
Knižní novinky – únor 2019 

 

Ať řekneš cokoli 
McAllister, Gillian, 
 
Joanna je šťastně vdaná, ale i po třicítce se stále tak trochu hledá, vyhýbá se 
zodpovědnosti a nerada se rozhoduje. Nepříjemné záležitosti odsouvá, nezaplacené 
účty schová pod postel – přesný opak jejího muže Reubena. Jednoho pátečního 
večera si vyrazí ven s kamarádkou. V baru je však začne obtěžovat jakýsi muž, a 
protože ho Joanna nedokáže rázně odmítnout, raději z podniku sami odejdou. Cestou 
domů však za sebou Joanna zaslechne kroky a je si téměř jistá, že je to onen muž z 
baru – navíc má stejné červené tenisky. A tak ho Joanna překvapí, v pudu 
sebezáchovy do něj strčí a on spadne z mokrých schodů… A pak to Joanně dojde – 
pod schody v liduprázdné uličce leží bezvládné tělo muže s tváří v kaluži vody a to, 
jak se ona sama teď zachová, změní její život.  

 

Bajky Barda Beedleho (pro děti a mládež) 
Rowling, J. K., 
 
Sbírka pěti kouzelnických pohádek spjatých se slavnou sérií příběhů čarodějnického 
učně Harryho Pottera. Který správný kouzelník by je neznal? Prastaré pohádky, které 
pro kouzelnou společnost sesbíral a uspořádal Bard Beedle. Pohádky, které jsou 
každému kouzelnickému dítěti čteny na dobrou noc. Pohádky, které Hermioně 
odkázal Albus Brumbál. A také pohádky, které si Harry Potter málem přečetl příliš 
pozdě – právě v nich totiž objevil důležitou informaci, která mu nakonec zachránila 
život v boji tváří v tvář nejstrašnějšímu černokněžníkovi všech dob – lordu 
Voldemortovi.  

 

Hrad mrtvých 
případy královského soudce Melichara 
Bauer, Jan, 
 
Pátý díl série historických detektivek Případy královského soudce Melichara, 
odehrávajících se v pozdně středověkých Čechách.  

 

Moje malá kravička (pro děti) 
Lenartová, Eva 
 
Barevné leporelo o zvířátkách na statku.  

 

Tekuté zlo 
život bez alternativ 
Bauman, Zygmunt, 
 
Pomocí precizní definice tekutého zla podávají autoři jedinečnou diagnózu aktuální 
geopolitické situace v Evropě, která se vyznačuje vratkostí, nejistotou, permanentními 
změnami, politickým populismem a prohlubujícími se rozdíly napříč společností. 
Tekuté zlo s podtitulem Život bez alternativ je předposlední knihou polsko-britského 
sociologa Zygmunta Baumana (1925 2017) a litevského filozofa a politologa 
Leonidase Donskise (1962 2016). Kniha popisuje fenomén zla, které je ze své 
podstaty všudypřítomné a nesmrtelné, ve své současné podobě však přesto odlišné 
od všech svých minulých podob: jedná se o takzvané tekuté zlo. Na rozdíl od 
pevného zla minulosti (které bylo např. produktem zločinných režimů SSSR a 
Hitlerovy Třetí říše), jež se vyznačovalo koncentrovaností, centrálním dohledem, a 
tudíž i snadnou detekovatelností, definují autoři knihy tekuté zlo jako obtížně 
uchopitelné, neustále proměnlivé, těžko vystopovatelné, a tím i zrádnější a ve svých 
důsledcích také zlověstnější.  



 

Ema a kouzelná kniha (pro děti) 
Braunová, Petra, 
 
Ema si nepamatuje, že by někdy žila jinde než s ostatními dětmi bez rodičů v 
Sirotčinci. Moc mezi ně nezapadá. Dokáže totiž slyšet a vidět věci, které jiné děti 
nevidí a neslyší – třeba malé víly. Moc se těší, až bude mít desáté narozeniny. Čeká 
ji totiž výlet do úchvatného města, které je schované za vysokou zdí. Nakonec se její 
čekání ještě o rok prodlouží, ale stojí to za to. Ema si z města odnáší spoustu 
dobrodružných zážitků a zkušeností. Hlavně však kouzelnou knihu, která změní život 
nejen jí, ale i všem ostatním v Sirotčinci.  

 

Kam se schoval nůž (pro děti) 
Petiška, Eduard, 
 
Volné pokračování oblíbeného leporela O jabloňce! Půvabné leporelo Eduarda 
Petišky a Heleny Zmatlíkové vychází znovu po dlouhých 35 letech. Martínek se 
tentokrát s tatínkem a pejskem vydává do lesa na houby. Ale ouha, tatínek ztratil nůž! 
Kdepak asi leží? Pod smrkem, pod jedlí nebo pod břízou? Děti se nejen pobaví, ale 
také se spolu s hlavním hrdinou učí poznávat druhy stromů.  

 

Mary Poppins se vrací 
McCullough, Kathy 
 
S neobyčejnou chůvou po boku číhá za každým londýnským rohem špetka 
dobrodružství a trocha úžasu.Sourozenci Banksovi stále žijí v domě číslo 17 v 
Třešňové ulici, ale už trochu vyrostli. Michael pracuje v bance jako kdysi jeho otec a 
sám vychovává tři děti – Annabel, Johna a malého Georgieho. Jane se mu snaží 
pomáhat, ale i když oba dělají vše, co je v jejich silách, hrozí, že přijdou o dům. 
Naštěstí se u nich opět jako mávnutím kouzelného proutku objeví Mary Poppins, 
jejich zázračná chůva z dětství, i se svým neobyčejným mluvícím deštníkem. Chce 
pomoci Banksovým, aby byly jejich životy zase plné radosti a zázračných maličkostí. 
Podaří se Mary Poppins vdechnout kouzlo do života londýnské rodiny také tentokrát?  

 

Primky 
Hovorka, Libor, 
 
Snad v každé české domácnosti se dodnes najdou alespoň jedny náramkové hodinky 
Prim, proč si tedy nevyměřit trochu času i pro poznání jejich pozoruhodné historie? 
Kniha s bohatou obrazovou přílohou (obsahuje více než 1100 fotografií) podrobně 
mapuje vývoj a výrobu náramkových hodinek Prim v období ohraničeném rokem 
1954, ve kterém byly vyrobeny první prototypy, a rokem 1994, kdy byly do sériové 
výroby zařazeny poslední modely využívající strojky vlastní výroby. Autor, profesním 
životem spjatý s vývojem, výrobou i porevolučním vzkříšením tohoto legendárního 
českého produktu, a tudíž osoba k sepsání díla nejpovolanější, prozkoumal 
úctyhodné množství archivních pramenů a různorodé dokumentace. Zevrubně popsal 
vznik ikonických modelů Spartak, Prim Orlík, Prim Diplomat, Prim Sport a především 
jako vůbec první kompletně zpracoval katalog hodinek Prim.  

 

Proč spíme 
odhalte sílu spánku a snění 
Walker, Matthew P. 
 
Kolik hodin jste dnes v noci spali? Pokud méně než osm, pak asi stejně jako většina 
lidstva trpíte spánkovou deprivací. O co přicházíte? Lidé, kteří si dopřávají dostatek 
spánku, jsou zdravější, chytřejší, štíhlejší, atraktivnější a šťastnější. Evoluce nás touto 
bezbrannou fází denního rytmu nevybavila náhodou! Kniha předního světového 
neurovědce Matthewa Walkera odkrývá nejnovější poznatky z výzkumu spánku.  



