Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9
www.knihovna-bv.cz /tel: 519 372 149 (ústředna)
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VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

Od úterý 6. června od 12 si budou moci zájemci za velmi příznivé ceny vybrat
v průjezdu knihovny ze široké nabídky vyřazených knih a obohatit jimi svou rodinou
knihovničku. Burza bude pokračovat od 7.6.-12.6. od 9 do 18 hodin.

PRŮJEZD
KNIHOVNY

C. D. PAYNE V BŘECLAVI!

VELKÝ SÁL

OD VZNIKU ŽIVOTA PO EVOLUCI ČLOVĚKA

VELKÝ SÁL

Ne, nešálí vás zrak, po loňském červnovém turné s Robertem Fulghumem přiváží
LiStOVáNí do Břeclavi další hvězdu, autora kultovního Mládí v hajzlu, C. D. Payna. VSTUPNÉ:100,-Kč
(80,- v předprodeji)
V akci uvidíte hned několik jeho starších knih (Mládí v hajzlu, Neviditelný, Nestydaté
plavky), ale i jeho poslední vydanou knihu Zázrak v plechovce.
Představení se uskuteční v pátek 9. června v 18 hodin ve velkém sále knihovny.
Účinkují Věra Hollá, Jiří Ressler a C. D. Payne. Vstupenky jsou dostání v předprodeji
v čítárně za 80,-, na místě 100,- Pokud máte zájem, neváhejte, kapacita míst je
omezena (maximálně 100 míst)! Po představení se uskuteční autogramiáda C. D.
Payna a samozřejmě bude i možnost si jeho knihy na místě koupit.
Zlatým hřebem jarní části přednáškového cyklu Cesta nejen ke hvězdám bude
přednáška bývalého předsedy Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Václav
Pačese, nazvaná Od vzniku života po evoluci člověka, která se uskuteční v úterý 13.
června 2017 v 18 hodin ve velkém sále knihovny.
Existují dva zásadně odlišné názory na původ života na Zemi. Jeden je založen na
víře, že život byl stvořen nějakou vyšší mocí. Podle druhého názoru mohl život
vzniknout samovolně v souladu s přírodními zákony. Výsledky získané metodami
molekulární genetiky a studium dědičné informace ukazují, jak snad vypadaly první
struktury s vlastnostmi živých objektů, jak mohly vzniknout a jak se mohly vyvinout
do současných složitých struktur. Na molekulární úrovni se daří objasňovat některé
mechanizmy, které vedly k vývoji vyšších organizmů včetně člověka. Vstupné
dobrovolné.

PROJEZME SE KE ZDRAVÍ, ANEB JAK SE ZBAVIT NEMOCÍ

Na přednášce Projezme se ke zdraví, aneb jak se zbavit nemocí, která se uskuteční
v úterý 20. června v 18 hodin v malém sále knihovny, se mohou zájemci dozvědět
odpovědi na zajímavá témata, týkající se zdravého životního stylu: jak se projíst ke
štíhlosti s plným břichem - jak si obnovit zdraví a zbavit se letitých chorob - proč
jsme stále unavení a chybí nám radost ze života a další. Přednášející, Stanislav
Skřička, který natáčel v USA a Kanadě dokument o úspěšném vyléčení rakoviny,
autismu, a dalších civilizačních chorob, včetně alergií a ekzémů, představí také svou
novou knihu UzdRAWme se.

VSTUPNÉ

DOBROVOLNÉ

MALÝ SÁL
VSTUPNÉ

DOBROVOLNÉ

Upozorňujeme, že ústřední budova knihovny na ulici Národních hrdinů 9 bude PRVNÍ ČERVENCOVÝ TÝDEN UZAVŘENA!!!

V dalších prázdninových týdnech platí ve všech provozech ústřední budovy knihovny normální půjčovní doba, z
provozních důvodů bude ale KAŽDÝ PÁTEK PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO.
PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA NA POBOČKÁCH MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV:
pobočka Poštorná bude mít o prázdninách otevřeno v pondělí a ve čtvrtek 9 - 12 a 13 - 18 hodin
pobočka Charvátská Nová Ves v pondělí 10 - 12 a 13 - 18 hodin
pobočka Stará Břeclav bude mít otevřeno v úterý 10 - 12 a 13 - 18 hodin

