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Raketa s nadsázkou pojmenovaná jako „Časopis pro děti chytrých rodičů“ je 
určena pro děti od 5-10 let a obsahuje příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, 
tvoření a jiné zajímavosti vždy na jedno téma (např. Brouci a spol., Jinýma 
očima, Rock’N’Roll). Neobsahuje žádnou reklamu a velký důraz klade na 
vizuální stránku a grafické zpracování. Do tematického čísla Vesmír přispěl i 
svitavský autor Martin Sodomka. Srdečně zveme na putovní výstavu časopisu 
Raketa, která představí výtvarníky, kteří s časopisem pravidelně spolupracují 
(např. Ondřej Horák, David Böhm, Marie Urbánková, Lukáš Urbánek) a na 
workshop s Lukášem Urbánkem, spoluautorem oceňovaných knih Babočky 
či Doktor Racek jede na prázdniny a Doktor Racek – cesta kolem světa za 31 
písmem. Výstava bude probíhat v pasáži Fabriky ve 2. patře od 18. dubna 
do 10. května. Workshop s Lukášem Urbánkem se uskuteční ve čtvrtek 20. 
dubna v 17.00 hod. v baru u knihovny.
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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

POVÍM VÁM O ADHD / Susan Yarney
Průvodce pro rodinu a přátele. Knihou provází chlapec Honza, který 
sám trpí potížemi s nadměrnou aktivitou a nepozorností. Svým 
vyprávěním o sobě a svém denním životě se Honza snaží přiblížit 
problémy, se kterými se děti s AHDH běžně potýkají, a vysvětlit, co při 
tom cítí. Dětsky srozumitelnými slovy Honza vysvětluje, proč někdo 
má ADHD, jak se tato porucha projevuje a jakou podporu děti s ADHD 
potřebují doma i ve třídě…

KAPITÁN FLINT JE ZASE IN / Torsten Wohlleben
Ve dvanácti se prý život kompletně změní. O tom však u Flinta nemůže 
být řeč: pořád stejná škola, stejní kamarádi a rodiče, co jdou člověku 
pořád stejně na nervy. Jen Lea, sestřina nejlepší kamarádka, vším 
důkladně zamíchá. V její blízkosti Flint tak divně znervózní, ale jak se jí 
Flint může líbit, když ho přistihla při hře na piráty? Flint prostě musí 
svůj život zásadně překopat a konečně být na úrovni. Ale není to tak 
jednoduché, stěny jeho pokoje stále pokrývají tapety s medvídky…

Již pošestnácté se ve svitavské 
knihovně sešlo na třicet dětí ze Svitav, 
Hradce nad Svitavou a Brněnce, aby 
zde společně strávily Noc s 
Andersenem. Většina z dětí se Noci s 
Andersenem zúčastnila za odměnu – 
jsou to většinou největší čtenáři ze 

třídy. Program byl letos veden v duchu známého a oblíbeného komiksu 
Čtyřlístku. Děti plnily úkoly, které souvisely s jednotlivými čtyřlístkovými 
postavami, s jejich charakterem a zájmy. Za splněné úkoly dostávaly děti 
různé indicie, které je postupně dovedly k pokladu. Poklad kromě sladkostí 
ukrýval i – jak jinak - několik čísel časopisu Čtyřlístek. Na přípravě a realizaci 
programu se podílelo sedm dospěláků, kterým patří velké uznání za 
kreativitu a osobní nasazení. Fotografie můžete zhlédnout na facebooku 
knihovny.

NOC S ANDERSENEM

Také je pro vás máj – lásky čas a také věříte, že láska kvete v každém věku, a 
když ne, můžeme si o ní třeba aspoň zazpívat a přečíst básně, které nám tu 
zanechali mistři slova? A také se chcete sejít a strávit příjemné pozdní jarní 
odpoledne s lidmi, kteří se s vámi podělí o svou radost z předávání krásné 
poezie? A chtělo by se vám u toho popíjet kávu a prožívat čirou radost ze 
setkání? Pokud jste alespoň na některé otázky odpověděli „ano“, je tu pro vás 
káva nachystaná v úterý 25. 4. v 18 hod v baru knihovny. Čekají vás také 
Karolína Benešová a Libor Dynka se svými nástroji a písněmi, které si 
můžeme zazpívat společně. S sebou prosím přineste dobrou náladu a báseň 
(krátký text) o lásce, o kterou se chcete podělit s ostatními. A nenajdete-li tu 
svoji nebo je pro vás z nějakého důvodu tak důležitá, že se o ni podělit 
nechcete, můžete se inspirovat v pasáži Fabriky před knihovnou (každá 
krádež se tu cení!). Vítána je i vlastní tvorba! Těšíme se na vás!

