Knihovna v listopadu
10. 11. od 8.00 a od 10.00 hodin
Komiksový workshop
Daniel Vydra
Manga, strip, panely, komiksový scénář, scénické zpracování, prezentace komiksu. Co
vše si pod těmito pojmy máme představit, vysvětlí komiksový scénárista Daniel Vydra.
Pořad je určen pro žáky druhého stupně ZŠ.
11. 11. od 15.00 hodin
Jak Hastrmánek Haničce svatbu zachránil
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.
22. 11. od 18.00 hodin
Relaxační procházka s tóny tibetských misek
Věra Radoňová
Zveme vás na relaxační setkání a hudební procházku s tóny tibetských misek, zvonků,
gongu, dešťové hole, KOSHI zvonků a podobných nástrojů, které nás dovedou ke klidu
a pohodě. Tato hudba je mocným spojencem a je součástí neviditelné říše, která se
nachází ve vyšších frekvencích. A právě do těchto vyšších sfér Vás tato hudba dovede.
Umí pohladit, odstranit únavu a vyloudit úsměv na tváři. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 50,- Kč.
24. 11. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Strašidlář – Mezi námi čerty
Strašidelné příběhy pro všechny děti, které se občas rády bojí, jsou tentokrát o čertech,
čerticích, ďáblech a raraších. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku
knihovny.
26. 11. od 18.00 do 19.00 hodin
Listování
Miloš Urban: Závěrka
Divadelní představení s knihou v ruce. Profesionální herci se tentokrát zaměří na
poslední román autora Miloše Urbana a nebude chybět ani sám autor knihy. Závěrka je
milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň
jednu dobrou fotografii. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 120,- Kč. Lístky pouze
v předprodeji v oddělení pro dospělé.

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

2. 12. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Sobota před první adventní nedělí patří v knihovně již tradičně prodeji knih pro děti za
snížené ceny (tentokrát nabídneme knihy nakladatelství Host), registraci nových
čtenářů do knihovny zdarma, výtvarným dílnám, zdobení perníčků, výrobě malých
vánočních dárků a dalším drobným aktivitám. Pro lovce perel bude opět otevřen
obchod, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno
občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. V 10.00 a 14.00 hodin zahraje loutkové
divadlo Klíček pohádku Čert a Káča. Podrobný program je k dispozici na
www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně zváni.

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

