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Milí čtenáři,
 
děkujeme za vaši přízeň v roce 2018. Máme za sebou rok plný akcí a projektů.
 
Oficiálně jsme ukončili projekt Česko-polská mozaika, který jsme realizovali 
společně s naším partnerským městem Ladek-Zdroj, konkrétně se základní 
školou Janusza Korczaka. Jeho cílem byla popularizace polské kultury v našem 
regionu. Setkali jsme se např. s režisérkou Krystynou Krauze, spisovatelem a 
novinářem Mariuszem Suroszem, ilustrátorkou Alexandrou Cieslak. V rámci 
projektu proběhly výměnné pobyty žáků, které si děti užily a poznaly něco 
málo z polské historie a kultury. Vznikla také geolokační hra o Oskaru 
Schindlerovi. Přestože oficiálně projekt skončil, věříme, že se s našimi polskými 
přáteli budeme i nadále vídat. Důkazem toho, že se jim u nás líbilo, byla 
návštěva polských seniorů ve Svitavách.
Hlavní činností knihovny je nadále podpora čtenářské gramotnosti. Zapojili 
jsme se do projektu S knížkou do života (Bookstart), jehož cílem je rozvíjet 
čtenářství od útlého dětství a vést rodiče k pochopení významu společných 
chvil rodičů a dětí strávených nad knihou. U příležitosti vítání občánků dostává 
každá rodina dárkový balíček a poukaz na registraci do knihovny. Díky projektu 
MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy realizujeme čtenářský klub od 2 do 7 
let, fantasy klub od 8 do 12 let, filmový klub a aktivitu Kufr plný knih 
zaměřenou na předškoláky a první a druhý stupeň ZŠ (o projektu jsme 
informovali v minulém newsletteru). I v roce 2019 se můžete těšit na setkání se 
zajímavými hosty, např. se socioložkou Jiřinou Šiklovou nebo novinářem 
Erikem Tabery. O všech akcích vás budeme včas informovat, sledujte proto 
naše webové stránky a facebook.
 
Vše dobré v roce 2019, hodně štěstí, zdraví a pohodových chvil strávených s 
knihou přeje Marta Bauerová a celý tým zaměstnanců svitavské knihovny.
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INFORMACE Z KNIHOVNY

LiStOVáNí: HRY BEZ HRANIC (MICHAL KAŠPÁREK)
čtvrtek / 31. 1. 2019 / 18:00 / klub Tyjátr

Zažijte knihu více smysly, tentokrát s ajťáckou groteskou 
publicisty a komentátora Michala Kašpárka, který se strefuje 
do současných kultů efektivity, kreativity a flexibility a 
předkládá mrazivý i krutě vtipný pohled na generaci Y. 
Hlavní hrdina – programátor Filip si užívá všeho, co dnešní 
svět nabízí dobře placeným profesionálům: cestování, 
drogy, sex bez závazků. Jakmile se vynalézavému 
pragmatikovi naskytne během vrcholící uprchlické krize 

historická příležitost vytřískat na lidském neštěstí tolik, že už nikdy nebude 
muset vstávat do práce, neváhá propůjčit svůj cynismus dobré věci. Před 
čtenáři se otevře nepříjemná otázka: sledují nechutné vykořisťování, anebo 
efektivní záchrannou misi?
Hrají: Věra Hollá a Jiří Ressler. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

Psychologický román, který zaujme především ženy všech věkových 
kategorií, ale tajně si ji přečtou i mnozí jejich muži. Nechejte se unést 
poutavým a cituplným příběhem psychoterapeutky Dity a jejich klientů. 
Sledujte, jak se během adventního období dají do pohybu jejich životní 
osudy. Vypravěčem a hlavní postavou je psychoterapeutka Dita. V centru 
děje je její osobní život, ve vedlejších liniích pak osudy několika jejich 
klientů, zobrazených prostřednictvím terapeutických sezení. 

SVĚTLONOŠKA / Terezie Theimerová

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE
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„Mámě děkuju za to, že mě porodila, a holkám, že se mnou spaly. 
Jsem muž, který za sebe děkuje.“ Zapsal si dvacetiletý Jónas do 
deníku. Teď mu táhne na padesátku, je rozvedený a právě zjistil, že 
není biologickým otcem své dcery. Muž činu, domácí kutil, který 
vlastníma rukama spraví cokoli, náhle ztratil chuť do života. 
Rozhodne se odjet na cestu, z níž se nemíní vrátit. S sebou si přibalí 
jen brašnu s nářadím a staré deníky. V Hotelu Silence, kde se 
ubytuje, však začne své jizvy spatřovat v novém světle.

