Knihovna v říjnu
Týden knihoven (30. 9. – 6. 10. 2019)
1. 10. od 20.00 hodin
Ivo Jahelka
Koncert populárního zpívajícího právníka s ojedinělým smyslem pro humor. Koná se
v městském muzeu, vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
1. 9. – 8.11.
Mít své místo
Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 6. ročníku
charitativní akce Noc venku, která proběhne 21. 11. 2019. Motto ročníku vyjadřuje
jakousi hluboce zakořeněnou touhu každého člověka mít své místo. Mít své místo
v životě, mít své místo, kde by hlavu složil, mít své místo, na které se rád vrací, mít své
místo, kde se cítí v bezpečí… Vybrané práce, odevzdané do dětského oddělení
knihovny do 8. 11., budou vystaveny v den konání akce v předsálí Hankova domu.
30. 9. – 6. 10.
Registrace do knihovny zdarma
Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne
knihoven.
1. 10. – 30. 10.
Konzerva místo zpozdného
Již třetím rokem se knihovna připojuje k benefičnímu projektu Noc venku. Za upomínky
lze v říjnu opět zaplatit také v naturáliích. Říjnové platidlo: konzervy s hotovými jídly,
polévky v sáčku apod. Připojit se může i ten, kdo vrací knihy včas a rád pomůže dobré
věci. Vybrané trvanlivé potraviny budou 21. listopadu předány na akci Noc venku 2019
organizačnímu týmu projektu.
Od 1. 10.
Výstava k 100. výročí knihovnického zákona
V roce 1919 byl vydán zákon, díky kterému má ČR jednu z nejhustších sítí knihoven na
světě. Výstava v prostorách knihovny zachycuje zlomek z historie královédvorské
knihovny z let 1919 – 2019.
1. 10. - 23. 10.
Kurz internetu pro začátečníky/mírně pokročilé
Základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen. Přihlášky přijímáme
v hudebním oddělení.
8. 10. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Pamatujete si telefonní číslo svého blízkého známého? Znáte datum narození alespoň
tří svých příbuzných? Podle posledních průzkumů se společně se zvyšováním
koncentrace elektroniky v našem životě snižuje kvalita naší paměti.

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

Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním paměťových strategií
jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť
je nejen funkční, ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč.
12. 10. od 15.00 hodin
O ztraceném zajíčkovi
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč
dospělí.
16. 10. od 18.00 hodin
Tibetské mísy
Věra Radoňová
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben,
dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a
pohodě. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. Počet míst je omezen, předprodej
je možný v oddělení pro dospělé.
18. 10. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie – Mortina
Mortina je holčička trochu jiná než ostatní. Je strašidlo. Velice touží po kamarádech, se
kterými by si mohla hrát, ale má přísný zákaz komukoliv se ukazovat. Mohli by se jí
totiž leknout. Avšak jednoho dne konečně nastane ta správná příležitost k seznámení svátek Halloween. Jak to všechno dopadne? Tak to se dozvíte na našem pravidelném
odpoledním setkání s knížkou v ruce. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
23. 10. od 18.00 hodin
LISTOVÁNÍ
Mé dětství v socialismu
U příležitosti 25. výročí Listopadu ´89 desítky známých osobností připravily mozaiku
příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období socialismu. Vykreslují
mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás.
Zavzpomínejte s nimi na dobu, která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou být
mimořádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své
perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také
mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně
vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo jste se
narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče
museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.
Účinkují: Pavel Oubram (alt. Jiří Ressler) a Věra Hollá. Koná se v městském muzeu.
Vstupné 120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.
25. 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
Speciální program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu
S knížkou do života – Bookstart. Co vás čeká? Říkanky, hry, hudební nástroje, knížky
a to vše v příjemném prostoru knihovny. Vstup zdarma.

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

