Knihovna o prázdninách
1. 7. od 15.00 hodin
Kašpárek to plete
Maňásková pohádka pro nejmenší v podání loutkového divadla Klíček. Vstupné 20,- Kč
děti, 30,- Kč dospělí.
2. 7. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně - Výlet do ZOO
9:30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
10:30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát nás Knihovníček seznámí s kamarády ze ZOO.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
16. 7. a 30. 7. od 9:30 hodin
Prázdninové dílničky pro šikovné ručičky
Nevíte, co dělat s volným časem o prázdninách? Tak přijďte za námi do Městské
knihovny Slavoj! Budeme tvořit, kreslit, lepit, skládat origami – zkrátka bude prima
zábava.
Koná se v sálku knihovny. Pro děti do 10 let. Vstup zdarma.
17. 7. od 15:00 hodin
Deskové herní odpoledne
Máte rádi deskové hry, ale nemáte si je s kým zahrát? Pak je deskové herní odpoledne
přesně pro vás. Nenechte si ujít zábavné odpoledne plné deskových her i legrace a
určitě přijďte do Městské knihovny Slavoj.
Koná se pro širokou veřejnost v sálku knihovny. Vstup zdarma.
3. 8. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně – Putování s piráty
9:30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
10:30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou
do života – Bookstart. Tentokrát Knihovníčka vysvobodíme ze spárů nebezpečných
pirátů.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
13. 8. a 27. 8. od 9:30 hodin
Prázdninové dílničky pro šikovné ručičky
Nevíte, co dělat s volným časem o prázdninách? Tak přijďte za námi do Městské
knihovny Slavoj! Budeme tvořit, kreslit, lepit, skládat origami – zkrátka bude prima
zábava.
Koná se v sálku knihovny. Pro děti do 10 let. Vstup zdarma.

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

14. 8. od 15:00 hodin
Deskové herní odpoledne
Máte rádi deskové hry, ale nemáte si je s kým zahrát? Pak je deskové herní odpoledne
přesně pro vás. Nenechte si ujít zábavné odpoledne plné deskových her i legrace a
určitě přijďte do Městské knihovny Slavoj.
Koná se pro širokou veřejnost v sálku knihovny. Vstup zdarma.

1. 7. – 31. 8.
Vzdělávání v knihovně ve školním roce 2021/22 - příjem přihlášek
Zájemci o neformální vzdělávání se mohou přihlásit osobně v oddělení pro dospělé
nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do 31. 8. 2021.
Knihovna nabízí:
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná (koná se v úterý od 17.30
hodin ve studovně).
Angličtina pro mírně pokročilé – senioři (55+). Lektor: Šárka Antoňáková (koná se
v pondělí od 10.00 hodin). V případě uzavření knihovny z důvodu epidemie, bude
výuka probíhat on-line.
Virtuální univerzita 3. věku.
Téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti; Život s energií.
Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách
www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.

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

