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Zrcadlení a kontrasty aneb jak se nám jeví Korán ve světle Bible a 
Bible ve světle Koránu. Přednáška vysokoškolského pedagoga 
Davida Beni, lic. theol. Formální a obsahové srovnání obou Písem 

na jednom textovém příkladu. Jaké jsou vzájemné shody i rozdíly a co je díky 
nim osobitého na biblické literatuře a víře a západní mentalitě. Přednáška se 
uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu v 17:00 hodin v baru u knihovny.

BIBLE A KORÁN
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NÁŠ TIP NA KNIHU
MEDIKUS Z HEIDELBERGU / Wolf Serno
Kanton Thurgau kolem roku 1500 Nevlastní matka dvanáctiletého 
Lukase Nufera rodí v bolestech, ale dítě se nemůže prodrat na svět. 
Rodičku a dítě by mohl zachránit takzvaný císařský řez – ale 
nebezpečnou operaci zakázala církev. Lukasův otec se zákazu vzepře a 
opravdu se mu podaří úspěšně provést zákrok. Od toho okamžiku má 
Lukas jediný cíl: Stát se lékařem! Cesta na univerzitu v Heidelbergu se 
ale ukazuje obtížnější, než si myslel…

Další scénické čtení z cyklu Listování představí milostnou novelu Závěrka od 
Miloše Urbana, který se představení osobně zúčastní. Miloš Urban je jeden z 
nejvýraznějších současných českých spisovatelů, je autorem románů 
Sedmikostelí (2001), Santiniho jazyk (2005), Přišla z moře (2014) a dalších. 
Závěrka aneb ztížená možnost happyendu (2017) je novela o prokletí doby, 
kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň jednu dobrou fotku. 
Důležitá je motivace. Motivací hlavního hrdiny Matěje je půvabná Věra, která 
si své fotogeničnosti není vědoma. Snímky mají úspěch. Nefotografa i jeho 
nemodelku dostihne sláva, ale čím dál hůře k sobě nacházejí cestu. 
Profesionální vztah tak může skončit jen dvojím způsobem: buď láskou, 
anebo nenávistí. Představení se uskuteční ve středu 22. listopadu v 18:00 
hodin v klubu Tyjátr. Účinkují: Petra Bučková a Lukáš Král. Vstupné 80 Kč 
(možnost předprodeje v knihovně).

LiStOVáNí: ZÁVĚRKA (ZA ÚČASTI AUTORA)

Vážení a milí milovníci poezie a příznivci uměleckého přednesu. Snad se Den 
poezie pomaličku začíná stávat naší tradicí a my se opět v plném počtu 
setkáme v Městské knihovně ve Svitavách na Dni poezie 2017 a nesoutěžní 
recitační přehlídce, která se letos uskuteční již potřetí. Akce má celostátní 
charakter a letošní téma je inspirováno tvorbou J. A. Komenského, především 
jeho Labyrintem světa. My se tedy 9. listopadu budeme ubírat Labyrintem 
poezie. Zváni jsou žáci, studenti, učitelé a rodiče a v neposlední řadě i všichni 
milovníci uměleckého přednesu, krásných vyprávění a poetického snění. Pro 
všechny účastníky bude nachystáno malé občerstvení. 

Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, na základě finanční podpory MPSV v 
rámci dotačního titulu „Obec přátelská rodině 2017“

DEN POEZIE 2017

Městská knihovna ve Svitavách se každoročně připojuje ke Dni pro dětskou 
knihu, který se slaví v listopadu. Před rokem jsme vyhlásili celoroční hru na 
podporu dětského čtenářství Lovci perel (děti za každou přečtenou knihu 
označenou jako perlorodka a zodpovězené otázky získaly „perlu“). Zveme 
všechny účastníky hry 16. listopadu v 15.30 do knihovny a zde vyhodnotíme 
nejlepší „lovce“, jímž  budou předány odměny. O výsledku celoroční hry 
budeme informovat v prosincovém zpravodaji. V listopadu se děti i jejich 
rodiče mohou těšit na následující akce:
 
             Křest knihy Martina Sodomky Jak postavit železnici 
Svitavský autor Martin Sodomka vydává již svou pátou knihu z Edice 
technických pohádek. První kniha Jak si postavit auto vyšla v roce 2012, 
následovaly knihy Jak si postavit letadlo (2013), Jak si postavit motorku 
(2014) a Jak si postavit dům (2015). Křest knihy Jak postavit železnici a 
autogramiáda se uskuteční v pátek 10. listopadu v 18:00 hodin v klubu 
Tyjátr.
 
