
::: č.51 ::: LISTOPAD 2018 ::: ROČNÍK VI.

Další Listování představí grafický román Marka Šindelky, 
Vojtěcha Maška a Marka Pokorného Svatá Barbora, v 
kterém zpracovali tzv. kuřimskou kauzu. Na knize pracovali 
několik let. Zveme vás ve čtvrtek 8. listopadu od 18:30 
hod. do klubu Tyjátr. Účinkují: Petra Bučková, Alan 
Novotný. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně).
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INFORMACE Z KNIHOVNY

NOVÝ KNIHOVNÍ SYSTÉM TRITIUS
Od poloviny září pracujeme v novém knihovním systému 
Tritius. Zásadní změna spočívá v tom, že se jedná o webový 
systém. Jiný vzhled má tudíž i katalog knihovny, který 
funguje na principu klasického vyhledávače (google, 
seznam apod.). Všechny funkce i služby jsou zachovány, 

dotazy lze různě kombinovat, výpůjčky si nadále můžete kontrolovat i 
prodlužovat přes čtenářské konto. V případě jakýchkoliv problémů vám rádi 
pomohou pracovníci knihovny. Věříme, že si na nový vzhled brzy zvyknete a 
oceníte výhody nového moderního systému (možnost hodnocení knih, 
půjčování e-knih). Pokud potřebujete s vyhledáváním v novém katalogu 
poradit, přijďte ve středu 7. listopadu v 17:00 hod. do studovny knihovny.

Zneklidňující thriller českého autora. Napětí příběhu, který se zpočátku tváří 
spíš jako detektivka, se stupňuje až k hororové atmosféře, která čtenáře 
sevře jako čelisti svěráku a nepustí. Hlavní hrdina má raději knížky než lidi, 
jediné setkání však změní jeho obyčejný život v napínavý román. Jak se 
přihodí, že milý a tichý člověk bez otázek rozmlátí cizí auto? Nebo se ocitne 
nad ležícím mužem s klouby prstů obitými do krve? Jak jednoduché je 
rozbít vlastní život na střepy? To se dozvíte v nové knize Pavla Renčína.

KLUB VRAHŮ / Pavel Renčín

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE
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Španělský autor, který se u nás proslavil knihou Osvětimská knihovnice, 
přichází tentokrát s příběhem civilních letců. Vypráví o fascinujících a dnes 
polozapomenutých objevitelských dobrodružstvích tří nerozlučných 
přátel, kteří stáli u zrodu civilního letectví, a je současně i literární poctou 
Antoinovi de Saint-Exupérymu, autorovi nezapomenutelného Malého 
prince, který dokázal až do své tragické smrti ve vodách Středozemního 
moře vidět a vnímat život dětskýma očima.

K OTEVŘENÉMU NEBI / Antonio G. Iturbe 

Jádrem tohoto světa je Neapol a protagonistkou vypravěččina matka 
Amalia, která je však v čase vyprávění už mrtvá. Živou zůstává v paměti své 
dcery Delie, jejíž vyprávění je založeno na komplikovaném vztahu mezi 
skutečností, individuální i kolektivní pamětí a příběhem. Zápletka Tíživé 
lásky je téměř detektivní. Amalia se za záhadných okolností utopila v moři a 
Delia chce přirozeně zjistit, co se stalo. Jako mnohem důležitější se jí však 
postupem času jeví otázka: Kdo byla moje matka? a s ní související potřeba 
se ptát: Kdo jsem já?

TÍŽIVÁ LÁSKA / Elena Ferrante

Nová kniha z oblíbené edice čtení pro prvňáčky je v knihovně! Mít za sestru 
prvňačku Matyldu je tak trochu katastrofa. Je to totiž třeštidlo a potrhlík. A 
když si Matylda umane, že bude sekat latinu, kouká z toho pěkná lapálie! V 
Matyldině společnosti se budete náramně bavit a chvíli vás možná bude i 
mrazit v zádech z toho, co ta holka zase vyvádí. Vyprat sešity v akváriu, 
mluvit tajnou faraonskou řečí, přidusit tatínka, na to je Matylda expert. Jak 
říká její bratr Šimon, na Matyldu by si rodiče měli pořídit zbrojní pas. 
Matyldiny lapálie jsou tu pro radost všem začínajícím čtenářům.
 
 

TY, TY, TY, MATYLDO! / Lenka Rožnovská

Vážení a milí milovníci poezie a příznivci uměleckého přednesu. 
Letošní Den poezie v Městské knihovně ve Svitavách vychází na 
čtvrtek 15. listopadu 2018 a jeho téma zní: Nebojme se poezie. 
Zkusíme se tedy nebát s následujícím programem, jehož časové 
ohraničení je mezi 14:00 a 20:00 hodinou podvečerní:
 

1. část – přednáška pana Jaroslava Provazníka (AMU Praha)
na téma pohádky a jejich důležitost v raném dětském vývoji
2. část - nesoutěžní přehlídka recitačních vystoupení
3. část - praktický seminář – poradenství recitátorům
4. část - poezie Jana Těsnohlídka (básník, vydavatel, redaktor) bude 
prokládána písněmi Pavly Boučkové od 18:30 v baru u knihovny
Zváni jsou žáci, studenti, učitelé a rodiče a v neposlední řadě i všichni milovníci 
uměleckého přednesu, krásných vyprávění a samozřejmě také pohádek. Pro 
všechny účastníky bude nachystáno malé občerstvení.

