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Markéta Pilátová je spisovatelka, novinářka, překladatelka 
a hispanistka. Vystudovala romanistiku, latinu a historii na 
Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Střídavě žije v Česku a Jižní Americe, kde učí potomky 
krajanů český jazyk. Je autorkou knih pro děti (např. Kiko a 
tajemství papírového motýla, Jura a Lama) a románů Žluté 
oči vedou domů (2007), Má nejmilejší kniha (2009), 

Tsunami blues (2014). Přispívá do časopisu Respekt a Lidových novin. 
Poslední román S Baťou v džungli (2017) pojednává na základě rodinných 
vzpomínek, dokumentů a deníků o osudu Jana Antonína Bati.
 
Čtení a origami dílna pro děti proběhne 9. ledna v dětském oddělení 
knihovny v 16:30 hodin. Na autorské čtení z knihy S Baťou v džungli a na 
besedu s Markétou Pilátovou zveme v 19:00 hodin do klubu Tyjátr.
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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

SLYŠÍŠ, JAK MLUVÍ STROMY? / Peter Wohlleben
Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů chodit do školy? Proč se 
lesní zvířata bojí lidí? Peter Wohlleben odpovídá na otázky, které jsou 
neobvyklé, originální a často velmi zábavné. Jeho snadno pochopitelné 
a téměř vždy překvapivé odpovědi umožňují dětem vidět život v lese 
zcela odlišnýma očima. Talentovaný vypravěč čerpá z mnoha desetiletí 
vlastních zkušeností lesníka a ochranáře přírody a zároveň se opírá o 
nejnovější vědecké poznatky. 

Ve dnech 5. a 6. prosince 2017 jsme v rámci projektu Česko-polská mozaika 
navštívili město Ladek-Zdroj. Našimi hostiteli byla naše partnerská základní 
škola Janusza Korczaka. Výměnného pobytu se zúčastnila třída 3. B ZŠ T. G. 
Masaryka, která s námi aktivně spolupracuje, a děti, které se zapojily do 
celoroční hry knihovny na podporu čtenářské gramotnosti Lovci perel. 
Program pobytu byl v duchu sv. Mikuláše a Vánoc. Součástí byly výtvarné a 
hudební dílny, sportovní utkání a terénní hra, která nás zavedla do 
historických lázní s léčebnými prameny. Největší zážitek byla pro děti jízda 
koňským spřežením. Děti měly také možnost prohlédnout si městečko 
Ladek-Zdroj a nakoupit si domů suvenýry. Všichni jsme si pobyt užili a ocenili 
jsme pohostinnost a milou společnost našich přátel, kteří se nám během 
pobytu věnovali.

NÁVŠTĚVA POLSKÉHO MĚSTA LADEK-ZDROJ

Projekt Listování představuje knihy zábavnou formou a 
předkládá tak divákům jiný zážitek z četby. Poprvé bude v 
LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec – Lukáš Hejlík. 
Představí knihu Co by můj syn měl vědět o světě od 
Fredrika Backmana (autora bestselleru Muž jménem Ove). 
Fredrik Backman v knize vtipně stírá všechny úzkosti a 
nedostatky rodičů jednadvacátého století. Kniha je 

především o snaze být dobrým rodičem.
 
Představení se uskuteční v pondělí 15. ledna v 18:30 hodin v klubu 
Tyjátr. Vstupné 80 Kč (možnost předprodeje v knihovně). Hraje: Lukáš 
Hejlík

LiStOVáNí: CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ

Polská dokumentaristka Krystyna Krauze vystudovala 
politologii na univerzitě v Gdaňsku, kde se v druhé 
polovině 80. let angažovala v polském opozičním hnutí 
a od roku 1988 působila v československo-polském 
hnutí Solidarita. Po změně režimu vystudovala 
dramaturgii na pražské DAMU, scenáristiku na Státní 
vysoké filmové, televizní a divadelní škole v Lodži a 
Katedru dokumentární tvorby na FAMU. Do polštiny 
přeložila přes tři desítky divadelních textů českých 
autorů (Petr Zelenka, Pavel Kohout, Ivan Vyskočil, David 

Drábek, Karol Sidon ad.) a pro polskou a českou televizi natočila řadu 
dokumentů. Za šíření dobrého jména české kultury obdržela v roce 2014 od 
ministra kultury ČR medaili Artis Bohemiae Amicis. O rok později získala z 
rukou polského prezidenta Zlatý kříž za zásluhy.
 
