Knihovna v dubnu
4. 4. do 30. 6.
Chaloupky pod našimi horami
Jan a Jarmila Smetanovi
Prodejní výstava malovaných obrázků horských a podhorských chalup tak jak se dnes
nacházejí. Některé se už rozpadají, jiné jsou do dnes udržované a v původním stavu.
Výstava je umístěna v prostorách knihovny.
6. 4. od 17.30 hodin
Snění Babky Ťapky
Anna Johana Nyklová
Autorka, nyní pětaosmdesátiletá, začala psát až ve svých padesáti letech o vlastních
zážitcích. Při čteních z knihy "BABKA ŤAPKA na kraji světa“ ji zaujal zájem posluchačů a tak
uspořádala tyto příběhy do autobiografie pod názvem SNĚNÍ BABKY ŤAPKY, která končí
jejím osmdesátým rokem života a obsahuje padesát dva příběhů. Autorka ale neustále
nachází další témata k literární tvorbě. Vznikl titul ZE ŽIVOTA BABKY ŤAPKY, který
obsahuje vyprávění o jejím prvním pejskovi, dále o návštěvě nejstaršího tenisového turnaje
Wimbledonu a o tom, co se může stát, když se jde na koncert. Koná se v sálku knihovny.
Rezervace v oddělení pro dospělé. Vstupné 30,- Kč.
9. 4. od 9.00 do 12.00 hodin
Mini kurz obchodní angličtiny I.
Mirka Pánková
Chcete zdokonalit vaši angličtinu při jednání s klienty a obchodními partnery? Témata
Bussines English budou psaní e-mailů, telefonování, fakturace, objednávky a konverzace
formálního společenského styku. Kurz je vhodný pro úroveň A2. V případě zájmu možnost
pokračování. Bližší informace na e-mailu: dobra.duse@seznam.cz. Cena kurzu 250,- Kč
zahrnuje učební materiály. Nutná rezervace v oddělení pro dospělé.
13. 4. od 18.00 hodin
Mé jméno není uprchlík
Eliáš Molnár
Živé svědectví člověka, který strávil deset dní mezi iráckými uprchlíky. O tom, že mešita
může stát vedle kostela a nikomu to nepřijde divné. O tom, že nejčastější auto v Iráku je
Škoda Octavia a o mnoha dalších věcech. Vyprávění je doprovázeno dataprojekcí. Koná se
v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
16. 4. od 15.00 hodin
Jak Honza dostal princeznu
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,- Kč
děti.
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19. 4. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Recyklované pohádky!
22. dubna je Den Země. Pohádkovými příběhy si připomeneme několik zásad, jak šetřit
přírodu, nezatěžovat naše okolí leckdy zbytečným domovním odpadem a správně
recyklovat. Co ta „recyklace“ vlastně je, si vysvětlíme hned na začátku. Odpolední program
v knihovně je určen pro děti od 7 let. Vstup zdarma.
20. 4. od 18.00 hodin
Věda o životě
Tomáš Hamák
Přednáška s besedou a ájurvédském náhledu na příčiny potíží, nemocí a vhodné i nevhodné
stravě v tomto ročním období. Je určena pro všechny, kteří chtějí poznat možnou cestu
k vlastnímu zdraví. Navazuje na březnovou přednášku. Koná se v sálku knihovny.
Rezervace v oddělení pro dospělé. Vstupné 50,- Kč.
22. 4. od 17.00 do 20.00 hodin
Odpoledne s automatickou kresbou a artefiletikou
Martina Semrádová
Cyklus nabízí zájemcům základní informace a dovednosti pro velmi oblíbenou a rozšířenou
techniku automatické kresby. Ta umožňuje vlastní relaxaci, různou diagnostiku, ale i čištění a
uzdravování řady problémů v životě i ve vztazích. Zjistíte, co je možné pomocí automatické
kresby zpracovat a dozvědět se. Lektorka využívá kombinaci automatické kresby a
projektivních technik artefiletiky. Je určeno nejvýše pro 12 osob. Koná se v sálku knihovny.
Rezervace v oddělení pro dospělé nutná. Cena 350,- Kč.
26. 4. od 18.00 hodin
Vykuřovadla - vůně dávných časů
Michael Rymer
Na přednášce předního odborníka na vykuřovadla se dozvíte, jaká je historie vykuřovadel,
jak dokáží ovlivnit naše zdraví a duševní rozpoložení, proč je čich tak důležitým smyslem a
co vše nám mohou vykuřovadla přinést v moderní době. Přednášku budou doprovázet
praktické ukázky. Koná se v sálku knihovny. Rezervace v oddělení pro dospělé.
Cena 60,- Kč.
27. 4. od 18.00 hodin
Umění doprovázet
Jana Siebrová
MO KDU-ČSL Dvůr Králové nad Labem vás zve na setkání se zakladatelkou domácí
hospicové péče Duha v Hořicích v Podkrkonoší, s paní Janou Siebrovou. Lektorka přednáší
na téma eutanázie a o doprovázení pacientů v konečné fázi života. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč.
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