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České tajemno 
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy 
Vašíček, Arnošt, 
 
Do vzdálených končin světa jsem se vydával lovit záhady sám. 
Tajemství Evropy jsme odhalovali dva. České tajemno dostalo celý 
televizní štáb. Česko je zemí záhadám zaslíbenou. Přímo na dosah 
ruky se skrývají četná tajemství, nejen s ryze domácím původem. 
Některá z nich se dotýkají největších mysterií naší planety. 
Překvapilo mě, že i na místech, která jsem již dobře znal, jsme 
najednou objevili něco výjimečného a až sžíravě tajemného.“ Je v 
Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt světa? Kde spočívá Bič 
Boží? Jaké poselství zašifrovali templáři do unikátních maleb 
kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci?  

 

Dcery nové doby 
Korn, Carmen, 
 
Rozsáhlý společenský román je prvním dílem trilogie, která na 
osudu čtyř žen narozených na počátku milénia, ilustruje 
dramatické události v Německu 20. století. Henny, Käthe, Ida a Lina 
jsou devatenáctileté Hamburčanky, které se chtějí po útrapách 
první války, která uvrhla celé Německo do hluboké sociální a 
politické krize, nadechnout k novému životu. Přesto, že pocházejí 
každá z jiných sociálních poměrů, všechny touží po lásce, 
přátelství, naději na lepší svět. Jejich tužby budou podrobeny 
nečekaným a krutým zkouškám, které jim v letech 1919 - 1948 
připraví dějiny.  

 

Ošetřovatelství v intenzivní péči 
Kapounová, Gabriela 
 
Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v 
oborech všeobecná sestra, sestra v intenzivní péči, zdravotnický 
asistent a praktická sestra. Publikace je určena všem sestrám, které 
pracují v prostředí intenzivní péče, i těm, které se starají o akutně 
nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských pracovištích.  

 

Předpovídej počasí 
Honsová, Dagmar, 
 
Počasí a fotbalu rozumí každý. Pokud nám nestačí předpověď v 
televizi, mrkneme na Internet nebo z okna. Tomu, jak bude, 
přizpůsobujeme své oblečení i plány na výlet. Je tedy počasí vůbec 
věda? No jistě, a zábavná! Věděli jste třeba, že v každé kapce deště 
je i zrnko písku? Proč vznikly pranostiky a jak to našim předkům 
pomáhalo? Bohatě ilustrovaná příručka vám odhalí, jak se 
předpovídalo počasí dříve, poodkryje leckterou meteorologickou 
záhadu nebo vás naučí, jak si vyrobit soukromou bouřku ve 
sklenici vody. Taky budete umět sestrojit sněhoměrný kůl dřív, než 
řeknete cumulonimbus.  
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Barefoot 
žij naboso! : vše o chůzi naboso a v barefoot obuvi 
Pytlová, Lucie, 
 
Barefoot: Žij naboso od české fyzioterapeutky vám pomůže 
zorientovat se ve světě obouvání. Přibližuje anatomii a vývoj 
chodidel, rozebírá vliv obuvi na celý lidský organismus, pomáhá v 
přechodu na zdravější formy obouvání. Obsahuje cvičení na 
stimulaci chodidel i pro kompenzanci už vzniklých deformací.  

 

Divadlo světla 
román z barokní Prahy 
Delaflotte Mehdevi, Anne, 
 
Barokní Praha, počátek 18. století. Slávek je jediným dítětem 
stavebního mistra, dílovedoucího, který pracuje pro význačné 
architekty, již na další staletí výrazně mění tvář města. Slávkova 
rodina přežije mor a před ním samotným se otevírá nadějná 
budoucnost, pak ho však málem připraví o život střet s kočárem. 
Slávek má štěstí v neštěstí: nehodu přežije s ochrnutýma nohama, 
ale kočár patří vzdělanému, uměnímilovnému a bohatému 
šlechtici, hraběti Františku Antonínu Šporkovi. Ten se stane 
Slávkovým ochráncem, pomůže mu získat vzdělání a posléze i 
práci. Slávek je uchvácen velikou novinkou – do Čech dorazilo 
barokní divadlo v celé své kráse. Baroko je hra plná světla i stínů, a 
jelikož je Slávek velmi vnímavý a vynalézavý mladík, najde své 
uplatnění právě v této hře.  

