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INFORMACE Z KNIHOVNY

Psychologie sériových vrahů nabízí nejen teoretický základ 
psychologie a behaviorální patologie sériových vrahů, ale také více 
jak 200 kvalitně zpracovaných kazuistik, tedy přes 200 příběhů těch 
nejbrutálnějších sériových vrahů. Ukazuje tak přehled příčin vzniku a 
projevu zla, násilí a bolesti. Kniha poukazuje na systémová selhání, 
chybné úsudky psychiatrů, psychologů, soudců a pedagogů. Měla by 
sloužit jako prevence a výzva k větší ostražitosti!

PSYCHOLOGIE SÉRIOVÝCH VRAHŮ / Andrej Drbohlav

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE
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Vydejte se na cestu plnou dobrodružství dvou malých sourozenců, jejichž 
život se mění ve chvíli, kdy dostanou k narozeninám knihu s názvem Země 
příběhů. Ta je zavede do kouzelného světa, ve kterém je čeká nebezpečná 
výprava po Trpasličích lesích, navštíví princezny z mnoha království, uvidí 
Zátoku mořských panen, Říši víl a mnoho dalších míst, ze kterých jim půjde 
hlava kolem. Nemohou se zde ale příliš zdržovat, protože je čeká důležitý 
úkol, který musí zvládnout, aby se dostali zpět do našeho světa. 

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ: KOUZELNÉ PŘÁNÍ / Chris Colfer

Příběh se zaměřuje na život rodiny, která se kvůli nemoci 
nejmladšího člena rodiny stěhuje do větrnějšího a studenějšího 
podnebí – severní Kalifornie. Postupem času objevují krásy nové 
kultury, seznamují se s novými sousedy a vytvářejí si nová 
přátelství. Ale léčivé účinky zdejšího prostředí nejsou to jediné, 
co vítr do městečka přináší. Prý tu žijí duchové! 

DUCHOVÉ / Raina Telgemeier

FILMOVÝ KLUB: ANNIE HALL
pondělí / 6. 5. 2019 / 18:00 / bar u knihovny

Mistrovský kousek Woodyho Allena ověnčený 
čtyřmi Oscary nás zavede do New Yorku 
sedmdesátých let, kde se hlavní hrdina Alvy 
Singer (Woody Allen) snaží získat přízeň 
mladičké Annie Hall (Diane Keaton). Allen 
záměrně porušuje zaběhlá pravidla filmového 
vyprávění a dělá z nás účastníky svého filmu tím, 
že často promlouvá do kamery, vypráví vtipy, 
používá animace, vysvětlující titulky a diskutuje 

s námi o svém názoru tak, jak to umí jen on. Scénář: Woody Allen, 
Marshall Brickman . Režie. Woody Allen. Hrají: Woody Allen, Diane Keaton, 
Tony Roberts, Carol Kane, Shelley Duvall. Večerem provází Michal Kadlec.

Evropa se ocitá ve tmě. A nikdo neví proč. Jedná se o pouhou 
nehodu? Nebo je za tím něco víc? Piero Manzano, bývalý hacker a 
programátor, tuší, kdo za tím vším stojí a své podezření sdělí 
příslušným úřadům. Jeho tezi však nikdo nebere příliš vážně. A tak 
mu nezbývá nic jiného, než vzít situaci do svých rukou. Blackout je 
napínavý a děsivý thriller, který reálně popisuje totální kolaps 
elektrické energie a jeho dopad na život lidí po celém světě.

BLACKOUT / Marc Elsberg

V příběhu sledujeme život středoškolského učitele Martina, 
kterého sužují hrozivé noční můry a výpadky paměti. Vedle toho 
nás autor seznamuje také se životem malé holčičky, která cestuje 
na Šumavu, kde má se svou rodinou strávit letní prázdniny. To, že 
zde zažije hotové peklo, zatím netuší. Na románu Vězněná je 
nejděsivější to, že se Pavel Renčín inspiroval skutečnou a velmi 
znepokojující událostí ze šumavského pohraničí.

