Knihovna v prosinci
od 1. 12.
Vzpomínky, které nestárnou – prodejní výstava
Matyáš Beránek
Matyáš Beránek, královédvorský rodák, se podstatnou část svého života zajímá o kulturu a
život indiánů v Severní Americe. Po návratu z USA se začal věnovat malování a svou tvorbu
zaměřil na jejich portréty. Výstava vybraných portrétů je k vidění v prostorách knihovny.
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.
8. 12. od 13:30 hod
Pohádkoterapie
Když přijde zima do Sněhové Lhoty
Na Ježíška se těší nejen děti, ale i dva sněhuláci ze Sněhové Lhoty, kteří jako zázrakem ožijí
a na Štědrý den zažijí plno legrace a dobrodružství. Program je určen pro děti od 7 let. Koná
se v sálku knihovny.
12. 12. od 18.00 hodin
Buddhovo vysvobozující učení
Veronika Černá
O buddhistických metodách a jejich využití v každodenním životě. V rámci přednášky vysvětlí
učitelka tibetského buddhismu Veronika Černá, proč má smysl používat prastaré východní
metody v západním světě a do jaké míry mohou tyto metody lidem žijícím v uspěchané době
pomoci. Na závěr proběhne krátká meditace a bude vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi.
Koná se v sálku knihovny. Vstupné 80,- Kč (studenti 60,- Kč).
13. 12. Knihovna uzavřena z důvodu plánované odstávky elektřiny.
24. 12. – 31. 12. 2017
Všechna oddělení knihovny uzavřena.
Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti do nového
roku a těší se na shledání s vámi opět v roce 2018.

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

