Knihovna v březnu - měsíci čtenářů
Od 1. 3.
Prodej vyřazených knih
Vyřazené knihy z fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny. Knihy jsou umístěné ve
venkovním skladu knihovny. O svém zájmu informujte službu v čajovně nebo v oddělení pro
dospělé. Přístupné v provozní době knihovny.
1. 3. – 13. 11.
Lovci perel – čtenářská soutěž
Přečtěte perlorodku a přijďte si pro moriony. Zahájení 7. ročníku soutěže na podporu čtenářské
gramotnosti. Vyhlášení výsledků a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne při akci Den pro
dětskou knihu dne 28. 11. 2020. Podrobná pravidla jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na
www.slavoj.cz.
3. 3. – 25. 3.
Internet pro začátečníky
Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních komunikačních technologií.
Od 3. 3. do 25. 3. proběhne celkem osm dvouhodinových lekcí. Výuka bude probíhat po 4 týdny
vždy v úterý a ve středu 9.00 do 11.00 hodin. Kurzovné 200,- Kč. Počet míst je omezen.
Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním oddělení. Více informací na tel. číslech
499 318 320 a 721 390 348.
4. 3. od 17.00 hodin
Divokým Švédskem s 2měsíčním prckem
S naším dvouměsíčním prckem jsme se vydali na sedmi týdenní dobrodružnou cestu plni
odhodlání a nadšení. Chcete na vlastní oči poznat, jaké je to cestovat s kojencem, jaké to přináší
radosti i strasti? Rady a tipy pro cestování s malými dětmi i spousta zábavy a smíchu a to vše
formou komentovaných fotografií a videa. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč.
od 9. 3.
Božena Němcová – 200. výročí narození
Pořad pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Termín je nutné předem domluvit
osobně v oddělení pro děti nebo na tel. 499 318 321. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
10. 3. od 10.00 hodin
Nenechte mozek zlenivět
Stanislava Benešová
Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním paměťových strategií jako
asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je nejen funkční,
ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
11. 3. od 17.00 hodin
Sám sobě fyzioterapeutem. Krční páteř
Jana Saifrtová
Pro velký zájem opakujeme celý kurz od krční páteře až po tejpování. Jak pečovat o své tělo když
bolí a jak bolesti předcházet? Přijďte se naučit, jak svému tělu můžete pomoci se správně hýbat.
Vezměte si pohodlné oblečení a přineste s sebou karimatku. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 100,- Kč. Počet míst omezen, nutná rezervace v oddělení pro dospělé!

13. 3. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Tentokrát dětem skřítek Knihovníček představí různá povolání. Koná se v sálku
knihovny. Vstup volný.
14. 3. od 15.00 hodin
O mlsné koze
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny.Vstupné dospělí 30,- Kč,děti 20,- Kč.
16. 3. od 17.00 hodin
Čteme pejskům pro rodiče s dětmi
Vladimíra Kasalová
Věděli jste, že pouhá přítomnost psa v místnosti způsobuje, že čtení jde malým čtenářům lépe?
Vezměte si svou oblíbenou knížku a přijďte si to vyzkoušet do naší knihovny! V rámci akce“ březen
– měsíc čtenářů“ budete mít jedinečnou příležitost potkat canisterapeutické psy Ladynku a Baryčka
a číst jim. Zjistíte, že jsou to skvělí a trpěliví posluchači! Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
18. 3. od 18.00 hodin
LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM (Mikal Hem)
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka by mohla
sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás všechna tajemství tohoto řemesla – jak
se dostat na vrchol, jak se na něm udržet, a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu
můžete najít od těch nejúspěšnějších vůdců, Kim Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae
Ceaușesca. Kniha novináře Mikala Hema skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem a
bude jistě živnou půdou pro interpretaci projektu LiStOVáNí. Účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří
Ressler) a Patrik Bořecký. Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení
pro dospělé.
20. 3. od 13:30 hodin
Pohádkoterapie - Čteme pejskům
Vladimíra Kasalová
Věděli jste, že pouhá přítomnost psa v místnosti způsobuje, že čtení jde malým čtenářům lépe?
Děti, přijďte si to vyzkoušet. Přineste si s sebou vaši oblíbenou nebo právě rozečtenou knížku a
krátký úryvek z ní přečtěte našemu živému psímu kamarádovi. Program je určen pro děti od 7 let.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
25. 3. od 17.00 a 18.30 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 jaro. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. Pro velký zájem pořádáme
dvakrát, přesto je počet míst omezen a je nutná rezervace a nahlášení zvoleného času v oddělení
pro dospělé!

