TZ 7/2018
18. 6. 2018

Piknik s knihou
Protože léto už je tady a k létu patří pobyt na čerstvém vzduchu, opalování a knihy,
připravila Krajská knihovna Karlovy Vary pro své čtenáře a návštěvníky druhý ročník opravdu letní
literární akce.
Ve středu 20. 6. bude celý den od 9.00 do 22.00 hodin probíhat v okolí knihovny akce Piknik
s knihou. Knihovníci krajské knihovny spolu s dětmi ze žákovského podniku Rodoklub při ZŠ
Konečná Karlovy Vary, připravili pro zájemce o literaturu opravdový letní piknik s dekami, plážovými
lehátky, slunečníky a také různými dobrotami. A dobré jídlo je letos také navíc mottem celého
pikniku, který se jmenuje „Literární menu“. Celodenní čtení je poskládáno z jednotlivých chodů od
aperitivu až po kávu po jídle či jedlé překvapení na závěr.
„Knihovnice a knihovníci budou každou hodinu číst z jiné knihy, která má jídlo ve svém
názvu či v ní jídlo hraje podstatnou, “ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler a dodal: „Dopoledne je
připraveno čtení pro malé i větší děti z mateřských a základních škol. Přijít samozřejmě mohou i
děti s rodiči či prarodiči.“
Odpoledne je pak vyhrazeno čtení pro dospělé posluchače, ale děti jsou i v tomto čase
vítány. Připravena pro ně je výtvarná dílna „Malujeme jídlem“ a spousta další prima zábavy, takže
ani děti se odpoledne nudit nebudou.
V případě špatného počasí proběhne celá akce v prostorách knihovny.

Program:

MENU
09:00 přesnídávka pro malé děti
„Sůl nad zlato“
10:00 přesnídávka pro velké děti
Ivona Březinová „Pomeranče v podprsence“
11:00 Literární kvíz pro děti
12:00 přestávka
14:00 aperitiv
Marcel Pagnol „Jak voní tymián?“
14:10 studený předkrm
Ephraim Kishon „Můj nejmilejší pokrm je jídlo“
15:00 teplý předkrm
Martin Walker „Bruno, chef de police: víno, sýry, lanýže a jedna vražda“
16:00 polévka
René Fallet „Zelňačka“
17:00 Literární kvíz
18:00 hlavní chod
Herman Koch „Večeře“
19:00 zákusek
Joanne Harris „Čokoláda“
20:00 Vyhlášení výsledků literárního kvízu
20:30 káva
Marie Doležalová „Kafe a cigárko“
21:00 jedlé překvapení
21:45 …poslední tečka
Bohumil Hrabal
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