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INFORMACE Z KNIHOVNY

Co se v roce 1959 skutečně stalo? Jak zemřelo devět vysokoškoláků, 
kteří chtěli přenocovat pod uralskou Mrtvou horou? Našli je v zimě, 
oblečené do spodního prádla, rozeseté ve sněhu daleko od tábora. 
Zohavené, ohořelé. Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? je 
faktografická kniha, která dopodrobna rozebírá celou událost kolem 
Djatlovovy expedice.

KDO ZAVRAŽDIL ÚČASTNÍKY DJATLOVOVY EXPEDICE? / Martin Lavay

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE
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Dvojice autorů nás v tomto komiksu provádí dějinami filozofie 
vtipným a svižným způsobem. Hlavním průvodcem knihy se stává 
řecký filozof Hérakleitos, jenž čtenáře seznamuje s významnými 
osobnostmi na poli filosofie a objasňuje stěžejní témata jako 
logika, mysl, vnímání, etika. Díky tomu se zde myšlenky západních 
velikánů otevírají úplně pro každého a zbavují nás strachu z velkých 
jmen jako Platon, Aristoteles, Descartes nebo Nietzsche.

KOMIKSOVÁ FILOZOFIE / Kevin Cannon a Michael F. Patton

Mortina je malá holčička, ale ne tak ledajaká. Je totiž strašidlo! 
Bydlí ve velkém domě se svou tetou Neboženkou a pejskem 
Truchlíkem. Mortina si ze všeho nejvíc na světě přeje skamarádit 
se s dětmi z vesnice, jenže to není tak jednoduché. Teta jí totiž 
zakázala ukazovat se cizím lidem, aby neodhalili jejich tajemství. 
Jenže pak nastane Halloween – ideální příležitost porušit tetin 
příkaz.
 

MORTINA / Barbara Cantini

FILMOVÝ KLUB: OSVÍCENÍ
pondělí / 1. 4. 2019 / 18:00 / bar u knihovny

Kultovní zpracování hororové předlohy známého 
spisovatele Stephena Kinga. Spisovatel Jack Torrance (Jack 
Nicholson), trávící zimu coby správce odlehlého a na 
sezónu opuštěného hotelu, zjišťuje, že samota uprostřed 
hor je tísnivá a že člověk může velmi snadno přijít o rozum. 
Režie a scénář: Stanley Kubrick. Hlavní role: Jack Nicholson. 
Večerem provází Michal Kadlec. Doporučený věk: 15+

Příběh se odehrává ke konci druhé světové války a vypráví příběh 
mladé dívky jménem Noa, kterou situace donutila pracovat a 
dokonce i žít na železniční zastávce. Tam se jí ale život mění v 
okamžiku, kdy si všimne vagónu plného malých dětí, který směřuje 
do koncentračního tábora. Události se vyvinou tak, že jejím novým 
domovem se stává cirkus, kde se setkává s akrobatkou Astrid a 
vzniká tak nové a velmi silné přátelství.

SVĚTLA ZIMNÍ NOCI / Pam Jenoff

Televizní scénárista má už po krk své manželky a jejich 
společného soužití. Proto se jednoho dne rozhodne odjet na 
chatu v horách, kde hodlá strávit pár poklidných dnů. To však 
ještě netuší, že se jeho pobyt tam změní v noční můru. Tma spadá 
do kategorie „survival thriller“ a věrohodně popisuje tíživou 
samotu na opuštěné horské chatě.

TMA / Jozef Karika

PŘEDNÁŠKA BOBA KARTOUSE
úterý / 9. 4. 2019 / 16:30 / aula Fabriky

Poslední přednáška experta na český školský systém Boba 
Kartouse bude na téma Jak si vybrat školu - nejen pro 
budoucí prvňáčky ale také středoškoláky. Jaká kritéria jsou 
při výběru důležitá pro rodiče, jaká pro děti a jaká pro 
maximální rozvoj jejich kompetencí? Jsou společnosti i 
dětem samotným prospěšná osmiletá gymnázia? Proč není 
dobrý nápad systémově nutit děti do nematuritních oborů? 
Obě setkání s Bobem Kartousem v rámci uplynulého roku 

byla velmi inspirativní, a proto se neváhejte přidat k tomu poslednímu. 
Občerstvení zajištěno! Pořádá projekt Inkluze ve Svitavách společně s 
Městskou knihovnou ve Svitavách.

