
TÝDEN KNIHOVEN
První říjnový týden se každoročně slaví jako Týden 
knihoven. Od 30. září do 5. října bude v pasáži Fabriky 
probíhat burza knih. Celý týden budou čtenářům, kteří vrátí 
všechny dokumenty, odpuštěny upomínky a pro nové 
čtenáře bude umožněna registrace na rok zdarma. Přijďte se 

seznámit se službami knihovny. Půjčujeme nejenom knihy a časopisy, ale 
také stolní hry, audioknihy, hudební CD či logopedické a didaktické 
pomůcky. Těšíme na vaši návštěvu (nejenom v Týdnu knihoven)!

 Fantasy klub 
středa / 2. 10. 2019 / 17:00 / dětské oddělení knihovny

Dětští čtenáři se seznámí s žánry fantasy, sci-fi, dětskými 
horory i knižními sériemi. Budou rozebrána díla populárních 
autorů, aktuální žánrové hity i klasická díla. Součástí klubu 
budou pravidelné informace o novinkách, bude probrán vliv 
knižních předloh na jejich filmové zpracování a fenomén 
komiksu. Klub vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, 
určen je pro děti od 8 do 12 let. 

 Filmový klub - Ten, kdo stojí v koutě
pondělí / 7. 10. 2019 / 18:00 / bar u knihovny

Film o prvních milostných vzplanutích ale i věcech, které se 
raději jiným neříkají. Patnáctiletý Charlie je přemýšlivý, 
zakřiknutý a citlivý mladík, který to na střední škole, kde ho 
ostatní mají za podivína, nemá vůbec jednoduché. Krom 
jiných věcí ho trápí pocit samoty a cítí silnou potřebu 
začlenit se mezi ostatní „normálnější" spolužáky. Jenomže 
to není tak jednoduché. Scénář a režie: Stephen Chbosky. 

Hrají: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller. Večerem provází Michal 
Kadlec. Doporučený věk 13+. 
 Čtenářský klubík
středa / 9. 10. 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! 
 Čtení nebolí, neboli čtení se Zuzkou
středa / 16. 10. 2019 / 16:00 / bar u knihovny
Přijďte se pobavit o knížkách, sdílet své zážitky ze čtení a vzájemně si 
doporučit knihy, které vás oslovily. O tom, že čtení není nuda a samotářská 
záležitost, se můžete přesvědčit na úvodním setkání, kde budou 
představeny knihy z nakladatelství YOLI, které se zaměřuje převážně na 
literaturu „young adults“. Srdečně zveme všechny čtenáře od 12 let, klub 
bude probíhat jednou měsíčně a povede ho Zuzana Moravcová, která 
spolupracuje např. s nakladatelstvím Host či distributory Kosmas a 
Dobrovský a píše knižní blog Život mezi řádky.
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PETR BLAŽEK: PALACH 1969 / 1989 / 2019
úterý / 1. 10. 2019 / 18:00 / aula Fabriky

Historik Petr Blažek pracuje v Ústavu pro studium 
totalitních režimů, zabývá se především dějinami odboje a 
opozice proti komunistickému režimu. Publikuje historické 
studie, dokumenty a rozhovory s pamětníky. Působil jako 
odborný poradce u vzniku řady dokumentárních a 
hraných historických filmů (např. Pouta, Hořící keř).
Tématem přednášky je protest Jana Palacha a jeho ohlasy. 

Dvacetiletý student se 16. 1. 1969 pokusil drastickým způsobem 
vyburcovat společnost propadající se necelých pět měsíců po srpnové 
okupaci do rezignace. Pozornost bude věnována také demonstracím v 
lednu 1989 a formám připomínek Palachova činu po roce 1989, včetně 
památníku ve Všetatech. 

Akce se koná v rámci přednáškového cyklu nazvaného Proměna 
společnosti za posledních 30 let.
 

 

VYHODNOCENÍ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE
V letošním roce se prázdninové soutěže zúčastnilo 24 dětí. Děti při nich 
navštívily trochu jiná místa než v předchozích dvou letech a zpracovávaly 
prázdninové Deníčky. Bylo těžké rozhodnout, který Deníček je nejlepší, 
protože všechny odpovědi byly správné a většina obsahovala pěkné 
obrázky. Nakonec jsme se rozhodli ocenit „Cestovatelský deník“ Kristýny 
Lipenské, „Prázdninové dobrodružství“ Anežky Stupkové a z předškolních 
dětí Sofii Brusenbauchovou a Karolínku Horákovou.
Mezi úkoly patřila i část nazvaná „Na lavičku básničku“. Při ní měly děti 
napsat básničku nebo krátký příběh, který by se nějak vztahoval k jedné z 
laviček v Parku patriotů. Bylo slíbeno, že tato část soutěže bude 
vyhodnocena zvlášť. K našemu překvapení se nám sešlo 13 pěkných 
básniček a 3 zajímavé příběhy. Porotou se stali téměř všichni zaměstnanci 
knihovny a nakonec jsme se rozhodli ocenit bajku O broučkovi a žábě 
Ludmily Půlkrábkové i příběh „Tatimami“ Kristýny Lipenské a básničky od 
Verunky Bauerové , Anežky Stupkové, Matěje Šolce, Ondřeje Partyše, Vojty 
Dvořáka, Barči Ilčíkové a Terezy Janků.

