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Čtvrtek 1. listopadu 

Spiritismus v Krkonoších a na Semilsku 

Ph.D. Libor Dušek  
 
Spiritismus neboli duchaření bylo na přelomu 19. a 20. století v našem kraji velmi rozšířeným jevem. 
Prostým lidem tajemné seance často poskytovaly únik před tvrdou prací v hospodářství či textilních 
fabrikách. Jiní si zase chtěli po svém vykládat víru, nebo od zemřelých očekávaly rady. S dějinami a 
výraznými postavami spiritististického hnutí, které původně vzniklo v městském intelektuálním prostředí, 
a jeho přerodem ve specifickou regionální formu vás prostřednictvím besedy s fotografiemi a záznamy 
výpovědí pamětníků seznámí etnolog Krkonošského muzea ve Vrchlabí Libor Dušek.  
 

Čítárna, 17 hodin 

___________________________________________________________________________________ 

Čtvrtek 8. listopadu  

Popletené klubíčko pohádek 

 

Teta Běta ráda plete a vypráví pohádky. Co se stane, když se jí pohádkové klubíčko zašmodrchá? 
Přijďte nám pomoci dát pohádky zase do pořádku. Veselé pohádkové čtení pro děti ve věku 3 – 8 let. 

Na motivy popletených pohádek Ivony Březinové připravily Jana Baánová a Petra Luňáková. 

Oddělení pro děti a mládež, 17 hodin 

 

___________________________________________________________________________________ 

Pátek 9. listopadu 

Burza knih 

Již tradiční burza knih – od encyklopedií po romány a časopisy. 

Vestibul, 8 - 17 hodin 
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Čtvrtek 15. listopadu 

Vernisáž prodejní výstavy patchwork 

Čeká na vás rozmanitá nabídka originálních výrobků a řada novinek.  

Vernisáž  - oddělení pro dospělé, 18 hodin 

Výstava klubu Patchwork Semily a okolí potrvá od 16. do 19. listopadu, denně od 9 do 17 hodin. 

___________________________________________________________________________________ 

Čtvrtek 22. listopadu 

Kozákov, příběh hory  

Slavomír Říman 

Knihu Kozákov - příběh hory nám představí její editor a vydavatel Slavomír Říman. Publikace Klubu 
českých turistů, na které se podílelo 12 autorů a několik fotografů, popisuje historii hory od jejího vzniku 
přes stopy prvního osídlení, středověké stezky a mineralogické zvláštnosti až k současnosti a 
zajímavostem na úbočích mytické hory. Na místě bude možné si knihu zakoupit. 

Čítárna, 17.00 hodin 

__________________________________________________________________________________ 

Čtvrtek 29. listopadu 

Mozaika souvislostí V.  

MUDr. Miroslav Holub 

Závěrečná přednáška cyklu Mozaika souvislostí bude věnována elementu „Ohně“. Miroslav Holub se 
zaměří na projevy na fyzickém a psychickém těle. Dotkne se řízení srdce, oběhu, sexu, tenkého střeva a 
hormonální regulace. Jaké jsou možnosti ovlivnění, je srdce centrem pozitivních emocí a lásky?  

Čítárna, 17.00 hodin 
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Městská knihovna Semily, příspěvková organizace       telefon:  481 622 902 
Tyršova 49          mail: mk@knihovnasemily.cz 
513 01 Semily          web:  www.knihovnasemily.cz 

       


