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pátek 10. října 
9.00 zahájení - bubenická show,
pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Římov 
9.00, 10.30, 15.00 spisovatel Jan Opatřil,
povídání o kapříku Metlíkovi
16.00 Divadlo Teátr Vaštar -  pohádka 
"Pan Žabák aneb Za dobrodružstvím!"
16.30 David Jan Žák, beseda se 
spisovatelem - Návrat krále Šumavy 
(pro dospěláky)

• • • • 

• Tvoření pohádkových postav z mléčné  
hmoty s cukrářstvím Ambrozia Tábor 

• Setkání s velkým hadem ze  ZOO  
Ohrada Hluboká nad Vltavou

pátek 10. října 2014
besedy se spisovateli

12.00 Čtyři Dvory / "Souboj hlav"              
s Labyrintem "Svět deskových her a              
hlavolamů"
9.00 Suché Vrbné / Stanislava Bumbová 

Rožnov / Jiří Macoun
Vltava / Hynek Klimek 

sobota 11. října
10.00 Divadlo Teátr Vaštar -  pohádka 
"Pan Žabák aneb Za dobrodružstvím!"
11.00 spisovatel Hynek Klimek, 
jak se píší knihy o strašidlech
16.00 ukončení - bubenická show

• • • • 

• Kreativní tvoření s DIVOTVOREM 
• Dovádění na zahradě ve skákacím 

hradu firmy E.ON 

sobota 11. října

9.00 - 16.00 Čtyři Dvory / výroba 
krásných  loutek s Petrou a Piškotem 
(kdo chce vyrábět musí přijít do 14.00)   

       
          

pátek i sobota
• Do tajemství lesa vás zasvětí Lesní pedagogika
• Vyzkoušíte si, jaké to je stát se reportérem - s tím vám pomůže Dům dětí 

a mládeže Č. Budějovice  

• Zábavnou angličtinu a anglické čtenářské kroužky má připraveno Evropské 

centrum jazykových zkoušek  

• Objevíte kouzlo deskových her s Labyrintem "Světem deskových her a hlavolamů", 

některé si domů můžete i koupit  

• Nakoupíte u prodejních stánků knihy z nakladatelství Grada, Lingea a knihkupectví Zlatý Klas

• Dozvíte se zajímavosti z historie - Národní památkový ústav v Č. Budějovicích  

• Pohádkové království - informační a turistické centrum

POBOČKY  doprovodný program

BUDOVA A ZAHRADA Jihočeské vědecké knihovny
Na Sadech 27