 

Nesmazatelné záznamy 
Snowden, Edward J., 
 
V roce 2013 tehdy devětadvacetiletý Edward Snowden šokoval 
svět tím, když odhalil veřejnosti, že americká vláda potají buduje 
systém ke shromažďování dat, jehož výsledkem měl být 
bezprecedentní způsob masového sledování, který se dokáže vetřít 
do soukromého života každého člověka na zemi. Snowden 
popisuje, jak sám tento systém pomáhal vytvářet a proč porušením 
mlčenlivosti riskoval svou budoucnost.  

 

Tolerantní výchova 
Pöslová, Blanka 
 
Jak nejlépe vychovávat děti? Kam to vede, když reagujeme příliš 
přísně, nebo nereagujeme vůbec? Kde jsou správné hranice, o 
kterých se často mluví? Výchova dětí je proces, společná cesta, na 
které se vzájemně ovlivňujeme, měníme se, zrajeme.  

 

Bellagrand 
Simons, Paullina, 
 
Počátek dvacátého století, Massachusetts. Italská imigrantka Gina 
je nezávislá, vášnivá a silná osobnost, která zoufale touží po vlastní 
rodině. Harry pochází z vysokých vrstev bostonské aristokracie a 
má jiný sen – chce vytvořit lepší svět. Byli ochotní dát cokoliv za to, 
aby mohli být spolu – a ve vztahu plném emocí, vášní, zuřivosti a 
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trýzně si ti dva navzájem zlomí srdce, aby nakonec společně došli 
na rozcestí, na němž jediné rozhodnutí určí jejich další osud. 
Román klenoucí se přes dva kontinenty a čtyři desítky let z pera 
autorky Měděného jezdce.  

 

Dokonalé ticho 
Fields, Helen, 
 
Na okraji Edinburghu je nalezeno pohozené dívčí tělo s vyřezanými 
kusy kůže. Když později inspektor Luc Callanach objeví vedle 
opuštěného kojence strašidelnou postavičku, pochopí princip 
zvrácené hry: vrah bere materiál na panenky z těla svých obětí. 
Navíc někdo drogově závislým v bezvědomí vyřezává do tváře 
písmeno Z. Jde o stejného pachatele? Luc a jeho kolegyně Ava musí 
vypátrat zabijáka dřív, než udeří znovu – stihnou to, nebo už je 
příliš pozdě?  

 

Nekonečný příběh 
Ende, Michael, 
 
Kniha je velkou klasikou mezi německými knihami. Není to kniha 
jen pro děti. Odborníci se nemůžou shodnout, zda se jedná o román 
či o pohádku, zda je to fantasy či není. To však není důležité. 
Důležité je to, že v této knize si najde své téměř každý.  

 

Nový začátek 
Roberts, Nora, 
 
Svět zachvátí záhadný virus. Nemoc propukla náhle a rozsévá 
strach. Vědci se neúspěšně pokouší vyvinout účinnou vakcínu, 
systém i technika kolabuje, střídá je chaos a panika, v lidech se 
probouzí zlo a propuká násilí  

 

Odmaskovaná Julie 
Wilson, Teri 
 
Už od dob, kdy se jako malá dívenka učila vyrábět bonbony v 
rodinné dílně, věděla Julie Arabellová o nepřátelství mezi klany 
Arabellů a Mezzanottů. Ač se jejich krámky nacházely na jedné 
ulici, pyšní konkurenti z obou rodin se sobě navzájem vyhýbali 
jako čert kříži. Až do onoho večera, kdy se Julie na maškarním 
plese setkala s pohledným neznámým a propadla jeho kouzlu. A ke 
své hrůze zjistila, že záhadný muž nese zapovězené příjmení 
Mezzanotte!  

