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 Knihovna v květnu 
 

 

 

Od 1. 5. do 10. 6. 2022 

Příměstský tábor - Prázdninový týden s knihovnou 

Pro děti od 7 do 12 let nabízíme program plný zábavy, her, soutěží, tvoření a výletů. 

Na stránkách knihovny jsou dostupné podrobné informace společně s přihláškou. 

 

Každé pondělí od 15.00 – 17.00 hodin 

Plaveš ve škole? 

Tak přijď do knihovny, společně to zvládneme. V dětském oddělení knihovny na tebe 

čekají studenti gymnázia, kteří se ti budou věnovat a rádi s tebou proberou vše, co 

potřebuješ.  

 

3. 5. 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 s Knihovníčkem oslavíme svátek maminek. Koná se 

v sálku knihovny. Vstup zdarma. 

 

3. 5. od 13.30 hodin 

Pohádkoterapie   

O víle a pasáčkovi 

Na pohádkovém příběhu O víle a pasáčkovi si popíšeme některé lidské vlastnosti 

a aktivně si vyzkoušíme metodu předvídání. Program je určen pro děti od 7 let. Koná 

se v sálku knihovny. Vstup zdarma. 

 

19. 5. od 20.00 hodin 

LiStOVáNí.cz: A jak se vám líbím teď? (Holly Bourneová) 

Příběh o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu. Tori je úspěšnou 

influencerkou. Její autobiografie se vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi bestsellery, 

navíc patří mezi oblíbené motivační řečníky. A to je jí teprve něco málo přes třicet! 

Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje motivujícími posty a nabádá je, aby "žily 

takový život, jaký chtějí", Tori samotné se podle těchto rad žít příliš nedaří. S mužem, 

o němž básnila na konci své knihy, už půl roku nic neměla. Vypadá to, že všichni 

kolem se vdávají a žení, mají děti a říkají, jak je svět úžasný... Ale Tori jim na to nemíní 

skočit. A tak bojuje! Tohle bude živé, humorné a peprné. Účinkují: Petra Bučková 

a Denisa Pfauserová (alt. Pavla Dostálová). 

Koná se v Městském muzeu. Vstupné: 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé. 
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11. 5. a 25. 5. 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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