Krystyna natočila dokument o Karlu Krylovi, který měl premiéru 17. listopadu 
2016. Rekapituluje život legendárního písničkáře od narození po smrt a 
ukazuje, jakou roli měl Karel Kryl v novodobé polské historii. Srdečně zveme 
23. ledna v 18:00 hodin do klubu Tyjátr na promítání filmu Bratříček 
Karel a na setkání s polskou režisérkou Krystynou Krauze.
 
Akce se koná v rámci projetu knihovny „Česko-polská mozaika“.

POLSKÁ REŽISÉRKA KRYSTYNA KRAUZE

MEDVĚD, KTERÝ NEBYL / Frank Tashlin
Medvěd, který se zrovna probudil se zimního spánku, se ocitne uprostřed 
obří továrny. Ihned je vedoucím zapojen do pracovního procesu. 
Překvapený medvěd se snaží bránit a vysvětluje, že medvědi nepracují. S 
touhle výmluvou však nepochodí a musí ji nějak obhájit. Jde o vtipný 
příběh pro děti skrývající v sobě hlubokou myšlenku. Lenivý medvěd 
potěší děti, ale stejně tak dospělé čtenáře.

ŠLEHAČKOVÁ OBLAKA / Tereza Salte
Měla kupu snů a bezhlavě se za nimi vrhla až na sever! Životní příběh 
vypráví známá česká blogerka Tereza Salte, která se rozhodla splnit si 
své sny a odjela do Norska. Vzpomíná na své dětství, které bylo kouzelné 
a zároveň plné dřiny. Vzpomíná na odchod do Norska, kde prožívá svou 
pohádku, ale také hořké chvíle odloučení od rodiny. A hlavně motivuje 
tisíce lidí, aby přestali snít a začali si své sny plnit!

DOPPLER / Erlend Loe
Lehce podaný příběh, kterému nechybí notná dávka humoru. Hlavní 
hrdina Doppler se dostává do hluboké osobní krize, rozhodne se tedy 
odejít od rodiny a žít sám, odtržen od společnosti, v lese. Čas tráví pouze 
s losím mládětem Bongem, jehož matku zastřelil kvůli jídlu. Hlavním 
tématem románu je tak lidská osamělost a soukromý protest proti 
společnosti a proti tomu, co se považuje za správné a korektní, proti 
konzumu a blahobytu. 

Město Svitavy se stalo vítězem soutěže MPSV Obec přátelská 
rodině. Z finančního ocenění bylo určeno 50 000 Kč na nákup 
knih. Byly osloveny místní organizace a spolky (např. Mateřské 
centrum Krůček, lesní školka Napísek, Děti patří domů, TOM 
Zálesáci, Klub seniorů, muzeum), aby napsaly své tipy na 

nákup knih. Na základě jejich požadavků jsme rozšířili knihovní fond např. o 
knihy s prorodinnou tematikou, o hravé knihy od Herve Tullet, interaktivní 
knihy Kouzelné čtení, ale také např. o společenské hry. Všechny knihy i hry 
budou k půjčení v knihovně.

KNIHY Z PROJEKTU OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Milí čtenáři, 
děkujeme za vaši přízeň v roce 2017. I v novém roce se budeme snažit 
zlepšovat naše služby, abyste byli spokojeni nejen s nimi, ale i s akcemi, které 
pořádáme. Můžete se těšit na představení z cyklu scénického čtení Listování, 
v rámci projektu Spisovatelé do knihoven nás navštíví nositel ceny Magnesia 
Litera Marek Šindelka, zemský rabín Karol Sidon a nositel Státní ceny za 
literaturu Petr Hruška. Díky projektu Česko-polská mozaika přivítáme např. 
polskou režisérku Krystynu Krauze, bývalého zpravodaje Českého rozhlasu 
Petra Vavroušku a další. O všech akcích vás budeme včas informovat, sledujte 
proto naše webové stránky a facebook. Přejeme šťastný vstup do nového 
roku.


