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Knihovna v lednu 
 

 

1. 12. – 14. 1. 2022  

Vzdělávání v knihovně - příjem přihlášek  

Na neformální vzdělávací aktivity pro dospělé, které budou probíhat od 1. 2. 2022, se lze přihlásit 

osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz. 

Španělština pro začátečníky. Lektorka: Silvie Vernerová (koná se v úterý od 17.00 hodin v sálku 

knihovny)  

Němčina pro začátečníky/mírně pokročilé. Lektor: Mgr. Ladislav Matras (koná se v pondělí od 17.00 

hodin v sálku knihovny)  

Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách www.slavoj.cz/sluzby v sekci 

vzdělávání. 

 

4. 1. od 13.30 hodin 

Pohádkoterapie 

Po stopách Tří králů 

Čas vánočních svátků uzavřeme povídáním o putování tří mudrců z východu do města betlémského. 

Čeká vás hodinka čtení a zábavných aktivit. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku 

knihovny. Vstup zdarma. 

  

12. 1. 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. Skřítek Knihovníček nás zavede do říše pohádek, kde vítězí dobro nad zlem. Koná se v 

sálku knihovny. Vstup zdarma. 

 

12. 1. 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. 

 

22. 1. od 15.00 hodin  

Kocour v botách 

Loutkové divadlo Klíček 

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

vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti. 

 

24. 1. 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. 
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