ČERVENEC & SRPEN 2017
KULTURNÍ CENTRUM BÍLOVEC

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MUZEUM

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ČTVRTEČNÍ VEČERNÍČKY
V KNIHOVNĚ

150 LET VÝROČÍ SDH BÍLOVEC

13. 7. (čt) od 17:00 do 17:30
27. 7. (čt) od 17:00 do 17:30
10. 8. (čt) od 17:00 do 17:30
24. 8. (čt) od 17:00 do 17:30
knihovna | vstup zdarma
Čtení pro malé i větší s nejoblíbenějšími pohádkovými postavami.
Přijďte si poslechnout, jak to bylo s Krysáky, Makovou panenkou,
Rumcajsem a jeho rodinou, Rákosníčkem, vílou Amálkou aj. Koná se
v dětském oddělení.
_____________________________________________________________________

DESKOVÉ ODPOLEDNE I
20. 7. 2017 od 14:00 do 17:45
knihovna | vstup zdarma
Máte rádi deskové hry, ale chybí vám parťáci? Tak se stavte do
knihovny! Her máme spoustu a spoluhráči se také najdou.

VÝSTAVA

trvá do 10. 9.
muzeum | vstupné dle ceníku muzea
Výstava reflektuje významné jubileum spolku dobrovolných
hasičů v Bílovci. Bude doprovázena autentickými předměty
a vzácnými archivními materiály zachycující dlouholetou činnost
spolku, který zachoval kontinuitu i po odsunu původních německých členů a aktivně působí až do dnešních dnů.
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DESKOVÉ ODPOLEDNE II

výstava | Muzeum Bílovec | 12. 6. — 10. 9. 2017

17. 8. 2017 od 14:00 do 17:45
knihovna | vstup zdarma
Líbilo se vám červencové deskové odpoledne, nebo jste jej nestihli?
Nevadí, máme tady druhé prázdninové kolo.
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pondělí
8:00 až 16:00
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13:00 až 16:00
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čtvrtek
13:00 až 18:00
pátek		8:00 až 16:00		

		
		
		
		
		

W: 		
F: 		
F: 		
E: 		
T: 		

knihovna.kcbilovec.cz
facebook.com/knihovnabilovec
facebook.com/pidikino
knihovna@kcbilovec.cz
777 499 898 | 556 412 264

MUZEUM & ÍČKO
pondělí až pátek
sobota		
neděle		
W: 		
F:		
E:		
T:		

8:30 až 12:00 | 13:00 až 17:00
9:00 až 12:00 | 13:00 až 17:00
zavřeno
| 13:00 až 17:00

icko.kcbilovec.cz | muzeum.kcbilovec.cz
facebook.com/muzeumbilovec
muzeum@kcbilovec.cz | icko@kcbilovec.cz
556 412 266