NAD PROPASTÍ BYLA TMA / Audur Ava Ólafsdóttir

Je po dešti a lesík kolem jezera, kam chodí Filípek s tatínkem na ryby, 
je krásný a voňavý. Filípka ale rybaření nebaví. Raději si v lese hraje s 
kamarády skřítky, obdivuje srnky, malé divočáky nebo ve vodě 
pozoruje pstruhy a bruslařky. Svět kolem jezera Filípek miluje. Brzy 
půjde poprvé do školy a nejraději by si vzal celý les s sebou. Tatínek 
má ale lepší nápad…
 
 

FILÍPEK / Zuzana Štelbaská

pondělí / 7. 1. 2019 / 18:00 / bar u knihovny
Film o smutku, radosti, lásce i životních zkušenostech 
jednoho sirotka, který se díky své píli a pomoci z okolí stává 
doktorem a hlavně dobrým člověkem. Adaptace 
stejnojmenného románu Johna Irvinga, jež byla v roce 2000 
nominována v sedmi oscarových kategoriích, z nichž 
nakonec proměnila dvě - za mužský herecký výkon ve 
vedlejší roli (Michael Caine) a nejlepší adaptovaný scénář 
(který napsal sám John Irving).
 

Režie: Lasse Hallström. Hrají: Tobey Maguire, Charlize Theron, Delroy Lindo, 
Michael Caine a další.

DOBA JEDOVÁ: PŘEDNÁŠKA ANNY STRUNECKÉ
čtvrtek / 10. 1. 2019 / 17:00 / Ottendorferův dům

Prof. RNDR. Anna Strunecká, DrSc. (1944) je bývalá 
pedagožka a vědecká pracovnice Univerzity Karlovy. 
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v 
oboru biologie a chemie a zde také získala doktorát v oboru 
přírodních věd. Později byla jmenována profesorkou. Od 
roku 1981 do roku 2006 působila na Katedře fyziologie a 
vývojové biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Prof. Strunecká je autorkou řady populárních knih a také 
odborných prací. Publikovala přibližně 250 odborných 

článků v českých i mezinárodních vědeckých časopisech. Z knižních publikací v 
češtině například: Babské rady profesorky Strunecké, Doba jedová, Jak přežít 
dobu jedovou? Varovné signály očkování, Přemůžeme autismus? (Průvodce 
pro rodiče, použitelný i pro pediatry, psychiatry a všechny obětavé bytosti, 
které se snaží pomáhat dětem s autismem) a další. Na přednášce budou k 
prodeji některé knihy prof. Strunecké za zvýhodněnou cenu.

PŘEDNÁŠKA: PROČ SE BOJÍME BÝT ŠŤASTNÍ?
čtvrtek / 17. 1. 2019 / 17:30 / bar u knihovny
Žijeme v době blahobytu, nesužují nás války, máme svobodu, ekonomika 
roste, vědecký pokrok jde rychle kupředu. Přesto je většina z nás čím dál více 
ve stresu, máme čím dál méně času, pořád si na něco stěžujeme nebo se 
něčeho bojíme. Zkusme v tom dnešním shonu na chvilku zastavit a podívat se 
na téma štěstí z trošku jiné perspektivy. Zveme na pěkný večer, kterým vás 
provede přednášející Jan Reiss, matematik, který se kromě vědy zabývá již 
řadu let filozofií a psychologií dávných východních kultur. Vstupné dobrovolné.

7.A ZAČALA ČÍST ANEB KUFR PLNÝ KNIH
 
 

Jakožto třída jsme byli zapojeni do projektu, který zlepšuje a 
podporuje naši čtenářskou gramotnost. Každý měsíc jdeme 
asi na dvě hodiny do naší svitavské knihovny. A ano, zní to 
nudně a taky hodně z nás bylo skeptických, ale paní Kateřina 
Stündlová nám doposud vždy zařídila neskutečnou zábavu. 
Zatím jsme tam byli třikrát, vždy jsme dostali tři knížky, o 
jedné jsme si povídali ve škole, jednu jsme pobrali rovnou v 
knihovně.

A teď o samotném projektu, který byl nazván ,,Kufr plný knih“. Každý měsíc 
dostaneme knížky tři, jednu si necháváme a dvě zase vrátíme. Takže zapojíme 
naše matematické schopnosti - za rok dostaneme celkem třicet knih a deset z 
nich nám zůstane doma. Pokaždé jsme dostali knížky z úplně jiných žánrů. 
Momentálně máme doma poezii, příběh a naučnou knihu. V knihovně jsme 
probírali právě poezii - knihu Jen jestli si nevymejšlíš. Každý z nás dostal 
možnost si napsat vlastní básničku a to nám a naší paní učitelce vnuklo nápad 
na náš třídní projekt, o kterém třeba jindy. Zrovna teď když tohle píšu, celá 
naše třída sedí a čte knihu ,,Jmenuji se Alice a jsem narkomanka“ I paní 
učitelka je překvapená, jak moc nás ta kniha baví. To zodpovídá otázku, jak se 
nám projekt líbí. Líbí. Vždy se tešíme na to, jaké knihy to budou tentokrát. Tak 
třeba nás tenhle projekt naučí číst. V sedmé třídě.

Lopaurová Lenka 7.A ZŠ Riegrova
 
 

ČTENÁŘSKÝ KLUBÍK
středa / 9. 1. 2019 / 16:00 / dětské oddělení

Klub pro celé rodiny. Pro děti od 2 do 7 let. Hlavní náplní klubu je 
práce s knihou – předčítání, vyprávění a tvoření. 


