Knihovna v říjnu
Týden knihoven (5. 10. – 11. 10. 2020)
1. – 30. 10.
Jména pro mazlíčky
Soutěž pro děti
V knihovně se objevil nový tvor – želva vroubená. V dětském oddělení pobývají již dvě felsumy
madagaskarské a agama vousatá. Agama se jmenuje Vilém-Jarmila, pro felsumy a želvu jména
hledáme. Pomozte nám vymyslet originální jména vhodná pro knihovnické mazlíčky. Vaše tipy
můžete zasílat na e-mail knihovna@slavoj.cz, na FB Městské knihovny Slavoj nebo napsat na papír
a vhodit do schránky v dětském oddělení knihovny. Autory vybraných jmen po zásluze odměníme.
5. 10. – 11. 10.
Registrace do knihovny zdarma
Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne knihoven.
6. 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. Tentokrát s Knihovníčkem oslavíme svátek Halloween. Vstup zdarma.
7. 10. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Hrudník, břišní svaly a dýchání
Jana Saifrtová
Jak pečovat o své tělo když bolí a jak bolesti předcházet? Naučíte se technikám a cvikům, které
vám mohou pomoci váš pohybový problém zlepšit nebo se ho zcela zbavit. Vezměte si pohodlné
oblečení, přineste s sebou karimatku. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 150,- Kč.
Počet míst omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé.
V listopadu se bude lektorka zabývat problémy s bederní páteří.
9. 10. od 17.00 hodin
Noc s Andersenem – tentokrát tak trochu jinak
Pravidelná celostátní akce, která se koná každoročně kolem 2. dubna u výročí narození dánského
pohádkáře, byla z důvodu pandemie odložena na 9. 10. Protože se však stále neobejdeme bez
roušek, rozhodli jsme se vyzvat všechny Královédvoráky a uspořádat Noc s Andersenem v každé
domácnosti, která má ráda pohádky. V pátek 9. 10. večer máte jedinečnou možnost připojit se se
svými dětmi k dalším tisícům čtenářů v pohodlí ze svých domovů. Od 17.00 do 20.00 hodin budou
na FB knihovny umístěny záludné otázky Bystrouše Slavoje. Čtěte, soutěžte, fotografujte. Na vaše
zprávy a fotografie se budeme těšit na e-mailu knihovna@slavoj.cz nebo na FB Městské knihovny
Slavoj. Na všechny zapojené Anderseny a Andersenky čeká v knihovně malá pozornost.
10. 10. od 15.00 hodin
Janka a drak Kruťák
!!! ZRUŠENO !!!
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč dospělí.

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

11. 10. od 17.00 hodin
LiStOVání.cz: ČTYŘLÍSTEK
LiStOVáNí si splnilo sen a vyráží na turné po svých nejvěrnějších scénách pro své nejvěrnější
diváky, diváky klasických večerních představení, kteří když ale vezmou své děti nebo vnoučata,
potěší je to také.
Čtyřlístek je tu už 50 let a je dětstvím nás všech. 50 let za tímhle legendárním komiksovým seriálem
stojí úžasný Jaroslav Němeček. Na výlet do Třeskoprsk vás zve Lukáš Myšpulín Hejlík, Věra Fifinka
Hollá, Alan Bobík Novotný a Pavel Pinďa Oubram.
Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.
14. 10. od 17.00 hodin !!! PŘESUNUTO NA BŘEZEN 2021 !!!
Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská & její doba I. část
Milan Záliš
Dvoudílné vyprávění o životě ženy, která vstoupila do našeho povědomí především prostřednictvím
díla spisovatelky Boženy Němcové jako "paní kněžna" z knihy Babička.
Přineseme krátká nahlédnutí do životů jejích rodičů, sester a dalších osobností, které významně
ovlivnily její život. Vzpomeneme na její lásky, nenaplněné touhy, manželství i rozvody a také na její
osudový vztah s Klemensem Metternichem. Ve vyprávění navštívíme řadu míst, ve kterých trávila
různá období svého života, od kuronských zámků, přes paláce v evropských metropolích až po její
milované Ratibořice. Koná se v sálku knihovny, vstupné 50,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení
pro dospělé.
21. 10. od 17.00 hodin
!!! PŘESUNUTO NA BŘEZEN 2021 !!!
Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská & její doba II. část
Milan Záliš
Koná se v sálku knihovny, vstupné 50,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.
21. 10. od 13.45 hodin
!!! ZRUŠENO !!!
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. A pokud to stihneme, tak
ochutnáme i dýňovou limonádu.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
27. 10. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět !!! ZRUŠENO !!!
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.
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.

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

