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Plzeňská knihovna se promění ve vánoční říši pohádek 

 

K celorepublikové akci Den pro dětskou knihu se nadcházející sobotu 26. 11. připojí 

také dvě dětská oddělení Knihovny města Plzně. V doubravecké knihovně (9 – 12 hod) 

pojali celou akci v adventním duchu, děti budou vyrábět vánoční přání, jmenovky na 

štědrovečerní tabuli, ozdoby na stromeček. K práci jim zazpívá školní sbor ze 14. ZŠ   

a Zimní královna přijde přečíst vánoční pohádku. Tvůrčí bude i sobota v ulici     

B. Smetany (10 – 12 hod), kde si mohou děti vyrobit a odnést domů psa Petalíka. Akce je 

inspirována knihou Kouzelná baterka spisovatelky Olgy Černé, která osobně v rámci 

autorského čtení představí právě povídku O psu Petalíkovi. 

Přemýšlíte také, co podniknete s dětmi tuto sobotu? Můžete navštívit třeba Knihovnu města 

Plzně. I letos se totiž připojila k už desátému ročníku akce s názvem Den pro dětskou knihu.  

V Ústřední knihovně pro děti a mládež v ulici B. Smetany bude pro děti i jejich rodiče 

připraven pestrý a veselý program. „ Těšit se mohou na autorské čtení a povídání spisovatelky 

Olgy Černé, která představí svoji knihu Kouzelná baterka. Publikace určená mladším 

čtenářům vyšla v nakladatelství Baobab, je ilustrovaná kolážemi Míši Kukovičové a v roce 

2004 získala cenu Zlatá stuha. Jeden z příběhů vypráví o klukovi Frantovi, který si přeje mít 

psa, ale maminka mu ho nedovolí. Franta jednou v parku dostane od podivného dědečka 

kouzelnou baterku. Na co posvítí, to obživne. První ožije zvířátko, kterého si Franta postaví 

z klacíků a pet-lahve a pojmenuje ho Petalík. Svého Petalíka si mohou vyrobit u nás v sobotu 

i děti, odnést si ho domů a mít připraven jako originální a vtipný vánoční dárek, “ usmívá se 

vedoucí oddělení Petra Pekárková. 

Tvůrčí dopoledne čeká dětské návštěvníky i v Obvodní knihovně Doubravka. „ Den pro 

dětskou knihu je celostátní akce, koná se vždy v sobotu před první adventní nedělí, a proto ji 

pojímáme ve svátečním duchu. Děti a knihovnice budou vyrábět vánoční přání, jmenovky na 

štědrovečerní tabuli, papírové hvězdičky a ozdoby na stromeček. Práci jim zpříjemní koledy 

v podání  školního sboru ze 14. ZŠ a Zimní královna přečte vánoční pohádku. Je to vlastně 

taková malá příprava na Vánoce a současně příležitost sejít se s dětmi i rodiči v knihovně, “ 

říká doubravecká knihovnice Alena Pospíchalová. 

 



  

KONTAKT: 

Mgr. Petra Pekárková,  vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež, 

Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel. 378 038 221, e-mail: pekarkova@plzen.eu 

 

Mgr. Lenka Kotroušová, vedoucí Obvodní knihovny Doubravka, 

Obvodní knihovna Doubravka, Masarykova 75, 3012 00 Plzeň 

tel. 378 038 256, e-mail: kotrousova@plzen.eu 
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