
Knihovna v březnu - měsíci čtenářů 
 

 

1. 3. – 18. 11. 

Lovci perel – čtenářská soutěž 

Přečtěte perlorodku a přijďte si pro moriony. Zahájení 8. ročníku soutěže na podporu čtenářské 

gramotnosti. Vyhlášení výsledků a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne při akci Den pro 

dětskou knihu dne 26. 11. 2022. Podrobná pravidla jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na 

www.slavoj.cz.  

 

Od 1. 3. 

Operace Anthropoid - výstava 

Okolnosti parašutistického výsadku vyslaného během 2. světové války z Velké Británie na území 

Protektorátu Čechy a Morava a důsledky atentátu. Výstava v prostorách městské knihovny. 

 

2. 3. a 16. 3. od 17.00 do 19.00 hodin 

Minikurz sebeobrany pro ženy 

Bára Vodochodská Machková 

V kurzu se naučíte úplné základy sebeobrany. Dozvíte se, jak se vyhnout konfliktu, jak si bránit 

svoje hranice nebo jak se zachovat v konfliktní situaci. Přihlášky na machkova@moderni-

sebeobrana.cz. Koná se v sálku knihovny. Kurzovné 500,- Kč. 

 

9. 3. od 17.00 hodin 

Dotek hypnózy 

Šimon Pečenka 

Populárně-naučná a interaktivní přednáška pro všechny, které zajímá obor hypnózy 

a hypnoterapie. Hypnózu stále obestírá mnoho nesmyslných pověr a mýtů. Pro některé má 

dokonce punc jakési mystické dovednosti. Jak je to ve skutečnosti, se přesvědčíte sami pod 

vedením hypnoterapeuta a popularizátora hypnoterapie Šimona Pečenky, C.Ht – místopředsedy 

Českého spolku hypnoterapeutů. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč.  

 

19. 3. od 15.00 hodin  

O mlsné koze 

Loutkové divadlo Klíček 

Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny.Vstupné dospělí 30,- Kč,děti 20,- Kč. 

 

21. 3. od 17.00 hodin 

Tibetské mísy 

Věra Radoňová 

Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben, dešťová hůl 

a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a pohodě. Přijďte se 

příjemně naladit na jaro. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 80,- Kč. Počet míst je omezen. 

Předprodej v oddělení pro dospělé! 

 

23. 3. od 17.00 hodin 

Jóga smíchu  

Dáša Rýdlová 

Jóga smíchu je zdravá a hravá. Smích ve skupině lidí je nakažlivý a smíchocviky provádí každý 

účastník, jak může a jak má chuť. Podstatou jógy smíchu je dobrá vůle se smát. Máte zájem 

ochutnat? Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. 
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23. 3. od 10.00 hodin 

Královédvorské Knihomrně   

Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života – 

Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem přivítáme jaro, na které se všichni těšíme. Koná se v sálku 

knihovny. Vstup zdarma. 

 

23. 3. od 13.30 hodin 

Pohádkoterapie   
Jaro je tu! - Andrea Popprová 
Sourozenci Lucka, Jenda a Martínek jedou s rodiči na víkend k babičce a dědovi. Každoročně se 

u nich totiž slaví masopust. Je to veliká událost, kterou si nemohou rozhodně nechat ujít.  Program 

je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma. 

 

28. 3. od 20.00 hodin  

Cooking show VAŘÍME Z VODY  

LiStOVáNí z knihy U nás v Evropě (Markéta Hejkalová) 

Po téměř deseti letech se projekt LiStOVáNí vrací na své věrné scény s cooking show U nás 

v Evropě, knihou která vychází ze stejnojmenného televizního pořadu. V průběhu večera navštívíte 

s modrožlutým moderátorem Lukášem Hejlíkem země Evropské unie, seznámíte se s vybranými 

deseti evropskými tatínky, které ztvární Alan Novotný. Společně uvaříme hutný euroguláš, těšte se 

na velkou divadelní kuchařskou show! Účinkují: Lukáš Hejlík a Alan Novotný. 

Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.  

 

30. 3. od 18.00 hodin  

Barma & Vietnam  

Alena a Jirka Márovi 

Při povídání o expedici po Barmě a Vietnamu vám Alena a Jirka Márovi prozradí tolik exotických 

zážitků, že budete jen nevěřícně kroutit hlavou. Vysvětlí vám, jak se žije na plovoucích ostrovech 

a proč rybáři pádlují nohama. Uvidíte videozáběry z balónu na krajinu plnou chrámů i ranní 

rozcvičku důchodců v ulicích Hanoje. Dozvíte se zajímavosti ze života obyčejných lidí i o císaři, 

který měl 300 manželek. Nahlédnete do skvělých asijských kuchyní, ale také uslyšíte, jak lehce se 

dá jídlem otrávit. Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých 

koutů světa. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 80,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.  

 

 

 

 

 

 

 


