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Městská knihovna ve Svitavách ve spolupráci s Asociací pro 
mezinárodní otázky (AMO) vás zve na debatu za účasti 
europoslance Pavla Teličky a senátora Radko Martínka na téma 
budoucnost České republiky v Evropské unii. 
„Pokud chceme v EU zůstat, musí se zásadně změnit. Dnešní 
podoba EU není výhodná pro ČR a její obyvatele. Je třeba 

přistoupit k její zásadní reformě a zefektivnit fungování EU, aby pro nás bylo 
členství nadále přínosné.“ Souhlasíte s výše uvedenou tezí? Nebo je váš 
názor opačný? Patříme na Západ symbolizovaný dnešní EU, nebo můžeme 
přemýšlet o neutrálním postavení mezi mocnostmi? 
Přijďte v úterý 10. dubna v 17:00 hodin do auly Fabriky diskutovat a 
poslechnout si argumenty pro i proti. Akce proběhne díky podpoře 
Ministerstva zahraničních věcí ČR a Velvyslanectví USA v ČR.

BUDOUCNOST ČESKÉ REPUBLIKY V EU
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V březnu byla oficiálně zahájena celorepubliková 
kampaň S knížkou do života, do které se zapojila i 
Městská knihovna ve Svitavách. Cílem kampaně je 
rozvíjet čtenářství od útlého dětství a vést rodiče k 
pochopení významu společných chvil rodičů a dětí 
strávených nad knihou. U příležitosti slavnosti vítání 
občánků dostane každá rodina dárkový balíček a poukaz 
na registraci do knihovny. Ve spolupráci s MC Krůček 
bychom rádi pořádali pravidelná setkávání pro nejmenší 

děti a jejich rodiče. Jedno z nich se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna v 10:00 
hodin v dětském oddělení knihovny. Jste srdečně zváni i se svými dětmi.

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA: BOOKSTART

Chcete si přečíst nenáročnou četbu na jeden večer? Tak právě 
tahle dívka je tou pravou! Juliette zbožňuje knihy, má ráda 
jejich vůni a na cestu do práce si vždy alespoň jednu přibalí do 
tašky. Napadá ji, jak jednotvárný vede život navzdory osudům 
na papíře. Rozhodne se to změnit a začne psát svůj vlastní 
příběh!

DÍVKA, KTERÁ ČETLA V METRU / Christine Féret Fleury
 

Úspěšné fantasy pro děti, které je plné napětí. Lidé v 
Protektorátu obětují každý rok jedno novorozeně čarodějnici, 
díky tomu tak ochrání město před jejími zlými čáry. Čarodějnice 
ale není krutá a o novorozeně se postará. Jednou dá 
novorozené holčičce omylem napít svitu měsíce a v její krvi 
začne kolovat magie. Čarodějnice se jí ujme a rozhodne se ji 
vychovat. 

DÍVKA, KTERÁ UPÍJELA MĚSÍC / Kelly Barnhill
 

Francouzský román popisující otevřeně a syrově autorovo 
strastiplné dětství se stal ve Francii senzací. Louis žije na 
chudém severofrancouzském venkově. Je to prostředí, které je 
sociálně a kulturně omezené. Louis začne postupně odhalovat 
svou homosexualitu, která se na venkově nenosí. Drásavý 
román nám tak dovolí nahlédnout do psychiky hlavního hrdiny 
a nenechá nás spát. 

SKONCOVAT S EDDYM B. / Édouard Louis
 

Chcete nahlédnout do tajů gorilího života? Zajímá vás, 
kolik toho máme s gorilami společného? Chcete se 
dozvědět i to, co v knížkách nenajdete? Pak je tato beseda 
o chování gorilí rodiny v pražské ZOO přímo pro vás. 
Poznáte dominantního samce Richarda i nejmenšího 
Arabu. A možná se budete divit, jak moc jsme si s 

gorilami podobní. Srdečně zveme v úterý 17. dubna v 17:00 hodin do auly 
Fabriky na populárně-naučnou přednášku Jana Bedřicha, studenta 
Veterinární univerzity v Brně specializujícího se zejména na etologii goril.

