
Přednášky pro 

veřejnost 
 
SAŠA RYVOLOVÁ 
Jemen-zřítelnice oka Mohamedova 
Cestovatelská přednáška 

Jedna z nejkrásnějších muslimských 

zemí Arabského poloostrova je 

vzdor své pověsti kolébky terorismu 

především zemí jako vystřiženou z 

Pohádek tisíce a jedné noci. Hliněné 

mrakodrapy, zdobené bělostnými 

arabeskami jako z perníku, ostrov 

Socotra, porostlý myrhovníky, 

kadidlovníky a "pouštními růžemi" - to 

všechno, a ještě mnohem více, je 

Jemen. 

Úterý 14. 3. 2017 v 18:00 hodin 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

sál knihovny 

VSTUP VOLNÝ 

Knihovna Petra Bezruče 

v Opavě, p. o. 

 

 

 

 

 

Přednášky pro 

veřejnost 
 
MICHAL ŠTĚPÁNEK 
Írán – dvě tváře Persie 
Cestovatelská přednáška 

Kontroverzní země s přísným 

islámským režimem je v dnešní 

neklidné době pro turisty jen velmi 

obtížně dostupná. Zažil ruch hlavní 

metropole, pokusil se vyškrábat na 

nejvyšší kopec v zemi, podíval se 

k moři i do pouště, poznával města, 

potkával spousty zvědavých lidí, ale 

hlavně vnímal a nasával atmosféru 

Blízkého východu. A co za tu dobu 

zjistil? Že tahle země je tak trochu 

jiná, než nám ji předkládá okolní svět. 

ران  ای

یاچهره ش ر ا پ  دو ت

Úterý 21. 3. 2017 v 17:00 hodin 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

pobočka Kateřinky 

VSTUP VOLNÝ 



Výstavy 

VLADIMÍR DUDA 

Okamžiky z cest 
Fotografická výstava 

Vladimír Duda, fotograf přírody, spe-

ciálně ptactva. Cestuje po evropských 

státech na vybrané lokality s cílem 

dokumentace rozmanitosti ptačích 

druhů i zachycení okamžiků krásy 

přírody. Rodák z Krnova velmi brzy 

propadl kouzlu fotografie. Vystudoval 

obor geodézie a měřičství na VŠB a 

jeho profese mu umožnila více než 

časté pobyty v přírodě. 

Výstava probíhá od 1– 30. 3. 2017, 

v provozní době knihovny 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

VSTUP VOLNÝ 

Akce pro veřejnost 

JARNÍ TVOŘENÍ 
Workshop s Ivou a Lenkou 

Knihovna Petra Bezruče, pobočka 

Kateřinky, připravila pro veřejnost 

workshop s názvem Jarní tvoření. 

 

 

 

Úterý 7. 3. 2017 v 17:00 hodin 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

pobočka Kateřinky 

VSTUP VOLNÝ 

VÍTÁME JARO 
Klub maminek 

Knihovna Petra Bezruče, pobočka 

Kateřinky, připravila pro nejmenší jarní 

setkání. 

Středa 8. 3. 2017 v 10:00 hodin 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

pobočka Kateřinky 

VSTUP VOLNÝ 

Výstavy 

DANTE ALIGIERI 

Peklo 
Výstava klauzurních prací 

Výstava klauzurních prací studentů 

Střední školy průmyslové a umělecké 

v Opavě! 

Výstava probíhá 1. 3. – 30. 4. 2017, 

 v provozní době knihovny 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě  

pobočka Kateřinky 

VSTUP VOLNÝ 

“ČÍ JE ŠKOLA? NAŠE! ČÍ JSOU 

KYLEŠOVICE? NAŠE!” 

Výstava ZŠ Kylešovice. 

 

 

Výstava probíhá 1. 3. – 30. 4. 2017, 

v provozní době knihovny 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

 pobočka Kylešovice 

VSTUP VOLNÝ 


