Městská knihovna Česká Třebová červen 2020
LiStOVáNí v Javorce
Zveme vás v sobotu 13. června na dvě představení LiStOVáNí, která se uskuteční v parku Javorka
(Bennewitzův pavilon).
LiStOVáNí je scénické čtení, které jako dýchající představení s rekvizitami, kostýmy a hudbou
představuje knihy.
Vstupné dobrovolné. Doporučujeme přinést si vlastní židličku/deku na sezení.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Malé scény.
LiStOVáNí.cz: Šmodrcha (Archie Kimpton) Pěkně popletený kočičák
14:00 hodin
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jednoho docela obyčejného městečka. Když ovšem
jednoho obyčejného dne na toulkách po okolí náhodou natrefí na příšerně pomotaného,
zpřeházeného, mrzoutského, vypaseného a na sušenkách závislého mluvícího kocoura, jeho život se
rázem úplně změní!
Je šťastný, že v podivném tvorovi konečně našel svého vlastního zvířecího kamaráda, a chce si ho
nechat, jenže jeho čistotou posedlá máma, otravná sestra a bláznivý starý plukovník se zálibou ve
vycpávání neobvyklých živočichů mají na věc docela jiný názor… Dokáže Honzík svého
chlupatého parťáka ochránit, nebo Šmodrchu čeká osud mnohem horší než jen pouhý nedostatek
sušenek?
Účinkují: Věra Hollá a Lukáš Hejlík.
Představení vhodné pro děti z MŠ a 1.–5. ročník ZŠ.
Knihu v překladu Jany Hejné vydalo v roce 2015 nakladatelství Mladá fronta.
LiStOVáNí.cz: Fotbalové deníky (Jiří Hájíček)
17:00 hodin
Fotbalové deníky napsal Jiří Hájíček kdysi po mistrovství světa ve fotbale v Německu. Tato road
movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl na MS do Německa,
místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 19 letou dívkou, kterou zná teprve týden.
Esemeska od Jardy z Německa: HONZO, BYLO TO FANTASTICKY! KDYZ TO TAM SPADLO,
RVALI JSME JAK KRAVY! KOLLER - TO JE PRUSER. UVEDOM SI - JESTLI SE NEVRATI
BAROS, NEMAME UTOK!
Účinkují: Lukáš Hejlík a Věra Hollá.
Představení pro dospělé.
Knihu vydalo nakladatelství Host.
Matyldino pohádkohraní
15. 6. 2020
16:00 / park Javorka
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, hry i nová přátelství. Akce je vhodná pro předškoláky a děti
mladšího školního věku s rodiči. Sraz v 16 hodin u sochy Šárky v parku Javorka. Podložky na
sednutí budou k dispozici na místě. V případě deštivého počasí se akce ruší. Pořádá Městská
knihovna Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
Vyberte si knížky online, vyzvedněte si je bez čekání!
Služba Vyber a vyzvedni je pro všechny, kteří vybírají pečlivě a mají rádi jistotu. Už vás nikdo
nepřipraví o knížku přímo před nosem. Nebudete čekat, než knihy přineseme ze skladu. Pokud
spěcháte nebo nechcete trávit čas vybíráním knih přímo v knihovně, vyberte si požadované tituly
předem pohodlně online. My vám je připravíme a načteme jako výpůjčky do vašeho čtenářského
účtu. Jakmile je vše nachystané, dostanete potvrzení SMS zprávou a e-mailem. Poté máte 3 dny na
vyzvednutí připravených titulů. Služba je zdarma.

Jak provést objednávku?
Přihlaste se do svého čtenářského konta v online katalogu https://vufind.katalogknih.cz/ . V případě,
že nemáte konto aktivní, kontaktujte nás telefonicky nebo osobně. Přístup vám rádi zřídíme.
Objednat lze pouze knihy, které jsou dostupné. Místo pro vyzvednutí (město nebo pobočku Parník)
si vyberete sami před odesláním požadavku.
Letní bonus pro čtenáře – výpůjčky na 45 dní!
Půjčit si knihu a odjet na chatu? Dát dětem knížky z knihovny na prázdniny k dědovi a babičce? A
nemuset řešit o prázdninách vracení a prodlužování výpůjční doby? Ano, letos to bude mnohem
jednodušší. Knihy, časopisy, audioknihy i hry půjčené od 22. června do 17. srpna budou mít
automaticky výpůjční lhůtu 45 dní.
Pokud by ani to nestačilo, můžete si výpůjčky jako obvykle sami prodloužit přes své čtenářské
konto, napsáním na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827.
Městská knihovna je otevřena od 27. dubna v upravené provozní době. Návštěvníci si mohou volně
vybírat knihy, ale během návštěvy knihovny je nutné mít ústa a nos zakrytá rouškou nebo šátkem a
při vstupu použít dezinfekci na ruce.
Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na webové stránce
https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo https://www.facebook.com/mekct/. Psát můžete na
info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).

