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KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

pondělí 19. 10. 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.

ŘETĚZ / Adrian McKinty

č.68 / ŘÍJEN 2020 / ROČNÍK VIII. knihovnasvitavy

Milí čtenáři,
také v říjnu jsme si pro vás připravili bohatý program. Bohužel nařízení 
vlády ze dne 30. září ovlivnilo naše plány na následující dva týdny a 
některé aktivity jsme museli zrušit. Jedná se o přednášku astrofotografa 
Petra Horálka, která měla proběhnout 8. října a čtenářský klub plánovaný 
na 14. října. Fantasy klub se přesouvá na 27. října. Jelikož se situace okolo 
koronaviru stále mění, sledujte naše webové stránky, kde se o případných 
změnách dozvíte.
Každoroční Týden knihoven proběhne téměř bez akcí pro veřejnost 
(kromě filmového klubu), nicméně knihovna je otevřena v běžném režimu 
a budeme se vám připomínat na sociálních sítích (facebook, instagram). 
Těšíme na vaši návštěvu v knihovně (nejenom v Týdnu knihoven)!

Marta Bauerová, ředitelka

pondělí / 5. 10. 2020 / 18:00 / bar u knihovny
Vizuálně podmanivé komediální drama Paola Sorrentina s 
přenádherným hudebním soundtrackem vypráví o hledání 
smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím 
časem a stárnoucím tělem. Příběh stárnoucího spisovatele a 
novináře Jepa zasazuje Sorrentino do prostředí vysoké 
smetánky podmanivého Říma a po vzoru filmových velikánů 
Federica Felliniho a Michelangela Antonioniho podává 

kritiku současné společnosti, žijící v povrchnosti a přetvářce. Scénář a režie: 
Paolo Sorrentino. Hrají: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo 
Buccirosso. Klub vede Michal Kadlec.

úterý / 27. 10. 2020 / 17:00 / dětské oddělení knihovny
Druhý fantasy klub v novém školním roce proběhne opět s 
kooperativní fantasy karetní hrou Harry Potter: Boj o Bradavice. 
Seznámíme vás se základy pravidel a vyzkoušíme si ukázkovou 
hru. Hra je v češtině a je určena pro hráče od 11 let. Klub vede 
Michal Římal z knikupectví Minotaur.

 

Musíte unést dítě, aby vaše dítě zůstalo naživu. Absurdní? 
Ano, jen dokud se to nestane právě vám. Na tomto 
půdorysu rozehrává jeden z nejvýraznějších současných 
autorů thrillerů a detektivek Adrian McKinty příběh, jaký se 
snadno může stát noční můrou každého rodiče. Jsme v 
poklidném novoanglickém městečku, jemuž vládne 
tajuplný Řetěz. Nikdo o něm nemluví, nikdo se neodváží 
obrátit na policii ani na FBI. Vždyť jde o vaše dítě. Román, 
který ve vás bude dlouho doznívat.

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

TÝDEN KNIHOVEN
Týden knihoven proběhne letos v termínu 5. - 11. října s 
mottem Knihovny jako centra celoživotního vzdělávání. 
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků (SKIP). Jejím cílem je poukázat na 
úlohu knihoven nejen v oblasti čtenářství a čtenářské 

gramotnosti. Knihovna je také prostor, kde lze trávit volný čas. Pokud se 
chcete seznámit s našimi službami podrobněji, využijte v pátek 9. října 
Den otevřených dveří. Novým čtenářům bude umožněna po celý týden 
registrace na rok zdarma.

středa 21. 10. 2020 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Zveme vás na povídání a čtení s Miladou Rezkovou, 
autorkou několika dětských knížek (např. Doktor Racek, 
Rackomix, Neboj, Neboj!). Paní spisovatelka také 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.

POVÍDÁNÍ A ČTENÍ S MILADOU REZKOVOU

pondělí 26. 10. 2020 / 18:00 / městská knihovna
Pavla Horáková vystudovala obory překladatelství, 
tlumočnictví a serbistika na FF UK v Praze. Od roku 1997 
překládá beletrii z angličtiny a srbštiny (mj. díla Kurta 
Vonneguta, Saula Bellowa či Iana Bankse). Je autorkou 
detektivní trilogie pro mladé čtenáře (Tajemství hrobaříků, 
Hrobaříci v podzámčí a Hrobaříci a Hrobaři). V 
současnosti pracuje jako redaktorka Českého rozhlasu 3 – 
Vltava. Spolu s Jiřím Kamenem sestavila dvě knižní 

kompozice věnované českým účastníkům 1. světové války Přišel befel od 
císaře pána (2015) a Zum Befehl, pane lajtnant (2018). Za svůj první román 
pro dospělé Teorie podivnosti (2018) obdržela cenu Magnesia Litera.

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN: PAVLA HORÁKOVÁ

čtvrtek 29. 10. 2020 / od 14:00 / městská knihovna
Jestli nemáš 29. 10. žádné plány, tak přijď do knihovny! 
Chystáme nový „teen“ prostor, kde budeš moct trávit 
volný čas, chystat si úkoly do školy nebo si třeba zahrát 
deskovky. Tak vezmi kámoše a přijďte to k nám omrknout! 
Budeme se těšit od 16:00 i s malým občerstvením.
A pokud budeš mít čas už od 14:00, tak můžeš dorazit na 
„Odpoledne s postavami ze seriálu Stranger Things“.

PROSTOR PRO TEBE!

KARANTÉNA / Peter May
Thriller, který předpověděl celosvětovou pandemii. Londýn, 
epicentrum celosvětové pandemie, je kompletně izolovaný. 
V ulicích bují násilí a občanské nepokoje. Na dodržování 
zákazu vycházení dohlíží armáda. Před smrtícím virem, 
který si vyžádal tisíce obětí, není nikdo v bezpečí. Na 
staveništi, kde má vyrůst nouzová nemocnice, najdou 
dělníci tašku s kostmi zavražděného dítěte. Nemilosrdný 
vrah se volně pohybuje po městě, odhodlaný udělat cokoli, 
aby policii zabránil vypátrat, komu kosti patřily.

UPOZORNĚNÍ
KNIHOVNA BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

VE ČTVRTEK 22. ŘÍJNA UZAVŘENA.

V průběhu celostátní akce Týden knihoven (5.-11. 10. 2020) si mohou 
nejen čtenáři knihovny stáhnout balíček e-knih přímo ze stránek 
www.palmknihy.cz. Nejedná se o běžnou eVýpůjčku a tyto e-knihy 
zůstanou čtenářům natrvalo. Palmknihy společně s nakladateli (Motto, 
Vyšehrad a Kniha Zlín) do projektu na podporu čtení a knihoven poskytly 
oblíbené tituly z různých žánrů, tudíž se jedná o ideální příležitost přečíst 
si kvalitní příběhy novým způsobem. Jedná se o tyto tituly:

Postup uplatnění voucheru:
1. Přihlaste se / registrujte se na www.palmknihy.cz
2. Klikněte na „Knihovnička“ a poté na „Uplatnit voucher darované e-knihy“
3. Napište kód TYDENKNIHOVEN20 do políčka „kód kupónu“ a potvrďte
4. E-knihy se objeví v „Knihovničce“ na webu i v aplikaci Palmknihy 

VOUCHER NA E-KNIHY

psychologické sci-fi světová literatura historický román thriller román pro ženy

Žít navěky Ženy, které
mi nedají spát Klikaté cesty Město

ztracených Cesty srdce

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

FILMOVÝ KLUB: VELKÁ NÁDHERA

FANTASY KLUB: HARRY POTTER - BOJ O BRADAVICE


