Přehled akcí

BŘEZEN 2018
V KNIHOVNĚ
5. 3. (Po) od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Šumava domovem“
povídání se spoluautorem stejnojmenné knihy Ivo Stehlíkem. Kniha
představuje pestrou mozaiku pohledů obyvatel Šumavy na její krásu
i palčivé problémy její současnosti.
12. 3. (Po) od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Cesty za cestami na místa malebná i tajemná“
beseda a prezentace fotografií čtrnácti „nejkrásnějších“ poutních
míst a jejich křížových cest v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
s PhDr. Daliborem Hoblem.
14. 3. (St) od 9.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Trénování paměti – ukázkový kurz“
Ukázkový kurz pro seznámení s efektivními technikami mozkového
joggingu je určen pro nejširší veřejnost. Povede ho certifikovaná
trenérka paměti Mgr. Gabriela Mazurová.
Akce je pořádána v rámci Národního týdne trénování paměti.
15. 3. (Čt) od 16.00 hodin, pobočka Mír
„Jarní tvoření na pobočce Mír“
Zveme všechny děti od 4 let na veselé tvoření. Vyrobíme si veselé
sluníčko z netradičního materiálu, a to dřívek od nanuků a z kolíčků
na prádlo si uděláme barevné vážky. Příspěvek na materiál činí
20 Kč, prosíme o rezervace míst předem na tel. čísle 380 726119.
19. – 23. 3. od (Po – Pá) 10.00 do 18.00 hodin, městská galerie
„Prodej vyřazených knih“ z fondu knihovny za symbolické ceny.
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20. 3. (Út) od 18.00 hodin, studovna
„Černá hodinka 5 – hody, hody, doprovody…“
vyprávění a čtení při šálku čaje nebo kávy o Velikonocích našich
předků, o zvycích a tradicích.
22. 3. (Čt) od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Fashion talk“
povídání o zajímavostech ze zákulisí módy a módních akcí očima
choreografa fashion weeků a modelky. Akce se koná v rámci
MODA Fashion Day(s).
22. 3. (Čt) od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Mýty zdravé stravy“
setkání a beseda se Stanislavem Skřičkou autorem knižního
bestselleru o vlastní cestě k zdravému životnímu stylu „Oprawme
se“. Akce se koná v rámci MODA Fashion Day(s).
23. 3. (Pá) od 16.30 hodin, oddělení pro děti
„Podvečer s Andersenem – povolání: detektiv“
V rámci celostátní akce Noc s Andersenem si zahrajeme
s pohádkami Karla Čapka na detektivy.
Nezapomeňte si vzít výbavu detektiva (lupa, šála apod.).
Akce je určena dětem mladšího školního věku.
Vzhledem k omezenému prostoru si rezervujte místo předem na
tel. čísle: 380 716 385 nebo na emailu: jelinkova@knih-ck.cz.
28. 3. (St) od 16.30 hodin, oddělení pro děti
„Jihočeské straky“
velikonoční tvůrčí dílna ve spolupráci s Regionálním muzeem
v Českém Krumlově. Lektorem je výtvarnice Lenka Kohoutková.
Přineste si vyfouknutá vejce!
29. 3. (Čt) od 16.00 hodin, pobočka Mír
„Velikonoční tvoření na pobočce Mír“
připravme se na Velikonoce výrobou tematických dekorací.
Tvoření je určeno pro děti od 4 let; příspěvek na materiál činí
20 Kč, rezervace na telefonním čísle 380 726119.
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