
NO JO, MEDV D! / Hubert Schirneck
Medv d brýlatý ije sám v malém srubu v lese, umí íst a psát a rád 
poslouchá rádio. A taky je vá nivý odborník na p ísloví. Pí e si je na 
malé kousky papíru, má jich stovky. Ne v dy ale ví, co které znamená, 
a n kdy je trochu zmatený. Ale co na tom zále í, v ty jako Jablko 
nechodí po horách, ale po lidech  zní p ece skv le! Ve vzru ujícím 
medv dov  ivot  se toho d je spousta: potká kouzelníka, u í se 
létat. V echno se ale zm ní jednoho dne, kdy se objeví medv dice...
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JAKO VODA / Wally Lamb
Annie Ohová, man elka, matka a výtvarnice ve st edních letech 
zp sobila ve své rodin  zem t esení. Po dvaceti sedmi letech 
man elství se rozhodla opustit svého mu e, s ním  má t i d ti. 
Zamilovala se do Viveky, bohaté, kultivované a sebev domé 
manhattanské obchodnice s um ním, která jí pomohla k 
profesionálnímu úsp chu. Annie a Viveca plánují svatbu, co  ale 
vyvolává smí ené reakce a otevírá Pando inu sk í ku s tajemstvími...

CHLAPEC, KTERÝ ROZDÁVAL SNY / Luca di Fulvio
New York, 1909. Zaoceánským parníkem spolu s dal ími p ist hovalci 
z celého sv ta dorazí mladá ena se svým malým synkem. Pocházejí z 
Itálie, z oblasti, kde panují tém  st edov ké pom ry, aby si v Americe 
splnili sv j sen o lep ím ivot . Jejich nad je v ak záhy utrpí trhliny, 
nebo  ve zbída elém italském ghettu v newyorské tvrti Lower East 
Side, kde najdou úto i t , diktují pravidla brutální gangste i a jejich 
kriminální poskokové. Pokud chcete p e ít, nesmíte m nit pravidla.

DEN POEZIE
M stská knihovna ve Svitavách se v m síci listopadu zapojí do celostátního 
festivalu  Den poezie, tentokrát na téma ivá poezie. B hem týdne od 16. 
do 20. listopadu zahájíme festival na základních a st edních kolách 
prezentací zajímavých ukázek sou asné poezie. Na st edu 18. listopadu je 
p ipravena p edná ka Jany Trojanové na téma zásady recitace, praktická 
dílna zam ená na pomoc s výb rem text  k p ednesu a ukázky práce 
ú astník  lo ské recita ní sout e.
Program:
- 14:00 - 15:00 p edná ka s here kou, recitátorkou a moderátorkou, astou 
porotkyní recita ních sout í v okresním i krajském kole Wolkerova Prost jova 
Janou Trojanovou na téma zásady a chyby v recitaci 
- 15:00 - 15:30 p estávka na malé ob erstvení 
- 15:30 - 16:30 práce s knihami a texty, výb r text  (nejen poezie) vhodných k 
recitaci, spolupráce s bývalými recitátory (rady ohledn  vhodnosti text , 
p im enosti v ku recitátora, ...)
- 16:30 - 17:00 p estávka na malé ob erstvení
- 17:00 - 18:00 podzimní p ehlídka recitace (ukázka p ednesu lo ských recitátor )
Programu je mo no zú astnit se nap . pouze v jednom bloku. Zváni jsou 
áci, studenti, u itelé a rodi e a v neposlední ad  i v ichni milovníci 

um leckého p ednesu.

V úterý 3. listopadu se uskute ní dal í p edstavení z cyklu Listování, který 
seznamuje diváky se zajímavými knihami formou ak ní zábavy. Tentokrát 
p jde o skandinávskou psycho-grotesku zpracovanou na základ  dvou 
novel védského spisovatele a herce Jonase Karlssona. Hrdinou novely 
Místnost je a  chorobn  pedantský referent státního ú adu, který jednoho 
dne objeví na ú ad  tajnou místnost. V jeho chování se brzy za íná 
projevovat neukojitelná touha po moci a mezi kolegy tak brzy za ne platit za 
podivína. V druhé novele Faktura pracuje hl. hrdina na áste ný úvazek ve 
videop j ovn , ob as se setká s hrstkou p átel, jeho ivot je rutina a  do 
okam iku, kdy mu p ijde záhadná faktura na 5,7 milion  védských korun. 
Ú inkují: V ra Hollá, Luká  Hejlík a Gustav Ha ek (alt. Pavel Oubram), místo 
konání Fabrika (stolová úprava), za átek v 18.30 hodin, vstupné 80,- K .  

POZVÁNKA NA K EST KNIHY

M stská knihovna ve Svitavách Vás srde n  zve na k est knihy Martina 
Sodomky Jak si postavit d m. Jde o poslední autorovu knihu z Edice 
technických pohádek. K est se uskute ní v pátek 6.listopadu v 18.00 hodin 
v Kavárn  V Parku, knihu pok tí zednický mistr Miroslav My ka, zahraje 
kapela Marx on Mars. 

U ÍME SE S TOBIÁ EM
Ji  t etím rokem realizujeme projekt U íme 
se s Tobiá em, který se v nuje d tem se 
specifickými problémy u ení a e i. 
Ve fondu knihovny najdete logopedické a 
didaktické pom cky; tento rok jsme dokoupili 
tzv. Motanice, které rozvíjí logiku a zru nost, 
dále výukové karty Logico primo a Logico 
piccollo ur ené k roz í ení slovní zásoby, 

tená ských dovedností, prostorového i 
vizuálního vnímání. Vhodné pro d ti s 
poruchou tení jsou i audioknihy a komiksy. 
Rodi m a pedagog m M  je ur ena 
p edná ka PhDr. Pavly Sychrové, PhD. 
nazvaná Jak na výslovnost aneb zvládni 
hlásky, písmena, která se uskute ní ve 

st edu 18. listopadu v 17.00 hodin v aule Fabriky. P edná ka je zam ena 
na logopedii v praxi  - jak s d tmi správn  nacvi ovat jednotlivé hlásky a v 
jakém po adí. 

DEN PRO D TSKOU KNIHU
Konec listopadu je v knihovnách v nován d tské knize a d tskému 

tená ství. M stská knihovna ve Svitavách se ke Dni pro d tskou knihu 
ka doro n  p ipojuje workshopem s oblíbeným autorem d tských knih. V 
leto ním roce nás nav tíví spisovatelka, scénáristka a lektorka 

Klára Smolíková. Ji  v prvním listopadovém 
týdnu bude v knihovn  instalována interaktivní 
výstava "Viktorka a vesmírná dobrodru ství" . Za 
stejnojmennou knihu získala autorka Zlatou stuhu 
za komiks pro d ti. V pátek 27. 11. 2015 p ijede 
Klára Smolíková osobn  a spole n  s ní 
procestujeme komiksový vesmír. Ú astníci 
programu se stanou áky galaktické koly a 
spole n  se vydají do vesmíru. Musí si poradit s 
porouchanou raketou, hladovými mimozemskými 
potvorami nebo tajemnými rostlinami z jiných 
planet. P íb hy hol i ky Viktorky, která putuje 
vesmírem na palub  kosmické lodi, vycházely v 

letech 2004-2010 v ty lístku. V pátek 27. listopadu 2015 v 17.00 v 
d tském odd lení knihovny se budeme t it na malé i velké milovníky 
nejen komiksových kní ek. 


