
  



„BŘEZEN „BŘEZEN -- MĚSÍC ČTENÁŘŮ“ MĚSÍC ČTENÁŘŮ“  

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou se již tra-Městská knihovna Janovice nad Úhlavou se již tra-

dičně přihlásila do celostátní akce dičně přihlásila do celostátní akce „Březen„Březen-- měsíc  měsíc 

čtenářů“čtenářů“ a v a v  tomto měsíci připravuje řadu akcí pro tomto měsíci připravuje řadu akcí pro 

čtenáře všech věkových kategorií čtenáře všech věkových kategorií -- besedy, soutěže,  besedy, soutěže, 

tvořivé dílny, výstavy…tvořivé dílny, výstavy…  

Pro dětské čtenáře besedy se spisovatelkou Ivonou Pro dětské čtenáře besedy se spisovatelkou Ivonou 

Březinovou, malování sBřezinovou, malování s  ilustrátorem Petrem ilustrátorem Petrem 

Šrédlem, návštěvu knihkupectví a knihovny Šrédlem, návštěvu knihkupectví a knihovny 

vv  Nýrsku, Velkou čtenářskou soutěž skřítka Bo-Nýrsku, Velkou čtenářskou soutěž skřítka Bo-

dysbírka a řadu literárních soutěží.dysbírka a řadu literárních soutěží.  

Pro dospělé besedu se sPro dospělé besedu se s  regionálním malířem a spi-regionálním malířem a spi-

sovatelem Aloisem Anderlem, výstavu obrazů a sovatelem Aloisem Anderlem, výstavu obrazů a 

knih, pro celé rodiny již 7. ročník „Tvoří celá rodi-knih, pro celé rodiny již 7. ročník „Tvoří celá rodi-

na“ a vna“ a v  ART studiu šití tašek.ART studiu šití tašek.  

  

Městská knihovna Janovice nad ÚhlavouMěstská knihovna Janovice nad Úhlavou  

vyhlašuje pro dětské čtenáře do 15 letvyhlašuje pro dětské čtenáře do 15 let  

„VELKOU ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ „VELKOU ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ   

SKŘÍTKA BODYSBÍRKA“SKŘÍTKA BODYSBÍRKA“  

Soutěž začíná 2. března a končí 30. dubna 2015.Soutěž začíná 2. března a končí 30. dubna 2015.  

Soutěžit mohou  jednotlivci i třídní kolektivy.Soutěžit mohou  jednotlivci i třídní kolektivy.  

Vyhodnocení soutěže proběhne vVyhodnocení soutěže proběhne v  květnu. Podmínky květnu. Podmínky 

soutěže jsou vsoutěže jsou v  knihovně a vknihovně a v  každé každé 

třídě. Chcete zažít nová dobrodruž-třídě. Chcete zažít nová dobrodruž-

ství? Chcete se něco dozvědět? Lá-ství? Chcete se něco dozvědět? Lá-

kají vás cizí země? kají vás cizí země? To vše najdete To vše najdete 

vv  knihách.knihách.    

Přijďte do knihovny!Přijďte do knihovny!  

KURZ ŠITÍ TAŠEK KURZ ŠITÍ TAŠEK -- ART STUDIO ART STUDIO  

sobota 14. března sobota 14. března   

od 10.00 do 16.00 hodinod 10.00 do 16.00 hodin  

Lektorka: Natálie VítovcováLektorka: Natálie Vítovcová  

Cena 350,Cena 350,-- Kč (v ceně lektorské služby a veškerý  Kč (v ceně lektorské služby a veškerý 

materiál).materiál).  

Počet účastníků kurzu je Počet účastníků kurzu je 

omezen na 8 osob, proto je omezen na 8 osob, proto je 

potřeba se předem přihlásit potřeba se předem přihlásit 

vv  městské knihovně.městské knihovně.  

Kdo má přenosný šicí stroj, Kdo má přenosný šicí stroj, 

prosíme, přineste si ho sprosíme, přineste si ho s  sebou.sebou.  

  

  

Vážení rodiče a milé děti,Vážení rodiče a milé děti,  

srdečně Vás zveme ksrdečně Vás zveme k  zápisu dětí do MŠ zápisu dětí do MŠ   

na škol.rok 2015 na škol.rok 2015 --2016, který se uskuteční 2016, který se uskuteční   

v úterý 24.března 2015 vv úterý 24.března 2015 v  I.třídě mateřské školy I.třídě mateřské školy   

vv  době od 10.00 době od 10.00 –– 11.15 hod. a od 15.00  11.15 hod. a od 15.00 –– 16.30 hod. 16.30 hod.  

Přineste sPřineste s  sebou  rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.sebou  rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.  

                  
Chceš se s námi také smát?Chceš se s námi také smát?  nasaď úsměv, vystrč bradu.nasaď úsměv, vystrč bradu.  

Neboj  se a pojď si hrát!Neboj  se a pojď si hrát!    Hračky půjčíme Ti rádiHračky půjčíme Ti rádi  

Nemrač  se a nestůj vzadu,Nemrač  se a nestůj vzadu,    budem jistě kamarádi!budem jistě kamarádi!  

Těší se na Vás děti a učitelky MŠ Janovice n.Úhl.Těší se na Vás děti a učitelky MŠ Janovice n.Úhl.  


