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NOC S ANDERSENEM JIŽ POTŘINÁCTÉ

Čtvrtek 15. května 2014 / 17.00 hod. / klub Tyjátr
Tentokrát se pohádková noc konala přesně v den výročí velkého 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena, a to 4. dubna. Ihned po 
skončení otevírací doby se začaly do knihovny trousit děti ověšené 
spacími pytli, podložkami na spaní a dalším nezbytným vybavením. 
Dokonce jsme obdrželi i plech plný pizzy, sladkého pečiva a několik 
dvoulitrových džusů. Všechno tohle, včetně potravin zajištěných 
knihovnou, nám přišlo velice vhod, protože program jsme měli velmi 
nabitý. Nejdříve každý představil svou oblíbenou knížku, pak jsme 
sehráli turnaj v pexesu a oblíbenou soutěž kufr. Mezitím se za okny 
pomalu setmělo a nastal ten správný čas vydat se po stopách pana 
továrníka Ettla, původního majitele Fabriky. Ten, jak jsme se dověděli, 
navštívil po mnoha letech nedávno naše město a při jeho prohlídce 
ztratil velmi cennou věc. Celý zoufalý se na nás obrátil s žádostí o 
pomoc. A my slíbili. Vždyť jsme měli posily ve 26 odvážných dětech. 
Ty se v pěti skupinách vydaly na tajemnou cestu. Zprávy nás dovedly 
až ke kašně v sousedním parku. Tam jsme našli osmery klíče, mezi 
nimiž měly být i ty správné - od místa s pokladem. Název místa jsme 
vyluštili v osmisměrce a pak šli klíče vyzkoušet. Tato část večera byla 
velmi napínavá, protože jsme v kašně nenašli všechny avizované klíče 
(moderní technika v podobě detektoru kovu poněkud selhala) a nebylo 
jisté, že bibliobox, v kterém byl poklad ukrytý, otevřeme. Až poslední 
svazek byl ten správný a truhla s pokladem za svitu baterek byla 
vynesena do knihovny. Kromě sladkostí a zcela nových knihovnických 
odznáčků zde byly i dvě knihy Václava Čtvrtka navozující další program. 
Každá skupina z písmenek připsaných ke zprávám sestavila jméno 
pohádkové postavičky, pak si přečetla nedokončený příběh a sama se 
pokusila ho dovyprávět a domalovat obrázky. Věděli jste například, že 
Forman Šejtroček vezl bábu z Jičína do Svitav? Tyto příběhy se pak 
staly naším společným večerníčkem. 
Druháčci se kolem půl jedné uložily ke spánku, starší děti ale zdaleka 
ještě spát nechtěly. Vyrazily na krátkou noční stezku odvahy, kolem půl 
třetí pak do svých spacáků zalézaly i ony. Ráno někteří vstaly již v půl 
sedmé, aby stačily dočíst rozečtenou knihu a užít si čas s kamarády. 
Po sladké snídani jsme pořídili ještě pár fotek na památku a další spaní 
nejaktivnějších dětských čtenářů ve svitavské knihovně skončilo….

VEČER POD LUCERNOU S VÁLEČNÝM 
VETERÁNEM PLK. PAVLEM VRANSKÝM
Městská knihovna ve Svitavách společně 
s Gymnáziem Svitavy, SKS Svitavy a 
univerzitou třetího věku vás srdečně zvou na 
další Večer pod lucernou, tentokrát s přímým 
účastníkem bojů ve druhé světové válce.
Pavel Vranský se narodil 29. dubna 1921 v 
Lipníku nad Bečvou. Po vzniku protektorátu 
se nesmířil s německou okupací a v roce 
1939 odešel do Polska a následně do 
SSSR. Prodělal výcvik u československé 
vojenské jednotky a v roce 1941 byl zařazen k 

KNIŽNÍ TIP NA KVĚTEN
Analfabetka, která uměla počítat - Jonas Jonasson
Druhý humoristický román Jonase Jonassona vypráví příběh 
černošské dívky Nombeko Mayeki, která přestože neumí číst, 
velmi dobře rozumí matematice. Postupně se dopracuje až 
na pozici, ve které navrhuje jaderné hlavice... Ve Švédsku 
vyšel román na podzim 2013 a okamžitě vzbudil ohlas 
srovnatelný se Stoletým staříkem, který tu byl dva roky po 
sobě nejprodávanějším románem.

