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Marcin Mortka je polský spisovatel, 

autor knih o Vikingu Tappim a jeho 

přátelích z Šeptajícího lesa. Podobu 

Tappiho ztvárnila ilustrátorka 

Marta Kurczewská.
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Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Lądek-Zdrój? Už jste toto sousloví někdy slyšeli? Vzpomenete si, v jaké 
souvislosti? Ekonomické? Politické? Historické? Kulturní? Jakým jazykem nám 
zní? A napadlo vás někdy, jak to máme s polským jazykem? Rozumíme mu? 
Co naše mladá generace? A nestálo by za to, abychom se o tom společně 
pobavili? Třeba v knihovně a při příjemném setkávání s osobnostmi polského 
kulturního života? Naše knihovna uzavřela dohodu o spolupráci se školní 
knihovnou v městečku Lądek-Zdrój a prostřednictvím různých aktivit vás 
budeme během následujících 18 ti měsíců seznamovat s kulturou a tradicemi 
našich sousedů. Součástí projektu nazvaného Česko-polská mozaika jsou 
workshopy pro děti, setkání s osobnostmi polské kultury i výměnné pobyty 
žáků.
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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

SPISOVATEL JAKO POVOLÁNÍ / Haruki Murakami
Haruki Murakami nedává rozhovory, vyhýbá se focení a taky připouští, 
že poměrně nerad rozebírá to, co napsal. Přesto nyní máme v rukou 
knihu, v níž se vyjadřuje k tématu spisovatelství. Nejsou to eseje v 
pravém slova smyslu, autor volí takovou formu, jako by šlo o rukopisy 
připravovaných přednášek. Nejsou to však texty na objednávku, jak 
autor upozorňuje, ale takové, které spisovatel psal pro sebe 
samotného. Můžeme je tedy vnímat jako kompilaci názorů …

VELKÁ KNIHA TMY / Helena Haraštová
Tma je plná života a stojí za to ji objevovat! Mysleli jste si, že jsou ulice 
vašeho města a krajina kolem něj v noci tiché a opuštěné? Kdepak! 
Existují noční zvířata, která jsou aktivní, zatímco vy spíte, rostliny, které 
svítí ve tmě. Najdou se dokonce i lidé, kteří v noci pracují - když vy 
vstáváte, oni jdou teprve spát! Podívejte se, co se v noci děje v lese, ve 
městě, na vesnici, na letišti a také, jací živočichové obývají věčnou 
temnotu u dna oceánů a pod zemí …

Psychiatr MUDr. Radkin Honzák (*1939) promoval na Fakultě všeobecného 
lékařství v Praze. Po čtyřech letech v Psychiatrické léčebně v Kosmonosích 
nastoupil jako psychiatrický konziliář v tehdejším Ústavu pro výzkum výživy 
lidu v Krči, posléze integrovaného do IKEM, kde stále pracuje v ambulanci a v 
transplantačním programu. V souvislosti s ním byl devět let členem etické 
komise CAHBI ve Štrasburku. Věnoval se pacientům s gastroenterologickými, 
kardiovaskulárními a nefrologickými problémy, což ho přivedlo k 
psychosomatice, tedy bio-psycho-socio-spirituální koncepci člověka. Po roce 
1989 vedl deset let Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a 
psychosomatiky 1. LF UK, další dekádu působil na Psychiatrické katedře IPVZ, 
odkud přešel na částečný úvazek do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. 
Jeho publikační činnost se zaměřuje na psychosomatickou problematiku, jak 
dokazují i knihy, které napsal pro laickou veřejnost. Z těch posledních to jsou: 
Babičku potrkal jelen (2012), Jak přežít léčení (2013) a Jak žít a vyhnout se 
syndromu vyhoření (2014), Všichni žijem´v blázinci – Současnost očima 
psychiatra (2015). 
Lednové setkání bylo zaměřeno na historii psychosomatiky, tentokrát se 
společně podíváme na emoce a jejich úlohu v našem životě i zdraví. Na vaši 
účast se těšíme ve čtvrtek 25. 5. 2017 v 17 hod v sále Ottendorferova 
domu.

O EMOCÍCH

NA PRVNÍ POHLED / Grégoire Delacourt
Jako každý večer sleduje Arthur Dreyfuss svůj oblíbený seriál, když 
vtom někdo zaklepe na dveře. Jde otevřít, na sobě trenky se šmouly. 
Nevěří vlastním očím, před ním stojí Scarlett Johanssonová, 
hollywoodská star, která byla v různých anketách několikrát zvolena 
nejkrásnější ženou světa. On je dvacetiletý automechanik, žijící 
osaměle v malém vesnickém domku v Pikardii, poblíž výpadovky na 
město. Ona je šestadvacetiletá slavná herečka …

DENÍK RAKA / Tereza Schillerová
Otevřená, upřímná a schopná nemilosrdně pojmenovat všechny 
stavy, které provázejí léčbu rakoviny. Právě taková je zpověď blogerky 
Terezy Schillerové, která po celý rok na svém blogu zaznamenávala své 
zážitky z boje s touto nemocí. Hodiny čekání na vyšetření, na výsledky, 
na chemoterapii. Naděje, deprese, bezvýchodnost, radost z každého 
zlepšení. Autorka se nestydí přiznat, že pod vlivem nemoci často 
reagovala nepřiměřeně …

První akcí pro veřejnost bude beseda s polským spisovatelem pro děti 
Marcinem Mortkou a ilustrátorkou jeho knih Martou Kurczewskou. Marcin 
Mortka je autor úspěšných dětských knih o Vikingu Tappim, které vydává 
brněnské nakladatelství Host (série Tappiho příhody, Tappi a přátelé). Jedná 
se o dobrodružné příběhy přátel z Šeptajícího lesa, kteří vědí, že „opravdové 
přátelství nepřemůže ani oheň, ani led“ a že i ten nejmenší může přispět k 
celkovému dobru. Marcin Mortka je překladatel z angličtiny a norštiny (v 
současné době se z důvodu návštěvy České republiky učí česky), píše 
především fantasy literaturu pro dospělé, v posledních čtyřech letech se 
věnuje psaní pro děti a mládež. Zároveň s ním nás navštíví i dvorní 
ilustrátorka jeho knih paní Marta Kurczewská. Těšíme se na vás 12. května v 
16.00 hodin v dětském oddělení knihovny!

WORKSHOP S MARCINEM MORTKOU
A MARTOU KURCZEWSKOU

Další představení z cyklu scénického čtení nás seznámí s knihou 
francouzského spisovatele Grégoirea Delacourta Na první pohled: Jako každý 
večer sleduje Arthur Dreyfuss svůj oblíbený seriál, když vtom někdo zaklepe 
na dveře. V trenkách se šmouly jde otevřít a nevěří vlastním očím: za dveřmi 
stojí Scarlett Johanssonová, hollywoodská hvězda, která byla v různých 
anketách několikrát zvolena nejkrásnější ženou světa. Kniha, která ve Francii 
vyvolala skandál i překvapivou žalobu Scarlett Johanssonové. Srdečně zveme 
24. května ve 20.00 hodin do klubu Tyjátr. Účinkují: Sára Venclovská a 
Jakub Zedníček (alt. Lukáš Hejlík). Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

LISTOVÁNÍ: NA PRVNÍ POHLED

vás zve na přednášku 

MUDr. Radkina Honzáka
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