Knihovna v září
Rukopisné dny
1. 9. – 31. 10.
Co se do průvodce nevešlo
Výtvarné práce žáků ZUŠ na téma Rukopis královédvorský. Umělecká díla a místa spojena
s nálezem Rukopisu můžete zhlédnout v prostorách knihovny.
1. 9. – 30. 11.
Václav Hanka a Rukopis královédvorský
Pořad určený pro žáky a studenty. Přesný čas je nutné předem domluvit osobně v oddělení
pro děti nebo telefonicky na čísle 499 321 157.
27. 9. od 9.00 hodin
Karel Jerie a Filip Pýcha
Setkání s komiksovým kreslířem Karlem Jerie (Šifra mistra Hanky), a Filipem Pýchou, který
připravuje knihu Rukopis královédvorský v komiksu. Určeno pro studenty středních škol.
Rezervace na tel. čísle 499 320 157.
-------1. 9. – 30. 11.
Kde končí svět? Já jsem tvůj člověk
Výtvarná a literární soutěž pro děti do 16 let. Podrobné informace jsou k dispozici v dětském
oddělení knihovny nebo na www.slavoj.cz.
1. 9. – 26. 9.
Příjem přihlášek na kurz internetu
Internet pro začátečníky/pokročilé bude probíhat od 3. 10. do 25. 10. Účastníci absolvují
celkem osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude probíhat 4 týdny vždy v úterý a ve středu.
Počet míst je omezen. Rezervace probíhá přímo proti platbě v hudebním oddělení. Kurzovné
činí 200,- Kč. Uzávěrka přihlášek je 26. září.
1. 9. – 22. 9.
Příjem přihlášek na jazykový kurz angličtiny pro začátečníky
Ing. Tomáš Hajnyš
Ve školním roce 2017/2018 bude zahájen kurz angličtiny pro začátečníky s lektorem
Tomášem Hajnyšem. Kurz se bude konat od 19. 10. každý čtvrtek od 17.00 hodin. Přihlášky
přijímáme osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz. Kurz se bude
konat v sálku knihovny. Počet účastníků je omezen.
1. 9. – 30. 9.
Sbírka – „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“
Celostátní sbírka na pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením
a kombinovaným postižením, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Vybrané
peníze za prodej propagačních předmětů budou použity na speciální pomůcky, které „mluví“
nebo mají hmatový displej, na vodící psy nebo na osobní asistenty. Všem předem děkujeme
za účast.

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

1. 9. – 22. 9.
Příjem přihlášek na kurz
Spolu polehoučku
Cvičení a malování s prvky tchaj-ti na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí
Elena Lahučká
Metoda využívající cvičení s prvky tchaj-ti má v sobě velký potenciál zahrnující přípravu
k výuce psaní ve smyslu péče o zdokonalování grafomotorických dovedností. Rozvíjí
soustředění, učí spolupracovat ve skupině, propojuje mysl a tělo, zaměřuje pozornost na
dýchání. Může být využita nejen u zdravých předškolních dětí, ale také u dětí trpících
různými neurovývojovými poruchami a u dětí, které mají s nácvikem psaní ve škole
problémy. Dítě přirozenou a hravou formou posílí svou schopnost naučit se dobře psát. Kurz
se koná od 2. 10. do 30. 5. 2017 každé pondělí od 16.00 hodin v sálku knihovny. Kurzovné
450,- Kč/pol. Přihláška je k dispozici na www.slavoj.cz nebo v dospělém oddělení knihovny.
Více informací na tel. 721 390 348.
15. 9. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Policejní pohádky
Pořádek musí být i v pohádkách! Někdy se ale policistům, strážníkům a detektivům jejich
služba pěkně zkomplikuje a pak přijdou na řadu kouzla. Není totiž zločinec jako zločinec.
Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.
18. 9. – 29. 9.
Slavnost Klíčování
S novým školním rokem přichází čas zjistit, co všechno prvňáčci přes prázdniny zapomněli.
V knihovně je prověří opět zloduch Nečterád, princ a spanilá princezna. Zábavný program
volně navazuje na slavnost Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Rezervace a bližší
informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel. čísle 499 320 157.
21. 9. od 16.00 hodin
Projekt ženy
Pro všechny ženy, které mají zájem o vzdělávání, chtějí realizovat aktivity ve svém okolí
nebo se zapojit do veřejného dění ve městě. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
22. 9. – 10. 11. od 9.30 hodin
Hejbánek - Rolnička
Logohrátky s rytmickými nástroji, pohybové aktivity se zpěvem a říkadly. Určeno dětem
ve věku 2 – 3 roky v doprovodu dospělé osoby. Kapacita je omezena. Koná se vždy v pátek
v sálku knihovny. Přihlášky a více informací na tel. čísle 605 059 361.

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

