Knihovna v říjnu
Týden knihoven (4. 10. – 10. 10. 2021)
4. 10. – 9. 10.
Registrace do knihovny zdarma
Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne knihoven.
5. 10. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Děti si se skřítkem Knihovníčkem budou povídat o svátku Halloween, který k říjnu
neodmyslitelně patří. Vstup volný.
6. 10. od 17.00 hodin
Babička B. Němcové – skutečnost či sen?
Marta Zemanová
Dlouholetá sběratelka titulu Babička Boženy Němcové a také badatelka v tomto oboru, Marta
Zemanová, vydala k 250. výročí narození samotné babičky M. Novotné Čudové ilustrované vydání
Babičky s autorským dodatkem Babička B. Němcové – skutečnost či sen? Přednáška o hlavních
postavách knihy a jejich skutečných osudech a o historii vydávání Babičky za uplynulých 165 let se
koná v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč.
25. 10. od 18.00 hodin
LiStOVáNí: SOBĚSTAČNÝ (Zuzana Dostálová)
Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho
táta nejspíš zbláznil — odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají kotníky.
Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří
úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc — co
nejrychleji vyrůst a být soběstačný. I když je tu hlavním hrdinou Štěpán a jeho čtyři roky života, je to
především sonda do světa dospělých. Účinkují: Markéta Lánská, Jiří Ressler (alt. Lukáš Hejlík)
a autorka Zuzana Dostálová.
Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.
16. 10. od 15.00 hodin
Červená karkulka
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč dospělí.
22. 10. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Abrakadabra
Halloween – čas duchů, strašidel, čarodějnic a vydlabaných dýní je tu! A my tu budeme rejdit
společně s nimi. Zahrajeme si Židličkovou. Pardon – Košťatovou. Také ochutnáme dýňovou
limonádu a vytvoříme si tradiční halloweenskou výzdobu.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

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

