


Jedno divadlo za druhým! 

Léto nabité pohádkami 

(NE)obyčejné prázdniny  

s knihovnou  

13. srpna 2019 / 10:00 

O LENOCHODECH 

27. srpna 2019 / 10:00 

SLEPIČÍ POHÁDKA 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK  

VE STUDOVNĚ 

KNIHOVNY V. ŠTECHA 

ČERVENEC 2019 



V průběhu letních prázdnin  

1.7. – 31. 8. 2019  

bude pobočka  

Na Dolíkách zcela uzavřena ! 



INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 

NOVINKY POZVÁNKA 
16. SRPNA 2019 OD 21:00 

TAJEMNÁ NOČNÍ VYCHÁZKA    

Letošní jediná noční vycházka pro dospělé. Ne-

nechte si ujít atmosféru nočního města a tichých 

zákoutí. Vycházka začíná u Infocentra Pod Vel-

v a r s k o u  b r a n o u .  

Vstupné 65 Kč.  

INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2019 

Časopis KAM po Česku a Asociace turistických 

informačních center České republiky od 21. červ-

na 2019 spustí další ročník prestižní internetové 

ankety „Informační centrum roku 2019“.  

V anketě může hlasovat laická i odborná veřej-

nost až do 31. 8. 2019. Způsob hodnocení infor-

mačních center návštěvníky proběhne stejně ja-

ko v předešlých letech, bez jakýchkoli změn, na 

adrese www.kampocesku.cz/informacni-centrum

-roku. Nezapomeňte tedy dát hlas i vašemu oblí-

benému informační centru.  

Mimochodem Informační centrum Pod Velvar-

skou branou se v loňském roce umístilo na 2. 

místě v rámci Středočeského kraje.   

BYL JSEM TU, BOŘEK! - NOVÁ LETNÍ 

POZNÁVACÍ HRA S BOŘKEM 

 

Jak známo, čas má sedmimílové boty, a tak když 

se pozorně zadíváte do daleka, uvidíte tam už 

nesměle vykukovat prázdniny. I Bořek je netrpě-

livě vyhlíží. Moc dobře ví, stejně jako všichni klu-

ci a holky, že z celého roku jsou prostě jedině 

prázdniny ta správná doba na dobrodružství. 

Ovšem, na takové tajemné dobrodružství se mu-

sí člověk opravdu velmi pečlivě připravit. Toho si 

je Břek dobře vědom, a proto neponechal nic ná-

hodě a začal s plány na výlety za záhadami světa 

ještě před začátkem prázdnin. A jelikož se 

vždycky chce s vámi o své zážitky podělit, tak si 

pro vás připravil novou letní hru. 

   *** 


