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Knihovna v lednu 
 

 

 
Od 1. 1. – 15. 3.  

Anketa Suk – čteme všichni 

23. ročník ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou dětem. Která kniha vydaná 

v roce 2015 zvítězí tentokrát? Hlasovací lístky jsou k dispozici v oddělení pro děti a na webu knihovny. 

Všechny odpovědi budou slosovány. Pět výherců pojede na vyhodnocení ankety do Památníku 

národního písemnictví v Praze a tři obdrží od knihovny věcné ceny. Hlasovací lístky odevzdejte do 

knihovny osobně nebo e-mailem na adresu knihovna@slavoj.cz. 

 

14. 1. od 10.30 hodin  

Hejbánek – Rolnička 

Hana Smotlachová 

Logohrátky s rytmickými nástroji, lidová slovesnost a pohybové aktivity se zpěvem a říkadly. Vhodné 

pro děti ve věku 2 – 3 roky s doprovodem rodiče. Kapacita je omezena na 10 dětí ve skupině. Kurz 

obsahuje 10 lekcí. Koná se vždy ve čtvrtek v sálku knihovny. Přihlášky a podrobnější informace na tel. 

605 059 361. 

 

16. 1. od 15. 00 hodin 

Zimní pohádky 

Loutkové divadlo Klíček 

Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,- Kč děti. Po 

dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti. 

 

8. 1. od 13.30 hodin 

Pohádkoterapie 

6. ledna si připomínáme svátek Tří králů. Tímto dnem opravdu končí a vrcholí vánoční čas. Kdo byli 

tito mudrcové z východu a jaké dary donesli Ježíškovi do Betléma, se dozvíte na pravidelném 

odpoledním čtení u nás v knihovně. Program je určen pro děti od 7 let. Vhodné pro děti od 5 let.  Koná 

se v sálku knihovny. Vstup zdarma. 

 

20. 1. od 18.00 hodin 

Medicinální houby - naši pomocníci 

Lada Novotná  

Vědci se přou, zda houby jsou rostliny nebo živočichové. Houby tvoří 25 % biomasy země a jsou 

největším recyklátorem organického materiálu. Jelikož jsou houby všudypřítomné, některé z nich jsou 

zdraví prospěšné, ba i léčivé. Mají antibiotické, antivirové i antimykotické účinky. Existují i houby jako 

je např. Reishi nebo Cordyceps, které působí na ledviny a zpomalují stárnutí – říká se jim houby 

dlohověkosti. Jak nám tedy mohou pomoci? Jak je užívat? Jak je využít např. v kuchyni? Přijďte se 

seznámit s úžasným přírodním užíváním. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč. 
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26. 1. od 10.00 hodin 

Tělo a duše ve zdraví a nemoci 

MUDr. Zdeněk Susa 

Lékař a evangelický kazatel MUDr. Zdeněk Susa, který během svého profesního života prošel řadou 

různých zdravotnických pracovišť, vypráví o medicíně v souvislostech těla, duše a ostatních lidských 

rozměrů. Setkání s pozoruhodným člověkem s širokým spektrem zájmů, který se věnuje mnoha 

činnostem. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné. 

 

 

1. 2.  –  12. 2. 

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 

Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní ceremoniál za 

účasti krále Abecedníka I. a jeho pohádkových pomocníků bude probíhat v sálku knihovny. Termín je 

nutné předem domluvit v oddělení pro děti nebo na tel. 499 320 157. 

 

 


