
COPAK SNÍDÁ PONO KOVNÍK? / Old i ka Ciprová
Milé d ti, také se vám n kdy stane, e na n které v ci zapomenete 
nebo je prost  neud láte, proto e si myslíte, e nejsou a  tak 
d le ité? Ob as se vám patn  vstává a n kdy se zase nechcete esat, 
p ipravit se do koly, zapomenete zhasnout nebo si srovnat pono ky? 
A víte o tom, e o ka dou takovou innost se stará jeden ze sk ítk  z 
kouzelné í e? Sk ítci se mají co ohán t, aby vám ukázali, jak d lat 
v ci správn . A e jim to dá ob as po ádn  zabrat!
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DROBNÝ POKLESEK / Jan Ellisonová
Jmenuju se Annie. Bylo mi devatenáct, kdy  jsem opustila Kalifornii a 
vydala se do Londýna za t stím a vysn nou velkou láskou. Nev d la 
jsem, jak má opravdová láska vypadat, ale podv dom  jsem cítila, e 
to stále není ono Uplynulo dvacet let. ila jsem v San Francisku ve 
spokojeném man elství a byla astnou mámou t ech d tí. Jednoho 
dne jsem v ak na la ve schránce fotografii, která ve mn  vyvolala 
staré, hluboko ukryté vzpomínky...

ENA S MATE SKÝM ZNAMÉNKEM /  Håkan Nesser
Dva mu i jsou mrtví. Zem eli stejným, brutálním zp sobem. Oba byli 
zasa eni ty mi výst ely  dv ma do b icha a dv ma do hrudi. Není 
pochyb o tom, e v obou p ípadech jde o stejného pachatele, ale 
inspektor Van Veeteren a jeho lidé tápou ve tm . Pak se uká e, e ti 
dva mrtví p ed t iceti lety na vojn  spole n  pro li d stojnickými 
zkou kami. Van Veeterenovi postupn  dochází, e v nebezpe í jsou i 
bývalí p átelé zabitých mu . Doká e v ak zabránit dal ím vra dám? 

OCEN NÍ SPOLE ENSKO ODPOV DNÁ FIRMA ROKU
V lo ském roce jsme byli osloveni spole ností Rytmus 
Chrudim, která poskytuje pomoc lidem se zdravotním 
posti ením, ke spolupráci. Zam stnali jsme paní Kv tu, 
která nám pomáhá s obalováním knih. Paní Kv t  se u 
nás líbilo, navázala s námi bli í sociální vazby a my jsme 
s její prací byli velmi spokojeni (po et "jejích" obalených 
knih se neustále zvy uje). Rozhodli jsme se ji na pár 

hodin zam stnat i po skon ení projektu spole nosti Rytmus Chrudim. Za 
zam stnávání paní Kv ty jsme byli ocen ni Koalicí nevládek Pardubicka za 
p ínos k rozvoji dobrovolnictví. Moc si ocen ní vá íme.

M stská knihovna byla oslovena 
Muzeem Svitavy ke spolupráci na 
výstav  o Karlu apkovi na téma 
Devatero pohádek. Rozhodli jsme se v 
lednu p ipojit interaktivním 
vzd lávacím programem pro základní 
(1. i 2. stupe ) i st ední koly. Program 
je zam en na apkovu tvorbu nejen 
pro d ti, ale i pro dosp lé tená e. áci 
a studenti by se m li více dozv d t o 
n kterých specifikách apkova ivota a 
jeho tvorby, vyzkou et si práci s 
odborným literárn -historickým 
textem, práci s dramatem, na erpat 
informace o vztahu sourozenc  

apkových i osudech star ího bratra 
Josefa. V rámci programu prob hne v 
prostorách baru knihovny malá výstava 

apkových fotografií a citát  z jeho tvorby. Z Masarykovy univerzity v Brn  
nás 13. 1. 2016 nav tíví doc. PhDr. Ji í Polá ek, CSc. se svou p edná kou 
na téma apek a jeho sou asníci, která se zam í na p sobení apka v 
Lidových novinách a mezi páte níky. P edná ka se uskute ní v 17.00 hodin 
v aule Fabriky. Na akci jsou srde n  zváni nejen áci a studenti a jejich 
u itelé, ale i zájemci z ad iroké ve ejnosti

