ČTENÍ PRO CELOU RODINU
aneb pomáháme mateřské školce
14. března 2009, Muzeum T.G. Masaryka v Lánech

Vážení spoluobčané, přátelé a děti,
březen je měsíc knihy a proto si Vás dovolujeme pozvat na společné čtení pro celou rodinu.
Přijďte v sobotu 14. března od 15 do 17 hodin do Muzea T.G. Masaryka v Lánech.
ZAJÍMAVOSTI
15.00

Představení autora Ondřeje Sekory a výstava jeho dětské tvorby.

15.15

Vystoupení žáků Základní školy Ch.G. Masarykové Lány – čtení z knih.
Ferda Mravenec – Jak se ochočí divoký kůň
Kronika města Kocourkova – Starosti s kobylím vejcem

15.45

Slavnostní ocenění vítězů výtvarné soutěže, dětí z Mateřské školy v Lánech.
Téma výtvarné soutěže „Pohádková postava“.

16.00

„Písničková víla Míla" interaktivní pohádka pro děti, kterou zahrají herci plzeňského divadla.

Celé odpoledne budou k nahlédnutí vystaveny lánské kroniky.
BURZA KNIH
Součástí odpoledne bude Burza knih. Prostřednictvím burzy budeme pomáhat rozšířit knižní fond lánské
knihovny. Knihy, které nebudou vhodné pro umístění do lánské knihovny, budou nabídnuty v burze
(se souhlasem majitele) zájemcům z řad široké veřejnosti k rozšíření soukromých knihoven. Tyto knihy si
budete moci za symbolický příspěvek odnést domů. Výtěžek z burzy bude věnován lánské mateřské školce
na zakoupení dětských knih.
Shromáždění knih bude probíhat od 9. do 13. března na těchto místech:
Martina Moravcová, K Rybníku č.p. 437, Lány. Po telefonické dohodě 603 286 330.
Martina Hořejší, Lesní č.p. 498, Lány. Po telefonické dohodě 732 770 797.
Knihy lze přinést i v den konání akce od 10 do 14 hodin do Muzea T.G. Masaryka v Lánech.
Podmínky přijetí knižního daru do lánské knihovny:
 knihy vydané po roce 1995 pro dospělé i dětské čtenáře (můžete připojit věnování lánské knihovně),
 kladné posouzení knihy lánskou knihovnicí paní Machačovou,
 knihy označte lístkem se jménem a adresou (pro případné vrácení knihy),
 dobrý stav darované knihy.
Darujete knihu nebo si přijďte nějakou knihu vybrat.
Přijďte s námi strávit hezké odpoledne.
Těšíme se na Vás
Martina Moravcová, občanské sdružení Naše Lány
Magdalena Mikesková, Muzeum T.G.Masaryka v Lánech
VSTUPNÉ: děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 15 Kč, ostatní 30 Kč.
Bezbariérový vstup pro kočárky a imobilní návštěvníky

Obec Lány

Divadlo Plzeň
Mateřská škola, Lány
Kamila Barochová, Lány