VĚZNĚNÁ / Pavel Renčín

V úterý 26. 
března 2019 
proběhla ve 
Fabrice soutěž 
M ě s t s k é 
knihovny ve 
S v i t a v á c h 
n a z v a n á 
S v i t a v s k á 
č t e č k a . 

Druhého oficiálního kola se zúčastnilo třicet šest žáků svitavských škol a 
škol z blízkého okolí (Polička, Litomyšl, Městečko Trnávka, Morašice, 
Bystré, Pomezí). 
 
V letošním ročníku byla nejúspěšnější Anežka Vargová ze ZŠ Masarykova 
v Poličce, na druhém místě se umístila Kateřina Novotná z Gymnázia 
Litomyšl a třetí místo obsadila Tina Luňáčková ze ZŠ Bystré. Čestné uznání 
za vytvořený gazel patří Anně Poslušné z Gymnázia Litomyšl. Celkově však 
byla soutěž velmi vyrovnaná, mezi pořadím často rozhodoval jediný bod. 
Vítězky olympiády si odnesly hodnotné ceny, za 1. místo to byla 
elektronická čtečka knih. Všem zúčastněným patří poděkování za účast a 
zájem o literaturu, jejich učitelům za to, že je k tomuto zájmu vedou.
 
Akce proběhla pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje 
Romana Línka.

SVITAVSKÁ ČTEČKA 2019

středa / 22. 5. 2019 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Marka Míková je autorkou knih pro děti (např. Roches a 
Bžunda, Knihafoss, Mrakodrapy), věnuje se 
loutkoherectví, je principálkou spolku Loutky v 
nemocnici, pro který píše a režíruje divadelní hry. 
Zpívala a hrála v kapelách Dybbuk a Zuby nehty, v rádiu 
Limonádový Joe působila jako moderátorka. Čtenářský 
klub je určen pro děti od tří do sedmi let. 

Aktivita je realizována v rámci projektu MAP II a Implementace MAP ORP 
Svitavy.

ČTENÁŘSKÝ KLUB S MARKOU MÍKOVOU

středa / 15. 5. 2019 / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Fantasy klub pod vedením Michala Římala z knihkupectví 
Minotaur. Knižní novinky ze světa fantasy. Pro děti od 8 let.

FANTASY KLUB

úterý / 28. 5. 2019 / 18:00 / klub Tyjátr
„Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na sociální síti 
má větší dosah než systematická práce investigativních 
novinářů“, říká novinář, publicista a šéfredaktor 
týdeníku Respekt Erik Tabery. Erik Tabery píše 
komentáře především o domácí politice, za které získal 
několik ocenění, např. novinářskou cenu Ferdinanda 
Peroutky. Je autorem úspěšných knih Vládneme, nerušit 
(2006) a Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka 

po Babiše (2017), v které popisuje dobrodužnou cestu od vzniku republiky 
po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do 
historického a evropského kontextu. 
Akce se koná v rámci přednáškového cyklu nazvaného Proměna 
společnosti za posledních 30 let.

BESEDA S ERIKEM TABERYM

Městská knihovna ve Svitavách se zapojila do projektu 
Akademie science fiction, fantasy a hororu (ASFFH), 
který nese název Fantastické knihovny. Jeho cílem je v 
rámci městských knihoven v celé ČR nabídnout a 
doporučit čtenářům to nejlepší z fantastiky (pozn. 
literární žánr fantastika v sobě zahrnuje sci-fi, fantasy i 
horor) a propagovat ji i celou ASFFH. ASFFH je 
organizace zastřešující fantastický žánr v jeho 
nejrůznějších podobách. Aktivně přispívá k rozvoji, 

popularizaci a kultivaci české fantastické scény a každoročně oceňuje 
počiny na poli fantastiky. V neposlední řadě usiluje o propagaci české 
fantastické tvorby v zahraničí. V rámci spolupráce s knihovnami nabízí do 
budoucna kromě propagace kvalitní literatury i spolupráci na tour autorů 
po knihovnách. Oceněné knihy jsme označili logem Akademie a najdete je 
u nového odpočinkového místa u žánru fantasy. Přijďte si vybrat.

FANTASTICKÁ KNIHOVNA


