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Knihovna v prosinci 
 

 

 

 
Mandaly jako vitrážová malba na skle 
Michaela Konečná 
Malované mandaly stále doplňují atmosféru literární čajovny v přízemí knihovny.  
Prodejní výstava je neustále doplňována. Mandaly mohou být vhodným dárkem pro 
vaše nejbližší. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni. 
 
od 1. 12. 
Ztracené duše - výstava 
Matyáš Beránek 
Matyáš Beránek, královédvorský rodák, se podstatnou část svého života zajímá 
o kulturu a život indiánů v Severní Americe. Po návratu z USA se začal věnovat 
malování a svou tvorbu zaměřil na jejich portréty. Výstava vybraných portrétů je 
k vidění v prostorách knihovny. 
 

1. - 22. 12. 
Vánoční zvyky a tradice   
Zkraťme si čekání na Ježíška povídáním o Barboře, čertovi a Mikuláši a připomeňme 
si pro tento čas typické, mnohdy již opomíjené, zvyky a tradice. 
Program určený pro školní kolektivy v dopoledních hodinách. Rezervace u 
p. Voňkové na tel. 499 320 157. 
 

4. 12. od 13.30 hodin 
Pohádkoterapie 
Vánoční příběhy 
Světla svíček, vůně perníčků, melodie koled a dárky věnované s láskou jsou jen 
zlomkem vánočních zvyků a tradic. Jak prožívají Vánoce hrdinové knížek Astrid 
Lindgrenové? Vhodné pro děti mladšího školního věku. Koná se v sálku knihovny. 
Vstup zdarma. 

 
9. 12. od 18.00 hodin 
Beseda se spisovatelkou Ivou Pekárkovou 
Iva Pekárková je známá česká prozaička, publicistka a překladatelka z angličtiny, 
tlumočnice, barmanka i taxikářka.  Od roku 2005 žije spolu se svým nigerijským 
přítelem v multikulturním Londýně. Na blogu http://pekarkova.blog.idnes.cz/ se 
dočtete mnoho zajímavého nejen o jejím životě, ale také o svobodě, muslimech 
a migraci. Beseda se uskuteční v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč, předprodej 
v oddělení pro dospělé. 
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12. 12. od 15.00 hodin 

Čert a Káča 
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. 
 

 
16. 12. od 18.00 hodin 
O toltécké moudrosti - čtyři dohody. 
Mgr. Arch. Marin Dobrev 
O duchovním pohledu na svět kolem nás očima staré civilizace. Čtyři dohody mohou 
být průvodcem člověka. Používají obrazné výrazy z moudrosti indiánského kmene 
Toltéků a Aztéků. Závěr přednášky bude patřit diskuzi. Koná se v sálku knihovny. 
Vstupné 30,- Kč. 

 
28. 12. od 10.00 hodin 
Tříkrálové zpívání s Pecínkem 
Koledy, vánoční a tříkrálové písně jen tak pro radost. S sebou chuť do zpěvu 
a pohybu, hudební nástroje a rytmítka. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma. 

 

24. 12. – 3. 1. 2016 
Všechna oddělení knihovny uzavřena. 
 
Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti do 
nového roku a těší se na shledání s vámi opět v roce 2016. 


