
TAPPI A PRVNÍ SNÍH / Marcin Mortka
V eptajícím lese bydlí viking Tappi se sobíkem Chichotkem. Spole n  
chodí na procházky, p ipravují se na zimu a nav t vují kamarády - 
bobra Rachotka, veverku iperku a medv da B ichá e. as od asu 
v ak do eptajícího lesa p ijde ne ekaná pohroma. To pak Tappi s 
Chichotkem bez váhání opustí svou útulnou chalupu, aby v echno 
napravili. N kdy se z nezvaného hosta vyklube nový kamarád, jindy 
oba p átelé skon í celí zmá ení.
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DÍVKA VE VLAKU / Paula Hawkins
Rachel dojí dí ranním vlakem do Londýna. Den co den si prohlí í 
útulné p edm stské domky, a kdy  vlak na chvíli zastaví u náv stidla, 
naskýtá se jí pravideln  letmý pohled do soukromí mladého páru. 
Postupem asu Rachel za íná mít pocit, e ty dva lidi zná. P edstavuje 
si, e je zná. Dá jim dokonce jména: Jason a Jess. Jednoho dne v ak 
zahlédne n co, co ji okuje. Sta í pouhá minuta, ne  se dá vlak zase 
do pohybu, a náhle je v echno jinak...

K ÍDLA VE V TRU / Sue Monk Kidd
Sarah Grimkéová, dívka z významné rodiny ijící na americkém Jihu v 
Charlestonu, se od svých vrstevnic li í nenasytným intelektem a 
bu i skými názory. Ji  od útlého v ku tu í, e je p edur ena pro n co 
velkého, ale brání jí v tom konvence omezující eny na za átku 
devatenáctého století. Na své jedenácté narozeniny v roce 1803 
dostane od rodi  darem malou erno ku Hetty. Sarah se otroctví 
protiví, Hetty odmítá a nejrad ji by jí darovala svobodu. 

TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
V pátek 30. íjna jsme uspo ádali turnaj ve stolních hrách, který se protáhl 
do pozdních ve erních hodin. Zájemce jsme rozd lili do skupin podle v ku, 
nejv t í zájem byl o hry Ubongo, Double a Sv t v kostce. Turnaje se 
zú astnilo 42 d tí od 5-15 let a na nejlep í hrá e ekaly odm ny. Zapojily se 

i maminky, které zavzpomínaly na staré asy s 
hrou esko pro pam tníky. Turnaj jsme 
uspo ádali z p ísp vku z grantu Pardubického 
kraje na volno asové aktivity. V rámci grantu 
jsme roz í ili i nabídku deskových her v 
knihovn , které je mo no zap j it dom . 
Pravidla p j ování her najdete na na ich 
webových stránkách v zálo ce Pro tená e.

Úterý 8. 12. 2015 / 18:00 / bar u knihovny
M stská knihovna ve Svitavách vás srde n  zve 
na autorské tení s Ji ím H. Krchovským. Ji í H. 
Krchovský (nar. 1960, vlastním jménem Ji í 
Hásek) je jeden z nejvýrazn j ích eských 
básník  vze lých z pra ského undergroundu 80. 
let. Narodil se 22. dubna 1966 v Praze, kde se 
vyu il zedníkem. Od roku 1977 je na volné noze, 
ije st ídav  v Brn  a v Praze. Od svých 20 let 

publikoval v samizdatu. Hraje na kytaru a zpívá v 
kapele Krch-off band. Jeho texty byly 
zhudebn ny i jinými interprety rockové a 
alternativní scény, nap . Milanem Hlavsou, 
Hudbou Praha aj. Je autorem n kolika 
básnických sbírek  Noci, po nich  nep ichází 

ráno (1997), Dvojité dno (2010), Tak je t  jedno jaro tady (2015). Poslední 
sbírku Já u  chci dom  vydalo v listopadu nakladatelství Host. 