 

Pach krve 
6. díl 
Niedl, František, 
 
Historický román, jehož děj se odehrává ve 14. století v Českém 
království a hlavními hrdiny jsou rytíři Beneš z Vřesova a Wolfram 
Katzinger. Píše se rok 1316. Boj o moc v Čechách neustává a ani 
uvěznění Jindřicha z Lipé na Týřově situaci nevyřešilo. Poměr sil se 
stále přeskupuje. Tu je silnější strana královská, tu strana Jindřicha 
z Lipé a král Jan Lucemburský je nucen opět povolat do Čech svoje 
rádce a podporovatele nejvěrnější, arcibiskupy a říšské kurfiřty 
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Petra z Aspeltu a Balduina Lucemburského. Ti skutečně přijíždějí v 
čele těžkooděnců, ale pokud si Jan myslel, že mu pomohou 
protivnou stranu jednou provždy zlomit, musel být zklamán. I 
vzhledem k situaci v říši, kdy proti sobě stáli dva římští králové, z 
nichž se každý snažil získat moc na svoji stranu, nebylo možné 
riskovat v případě neúspěchu ohrožení lucemburské moci. Je nad 
slunce jasné, že České království nečekají klidné časy.  

 

Rozervané království 
5. díl 
Niedl, František, 
 
Historický román z pera zkušeného autora tohoto žánru je zasazen 
do období vlády Jana Lucemburského a jeho sporů s českou 
šlechtou. Jindřich z Lipé sedí ve věži pevného hradu Týřov, ale 
pokud si král Jan Lucemburský myslel, že když přidusí a později 
možná i odsekne hlavu hydry odbojných českých pánů, mýlil se. 
Ronovci, jedni z nejpřednějších českých panských rodů, povstali a s 
nimi další. Jedná se však jen o uraženou ješitnost a touhu po moci? 
Jistě. Ale především jde o stříbro z Hor Kutných a směr, kam má 
jeho tok plynout. Postavení královo je otřeseno a jeho pokladnice 
opět prázdná. Ještě že je v království také druhá skupina šlechticů 
pod vedením Viléma Zajíce z Valdeka, která se staví na královu 
stranu a dokáže tak Lipého stranu oslabit. Ale i oni touží po moci.  

 

Diplomatem v půlnoční zemi 
zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650 a 1730 
Bakeš, Martin, 
 
Tato kniha vás zavede do prostředí severní Evropy 17. a 18. století. 
V té době putovala do vzdálené „půlnoční země“ více než desítka 
diplomatických zástupců rakouských Habsburků, často v 
doprovodu početného služebnictva, šlechtických společníků, 
duchovních, agentů i rodinných příslušníků. Ke Švédskému 
království měli Středoevropané v mnoha ohledech specifický vztah 
– tradičně patřilo mezi nepřátele ve zbrani, vzájemný 
antagonismus pramenil rovněž z odlišného vyznání a mentální 
jinakosti. Stejně specifický proto musel být i přístup, který 
diplomaté k úspěchu své mise zvolili. Strategie a jednání členů 
císařské ambasády v zahraničí se v průběhu času měnily a 
zkušenosti různých generací se často diametrálně odlišovaly. Před 
čtenáři tak vystupuje ucelený obraz Švédského království z 
pohledu značně kriticky naladěných zahraničních návštěvníků.  

 

Honzík, ochránce parku=Johnny, protector of the park 
Srdečná, Drahomíra 
 
Česko-anglická pohádka, která děti s lehkostí učí respektu k 
přírodě." Malý Honzík, mihule Mahule a další hrdinové z 
Průhonického parku před sebou mají velký úkol – zjistit, kdo tam 
způsobuje pohromu, a škůdce chytit. Budou potřebovat pomoc 
tajemného siláka, nebo si poradí sami? Jak jim pomůžou listíci, 
peckánci a zlatušky? A co se vlastně stane, když se někde usadí 
nepůvodní zvířecí druh?  
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Spirituál kvintet 
 
Příběh nejznámější české folkové skupiny. Spirituál kvintet patřil 
po šedesát let mezi nejvýraznější hlasy české hudební scény. Jeho 
písně zněly nejen z pódií koncertních sálů, ale i od táborových 
ohňů či z balkónu Melantrichu během sametové revoluce. Po 
ukončení činnosti kapely v roce 2020 se kapelník Jiří Tichota s 
ohromným vypravěčským talentem a s přispěním ostatních členů 
ohlíží zpět: Projděte si bohatou historii legendy českého folku i 
prostřednictvím fotografií a CD s dosud nezveřejněnými 
nahrávkami!  