Akce je realizována v rámci aktivit na podporu seniorů vítězné 
obce v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2019.
 KLUBY PRO DĚTI I VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ

ČTENÍ NEBOLÍ,
NEBOLI ČTENÍ     se

 Zuzkou
 

PETR HORÁLEK: KLENOTY USA, KRAJINNÉ I HVĚZDNÉ…
čtvrtek / 10. 10. 2019 / 18:00 / aula Fabriky

... aneb To se vůbec nedá stihnout! Velké americké 
zatmění – takto velikášsky nazvali Američané samotní 
přírodní událost, na kterou museli čekat desítky let. Pás 
úplného zatmění Slunce 21. srpna 2017 přecházel přes 
celou šíři Spojených států a nebylo tak lepší příležitosti k 
výletu za poznáním pestrých přírodních krás této obří 
země „za velkou louží“. Američané sice dokáží v jednom 
kuse přehánět a mnohé „své“ výrazně přeceňovat, 
nadsazovat či upřednostňovat před zbytkem světa, ale o 

svých přírodních parcích rozhodně nelžou. Jak obří je Grand Canyon? Je 
McDonald’s opravdu na každém kroku? Dokáží vám přepočty mil na 
kilometry zamotat hlavu? A dá se vůbec za tři týdny uvidět dost? Na otázky 
odpoví cestovatel, astronom, spisovatel a astrofotograf Petr Horálek.

ROBERT FULGHUM VE SVITAVÁCH
neděle / 13. 10. 2019 / 18:00 / Ottendorferův dům

Slavný americký spisovatel Robert Fulghum (1937) 
nalezl v České republice druhý domov. V říjnu přijede 
pokřtít svou novou knihu Opravář osudů 2 a jednou z 
jeho zastávek budou i Svitavy. Kniha vychází ve světové 
premiéře v nakladatelství Argo. Jedná se o pokračování 
úspěšného románu Opravář osudů, která vyšla v roce 
2017. A právě v rámci této události připravilo 
nakladatelství Argo ve spolupráci s dramatičkou 
Terezou Vereckou komponovaný večer. Jedná se o 

program na 75 minut, jehož součástí bude scénické čtení se dvěma herci, 
kteří seznámí diváky s dějem Opraváře osudů. Román se v Česku 
odehrává, je napsán pro české fanoušky a bude možné si jej na místě 
zakoupit. Přijďte se Roberta Fulghuma zeptat na cokoli, co vás zajímá. 
Bude přítomen! Vstupné 100 Kč (předprodej v knihovně)

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Městská knihovna ve Svitavách provozuje již třetí 
rokem tzv. konzultační středisko Virtuální Univerzity 
třetího věku (VU3V). Garantem studijního programu 
je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze. VU3V je určena seniorům, kteří 

mají zájem o celoživotní vzdělávání. Systém výuky je založen na 
videopřednáškách vysokoškolských lektorů. Lektoři tedy nejsou fyzicky 
přítomni, ale záznam přednášky je promítán prostřednictvím internetu.
Po každé přednášce se vyplní společný test. Na následné samostatné 
studium se předpokládá doba 14 dnů. Studenti by měli ovládat základy 
emailové komunikace.
Probíhají dva kurzy za rok (jeden v zimním a druhý v letním semestru). Po 
ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list. Pokud senior 
absolvuje celé studium, tj. 6 kurzů, může se zúčastnit slavnostní promoce 
v Praze. Cena kurzu je 200 Kč. První přednáška podzimního kurzu na téma 
„Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“ a informativní schůzka 
proběhne v úterý 8. října v 10:00 hodin. Kdo se po zhlédnutí přednášky 
rozhodne VU3V navštěvovat, vyzvedne si přihlášku a uhradí poplatek. 
Bližší informace poskytne Jitka Kopečná (ko@booksy.cz, 461533295)

JIŘÍ DĚDEČEK A TEREZA BRDEČKOVÁ
čtvrtek / 31. 10. 2019 / 18:00 / klub Tyjátr
Byli jsme při tom. 30 let od sametové revoluce. Literárně-
hudební večer Jiřího Dědečka a Terezy Brdečkové 
prokládaný písničkami.

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 24. října bude knihovna z provozních 
důvodů uzavřena. Knihy můžete vracet do biblioboxu 
před Fabrikou. Děkujeme za pochopení.
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