NOC S ANDERSENEM JIŽ POTŘINÁCTÉ VEČER POD LUCERNOU S VÁLEČNÝM 

československému vojsku na Blízkém východě. Účastnil se bojů 
u Tobruku. Konec války strávil ve službách britského Královského 
letectva, kde působil u 311. čs. bombardovací perutě RAF. Po návratu 
do Československa létal na upraveném vojenském letounu Liberator 
mezi Prahou a Londýnem jako dopravní letec a pracoval u ČSA jako 
překladatel z angličtiny. V 55 letech odešel do důchodu, s manželkou 
pořádal rekreační dětské pobyty v Jizerských horách.
Stále působí jako místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu, 
je nositelem mnoha českých i zahraničních vyznamenání.
Akce se koná v rámci oslav konce 2. světové války, a to pod záštitou 
starosty města Svitavy Mgr. Davida Šimka.

VÝTVARNÝ WORKSHOP S KNIHOU
Městská knihovna ve Svitavách pořádá k 
Mezinárodnímu dni rodiny výtvarnou dílnu s 
Mariou Kulina, ilustrátorkou knihy Emušáci - 
Ferda a jeho mouchy, kterou vydala společnost 
Scio a věnuje se rozvoji emoční inteligence 
dětí. Kniha podporuje představivost dětí a je 
určena pro společné čtení a povídaní rodičů a 
dětí, příběhy v knize jsou zaměřeny pokaždé 
na jinou emoci, děti řeší, jak naložit s danou 
situací v příběhu, pro rodiče přináší rady, jak 
s danou emocí pracovat.V rámci workshopu 

Pátek 16. května 2014 / od 17.00 hod. / dětské oddělení

LITERÁRNÍ TOULKY PO SVITAVSKU III LITOMYŠL

Městská knihovna ve Svitavách připravila pro zájemce o literaturu 
putování po místech, která jsou v našem regionu spjata s významnými 
českými spisovateli, jejich životem, tvorbou a dílem. 
První toulky v roce 2013 směřovaly především na Litomyšlsko, druhé 
toulky na Poličsko. Pod vedením PaeDr Milana Báči, ředitele svitavského 
gymnázia a autora knížky „Literární toulky po Svitavsku“, se tentokrát 
vydáme ze Svitav do Litomyšle. Projdeme se městem a zastavíme 
se u míst, kde žili velikáni české literatury A. Jirásek, B. Němcová, T. 
Nováková, M. D. Rettigová a další, navštívíme barokní divadélko na 
zámku a Portmoneum – Museum Josefa Váchala a na litomyšlském 
hřbitově se podíváme k hrobům některých literátů. 
Putování začne v sobotu 31. května 2014 odjezdem zvláštního autobusu 
v 9.00 hodin z parkoviště u Fabriky. Příspěvek Kč 80,-- bude vybírán při 
vstupu do autobusu. Návrat do Svitav je plánován okolo 14. hodiny. 

Doporučujeme zájemcům, aby si účast na literárních toulkách rezervovali 
v Městské knihovně ve Svitavách, tel. 461 533 295, mobil: 604 776 414, 
e-mail: knihovna@booksy.cz.

si děti vyrobí svoji vlastní knihu (leporelo) a dozví se něco o ilustrování 
knih. Zveme celé rodiny ke společné výtvarné práci do dětského 
oddělení knihovny.

Sobota 31. května 2014 / 9.00 hod. / odjezd od Fabriky


