ANTOINE
DE SAINT-EXUPÉRY
29. 6. 1900 – 31. 7. 1944
Francouzský spisovatel, publicista a letec.

Celým jménem Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry.
Narodil se v Lyonu do šlechtické rodiny. Šťastné dětství
prožil na zámcích svých příbuzných. Otec brzy zemřel,
matka vychovávala jeho a čtyři další děti sama.

Už jako dítě psal básně a zajímal se o letectví.
Studoval ve Švýcarsku, pak architekturu v Paříži,
kde se seznámil se spisovatelskou komunitou.

ČERVEN
2022

www.svkul.cz
Pilotní zkoušky složil během vojenské služby a letectví
se věnoval celý život. Létal téměř po celém světě. Za
druhé světové války dobrovolně vstoupil do armády,
školil nováčky a byl leteckým průzkumníkem.

Z DÍLA:
KURÝR NA JIH (1929) NOČNÍ LET (1931)
ZEMĚ LIDÍ (1939) VÁLEČNÝ PILOT (1942)
CITADELA (1948, VYŠLO POSMRTNĚ)
MALÝ PRINC V KNIHOVNĚ:

NEJSLAVNĚJŠÍ:
Malý princ (1943) – pohádkový příběh o síle
přátelství, dobru a zlu a odpovědnosti za ty,
které máme rádi.

Literární a publicistické činnosti se věnoval
od dvacátých let. Náměty čerpal ze svých
zkušeností pilota.

Příběhy prostoupené filozofickými
úvahami o smyslu lidského
života psal pohledem člověka
balancujícího na hraně nebezpečí.

LIDÉ UŽ NEMAJÍ
ČAS, ABY NĚCO
POZNÁVALI. KUPUJÍ
U OBCHODNÍKŮ VĚCI
ÚPLNĚ HOTOVÉ.
A PONĚVADŽ PŘÁTELÉ
NEJSOU NA PRODEJ,
NEMAJÍ PŘÁTEL.
Zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně
nad Středozemním mořem poblíž Korsiky.

Připravili: Text Jitka Haincová / Ilustrace a sazba Václav Školoud

CESTOVATELSKÉ BESEDY,
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ
AKCE, VÝSTAVY, AKCE PRO DĚTI

ČERVEN 2022
2. 6., 17.00

Velká Hradební 49, multifunkční sál

PŘEDNÁŠKA O ENERGII
A UDRŽITELNÉM ŽIVOTĚ

Lze ČR zásobovat pouze obnovitelnou
energií? A jak jsou na tom regiony? Může
přispět jaderná energie? Jaké má výhody
a nevýhody? Přednáška Milana Smrže,
předsedy národní sekce a viceprezidenta
evropské asociace pro obnovitelnou
energii EUROSOLAR. 
> zdarma

8. 6., 10.00–17.00

W. Churchilla 3, Velká Hradební 45,
Na Schodech 4

BURZA KNIH

16. 6., 16.30

W. Churchilla 3,
Dětské oddělení a dvůr knihovny

KURZ PŘEŽITÍ PRO DĚTI

Nauč se, jak se o sebe postarat v jakékoliv situaci. Jak přežít v divočině i ve
městě, v létě i v zimě, ti poradí autor
deníku plného tipů, rad a návodů a instruktor kurzů přežití Amar Ibrahim.
Pro děti od 6 let.
> zdarma

Velká Hradební 49

18. 6., 13.00

LISTOVÁNÍ – A JAK
SE VÁM LÍBÍM TEĎ?

ZÍREJ, ALE NEZAKOPNI

W. Churchilla 3, přednáškový sál, 3. patro

ČLOVĚK A ZVÍŘATA:
PRACUJÍCÍ POMOCNÍCI

Delfíni, lachtani, mouchy, kočky, psi. Netradiční přednáška představí zvířata jako
pracující pomocníky lidí. A možná přijde
osobně i Knihovník Kocourek. > zdarma

PRAVIDELNÉ AKCE

Anglický webinář Hani Hurtové (Fullbright Institute a Education USA) a Ani Petrak (American Centre Ústí nad Labem)
plný rad a tipů pro zájemce o studium
v USA. Vhodné pro studenty SŠ i jejich
rodiče a učitele.
> zdarma
přihlášení na e-mailu petrak@svkul.cz

