl na rok do Austrálie. Bez většího plánu. Hlavně že si splní své
tužby. Stopem, autem nebo na klokanovi procestoval kus Austrálie,
a ještě u toho stihl pracovat. Na jeho přednášce s promítáním krásných
fotografií se dozvíte, jaká je Austrálie.
ČTENÍ PRO PRŤATA / určeno dětem od 4 do 6 let / čt 13. 2.  16.00
Nenahraditelnou radost z četby mohou zažívat i ti, kteří sami ještě
písmenka neznají. Čteme z pěkných knížek, řešíme hádanky a recitujeme
hezká říkadla a básničky.

MANŽELSTVÍ? TO ZVLÁDNEME! / čt 13. 2.  18.00
Beseda v rámci Národního týdne manželství 2020. Vážné i veselé zamyšlení nad osobnostmi partnerů a každodenními situacemi života.
Provázejí Alice a Petr Mackovi.
DOBRO V RODINĚ / po 17. 2.  17.30
Mgr. Radek Jonczy. „Co můžete udělat pro světový mír? Jděte domů
a milujete svou rodinu.” (Matka Tereza)
Přijďte na naši přednášku a uslyšíte jak na to.
DOBRO V ZOUFALSTVÍ / po 24. 2.  17.30
Mgr. J. Matoušková, Hana Ferencová. Jaké je to žít se zoufalstvím
a depresí? Lze nad tím zvítězit a vytěžit pro svůj život smysl a dobro?
VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY – KRÁSY DVOU SVĚTŮ / út 25. 2.  18.00
Jiří Svoboda, autor výpravných publikací o Českém středohoří, představí
svoji novou, jedinečně pojatou knihu, jež popisuje a fotograficky
dokumentuje přírodní i historické zajímavosti východní části Krušných
hor. Čeká vás poutavé vyprávění i promítání unikátních fotografií.
KOMORNÍ HUDBA Z TEPLICKÉ KONZERVATOŘE / st 26. 2.  18.00
Koncert komorních souborů a sólistů teplické konzervatoře. M. Kolář,
D. Sárička, D. Rosenkrancová – klavír; T. Vavřinová, K. Bambousová,
N. Fialová, K. Jarošová, A. Seifertová, A. Falková – příčná flétna;
M. Steigerová, K. Bambousová, M. Švarcová, P. Hanauerová,
M. Vyskočil, M. Černá – zobcová flétna; V. Štěpánková – housle;
A. Paldus – violoncello; R. Hájek – klarinet; M. Steigerová – fagot.
Na programu zazní skladby J. S. Bacha, L. v. Beethovena, J. Myslivečka,
C. Debussyho, S. Sörena ad.
Není-li řečeno jinak, vstup na kulturní akce knihovny je zdarma.

Nabízíme široký výběr moderních i tradičních deskových
a karetních her k vypůjčení domů.
Lázeňským hostům poskytujeme čtenářskou registraci
na dobu léčebného pobytu za 20 Kč.

