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Knihovna v dubnu 

 
 

5. 4. 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 svátky jara – Velikonoce. Koná se v 

sálku knihovny. Vstup zdarma. 

 

5. 4. od 13.30 hodin 

Pohádkoterapie   

Den Země 

Každoročně se v dubnu na celém světě slaví Den Země zaměřený na ochranu životního 

prostředí. A jako každý oslavenec, tak i naše planeta dostane od dětí vlastnoručně vyrobené 

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

 

9. 4. 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.  

 

13. 4. od 17.00 hodin 

„Babičku“ od Boženy Němcové určitě znáte, ale „Dědečka“ od Václava Řezníčka 

pravděpodobně ne 

Josef Jiránek 

Seznámíte se s životem a dílem spisovatele Václava Řezníčka, o kterém jste asi nikdy 

neslyšeli. Málokdo toho vykonal pro tento region i vlast tolik, jako právě on. Upadl však 

v zapomnění a je na nás, abychom si ho právem připomněli. Budete překvapeni rozsahem 

jeho díla a činnosti. Přednáška o něm je českou premiérou od sedmdesátých let minulého 

století. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. 

 

16. 4. (sobota) 

Všechna oddělení knihovny uzavřena. 

 

20. 4. od 17.00 hodin  

Slavná románská filmová klasika 

Ondřej Slanina 

Filmové velmoci Itálie a Francie dokázaly vyprodukovat tolik vynikajících filmů v různých 

žánrech, jako málokteré jiné kinematografie na starém kontinentě. Na českém trhu se právě 

objevuje nová kniha Slavná románská filmová klasika, která důstojně reprezentuje slavné 

italské a francouzské filmy uváděné v České republice a bývalém Československu, jež diváci 

dodnes milují. S nápadem na sepsání této knihy přišli sami čtenáři a návštěvníci besed o 

filmu autora publikace Ondřeje Slaniny. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. 

 

http://www.slavoj.cz/
http://www.kralovedvorsko.cz/
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27. 4. 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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