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V roce 2016 jsme se poprvé spole n  se svitavským Klubem senior  zapojili 
do projektu Druhý ivot d tské knihy  vyhlá eného SenSen (senza ní 
senio i) Nadace Konta Bariéry. Tém  300 darovaných knih bylo rozd leno a 
p edáno zástupc m MC Kr ek, Krizového centra J. J. Pestalozziho, 
Azylového domu pro matky s d tmi a vybraným sociáln  pot ebným 
rodinám. Slavnostního p edání, které se uskute nilo ve tvrtek 8. prosince 
2016, se zú astnila i koordinátorka projektu SenSen paní Knotková a vedoucí 
odboru sociálních v cí a zdravotnictví árka eho ová.

D kujeme v em dárc m, kte í poskytli pro n  ji  nepot ebné d tské knihy a 
umo nili tak druhý ivot d tských knih  v rodinách a organizacích, v nich  z 
r zných d vod  mohou knihy scházet.

DRUHÝ IVOT D TSKÉ KNIHY

SHAKESPEARE / Renáta Fu íková

Kniha p edstaví v chronologickém po adí dvanáct dramat a p iblí í i 
jejich inspira ní zdroje a okolnosti jejich vzniku. Ka dá ze 
Shakespearových divadelních her je dopln na vstupy v novanými 
vn j ím projev m doby  nap . renesan ní mód , architektu e, italské 
literatu e, cestám Angli an  na jih, vztahu starého kontinentu ke 
koloniím  a historickým souvislostem. ivotem a dílem geniálního 
dramatika provázejí krom  text  bohaté ilustrace Renáty Fu íkové.

P Í ERNÁ TETA / David Walliams

V roztomile zt e t ném, potrhle humorném a p itom dojemném 
p íb hu napsaném dnes ji  veleslavným Davidem Walliamsem 
vystupují op t velmi svérázné postavy, po ínaje tlustou tetou Albertou 
a jejím domácím mazlí kem sovou a kominickým duchem a bývalým 
sluhou gibonem kon e. Teta Alberta je posedlá hrou zvanou blechy a 
prohrála v ní u  v echny peníze. Není divu, e má spadeno na 
bohatství své mladinké nete e Stelly...

PRAK / Michal Vrba

Psychologická novela Prak z období n mecké okupace vypráví p íb h 
noviná e, který se zaprodal nacistické moci a svá selhání se rozhodl 
kompenzovat tím, e spáchá brutální, radikální in, který jej m e 
p ivést a  na popravi t . A není zdaleka jisté, zda mu tento záblesk 
vzdoru pom e po válce o istit vlastní jméno. V druhé linii pak 
sledujeme osudy patnáctileté Aleny, která na po átku edesátých let 
objeví v lesní chat  noviná ovy zápisky. Jak se naplnil jeho osud?
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Psychiatr MUDr. Radkin Honzák (*1939) promoval 
na Fakult  v eobecného léka ství v Praze. Po ty ech 
letech v Psychiatrické lé ebn  v Kosmonosích 
nastoupil jako psychiatrický konziliá  v tehdej ím 
Ústavu pro výzkum vý ivy lidu v Kr i, posléze 
integrovaného do IKEM, kde stále pracuje v 
ambulanci a v transplanta ním programu. V 
souvislosti s ním byl dev t let lenem etické komise 
CAHBI ve trasburku.

V noval se pacient m s gastroenterologickými, kardiovaskulárními a 
nefrologickými problémy, co  ho p ivedlo k psychosomatice, tedy bio-
psycho-socio-spirituální koncepci lov ka.

Po roce 1989 vedl deset let Odd lení léka ské psychologie, psychoterapie a 
psychosomatiky 1. LF UK, dal í dekádu p sobil na Psychiatrické kated e IPVZ, 
odkud p e el na áste ný úvazek do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Jeho publika ní innost se zam uje na psychosomatickou problematiku, jak 
dokazují i knihy, které napsal pro laickou ve ejnost. Z t ch posledních to jsou: 
Babi ku potrkal jelen (2012), Jak p e ít lé ení (2013), Jak ít a vyhnout se 
syndromu vyho ení (2014), V ichni ijem  v blázinci  Sou asnost o ima 
psychiatra (2015). Na va i ú ast se t íme ve tvrtek 26. 1. 2017 v 17:00 
hod. v aule Fabriky.

