Knihovna v lednu

Od 1. 1. – 15. 3.
Anketa Suk – čteme všichni
25. ročník ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou dětem. Hlasujte pro knihu
roku 2017. Hlasovací lístky jsou k dispozici v oddělení pro děti a na webu knihovny. Všechny odpovědi
budou slosovány. Tři vylosovaní výherci obdrží od knihovny věcné ceny. Hlasovací lístky odevzdejte
do knihovny osobně nebo e-mailem na adresu knihovna@slavoj.cz.

18. 1. od 18.00 hodin
Listování s Lukášem Hejlíkem
Co by můj syn měl vědět o světě
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů
jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která
zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude
v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má
stejně starého syna. Vstupné 120,- Kč. Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé. Koná se
v městském muzeu.

19. 1. od 13:30 hodin
Pohádkoterapie
Čtyřlístek Na divokém západě
Poznejte partičku čtyř kamarádů z Třeskoprsk a zažijte pořádné dobrodružství v zemi indiánů
a banditů. Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

20. 1. od 15. 00 hodin
Kašpárek a hloupý čert
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.

30. 1. od 10.00 hodin
VU3V
Zahájení studia Virtuální univerzity 3. věku pod patronací České zemědělské univerzity v Praze. Pokud
jste v seniorském věku a máte chuť načerpat nové informace, přidejte se. Přihlášky přijímáme
v oddělení pro dospělé do 19. ledna. Pro podrobnější informace volejte na telefon 721 390 348 nebo
pište na e-mail: knihovna@slavoj.cz.

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

31. 1. od 18.00 hodin
Všude žijí lidé
Danka Šárková
Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou, autorkou společenských románů. Její knihy pojednávají
o vztazích, a to jak v osobním, tak pracovním životě. K její vášni patří také cestování, a tak nebude
chybět ani vyprávění a fotodokumentace z putování Asií a Afrikou, kde cestovala „s batohem na
zádech“. Součástí besedy je autorské čtení a autogramiáda. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,Kč.

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

