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Vizuálně strhující, barevně opojné a neuvěřitelně dynamické 
zpracování knižní předlohy F. Scotta Fitzgeralda. Velký Gatsby 
sleduje příběh Nicka Carrawaye, který se na jaře roku 1922 
vydává do New Yorku, města uvolněné morálky a bujarého 
jazzu. Carraway hledá svou vlastní verzi amerického snu a 
usadí se nedaleko domu záhadného a majetného Jaye. Nick 
se postupně stane součástí světa mimořádně bohatých lidí, 
jejich iluzí, lásek a zklamání. A jako svědek tohoto světa vypráví 

příběh nesplněných snů a lásky, která nemohla dojít naplnění. Režie: Baz 
Luhrmann. Hlavní role: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire. Večerem v 
pondělí 3. prosince od 18:00 v baru u knihovny nás provede Michal Kadlec. 
Doporučený věk 13+

FILMOVÝ KLUB: VELKÝ GATSBY
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KLUBY
Každý měsíc probíhají v knihovně kluby pro děti a mládež. 
První pondělí v měsíci je to filmový klub pod vedením Michala 
Kadlece. Vybírány jsou filmy, které vznikly na základě literární 
předlohy. Klub je určen pro žáky od 13 let a veřejnost. První 
středa v měsíci patří fanouškům fantasy literatury. Klub vede 
Michal Římal z knihkupectví Minotaur. Určen je pro děti od 8 
do 12 let. Druhou středu v měsíci pak probíhá klubík pro 
nejmenší děti od 2 do 7 let, jehož náplní je práce s knihou a 
tvoření.
 
 
Kluby realizované v prosinci:
 

• 3. 12. 18:00 - Filmový klub – Velký Gatsby
• 5. 12. 16:00 - Fantasy klub
• 12. 12. 16:00 - Čtenářský klubík

Závěrečný díl historické ságy, který čtenáři netrpělivě vyhlíží, je v knihovně! 
Autor se tentokrát věnuje českému králi Vladislavu Jagellonskému, jemuž 
se podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky. Z Čech je tedy 
sejmut cejch kacířství a husitská epopej spěje ke svému závěru. Avšak 
místo toho, aby se domácí poměry uklidnily, doutnají nové politické a 
sociální konflikty. Svět středověké víry nahrazuje svobodomyslná 
renesance a tak se osudy husitských generací rodu uzavírají.

HUSITSKÁ EPOPEJ VII. / Vlastimil Vondruška

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

461 533 295      www.booksy.cz          knihovnasvitavy      knihovna@booksy.cz

Máte rádi knihy inspirované skutečnou událostí? Tak zpozorněte! Autorka 
vypráví příběh organizovaného nedobrovolného prodeje dětí z chudých 
rodin bohatým náhradním rodičům, který otřásl celou Amerikou. 
Dvanáctiletá Rill je spolu se sourozenci odvlečena do krutého sirotčince, 
kde hledá způsob, jak ochránit sebe i své blízké, ale před pravdou nemůže 
zavírat oči dlouho. 

NEŽ JSME BYLY TVOJE / Lisa Wingateová

Tomášovi je 8 let a jeho největším přáním je vyrovnat se starším klukům v 
ovládání jízdního kola. Začne proto navštěvovat cyklistický oddíl. V něm 
najde nové kamarády. Postupně zjišťuje, že když chce něco dokázat, musí 
poctivě trénovat. Svému spolužákovi dá najevo, že vítězství získané 
nepoctivě by ho nebavilo. V knížce je popsán také ambiciózní otec jednoho 
z kamarádů. Trenér připraví závod, při kterém je tatínek nenásilně přiveden 
ke změně pohledu na výkony svého syna.

