Přehled akcí

BŘEZEN 2019
V KNIHOVNĚ
11. – 15. 3. vždy od 10.00 do 11.00 hodin, učebna
„Hrátky s pamětí“ – od pondělí do pátku bude probíhat kurz
pro seznámení s technikami mozkového joggingu. Kurz je určen
pro seniory, povede ho certifikovaná trenérka paměti II. stupně
Mgr. G. Mazurová. Registrace předem na tel.: 380 714 794, nebo
na mazurova@knih-ck.cz. Akce je pořádána v rámci Národního
týdne trénování paměti. Vstup je zdarma.
11. 3. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Zajímavosti z činnosti českokrumlovského archivu“
– o významu archivu pro veřejnost budou hovořit archivářky
Státního okresního archivu Č. Krumlov Mgr. E. Řepová
a Mgr. V. Lombartová.
12. 3. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Ženou i mužem tady a jinde“ – beseda s cizinci žijícími
v Českém Krumlově. Vyprávět budou M. Schaimardanova
(Tatarstán), J. Schaefer (Kanada) a A. Lieders (Brazílie).
Akce se koná v rámci MODA Fashion Day(s).
13. 3. od 14.30 do 16.00 hodin, učebna
„Kurz tvůrčího psaní“ – zveme zájemce ve věku 13 – 16 let
k zápisu do kurzu tvůrčího psaní. Popusťte uzdu fantazii.
Přihlášení předem na tel.: 606 116 342; harsovap@gmail.com.
14. 3. od 16.00 hodin, pobočka Mír
„Jarní tvoření“ – budeme vyrábět beruškové či včelkové
zápichy a veselé kytičky z barevného lýka. Příspěvek na materiál
činí 30 Kč.
Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155
+420 380 714 765, www.knih-ck.cz, www.facebook.com/knihovna.ck

19. 3. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Jarní bylinky a detoxikace“ – povídání s Jarmilou
Malinovskou o bylinkách a jejich léčebným vlastnostem.
20. 3. od 16.00 hodin, Prokyšův sál
„Lesy a příroda kolem nás“ – vyhlášení vítězů místního kola
9. ročníku výtvarné soutěže. Doplněno o vystoupení souboru
kytaristů z Větřní.
25. 3. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Hormonální jógová terapie“ – povídání s M. Velkovou
o komplexním cvičení, blahodárně působícím na naše zdraví.
29. 3. od 16.30 hodin, oddělení pro děti
„Podvečer s Andersenem – Jihem Čech za indiány“
– v rámci celostátní akce se tentokrát oklikou přes krásná místa
jižních Čech vydáme za indiány. Chcete si vyzkoušet střelbu
z luku a vidět opravdové indiány? Počet míst omezen!
Přihlaste se na tel.: 380 716 385, nebo na jelinkova@knih-ck.cz.
Akce je určena spíše pro mladší školní věk (1.-5. třída).
1. 4. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Alzheimerova nemoc jako pomoc pro život nás zdravých
lidí“ – povídání s ergoterapeutkou Ilonou Starou, jak lidem
s touto nemocí porozumět, jak s nimi mluvit a přinášet radost
a přitom sám nevyhořet. A především, jak je mít rád.
8. – 12. 4. od 10.00 do 18.00 hodin, městská galerie
„Prodej vyřazených knih a časopisů“ z fondu knihovny
za symbolické ceny.

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
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18. 3. od 18.00 hodin, Prokyšův sál
„Českokrumlovští skauti se představují“ – v rámci cyklu
Příležitost pro talenty se můžete seznámit s činností našich
skautských oddílů a dozvědět se zajímavosti, které jste třeba
o skautech dosud nevěděli.