 

Případ G 
Nesser, Håkan, 
 
Komisař Van Veeteren má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru u maardamské 
kriminálky. Jen jediný případ se mu nepodařilo vyřešit – případ G. Před patnácti lety 
byla nalezena mrtvá žena na dně vypuštěného bazénu. Van Veeteren ví, že její smrt 
má na svědomí G., jeho nenáviděný bývalý spolužák, ale nemůže to dokázat. Nyní je 
již v důchodu a dávný případ mu stále nedává spát. Náhle se však cosi stane a svitne 
naděje, že k rozluštění záhady přece jen dojde. 

 

Čarodějova nevěsta (Komiks manga) (pro mládež) 
3 
Yamazaki, Kore 
 
Na Čise čeká opět spousta práce. Nejenže se musí vypořádat s vražednou chimérou, 
ale také s trápením soužícím její novou přítelkyni Redcurrant a jejího milého Joela 
Garlanda. A když to všechno stihne, možná zbude i trochu času na výlet. 

 

Čarodějova nevěsta (Komiks manga) (pro mládež) 
4 
Yamazaki, Kore 
 
Odkud se vlastně vzal Elias? A co za temnou minulost že skrývá? Eliasův starý mistr 
Lindel zná odpověď a rád se o ni podělí, ale bude s ní Čise spokojená? A hlavně – 
dokáže se vyrovnat i s tím, co se kdysi přihodilo jí samotné?  

 

Čarodějova nevěsta (Komiks manga) (pro mládež) 
5 
Yamazaki, Kore 
 
Láska je sice mocná čarodějka, ale někdy také mocný zabiják. Stařík Joel z růžové 
zahrady umírá a upíří víla Redcurrant ví, že má na jeho neutěšeném stavu svůj podíl. 
Dokáže jim Čise pomoci v těžké chvíli?  

 

Čarodějova nevěsta (Komiks manga) (pro mládež) 
6 
Yamazaki, Kore 
 
Blíží se Vánoce a Čise neví, co by Eliasovi nadělila. Pátrání po vhodném dárku se 
však ukáže být skvělou příležitostí k navázání přátelského vztahu s Renfredovou 
učednicí Alicí, která má za sebou podobně pohnutý životní příběh jako Čise.  

 

Čeští cestovatelé (pro mládež) 
známé i neznámé příběhy dobrodružných výprav 
Jůzlová, Jana, 
 
Češi nejsou národem proslulých mořeplavců, ani jim nepatřily rozsáhlé kolonie. 
Přesto v našich dějinách nalezneme spoustu pozoruhodných lidí, kteří se nebáli 
vypravit do neznáma v dobách, kdy cestování nebylo zdaleka tak snadné jako dnes. 
Ať už se ve středověku jednalo o diplomatická poselstva nebo později o misionáře, 
vědce a výzkumníky. Pro mnohé se výpravy do cizích krajů staly celoživotní vášní. 
Vydejte se spolu s odvážnými českými cestovateli na dobrodružné výpravy do všech 
koutů světa. Dozvíte se, kdo vytvořil první pořádnou mapu Amazonky a kdo objevil 
prameny řek Eufratu a Tigridu, seznámíte se s objevitelem největšího leknínu na 
světě či s lovcem ptakopysků.  



 

Parabible 
 
Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis současného Česka, především 
ale staví dnešního čtenáře před nově obnažené pointy dávných evangelijních příběhů 
a výroků. Jak v předmluvě uvádí prof. Martin C. Putna, v Parabibli jde o rozlousknutí 
jádra biblických textů ze slupky jejich dobového kontextu a o jejich nové „zabalení“ do 
současné literární formy.  

 

Plátno z Turína 
meditace o historii a spiritualitě 
Jančařík, Zdeněk, 
 
Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie. Ačkoli je jeho 
pravost stále nejasná, jeho spirituální působnost je nezpochybnitelná. V češtině 
přesto neexistuje žádná kniha, která by tento duchovní rozměr Turínského plátna 
rozvíjela a moderně reflektovala. Zdeněk Jančařík, autor úspěšné knihy Přeskočit 
horu, se chápe tématu jak v jeho faktické, historické rovině, tak té spirituální. Nad 
plátnem rozvíjí současnou, a přesto nadčasovou meditaci o zásadních aspektech 
křesťanské víry. Dává tak klíč jak k duchovnímu vnímání plátna v jeho historické 
perspektivě, tak k rozvoji osobní spirituality každého člověka.  

 

Sloni žijí do sta let 
Zikmund, Miroslav, 
 
Sloni žijí do sta let je cestopis prostorem i časem, příběh o náhodách, zrání a stárnutí. 
Je to kniha o životních návratech. Vyplujte na zámořskou cestu na exotickou Srí 
Lanku a do vzpomínek cestovatele Miroslava Zikmunda, který vám chce vyprávět o 
zelených čajových plantážích, divokém oceánu, nezapomenutelných výhledech z 
nevyzpytatelných hor, na jejichž vrcholcích se vám zamotá hlava horkým vzduchem 
promíseným s vůní ibišku a jasmínu. Vydejte se na cestu náhod, přátelství a zrání a 
oslavte s ním sto let naplněných cizokrajnými dálkami, pestrými barvami, tisícem 
chutí a zážitků!  

 

Tajemství starého domu (pro děti) 
Csurma, Ladislav 
 
Záhada strašidelného středověkého hradu, honička s nebezpečnými piráty nebo 
výprava do fascinujícího světa dinosaurů. To vše zažijete s neohroženou trojicí 
kamarádů! Kuba, Petr a Zuzka se na útěku před nepřátelskou partou náhle ocitnou v 
minulosti, kde prožívají nejedno dobrodružství. Musí si poradit s hromadou obtížných 
situací, vyřešit podivná tajemství a hlavně se v minulosti neztratit. Podaří se jim to?  

 

Dědeček potrkal jelena 
Honzák, Radkin, 
 
Náš přední psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc. (* 1939), připravil po pěti letech od 
vydání knížky „Babičku potrkal jelen“ druhý výbor ze svých esejů, sloupků, komentářů 
i zamyšlení, které publikoval v odborných časopisech nebo na svém blogu. Obsahem 
jsou jako vždy jeho bezprostřední reakce na události kolem nás. Autor nám přibližuje 
medicínu i témata, v nichž se lékařské vědy proplétají s jinými oblastmi, s politikou, 
morálkou, vědou i občanstvím jako takovým, a se svým typickým humorem otevírá i 
témata nepříjemná a bolavá. I kdybychom s některými jeho postřehy nemuseli 
souhlasit, je rozhodně dobré se nad otázkami, které sobě i nám pokládá, vážně 
zamýšlet.  



 

Děti a rodiče v rozvodu 
manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny 
Matoušek, Oldřich, 
 
Publikace má jak profesionálům (sociálním pracovníkům vykonávajícím sociálně-
právní ochranu dětí, advokátům, soudcům, soudním znalcům, mediátorům, 
manželským poradcům, psychoterapeutům), tak veřejnosti přinést informace o 
možnostech podpory dospělých i dětí v rozvodové situaci. Snaží se přispět k 
vyjasnění kompetencí zúčastněných profesionálů a nastínit způsoby, jakými by mohli 
spolupracovat. Charakterizuje intervence jednotlivých profesí do rozvodové situace a 
ukazuje příklady dobré praxe. Nastiňuje také možný vývoj v oblasti spolupráce 
profesionálů s rodiči a dětmi, kteří procházejí rozvodem.  

 

Dětský autismus 
přehled současných poznatků 
 
Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická 
narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, 
nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho 
okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění 
jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace 
shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných 
poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou 
zabývají. Zahrne i otázky organizace návazné psychosociální péče o děti s těmito 
poruchami a o jejich rodiny, včetně svépomocných aktivit a zkušeností rodičů.  