DEN POEZIE 2018
Den poezie

„Hvězdy nám nepřály“ je inteligentní, sžíravá a hořce 
ironická romance nejen pro náctileté podle knižní předlohy 
Johna Greena. Děj se točí okolo dvou hlavních hrdinů, 
Guse a Hazel, které kromě rakoviny, se kterou bojují, 
spojuje ještě pohrdání konvencemi, kousavý humor a 
nakonec i láska. A tak se jednoho dne Gus rozhodne 
připravit pro Hazel dobrodružství, na které nikdy 

nezapomene. I přes neúprosně krátký čas, který spolu mohou sdílet, oba 
prožijí „Malou věčnost“, která často znamená více než dlouhý život bez lásky a 
přátelství. Režie: Josh Boone, Hrají: Shailene Woodley, Ansel Elgort. Začínáme 
v pondělí 5. listopadu od 18:00 hod v baru u knihovny.

FILMOVÝ KLUB - HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

Psychiatr MUDr. Radkin Honzák (*1939) promoval na 
Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Po čtyřech letech 
profesního působení v Psychiatrické léčebně v 
Kosmonosích nastoupil jako psychiatrický konziliář v 
tehdejším Ústavu pro výzkum výživy lidu v Krči, posléze 
integrovaného do IKEM, kde stále pracuje v ambulanci a v 

transplantačním programu. V souvislosti s ním byl devět let členem etické 
komise CAHBI ve Štrasburku. Po roce 1989 vedl deset let Oddělení lékařské 
psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. LF UK, další dekádu působil 
na Psychiatrické katedře IPVZ, odkud přešel na částečný úvazek do 
Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
Jeho publikační činnost se zaměřuje na psychosomatickou problematiku, jak 
dokazují i knihy, které napsal pro laickou veřejnost. Z těch posledních to jsou: 
Babičku potrkal jelen (2012), Jak přežít léčení (2013) a Jak žít a vyhnout se 
syndromu vyhoření (2014), Všichni žijem v blázinci – Současnost očima 
psychiatra (2015), Psychosomatická prvouka (2017).
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu od 17:00 hod. v 
Ottendorferově domě.

RADKIN HONZÁK - PSYCHOPATI MEZI NÁMI

Každoročně se připojujeme ke Dni pro dětskou knihu. Tento 
rok ho oslavíme ve čtvrtek 29. listopadu od 16:00 hod v 
dětském oddělení s Alenou Vorlíčkovou a její knihou 
pohádek Zakletý zámek a s Lucií Musilovou. Náplní dílničky 
pro děti bude povídání, čtení, hraní, tvoření, vysypávání 
obrázků barevným pískem podle šablon.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

Zveme na besedu s Vladěnou Halatovou spojenou s 
ochutnávkou bezlepkových pochutin ve středu 28. listopadu 
v 17:00 hod. do baru u knihovny. Vladěna Halatová je 
lektorka kurzů a autorka kuchařek Tradiční sladké pečení 
bezlepkově a Hlavní jídla, pečivo a speciality bezlepkově.

BEZLEPKOVĚ S OCHUTNÁVKOU

ADVENT S NOVÝMI BETLÉMOVÝMI FIGURAMI
V loňském roce se poprvé na svitavském náměstí objevil 
vyřezávaný betlém Františka Malého ze Sebranic. Při jeho 
odhalení jsme slíbili, že se každý rozšíří o několik nových 
figur. Abychom vám čekání na advent zpříjemnili, 
připravilo pro vás muzeum ve spolupráci s knihovnou 
tipovací soutěž. O jaké čtyři figury se v letošním roce 
rozroste svitavský betlém na náměstí? Své tipy můžete 
posílat na adresy muzeum@muzeum.svitavy.cz nebo 
knihovna@booksy.cz, nebo je můžete odevzdat v 

písemné podobě přímo v knihovně či na recepci muzea do 21. listopadu 
2018. Ke svému tipu připište váš kontakt (telefon či e-mailovou adresu). Ze 
správných odpovědí vylosujeme přímo na náměstí první tři výherce, kteří 
obdrží zajímavé ceny.

KLUBY V LISTOPADU
Kluby realizované v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008519.
• 5. listopadu Filmový klub - Hvězdy nám nepřály
• 7. listopadu Fantasy klub pro děti od 8 do 12 let
• 14. listopadu Čtenářský klub pro děti od 2 do 7 let


