Knihovna v září
1. 9. - 18. 9.
Balení knih žákům a studentům
Potřebují vaše děti obalit učebnice a sešity do školy? Nechce se vám stát dlouhé fronty v papírnictví nebo
na to zkrátka nemáte čas? Pak přijďte rozhodně k nám. Rádi a k vaší plné spokojenosti vše vyřešíme za
vás. Než vám knihy či sešity obalíme pevnou fólií, můžete si dát v čajovně konvičku čaje, šálek kávy nebo
si vypůjčit knihy, časopisy a CD. Koná se v čajovně. Jednotná cena 5,- Kč/1 ks.
1. 9. - 30. 11.
Kamarádka knihovna
Naše knihovna se zapojila do soutěže dětských oddělení knihoven, kde porota vyhodnocuje nejlepší
knihovnu pomocí nejrůznějších kritérií, počtem dětských čtenářů počínaje, úsměvem knihovnice konče. Pro
nás je však nejdůležitější názor a spokojenost dětských čtenářů, kteří dětské oddělení navštěvují. Podpořte
nás, vyplňte vysvědčení pro naši knihovnu, oznámkujte výběr knih, spokojenost s otvírací dobou apod.
Napište nebo nakreslete, co se vám v knihovně líbí a co byste naopak chtěli změnit. Za každé vyplněné
vysvědčení, které si vyzvednete a následně odevzdáte v oddělení pro děti, předem děkujeme.
1. 9. - 18. 9.
Šijeme s Líbou – příjem přihlášek
Kurz šití s profesionální a zkušenou švadlenou Líbou Vonkovou je určen zájemcům z řad široké veřejnosti.
Během 10 lekcí (1 lekce = 1,5 hodiny) se naučíte vše od samotného střihu až po finální výrobek. Kurz bude
probíhat každé úterý od 19.00 do 20.30 hodin v sálku knihovny. Úvodní lekce je naplánována na
6. 10. 2020. Cena: 1.100,- Kč. Počet míst je omezen. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách knihovny
a v oddělení pro dospělé.
9. 9. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Dobrodružství na hradě
Na tvrzi pána Slavomíra ze Slavoje se zabydlelo strašidlo, kterého se všichni bojí. Žádáme všechny
statečné děti, aby splněním tří úkolů pomohly hradnímu pánovi zbavit se tohoto nevítaného hosta. Program
je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
9. 9. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Krční páteř
Jana Saifrtová
Pro velký zájem opakujeme celý kurz od krční páteře až po tejpování. Jak pečovat o své tělo když bolí
a jak bolesti předcházet? Přijďte se naučit, jak svému tělu můžete pomoci se správně hýbat. Vezměte si
pohodlné oblečení a přineste s sebou karimatku. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 150,- Kč. Počet míst
omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé!
10. 9. od 18.00 hodin
Markéta Lukášková
Vlaštovka v bublině
Beseda a autorské čtení spisovatelky Markéty Lukáškové. Kniha Vlaštovka v bublině volně navazuje na
předchozí autorčinu knihu Losos v kaluži, se kterou jste se mohli seznámit při Listování. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 50,- Kč.
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15. 9. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Tentokrát se skřítek Knihovníček vydá s dětmi k moři. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
16. 9. od 18.00 hodin
LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM (Mikal Hem)
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka by mohla sloužit
jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás všechna tajemství tohoto řemesla – jak se dostat na
vrchol, jak se na něm udržet, a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu můžete najít od těch
nejúspěšnějších vůdců, Kim Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae Ceaușesca. Kniha novináře
Mikala Hema skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem a bude jistě živnou půdou pro
interpretaci projektu LiStOVáNí. Účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořecký. Koná se
v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
18. 9. od 17.00 hodin
Křest knihy
Pokus o stručné dějiny Dvora Králové, v nichž je obsaženo XXX listin. První dějiny města sepsal
v roce 1782 Carl Joseph von Bienenberg, z němčiny byla kniha přeložena prof. JUDr. Ignácem Antonínem
Hrdinou, DrSc. Koná se v městském muzeu v rámci vernisáže výstavy uspořádané k oslavám 750 let od
první písemné zmínky o našem městě. Účast je možná pouze po předchozím objednání na emailu
info@muzeumdk.cz nebo na tel 499 623 800.
21. 9. – 2. 10.
Slavnost Klíčování - vyhodnocení projektu Škola naruby
Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost Pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny. Součástí programu je tentokrát také ocenění dětí v rámci projektu Škola naruby, které se
nemohlo konat v červnu. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel. čísle
499 318 321.
22. 9. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
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.
26. 9. od 15.00 hodin
O mlsné koze
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dospělí 30,- Kč,děti 20,-Kč.
30. 9. od 17.00 a 18.30 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. Přijďte se příjemně naladit na
podzim. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. Pro velký zájem pořádáme dvakrát, přesto je počet
míst omezen a je nutná rezervace a nahlášení zvoleného času v oddělení pro dospělé!
Informace k neformálnímu vzdělávání jsou k dispozici na internetových stránkách www.slavoj.cz/sluzby
v sekci vzdělávání.
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