 

Naší mamce hrabe (pro mládež) 
Hlavatá, Dana, 
 
Dva bratři Maroš a David, přezdívaní Mako a Vido, žijí jen s rozvedenou mámou. 
Obyčejní chlapci v obyčejném bytě v obyčejném paneláku. Kromě školy, spolužáků a 
fotbalu řeší máminu vážnou známost. A starší Mako taky svoji novou spolužačku 
Emu. Podaří se klukům najít mámě partnera a sobě nového otce? Kam se dopracuje 
Mako s Emou? A co na to děda Teodor? Autorka úspěšných knih pro dospělé 
čtenářky nezapomíná ani na děti. Její vtipný román z reálného prostředí má ambice 
stát se populárním čtením pro třeťáky až páťáky. Čtivý příběh přináší svižný děj se 
zajímavou zápletkou, nečekanou pointou a šťastným koncem.  

 

Říše letního slunce 
vzestup a pád národa Komančů 
Gwynne, S. C. 
 
Komančové byli nejmocnějším indiánským kmenem v amerických dějinách. Proslavili 
se nedostižným jezdeckým i válečným uměním a legendární bojovností, dokázali 
zarazit rozpínání španělského impéria z Mexika i francouzských kolonistů z 
Louisiany. Anglosaští osadníci na obranu proti Komančům založili jednotky texaských 
hraničářů. V téže době byla také vynalezena převratná nová zbraň – šestiranný kolt, 
která do bojů výrazně zasáhla. V druhé, komornější rovině knihy autor vypráví 
pozoruhodný příběh „bílé squaw“ Cynthie Ann Parkerové, kterou v devíti letech unesli 
indiáni, a jejího syna Quanaha Parkera, jenž se stal posledním a největším 
náčelníkem Komančů. Vzestup a pád národa Komančů se dotýká éry španělského 
kolonialismu v Novém světě, americké občanské války, masové likvidace bizoních 
stád a rozvoje železnice v USA. Nabízí však především napínavé vyprávění o souboji 
nespoutaných vládců Velkých plání s dobyvačnou bílou civilizací a usiluje o objektivní 
historický přístup k tomuto složitému a citlivému tématu.  



 

Sebeúcta u dětí 
jak ji pěstovat a chránit 
Röhr, Heinz-Peter, 
 
Nová kniha známého psychoterapeuta Heinze-Petera Röhra ukazuje, že pouze když 
mají děti silné sebevědomí, mohou se dobře rozvíjet. Poruchy vývoje sebevědomí 
často ústí v psychologické problémy v dospělosti a v problémy chování. Je proto 
třeba, aby rodiče podporovali rozvoj svých dětí. To je však možné pouze tehdy, 
pokud mají sami dostatečný pocit vlastní hodnoty. Jen tak pochopí, co podkopává 
sebevědomí jejich dětí, a mohou jim pomoct najít cestu k nalezení jejich sebeúcty.  

 

Šest kroků ke zvládnutí ADHD 
manuál pro rodiče i učitele 
Laver-Bradbury, Cathy 
 
Jednoduchý a flexibilní program nabízí šest kroků, jak zvládnout poruchy pozornosti a 
hyperaktivitu neboli ADHD. V knize najdete hry, které pomohou k zlepšení pozornosti 
dítěte, a ověřené nápady, které dítěti pomohou, aby si lépe organizovalo prostor a 
čas. ADHD je výzvou pro všechny, jak pro dítě, tak pro „jeho“ dospělé, tedy rodiče a 
učitele. Autoři vycházejí z poznatku, že děti s ADHD potřebují, abychom se o ně 
starali jinak, než se staráme o děti, které nemají problémy s koncentrací a 
hyperaktivitou. Kniha vychází z řady studií i ze zkušeností rodin, kde žije dítě s 
ADHD.  

 

Nejlepší české básně 2018 
 
Milovaná i nenáviděná bilance tuzemské básnické scény. Nápad vydávat ročenky 
„nejlepších“ básní se zrodil v roce 1988 v USA. Dnes podobné antologie vycházejí v 
řadě zemí světa. I v českém prostředí jde o sledovaný a prestižní projekt, který letos 
završí desátý svazek. Výběr „nejlepších“ básní nemá sugerovat iluzi objektivity, ale je 
výsledkem setkání dvou editorů, dvou subjektivních pohledů na poezii daného roku i 
na poezii jako takovou. Editorem (a také autorem doprovodné studie o současném 
básnictví) je pokaždé respektovaný odborník na současnou poezii, arbitrem pak 
„zasloužilý“ básník, který svou autoritou projektu vtiskne neopakovatelný punc.  

 

Šílené výčitky 
stačí malá chvilka nepozornosti 
Moriarty, Liane, 
 
Pedantská účetní Erika a bohémská violoncellistka Clementine toho mají společného 
jen málo, ale přesto jsou prakticky odjakživa nejlepší kamarádky. Jenže zatímco 
bezdětná Erika by pro Clementine strčila ruku do ohně, nábožně lpí na každém slovu 
své kamarádky a s oblibou jí radí, jak vychovávat dcery, Clementine se do téhle role 
nechala kdysi vmanévrovat svou soucitnou matkou a po většinu času jí ta její otravná 
obdivovatelka pořádně leze na nervy. A pak je jednoho krásného, slunečného dne 
pozve obě i s jejich manžely, Samem a Oliverem, Eričin soused na grilování. Co se 
na nějaké obyčejné garden party mohlo přihodit tak strašného, že teď všichni litují, že 
pozvání přijali? A hlavně – čí je to vina?  

 

Mlýn 
fascinující příběh podle skutečné události : dva bratři, jeden mlýn a jeden slib 
Vaněček, Michal, 
 
Silně emočně podbarvený životní příběh na základě skutečné události. Dodnes se v 
Mlýnu pořádají exkurze, kde se vypraví tento příběh… Strhující příběh dvou bratrů, 
kteří dali slib umírajícímu otci, že uchrání jejich mlýn a majetek proti všem. Lze takový 
slib dodržet za všech okolností? Může oddanost takovému závazku odolat i 
mašinériím totalitních režimů? Zcela ojedinělé zpracování neobyčejně silného 
životního příběhu rodiny z jižních Čech zahrnuje časové období přes sto let. Nelehké 
životní osudy jednotlivých postav dokreslují autentické zprávy z Rudého práva, při 
kterých vás možná i zamrazí. Mlýn je symbolem děsivého soukolí, kterým musela 
řada našich předků projít.  



 

Podivná holka 
Blackhurst, Jenny 
 
Když dětská psycholožka Imogen Reidová převezme do péče osiřelou Ellii 
Atkinsonovou, není ochotna naslouchat varováním, že na její nové pacientce je cosi 
zvláštního. Že ta jedenáctiletá holka je podivná. Něčím nebezpečná. Ellie jako jediná 
přežila požár, při kterém uhořela celá její rodina. Psycholožka se domnívá, že dívčino 
nevyzpytatelné chování je jen logickým důsledkem této tragédie. Smutek a vztek jsou 
přece obvyklými způsoby, jakým se člověk snaží vyrovnat s tak obrovskou ztrátou. 
Jenomže Elliini náhradní rodiče a učitelé se už začínají bát. Když se dívka rozčílí, dějí 
se zlé věci. A postupně také Imogen začíná zjišťovat, že čím hlouběji proniká do 
dívčiny duše, tím ohroženěji se sama cítí. 

 

Templářský kříž 
Chadwick, Elizabeth 
 
William Marshal, králův rytíř, je na konci svého dlouhého a slavného života. Jeho 
posledním přáním je, aby mu jeho věrný služebník přinesl hedvábí, které si před 
třiceti lety přivezl ze Svaté země. Je načase, aby naplnil svou přísahu Řádu templářů 
a odešel jako jejich věrný řeholník. Vzpomínky ho vrací zpět do minulosti, kdy vykonal 
pouť do Jeruzaléma — nejsvatějšího města ze všech. Společně se svým bratrem 
Ancelem se vydali na nebezpečnou cestu. Zapleteni do politických machinací a intrik 
místních vládců, obklopeni krutými nepřáteli, snaží se uhájit čest a slávu svého krále 
v jedné nejkrvavějších etap lidské historie. Za návrat do Anglie budou muset však 
zaplatit vysokou cenu.  

