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 Knihovna v říjnu 
 

      Týden knihoven (3. 10. – 8. 10. 2021) 

 

1. – 2. 10. od 13.00 – 18.00 hodin 

Albi Game Day Tour 2022 

Populární festival deskovek v sálku Městské knihovny Slavoj. Je pro vás připraveno na dvacet 

různých her i turnaj o ceny ve hře UFO. Udělejte si s rodinou herní víkend a přijďte. Vstup volný. 

 

1. 9. – 11. 11. 

Mít své místo – Noc venku 

Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 7. ročníku Noci venku, 

která proběhne 24. 11. 2022. Formát max. A3, technika volná. Vybrané práce, odevzdané do 

dětského oddělení knihovny, budou vystaveny v předsálí Hankova domu v den konání akce.  

 

3. 10. – 8. 10. 

Registrace do knihovny zdarma 

Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne knihoven.  

 

12. 10. 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. 10. od 17.00 hodin 

LiStOVáNí: Listování slaví 20 let! 

Přijďte oslavit s Lukášem Hejlíkem, Věrou Hollou, Pavlem Oubramem a Alanem Novotným 

dvacetileté trvání Listování. Hercům prošlo rukama již více než sto vybraných titulů, které byly nám, 

divákům, interpretovány v podobě scénického čtení. Koná se v městském muzeu. Vstupné 150,- Kč. 

Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé. 

 

Od 17. 10. 

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.    

 

18. 10. 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 se skřítkem Knihovníčkem budeme slavit svátek Halloween. Koná se v sálku 
knihovny. Vstup zdarma. 
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19. 10. od 17.00 hodin  

Čtenáři sami sobě – čtenářský klub pro dospělé 

Máte své oblíbené knihy? Také vás baví si povídat o tom, co jste právě dočetli? Chcete doporučit 
nebo naopak si nechat poradit? Objevte nové autory. Když to jde v Anglii, proč by to nešlo ve 
Slavoji. Občerstvení zajištěno. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný. 

 

22. 10. od 15.00 hodin  

O pejskovi a kočičce 

Loutkové divadlo Klíček 

Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč dospělí.  

 

24. 10. od 13.30 hodin 

Pohádkoterapie   

Strašidelné pohádky 
Halloween – čas duchů, strašidel, čarodějnic a vydlabaných dýní je tu! Přijďte si poslechnout 
strašidelný příběh a vyrobit originální halloweenskou dekoraci. Program je určen pro děti od 7 let. 

Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma. 
 
26. 10. od 17.00 hodin 

Cestovatelská fotografie -  focení v extrémních podmínkách  

Lukáš Brychta 
Nechte si prostřednictvím krásných fotografií povyprávět o tom, jak se fotí v extrémních 
podmínkách. Na místech ležících výše než 5000 metrů nad mořem, za severním polárním kruhem, 
na pobřežích bičovaných vichřicemi, ledovcích, nebo poušti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 
100,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé. 
 

Připravujeme: 

2. 11. od 17.00 hodin 

Život s vášní a čokoládou 

Marcela Krčálová 

Čokoláda jako potěšení, jako lék, jako přítel. V průběhu večera ochutnáte 10 druhů poctivých 

českých čokolád Jordi´s, vyráběných s láskou a péčí už více než dvanáct let. Počet účastníků je 

omezen. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 80,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé. 
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