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 Knihovna v červnu 
 

6. 6. od 17.00 hodin 

Cizinci mezi námi- mýty a fakta o migraci 

Kolik cizinců přichází ročně do ČR? Jsou to tisíce, desetitisíce či statisíce? Jsou zátěží 

pro českou společnost? A jak je to vzhledem k  situaci na Ukrajině? Dezinformace, 

informace, zdroje. Nejen o tom, kde je možné ověřitelné zprávy najít bude diskutovat 

odborník Organizace pro pomoc uprchlíkům Barbora Klinovská. Koná se v sálku 

knihovny. Vstupné dobrovolné. 

 

8. 6. 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. Tentokrát si s Knihovníčkem budeme povídat o zvířátkách ze 

ZOO. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma. 

 

8. 6. 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. 

 

13. – 24. 6. 

Škola naruby aneb ani den bez čtení  

Vyhlášení nejlepších čtenářů a posluchačů ve školním roce 2021/22. Děti, které do 

knihovny přinesou pečlivě vedené čtenářské deníčky rozdané při pasování prvňáčků, 

obdrží publikaci autorky Kláry Smolíkové Dubánek a tajný vzkaz vydanou v rámci 

projektu Knížka pro prvňáčka. Knihovna má na odměny pro děti připraveno 

200 výtisků. Rezervace termínů osobně v oddělení pro děti nebo telefonicky na 

499 318 321. 

 

15. 6. Uzávěrka soutěže 

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. 

 

17. 6. od 13.30 hodin 

Pohádkoterapie   

Čuprděda 

Čuprděda je dědeček, jak má být. Pro svá vnoučata, která k němu přijela na prázdniny, 

si připravil cestu kolem celého světa. Pojďte s nimi utíkat před stádem bizonů nebo se 

jen tak brouzdat po mořském pobřeží. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se 

v sálku knihovny. Vstup zdarma. 
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