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INFORMACE Z KNIHOVNY

NEJŽÁDANĚJŠÍ KNIHY V ROCE 2018
Nejčtenější knihou minulého roku byl román Počátek od Dana Browna. Na 
druhé příčce se umístily knihy Patrika Hartla Okamžiky štěstí a Prvok, 
Šampon, Tečka a Karel. Velmi populární jsou knihy Radky Třeštílkové, její 
nejnovější román Osm obsadil třetí místo společně s Poslední aristokratkou 
Evžena Bočka. Z dětských knih již několik let vede žebříček popularity Deník 
malého poseroutky anglického spisovatele Jeffy Kinsleyho, a to i v podobě 
audioknihy. Jednou z nejžádanějších knih pro děti jsou Staré řecké báje a 
pověsti, které jsou povinnou četbou.

To si takhle čutáte a najednou bum! Československo! Je pondělí 28. října. 
Desetiletý Jenda se těší, že si po škole zahraje s kamarády fotbal. Jenže 
jeho tatínek, učitel Antonín Vosika, s ním má na odpoledne jiné plány. 
Zatraceně, zdržení před blížícím se důležitým zápasem si Jenda nemůže 
dovolit! A to ještě netuší, že tohle zdržení se protáhne na několik let a 
skončí o tisíc kilometrů dál. V roce 1918 vzniklo Československo. Stát, v 
němž si po dlouhých staletích opět vládli Češi společně se Slováky.

1918 ANEB JAK JSEM DAL GÓL PŘES CELÉ… / Vendula Borůvková

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE
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Vlastní ovoce a zelenina, vlastní vajíčka i vlastní maso – Wohllebenovi 
se zásobují sami a po více než 25 letech již vědí, co funguje. Nyní 
můžete z jejich bohatých zkušeností čerpat i vy. Dozvíte o základech 
kvalitní přípravy, informace o vhodném nářadí a nástrojích, reálné 
odhady časové náročnosti a potřebné plochy, konkrétní rady na 
téma osvědčených a nenáročných druhů ovoce a zeleniny, jak chovat 
slepice, králíky, kozy, včely a jiná užitková zvířata v souladu s 
přirozenými potřebami daného druhu.

JAK SE ŽIJE U WOHLLEBENŮ / Miriam a Peter Wohllebenovi

I voskovky se mohou rozzlobit - tak moc, že začnou psát dopisy 
svému majiteli Toníkovi. Prostě už nehodlají mlčet! Červená 
voskovka je k smrti unavená a chce dovolenou. Fialové se nelíbí, 
jak moc Tonda přetahuje, černou nebaví dělat ostatním barvám 
obrysy, žlutá s oranžovou spolu nemluví, protože se hádají, 
která je barvou slunce... Ale Tonda si si s nespokojeností a 
řevnivostí voskovek umí poradit!
 

DEN, KDY VOSKOVKY ŘEKLY DOST / Drew Daywalt

Během jarních prázdnin bude dětské oddělení knihovny otevřeno i v 
dopoledních hodinách (kromě čtvrtka). V úterý 5. února si děti mohou 
zasoutěžit se stolními hrami, a to dopoledne od 9:30 a odpoledne od 
14:30. Připraveny budou hry pro všechny věkové kategorie. Ve středu v 
16:00 hodin proběhne další fantasy klub, děti se dozví nejenom o 
novinkách ze světa fantasy literatury, ale budou se i nadále věnovat 
pravidlům karetní hry Pokémon.

FILMOVÝ KLUB: FARMA ZVÍŘAT
pondělí / 11. 2. 2019 / 18:00 / bar u knihovny

Dnes již klasické animované zpracování politické alegorie 
George Orwella „Farma Zvířat“ je krutou obžalobou 
totalitního režimu, ale taky smutnou pravdou o tom, proč 
lidové revoluce nefungují (aspoň ne tak, jak si lid 
představuje).
Režie: Joy Batchelor, John Halas. Scénář: Laurence Heath. 
Večerem provází Michal Kadlec. Aktivita je realizována v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy
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Dnes již klasické animované zpracování politické 
alegorie George Orwella „Farma Zvířat“ je krutou 
obžalobou totalitního režimu, ale taky smutnou 
pravdou o tom, proč lidové revoluce nefungují 
(aspoň ne tak, jak si lid představuje). Režie: Joy 
Batchelor, John Halas. Scénář: Laurence Heath.
Večerem provází Michal Kadlec. 

