
LÁSKA V MOLL � Milena Holcová
Příběh Sylvy, Marie a Jana přibližuje dilemata a kontro-
verze pozdního milostného života, důstojnos� a smr�. 
Staví před nás ale také závažné otázky: kdy a jak vzdáme 
život, kdo o tom má právo rozhodnout a kde jsou hranice 
naší i cizí důstojnos�.
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POETICKÁ ČAJOVNA S PETREM HRUŠKOU
Městská knihovna ve Svitavách společně s 
Drama�ckou školičkou a Čajovnou a kavár-
nou Namaste vás srdečně zve na autorské 
čtení a besedu s básníkem, literárním his-
torikem a redaktorem Petrem Hruškou. 
Petr Hruška učí českou literaturu na Ost-
ravské univerzitě a Masarykově univerzitě 
v Brně. Píše do časopisu Respekt, spolu-
organizuje literární fes�valy, je autorem 
sbírek Měsíce (1998), Vždycky se ty dveře 
zavíraly (2002), Darmata (2012) atd. 
Za sbírku Darmata obdržel v roce 2013 
Státní cenu za literaturu.

PODPIS VŠECH VĚCÍ � Elizabeth Gilbertová
Román sleduje osudy nadané Almy Whi�akerové (dcery 
smělého a charisma�ckého botanického objevitele), jež 
se snaží osamostatnit ve světě rostlin a vědy. Za�mco 
studium mechů vede Almu blíž a blíž k záhadám evolu-
ce, muž, kterého miluje, ji táhne opačným směrem – do 
království duchovna, božství a zázraků.

ZLODĚJKA KNIH � Markus Zusak
Příběh Liesel, která se během druhé světové války do-
stane do pěstounské rodiny Hanse Hubermanna a jeho 
ženy Rosy, aby zde začala nový život. Liesel se snaží za-
padnout – doma i ve škole, kde si z ní spolužáci utahují, 
protože neumí pořádně číst. Liesel je odhodlaná situaci 
změnit s jednostrannou posedlos� rodícího se učence.

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM

Projekt Listování je cyklus scénického čtení, který představuje zajímavé 
knihy formou akční zábavy. Jde o hodinové představení, prostřednictvím 
kterého se diváci seznámí s dějem, jazykem i atmosférou knihy. Oslo-
vuje nejen mladou generaci, ale získal si i dospělé publikum (na šíření 
čtenářství po školách má projekt záš�tu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy). Autorem projektu je herec Lukáš Hejlík. Městská knihovna 
ve Svitavách vás srdečně zve na Listování s knihou Go�land, která se v 
době svého vydání stala bestsellerem. Autor  - polský novinář Mariusz 
Szczygiel  - v ní přináší netradiční pohled na české dějiny. Listování s kni-
hou Go�land se uskuteční v pondělí 9. února ve 20.00 hodin v klubu 
Tyjátr, vstupné je 80 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v 
Městské knihovně ve Svitavách.

V PÁTEK 30.1. 2015 JE DĚTSKÉ ODDĚLENÍ OTEVŘENO OD 9:00 DO 18:00.

Poe�cká čajovna se uskuteční v úterý 27. ledna v 18.00 hodin v Čajov-
ně a kavárně Namaste Svitavy.

LEGENDA O PISTOLNICI MURPHYOVÉ � Eoin Colfer
Willy a jeho bratr Marty musí nedobrovolně trávit prázd-
niny v knihovně. Po celou dobu je zde hlídá strašlivá paní 
Murphyová, legendární knihovnice. Kluci se jí právem 
obávají, ale postupně se hra mění v zajímavý boj s pře-
kvapivým rozuzlením, kdy kluci přeci jen najdou vztah ke 
čtení.

O LÍNÉ BABIČCE � Alena Kastnerová
Většina babiček jsou elegantní, upravené dámy, které 
mají vždy doma uklizeno, napečeno a kdykoli pohlídají 
vnoučata. Babička z naší knížky je ale úplně jiná: neva-
ří, nepere, neuklízí, nehlídá vnoučata, i když je má ráda. 
Místo toho si plní svá dávná přání, která celý život střá-
dala do starého škapulíře.

STRAŠIBRAŠI ANEB TAJEMSTVÍ VĚŽE V KAMSEHRABECH � 
Miloš Kratochvíl
Baf a Bubu sice chodí jako všechna ostatní strašidla do 
strašidlácké školy, jenomže je strašení nebaví a příliš jim 
nejde. S jejich nešikovnos� to dojde tak daleko, že jsou 
jednoho dne nuceni uprchnout před hněvem strašmistra 
a dostávají se do věže zapadlého městečka Kamsehraby. 

KOČKA SÁRA A JEJÍ PŘÁTELÉ � Naďa Kučerová
Příběh Sáry začíná ve chvíli, kdy ji odvedou ještě jako 
koťátko od maminky a sourozenců a dostane se k no-
vým majitelům. Co všechno prožívá, jak poznává nové 
kamarády? Seznámíte se s Katkou, kosem, kocourkem 
Oskarem a dalšími kamarády. S každou kapitolou budete 
víc rozumět vašim domácím mazlíčkům.

BRAMBORY NA VLOUPAČKU � C. I. Sundberg
Märtha, Lumen, Motyka, S�na a Anna-Greta se v do-
mově důchodců Diamant ukrutně nudí. Jídlo je nevalné, 
zacházení špatné, mají málo pohybu a vedení šetří, kde 
může. To by se měli lépe i ve vězení! Märtha dostane 
geniální nápad – spáchají trestný čin a budou odsouzeni. 
Nějaký majetkový zločin, malou akci.
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