Knihovna v listopadu
4. 11. od 17.00 do 20.00 hodin
Kvantové techniky a jejich uplatnění v životě
Cesta transformace vlastního bytí a pohledu na Vesmír, který nás obklopuje.
Tedy jednoduše řečeno - technika, pomocí které si můžeme hrát tak, že si
zařídíme život takový, jaký ho chceme mít. To nejdůležitější co technika přináší
je pochopení na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci vlastního života.
Vstupné dobrovolné, rezervace v oddělení pro dospělé.
11. 11. od 12.30 hodin
Knihovnické pohádky Zuzany Pospíšilové
Víte, co se odehrává v knihovně v noci, když všichni čtenáři dávno spí?
Knihovna žije svým neviditelným životem a dějí se v ní neuvěřitelné věci. Jaké?
Tak to uslyšíte opět při našem společném odpoledním čtení. A nejen to. Třeba
se dozvíte i to, jak vznikla první kniha. Program je určen pro děti od 7 let. Koná
se v sálku knihovny. Vstup volný.
12. 11. od 15.00 hodin
Pohádky o zvířátkách
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,-Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno
oddělení pro děti.
15. 11. od 10.00 hodin
Předvánoční lekce pro ženy
Jak prosadit svůj názor, základy asertivity a argumentace. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
Semináře pořádá Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem Dvůr
Králové nad Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Těšíme se na vás!
Více informací získáte na tel.: 222 211 799, e-mail: kurzy@ekscr.cz.
16. 11. od 18.00 hodin
Moje cestování po USA
Ing. Lenka Stehnová
Své vyprávění z cest doplní lektorka fotografiemi. Po přednášce bude
následovat beseda o zážitcích z cesty. Přednášku pořádá MO KDU - ČSL Dvůr
Králové n. L. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

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

26. 11. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Sobota před první adventní nedělí patří v knihovně již tradičně nejen prodeji
knih pro děti za snížené ceny a registraci do knihovny zdarma, ale také
výtvarným dílnám, zdobení perníčků, výrobě malých vánočních dárků a dalším
drobným aktivitám. Také letos bude umístěn v oddělení pro děti obchůdek, ve
kterém lze nakoupit pouze za moriony lovců perel. V čajovně bude připraveno
občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Všichni jste srdečně zváni.
30. 11. od 18.00 hodin
Expedice Himalaya 76 – 40 let
RNDr. Petr Rybář
Východočeši byli v roce 1976 jedinou úspěšnou výpravou v Kašmírském
Himaláji, kde zdolali jeho nejvyšší vrchol Nun Peak (7 135m). Lektor vypráví o
svého času populární 1. východočeské himalájské expedici. Komentovaná
projekce se koná v sálku knihovny. Vstup volný.

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

