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VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ 
KAMIONOVÁ DOPRAVA

777 719 304 777 719 300

OPRAVÁRENSKÉ ST¤EDISKO BOSKOVICE 777 719 302
V¯ROBA A OPRAVA TLAKOV¯CH HADIC 608 768 965

MYTÍ VOZIDEL
PNEUSERVIS

OSOBNÍ A DODÁVKOVÁ 
VOZIDLA DO 3,5t

LASEROVÁ : 8-MI PAPRSKOVÁ 
GEOMETRIE KOL
LASEROVÁ : 8-MI PAPRSKOVÁ 
GEOMETRIE KOL

777 719 303
608 768 972

MYTÍ VOZIDEL KAROSERIE • MOTOR • PODVOZEK (I PRO POT¤EBY STK)

PNEUSERVIS • MOTO • OSOBNÍ • DODÁVKOVÁ • NÁKLADNÍ • SPECIÁLNÍ

CHRUDICHROMSKÁ 2156, 68001 BOSKOVICE

WWW.AUTODOPRAVA-KK.CZ
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. dubna 2012, uzávûrka dubnového ãísla je 2. dubna 2012.

Dûti opût ãeká Noc s Andersenem

V moderní dobû, ve které dûti
radûji jako zábavu volí poãítaãe ãi
televizi, v dobû, ve které dûti ztrá-
cejí zájem o ãetbu a knihy, se ãeské
knihovny snaÏí v‰emi dostupn˘mi
zdroji svádût boj s tûmito u dûtí stá-
le populárnûj‰ími médii. Jednou
z tûchto akcí je i „Noc s Anderse-

nem”, která letos pfiipadla na 30.
bfiezna 2012 a pfii které budou opût
oÏívat pohádkové postavy a jejich
pfiíbûhy.

Noc s Andersenem láká dûti kaÏ-
d˘m rokem do knihoven, kultur-
ních domÛ a jin˘ch zafiízeni po celé
republice, kde se dûtem snaÏí uká-
zat, Ïe ãíst je veliké dobrodruÏství.
ZároveÀ je také oslavou Meziná-
rodního dne dûtské knihy, kter˘ pfii-
padá na 2. dubna, na den v˘roãí na-
rození pohádkáfie Hanse Christiana
Andersena.

Historicky první Noc s Anderse-
nem probûhla roku 2000 v uhersko-
hradi‰Èské knihovnû, kde dvacet
mlad˘ch ãtenáfiÛ ãekalo noãní do-
brodruÏství v podobû ãtení pohá-
dek, soutûÏí, her a pfiekvapení.
KaÏd˘m rokem se do projektu zapo-
jovalo stále více a více zafiízení na-
pfiíã republikou, ale i v celém svûtû.

Pro úãast na Noci s Andersenem se
dûti musí zaregistrovat v pfiíslu‰ném
mûstû na pfiíslu‰ném místû.

Letos se do projektu na na‰em o-
krese zapojí Centrum „PRO” Blan-
sko, Mûstská knihovna Blansko, kni-

Centrum „PRO” Blansko – ãetba z pohádkov˘ch knih, pÛlnoãní
hledání pokladu, lu‰tûní pohádkov˘ch kvízÛ a hraní loutkového divadla
spojené s v˘robou kulis a loutek. Pfied ukonãením probûhne spoleãná pfií-
prava snídanû.

Mûstská knihovna Blansko – pro ãtenáfie je pfiipravena ãetba pohád-
kov˘ch knih, soutûÏe a pfiekvapení. Noc bude probíhat od 18.00 do 22.00
hodin, spát uÏ bude kaÏd˘ mal˘ Andersen u sebe doma.

Knihovna Kulturního zafiízení mûsta Boskovice – program zde bu-
de probíhat v duchu boskovick˘ch povûstí, malí Anderseni nav‰tíví ve-
ãerní radniãní vûÏ a v knihovnû na nû ãeká pfiedãítání knih s pfiekvape-
ním. DomÛ se pÛjde aÏ druh˘ den, spaní v knihovnû je zaji‰tûno.

Knihovna Mûstského kulturního stfiediska Letovice – pátrání po
velmi vychytralém pachateli ve mûstû i v knihovnû, ãetba pohádkov˘ch
knih a spoleãná tvorba. Letos poprvé se bude pfiedãítat a spát v nov˘ch
prostorách knihovny. Veãefie a snídanû je pro malé Anderseny zaji‰tûna.

MP

hovna Kulturního zafiízení mûsta
Boskovice a knihovna Mûstského kul-
turního stfiediska Letovice. Mlad˘m
ãtenáfiÛm nabídnou na tûchto
místech v pátek 30. bfiezna 2012
následující program: ➦


