
Vydává: Městská knihovna ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 533 295, fax.: 461 541 715, e-mail: knihovna@booksy.cz, 
www.booksy.cz. Redakce: Mgr. Marta Bauerová, Mgr. Kateřina Stündlová, Mgr. Zuzana Moravcová / Grafická úprava: Vladimír Sýkora. 
Starší vydání jsou k dispozici v elektronické podobě na www.booksy.cz.

Filmový klub: Ženy na pokraji nervového zhroucení
pondělí / 6. 1. 2020 / 18:00 / Městská knihovna

Titulní hrdinku Pepu (Carmen Maura) opustí dlouholetý 
milenec Ivan (Fernando Guillén) právě ve chvíli, kdy ho 
nejvíce potřebuje. Proč ho Pepa shání a co všechno je kvůli 
tomu ochotná podstoupit, odhalí tato spletitá a zároveň 
trochu bláznivá komedie Pedra Alomodóvara odehrávající 
se v jednom velkoměstském bytě v Madridu. Almodóvar 

zde ve vizuálně vytříbeném a barevně hřejivém snímku přináší jasný 
feministický vzkaz všem mužům, kteří především ve vztazích myslí hlavně 
na sebe.
Hlavní role: Carmen Maura, Antonio Banderas, Rossy de Palma, Fernando 
Guillén. Režie a scénář: Pedro Almodóvar. Klub vede Michal Kadlec

KLUBY PRO DĚTI I VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ

 Fantasy klub
středa / 8. 1. 2020 / 17:00 / dětské oddělení knihovny

V programu lednového Fantasy klubu se zaměříme na 
knihy a komiksy, které se inspirují videohrami. Pokud tedy 
máte mezi svými kamarády hráče počítačových her, které 
byste rádi přivedli ke knihám, určitě je tentokrát vezměte s 
sebou. Povídat si budeme o knihách a komiksech 
inspirovaných Minecraftem, Robloxem, oblíbenou 

střílečkou Fortnite, nebo příběhovými světy Assassin’s Creed, Warcraft, 
Diablo a mnoha dalšími. Pochopitelně nebude chybět pravidelný přehled 
komiksových a knižních novinek z žánrů fantasy, sci-fi a dětských hororů 
za poslední měsíc. Klub vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, určen 
je pro děti od 8 do 12 let.
  Čtenářský klubík pro nejmenší
středa / 15. 1. 2020 / 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!

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
pondělí 20. 1. 2020 / 10:00 / dětské oddělení knihovny

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou 
do života, je mezinárodní iniciativa, jejíž cílem je rozvíjet 
čtenářství od útlého dětství. Městská knihovna ve Svitavách je 
do projektu zapojena již druhým rokem. Každé dítě na 
slavnosti vítání občánků obdrží dárkový balíček a poukaz na 
registraci do knihovny. Cílem projektu je také vést rodiče k 

pochopení významu společných chvil rodičů a dětí strávených nad knihou.
Během roku se uskuteční v knihovně setkání rodičů s dětmi do tří let, 
představíme rodičům nejnovější knihy určené pro nejmenší děti a připravíme 
kratičký program s knihou a následnými aktivitami. Na prvním setkání v novém 
roce si budeme číst a hrát s leporelem O Palečkovi. Počet míst je omezen, proto 
je potřeba se na setkání přihlásit na adrese so@booksy.cz a uvést i případné 
starší sourozence, které přihlášené děti doprovodí.

Kniha literárních reportáží a fejetonů na téma pomíjení vypráví o 
dramatickém životě české básnířky Violy Fischerové; o neblahém 
osudu majitelky slavné pražské vily Miladě Müllerové; o stárnoucím 
autorově otci, který přijíždí opakovaně do Prahy, aby ji naposledy 
viděl; o polských spisovatelkách-dvojčatech, která předstírala, že 
nejsou Židovkami; o důchodci, který kvůli konci světa prodal svůj 
majetek; o albánském malíři, jehož obrazy neměly za komunismu 
ten správný druh optimismu; o polském sochaři-perfomerovi, jehož 
díla mizí z veřejného prostoru, protože provokují; o ženě, která 
umlátila dítě, ale nadále zůstala učitelkou, a mnoha dalších.

