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

DEN POEZIE S RADKEM MALÝM
středa / 20. 11. 2019 / 14:00 - 17:30 / Městská knihovna

Radek Malý (1977) je básník, autor knížek pro děti, 
překladatel, vysokoškolský pedagog. Vystudoval 
germanistiku a bohemistiku. Na germanistice byl žákem 
Ludvíka Kundery, který se velmi dobře orientoval v 
německém expresionismu. Jako literární vědec se zabývá 
hlavně českoněmeckými literárními vztahy, literaturou pro 
děti a mládež. Věnuje se i výuce tvůrčího psaní a 

nakladatelské praxi. Dosud vydal šest básnických sbírek. V současné době 
patří mezi nejoceňovanější autory pro děti a mládež (např. Listonoš Vítr, 
Příhody matky Přírody, Kamarádi z abecedy), je spoluautorem učebnic 
českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy (2004), dále 
autorského Slabikáře. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena a dvou ocenění 
Magnesia Litera.

1. část od 14:00 - proběhne beseda s panem Radkem Malým nad jeho 
knihami a povídání o tom, jak se píší básničky.
2. část od 16:00 – ponese se v duchu autorského čtení pana Radka 
Malého v rámci projektu Spisovatelé do knihoven.

Srdečně zveme žáky, studenty, učitele a rodiče a v neposlední řadě také 
všechny milovníky poezie a dobrého čtení.
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 Filmový klub - Pořád jsem to já
pondělí / 11. 11. 2019 / 18:00 / Městská knihovna

Alice Howlandová je uznávanou profesorkou lingvistiky, 
která znenadání začíná zapomínat slova. Poté co jí lékaři 
diagnostikují ranou formu Alzheimerovy choroby, zjišťuje 
Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy 
čeká přetěžká zkouška. Alicino úsilí zůstat stále tím, kým 
kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující. Julianne Moore za 
dechberoucí ztvárnění hlavní hrdinky obdržela Zlatý Globus 

a Oscara. Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland. Hrají: Julianne 
Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin. Večerem provází Michal Kadlec.
 

KLUBY PRO DĚTI I VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ

ČTENÍ NEBOLÍ,
NEBOLI ČTENÍ     se

 Zuzkou

 Fantasy klub
středa / 6. 11. 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.
 

 Čtenářský klubík pro nejmenší
středa / 13. 11. 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!
 
 Čtenářský klub pro mládež
středa/ 27. 11. 2019 / 16:00 / Městská knihovna
Přijďte se pobavit o knížkách, sdílet své zážitky ze čtení a vzájemně si 
doporučit knihy, které vás oslovily. Klub vede Zuzana Moravcová, autorka 
knižního blogu Život mezi řádky. Pro čtenáře od 12 let.

KŘEST KNIHY MARTINA SODOMKY
pátek / 8. 11. 2019 / 18:00 / Kavárna V Parku

Svitavský autor Martin Sodomka vydává již svou šestou 
knihu. Předcházejících pět knih (Jak si postavit auto, Jak si 
postavit letadlo, Jak si postavit motorku, Jak si postavit dům 
a Jak postavit železnici) vyšlo v Edici technických pohádek. 
Srdečně zveme na křest zcela nové knihy nazvané 
Mimoprostor a základy moderní fyziky, tentokrát z Edice 
technické beletrie.

 
FRANTIŠEK „ČUŇAS“ STÁREK: BARÁKY

úterý / 12. 11. 2019 / 18:00 / klub Tyjátr

František Čuňas Stárek je publicista, historický badatel, 
bývalý šéfredaktor časopisu Vokno, disident. Jeho jméno je 
spojeno s Chartou 77 a undergroundem. Přednáška Baráky: 
souostroví svobody (stejnojmenná kniha vyšla v roce 2010) 
se zabývá tématem komunit nonkonformní mládeže v době 
totality. Jejich každodenní snaha o svobodný život v 
nesvobodné společnosti přinášela pozitivní pocity 

účastníkům ale zároveň uváděla do stavu nepříčetnosti státní orgány, které 
měly za úkol udržovat společnost pod kontrolou, ta se měla týkat i 
každodenního života. Střet těchto dvou světů přinášel často i komické 
situace, přestože šlo o balancování na hraně možnosti uvěznění.
Akce se koná v rámci přednáškového cyklu Proměna společnosti za 
posledních 30 let.
 

