Knihovna v září

6. 9. 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 budeme s Knihovníčkem povídat o tom, co všechno se děje v trávě. Koná se
v sálku knihovny. Vstup volný.
12. 9. od 20.15 hodin
LiStOVáNí - ROGER KROWIAK, vlastní zbraní zblízka (kolektiv autorů)
Agent Roger Krowiak, muž s ocelovými svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem,
připlouvá do přístavu stověžaté Bratislavy, hlavního města Polska. Zaplétá se do složité hry kontrašpionáže
a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy světa. Kultovní kolektivní román psali tehdy nejlepší slovenští
spisovatelé, ti nejlepší čeští ho pak překládali. Komiks s originálními kresbami mistra Danglára uvádí po
letech v život projekt LiStOVáNí, poslední výstřel totiž ještě nezazněl! Účinkují: Lukáš Hejlík, Věra Hollá,
Pavel Oubram. Koná se v Městském muzeu, vstupné 150,- Kč.
14. 9. 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.
16. 9. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Konec zlobení – Zuzana Pospíšilová
Po letních prázdninách nastupuje do školy nová paní učitelka. A hned je ji přidělena třída plná výrostků
a zlobivců, kterou nikdo nechce učit. Začátky pro ni nejsou vůbec jednoduché. Dokonce uvažuje o tom, že
školu opustí. Naštěstí ale získá na svou stranu spojence, který ji díky svým kouzelným schopnostem bude
pomáhat zlobivé žáky polepšit. Zda se jim to společnými silami podaří, už neprozradíme, ale společně si
přečteme. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
19. 9. – 30. 9.
Slavnost Klíčování
Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost Pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel. čísle 499 318 321.
21. 9. od 17.00 hodin
Tibetské mísy
Věra Radoňová
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben, dešťová hůl a ostatní
nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a pohodě. Přijďte se příjemně naladit na
podzim. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 100,- Kč. Počet míst je omezen, využijte předprodej vstupenek
v oddělení pro dospělé.

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

