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KNIŽNÍ TIP PRO ČTENÁŘE

úterý 22. 9. 2020 / 17:00 / Fabrika, aula
MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP se narodil v roce 
1956 v New Yorku do významné československé rodiny. 
Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem 
československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda 
Jaroslav založil časopis Přítomnost, byl ministrem 
spravedlnosti (1945) a poté školství v letech 1946 až 1948, 
pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním 
ministrem obchodu Československa. Po získání dvou 
atestací v interním lékařství a neurologii začal MUDr. 

Stránský praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes 
primářem.
Po roce 1989 se „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku 
na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou a 
Prague Selective, největší letní program pro studenty medicíny na světě. 
Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a 
organizacím po celém světě. V roce 2014 založil kancelář Ombudsman pro 
zdraví, z. ú., a již dříve i nadační fondy pro podporu výuky žurnalistiky a 
občanských práv. Je iniciátorem a realizátorem pomníku Milady Horákové ve 
Sněmovní ulici v Praze. V roce 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic, která 
zobrazuje tragikomické aspekty české společnosti. Spolu s uvedenými 
aktivitami, které koordinuje jeho kolektiv, se MUDr. Stránský převážně věnuje 
neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou 
budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě. 
Technologicko-vědecké pokroky nám sice zlepšují život, ale proměna do umělé 
formy komunikace odbourává evoluční schopnosti našeho mozku. Hrozí další 
rozklad rodiny, lidských vztahů a lidstva samotného?
Přijďte si poslechnout vědecky podložené výsledky nejnovějších výzkumů, 
předané stručně a srozumitelně naším předním neurologem a současně i 
primářem na Yaleské univerzitě, MUDr. Martinem Janem Stránským. Po 
přednášce bude možné zakoupit si knihu Deník doktora z Mrnic.
Akce je realizována v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, který 
je financován z OP VVV.

POSTŘEHY Z POSLEDNÍ ŘADY / Neil Gaiman

č.67 / ZÁŘÍ 2020 / ROČNÍK VIII. knihovnasvitavy

Milí čtenáři,
po delší době, kdy byla knihovna z důvodu nouzového stavu uzavřena a poté 
byly její služby omezeny pouze na půjčování a vracení knih, vás budeme opět 
seznamovat s děním v knihovně prostřednictvím našeho newsletteru 
Bookoviny. Věříme, že budeme moci zrealizovat naplánované akce a že si 
najdou své posluchače. Od září mezi ně patří pravidelné aktivity (kluby, 
Virtuální Univerzita třetího věku, PC kurz), dále se můžete těšit na další 
představení z cyklu scénického čtení Listování a další aktivity.
Těšíme se na vaši návštěvu! Marta Bauerová

Filmový klub: Pláž
pondělí / 7. 9. 2020 / 18:00 / bar u knihovny

Generační film britského režiséra Dannyho Boylea (Trainspotting, 
Milionář z chatrče) z roku 2014 o hledání Ráje na Zemi. S příslibem 
dobrodružství přijíždí do Thajska mladý americký baťůžkář 
Richard (Leonardo DiCaprio). Na cestě se setkává s lidmi, kteří mu 
vypráví příběh o tajném ostrově s nádhernou pláží 
neposkvrněnou nájezdy turistů. Zní to téměř jako sen, ale ručně 

malovaná mapa, kterou zanedlouho poté Richard najde, vypadá dost 
opravdově. Režie: Danny Boyle. Hrají: Leonardo DiCaprio a další.

KLUBY PRO DĚTI I VEŘEJNOST V KNIHOVNĚ

 Fantasy klub: Harry Potter: Boj o Bradavice
středa / 9. 9. 2020 / 17:00 / dětské oddělení knihovny

Ve fantasy klubu s námi v novém školním roce usednete do lavic 
bradavické školy. Představíme si zcela novou kooperativní fantasy 
karetní hru Harry Potter: Boj o Bradavice. Seznámíme vás se 
základy pravidel, vyzkoušíme si ukázkovou hru a pokusíme se 
společnými silami zachránit Bradavice. Hra je v češtině a je určena 
pro hráče od 11 let.

