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KNIŽNÍ TIP PRO ČTENÁŘE

POVÍDÁNÍ A ČTENÍ S AUTORKOU DĚTSKÝCH KNÍŽEK MILADOU REZKOVOU
středa 25. 3. 2020 / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Milada Rezková je autorkou několika dětských knih (např. 
Doktor Racek, Rackomix, Neboj, Neboj!), přispívá do časopisu 
Raketa s nadsázkou pojmenovaný jako „časopis pro děti 
chytrých rodičů“, který je určen pro děti od 5-10 let a obsahuje 
příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření a jiné zajímavosti. 
Neobsahuje žádnou reklamu a velký důraz klade na vizuální 
stránku a grafické zpracování. Milada Rezková časopis Raketa 

představí a následovat bude povídání, čtení a tvoření s knihou Tajemství za 
sněhovým knírkem, které je určeno těm, kdo rádi mlsají, milují dobrodružství a 
pro ty, které štve, když někdo podvádí a lže.

HOLKY TO NĚKDY NEMAJ LEHKÝ / Radkin Honzák

č.66 / BŘEZEN 2020 / ROČNÍK VIII. knihovnasvitavy

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Březen se každoročně slaví v knihovnách jako měsíc čtenářů. 
Kromě pravidelných aktivit (kluby, VU3V, PC kurz pro začátečníky) 
jsme si připravili bohatý program pro návštěvníky všech věkových 
kategorií. Jako každý rok proběhne ve druhém patře Fabriky 

burza knih, a to v týdnu od 23. do 28. března. 

Filmový klub: Cabiriiny noci
pondělí / 2. 3. 2020 / 18:00 / bar u knihovny

Svět viděný očima chudé pouliční holky, která nás na pozadí 
svého dramatického osudu provede celou společenskou 
hierarchií od nejhlubšího dna až úplně nahoru a zpět. Režisér 
Federico Fellini v sociálně laděném filmu podle předlohy Maria 
Molinariho vystavěl strhující portrét bezelstné ženy, který 
bravurně herecky ztvárnila jeho manželka Giulietta Masina. 
Scénář a režie: Federico Fellini. Hrají: Giulietta Masina, François 

Périer, Dorian Gray. Film z roku 1957 uvede Michal Kadlec.

KLUBY PRO DĚTI I VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ

 Fantasy klub: Pokémon: Trading Card Game
středa / 4. 3. 2020 / 17:00 / dětské oddělení knihovny

Vedle pravidelného představení sci-fi, fantasy a komiksových 
novinek posledního měsíce se budeme i tentokrát věnovat 
především karetní hře Pokémon: Trading Card Game. 
Zopakujeme si základní pravidla hry, přidáme vysvětlení 
některých pokročilejších mechanik a vše si prověříme v rychlém 
kvízu. Těšíme se na vás! Klub vede Michal Římal z knihkupectví 
Minotaur, určen je pro děti od 8 do 12 let.

  Čtenářský klub pro nejmenší
středa / 11. 3. 2020 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítání, vyprávění, tvoření, tentokrát 
na téma „ptáčci kolem nás“. Klub je určen pro děti od 3 do 7 let. Zveme 
všechny malé i velké knihomoly!
Aktivity jsou realizovány v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy.

SVITAVSKÁ ČTEČKA
čtvrtek / 26. 3. 2020 / 9:00 - 12:00 / aula Fabriky
Čtvrtý ročník před námi! Po roce je opět tady! Neoficiálně pátá, oficiálně čtvrtá 
„Svitavská čtečka“, soutěž Městské knihovny ve Svitavách, jíž se v předchozích 
letech zúčastnila více než stovka žáků a studentů celého svitavského okresu. Již 
popáté se tedy žáci 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií utkají nejen o elektronickou čtečku knih v soutěži 
zaměřené především na dovednost v práci s ukázkami umělecké literatury, v 
níž projevují i tvůrčí schopnosti při psaní vlastního volného textu podle 
zadaných kritérií. Vítěz soutěže získává čtečku knih, ale pro svou školu i putovní 
pohár, který během soutěže vystřídal již více škol - ZŠ v Jevíčku, Gymnázium ve 
Svitavách a naposledy Masarykova ZŠ v Poličce.

