
Městská knihovna 
 
AKCE PRO DĚTI 
Matyldino pohádkohraní 
2. 11. 2021 (úterý), 16:00, oddě
Čtení pohádek a vyprávění příbě
předškoláky a děti mladšího školního v
Knížkohraní s Edou. Vstupné dobrovolné.
 
Knižní klubí čko 
24. 11. 2021 (středa), 10:00, oddě
Knižní klubíčko je tu pro rodič
Nebo hledají nápady na hry a ř

přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.
 
AKCE TEENSPACE 
Halloweenský speciál 
1. 11. 2021 (pondělí), 14:30–18:00
Kvílení zbloudilých duší, skřípot zub
nenahání strach, přijď si vychutnat pravou halloweenskou
nočními můrami a chtějí zvítězit nad zlem.
 
Výroba lapačů snů 
15. a 16. 11. 2021, 15:00–18:00
Zažeň špatné sny nejen dobrou knížkou p
Zastav se do knihovny a odnes si oboj
 
English playground 
23. 11. 2021 (úterý), 16:00–18:00
Zamiluj si angličtinu a neboj se mluvit! P
hrami. Anglický čaj a sušenky samoz
 
VÝSTAVA 
Knihožrouti 
V listopadu a prosinci bude k vid
Smolíkové, kterou ilustrovala Bára Buchalová. K
svého knihožrouta, pro jednotlivce i školní 
prosince na oddělení pro děti. Nezapome
 
AKCE PRO DOSPĚLÉ 
Zakousněte se do knihy s Klárou Smolíkovou
10. 11. 2021 (středa), 16:00–18:00
Jak vzbudit v dětech zájem o č
knihovníky a všechny, kteří chtě

 
ěstská knihovna Česká Třebová listopad 2021 

2. 11. 2021 (úterý), 16:00, oddělení pro děti 
ě říběhů, hraní her i nová přátelství. Akce je vhodná pro 

ti mladšího školního věku. Účastníci obdrží samolepku do pracovního sešitu 
Knížkohraní s Edou. Vstupné dobrovolné. 

:00, oddělení pro děti 
ko je tu pro rodiče, které zajímá, co číst dětem od narození až do v

Nebo hledají nápady na hry a říkanky či se chtějí seznámit s novými lidmi. K dispozici 
ebalovací pult. Vstupné dobrovolné. 

18:00 
řípot zubů, opuštěné hroby, temné stíny... Jestli ti nic z toho 

ď si vychutnat pravou halloweenskou atmosféru. Pro všechny, kdo netrpí 
ějí zvítězit nad zlem. 

18:00 
 špatné sny nejen dobrou knížkou před spaním, ale i vlastnoručně vyrobeným lapa

Zastav se do knihovny a odnes si obojí. Materiál zajištěn. Určeno dětem od 10 let.

18:00 
tinu a neboj se mluvit! Přijď si užít spoustu zábavy nejen s anglickými 
aj a sušenky samozřejmostí! Určeno dětem 10–15 let. Vstup zdarma.

vidění výstava pro děti podle knihy Knihožrouti od Kláry 
Smolíkové, kterou ilustrovala Bára Buchalová. K výstavě je naplánována sout
svého knihožrouta, pro jednotlivce i školní kolektivy. Výtvarné práce odevzdejte do 17. 

. Nezapomeňte uvést jméno a věk dítěte. 

Klárou Smolíkovou 
18:00 

tech zájem o četbu a přiblížit jim svět knih? Workshop pro uč
ří chtějí podpořit čtenářství dětí. 

 

átelství. Akce je vhodná pro 
astníci obdrží samolepku do pracovního sešitu 

tem od narození až do věku 4 let. 
jí seznámit s novými lidmi. K dispozici 

Jestli ti nic z toho 
atmosféru. Pro všechny, kdo netrpí 

č ě vyrobeným lapačem. 
ětem od 10 let. 

 si užít spoustu zábavy nejen s anglickými 
. Vstup zdarma. 

ti podle knihy Knihožrouti od Kláry 
 je naplánována soutěž Nakresli 

kolektivy. Výtvarné práce odevzdejte do 17. 