100. TITUL PROJEKTU LISTOVÁNÍ

Máte doma dít , které se dloubá v nose, je zapomn tlivé, lenivé, lakomé 
nebo hubaté? Hledáte dobrou polep ovnu, která va e dít  zachrání p ed 
celo ivotní neposlu ností? U  nehledejte. Va e dít  se kone n  dozví, co ho 

eká, kdy  bude neposlu né. A klidn  ho vezm te s sebou, prob hne toti  
test poslu nosti.  Toto je oficiální pozvánka na dal í p edstavení z cyklu 
Listování, a to na Pohádky pro neposlu né d ti a jejich starostlivé rodi e 
zpracované podle stejnojmenné knihy Du ana Taragela a Josefa Gertliho. 
P edstavení se koná k velké oslav  projektu Listování, které divákovi 
zprost edkovává knihy zábavnou formou. Uskute ní se 26. ledna v 18.45 
hodin v klubu Tyjátr. Ú inkují Luká  Hejlík a v ichni herci ze souboru 
Listování, kte í mají ten ve er as. Vstupné 80,- K  (p edprodej v knihovn ). 
P edstavení je ur eno primárn  pro dosp lé.

P ÍPRAVA NA P IJÍMACÍ ZKOU KY
 I v novém roce po ádáme p ípravu na p ijímací zkou ky z eského jazyka na 
S . Zájemci budou pracovat s texty, opakovat si pravopis, slovotvorbu, v tné 
rozbory. Od 20. ledna se p íprava koná v ase 16:30  17:30 hod. ka dé 
st ede ní odpoledne v prostorách baru knihovny.

VÝSTAVA COMICS IN BRNO + NOVÉ KOMIKSY
U zrodu tohoto projektu stála výstava utrechského 
komiksového sdru ení De Inktpot, která se v roce 2010 
uskute nila v Brn . Dvanáct komiksových tv rc  
dostalo za úkol vytvo it ty stránkové p íb hy, které by 
p edstavily historicky významná nebo jinak zajímavá 
místa v Brn . Práce byly p elo eny do angli tiny a v 
podob  putovní výstavy p edstaveny v Poznani, 
Utrechtu, Rennes, Leedsu, Kaunasu a nakonec i v Brn . 
Výstavu m ete zhlédnout ve 2. podla í Fabriky. V 
na em fondu je k zap j ení stejnojmenná kniha, 

dohromady obsahuje 22 p íb h  od nejznám j ích domácích tv rc  
sou asnosti: Lucie Lomové, Ji ího Gruse, Toy Box, Tomá e Ku erovského, 
Renáty Fu íkové, Pavla echa, Venduly Chalánkové, Dana erného a ady 
dal ích. Ke konci roku jsme do fondu knihovny dokoupili kolem 40 titul  
komiks  pro dosp lé i d ti, nap . D sivé radosti - kreslí em Michalem 
Suchánkem zpracované 3 p íb hy klasika sci-fi ánru Ond eje Neffa, druhou 

ást trilogie Candide od Karla Jerie, grafický autobiografický román Úsm v, 
který byl ocen n "komiksovým Oscarem" a mnoha dal ích. 

KALEIDOSKOP S JANEM REJ KEM
První akcí tohoto roku a zárove  první akcí 
v nov  zrekonstruovaném klubu Tyjátr byl 
poslechový po ad s hudebním kritikem 
Janem Rej kem. K poslechu zazn ly ukázky 
z domácí i zahrani ní hudební tvorby 
(nap . Zrní, Svá a Karásek, Kukulín, 
Motorhöd, Keith Richards), dále sou asní 
interpreti nominovaní na cenu Grammy, 
kte í byli pro v t inu poslucha  

p íjemným p ekvapením (nap . Alabama Shakes). Jan Rej ek také p edstavil 
knihu Jak tohle v bec m ete otisknout (2015), která je souborem v ech 
autorových recenzí. Proto e byl o Kaleidoskop velký zájem, p ijede Jan 
Rej ek do Svitav je t  jednou, a to p edstavit svou dal í knihu, která bude 
oficiáln  pok t na v kv tnu na veletrhu Sv t knihy.


