Knihovna v listopadu
1. 10. – 21. 11.
Konzerva místo zpozdného
Nestíháte vracet knihy do knihovny včas a stále platíte za upomínky? Do 21. 11. máte
možnost zaplatit za upomínky v naturáliích a připojit se tím k 5. ročníku benefičního
projektu Noc venku. Říjnové platidlo: konzervy s hotovými jídly, polévky v sáčku apod.
(1. upomínka = 1 pokrm, 2. upomínka = 2 konzervy atd.). Vybrané trvanlivé potraviny
budou 22. listopadu na akci Noc venku 2018 předány organizačnímu týmu projektu.
Připojit se můžete i v případě, že vracíte knihy včas, ale rádi pomůžete dobré věci.
2. 11. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie – Strašidelné pohádky
Bojíte se rádi? Knížka Strašidelné pohádky v sobě skrývá nepřeberné množství
příběhů se zlými duchy a démony. Protože je halloweenský čas, tak si některé z nich
společně přečteme a na závěr si jednu strašidelnou dekoraci vyrobíme. Program je
určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
16. 11. od 17.00 hodin
Nebylo jim souzeno žít
Helena Rezková, Pavlína Špatenková
Beseda s autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít, ve které popisují sokolský odboj a
pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a
částečně i Sokolské župy Orlické (tj. oblast Trutnovska, Náchodska, Rychnovska,
Královéhradecka a částečně i Orlickoústecka) vězněných a popravených nebo
umučených během 2. světové války. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
17. 11. od 15.00 hodin
Kocour v botách
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč dospělí,
20,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
21. 11. od 19.00 hodin
Listování
Erland Loe: Doppler
Divadelní představení s knihou v ruce. Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese
z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc "pilný". Svou hlubokou
osobní krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá
losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt v lese postupně narušují další
postavy, které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno je tak norské
a Doppler už nechce být pilný! Tato akční groteska patří k nejoblíbenějším titulům
seriálu LiStOVáNí. Účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Koná se v městském
muzeu. Vstupné 120,- Kč. Lístky v předprodeji v oddělení pro dospělé.

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

24. 11. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Výtvarné dílny, knížky za příjemné ceny, divadlo a pro lovce perel obchůdek, ve kterém
lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno občerstvení jak pro děti, tak
pro dospělé. Podrobný program je k dispozici na www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně
zváni.
3. 12. od 17.00 hodin
Dávka chemtrails, fake news a kritického myšlení!
Kateřina Křivánková, Vojtěch Bruk
"Ukažte člověku manipulaci a vzděláte ho na den. Naučte ho manipulace odhalovat a
vzděláte ho na celý život." Tak přesně tímto heslem se řídíme ve Zvol si info. Na
přednášce se dozvíte jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních
sítích a v médiích. Nezůstaneme jen u popisu současné situace, ale zjistíte něco i o
nejnovějším trendu takzvaných DEEPFAKE videí. Podíváme se také za oponu, jak
vlastně všechny ty hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s
novodobou propagandou. To vše v neutrální podobě a bez zbytečného ukazování
prstem. Jde nám o samotné techniky manipulací. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
dobrovolné.

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

