Knihovna v září
1. 9. – 30. 9.
V září Světlušky září
Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška je založený na solidaritě a dobré vůli
lidí, kteří se rozhodnou darovat nevidomým trochu světla. Navštivte naši knihovnu a podpořte
děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením zakoupením alespoň jednoho ze sbírkových
předmětů, které jsou k dispozici v oddělení pro dospělé.
1. 9. – 31. 12.
Kde končí svět – Jak je to s králem?
V roce 2016 si připomeneme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté
říše římské, Karla IV. Literární a výtvarná soutěž na téma „Jak je to s králem?“ je určena pro
žáky základních a středních škol. Podrobnější informace jsou k dispozici v oddělení pro děti
nebo na webových stránkách knihovny.
16. 9.
Zájezd do Digitálního planetária v Hradci Králové
Exkurze je určena prioritně pro studenty Virtuální univerzity třetího věku. Nabízíme pouze
několik volných míst. Cena 200,- Kč zahrnuje dopravu i vstup do planetária. Odjezd v 11.45
hodin. Více informací a rezervace na tel. 721 390 348.
14. 9. – 2. 10.
Slavnost Klíčování
Zábavný program pro žáky 2. tříd královédvorských základních škol. Na děti zde opět čeká
zloduch Nečterád, kterého pomocí svých čtenářských dovedností budou muset přemoci.
Rezervace a bližší informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel. čísle: 499 320 157.
22. 9. od 18.00 hodin
Odboj v době Protektorátu Čechy a Morava - Paradesantní výsadek SILVER A
Antonín Burdych
Za ukrytí štvance během heydrichiády, parašutisty Jiřího Potůčka, telegrafisty skupiny Silver
A, byla fašisty vyvražděna celá jeho rodina. Přeživší Antonín Burdych ale i po letech říká:
„Některým skutečnostem dodnes nevěřím!“ Je s podivem, že se vesnice Bohdašín i Končiny
poblíž Rtyně v Podkrkonoší nestaly druhými Lidicemi nebo Ležáky. Jejich obyvatelé totiž
napomáhali atentátníkům! Beseda se koná v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

23. 9. od 18.00 hodin
Rusko-ukrajinské vztahy - mýty a skutečnost
Dr. Milan Syruček
Milan Syruček pobýval v obou zemích celkem šedesát let, hovoří jak rusky, tak ukrajinsky.
Osobně se setkal a poznal nejen s prezidenty, ale i např. s kavkazskými pastevci či lovci v
sibiřské tajze. Byl také na zakázaných místech. Jako historik se zajímal o to, z jakých

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

historických pramenů vyvěrá současná krize, jaké mohou být její důsledky nejen pro obě
země, ale také pro Evropu, a zvláště pak pro nás. Ve své knize "Je třeba se bát Ruska?" se
přednášející zabývá touto problematikou velmi detailně. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
30,- Kč.
25. 9. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Legenda o svatém Václavu
Svatováclavská tradice je téměř stejně tak stará jako český stát – více než tisíc let. Povězme
si proto něco o životě a skutcích, které kníže Václav vykonal. Pořad je určen pro děti od 7 let
a koná se v sálku knihovny.
1. 9. – 30. 9.
Přihlášky na kurz internetu
Internet pro začátečníky bude probíhat od 6. 10. do 29. 10. Svým přístupem je vhodný
zejména pro seniory. Celkem absolvují účastníci osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude
probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin. Počet míst je omezen.
Rezervace probíhá přímo proti platbě v hudebním oddělení. Kurzovné činí 200,- Kč.
Uzávěrka přihlášek je 25. září.
Do 15. 9.
Přihlášky na jazykový kurz italštiny
Ve školním roce 2015/2016 nabízíme zájemcům kurz italštiny pro začátečníky. Přihlášky
přijímáme osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz. Kurz bude
otevřen pouze v případě naplnění minimální kapacity (8-10 osob).
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