Knihovna v únoru
21. 1. – 15. 6.
Černobílé obrázky na téma Svět Boženy Němcové – výtvarná soutěž
21. ledna uplynulo 160 let od úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Připomeňme si spisovatelku, jejíž
jméno máme spojeno s pohádkami, pověstmi i povídkami. Podívejme se do míst, kde strávila svůj
život. Černobílé obrázky ztvárněné jakoukoliv technikou zasílejte na adresu knihovny nebo na e-mail
knihovna@slavoj.cz. Nejpovedenější obrázky formátu A3, A4 budou ohodnoceny věcnými cenami a
vybrané otištěny ve sborníku vydaném na podzim roku 2022.
Od 7. 2.
Plaveš ve škole?
Přijď do knihovny. Každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin budou v dětském oddělení připraveni
studenti gymnázia, kteří ti dobrovolně pomohou právě s tím, co ti nejde, nebo si chceš procvičit.
3. 2. od 20.00 hodin
Když panda tančí (James Gould-Bourn)
Nové LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem
Podaří se Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět důvěru jediného syna? Koná se v městském
muzeu. Vstupné 120,- Kč.
8. 2. 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 si užijeme spoustu zimních radovánek. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
9. 2. 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.
14. 2.
Mezinárodní den darování knih
Udělejte radost a věnujte knihu komukoliv z vašeho okolí. Přestože svátek myslí především na děti
a na jejich vztah ke čtení, dobrá knížka určitě potěší každého z nás.
14. 2. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Detektivové – kniha Zuzany Pospíšilové
Kniha Detektivové vypráví o pětici chlapců, kteří se snaží vyřešit detektivní zápletku. Objevením
klíčových důkazů nenechají naši hrdinové policii na holičkách.

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

Příběh zábavnou formou děti seznámí s prací detektiva a samy se naučí sestavit tzv. policejní identikit.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
14. 2. – 25. 2.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní ceremoniál za
účasti krále Abecedníka I. nebo královny Abecedky I. a jejich pohádkových pomocníků bude probíhat
v sálku knihovny. Termín je nutné předem domluvit osobně v oddělení pro děti nebo na tel.
499 318 321.
19. 2. od 15.00 hodin
Janka a drak Kruťák
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 30,- Kč dospělí, 20,- Kč děti.
Do 20. 2.
Anketa dětí o nejoblíbenější knihu roku 2021
Zapojte se do hlasování o nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v roce 2021. Hlasujte na
knihovna@slavoj.cz nebo vyplňte anketní lístek v oddělení pro děti.
23. 2. od 17.00 hodin
Kde ženy vládnou
Kateřina Karásková
Kulturně-cestopisná přednáška s projekcí zavede posluchače do míst, kde jsou za slabší pohlaví
považováni muži. Ženy nad nimi vynikají v logickém uvažování i v matematice. Jsou schopnějšími
obchodnicemi a manažerkami. Děti dostávají příjmení po matkách a majetek dědí výhradně dcery.
Navštívíme Zapotécké indiány z Tehuantepecké šíje v jižním Mexiku, Národ Minangkabau na
indonéské Sumatře a nenápadné Khásíy na severovýchodě Indie, u kterých došla ženská nadvláda až
tak daleko, že za emancipaci bojují muži. Přednáška je postavena na zábavných
a inspirativních historkách. Fotky, malby, videa a hudba dokreslují atmosféru setkání s místními lidmi.
Animované ilustrace vysvětlují základní rysy každého kmene. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 50,- Kč.

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