 

Ztracené světlo 
Santopolo, Jill 
 
Neodolatelný romantický příběh o přetrvávající síle opravdové lásky se šokujícím, 
nezapomenutelným koncem. – Lucy stojí před životním rozhodnutím. Než k němu 
dospěje, bude si muset přehrát svůj příběh, vlastně jejich příběh, od začátku. S 
Gabem se seznámí na univerzitě v jeden zvláštní den, který promění osudy všech 
zúčastněných. Je možné, aby našli smysl život jeden ve druhém? Anebo se mají 
podvolit proudům, které je od sebe odvádějí? Jejich třináctiletá cesta plná snů, touhy, 
žárlivosti, zrad a nakonec lásky je hlubokým a zároveň čtivým vykreslením jednoho 
(ne)obyčejného vztahu, ve kterém se může najít každý, kdo miloval.  

 

Časoběžník 
Graudin, Ryan, 
 
Daleká budoucnost se potkává s dávnou minulostí a dohromady to skvěle funguje! 
Tuhle jízdu časem si užijete! Existence Farwaye Gaia McCarthyho, syna cestovatelky 
v čase z roku 2354 a gladiátora z roku 95, popírá veškeré přírodní zákony. Celý svůj 
život touží prozkoumat svoji minulost, takže když neuspěje u vstupních zkoušek do 
vládního programu cestování v čase, sáhne po jiné možnosti. Nechá se najmout jako 
velitel lodi, která létá do minulosti a krade pro černý trh vzácné dobové artefakty. 
Během rutinní zakázky, která ho zavede na palubu potápějícího se Titanku, pozná 
záhadnou dívku. Je vždy jeden krok před ním a navíc zná velké tajemství: dějiny 
nejsou tak stálé a neměnné, jak se původně zdálo.  

 

Kompletní průvodce půstem 
jak léčit své tělo pomocí jednodenního i dlouhodobějšího vynechání jídla 
Fung, Jason 
 
Po celé dlouhé dějiny se lidé postili. Ať z kulturních a náboženských důvodů, nebo jen 
kvůli neúspěšnému lovu, občasné hladovění bylo tisíce let přirozenou součástí života 
– až do nedávna. Naše těla se evolučně nezměnila, ale hlad už nemáme nikdy: každý 
den snídáme, svačíme, obědváme, zase svačíme, večeříme. Má současná epidemie 
obezity a dalších civilizačních chorob kořeny v této radikální stravovací změně?  



 

Navždy první 
příběhy legendárních československých horolezců 
Krejsa, Martin, 
 
Unikátní portréty nejvýznamnějších československých horolezců na jejich dlouhé 
cestě k prvním himálajským výstupům. Kniha zachycuje historii československého 
horolezectví v období od druhé světové války po první výpravy našich horolezců do 
nejvyšších hor v sedmdesátých letech minulého století prostřednictvím vyprávění 
legendárních českých a slovenských horolezců. Jedná se o unikátní autorizovaný 
soubor portrétů historicky významných postav československého horolezectví, které 
obsahují horolezecký životopis, rozhovor a výčet nejvýznačnějších výstupů. Nechybí 
horolezecký slovníček, přehled zásadních výprav a množství dalších doprovodných 
materiálů.  

 

Případ Kukockij 
Ulickaja, Ljudmila Jevgen'jevna, 
 
Nadaný a ambiciózní lékař Pavel Alexejevič Kukockij se z etických pohnutek snaží 
prosadit znovuzavedení práva na potrat, o něž sovětské ženy přišly Stalinovým 
nařízením z roku 1936. Tento boj za vnitřní svobodu člověka a možnost vlastní volby 
však překazí jeho slibně zahájenou kariéru. A otřese se i jeho doposud idylický 
rodinný život, když do něj vpadne sirotek po sousedce, jež zemřela právě při 
nelegálním potratu. Kukockého případ je typický pro Sovětský svaz 40. a 50. let, kdy 
se soukromí ocitlo ve vleku nelidské epochy. Ljudmila Ulická jej rozehrává na pozadí 
krátké poválečné euforie, stalinských kampaní proti genetice a kosmopolitismu, 
Stalinovy smrti a následného dočasného tání. Čtenáře provází tehdejší Moskvou, 
Petrohradem, ale i rozvalinami starověké civilizace na černomořském pobřeží a ptá 
se přitom na sílu rodinné tradice, schopnost lidské paměti, na hranice mezi zdravím a 
nemocí či životem a smrtí.  

 

Skryté nebezpečí zdravých potravin 
proč je "zdravá" strava příčinou nemocí a nadváhy 
Gundry, Steven R. 
 
Trápí vás zdravotní potíže nebo obezita, i když jíte hodně ovoce, zeleniny, 
celozrnného pečiva a další doporučované potraviny? Chcete se zbavit i nemocí, s 
nimiž si západní medicína neví rady? Průlomový bestseller mění názory odborníků a 
široké veřejnosti na to, jaké potraviny jsou skutečně zdravé.  

 

Velmi osobní kniha o zdraví 
Slimáková, Margit, 
 
Jsme obyvatelé přepychové části Země. Máme dostatek vody a jídla. Můžeme 
studovat podle chuti a zájmů, většina z nás si vybírá, co bude v životě dělat. Pokud 
onemocníme, jsme obklopeni kvalitní dostupnou péčí a blahobytem. Zároveň jsou ale 
mnozí věčně unavení, přejedení, nespokojení a stále ve spěchu. Může to být jinak? 
Ano! Univerzální recept nemám, ale nabízím střípky ověřených doporučení a nápadů, 
jak o sebe v tomto hektickém světě co nejlépe pečovat.  

 

Čas vlků 
Nemert, Elisabet, 
 
Starodávná legenda praví, že v každém člověku žijí dva vlci a neustále bojují o tlukot 
srdce. Jeden z nich je strach a nenávist a ten druhý láska a důvěra. Který z vlků 
vyhraje? Ten, kterého živíme. Švédsko na samém počátku 2. světové války. Hlavními 
hrdiny příběhu jsou sirotci Magdalena a Nils, jejichž jediný příbuzný - strýc, který se 
vrátil z Ameriky - jim odkázal veškeré své bohatství. Díky nečekanému dědictví 
začínají nový život i slibnou kariéru, ale hrůzy počínající války pronikající z kontinentu 
je vedou k pomoci potřebným. Do příběhu vstupuje Carl-Magnus Rytterholm, 
obdivovatel nového hrdiny - Adolfa Hitlera. Ale po boku zla jako vždy kráčí láska. Při 
hledání tří zmizelých finských válečných dětí se osudově setkají Magdalena a Carl-
Magnus a jejich odvaha a obětavost změní život nejen jim, ale i mnoha dalším lidem. 



Čas vlků je kniha o odvaze a lásce ve stínu války. O odvaze postavit se za to, v co v 
nitru věříme, za slabé a bezbranné, odvaze bránit právo na svobodu těla i ducha a 
neuposlechnout rozkazy. I nejčernější temnotou jasně prosvítá zářivé světlo lásky a 
naděje. A coby symbol boje dobra se zlem čtenáře celou knihou doprovázejí tři 
sněhobílí vlci.  

 

Dyslexie 
psychologické souvislosti 
Krejčová, Lenka 
 
Vybavíte si za poslední dobu aspoň jeden den, kdy jste vůbec nic nečetli? Čtení se 
stalo nedílnou součástí moderní informační společnosti, představuje celoživotně 
důležitou dovednost. Přitom pro přibližně deset procent populace znamená problém, 
který je označován jako specifická porucha učení – dyslexie.  