ČTENÁŘSKÝ KLUBÍK
středa / 13. 2. 2019 / 16:00 / dětské oddělení

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

LiStOVáNí: DOPPLER (ERLEND LOE)
úterý / 19. 2. 2019 / 20:00 / klub Tyjátr

Projekt Listování („knížky na jevišti“) tentokrát představí knihu 
norského spisovatele Erlenda Loea. Doppler, hlavní hrdina 
knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém životě, 
který mu připadá moc "pilný". Svou hlubokou osobní krizi 
řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. 
Společnost mu dělá losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli 
masu. Jeho pobyt v lese postupně narušují další postavy, 

které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno je tak 
norské a Doppler už nechce být pilný! Tato akční groteska patří k 
nejoblíbenějším titulům seriálu LiStOVáNí. 
Hraje: Lukáš Hejlík. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).
 
PŘEDNÁŠKA KATEŘINY ROUSE: TERAPIE SU-JOK

pondělí / 25. 2. 2019 / 17:00 / bar u knihovny
Přes hlavu vedou meridiány všech orgánů, dozvíte se o jejich 
vlivu na tělesné duševní i emociální zdraví, naučíte se je 
správně ošetřovat, harmonizovat a posilovat sebeléčebné 
schopnosti podle terapie Su-Jok.Seznámíte se s léčebnými 
hudebními nástroji (tibetská mísa, tibetské činelky, koshi 
zvonkohra) a vyzkoušíte si jejich účinek na vlastní kůži. Na závěr 
proběhne společná relaxace za zvuků výše uvedených nástrojů.
 

NOC S ANDERSENEM 2019
Na téma: „Hobit, aneb, cesta tam a zase zpátky“

Letošní Noc s Andersenem bude plná hobitů, trpaslíků, 
lesních elfů, skřetů a mnoho dalších postav z Kraje, Temného 
Hvozdu a Království pod Horou. Hobití noc proběhne 29. 
3.2019 od 18:00 hod., na dětském oddělení svitavské 
knihovny a v jejím okolí. Děti se mohou těšit na program 
zahrnující neočekávaný dýchánek, hádanky ve tmě, skřetí 
hru, dále se vydají na cestu Temným hvozdem přes Jezerní 

město a dojdou až k Osamělé hoře, ve které si hlídá ukradený poklad 
obávaný drak ze Severu, Šmak. Motivy těchto aktivit vychází z knihy „Hobit, 
aneb, cesta tam a zase zpátk“, od známého autora fantasy titulů, J.R.R. 
Tolkiena, ale i filmové trilogie Hobit.
Přihlásit se mohou aktivní čtenáři MěK ve Svitavách od 8 let (alespoň 1x 
měsíčně navštěvující knihovnu), a to nejpozději do 4. 3. 2019 na dětském 
oddělení knihovny nebo na e-mailové adrese: iv@booksy.cz. Počet 
účastníků je omezen.

Pětačtyřicetiletá, atraktivní Viola má soukromý život v troskách. Je 
rozvedená, sem tam si užívá sex se svým mladým šéfem, ale jinak si 
připadá vyhořelá. Náhodné setkání s hercem Petrem Veverkou, do kterého 
byla jako mladá platonicky zamilovaná, pro ni proto znamená nový impulz. 
Zvlášť když se ukáže, že Veverka její city opětuje. Radost z nového 
romantického vztahu však kalí malá lež - Veverka si Violu popletl s dívkou, 
se kterou kdysi dávno prožil vášnivou noc, a Viola ho z omylu nevyvedla.

DVOJITÝ GAMBIT / Martina Málková

Do osudu několika rodin odlišných generací z evropských zemí i 
sociálních vrstev zasáhne tatáž rozhodující věta. Český podnikatel, jeho 
manželka a dospívající dcera, ruský diplomat, francouzský literát, 
studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších hrdinů. A jejich rodinná 
traumata, krize středního věku, vyhoření nebo puberta. Poutníci a 
cestovatelé, kteří odjeli do Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich svět 
se dál rozpadá. Něco nenávratně ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit. 

HODINY Z OLOVA / Radka Denemarková

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Znáte někoho, kdo by rád chodil do knihovny a jeho 
zdravotní stav mu to již neumožňuje? Takovýmto čtenářům 
poskytujeme donáškovou službu - rádi zájemcům 
přineseme knihy a časopisy přímo domů.
Stačí nás kontaktovat přímo v knihovně nebo na tel. čísle 
461533295 nebo e-mailem knihovna@booksy.cz.

VÝSTAVA: JAN PALACH A TI DRUZÍ
Živé pochodně jako forma politického protestu: Jan Palach a ti druzí

Před knihovnou je ke zhlédnutí výstava, kterou 
připravila Knihovna Právnické fakulty UK. Výstava 
vznikla u příležitosti 50. výročí sebeupálení 
Jana Palacha a zobrazuje celkem dvanáct 
příběhů, jejichž protagonisté zvolili sebeupálení 
jako formu politického protestu.