EXPEDIČNÍ JACHTING
pondělí / 15. 4. 2019 / 18:00 / klub Tyjátr

Oceán, plachetnice zmítající se ve vlnách a zenový rytmus 
dne a noci. Osm členů posádky a jedno mimino na cestě na 
Kapverdy. Lidé, kteří byli poprvé v životě na moři a poznali, 
jaké to je ušetřit spoustu zásob nebo několik dní nesundat z 
nohou holínky. Tak to byla expedice na Kapverdy. Ale co je 
vlastně expediční jachting? A musíme kvůli tomu do Afriky? 
Opravdu jde plout i s malými dětmi? Na tyto a mnohé další 
otázky vám odpoví jachtařský instruktor a dobrodruh 

Tomáš Kůdela, se kterým se mimo jiné podíváte na výbuch sopky nebo si z 
bezprostřední blízkosti prohlédnete velrybu. Vstupné 30 Kč.

JAK DĚTEM ČÍST, ABY JE TO BAVILO
úterý / 16. 4. 2019 / 17:00 / aula Fabriky

Přednáška herečky a pedagožky Markéty Světlíkové je 
určena pedagogům mateřských školek a veřejnosti. Náplní 
bude práce s textem pro nečtenáře, tzn. na co si dát pozor 
při čtení, aby bylo pro děti přitažlivé a bavilo je (např. 
myslet na obsah, dát posluchači čas, nezapomínat na tělo, 
správně pracovat s hlasem a rytmem, nezapomínat na 
zpětnou vazbu).
 

Markéta Světlíková vystudovala hudebně dramatický obor na pražské 
konzervatoři. Většinu svého života zasvětila práci kolem amatérského 
divadla. Významná je její pedagogická činnost a podporování vztahu 
mladé generace k umění. Po roce 1989 provozovala pět let své vlastní 
divadlo s názvem Divadlo dětí. Její současná dramatická práce se točí 
kolem pořádání různých amatérských představení, režisérské činnosti v 
ochotnických spolcích a také poradenství v oblasti výchovné dramatiky, jíž 
studovala na DAMU v letech 1992 – 1997. 
Akce je realizována v rámci projektu MAP II a Implementace ORP Svitavy.

středa / 3. 4. 2019 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Fantasy klub pod vedením Michala Římala z knihkupectví 
Minotaur. Knižní novinky ze světa fantasy. Pro děti od 8 let.  

středa / 10. 4. 2019 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let. Čtení, vyprávění, 
tvoření.

ZVEME NA FANTASY A ČTENÁŘSKÝ KLUB

KNIHA TI SLUŠÍ
Od 23. do 28. 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 daném týdnu si mohou naši 
čtenáři pro své blízké, kteří dosud nejsou čtenáři 

knihovny, vyzvednout dárkový poukaz na roční registraci do 
knihovny zdarma, a během celého dubna pak poukázku na 50 Kč, 
kterou mohou v týdnu od 23. do 28. dubna uplatnit v zapojených 
knihkupectví.
 
Dále budou v knihovně k zakoupení ručně vyrobené látkové obaly na knihy 
a záložky do knih. Nezapomeňte se u nás poslední týden v dubnu zastavit!

PROČ SE ŠPATNÉ VĚCI DĚJÍ DOBRÝM LIDEM A NAOPAK?
čtvrtek / 4. 4. 2019 / 17:30 / aula Fabriky

Někdo žije slušný a spořádaný život, a přesto se mu dějí samé 
těžkosti. Někdo naopak páchá jednu špatnost za druhou a vše 
mu vychází. Žijeme ve světě, kde chybí řád a spravedlnost, 
nebo nám jen uniká něco podstatného? Pojďme společně 
zapřemýšlet nad souvislostmi, které dnes v mainstreamovém 
smýšlení nenajdeme. Zveme na další přednáškový a diskuzní 
večer, kterým opět provede přednášející Jan Reiss, doktorand 
matematiky, jenž se kromě vědy zabývá již řadu let filozofií a 

psychologií dávných východních kultur. Vstupné dobrovolné.

UPOZORNĚNÍ
Během velikonočních svátků od 19. do 22. dubna
bude knihovna uzavřena.