GORILÍ RODINA PRAŽSKÉ ZOO

Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta 
zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi jako ta raketa 
mířící na Hawai. Média, politici, sociální sítě - ze všech 
těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, 
kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často 
opakovaná spojení fake news, dezinformace a 
alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén 
posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už 

dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je 
hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? 
LiStOVáNí přináší na jeviště aktuální vědecko-naučný text Miloše Gregora a 
Petry Vejvodové zpracovaný vtipnou, neotřelou scénickou formou. 
Představení se uskuteční v úterý 24. dubna ve 20:00 hodin v klubu Tyjátr. 
Účinkují: Alan Novotný a Petra Bučková. Vstupné 80 Kč (možnost 
předprodeje v knihovně).

LiStOVáNí.cz: NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!

V pasáži Fabriky bude v průběhu dubna ke zhlédnutí výstava komiksů, 
které interpretují literární texty českých a polských autorů. Jedním z nich je 
reprodukce románu Marka Šindelky Chyba, dále adaptace povídky Olgy 
Tokarczukové a jejího románu Anna In v hrobech světa. Dalším 
vystavovaným dílem je komiks Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 Alois Nebel. 
„Dnes, kdy se hranice různého druhu opět začínají objevovat kolem nás i 
mezi námi, má komiks se svým univerzálním jazykem obrazů šanci zůstat 
jedním z médií, která nám umožňují vzájemně komunikovat navzdory všem 
hranicím a bez ohledu na ně,“ říkají kurátoři výstavy Wojciech Birek a Piotr 
Machlajewski. Akce probíhá v rámci projektu Česko-polská mozaika.

VÝSTAVA: ČESKÉ A POLSKÉ KOMIKSOVÉ PŘÍBĚHY

Od 23. do 29. dubna proběhne celorepubliková kampaň ke „Světovému dni 
knihy a autorských práv“ nazvaná Kniha ti sluší. Jejím cílem je propagovat 
knihu jako součást života společnosti i jako vhodný dárek. V knihovně si 
budou moci naši čtenáři vyzvednout kupon na 15% slevu v místním 
knihkupectví, dále si budete moci zakoupit ručně vyrobené látkové obaly na 
knihy a záložky do knih. 

Pro starší děti je připravena beseda s oblíbenou autorkou 
dětských knih a skvělou vypravěčkou Petrou Braunovou. 
Petra Braunová napsala kolem 30 knih pro děti. Nejmenší 
čtenáři ji znají především jako autorku edice První čtení 
(Kuba nechce číst, Rošťák Olivek), píše ale i dívčí romány 
(např. Borůvkové léto s Terezou, Terezománie), 
dobrodružné příběhy (Neuvěřitelné září, Ztraceni v čase) či 
romány pro kluky (3333 km k Jakubovi). Setkání s Petrou 

Braunovou je určeno školním dětem a proběhne v pátek 27. dubna v 16:00 
hodin. Nezapomeňte se u nás poslední týden v dubnu zastavit!

KNIHA TI SLUŠÍ

Ve dnech 20. a 21. března nás již 
podruhé navštívili žáci a učitelé z naší 
partnerské školy z polského městečka 
Ladek – Zdroj. První den jsme se po 
oficiálním přivítání, ubytování a 
prohlídce knihovny podívali do 
Ottendorferova domu, kde sídlila 
nejstarší knihovna na Moravě. Prohlídli 
jsme si původní sál a muzeum 
esperanta s bustou tvůrce esperanta - 
polského lékaře Ludvíka Lazara 
Zamenhofa. 
První den jsme měli pro děti připraven 

program v knihovně - kvíz týkající se Česka, jehož cílem bylo především 
získání znalostí o naší republice. Odpoledne jsme navštívili ZŠ T.G. Masaryka, 
která je naší partnerskou školou v rámci projektu. Děti zde nejvíce zaujala 
relaxační místnost a knihovna, kde žáci mohou trávit přestávky. Před večeří 
jsme se šli projít do Vodárenského lesa a na stadion. Druhý den jsme se 
rozdělili na dvě skupiny, pro jednu byl připraven workshop se svitavským 
spisovatelem a ilustrátorem Martinem Sodomkou, pro druhou kovářský 
workshop v muzeu. Věříme, že se dětem i jejich doprovodu u nás líbilo a my 
se těšíme do Polska ve dnech 12.-13. dubna.

NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE


