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KLUBY PRO DĚTI I VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ
Díky projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy na podporu 
čtenářské gramotnosti budeme i tento rok realizovat aktivity formou klubů, 
které budou probíhat pravidelně jednou za měsíc a jsou určeny pro děti, 
žáky i veřejnost. Patří mezi ně čtenářský klub pro nejmenší, fantasy klub a 
filmový klub.

 Fantasy klub se spisovatelem Jiřím W. Procházkou
středa / 11. 9. 2019 / 16:00 / dětské oddělení knihovny

První fantasy klub proběhne se spisovatelem Jiřím W. 
Procházkou, a to formou workshopu nazvaného Jak se 
dělají komiksy a Bublifuk zvláště. Jiří Walker Procházka se 
psaní fantastického žánru věnuje více jak 30 let. Kromě 
psaní příběhů z žánrů sci-fi či fantasy píše společně s 
manželkou, spisovatelkou Klárou Smolíkovou, také 
detektivky, dětské knihy a komiksy. Přispívá do dětského 

komiksového časopisu Bublifuk.
 
 Filmový klub - Pěna dní
pondělí / 16. 9. 2019 / 18:00 / bar u knihovny

Diváci nejen školního věku se mohou setkávat s vybranými 
filmy světové i české kinematografie a s filmy, které vznikají 
na základě literární předlohy (např. Farma zvířat, Pravidla 
moštárny, Hvězdy nám nepřály aj.). K filmům je podán 
komentář. Jako první bude uveden film Pěna dní, 
surrealistický, zábavný a dojemný snímek plný fantazie dle 
knižní předlohy Borise Viana. Dějově se jedná o příběh 

velikosti osudové lásky, která nemůže najít naplnění.
Zveme zájemce na první představení filmového klubu, který povede 
Michal Kadlec. Hlavní role: Audrey Tautou (Amélie z Montmartru) a 
Romain Duris. Režie: Michel Gondry
 
 Čtenářský klub
středa / 18. 9. 2019 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítání, vyprávění, tvoření. Klub 
je určen pro děti od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké knihomoly!
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ARNOŠT VAŠÍČEK: ČESKÉ TAJEMNO
čtvrtek / 12. 9. 2019 / 18:00 / klub Tyjátr

PhDr. Arnošt Vašíček je spisovatel, scénárista a záhadolog. 
Vystudoval obor Filmová a televizní žurnalistika na Fakultě 
žurnalistiky UK. Jeho hlavním zájmem jsou záhady, během 
svých cest za nimi navštívil mnoho zemí, kde hledá mj. i 
důkazy o mimozemských civilizacích na naší planetě. Je 
autorem mnoha knih, romány Ďáblova lest (2009) a 
Ztracená brána (2012) se staly předlohou k filmovému 

zpracování mysteriózních detektivních příběhů. Arnošt Vašíček představí 
nejtajemnější domácí záhady z nové knihy a připravovaného televizního 
cyklu České tajemno. Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory 
vědeckému zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a které 
nás provokují svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy i podivné 
záznamy v kronikách naznačují, že minulost je daleko vzrušivější, než si 
vůbec dovedeme představit.
 
 

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: ALEŠ PALÁN
Městská knihovna ve Svitavách se již podruhé zapojila do společného 
projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven nazvaného Spisovatelé 
do knihoven. Cílem projektu je propagovat současnou českou literaturu 
prostřednictvím setkání s autory kriticky ceněných knih a promluvit s nimi 
nejen o nich samotných, o jejich tvorbě, ale také o tom, jakou roli může 
hrát literatura v dnešním světě. V rámci projektu vystoupí během deseti 
měsíců v deseti knihovnách deset prozaiků a básníků. Naše knihovna si 
těchto deset autorů rozdělila s Městskou knihovnou v Jevíčku. Ve 
Svitavách se můžete těšit na Aleše Palána, Radka Malého (autor knih pro 
děti), Pavlu Horákovou (román Teorie podivnosti - Litera za prózu 2019) a 
básníky Jonáše Zbořila (moderátor Rádia Wave) a Jana Škroba (vítěz 
Drážďanské ceny lyriky).
 
čtvrtek / 26. 9. 2019 / 18:00 / bar u knihovny

Jako první přijede novinář, publicista a spisovatel Aleš 
Palán, jehož kniha Raději zešílet v divočině: rozhovory se 
šumavskými samotáři získala v anketě Lidových novin 
ocenění Kniha roku 2018. Dále je autorem románu 
Ratajský les (2016) zobrazující zločiny 50. let nebo románu 
Miss exitus (2018), jehož tématem je hospicová péče. 
Spolupodílel se také např. na knize Brnox, průvodce 

brněnským Bronxem (2016) a je autorem řady knižních rozhovorů (např. s 
Miloněm Čepelkou, Marií Svatošovou). Těšíme se na vaši účast!

Akce je realizována v rámci aktivit na podporu seniorů vítězné 
obce v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2019.
 

LiStOVáNí.cz: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
neděle / 22. 9. 2019 / 20:00 / klub Tyjátr

Projekt Listování („knížky na jevišti“) připomene výročí 30 
let od sametové revoluce knihou, v které desítka osobností 
vzpomíná na svá dětská léta v období socialismu. 
Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, kterou zažila 
stále ještě naprostá většina z nás. Zavzpomínejte s nimi na 
dobu, která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou být 
mimořádně citlivé na věci, s nimiž se dospělí už dávno 

smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat 
absurditu, nesmyslnost i krásu. 

Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a 
originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí 
a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili až po sametové revoluci? 
Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodiče museli každodenně žít 
a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.
 
Účinkují: Pavel Oubram (alt. Gustav Hašek) a Věra Hollá
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně)

Kniha vypráví příběh jedné z největších záhad polárních expedic - 
zmizení lodí HMS Erebus a HMS Terror, tragický příběh britského 
námořnictva, který po dlouhé roky zůstal opředen tajemstvím. 
Jedná se o velmi zajímavou literaturu faktu, u které se pobavíte a 
zároveň se dozvíte mnoho detailních informací - ať už ze života 
námořníků či jednotlivých plaveb. V knize jsou rovněž 
publikovány zápisky z deníků námořníků, propracované mapky, 
ilustrace, plánky a také několik dobových fotografií.

EREBUS – PŘÍBĚH ZTRACENÉ LODI / Michael Palin

30. 9 . - 4. 10. 2019

9:00 - 17:00 hod.

Fabrika II. podlaží

BURZA
VYŘAZENÝCH KNIH

- beletrie pro dospělé

 - dětská literatura

  - naučná literatura

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH

Z nákladní lodi se při bouři ztratí důležitý náklad – roboti, kteří 
připlují v bedýnkách na ostrov obývaný zvířátky všeho druhu. Ti 
omylem jednoho z nich aktivují, a tak se robotka jménem Roz 
musí naučit koexistovat s obyvateli ostrova. Robot v divočině je 
dojemný příběh o sžívání příslušníků dvou odlišných světů, o síle 
přátelství a také o tom, že občas je potřeba pro dobro ostatních 
něco obětovat.

ROBOT V DIVOČINĚ / Peter Brown


