
Městská knihovna 

AKCE  
Matyldino pohádkohraní 
5. 10. 2021 (úterý), 16:00, oddě
Čtení pohádek a vyprávění příbě
předškoláky a děti mladšího školního v
Knížkohraní s Edou. Vstupné dobrovolné.
 
Knižní klubí čko 
27. 10. 2021 (středa), 10:00, oddě
Knižní klubíčko je tu pro rodič
Nebo hledají nápady na hry a ř

přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.
 
AKCE TEENSPACE 
Ozoboti a hra Scottie Go! 
4. a 5. 10. 2021, 12:30–18:00, Teenspace
Pokud neznáš roboty ozoboty ani Scottieho, p
směr. Zábavné základy programování 
 
Deskovky 
25. a 26. 10. 2021, 12:30–18:00, Teenspace
Přijď vyzkoušet hru, kterou ještě
Bang, UNO, Jungle Speed, Tik T
 
TÝDEN KNIHOVEN 4.– 10.10.2021
Vylidn ěno 
4. 10. 2021, 18:00, oddělení Teenspace
Promítání dokumentu. Vlastníci nemovitostí beze jména. Nemovitosti bez nájemník
bez obyvatel. Proč se atraktivní 
Zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farha cestuje po celém sv
Toronto, Barcelona, Londýn, New York 
ceny nájmů, ale nikoli příjmy. Centra m
neblahému vývoji stále se zvyšujících cen. Jenže jejich n
Finanční skupiny zjistily, že v nemovitostech lze výhodn
obtížně hledají způsob, jak tento celosv
světově uznávané osobnosti: socioložka Saskia Sassen, nositel Nobelovy ceny za ekonomii 
Joseph Stiglitz i spisovatel skrývající se p
 
ČtiFEST  
7. 10. 2021, 13:30–17:30, oddě
Městská knihovna Česká Třebová ve spolupráci s MAS ORLICKO po
festival čtenářské gramotnosti Č
Odpolední festival je určen všem, kte
rodičům. Zkušené knihovnice př

 

 
ěstská knihovna Česká Třebová říjen 2021 

 

oddělení pro děti 
ě říběhů, hraní her i nová přátelství. Akce je vhodná pro 

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

eda), 10:00, oddělení pro děti 
ko je tu pro rodiče, které zajímá, co číst dětem od narození až do v

říkanky či se chtějí seznámit s novými lidmi. K
ebalovací pult. Vstupné dobrovolné. 

18:00, Teenspace 
Pokud neznáš roboty ozoboty ani Scottieho, přijď se s nimi seznámit a ukázat jim správný 

áklady programování pomocí hry. 

18:00, Teenspace 
 vyzkoušet hru, kterou ještě neznáš, a pokud v ní už válíš, přijď ji nauč

Bang, UNO, Jungle Speed, Tik Tak Bum, Zbodni salát, Dr. Bacilová a mnoho dalších.

10.10.2021 

ělení Teenspace 
Promítání dokumentu. Vlastníci nemovitostí beze jména. Nemovitosti bez nájemník

 se atraktivní města stávají jen kulisami, kde už běžní lidé nemohou žít?
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(Smetanova 173) pestrý výběr knih pro děti a mládež z rozsáhlého knižního fondu knihovny. 
Nabídka knih, audioknih a komiksů bude rozdělena do několika věkových kategorií 
(předškolní věk, 1.–2. třída – první čtení, 3.–5. třída, 6.–9. třída). Knihy si můžete v 
příjemném prostředí knihovny prohlédnout a zároveň si popovídat a vyměnit zkušenosti s 
knihovnicemi, které pro vás nabídku připravily a v městské knihovně rozvíjejí čtenářskou 
gramotnost od útlého dětství. 
Některé tituly také nabídne k zakoupení knihkupectví Kosmas s 15% slevou. 
V době konání ČtiFESTu 12–18 hodin nebude možné běžné půjčování z fondu pro dospělé! 
 
(Za)Žijte knihovnu 
24. 10. 2021, 13:00–18:00 
Program pro všechny věkové kategorie. Deskové hry, ozoboti, mBoti, 3D tisk a další. Vstup 
zdarma. 
 
Listování: Špeky (Rob Grant) 
24. 10. 2021, 18:00, oddělení pro dospělé 
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši. A 
někdy i ti ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe nemůže podívat, protože je 
nesmírně otylý, a anorektička, která se na sebe nemůže podívat, protože si připadá odporně 
tlustá. Není to příběh o tlustých lidech, je to pojednání o tom, jak moc je tohle téma ožehavé 
pro celou společnost. A pochopíte, že s sebou přináší i spoustu grantovského tučného humoru, 
budete se možná i popadat za břicho. Už také proto, že... „Existují tři druhy lží: lži, hnusné lži 
a statistiky!" Divadelní představení s rekvizitami, kostýmy a hudbou. Účinkují: Pavel 
Oubram, Věra Hollá (Kamila Janovičová). Délka představení cca 50 minut. Vstupné: 50 Kč. 
 
VÝSTAVA 
Třikrát JINAK 
V září a říjnu bude v prostoru knihovny k vidění společná výstava Alžběty Kadlecové, Ivy 
Svobodové a Markéty Doležalové. 
 

Nabízíme volná místa v počítačovém kurzu  
Máte doma počítač nebo notebook a chcete se na něm naučit pracovat? Pokud máte zájem o 
výuku na počítači, přihlaste se do 22. října osobně v městské knihovně nebo přes e-mail 
info@moderniknihovna.cz. Vhodné i pro úplné začátečníky. Počet míst je omezen. Jedná se 
o 7 lekcí. Cena celého kurzu je 350 Kč. Výuka probíhá jednou týdně na oddělení Teenspace v 
přízemí knihovny. Začínáme 5. listopadu 15:30–17:30 hod. Těší se na vás lektorka Adéla 
Kusá. V případě velkého zájmu bude i dopolední kurz. 
 

Omezení provozu knihovny 
Čtvrtek 7. října v čase 12–18 hodin dospělé oddělení uzavřeno. 
Úterý 12. října celá knihovna otevřena až od 10:30 hodin. 
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). 
 


