Knihovna v lednu
Od 1. 1. – 15. 3.
Anketa Suk – čteme všichni
24. ročník ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou dětem. Hlasujte pro knihu
roku 2016. Hlasovací lístky jsou k dispozici v oddělení pro děti a na webu knihovny. Všechny odpovědi
budou slosovány. Pět výherců pojede na vyhodnocení ankety do Památníku národního písemnictví
v Praze a tři obdrží od knihovny věcné ceny. Hlasovací lístky odevzdejte do knihovny osobně nebo
e-mailem na adresu knihovna@slavoj.cz.
2. 1. od 9.30 hodin
Zpívání v knihovně tentokrát s hudební skupinou CEDR
CEDR
Zveme srdečně malé, i velké, zvláště však školní děti na Zpívání v knihovně - tentokrát s hudební
skupinou CEDR. Zimní a tříkrálové písně, jamm a souborová improvizace, koledy jen tak pro radost
a legraci v sálku knihovny. Vstup volný.
13. 1. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Čteme, posloucháme a povídáme si. Pravidelné odpolední setkání v knihovně nad dětskou knížkou.
Program je určen pro děti od 5 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
14. 1. od 15. 00 hodin
O lesním krmítku
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.
20. 1. od 9.30 hodin
Hejbánek – Rolnička
Hana Smotlachová
Úvodní hodina logopedických her s rytmickými nástroji. Společné chvíle rodičů a dětí obohatí, mimo
jiné, i pohybové aktivity se zpěvem a říkadly. Vhodné pro děti ve věku 2 – 3 roky s doprovodem rodiče.
Kapacita je omezena na 10 dětí ve skupině. Kurz obsahuje 10 lekcí. Koná se vždy v pátek v sálku
knihovny. Přihlášky a podrobnější informace na tel. 605 059 361.
25. 1. od 18.00 hodin
Zelené potraviny jako šance na změnu
Jana Kaplanová
Přijměte pozvání na setkání s ochutnávkou. Dozvíte se, co jsou zelené potraviny GW a co umí a jak
drobnou změnou lze podpořit naše zdraví. Lektorka se s vámi podělí o své zkušenosti s ječmenem
a chlorellou. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

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

31. 1. od 10.00 hodin
VU3V
Zahájení studia Virtuální univerzity 3. věku pod patronací České zemědělské univerzity v Praze.
Témata letního semestru 2016/2017: Dějiny oděvní kultury III a Cestování – co jste možná nevěděli.
Pokud jste v seniorském věku a máte chuť načerpat nové informace, přidejte se. Přihlášky přijímáme
do 27. ledna a jsou k dispozici v oddělení pro dospělé. Pro podrobnější informace volejte na telefon
721 390 348 nebo pište na e-mail stanikova@slavoj.cz.
1. 2. – 17. 2.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní ceremoniál za
účasti krále Abecedníka I. a jeho pohádkových pomocníků bude probíhat v sálku knihovny. Termín je
nutné předem domluvit v oddělení pro děti nebo na tel. 499 320 157.

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

