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KNIŽNÍ TIP PRO ČTENÁŘE

MARTIN MEJSTŘÍK: PEVNOST EVROPA
čtvrtek 6. 2. 2020 / 18:00 / Fabrika, aula

Martin Mejstřík byl jedním z hlavních představitelů a 
organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu 
komunistického režimu v Československu v roce 1989. 
Přednáška Pevnost Evropa je zaměřena na základy evropské 
civilizace, na vznik a vývoj Evropské unie, na její ekonomické a 
sociální aspekty a postavení České republiky v Evropské unii. 
Jsme aktivní součástí a tvůrcem Evropské unie, nebo jen 

pasivním příjemcem dotací a nařízení „z Bruselu?“. Co znamená být občanem 
EU, jaká bude její budoucnost a jak ji můžeme ovlivnit?

PŘÁTELÉ / Kelsey Miller

č.65 / ÚNOR 2020 / ROČNÍK VIII. knihovnasvitavy

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Městská knihovna ve Svitavách provozuje již třetím 
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 300 Kč. První přednáška letního semestru na téma „Cestování, co 
jste možná nevěděli“ a informativní schůzka proběhne v úterý 4. února v 
10:00 hodin v aule Fabriky. 
Kdo se po zhlédnutí přednášky rozhodne VU3V navštěvovat, vyzvedne si 
přihlášku a uhradí poplatek. Bližší informace poskytne Jitka Kopečná 
(ko@booksy.cz, 461533295).

Filmový klub: Ready Player One: Hra začíná
pondělí / 3. 2. 2020 / 18:00 / městská knihovna

Děj filmu Stevena Spielberga zasazený do roku 2045 se 
odehrává na Zemi, která je na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé 
však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, 
který vytvořil geniální a excentrický James Halliday. Když 
Halliday zemře, odkáže své jmění a správu nad OASIS prvnímu 
člověku, který odhalí tajemství ukryté někde v OASIS. Rozpoutá 
tím tak zběsilý závod s nejistým koncem. 

Hrají: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn a další. Režie: Steven 
Spielberg. Knižní předloha: Ernest Cline. Klub vede Michal Kadlec.

KLUBY PRO DĚTI I VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ

 Fantasy klub: Pokémon: Trading Card Game
středa / 5. 2. 2020 / 17:00 / dětské oddělení knihovny

Vedle pravidelného představení sci-fi, fantasy a komiksových 
novinek posledního měsíce se tentokrát budeme věnovat 
především karetní hře Pokémon: Trading Card Game. Ukážeme 
vám úplné základy, vysvětlíme princip hry a vše si vyzkoušíme 
na ukázkových hrách. Vítáni jsou pochopitelně jak děti, tak 
jejich rodiče. Pokémon: TCG je hra pro všechny a především 
menší děti budou pomoc rodičů v začátcích potřebovat. 

Těšíme se na vás! Klub vede Michal Římal z knihkupectví Minotaur, určen je pro 
děti od 8 do 12 let.
 

 Čtenářský klub s Alenou Vorlíčkovou
středa / 12. 2. 2020 / 16:00 / dětské oddělení knihovny

V prázdninovém týdnu se můžete těšit na pohádkovou dílnu, v 
níž vám Alena Vorlíčková představí svou novou knížku Vílí 
kouzla z řady Pohádky pro společné čtení. Chybět nebude čtení, 
povídání, hry, tvoření a plnění úkolů z pohádkových sešitů.

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

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Během jarních prázdnin bude dětské oddělení 
knihovny otevřeno i v dopoledních hodinách 
(kromě čtvrtka). V úterý 11. února v 15 hodin 
zveme všechny příznivce young adult fantasy a sci-fi 
literatury zaměřené na dystopie a retellingy na 
setkání se Zuzkou Moravcovou, autorkou knižního 

blogu Život mezi řádky. Ve středu v 16 hodin proběhne čtenářský klub s 
Alenou Vorlíčkovou a její knihou Vílí kouzla a ve čtvrtek 13. února si děti 
mohou od 14 hodin zasoutěžit se stolními hrami. Připraveny budou hry pro 
všechny věkové kategorie.

ČTENÍ NEBOLÍ,
NEBOLI ČTENÍ     se

 Zuzkou
 Čtení nebolí, neboli čtení se Zuzkou
úterý / 11. 2. 2020 / 15:00 / městská knihovna

Setkání se Zuzkou Moravcovou, autorkou knižního blogu Život 
mezi řádky, zaměřené na young adult fantasy a sci-fi literaturu, 
konkrétně na dystopie a retellingy (např. Hunger Games, Temný 
experiment, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, 

Ready Player One…).

LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM
úterý / 18. 2. 2020 / 18:45 / klub Tyjátr

Listování je projekt, který představuje netradiční formou knížky 
na jevišti. Nekorektní příručka novináře Mikala Hema by mohla 
sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás 
všechna tajemství tohoto řemesla – jak se dostat na vrchol, jak 
se na něm udržet, a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. 
Inspiraci tu můžete najít od těch nejúspěšnějších vůdců, Kim 
Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae Ceauşesca. 

Kniha skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem. 
Účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořecký. Vstupné 80 Kč 
(předprodej v knihovně).

NOVÁ ODPOČINKOVÁ ZÓNA V KNIHOVNĚ
Díky příspěvku z ocenění Obec přátelská seniorům, které získalo město 
Svitavy, jsme upravili prostory knihovny. Zároveň se tak změnily nepatrně i 
naše služby – vzniklo nové místo pro knižní novinky, hudební CD se vybírají 
podle seznamů a regál s cizojazyčnou literaturou je přesunut na studovnu. 
Ještě schází nainstalovat obrazovka, kde se dozvíte o akcích knihovny. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Retrospektiva jednoho z nejúspěšnějších seriálů všech 

dob. Prozrazuje například to, jak a kdy vznikl prvotní 

námět na seriál, kdo z herců měl roli napsanou přímo na 

tělo, jak se natáčela slavná úvodní znělka u kašny a 

mnoho dalších informací, které odhalují zákulisí tohoto 

populárního seriálu.