Workshop pro učitele, rodiče, 



Strategie, jak děti školního věku seznámit s knihami a naučit je aktivně vyhledávat, vám 
představí Klára Smolíková. Spisovatelka, lektorka, scenáristka, publicistka, držitelka knižní 
ceny Zlatá stuha. 
Chcete-li si užít příjemně strávený čas plný tipů, energie a nadšení pro svět knih, přijďte za 
námi do knihovny. 
Přihlašujte se na e-mail blanka.vomackova@moderniknihovna.cz. Vstup pro přihlášené 
zdarma. 
 
Rusko: Léto na Sibiři 
16. 11. 2021 (úterý), 18:00 
Cestovatelský stand-up Jakuba Vengláře, autora knihy Místa, kam se nechodí. Na Sibiř se 
většinou nejezdilo za odměnu. K pochopení logiky všech starých ruských tyranů stačí strávit 
pár dní v nekonečném březovém lese ve společnosti stejně nekonečných hejn komárů… Jenže 
za tím lesem, v srdci nádherných hor, se schovávají komunitní radonové lázně, kde najdete 
lék na všechny choroby světa. A když na něco náhodou nemají pramen, pak si vás vezmou do 
péče sibiřské šamanky, a to teprve bude jízda. 
A tak je to tady se vším. Veškeré utrpení cestovatele je nakonec vykoupeno nečekaným 
zážitkem. Stačí mít s sebou správně střelené kumpány, dost odhodlání a hlavně neočekávat 
zbytečnou romantiku. Všichni si totiž umíme představit kochačku mírumilovnou hladinou z 
břehů Bajkalu. Nebo čarovnou krajinu ubíhající za oknem vlaku, jež staví až ve 
Vladivostoku… Realita léta na Sibiři je naštěstí o dost drsnější a zábavnější. A hlavně… v 
Rusku může zítra znamenat cokoliv. Vstupné: 50 Kč.  
 
Omezení provozu knihovny 
Středa 10. listopadu knihovna ve městě uzavřena.  
Středa 17. listopadu celá knihovna uzavřena. 
Z důvodu pořádání vzdělávacích programů pro školy může být dopoledne uzavřeno dětské 
oddělení.  
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na Facebooku, stránky www.moderniknihovna.cz, 
psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka 
Parník). 
 
Naučná stezka za pokladem měla velký ohlas 
Po celé letní prázdniny, a nakonec i v září, jste se mohli vydat s dětmi na stezku za pokladem, 
kterou vytvořila Alena Gondeková a realizovala Městská knihovna Česká Třebová. Trasa 
vedla údolím Křivolického potoka a končila na Horách, kde byla ukrytá truhla s pokladem. 
Celkem 20 stanovišť vám přineslo zvídavé otázky a úkoly a také šifru. Věříme, že vás taktéž 
bavily QR kódy se zvuky zvířat.  
Dostalo se k nám na 60 odpovědí bonusového kvízu (v elektronické i papírové podobě). 
Stezky se však zúčastnilo mnohem více lidí, a podle velmi kladných a pochvalných ohlasů 
v zápisníku u truhly a na facebooku soudíme, že měla úspěch: „Bylo to SUPER!!! Jsem moc 
ráda za takové akce ve městě. Užili jsme si stezku my, jako rodiče i naše děti! :-) Děkujeme!“ 
V pátek 1. října bylo z odpovědí bonusového kvízu vylosováno 6 výherců, kteří si odměnu 
mohou vyzvednout na dětském oddělení. 
Děkujeme restauraci Na Horách, že jsme mohli mít truhlu s pokladem na jejich terase. 
Pokud to půjde, rádi zase něco podobného připravíme :-) Zatím vám můžeme prozradit, že 
chystáme další témata Zážitkových batůžků. 
 
 
 