 

Rok delší než století 
životní příběh Alexandra Dubčeka 
Jurík, Ľuboš, 
 
Čtenáři se dostává do rukou literární text, který přináší informace ze zákulisí nejen 
Pražského jara v roce 1968 a sametové revoluce v roce 1989. Je to poutavý příběh 
založený na faktech a představuje rok 1968 a Alexandra Dubčeka tak, jak jej 
neznáme. Kniha Rok delší než století podává strhující, informačně bohatý a 
mnohorozměrný obraz působení významného slovenského politika, klíčové osobnosti 
Pražského jara. Slunce vám občas ukázalo svou tvář. Bylo to Pražské jaro 1968… 
Výjevy onoho odvážného pokusu se nám nesmazatelně zapsaly do paměti a naše 
neschopnost vám pomoci stále tíží svědomí svobodného světa.  

 

Draci na hradě Ruinově a jiné povídky (pro děti) 
Pratchett, Terry, 
 
Nejneuvěřitelnější příběhy se nemusejí odehrávat v dalekém vesmíru, ani v hlubinách 
oceánů. Stačí se sehnout a pozorně se zahledět na koberec, kde prožívají své 
každodenní starosti i radosti Kobercoví lidé. Nebo na smítko prachu vznášející se v 
průvanu. I tahle nepatrná tečka může být pro někoho stejně velká jako pro nás celá 
naše planeta. A to už vůbec nemluvíme o tom, co se stane, když se obyčejná jízda 
autobusem změní ve výpravu napříč dějinami lidstva. Pro Terryho Pratchetta byl už 
od mládí okolní svět neobyčejně pestrou a neprobádanou krajinou a díky jeho 
vševidoucím očím si můžeme na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, když třeba taková 
želva opustí svou zahrádku a vydá se do pole. Můžeme se setkat s prvním 
pravynálezcem, vydat se na lov Sněžného muže a zažívat další skvělé příběhy, při 
kterých se nám bude tajit dech.  

 

Jak na domácnost bez chemie a jedů 
150 snadných a levných receptů na přírodní čisticí prostředky 
Rapinchuk, Becky 
 
Chcete omezit používání chemických prostředků a jedovatých látek u vás doma? 
Vyrobte si snadno a z přírodních surovin ekologické čisticí prostředky, a to za méně 
peněz, bez zbytečné chemie, voňavé a účinné. V knížce najdete 150 vyzkoušených 
receptů!  

 

Jane Austenová 
biografie 
Worsley, Lucy, 
 
Fascinující nahlédnutí do světa Jane Austenové, jedné z nejslavnějších a 
nejvlivnějších autorek světové literatury 19. století. Známá historička Lucy 
Worsleyová k biografii přistupuje neotřelým způsobem. Místa, která Austenová 
během svého života obývala a kde tvořila, podrobuje detailnímu zkoumání a 
porovnává skutečné děje zde prožité s jejich literárním ztvárněním. Představuje 
čtenáři Jane Austenovou jako vášnivou ženu, která o svou tvůrčí i osobní svobodu 
musela bojovat.  



 

Kukuczka 
příběh nejslavnějšího polského horolezce 
Kortko, Dariusz 
 
Inspirativní životopis pozapomenuté horolezecké legendy. Jerzy Kukuczka, známý 
jako „Jurek“, byl slavný polský horolezec, který jako druhý člověk (po Reinholdu 
Messnerovi) zdolal všech 14 osmitisícovek. Trvalo mu to pouze osm let, což dodnes 
nikdo nepřekonal. Většinu výstupů navíc uskutečnil bez umělého kyslíku, v zimě nebo 
novými cestami, a proto bývá mnohdy považován za nejlepšího výškového horolezce 
20. století. Zahynul 24. října 1989 při výstupu na Lhoce jižní stěnou, když se mu 
přetrhlo lano. O pár dnů se tak nedožil změny režimu. Právě fakt, že tehdejší 
komunistický režim v Polsku pro něj byl velkou brzdou, dělá jeho činy ještě 
výjimečnější. Biografie ale nepojednává jen o Kukuczkovi. Popisuje také, s jakými 
dnes nepředstavitelnými obtížemi se tehdy horolezci setkávali a jaký boj na mnoha 
frontách je to stálo.  

 

Matčina volba 
King, Samantha 
 
Tehdy Madeleine žila pro svá dvojčata, Aidana a Annabel. Vždycky byla 
přesvědčená, že by pro ně byla ochotná i zemřít. Jenže v den jejich desátých 
narozenin prošla její láska zatěžkávací zkouškou. Na dveře u nich totiž zaklepal vrah 
a přinutil ji učinit děsivé rozhodnutí: které z dětí přežije, a které zemře – syn, nebo 
dcera? Dnes: Madeleine se zotavuje v nemocnici a zoufale se snaží přijít na to, proč 
se jí musel v jediném okamžiku zbortit celý svět. Postupně se jí začínají navracet 
bolestné záblesky vzpomínek na všechno, co k tragickému dni vedlo. A v tu chvíli 
pochopí, že život její rodiny stále visí na velice tenkém vlásku…  

 

Zlo 
Newman, Peter 
 
Na jihu to v Thrlině začíná vřít. Zlo, Gammin meč, se probouzí a volá, že chce být 
ještě jednou použit v boji. Jenže Tulák si našel domov, usadil se a volání ignoruje. 
Frustrovaný meč křičí, dokud mu neodpoví někdo jiný… 

 

Stopami dějin Náchodska 16 
sborník Státního okresního archivu Náchod 

 

Zahrada stínů 
5. část pentalogie 
Andrews, V. C. 
 
Poslední díl pentalogie o osudech anglického měšťanského rodu. Vyprávění jeho 
nejstarší příslušnice odhaluje kořeny rodinné tragédie.  

 

Prasopolis 
Klusoň, Martin 
 
Dystopický thriller o prasečí společnosti, jejíž největší pochoutkou je lidské maso!  



 

Hod mrtvou labutí 
Hübl, Ondřej, 
 
Všechny Hüblovy povídky mají dvojznačné hrdiny, napůl záporné, napůl kladné, a 
vždy nepříjemně a dotěrně blízké. Je to zneklidňující, drsné i zábavné čtení, protože 
Hübl disponuje originálním smyslem pro humor i nakažlivou chutí vymýšlet neotřelé 
situace a spojení.  

 

Upečeno s láskou 
Kváskový chléb a pečivo 
Trhoňová, Iva 
 
Domácí kváskové pečivo si můžete upéct v obyčejné troubě, remosce i domácí 
pekárně. Vyzkoušejte celou řadu prověřených receptů na domácí chleba, bulky, 
dalamánky i křupavé krekry a zjistíte, že to vůbec není tak těžké, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Recepty doplňuje i trocha teorie, díky které se vám podaří založit 
a vypěstovat kvásek, zjistíte, co všechno budete potřebovat, jaký zvolit postup i 
mnoho dalšího.  

 

Dobrodružství pana Kolečka (pro děti) 
pohádky od Hvězdy 
Mlíčková Jelínková, Michaela, 
 
Neobvyklá trojice nerozlučných kamarádů vás naučí, že veteráni nepatří do starého 
železa, že nemít jednu nohu není překážka a že s věrnými kamarády a láskou, která 
nerezaví, doj(e)dete nejdál. Výtvarně jedinečná a bohatě ilustrovaná knížka, jejíž 
kulisu vytvořila místa známá i polozapomenutá, zaujme dětské hlavičky a přitom jen 
tak mimochodem poučí – dost možná, že se něco nového dozvědí i rodiče. Tak 
schválně, víte, proč se Bílá hora jmenuje Bílá a kde se vzala Divoká Šárka?  

