
Trénování paměti 
přednáška Magdalény Ožanové – jednoduchá 
cvičení pro každodenní trénování paměti 
středa 13. března | od 10.00 
 
Literka 
dopolední setkávání maminek a dětí 
v knihovně pod vedením M. Chalupové 
čtvrtek 14. března | od 10.00 
 
Kuba – ostrov mnoha vůní, barev a tance 
beseda s Vandou Klichovou 
pátek 15. března | od 16.00 
 
Noc s Andersenem 
akce pro vybrané čtenáře, hry, soutěže, 
kvízy, kouzelnické představení, výtvarná dílna 
pátek 29. března | od 17.00 
 
Galerie Emoce 
Zachraňme stromy 
březen | během půjčování 
 
Krásné Velikonoce 
výstava prací Blanky Baginské 
březen | během půjčování 
 

tel. 599 522 212, 602 566 212  

 
 

RADVANICE | TĚŠÍNSKÁ 307 

 
Malované čtení 
tematický test pro děti 
březen | během půjčování 
 
Šmoulí jarní kvíz 
tematický test pro děti 
březen | během půjčování 
 
Jarní cvrlikání 
výtvarná dílna pro děti 
březen | během půjčování 
 
Deskohrátky 
stolní hry, hlavolamy, puzzle aj. 
březen | během půjčování 
 
Myška a pohádková polívka 
odpolední čtení 
březen | během půjčování 
 
Čtenářská výzva 
výstavka knih k projektu Databazeknih.cz 
březen │ během půjčování 
 

tel. 599 522 216, 602 355 216 

 

 

Cestování knižním světem 
čtení a povídání o knihách 
s dětmi ze ZŠ Bartovice 
pondělí 18. března | od 14 do 15 
 
Vůně jara 
výtvarná dílna pro děti 
výroba stojánku na tužky s dekoracemi 
čtvrtek 21. března | od 14 do 15 
 
Jak je to s knihami… 
test pro děti 
březen | během půjčování 
 
Ze školních lavic 
výstavka knih 
březen | během půjčování 
 
Krasosnění 
výstava obrázků dětí 
březen | během půjčování 
 
KLUB SLUNÍČEK 
Když tě pošlu k šípku… 
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice 
beseda s výtvarnou dílnou 
březen | v dopoledních hodinách 
 
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 

Až já budu velký 
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice 
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka 
březen | v dopoledních hodinách 
 
tel. 599 522 211, 602 233 211 
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Pěkně pichlavé! 
výtvarná dílna 

úterý 26. března | během půjčování 
 
Divadelní kvíz 

vědomostní test pro děti 
březen | během půjčování 
 
Já to vím 

hrajeme společenské hry 

březen | během půjčování 
 
Nejlepší přítel 
výstavka knih 

březen | během půjčování 

 

tel. pouze v úterý 603 386 675 

 



 

Pro maminku, pro tetu, nebo malou Alžbětu 
Kytička k MDŽ 
výtvarná dílna pro děti 
4. března │ od 13 do 15.30 
 
Klub Hladnýsek 
setkání knihovnického klubu pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče 
Náramky se zvířátky 
pondělí 25. března │ od 15 do 16.30 
 
Pojďte s námi do divadla 
zábavný kviz 
březen │ během půjčování 
 
Na křídlech fantazie 
nabídka knih pro děti 
březen │ během půjčování 
 
Lovci perel 
hra pro všechny děti 
zahajujeme 2. ročník soutěže 
březen │ během půjčování 
 
Březen měsíc knihy 
nabídka nejnovějších knih 
březen │ během půjčování 
 
Čtenářská výzva 
výstavka knih k projektu Databazeknih.cz 
březen │ během půjčování 
 

tel. 599 522 200, 603 191 200 
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