Knihovna v dubnu
4. 4. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Duhové pohádky – Daniela Fischerová
Na začátku je zahrada bezbarvá a prázdná. Pluje nad ní smutné sluníčko, je samo a nemá
co dělat. Ale pak se začnou dít čarodějné věci…Program je určen pro děti od 7 let. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
12. 4. od 18.00 hodin
Austrálie
Jirka a Alena Márovi
Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: „To snad není možný.“
Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému
monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém
útesu, házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti
mezi tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky a šplhali po žebříku
kolem stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí
a radosti. Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých
koutů světa. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
14. 4. od 15.00 hodin
Jak dostal Honza princeznu
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,- Kč
děti.
25. 4. od 18.00 hodin
Tibetské mísy
Věra Radoňová
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben, dešťová
hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a pohodě. Koná
se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč
26. 4. od 18.00 hodin
Listování
NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!
Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi
jako ta raketa mířící na Hawai. Média, politici, sociální sítě - ze všech těchto zdrojů se na nás
neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často
opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že
fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Účinkují:
Alan Novotný a Petra Bučková. Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej
v knihovně v oddělení pro dospělé.

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