 

Košíkářův rok, aneb, Jak se kroutí proutí 
Svobodová, Blanka, 
 
Pletení košíků prakticky krok za krokem Košíkaření patří k tradičním řemeslům, která 
však neztrácí na atraktivitě ani dnes. Naučte se, jak z vrbového proutí vytvořit kvalitní 
a krásné koše a košíky různých typů a velikostí. Dozvíte se vše od základů sběru 
vrbového proutí, přes jeho zpracování až po různé techniky pletení. Čekají na vás 
například tyto projekty: * pomlázka * opálka * miska * zahradnický košík * květinový 
koš * opletený tácek … a mnoho dalších.  

 

Slunečnice 
Winman, Sarah, 
 
Nezapomenutelný a bolestně něžný nový román Sarah Winmanové, autorky 
světového bestselleru Když byl bůh králík, o lásce ve všech jejích podobách. 
Všechno začne obrazem vyhraným v tombole: a těch patnáct slunečnic si na stěnu 
pověsí žena, jež věří, že chlapci a muži jsou schopni krásných věcí. A pak jsou tu dva 
chlapci, Ellis a Michael, kteří jsou nerozluční. A z chlapců se stanou muži a potom do 
jejich životů vstoupí Annie a tím se změní všechno a vlastně nic. Ve Slunečnicích 
Sarah Winmanová navazuje na poetiku svých slavných románů Když byl bůh králík 
(česky 2012) a Rok zázraků (česky 2016).  

 

Stavba pece na pizzu a chleba 
Závacký, Jaroslav 
 
Chtěli byste si pochutnat na křupavém domácím chlebu nebo si upéct pizzu ve vlastní 
peci? Pak je tato kniha právě pro vás. V praktické příručce najdete návod na stavbu 
interiérových i venkovních pecí na chleba i na pizzu. Autor, který je zároveň jejich 
stavitelem, popisuje postup stavby krok za krokem. Součástí je i výpis materiálů a 
seznam potřebného nářadí. Nechybí ani postup, jak pece roztopit a upéci v nich 
cokoliv, například podle receptů, které jsou také součástí knížky. 



 

Úplně nová mamutí kniha techniky (pro děti a mládež) 
Macaulay, David, 
 
V této skvělé encyklopedii najdete nejen věci, které dobře znáte, jako je třeba páka 
nebo klín, ale také „zázraky“. Malé zázraky a velké zázraky. Diferenciál v autě, 
hodinový strojek, jezdicí schody, šicí stroj… Jak někdo dokáže na tak důmyslné věci 
přijít? To je opravdu zázrak. Tato encyklopedie nejen pro děti seznamuje čtenáře s 
principy nejrůznějších strojů a nejznámějších technických vynálezů.  

 

www.bez-bot.cz (pro děti a mládež) 
Březinová, Ivona, 
 
Kniha pojednává o problematice tělesně handicapovaných a je primárně určena pro 
teenagery. Je psána vtipným jazykem, bez jakéhokoli moralizování a zbytečného 
sentimentu. Střízlivě a úderně. Vtáhne proto do děje velmi lehce i dospělé, neboť i 
jich se příběh hlavního hrdiny týká – je nadčasový. Rukopis knihy byl konzultován s 
handicapovanými sportovci, s mnoha odborníky na danou problematiku.  

 

A taky jsem vařila u Werichů... 
Mészáros, Pavel, 
 
Vzpomínky a unikátní osobní zpověď poslední žijící pamětnice, hospodyně, 
ošetřovatelky a taky trochu kuchařky Jana Wericha, rodinné přítelkyně, dětské 
kamarádky Jany Werichové a pozdější vychovatelky Werichovy vnučky Fanči.  

 

Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele 
Čapek, Filip 
 
Nová kniha z pera docenta Evangelické teologické fakulty UK se zabývá dějinami 
starověkého Izraele na základě archeologických dokladů, biblických textů a dalších 
písemných pramenů. Sleduje severní království Izraele a jižní království Judské od 
jejich vzniku po zánik. Knihu doplňují četné mapky a grafy, tematické rejstříky a 
barevná příloha.  

 

Emily Vichrná a země půlnočního slunce (pro děti) 
Kessler, Liz, 
 
Emily Vichrná na stopě Neptunova temného tajemství. Pátý díl bestsellerové série.“ 
Moře se bouří a vládce všech moří Neptuna pronásledují zlé sny. Je přesvědčený, že 
jeho lidu hrozí bezprostřední nebezpečí, pověří proto Emily a Aarona, aby se vydali 
na sever do daleké země půlnočního slunce a zjistili, co se děje. Na výpravě na 
ledový sever však číhají mnohá nebezpečí a zároveň se tam skrývá Neptunovo 
nejtemnější tajemství. Obstojí Emily s Aaronem v těžké zkoušce?  

 

Falešný plnovous vánočního dědečka (pro děti) 
Pratchett, Terry, 
 
Půvabná sbírka povídek Terryho Pratchetta Falešný plnovous vánočního dědečka se 
nese v náladě vánočních svátků, je plná závějí a mrazivého vzduchu, ale i kouzel a 
netradičních pohledů na sváteční zvyky i osobitých interpretací slavných koled. V 
jedenácti povídkách prodchnutých atmosférou nejkrásnějších svátků v roce se nejen 
dozvíme, proč může dojít k explozi vánočního nákypu, ale třeba i co se stane, když 
se vánoční dědeček octne před soudem za vloupání.  

http://www.bez-bot.cz/


 

Mortina a protivný bratranec (pro děti) 
Cantini, Barbara, 
 
Mortina je sice holčička, ale trochu jiná než ostatní. Je to holčička strašidlo. Společně 
s tetou Neboženkou žije ve vile Rozvalince a tvoří nerozlučnou dvojici se svým psím 
kamarádem, chrtím albínem jménem Truchlík. Mortina by moc ráda měla stejně staré 
kamarády, se kterými by si mohla hrát, ale má přísný zákaz komukoliv se ukazovat. 
Mohli by se jí totiž leknout. Jednoho dne konečně nastane správná příležitost k 
seznámení – svátek Halloween!  

 

Načítání 
Petrov, Vadim, 
 
Adam je představitel internetové generace. Také je programátor, počítačový hacker a 
aktivista. Je přesvědčený, že dosavadní společenská pravidla musí skončit a nahradí 
je jiná. Internet a volný přístup… 

 

Nejlepší léta slečny Jean Brodieové 
Spark, Muriel 
 
Novela Nejlepší léta slečny Jean Brodieové je považována za autorčino 
nejvýznamnější dílo. Dějovou linku tvoří příběh skupiny studentek dívčí školy, které si 
jejich zvláště osobitá učitelka „vyvolí“ za své stoupenkyně a snaží se jim během 
období, jež považuje pro sebe i pro ně za přelomové, vtisknout postoje, jež považuje 
za určující pro důstojný život. Kniha ale především zachycuje zvláštní ambivalenci 
vztahu mezi dívkami na prahu dospělosti a jejich sebevědomou „vůdkyní“, jejíž 
ambivalentní a těžko posuzovatelná povaha se vynořuje ze souhry různých hledisek, 
očekávání a vzpomínek.  

 

Krátký život Jana Palacha 
Sitruk, Anthony, 
 
Je leden 1969, mladý student filozofické fakulty Jan Palach přichází k Václavskému 
náměstí připraven podstoupit tu největší oběť. Po jeho stopách se o téměř padesát let 
později vydává francouzský spisovatel Anthony Sitruk. Ve své knize Krátký život Jana 
Palacha přináší osvěžující pohled na jednu ze zásadních postav moderních českých 
dějin, jejíž jméno dodnes silně rezonuje napříč českou společností. Nabízí pohled 
zvnějšku, s odstupem cizince. Detailně se zabývá vším, co se dělo před i po 
Palachově upálení a nevyhýbá se ani subjektivním soudům a domněnkám. Nejedná 
se konec konců o historickou studii. Spíše o nacházení vztahu mezi realitou a fikcí.  