Od 1. do 14. listopadu můžete přispět do veřejné sbírky ke Dni 
válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Sbírku pořádá 
již pátým rokem nezisková organizace Post Bellum, cílem je 
připomenout si všechny, kteří bojovali ve druhé světové válce, 
aktivně se postavili komunismu v tzv. třetím odboji nebo sloužili 

v misích např. na Balkáně. Zakoupením symbolu – vlčího máku - podpoříte 
natáčení vzpomínek válečných veteránů a těch, kteří bojovali za svobodu a 
demokracii. Pokladnička je umístěna u výpůjčního pultu v knihovně.

SBÍRKA KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TEREZY ŘIČANOVÉ
pátek / 22. 11. 2019 / 17:00 / divadlo Trám / vstupné 50 Kč

Nejmenší děti se mohou v pátek v 17:00 těšit na divadelní 
představení Terezy Řičanové Vlk Šedivák o bohatýru 
Ivanovi, který zkrotil strašlivého kouzelného vlka, vyvázne 
ze všech nástrah a vezme si nejkrásnější ženu světa. Tereza 
Řičanová ilustrovala a vytvořila několik knih v nakladatelství 
Baobab, které získaly ocenění Nejkrásnější kniha či Zlatá 
stuha. Patří mezi ně např. Noemova archa, Vánoční knížka, 

Velikonoční knížka. Akce v rámci Dne pro dětskou knihu.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
sobota / 23. 11. 2019 / 9:00 - 14:00 / Městská knihovna

Předposlední listopadový víkend bude patřit dětem. V sobotu od 
10:00 do 11:00 proběhne v dětském oddělení knihovny dílnička s 
Terezou Řičanovou a její knihou Psí knížka (abyste si mohli 
vyrobit svou vlastní knížku, přineste si fotku nebo obrázek psíka). 
Pro starší děti bude připraven workshop obalování knih (naučíme 

vás obalit si vaši oblíbenou knihu či učebnici, kterou si můžete přinést), čeká 
na vás i vyrábění zajímavých dekorací z knih, stanoviště s Harrym Potterem 
atd. Těšíme se na všechny děti, jejich rodiče i prarodiče v sobotu v knihovně!

DAVID BULVA: EMOCE VERSUS ROZUM, ANEB KDO JE VÍTĚZ
čtvrtek / 28. 11. 2019 / 18:00 / aula Fabriky

Stává se Vám, že rozum říká jdi a emoce stůj? Víte, jak je 
naučit spolupracovat? Přijďte se dozvědět, jaký vliv mají 
naše emoce na fyzické tělo, psychiku, životní postoje, 
svobodnou vůli. S technikou, díky které můžete mít emoce 
vždy pod kontrolou a život pevně ve svých rukou vás 
seznámí David Bulva, terapeut energetické psychologie a 
EFT, certifikovaný kouč a lektor.

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

Na první pohled příběh velkého milostného vzplanutí a peripetií 
šestiletého partnerského vztahu. To skutečné drama se však 
odehrává jinde. V umanuté a trýznivé potřebě pochopit, proč to 
skončilo. A protože spisovatel má jediný nástroj, jsme svědky toho, 
jak na rozvalinách milostného vztahu vzniká milostný román. Jak je 
každý zážitek a konflikt nasvěcován z různých stran, jak se na něj 
přikládá šifrovací mřížka jiných textů, od Božské komedie po 
efemérní zprávy bulváru…

MOŽNOSTI MILOSTNÉHO ROMÁNU / Jan Němec

Příběh šestnáctileté Sofie, která řeší nejen typické problémy 
náctiletých s rodiči i se sebou samotnou, ale dopadá na ni také 
rozchod otce a matky. Sofie má šestnáct. Manželství jejích rodičů se 
rozpadá a máma jí leze neskutečně na nervy. Naštěstí je tu Patrik, se 
kterým chodí. A nejlepší kamarádka Eva! No a samozřejmě tanec, 
který miluje. Ve škole dostanou za úkol napsat zvláštní sloh. O tom, 
jak se svět změnil od dětství jejich rodičů. A v té chvíli se všechno 
okolo Sofie začne komplikovat.

JAKO KOLIBŘÍK / Barbora Škovierová