OTEVŘENÉ ODPOLEDNE
V DÍLNÁCH

W. Churchilla 3, polytechnická dílna

9. 6., 17.00

15. 6., 17.00

STUDY IN THE USA

každé pondělí a pátek

Přijďte si pro nové kousky do knihovny. Široká nabídka vyřazených knih
za symbolické ceny. Na výběr bude
beletrie, knihy pro děti i naučná literatura.
> zdarma

Příběh o tom, jaké to je, když je vám
třicet a nechcete zůstat pozadu. Tori
je úspěšnou influencerkou, její autobiografie se vyhřívá na knihkupeckých
pultech mezi bestsellery, jí samotné
se však podle těchto rad žít příliš
nedaří. A tak bojuje! Tohle bude živé,
humorné a peprné. Účinkují: Petra
Bučková a Denisa Pfauserová.> 120 Kč
rezervace na rezervace@svkul.cz

online

16. 6., 15.00–17.00

Přijďte na otevřené odpoledne v naší polytechnické dílně. Naši zaměstnanci vás
seznámí s 3D tiskárnami, termolisem
nebo řezacím plotrem. Zájemci si budou
moci vyrobit vlastní potisk na hrníček.
> zdarma, potisknutí hrníčku 50 Kč

parkoviště Depozitáře, Na Schodech 4

22. 6., 18.00

Homole u Panny,
Hostinec a Pension U Horáčků

Výlet a křest druhého dílu našeho úspěšného turistického průvodce Zírej na ten
kraj, tentokrát s tipy od čtenářů.> zdarma

20. 6., 16.00–18.00

W. Churchilla 3, Dětské oddělení

DÍLNA S TERKOU:
RECYKLACE KNIH

Ve výtvarné dílně oživíme staré knihy
při zábavné recyklaci. Vyrobíme netradiční dekoraci „knihopáva“.
Pro děti od 3 let.
> zdarma

20. 6., 18.00

Velká Hradební 49, Wolfrumova čítárna

OSKAR GEORG SIEBERT:
NEŽÁDOUCÍ

Křest autorského překladu úspěšného
románu, který v Německu vyšel pod
názvem Unerwünscht. Součástí akce
bude i beseda spojená s autorským
čtením. Knihu bude na akci možné zakoupit a nechat si ji podepsat.> zdarma

15.00–18.00

KONVERZACE S KOCOUREM

Kroužek konverzace v angličtině s americkou lektorkou Ani a jejím chlupatým
pomocníkem Kryptonitem.
> zdarma

SOUTĚŽ
1. 6. – 30. 9.

TAJEMNÁ MÍSTA
NA ÚSTECKU

Soutěž o hodnotné ceny spočívající
v navštívení tajemných míst Ústecka,
zodpovězení zadaných otázek a nasbírání razítek na soutěžní kartičku. Více
informací na registračním pultu ve
Velké Hradební.

V Ý S TAV Y
1.–30. 6.

Depozitář, Na Schodech 4

VODA–SUCHO

Výstava poukazuje na klimatické změny, které způsobují, že vody v přírodě
plíživě ubývá. Výstava vznikla u příležitosti Světového dne vod. > zdarma

16.–29. 6.

Velká Hradební 49

EVROPSKÁ VODÍKOVÁ
STRATEGIE A JEJÍ VÝZNAM
PRO EUROREGION

Přeshraniční putovní výstava o vodíku,
jeho využívání, bezpečnosti a budoucnosti.
> zdarma

Trénování paměti, Sousedská konverzace pro cizince i Čechy, Bookstart, Open English
Club, Setkávání České genealogické a heraldické společnosti, Tvůrčí psaní, CoderDojo,
Seniorský klub, VU3V – informace, kontakty a registrace na www.svkul.cz

KNIHOVNA SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU. Vaší účastí na akci souhlasíte s pořizováním, používáním a zveřejňováním obrazových a zvukových záznamů pro potřeby knihovny.
Není-li uvedeno jinak, registrovaní čtenáři, majitelé rodinných a senior pasů mají nárok na zvýhodněné vstupné.
W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem / tel.: 475 209 126; 475 220 811
e-mail: knihovna@svkul.cz (běžná pošta), pult@svkul.cz (prodlužování výpůjček)