 

Ne! Já nechci! 
Mierau, Susanne, 
 
Publikace radí, jak porozumět období vzdoru a v klidu ho zvládnout. Mnoho rodičů 
bývá zaskočeno, když jejich dítě najednou začne prosazovat svou vůli. To ale souvisí 
s důležitou fází jejich vývoje: s počátkem jejich osamostatňování. Jenže v tu chvíli se 
z původně rozkošného děťátka stává řvoucí uvztekaný uzlík. Odkud se ta vzpoura 
bere? Čeho tím chce dítě dosáhnout? Má jeho chování vůbec nějaký smysl? Je 
nejvyšší čas zamést s překonanými představami o fázi osamostatňování. Dítě s vámi 
nehraje přetahovanou o moc, ale vyžaduje naplnění svých základních potřeb. Když 
rodiče tohle pochopí, pomůže jim to překonat i řadu obtížných situací.  

 

Blackout 
zítra bude pozdě 
Elsberg, Marc, 
 
Thriller o kolapsu evropských dodávek elektrické energie. Otřesný, ale realistický 
scénář. Jednoho chladného únorového dne zhasnou světla v Itálii. A nejen tady. 
Chvíli nato ve Švédsku, pak v Německu, Francii, Rakousku, Belgii a Holandsku. 
Všude v Evropě se hroutí elektrická síť, přestanou fungovat výtahy, metra uváznou v 



tunelech. Italský bývalý hacker a programátor Piero Manzano věří, že ví, kdo je za to 
zodpovědný, a tak se to snaží sdělit odpovědným orgánům. Ale nikdo mu nevěří. Až 
francouzský komisař Europolu François Bollard je ochoten ho poslouchat. Ale když 
mladá a atraktivní novinářka Lauren Shannon objeví, že z Pierova počítače byly 
odeslány podezřelé emaily, začne klást nepříjemné otázky…  

 

Český ráj 
Rudiš, Jaroslav, 
 
Novela renomovaného autora se odehráva v osamělé pánské sauně, kde nesourodá 
mužská parta nejen odpočívá, ale i v neustálých diskuzích a rozhovorech řeší své 
osobní problémy a postoje. Chodí sem důchodce, hasič, taxikář, vdovec, praktický 
ženský lékař a ještě několik dalších mužů, kteří se tu potí, vzdychají a po skončení 
tohoto obřadu snad i někdy zajdou spolu na pivo. V čase očisty těla i duše však spolu 
vedou neustálé řeči, jež ovšem obnažují jejich malost a sebestřednost. Doslova plkají 
o svých zklamáních, problémech s manželkami a se ženami vůbec, náruživě probírají 
dopravní nehodu, k níž poblíž sauny došlo, diskutují o (ne)zdravé skladbě potravin, 
jež do sebe s chutí ládují i o potřebě četby, která ovšem může být v některých 
případech i velmi nebezpečná. Toto místo pro ně znamená jakýsi vybájený "Český 
ráj", do něhož jen občas pronikne poněkud tajemné ženské chichotání ze světa za 
zdmi sauny, jež jim připomene, že existují i jiné světy než ten jejich...  

 

Noční souboj 
vzpomínky nočního stíhače luftwafe 1941-45 
Johnen, Wilhelm, 
 
Kapitán Wilhelm Johnen, narozený v roce 1921, přišel v květnu 1941 jako mladý 
poručík k německému nočnímu stíhacímu letectvu. V kontextu historie tohoto vojska 
a jeho slavných pilotů popisuje svou vojenskou kariéru od výcviku v létání podle 
přístrojů až po své první noční bojové lety u 1. eskadry nočních stíhačů ve Venlo a 
Šlesvicku. Po jeho prvním nočním sestřelu ho dostal jeden z palubních střelců 
čtyřmotorového bombardéru a sestřelil ho. Po delším pobytu v lazaretu se vrátil ke 
své eskadře do Venlo. V prosinci 1942 ho převeleli s 3. letkou 1. eskadry nočních 
stíhačů k III. skupině 6. eskadry nočních stíhačů a z Venla se podílel na obranných 
bojích nad Hamburkem. V této době se poprvé setkal s novou taktikou Royal Air 
Force v podobě shazování staniolových proužků. Při prvním nočním bojovém letu nad 
Berlínem v noci z 23. na 24. srpna 1943 dokázala jeho skupina docílit dvaceti 
sestřelů. Nad Berlínem dosáhl Johnen také svého velkého úspěchu, když se mu 
během pouhých pětačtyřiceti minut podařilo sestřelit čtyři nepřátelské bombardéry… 

 

Ten, kdo stojí v koutě 
Chbosky, Stephen 
 
Když člověk stojí v koutě, může si všimnout spousty úžasných věcí. Ale pak přijde 
chvíle, kdy je třeba vykročit na parket a začít opravdu žít. Strhujícímu románu 
Stephena Chboskeho o dilematu mezi nečinností a touhou se dostalo nadšeného 
přijetí, vyvolal polemiku a získal miliony oddaných čtenářů. Příběh o dospívání na 
střední škole, který Charlie vypráví v dopisech, je otevřenější a důvěrnější než 
leckterý deník, zároveň vtipný i sžíravý.  

 

Zero 
oni to vědí 
Elsberg, Marc, 
 
Novinářka Cynthia Bonsant pátrá po příčině smrti mladého chlapce, který byl 
zastřelen při nedávné honičce. Stopy ji zavedou na proslulou internetovou platformu 
Freemee. Tato síť shromažďuje a analizuje data dle svého uvážení. Rozhoduje tak o 
životě ostatních a má nad nimi dokonalou a neustálou kontrolu. Má spoustu příznivců 
a obdivovatelů. Pouze jeden člověk, ZERO před Freemee varuje. ZERO je 
nejhledanější internetový a aktivista. Tím vším se rozpoutá peklo. Hon, který má 
uštvat samotného aktivistu. Toho, kdo má tu drzost se postavit právě tomu, kdo koná 
„dobro“. Kdo, nebo co je vlastně Zero? Proč tolik bojuje proti Freemee?  



 

20 výjimečných dívek, které změnily svět (pro děti a mládež) 
Troiano, Rosalba, 
 
Knížka originálním a poutavým způsobem představuje malým a mladým čtenářům a 
čtenářkám významné ženy, které se proslavily v oblasti vědy, umění, politiky nebo 
například sportu. Jejich životní příběhy jsou vyprávěny v první osobě formou 
autobiografie, která čtenáře snadno vtáhne do vyprávění a přiblíží jim neobyčejné 
osudy i úspěchy žen jako Coco Chanel, Edith Piaf nebo Agatha Christie.  

 

20 výjimečných kluků, kteří změnili svět (pro děti a mládež) 
Olivieri, Jacopo, 
 
Dvacet příběhů o chlapcích s velkými sny, obrovským talentem a neochvějnou vůlí, 
kteří se stali mimořádnými muži.  

 

Bylinkové pohádky (pro děti) 
Burešová, Jana 
 
Pohádky ze světa, kde to voní bylinkami, kde žijí princové, víly, čarodějnice a králové, 
kde dobro vítězí nad zlem a být čestný se vyplácí. Setkáme se tu s pohádkou o 
šatech utkaných z kopřiv, které princovi pomohou najít princeznu s dobrým srdcem 
nebo třeba s příběhem, kde se podaří zlomit kouzlo zlé čarodějnice... Prostřednictvím 
pohádek se děti navíc seznámí s osmnácti bylinkami a z každé pohádky vyplyne 
poučení podané srozumitelným a přívětivým způsobem.  

