Přehled akcí

ÚNOR 2019
V KNIHOVNĚ
6. 2. od 10.00 do 11.30, od 13.00 do 14.30 hodin
Virtuální univerzita 3. věku
Témata: Potraviny a spotřebitel (dopoledne), České
dějiny a jejich souvislosti (odpoledne). Zájemci se mohou
hlásit v oddělení pro dospělé u Mgr. Gabriely Mazurové,
mazurova@knih-ck.cz, 380 714 794.
7. 2. od 16.00 hodin, pobočka Mír
„Valentýnské tvoření“
Budeme vyrábět milá přáníčka a malé dárečky z korálků.
Příspěvek na materiál je 30 Kč.
7. 2. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé
„CAMINO DE SANTIAGO - pouť sv. Jakuba“
Přednáška s promítáním a besedou s Mgr. Martinou
Vachovou o tom, co znamená stát se na měsíc
poutníkem, a co všechno lze na cestě získat a/nebo
ztratit.

Upozorňujeme, že průběh akcí bude fotografován.
Pořízené snímky budou použity výhradně za účelem propagace knihovny.
Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155
+420 380 714 765, www.knih-ck.cz, www.facebook.com/knihovna.ck

Přehled akcí

19. 2. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Poznáním těla k udržení zdraví“
Povídání s Petrem Holínkou o józe, čchi-kung, čínských
biorytmech a mnoha dalších praktikách pro podporu
a udržení zdraví. Kromě ukázek a teorie vás čeká
i možnost praktického vyzkoušení.
20. 2. od 16.30 hodin, oddělení pro děti
„Masopustní hrátky“
Zábavný program určený maminkám s malými
i předškolními dětmi. Můžete přijít v masce!

26. 2. od 18.00 hodin, studovna
„Černá hodinka II – Když se psalo TGM“
Tentokrát čteme při kávě nebo čaji o životě za
1. republiky a také o T. G. Masarykovi.

26. 2. od 16.00 hodin, studovna
„Barevná knihovna“
Zveme vás na pokračování kurzu výtvarné papírové
techniky quilling. Přidat se mohou i začátečníci a vytvořit
si první výrobek. Příspěvek na materiál je 30 Kč.

Upozorňujeme, že průběh akcí bude fotografován.
Pořízené snímky budou použity výhradně za účelem propagace knihovny.
Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155
+420 380 714 765, www.knih-ck.cz, www.facebook.com/knihovna.ck