KVĚTOUCÍ STROM LHAL LÁSKY ŽEL …

Kdo by ze Svitavanů neznal legendární název hospody na 
Pražské ulici U Černého partyzána. Napadlo vás někdy, 
proč má právě takový název? Josef Serinek byl romské 
národnosti a stal se aktivním účastníkem protinacistického 
odboje a členem partyzánské skupiny Dr. Miroslav Tyrš, 
velitelem lesního oddílu operujícího na Vysočině. Po útěku 
z tábora v Letech u Písku, do něhož byl roku 1942 
deportován se svou manželkou a pěti dětmi, vstoupil do 
odboje s krycím jménem Černý. Podílel se na organizaci 

trestných výprav proti protektorátnímu četnictvu. Po válce se přestěhoval do 
Svitav, v nichž provozoval pohostinství U Partyzána. Po měnové reformě roku 
1953 živnost zavřel a pracoval jako skladník v cihelně. V letech 1963–64 
nadiktoval své vzpomínky historikovi Janu Tesařovi. Teprve v roce 2016 
vzpomínky vyšly tiskem pod souhrnným názvem Česká cikánská rapsodie. 
Dílo má 1364 stran a mapuje ve třech svazcích historii partyzánského odboje 
proti nacismu.
 
Ve čtvrtek 27. dubna v 17.00 hodin se uskuteční beseda s redaktorem 
nakladatelství Triáda Robertem Krumphanzlem, které knihu vydalo. Pozvání 
přijal i autor knihy historik Jan Tesař, jeho účast však záleží na jeho 
zdravotním stavu. Akce se koná ve spolupráci s Městským muzeem a galerií v 
rámci cyklu Hledání hvězdy Davidovy.

ČERNÝ PARTYZÁN ZE SVITAV

V roce 2016 bylo zaregistrováno v knihovně 2589 čtenářů, z toho je 751 
čtenářů dětských. Celkem knihovnu navštívilo 69 220 uživatelů, zvýšil se 
počet fyzických návštěvníků knihovny. Zrealizovali jsme celkem 383 
vzdělávacích a kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 8 805 návštěvníků. Účast 
na akcích se každoročně zvyšuje (o 1080 návštěvníků). Výrazně se zvýšil 
přístup do on-line katalogu z prostor mimo knihovnu, což může být dáno 
službou „Zabookuj“ (čtenář si objedná knihu z pohodlí domova a přijde si ji 
pouze vyzvednout). Celkový počet výpůjček se každoročně nepatrně snižuje. 
Celkem se vypůjčilo 120 575 dokumentů: knihy (26 478 titulů naučné 
literatury, 79 393 krásné literatury), zbytek tvoří periodika, AV dokumenty a 
stolní hry. Přes meziknihovní výpůjční službu se půjčilo celkem 215 knih. V 
roce 2016 jsme nakoupili a zpracovali 2 493 knih, z toho 1831 svazků beletrie 
a 662 naučných, dále 117 AV médií a 102 zvukových knih pro nevidomé a 
slabozraké. Celkem máme ve svitavské knihovně 56 559 knihovních 
dokumentů. Výroční zprávu knihovny najdete na www.booksy.cz. 

NĚCO MÁLO ZE STATISTIKY

SVITAVSKÁ ČTEČKA (LITERÁRNÍ OLYMPIÁDA)
V březnu proběhl první oficiální ročník 
literární olympiády nazvané Svitavská 
čtečka, kterou jsme se rozhodli pořádat v 
Městské knihovně ve Svitavách. Akce se 
konala pod záštitou náměstka hejtmana 
Pardubického kraje Romana Línka.
 
Letos se olympiády zúčastnilo 43 žáků 
základních škol a gymnázií svitavského 
okresu (v nultém ročníku 26 žáků). Loni 

bylo zastoupeno 11 škol okresu, letos jsme rádi uvítali i litomyšlské žáky a 
jejich doprovod. V olympiádě bylo možné získat 36 bodů za testovou část a 5 
bodů za část tvůrčí, v níž tentokrát žáci vytvářeli limericky po vzoru Edwarda 
Leara. V testové části žáci pracovali s ukázkami nejrůznějších textů od 
písňové tvorby Jiřího Dědečka přes poezii Vladimíry Čerepkové, Ivana 
Magora Jirouse, Ivana Wernische a Ivana Blatného po prozaické texty Matěje 
Hořavy, Karla Čapka nebo třeba Imreho Kertésze.
 
Vítězkou a držitelkou čtečky se pro letošek stala Anna Cerháková z místního 
gymnázia, na druhém místě skončil Miroslav Harant z litomyšlského 
gymnázia a třetí místo obsadila Anna Ševčíková z Jevíčka. Závěrem nezbývá 
než poděkovat všem soutěžícím za účast a odvahu a nasazení, s jakým 
bojovali, a jejich vyučujícím za čas, úsilí a přípravu, které jim věnovali. 
Věříme, že práce s krásnou literaturou a s jazykem má svůj smysl, který 
přesahuje hranice plnění školních povinností, a že z těchto šikovných dětí 
může v budoucnu třeba vzejít nadaný spisovatel. Přinejmenším z nich 
mohou vyrůst lidé, kteří dokáží oceňovat krásu českého jazyka a psaného 
slova.

KYVADLO / Adam Hamdy
Probudí se. Zmatený. Dezorientovaný. Kolem krku má uvázanou 
oprátku. Jediné, na co se může soustředit, je muž v masce, který 
utahuje lano. John Wallace nemá tušení, proč se stal cílem. Nemá 
ponětí, kdo je jeho vrah. Jediné co ví, že konec je nevyhnutelný. Pak se 
kyvadlo osudu zhoupne v jeho prospěch. Má jednu šanci uniknout, 
najít pravdu a zastavit to zlo. Ale zabiják je mu stále v patách a 
všechno se může změnit s jedním zhoupnutím smrtícího kyvadla…
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