VELKÝ ZÁVOD / Barbora Vajsejtlová

Knihovna bude od pondělí 24. prosince do úterý 1. ledna uzavřena. Knihy 
můžete vracet do biblioboxu před Fabrikou. Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

informace z knihovny

DÁRKOVÝ POUKAZ 
Přemýšlíte o netradičním vánočním dárku? Udělejte svým známým radost a 
kupte jim roční registraci do knihovny v podobě dárkové poukazu.Feng-šuej čerpá z tisíciletých tradic a zkušeností čínských 

učenců, kteří postupně odhalovali a popisovali zákonitosti 
utváření prostoru a proudění životní energie. Představuje 
umění a současně i vědu odhalující možnosti harmonického 
uspořádání obytného prostředí, jež bezprostředně ovlivňuje 
zdravotní stav. Andrew Urbiš, přední český odborník, který 
používá feng-šuej jako terapeutickou metodu, seznamuje s 
jejím využití v každodenní praxi. Zvláštní důraz klade na tvorbu 

životního prostředí a uspořádání interiéru. Zároveň poskytuje snadno 
využitelné rady a postupy jak vytvořit podmínky pro dobrý zdravotní stav a 
harmonický život. Teoretické základy doplňuje konkrétními zkušenostmi a 
výsledky z vlastní poradenské praxe. Setkáme se v pátek 7. prosince od 17:00 
v sále Ottendroferova domu. Vstupné 50 Kč.

FENG-ŠUEJ: PŘEDNÁŠKA ANDREWA URBIŠE

dle knižní předlohy
Francise
Scotta
Fitzgeralda

Velký Gatsby sleduje příběh Nicka Carrawaye, který se v 
roce 1922 vydává do New Yorku, města uvolněné morálky a 
bujarého jazzu. Carraway hledá svou vlastní verzi amerického 
snu. Postupně se stane součástí světa mimořádně bohatých 
lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání. A jako svědek tohoto světa 
vypráví příběh nesplněných snů. 
Hrají: Leonardo DiCaprio a Tobey Maguire
Režie: Baz Luhrmann
Večerem provází: Michal Kadlec
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Bohumil Kartous je profesionál v oblasti vzdělávání, pracoval 
ve společnosti Scio a nyní je zástupcem informačního centra 
pro vzdělání – Eduin. S Bobem Kartousem se společně 
zamyslíme nad tím, co podstatného se za uplynulé dva roky 
změnilo v českém školství, jak na proinkluzivní změny reagují 
učitelé, děti ale také rodiče nebo Česká školní inspekce a v 
čem stále pokulháváme za evropskými standardy. Těšíme se 
na vás! Občerstvení zajištěno. Projekt Inkluze ve Svitavách 

společně s Městskou knihovnou ve Svitavách. Přednáška se uskuteční v úterý 
11. prosince od 16:30 v aule Fabriky.

PŘEDNÁŠKA BOBA KARTOUSE

Projekt je koncipován jako modifikace projektu, 
který proběhl před několika lety ve Velké Británii 
pod názvem Kufr plný knih. Jeho cílem je dostat 
co nejblíže ke čtenářům různých věkových 
kategorií (předškoláci, první a druhý stupeň ZŠ) 
současnou kvalitní knižní produkci. Záměrem je, 
aby si děti mohly vybrat, přečíst, ale také si 
ponechat knihu, která je osloví, a získaly tak 
možnost vytvořit si během školního roku základ 

vlastní domácí knihovničky. Každé dítě zapojené do aktivity obdrželo „kufr“ 
(plátěný batůžek), do něhož dostává každý měsíc tři nové knihy (sada je na 
daný měsíc pro všechny děti vždy stejná). Z těchto knih další měsíc dvě vrátí, 
jednu si nechá doma. Dostane opět novou sadu tří knih a scénář se opakuje. 
Takto po deset měsíců. Každému dítěti tedy na konci školního roku zůstane 
doma 10 knih. 
Knihy vybírají ve vzájemné spolupráci učitelé a knihovníci, nejčastěji podle 
principu 1 kniha – knihovník, 1 kniha – učitel, 1 kniha – dětská odborná 
publikace. 
Na „rozdávání“ knih jsou navázány další aktivity – návštěva knihovny a práce s 
vybranou knihou, cílená spolupráce s pedagogem. V letošním roce jsou v 
projektu zapojeny mateřská škola při ZŠ Sokolovská, 3. třída ze ZŠ T. G. 
Masaryka a 7. třída ze ZŠ Riegrova.

KUFR PLNÝ KNIH

Aktivity realizované v rámci projektu MAP II a Implementace
MAP ORP Svitavyna podporu čtenářské gramotnosti
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