INTERAKTIVNÍ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVK
Do konce b ezna 2016 je v knihovn  ke zhlédnutí didaktické zpracování 
periodické soustavy chemických prvk . Model je rozd len do skupin a 
period, v ka dé bu ce je hermeticky uzav ená ampulka se skute ným 
prvkem, plyny znázor ují makety tlakových lahví. Autorem modelu, který je 
p ihlá en k patentové ochran , je chemik Juraj Ková . - GOOGLE PRO NÁCTILETÉ

tvrtek 10. 12. 2015 / 16:30 / bar u knihovny
Máte telefon s Androidem? P ij te si vyrobit sv j 
originální Cardboard pro vá  chytrý telefon. S GXG 
Poli ka se seznámíte s aplikací Cardboard, která 
vám pom e spustit va e oblíbené zá itky s 
virtuální realitou. Cardboardy pro vás budou 
p ipraveny v m stské knihovn , t íme se na vás.

JE Í EK / Hana Skálová
V dne ní záplav  Santa Claus , váno ních sk ítk  a sob  eské d ti 
pomalu, ale jist  zapomínají na Je í ka. Práv  proto vznikla tato kniha 
vypráv jící ve 12 kapitolách o váno ních zvycích, které narození 
Jezulátka provázejí. Nejen d ti, ale i rodi e se dozv dí jist  spoustu 
zajímavostí, o nich  dosud netu ili. Sou ástí knihy jsou i povídky 
renomovaných eských autor  a Galerie Je í k   obrázky známých 
i neznámých ilustrátor  p edstavující Je í ka p i nad lování dárk .

MADE IN SWEDEN / Anders Roslund, Stefan Thunberg
V echno si natrénovali. Vte inu po vte in . Ka dý pohyb. ádný 
sv dek nebude schopen íct, co se vlastn  stalo, ádný policista 
nebude schopen najít jedinou stopu. Kdy  se t em bratr m p ed 
mnoha lety rozpadla rodina, stmelilo je to dohromady. Leo, Felix a 
Vincent  na tato t i jména u  nikdy nezapomenete. Made in Sweden 
je román o nejbezohledn j ím a sou asn  nejvynalézav j ím gangu, 
který kdy védsko za ilo. O bankovních lupi ích, kte í p i li odnikud... 

VÁNOCE V KNIHOVN
V prosinci se budeme na d tském odd lení p ipravovat 
na Vánoce, spole nými silami vyzdobíme okna 
sn hovými vlo kami, budeme vyráb t váno ní et z z 
papíru a p ipomeneme si nejr zn j í váno ní zvyky.
V úterý 15. 12. 2015 od 15:00 hod. prob hne v d tském 
odd lení worskshop s knihou Váno ní p íb h a budeme 
vyráb t ozdoby na strome ek z korálk . Je t eba se 
p edem p ihlásit. P ísp vek na materiál je 20 K .

HERE KA / Magda Vá ová
Román vtáhne tená e do vzru ujícího ivota slavné here ky ofie 
Beladové. Neoby ejný p íb h má zvlá tní kouzlo v tom, e se rozvíjí z 
docela oby ejných ivotních souvislostí, a v e, co ofie dokázala, 
p ipomíná dobrodru né hledání poklad . Nejv t í na la v lidech, 
které si oblíbila nebo je milovala, ale mnohokrát se v nich i zklamala. 
V polovin  90. let je ofii ty icet a podruhé v ivot  je na vrcholu. Její 
p íb h odrá í, co p iná el ivot p edtím a potom...

ZABOOKUJ SI KNIHY - VYLEP ENÍ SLU BY
V rámci neustálého zlep ování na ich slu eb jsme inovovali i slu bu 
Zabookuj si knihy, která je ur ena t m, kte í z asových i jiných d vod  
nemohou trávit as vybíráním knih. 

Knihy si m ete zabookovat p es ná  webový katalog - pou ijete tla ítko 
zabookuj. B hem 24 hodin (nepo ítá se víkend a svátky) od nás obdr íte 
email, e máte knihy p ipraveny k vyzvednutí. Knihy budou odlo eny 
nejdéle po dobu t í pracovních dn . Podrobn j í informace najdete na 
na ich webových stránkách v zálo ce Pro tená e.


