Knihovna v březnu - měsíci čtenářů
1. 3. – 24. 11.
Lovci perel - soutěž
Vytáhněte si z regálu knižní perlu, přečtěte ji a správně odpovězte na otázky. Za
každou přečtenou knihu získáte nejen skutečnou perličku, ale také moriony, které
můžete směnit za úžasné věci. Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěžní hry na
podporu čtenářské gramotnosti proběhne v sobotu 2. 12. 2017 při akci Den pro
dětskou knihu. Podrobná pravidla hry jsou k dispozici na www.slavoj.cz nebo v
knihovně v oddělení pro děti.
1. 3. – 30. 4.
Quest - výstava
Co je to quest? Jak vypadá? Bez čeho se správný quest neobejde? Na všechny tyto i
další otázky vám odpoví výstava o qustingu umístěná v prostorách knihovny.
1. 3. – 30. 6.
Proveďte nás městem, právě vaším questem
Soutěž pro všechny věkové kategorie. Vytvořte pro ostatní zábavnou procházku
městem nebo okolím. Může být dlouhá jen několik set metrů nebo i pár kilometrů.
Pro inspiraci jsme pro zájemce připravili krátký knihovnický quest neboli hledačku na
jehož konci čeká úspěšné luštitele poklad. Plánujete vytvořit quest na téma V. Hanka
a Rukopis Královédvorský a chybí Vám základní informace? Dojednejte si v knihovně
termín, co potřebujete, se dozvíte a můžete začít tvořit. Pořad pro školní kolektivy.
V provozní době se mohou zapojit také rodiče s dětmi. Školy prosíme o domluvu
termínu na tel. 499 320 157. Nejlepší questy budou vyhodnoceny a předány do
informačního centra, kde budou k dispozici návštěvníkům našeho města.
3. 3. od 18.00 hodin
Reiki
Daniela Roudná – mistr Reiki
Reiki je vesmírná všepronikající energie, která harmonizuje tělo, které se pak umí
samo léčit. Reiki si můžeme představit jako paprsky, jejichž pomocí přenášíme
vesmírnou energii. Je to nejjednoduší přírodní uzdravující metoda. Přijďte se
dozvědět něco víc. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
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14. 3. od 18.00 hodin
O trénování paměti – Jak na čísla
Marta Staníková
Co netrénujeme, zakrní. Mozek je sval jako každý jiný a pokud chceme, aby nám
dobře sloužil, cvičme ho. Pokud jsme mozkovou kapacitu už vyčerpali a přesto si
potřebujeme pamatovat, musíme náš mozek přelstít. Jednu z možných metod, jak na
čísla, si vyzkoušíme v sálku knihovny. Vstup zdarma.
15. 3. od 18.00 hodin
Národní parky v USA
Dr. Ladislav Hanousek
„Individuální cesta do USA je mnohem méně nesnadná než si dokážete představit“.
Jaké dokumenty potřebujete, jak na zapůjčení auta v USA, o čepování benzínu, jak
zajistit individuální ubytování. Dobré rady a poutavé vyprávění o národních parcích
USA proběhne v sálku knihovny, vstupné 30,- Kč.
17. 3. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie – Vítáme jaro
Odložte kabáty, rukavice, šály! Letošní mrazivá zima už pomalu končí, tak vynesme
Moranu. Vlády se ujímá jaro. Přivítejme ho jarními písničkami a příběhy. Program je
určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.
18. 3. od 15.00 hodin
Kocour v botách
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí,
10,- Kč děti.
22. 3. od 18.00 hodin
Jiří Hájíček
Autorské čtení s projekcí.
Pan Jiří Hájíček představí svůj román Zloději zelených koní, který pojednává o
fenoménu nelegálního dobývání vltavínů na jihu Čech, podle kterého byl v loňském
roce natočen celovečerní film.
Součástí autorského čtení bude také povídání s autorem o dalších jeho knihách
např. Selské baroko, Rybí krev a nejnovější knihy Dešťová hůl.
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