 

Deník malého plížila (pro děti a mládež) 
Kniha druhá Mobové mají talent 
Mann, Greyson 
 
Plížil Gerald přežil prvních pár týdnů na druhém stupni Školy pro moby (skoro) bez 
úhony a když se dozví o chystané talentové soutěži, napadne ho, jak udělat dojem na 
své spolužáky: odhalit jim svůj skrytý rapperský talent. Jenže Geraldovi se do cesty 
připlete hned několik rivalů, kteří si taky brousí zuby na vítězství. V druhé knize 
Deníku malého plížila se Gerald možná dočká vytoužené slávy. Otázkou ale je, zda 
po cestě neztratí něco mnohem cennějšího…  

 

Kocourek, který měl rád déšť (pro děti) 
Mankell, Henning, 
 
Lukas dostal k narozeninám neobyčejného kocourka. Je to to nejlepší, co se mu 
mohlo stát. Lukas a kocourek jsou pořád spolu. Lukas ví, že jeho kocourek není jako 
ostatní kočky – je si jistý, že rozumí všemu, co mu říká. Jednoho rána se ale Lukas 
probudí a po kocourkovi jako by se slehla zem. Hledá a hledá, ale kocour beze stopy 
zmizel. Tatínek chce Lukase utěšit, a tak mu řekne, že kocourek se odstěhoval do 
Dešťového království. Jak se ale odtamtud vrátí?  

 

Nejznámější lidová říkadla (pro děti) 
obrázkové čtení 
Balcarová, Veronika, 
 
Malované čtení je u dětí velmi oblíbené a pročítání knížky může být velká legrace! 
Když jsou některá slova nahrazena obrázky, děti zjistí, že s knihami je skvělá zábava. 
Díky krásným a rozverným ilustracím si děti snadno zapamatují všechna oblíbená 
lidová říkadla.  



 

Šelma 
Mayne, Andrew, 
 
Profesor bioinformatiky Theo Cray nemá nejlepší ráno. Automat na led nefunguje, a 
navíc se mu do motelového pokoje dobývá policie. Že je hlavní podezřelý z brutální 
vraždy své bývalé studentky, se však dozví, až když je jeho účast na otřesné události 
vyloučena. Zdá se totiž, že mladou dívku v montanských lesích rozsápal medvěd. 
Jenomže profesor Cray je díky svému povolání zvyklý vidět vzorce tam, kde ostatní 
nacházejí jen chaos. A tak si všimne něčeho, co ostatní přehlédli. Něčeho 
nepřirozeného. Něčeho zjevně provedeného lidskou rukou. Theo pochopí, že tohle 
zvěrstvo nespáchalo žádné zvíře, nýbrž člověk, a že to rozhodně neudělal poprvé. A 
protože mu policie nevěří, začne mu být jasné i to, že je zřejmě jedinou osobou, která 
může zabijáka zastavit… 

 

Vyšívané radosti 
35 roztomilých námětů na výšivky, jimiž můžete ozdobit oděvy, bytové doplňky i dárky 
Goble, Fiona 
 
Pokud umíte alespoň trochu zacházet s jehlou a nití a máte základní šicí vybavení, 
dokážete díky nápadům z této knihy a troše představivosti proměnit obyčejné látkové 
předměty v malá umělecká díla. Tato kniha vám rovněž poradí, jak si ušít vlastní 
výrobky, včetně prostírání, zástěr, polštářků a tašek, které si poté můžete ozdobit 
výšivkou.  

 

Co se skrývá pod zemí (pro děti a mládež) 
Guillain, Charlotte 
 
Úžasně ilustrovaná rozkládací kniha odhalí, co všechno se skrývá pod zemí. Ať 
kráčíme po rušné ulici, nebo se procházíme lesem, je stále co pozorovat. Napadlo 
vás ale někdy zastavit se a podívat se dolů? Co se skrývá pod šedou vrstvou asfaltu 
nebo zelenou trávou? Vydejte se s námi na objevitelskou výpravu z povrchu Země až 
k jejímu žhavému jádru. Ponořte se do jejích hlubin a prozkoumejte svět, který 
nevidíme. Zjistíte, že je stejně bohatý a pestrý jako ten na povrchu.  

 

Emil se stydí (pro děti) 
Emil a emoce 
Chien Chow Chine, Aurélie 
 
Emil je malý jednorožec jako každý jiný, tedy skoro… Jeho duhová hříva mění barvy 
podle toho, jak se zrovna cítí. Dneska se Emil nepohodl se svými kamarády a je z 
toho moc smutný. Trápí ho to celý den a ani večer na to nedokáže přestat myslet. 
Zjistěte, jak se Emilovi podaří smutek zahnat!  

 

Hrobaříci a Hrobaři (pro děti a mládež) 
Horáková, Pavla, 
 
Knihou Hrobaříci a Hrobaři, která volně navazuje na detektivky pro mladé čtenáře 
Tajemství Hrobaříků a Hrobaříci v podzámčí, se uzavírá románová trilogie, v níž 
pětičlenné bratrstvo pátrá po zločinech a záhadách sahajících hluboko do minulosti. 
Vojta, Klára, Evžen, Šimon a Alžběta už dospěli. Vojta pátrá po tajné organizaci 
Hrobařů, Klára se od party chce odpoutat, jenže sedá na lep podezřelému muži… V 
napínavém příběhu se Hrobaříci dostávají na stopu případu, v němž jde doslova o 
život. Co se skrývá za fasádou fotografické agentury Luxfer? O co jde Světlonošům?  

 

Johana s hlavou v oblacích (pro děti a mládež) 
Braunová, Petra, 
 
Co se to děje s Johankou? Nechce se jí vstávat, chodit do školy, kdeco poplete, s 
ničím není spokojená. Johanka má, jak se říká, hlavu v oblacích. Ale kdo za to může? 
Že by spolužák Pavel? Možná něco prozradí Johančin deník!  



 

Proč se mám starat o naši planetu? (pro děti a mládež) 
Meredith, Susan, 
 
Planeta Země existuje už několik miliard let. Měla by tedy leccos vydržet, tak jaké 
může mít potíže? Potíže spočívají v tom, že dochází k určitým změnám, které ale 
nepřicházejí přirozeně a pozvolna, jako tomu bylo dřív. Dějí se rychle a zpravidla za 
to může lidská činnost. Člověk by měl být ze všech živých tvorů nejchytřejší. My lidé 
umíme obdělávat půdu, stavět města, továrny i vyrábět letadla. Všechny tyto činnosti 
však škodí planetě i jejím obyvatelům. Jaké konkrétní klimatické změny probíhají? 
Proč je třeba šetřit energií? K čemu je dobrá recyklace? Opravdu může jeden člověk 
něco změnit? To všechno se dozvíte v této knížce plné báječných tipů, jak chránit 
přirozené prostředí planety Země.  

 

V ruském zajetí 
organizace zajatých Čechů a Slováků v Rusku (1914-1918) 
Zabloudilová, Jitka, 
 
První světová válka přinesla natolik masivní počty zajatců válečných i civilních 
(odhady hovoří o 7 až 10 milionech), že významně změnila dosavadní pojetí pojmu 
„zajetí“. To totiž bylo dlouho v historii světových válečných konfliktů věcí sice 
obvyklou, ale podružnou. Kniha, čerpající z tisíců stran dochovaných archiválií, 
mapuje život zajatých Čechů i Slováků v Rusku a unikátní jev, kterým bylo vytváření 
zajateckých organizací. Ty se totiž postupně staly jediným zdrojem doplňování 
dobrovolníků pro rostoucí československé vojsko v Rusku. Kniha představuje vývoj 
institucionálního řešení otázky zajatých Čechů v Rusku, ale přináší také řadu příběhů 
z konkrétních zajateckých táborů.  

 