Jak říká v knize Holky to někdy nemaj lehký psychiatr Radkin 
Honzák, je bláhové si myslet, že náš život řídí rozum. Jsou to 
emoce, co vedou naše kroky a občas s námi i pořádně lomcují! 
Jeho vyprávění je proložené příběhy deseti žen, se kterými život 
pořádně zacloumal. Měly namířeno k samému dnu, ale když už 
bylo na dosah, dokázaly sebrat síly, nadechly se a vydaly zpátky.

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: JAN ŠKROB
čtvrtek / 12. 3. 2020 / 18:00 / bar u knihovny

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. Na podzim nás navštívil 

Aleš Palán a Radek Malý a jako další přijede básník a moderátor Radia Wave 
Jan Škrob (1988). Na svém kontě má dvě sbírky Pod dlažbou (2016) a Reál 
(2018). V roce 2015 byl zařazen do sborníku Nejlepší české básně 2015 a o dva 
roky později byl nominován na Literu pro objev roku. V roce 2018 získal třetí 
místo v soutěži Básne SK/CZ a zvítězil v Drážďanské ceně lyriky. Na Radiu Wave 
moderuje pořad Hergot! a komentuje rubriku Prolomit vlny.

ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ BOŽENA NĚMCOVÁ
středa / 18. 3. 2020 / 16:00 / městská knihovna

Přednáška je zaměřena na osobní život spisovatelky a vychází z 
její korespondence. Týká se okruhů: původ, dětství a mládí, 
podporovatelé a přátelé spisovatelky, muži v životě Boženy 
Němcové, Božena Němcová jako cestovatelka a etnografka, 
manžel a děti, jejich osudy po její smrti, pobyty Boženy 
Němcové v Litomyšli. Akce je realizována ve spolupráci s 
Klubem seniorů k výročí narození Boženy Němcové. Přednášet 

bude Jana Kroulíková z Litomyšle.

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
pondělí / 23. 3. 2020 / 10:00 / dětské oddělení knihovny
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání do knihovny. Součástí dopoledního 
programu bude čtení a hraní s pohádkou O koblížkovi, představení nových 
knih, a také možnost posezení při kávě. Na akci je nutné se přihlásit na email 
so@booksy.cz a uvést jméno a věk dítěte.

LiStOVáNí.cz: BITEVNÍ POLE
čtvrtek / 26. 3. 2020 / 18:30 / klub Tyjátr

Projekt Listování představuje knihy na jevišti netradiční formou. 
Hlavnímu hrdinovi je čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z 
toho může zbláznit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy jeho 
dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat 
nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti 
nevinně, ale stejně - nic horšího než puberťáka digitálního věku 
pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že pro 

stejného puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a 
všichni jsou na pokraji zoufalství. Hrají: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje 
Věra Hollá). Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).

úterý / 31. 3. 2020 / 17:00 / aula Fabriky
Nemoc či jiné zdravotní problémy nepřicházejí samy od sebe, 
jsou vždy důsledkem porušení rovnováhy v naší mysli. Na 
tomto zjištění je založena jedna z nejstarších a v některých 
případech i nejúčinnějších metod léčení - psychosomatika.
Psychosomatika využívá toho, že člověk je nedělitelným 
souhrnem biologické, psychické, sociální a spirituální složky, 
přičemž není možné oddělit jednu od druhé. Jakákoliv změna v 

jediné z těchto složek, ať pozitivní nebo negativní, se vždy projeví ve všech 
ostatních. Vyladěním psychiky, vztahů a duchovního rozměru se začne 
vylaďovat i náš zdravotní stav. Z pohledu především analytické psychologie se 
dozvíme, jak souvisí fyzické zdraví s naší psychikou, s našimi vztahy a s 
vědomím něčeho, co nás přesahuje. Vše si osvětlíme jak z duchovního, tak i z 
materiálního pohledu klasické medicíny. S psychosomatikou se seznámíme i 
na příkladech uzdravení touto cestou.

PSYCHOSOMATIKA – PŘEDNÁŠKA Mgr. PAVLA JOSEFA MACKŮ, Ph.D.

23. - 28. 3. 2020

9:00 - 17:00

Fabrika II. podlaží

BURZU
VYŘAZENÝCH KNIH
- beletrie pro dospělé

- dětská literatura

- naučná literaturA

- časopisy

pořádá


