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PhDr. Arnošt Vašíček je spisovatel, scénárista a záhadolog. 
Vystudoval obor Filmová a televizní žurnalistika na Fakultě 
žurnalistiky UK. Jeho hlavním zájmem jsou záhady, během 
svých cest za nimi navštívil mnoho zemí, kde hledá mj. i 
důkazy o mimozemských civilizacích na naší planetě. Je 
autorem mnoha knih, z nejnovějších např. Největší 
tajemství templářů (2015) či Labyrint záhad (2016). Knihy 
Ďáblova lest (2009) a Ztracená brána (2012) se staly 

předlohou k filmovému zpracování mysteriózních detektivních příběhů. 
Arnošt Vašíček představí nové nejtajemnější objevy ze světa i od nás - jaké 
stopy zanechaly v Jeseníkách tajemné bytosti z hvězd? Byl hunský vůdce 
Attila pohřben na severu Moravy? Schyluje se k senzačnímu objevu jeho 
prokletého pokladu? Proč se Adolf Hitler zajímal o děsivé proroctví na 
stěnách Švédské kaple? Na tyto otázky a mnoho dalších bude Arnošt Vašíček 
odpovídat ve čtvrtek 16. února v 17:00 hod. v klubu Tyjátr. Vstupné 50 Kč.
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V roce 2016 jsme rozšířili knihovní fond o tituly cizojazyčné 
literatury, a to díky projektu Ministerstva kultury. Projekt 
Cizojazyčná literatura je určen vybraným veřejným 
knihovnám. Jsme rádi, že i naše knihovna může nabídnout 
svým čtenářům tituly z kvalitní současné zahraniční literatury. 
Fond zahraniční literatury jsme rozšířili o 163 titulů převážně 
beletristické tvorby, a to zejména v angličtině a němčině, 

zastoupeny jsou ale knihy také ve francouzštině, španělštině, italštině, ruštině 
i slovenštině. Věříme, že si z nabízené cizojazyčné literatury vybere každý. 

PROJEKT CIZOJAZYČNÁ LITERATURA

KNIŽNÍ TIPY PRO ČTENÁŘE

Městská knihovna ve Svitavách pořádá kurz trénování paměti pod vedením 
certifikované lektorky Pavly Konečné. Kurz bude probíhat od 8. února 
každou středu od 17:00 do 18:30 hod. v baru u knihovny. Je určen pro 
aktivní seniory, ale přihlásit se mohou všichni zájemci o procvičování paměti. 
Kurz bude probíhat v pěti navazujících seminářích. Každý seminář bude 
zaměřen na téma z běžného života. Účastníci se naučí mnemotechnickým 
pomůckám, kreativní tvořivosti, procvičí si pravou a levou hemisféru mozku. 
Obsahem bude práce s krátkodobou i dlouhodobou pamětí. S sebou jsou 
potřeba psací potřeby a blok. Příspěvek na pracovní listy je 30,- Kč na jednu 
lekci. Zájemci se mohou přihlásit v knihovně nebo na e-mailové adrese 
ba@booksy.cz (Marta Bauerová).

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Nejpůjčovanější knihou roku 2016 byl thriller Paula 
Hawkinse Dívka ve vlaku. Stále populární je humoristický 
román Evžena Bočka Poslední aristokratka a třetí příčku 
obsadily romány pro ženy - Bábovky od Radky Třeštíkové a 
volné pokračování erotické trilogie E. L. James nazvané 
Grey: padesát odstínů šedi pohledem Christiana Greye. 
Mezi nejpůjčovanější knihy patří i detektivka z nacistického 
Německa Berlínská past. Z literatury pro děti již několik let 
vedou Deníky malého poseroutky, dále to jsou Mimoni a 

potěšující je, že mezi žádanými tituly je stále kniha Jak si postavit auto 
svitavského autora Martina Sodomky. Poptávku rodičů odráží velký zájem o 
Logopedické pohádky. Frekvenci půjčování ovlivňuje nejen popularita knihy, 
ale také kolikrát knihu ve fondu máme. Dochází tak k větší cirkulaci výpůjček. 
Zvlášť vyhodnocujeme povinnou četbu, která by ovlivnila celkové pořadí. V 
tomto případě jsou na předním místě knihy s nejmenším počtem stran. 
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách. 

NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2016

V knihovně je k půjčení třídílná publikace s názvem Česká cikánská rapsodie, 
která shrnuje historické bádání Jana Tesaře o partyzánském odboji na 
Vysočině v době druhé světové války. Jan Tesař v ní zpracoval vzpomínky 
romského partyzána Josefa Serinka, zvaného Černý partyzán, který za války 
uprchl z tábora v Letech a poté našel útočiště v oblasti Žďárských vrchů. Po 
skončení války zjistil, že celá jeho rodina byla vyvražděna buď v Letech nebo 
v Osvětimi. Založil novou rodinu a otevřel si se svou ženou hospodu ve 
Svitavách, které se stále říká „U Partyzána“. Josef Serinek zemřel ve Svitavách 
v roce 1974. O Josefu Serinkovi a knize připravujeme ve spolupráci s 
muzeem besedu. 

ČESKÁ CIKÁNSKÁ RAPSODIE

Vstupné: 80,- Kč

Smrt 
Zajdy
Munroa
Nick Cave

účinkují: 
Gustav Hašek, Věra Hollá, 
Pavel Oubram



Další představení z cyklu scénického čtení je hodně drsné, sprosté ale také 
vtipné a poetické  – stejně tak jako kniha Nicka Caveho. Chlívák, cesťák a 
mrtvý muž Zajda Munro je proklet a odsouzen k odchodu z pozemského 
světa hned v první větě románu. Ne že by si v životě nestačil užít. Fantazie 
tohoto velkohubého, samolibého a uhrančivého dandyho je mírně omezená: 
ženy hodnotí a svléká pohledem jako neúnavný rentgen a myslí pouze na 
jedno. Už jen to vypadá jako jeho hlavní neřest, ale kromě toho ještě žvaní, 
pije, kouří, řídí jako magor a občas bere drogy. Takový je život hlavního hrdiny 
Zajdy, obchodního cestujícího s kosmetickými přípravky v Brightonu a okolí, 
mistra ve svém oboru. Nejenom milovníky Nicka Caveho zveme do Tyjátru v 
úterý 28. února v 17:00 hodin. Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně). 
Hrají: Gustav Hašek, Věra Hollá a Pavel Oubram

LISTOVÁNÍ: NICK CAVE - SMRT ZAJDY MUNROA

ÚNAVA MATERIÁLU / Marek Šindelka
Hrdinou románu je bezejmenný dospívající chlapec. Ocitá se v cizí 
zemi uprostřed Evropy, která v jeho očích vypadá jen jako systém 
plotů, dálničních nadjezdů, železničních koridorů a logistických 
skladišť. Neznámé území, které se vůči němu staví zcela odtažitě a 
nepřátelsky. Putuje chladným zimním světem, skutečný život je mu 
zapovězen, pohybuje se jako stín na periferii krajiny i společnosti.  
Román přímo vychází ze současné uprchlické "krize"...

PRACH / Hugh Howey
V závěrečném dílu bestsellerové trilogie, se tento svět dobere svého 
konce. Život v silech už nebude mít dlouhého trvání: operace Padesát 
Světového řádu spěje k vyvrcholení, to však bude jiné, než mohl 
kdokoli očekávat. Osudy hrdinů ze Sil 1, 17 a 18 se protnou, aby 
přinesly poslední velký příběh a odpovědi na otázky, které se vinuly 
celou sérií. Prach vypráví o nezlomné touze přežít navzdory osudu i 
okolnostem. Vypráví o zlobě, zkáze, naději a vykoupení. 

PRŮVODCE NEKLIDNÝM ÚZEMÍM / Ondřej Horák
Jaké tajemství skrývá slavný Chudý kraj Maxe Švabinského? Který 
umělec přijde ve válce o ruku, a přesto se stane světoznámým 
fotografem? Kdo jsou dva proslulí architekti, kteří u nás během 
jednoho roku postaví dvě výjimečné stavby? Který malíř maluje svůj 
nejslavnější obraz rovných padesát let? Kdo z našich výtvarníků 
inspiruje japonského režiséra k natočení Godzilly? Odpovědi na tyto a 
další otázky naleznete v této výpravné publikaci.

ZLOČIN MEZI DINOSAURY / Klára Smolíková
Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale ve třídě na sebe moc 
neupozorňují. Potřebují vypadat nenápadně. Jen tak nikdo 
neprohlédne, že jsou to špičkoví detektivové, kteří za pomoci 
supermoderních technologií řeší zapeklité záhady. V zádech mají 
Vrchotu, muže s tajemnou minulostí, a u nohy psa Šerloka. Měla to být 
poučná exkurze, při které se žáci dozvědí o životě v druhohorách, ale 
návštěva v muzeu se proměnila v životu nebezpečné drama...