  Čtenářský klub pro nejmenší
středa / 23. 9. 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!
Aktivity jsou realizovány v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy.

Když Neila Gaimana posadili při udílení Oscarů za rok 2009 na první balkón, 
odkud toho moc neviděl, neměl příliš dobrou náladu a nudil se. Díky tomu zážitku 
vznikl text Postřehy z poslední řady, který později propůjčil název sbírce projevů, 
esejů, úvah a sloupků. Gaiman v tomto souboru dokazuje, že se bravurně 
orientuje nejen ve sci-fi, fantasy a komiksu, ale také v hudbě, politice, literatuře a 
umění obecně. Posaďte se s Neilem Gaimanem do poslední řady a nechte si 
vyprávět o pohádkách, Batmanovi a H. P. Lovecraftovi, ale také o Douglasu 
Adamsovi, Tori Amos nebo nově se rodící americké mytologii.

MARTIN JAN STRÁNSKÝ: DĚTI A TECHNOLOGIE

Městská knihovna ve Svitavách již třetím rokem v rámci projektu MAP II a 
Implementace MAP ORP Svitavy financovaného z OP VVV pořádá čtenářský, 
filmový a fantasy klub. Hlavní náplní čtenářského klubu je práce s knihou 
(předčítání, tvoření, vyprávění) a je určen pro děti od 3 do 7 let, fantasy klub 
probíhá pod vedením Michala Římala z knihkupectví Minotaur a čtenáři se 
seznámí s žánry fantasy, sci-fi a dětskými horory. Filmový klub je zaměřen 
především na adaptace literárních děl.

KOMIKSOVÝ WORKSHOP S LUCIÍ LOMOVOU
úterý / 15. 9. 2020 / 16:00 / dětské oddělení knihovny

Lucie Lomová je komiksová autorka a ilustrátorka. Jejím 
nejznámějším dílem jsou příběhy o dvou myškách Anče a 
Pepíkovi, které v devadesátých letech vycházely v časopise 
Čtyřlístek, poté vyšly knižně a dočkaly se i animovaného 
zpracování. Publikovala několik komiksů pro dospělé 
čtenáře (Anna chce skočit, Divoši, Na odstřel), ilustrovala 
knížky, působila jako pedagog, v poslední době často 
spolupracuje jako výtvarnice s Českou televizí, hlavně na 
přípravě interaktivních adventních a velikonočních 

kalendářů. Přijďte si vytvořit vlastní komiks pod vedením Lucie Lomové, která 
za svou tvorbu získala několik prestižních cen v Čechách i zahraničí. Workshop 
je určen pro děti od 8 let.

LiStOVání.cz : ČTYŘLÍSTEK
neděle / 20. 9. 2020 / 18:30 / klub Tyjátr

LiStOVáNí si splnilo sen a vyráží na turné po svých 
nejvěrnějších scénách pro své nejvěrnější diváky, diváky 
klasických večerních představení, kteří když ale vezmou své 
děti nebo vnoučata, potěší je to také. Čtyřlístek je tu už 50 let 
a je dětstvím nás všech. 50 let za tímhle legendárním 
komiksovým seriálem stojí úžasný Jaroslav Němeček. Na 

výlet do Třeskoprsk vás zve Lukáš Myšpulín Hejlík, Věra Fifinka Hollá, Alan Bobík 
Novotný a Pavel Piňda Oubram. Vstupné 100 Kč (předprodej v knihovně).

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Městská knihovna ve Svitavách provozuje 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 podzimního kurzu na téma „Genealogie – 
hledáme své předky“ a informativní schůzka proběhne v úterý 29. září 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).

7. 9 . - 12. 9. 2020

9:00 - 17:00 hod.

Fabrika II. podlaží

- beletrie pro dospělé

- dětská literatura

- naučná literatura

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH

PŮJČOVÁNÍ E-KNIH
V době nouzového stavu jsme zvedli počet e-výpůjček na pět, od září se počet 
výpůjček opět sníží na tři. Děkujeme za pochopení.


