Knihovna v únoru
11. 2. – 22. 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 osobně v oddělení pro děti nebo na tel. 499 318 321.
15. 2., 22. 2. a 1. 3. od 17.00 hod
Jak získávat přátele a působit na lidi
Mgr. Jiří Koun
Ve třech přednáškách bude lektor mluvit o tom, jak mít lepší vztahy doma i na pracovišti. Bude přitom
čerpat ze stejnojmenného světového bestselleru Dalea Carnegieho. Přednášky na sebe volně
navazují. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
20. 2. od 9.30 a 10.30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Tentokrát si s Knihovníčkem užijeme zimních radovánek a sportů.
20. 2. od 18.00 hodin
LiStOVáNí.cz: Legenda Z+H (Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka)
PAN MIROSLAV ZIKMUND SLAVÍ 100 LET!!!
účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela
Představení pro dospělé, které ale potěší i školáky. LiStOVáNí vyjímá z pestrobarevné žánrové palety
jednu výjimku - cestopis. Navíc, jeho autory jsou opravdové legendy, Miroslav Zikmund a Jiří
Hanzelka. Popasovat se s knihami, které více než po padesáti letech upravil Miroslav Zikmund, je
opravdová výzva. Právě v únoru 2019 oslaví Miroslav Zikmund 100 let a tohle představení má strašně
moc rád. Cílem tohoto LiStOVáNí bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním generacím, kterým
vše připadá tak samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou opravdoví "frajeři". Legenda
Z+H v českém cestopisu nikdy nepomine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá se s tím očekávat
i spousta legrace. Koná se v městském muzeu, vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
22. 2. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Sportovní pohádky
V pohádkách se většinou nesportuje, a to je chyba, kterou napravuje tato vtipná knížka. Tady platí - co
pohádka, to jeden sport. A my se zaměříme na ty zimní.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

23. 2. od 15.00 hodin
Zimní pohádky
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,Kč dospělí, 20,- Kč děti.
do 28. 2.
Příjem přihlášek na Internet pro začátečníky/mírně pokročilé
Jak na internet pro úplné začátečníky/mírně pokročilé. Využití internetu a moderních komunikačních
technologií. Od 5. 3. do 27. 3. proběhne celkem osm dvouhodinových lekcí. Výuka bude probíhat po
4 týdny vždy v úterý a ve středu 9.00 do 11.00 hodin. Kurzovné 200,- Kč. Počet míst je omezen.
Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním oddělení. Více informací na tel. číslech
499 318 320 a 721 390 348.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

