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V předvánočním podvečerním čase nás 1. prosince navštíví 
PhDr. Andrew Alois Urbiš, filozof, psycholog a terapeut se 
zaměřením na celostní medicínu a zakladatel profesionálního 
pojetí terapie tmou v České republice. Je autorem odborných 
publikací, např. Cesta ke zdraví (2011), Žít feng-šuej v našich 
podmínkách (2010), Cesta ke zdraví - cvičení TAO JIN (2011), 

Terapie tmou (2012). Přednáška se uskuteční v 17:00 hodin v sále 
Ottendorferova domu. 
Podpořeno z projektu Svitavy pro rodiny na základě finanční podpory MPSV v rámci 
dotačního titulu „Obec přátelská rodině 2017“.
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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

V rámci česko-polského projektu nakupujeme 
i knihy polských autorů a ilustrátorů. Fond 
dětských knih jsme obohatili o originální tituly 
z dílny výtvarníků Aleksandry a Daniela 
Mizielinskich. Knihy D.O.M.E.K., Z.A.H.R.A.D.A. 
a D.E.S.I.G.N. jsou průvodci po světě umění a 
architektury. Manželé Mizielinští jsou také 
autoři bestselleru Mapy, knihy Pod zemí, pod 
vodou a leporela Mamoko. Všechny knihy si 

můžete půjčit v dětském oddělení knihovny.

ČESKO-POLSKÁ MOZAIKA

Vám přejí pracovníci
Městské knihovny ve Svitavách

Pokojně prožité Vánoce
a v novém roce mnoho krásných dní

V úterý 12. prosince zveme na besedu s Vladěnou Halatovou, 
autorkou knihy Tradiční sladké pečení – bezlepkově. Tématem 
bude celiakie, prezentace bezlepkové kuchařky, rady jak péct a 
vařit chutně bez lepku, ochutnávka cukroví a pečiva a soutěž o 
knihu a o kurz bezlepkového pečení, který proběhne následně 
po besedě. Začátek je v 17:00 hodin v aule Fabriky. 

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

BEZLEPKOVĚ S OCHUTNÁVKOU

Ester Stará je autorkou úspěšných knih pro děti (např. A pak 
se to stalo!, Chrochtík a Kvikalka a dalších), ale především je 
logopedka a speciální pedagožka. K psaní knih určených na 
rozvoj řeči a komunikačních dovedností dětí využívá svou 
dlouholetou praxi. Patří mezi ně např. Žežicha se neříká, 
Mařenka už říká Ř! či Žvanda a Melivo. Obsahem dílny bude 

povídání o logopedii, prezentace knih zaměřených na rozvoj řeči a 
komunikačních dovedností a samostatná práce dětí. Setkání s Ester Starou 
proběhne ve čtvrtek 7. prosince v 16:00 hodin v dětském oddělení 
knihovny.

LOGOPEDICKÁ DÍLNA S ESTER STAROU

Knihovna bude od soboty 23. prosince do pondělí 1. ledna uzavřena. 
Knihy můžete vracet do biblioboxu před Fabrikou. Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

V říjnu jsme ukončili 
celoroční hru na 
podporu dětského 
čtenářství nazvanou 
Lovci perel. Děti za 
každou přečtenou 
knihu označenou 
jako perlorodka a za 
zodpovězené otázky 
získaly perlu v 
podobě korálku. Do 

soutěže se přihlásilo kolem 30 dětí, až do konce vydrželo pouze 15 
statečných. Nejlepšími lovci se staly: Ema Sekvardová, Ella Koudelková, 
Tereza Motyčková, Eliška a Zuzanka Hejkalovy a Lucie Hrušková. Slavnostní 
vyhodnocení proběhlo 16. listopadu. Děti dostaly odměny a zúčastnily se 
workshopu časopisu Raketa s Mařenkou Urbánkovou. Všem vítězům 
blahopřejeme a na žádost našich čtenářů počítáme s vyhlášením dalšího 
ročníku v roce 2018.

VYHODNOCENÍ HRY LOVCI PEREL

informace z knihovny

DÁRKOVÝ POUKAZ NEBO KNIHA
MÁŘÍ, CHCI TĚ POZVAT NA VÍNO

Přemýšlíte o netradičním vánočním dárku? Udělejte svým známým radost a 
kupte jim roční registraci do knihovny v podobě dárkové poukazu nebo 
knihu Pavly Boučkové - Máří, chci tě pozvat na víno za 249,-. 

OSM HOR / Paolo Cognetti
Ať už je osud cokoli, přebývá v horách, které máme nad hlavou – pro 
protagonisty románu Osm hor platí tohle tvrzení beze zbytku. V horách se do 
sebe zamilovali rodiče Pietra, jednoho ze dvou hlavních mužských hrdinů, v 
horách se Pietro seznámí s Brunem, svým nejlepším kamarádem. Výšlapy do 
hor se stanou výchovnou metodou Pietrova otce, samotářského chemika 
střádajícího v šedi Milána svůj vztek na celý svět i svůj stesk po horských 
vrcholech. Také Pietrův i Brunův dospělý život bude pevně svázán s horami…

MIEDZIANKA: PŘÍBĚH ZÁNIKU / Filip Springer
Vítejte v Miedziance (Kupferbergu) v česko-polském pohraničí, městečku, 
které neexistuje. Polský reportér přes dva roky zjišťoval, jak je vůbec možné, 
že město se sedm set let dlouhou historií a hornickou tradicí jednoduše zmizí 
z map i ze světa. Může za to ruská těžba uranu? Nebo byly příběhy o škodách 
způsobených hornickou činností jen zastíracím manévrem vlády, která chtěla 
zakrýt ještě temnější historii tohoto městečka? Neexistuje pivovar, papírna ani 
hřbitov, nejsou tady lidé a už ani jejich vzpomínky.

KDO ZABIL SNÍŽKA / Petra Soukupová
Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z 

malého bílého štěněte vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. A 

tak když Martina jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že 

nezemřel náhodou. Pustí se tedy spolu s kamarády do vyšetřování Snížkovy 

smrti a jejich dobrodružné pátrání přinese nečekaná odhalení. Neobyčejný 

příběh pro děti, tentokrát s detektivní zápletkou. 

ANIMALIUM / Jenny Broom
Vítejte v Animaliu! V muzeu, které je otevřené 365 dní v roce. Vystavuje ty 

nejkrásnější exponáty a vy do něj můžete chodit, kdy se vám zachce. Najdete 

zde pestrou paletu téměř dvou set živočichů, kteří okouzlí návštěvníky 

každého věku. Prozkoumáte rozmanité biotopy planety Země. A co víc? 

Dozvíte se, jak se živočišstvo vyvíjelo, jak vypadají zvířecí útroby, a další 

zajímavosti. Račte vstoupit – království zvířat se vám otevírá v celé své kráse! 