             Leporelo s Raketou: kreativní workshop časopisu Raketa 
Znáte tu slavnou báseň o Edovi, který je pilotem? A věděli jste, že Eda dokáže 
mluvit s červánky? I o tom může být vaše první rozkládací knížka. Anebo 
klidně o něčem úplně jiném. Vymyslíme, napíšeme, pokreslíme, složíme! Ve 
čtvrtek 16. listopadu v 16:00 hodin se na vás těší ilustrátorka časopisu 
Raketa a studentka animovaného filmu na VŠUP v Praze Mařenka Urbánková. 

Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny, na základě finanční podpory MPSV v 
rámci dotačního titulu „Obec přátelská rodině 2017“
 

             Listování: Flouk a Líla : Dobrodružství z mrakodrapu 
Poprvé uvedeme z projektu Listování představení pro děti. Kniha Petry 
Dvořákové Flouk a Líla pojednává o velikém přátelství počítačové myši a 
kouzelného kocoura. Přijďte se v neděli 19. listopadu přesvědčit o tom, jak 
příběh zpracovali herci z projektu Listování – Adam Novotný a Markéta 
Lánská. Představení se koná v 16:00 hodin v divadle Trám. Vhodné pro děti 
od 5 let. Vstupné zdarma.

LISTOPAD DĚTEM
Ve dnech 23. a 24. října nás navštívilo celkem 45 žáků s doprovodem z naší 
partnerské školy z polského městečka Ladek – Zdroj. První den jsme po 
oficiálním přivítání, ubytování a prohlídce Fabriky a knihovny vyrazili na věž 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne byla připravena aktivita v 
knihovně zaměřená na porozumění češtině a významu slov, a to 
prostřednictvím našich čtenářských placek. Přidanou hodnotou byla 
možnost vyrobit si placku vlastní. O jejich výrobu byl takový zájem, že si 
některé děti nechaly dobrovolně ujít i volný program ve městě. Úterní 
dopoledne jsme strávili v muzeu. Děti se prostřídaly ve dvou skupinách. Pro 
jednu byl připraven sklářský workshop, druhá skupina byla historikem 
Radoslavem Fikejzem zábavnou formou seznámena s ranou historií Svitav. 
Přestože nám nepřálo počasí a museli jsme zrušit návštěvu Vodárenského 
lesu, věříme, že si děti i dospělí pobyt u nás užili. A my se těšíme na 
prosincovou návštěvu Ladku-Zdroju, kde momentálně probíhá výstava 
svitavského autora Martina Sodomky.

NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JANUSZA KORCZAKA V LADKU-ZDROJU

V rámci projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven k 
nám zavítá 30. listopadu prozaička Ivana Myšková (nar. 
1981). Za svůj debut „Nícení“ (2012) byla nominována na 
Cenu Josefa Škvoreckého. V roce 2017 vyšel v nakladatelství 
Host povídkový soubor „Bílá zvířata jsou velmi často 
hluchá“. Ivana Myšková vystudovala Literární akademii v 
Praze a dlouhou dobu působila jako literární redaktorka 
ČRo 3 Vltava. Nyní je na volné noze jako redaktorka, 
sběračka projektu Paměť národa a příležitostná 

dramaturgyně a organizátorka. Setkání a autorské čtení s Ivanou Myškovou se 
uskuteční v 18.00 hodin v baru u knihovny. Podrobnější informace o 
projektu najdete na www.spisovateledoknihoven.cz.

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN - IVANA MYŠKOVÁ


