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Knihovna Václava Havla

den otevřené dráhy

28. 10.

brno, autodrom brno www.automotodrombrno.cz

Prožijte adrenalin, který zažívají závodníci na dráze. Poznejte limity vašeho vozu a získejte užitečné
dovednosti ve škole smyku. brněnský autodrom otevře závodní dráhu pro všechny zájemce. Zkrátka
nepřijdou ani návštěvníci bez řidičského průkazu, připraveny totiž budou vepřové
hody,cimbálovka,aktrakce pro děti nebo exkurze po autodromu. Za 25 minut jízdy na okruhu zaplatíte
500Kč.

strašidelné odpoledne

30. 10.

miřkov, stateK život Pro Koně www.soszivotprokone.wz.cz

Všechna strašidla se sejdou v 17 hodin na statku s.o.s. život pro koně v miřkově u Horšovského týna,
který pomáhá starým a týraným koním. děti čeká strašidelná stezka plná úkolů, jež je dovedou až ke
klíči k halloweenské truhle s pokladem. s sebou mějte vyřezanou dýni, bude se totiž soutěžit o tu
nejkrásnější. vstup 50Kč.

nová levice, nová pravice

2. 11.

Praha, KniHovna václava Havla, Galerie montmartre www.vaclavhavel-library.org

Svou vizi světa a představu o levici, pravici a hranici představí v diskusním klubu amálie od
18hod. Dva z nejvýraznějších mediálních představitelů těchto nových proudů: roman Joch a
matěj stropnický. Chcete-li se zúčastnit, přihlaste se na adrese info@vaclavhavellibrary.org.
Kapacita je omezena.

havíři

28. 10.

Příbram, HornicKé muZeum www.muzeum-pribram.cz

Hornické muzeum připravilo akční program pro děti i dospělé. Projedete se hornickým vláčkem mezi
Ševčickým a vojtěšským dolem,sklouznetesedodolu drkolnov k velkému vodnímu kolu nebo si
prohlédnete historické podzemí. Od 10 hodin bude připraveno Havířské šprýmování, kde se zábavnou
formu dozvíte, jak probíhala těžba. sami si tak zkusíte rýžování zlata, kutání do kamene nebo čerpání
důlních vod. Vstup za symbolickou 1Kč.

Zamykání kanálů

30. 10.

PraHa, eKotecHnicKé museum www.ekotechnickemuseum.cz

možná si říkáte, že zamykání kanalů není zrovna romantické. ve staré kanalizační čistírně v pražské
bubenči vás přesvědčí o opaku. od 18 hodin totiž začnou večerní prohlídky, při kterých bude podzemí



osvětleno 4000 svíčkami. Celý večer pak ukončí ve 22.15 hod. Ohňostroj na břehu vltavy za
doprovodu stejnojmenné smetanovy symfonie. Přes den při prohlídkách, které začínají v 10 hodin,
uvidíte v akci staré parní stroje, dětský sbor sedmihlásek nebo divadelní soubor. To vše vás vyjde na
120Kč.