JAK SE DÍVAT NA PSYCHOSOMATIKU

KNI NÍ TIPY PRO TENÁ E

Vstupné: 80,- K

Láska
a t lo
Arno t Lustig

ú inkují: 
Bára Jánová, Luká  Hejlík, 
Zden k ernín (alt. Alan Novotný)

LISTOVÁNÍ: ARNO T LUSTIG - LÁSKA A T LO
Dal í p edstavení z cyklu scénického tení je v nováno nedo itým 90. 
narozeninám jednoho z nejvýznamn j ích eských spisovatel . V knize Láska 
a t lo se Arno t Lustig pokusil o kone né zú tování s tématy, která 
poznamenávají celou jeho tvorbu  nepochopitelnost nacistické my lenky na 
vyhlazení id  na stran  jedné a láska k ivotu a ke v emu t lesnému na 
stran  druhé. P edstavení se uskute ní ve st edu 18. ledna v 18.00 hod. v 
klubu Tyjátr. Hrají: Luká  Hejlík, Bára Jánová, Zden k ernín. Vstupné 80 K  
(p edprodej v knihovn ).

KNIHOVNA PRO MLADÉ
V m stské knihovn  jsme v zá í k dispozici poskytli 
ve ejnosti nov  vybavené prostory (bývalá internetová 
kavárna u knihovny) a uvítali bychom, kdyby si je pro 
sebe zabydleli mladí lidé, áci a studenti. Proto e je 
prostor rozd len na dv  ásti, je mo né, aby v jedné 
probíhal v odpoledních hodinách program Mentorská 
asistence (dou ování ák  dobrovolníky z ad 
st edo kolák ), ve druhém paraleln  chceme 
nabídnout mladým lidem mo nost trávení volného 

asu. Cht li bychom tak p edstavit knihovnu nejen jako 
p j ovnu knih, ale jako místo, kde mohou aktivn  

pobývat ve svém volném ase, vzd lávat se, odpo ívat a setkávat se.

Ka dé pond lí po ínaje 23. lednem bude probíhat v prostorách baru od 
16.00 hodin anglická konverzace a neformální setkání s polskou a n meckou 
dobrovolnicí, které p sobí v Mate ském centru Kr ek v rámci Evropské 
dobrovolné slu by. Oficiální otev ení prostoru se uskute ní 19. ledna v 
17.00 hodin, kdy zahrani ní dobrovolnice Klara z N mecka a Magda z Polska 
p edstaví svou rodnou zemi, její zvyky a kulturu. Program bude pokra ovat v 
19.00 hodin DJ setem M&M. V dob  konání akce bude otev en i bar. 
Ve ejnost je srde n  zvána.

NOVÁ SLU BA - P J OVÁNÍ E-KNIH
V prosinci jsme roz í ili a zatraktivnili slu by knihovny o 
p j ování e-knih. Slu ba je poskytována ve spolupráci 
se spole ností e-Reading.cz. Slu bu mohou zdarma 
vyu ít tená i knihovny s platnou registrací. E-knihy lze 

íst na te kách eReading.cz, tabletech a telefonech s 
opera ními systémy Android a iOS pomocí aplikace 
eReading.cz. Délka výp j ky je 21 dní, po uplynutí této 
doby se e-kniha automaticky sma e. V nabídce je 2700 
titul . Najednou je mo né vyp j it si maximáln  2 
tituly. Dále je mo né stáhnout si e-knihy, které 
zdigitalizovala M stská knihovna v Praze, a to p es 
zálo ku E-dokumenty  E-knihy ke sta ení. Zde je v 

nabídce zhruba 800 e-knih, p edev ím eských klasik .

Podrobn j í informace poskytnou pracovníci knihovny a najdete je na na ich 
webových stránkách.

Informativní sch zka pro zájemce o p j ování e-knih prob hne 10. 
ledna v 17.00 hodin ve studovn  knihovny.

NOVÉ KOMIKSY A FANTASY VE FONDU KNIHOVNY
Ke konci roku jsme dokoupili kolem 60ti titul  komiks  
a fantasy literatury pro dosp lé i d ti. Z fantasy 
literatury se jedná p edev ím o Terryho Pratcheta, z 
komiks  bychom rádi upozornili na Komiksovou Kytici, 
knihu Duchové mrtvých (komiksové zpracování 
povídek E.A. Poea) i komiks Oskar Ed: M j nejv t í sen, 
který získal cenu Muriel 2016 za nejlep í komiks roku. 

Malé d ti ur it  p ivítají p íb hy ty lístku, v t í pak p íb hy z kresleného 
seriálu Simpsonovi. Seznam v ech komiks  najdete v katalogu knihovny pod 
klí ovým slovem komiksy .