NENÍ / Mariusz Szczygieł

Dospívající David neví co se sebou, se svým životem. Náhodné 
setkání s parkouristy mu ukáže cestu ke sportu, který posouvá 
hranice fyzického těla i mentality. David v parkouru a nachází sám 
sebe i opravdové přátelství. První láska ho ale svede na zcestí a 
dovede až ke spáchání trestného činu. Morální boj, vina a zrada, 
to vše je dospívající chlapec nucen řešit. Díky parkouristům ale 
hlavní hrdina nalezne cestu zpět – sám k sobě i k parkouru, díky 
němuž posunul své hranice na hranice dospělosti.

PARKOURISTA / Eva Dolejšová

č.64 / LEDEN 2020 / ROČNÍK VIII. knihovnasvitavy

Milí čtenáři,
děkujeme za projevenou přízeň v roce 2019. Loňský rok jsme věnovali 
výročí 17. listopadu a díky finančnímu příspěvku Ministerstva kultury jsme 
zrealizovali přednáškový cyklus nazvaný Proměna společnosti za 
posledních 30 let. Navštívil nás např. novinář Erik Tabery, socioložka Jiřina 
Šiklová, Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů či disident 
František „Čuňas“ Stárek. Součástí projektu byla i výstava fotografií o paní 
Olze Havlové, kterou si můžete prohlédnout v pasáži Fabriky do konce 
ledna.
Hlavní náplní naší činnosti je podpora čtenářské gramotnosti. Jsme 
zapojeni do projektu S knížkou do života, jehož cílem je rozvíjet čtenářství 
od útlého dětství. Navázali jsme spolupráci s maminkami ze spolku Matky 
sobě, které nás se svými dětmi navštěvují každý měsíc. Ve spolupráci s 
Místním akčním plánem vzdělávání jsme i v roce 2019 pořádali pravidelné 
kluby (čtenářský, fantasy a filmový klub) a další akce na podporu čtenářské 
gramotnosti pro školy i veřejnost (např. setkání se spisovatelkou Markou 
Míkovou či přednáška Jak číst dětem, aby je to bavilo). V těchto aktivitách 
budeme i nadále pokračovat.
V loňském roce město Svitavy bylo oceněno titulem Obec přátelská 
seniorům, díky kterému jsme získali příspěvek na vybudování relaxační 
zóny v knihovně. Změní se tak nepatrně i naše služby (hudební CD se 
vybírají podle seznamů, nové knihy jsou vystaveny na regále, kde byla 
cizojazyčná literatura, kterou nyní najdete na studovně). Další novinkou 
bude umístění obrazovky, z které se dozvíte o akcích knihovny i tipech na 
knihy. Věříme, že se změnou budete spokojeni. I v nadcházejícím roce se 
budeme snažit zlepšovat naše služby a přivítáme řadu zajímavých hostů 
(např. Martina Mejstříka, autorku komiksů Lucii Lomovou). Přejeme 
šťastný rok 2020 a těšíme se na setkání s vámi v knihovně a na některé z 
našich akcí!

Marta Bauerová a celý tým svitavské knihovny

NEJŽÁDANĚJŠÍ KNIHY V ROCE 2019
V loňském roce byl největší zájem o novinky českých 
autorů. Nejžádanější knihou byl román Veselí od Radky 
Třeštíkové, dále román Tiché roky Aleny Mornštajnové a 
Nejlepší víkend Patrika Hartla. Velký zájem byl také o 
knihy Vlastimila Vondrušky a detektivky Roberta 
Bryndzy. Z dětské literatury se nejvíce půjčovala 

interaktivní mluvící kniha Lidské tělo, u dětí školou povinných se na přední 
příčce již několik let drží Deník malého poseroutky. První místa vždy 
obsadí knihy z povinné četby, např. Staré řecké báje a pověsti. Tento rok k 
nim přibyla Strašidelná knihovna od americké autorky Dori Butlerové či 
Kuba nechce číst od Petry Braunové. Velmi oblíbené jsou v poslední době 
audioknihy a dle pořadí nejpůjčovanějších titulů jsou fanoušky mluveného 
slova děti (Ducháčkovic rodina, Pipi dlouhá punčocha) a milovníci fantasy 
(Hra o trůny). Podrobné informace najdete na našich webových stránkách.

PROJEKT CIZOJAZYČNÁ LITERATURA

Díky projektu jsme rozšířili fond cizojazyčné literatury o 60 titulů, 
především o díla v němčině a angličtině. Přečíst si tak můžete romány v 
originále od Davida Grossmana, Julia Barnese, Margaret Atwoodové, 
George R. R. Martina či Sarah Perry, ale také např. Příběhy pro malé rebelky 
či jiné knihy a komiksy pro děti.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu MAP II a Implementace MAP 
ORP Svitavy.