 

Vůně chleba 
Gils Slavíková, Mirka van 
 
Kuchařka, která voní čerstvě upečeným chlebem, který provoní 
domov. Chléb byl, je a bude součástí našeho života. Proč si ho tedy 
neupéct v pohodlí domova? Tato kniha nabízí širokou škálu 
chutných a voňavých receptů, klíč k rozpoznání jednotlivých druhů 
obilovin a hlavně jednoduchý návod, jak se nebát péct.  

 

Jalové myšlenky lenivého člověka - audiokniha 
Jerome, Jerome K. 
 
S nezaměnitelným pozorovacím talentem a humornou nadsázkou 
nás Jerome Klapka Jerome provází labyrintem svých úvah, např. o 
prázdné kapse, světobolu, marnivosti a marnivých lidech atd.  

 

Moře vzpomínek 
Valpy, Fiona 
 
Ella žije v pečovatelském domě v Edinburghu a požádá vnučku 
Kendru, aby sepsala její životopis. Tak se Kendra dozvídá, že 
babička byla za války tajnou agentkou, že se tehdy seznámila s 
dědečkem, a také to, že nemůže zapomenout ještě na jednoho 
muže. Kendřina babička Ella dožívá v pečovatelském domě a svoji 
vnučku překvapí jediným přáním: chce, aby sepsala příběh jejího 
života. Překvapení však neberou konce: kdo by byl řekl, že ta 
drobná stará paní byla tajnou agentkou, která se za války podílela 
na speciálních operacích britského letectva? Seznámila se přitom 
se svým budoucím manželem - Kendřiným dědečkem, ale zároveň 
vedla celá léta ještě druhý život. Síla jejích vzpomínek, lásky a 
nových šancí ovlivní i život vnučky Kendry.  

 

Pandemie od starověku po současnost 
Koronavirus přímo nezabíjí 
Heller, Vojtěch 
 
Lidé od nepaměti mívali strach z nemocí, které ohrožovaly jejich 
životy, a nebylo jich málo. Celé generace byly proti epidemiím 
většinou bezbranné. Na mor, neštovice, tyfus či španělskou chřipku 
umírali lidé v desítkách milionů. Nelze se proto divit, že i dnes mají 
lidé strach. Ovšem koronavirus není smrtelná nemoc, protože jen 
malé procento lidí na tuto nemoc umírá a to především v 
kombinaci s vedlejším onemocněním nebo vážnějším oslabením 
imunitního systému. Proto panika rozhodně není na místě, 
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nicméně člověku k opatrnosti velí rozum. Jak se asi má člověk cítit, 
když se v souvislosti s koronavirem denně dozvídá, jak svět 
mobilizuje všechny síly k jeho zamezení. Biochemici dokonce 
opatrně poukazují na to, že na jakékoliv závěry testovacích látek je 
ještě brzy. Světový kolaps může být nevyhnutelnou nutností a 
katastrofické scénáře hollywoodských trháků se mohou stát 
realitou. Zda nový koronavirus bude pokořen, zatím nevíme. 
Momentálně je to jen zbožným přáním. V této knize kromě jiného 
shrnujeme, jak se proti koronaviru bránit. Nic jiného nám totiž 
nezbývá.  

 

Prokletý rok 
Liggett, Kim, 
 
Dystopický román o dospívajících dívkách, které musí projít v 
šestnácti letech těžkou životní zkouškou. Dívkám ve vesnici se říká, 
že mají moc vylákat dospělé muže z náruče jejich manželek, přivést 
ženy k šílenství žárlivostí. Věří, že na pokraji dospělosti samotná 
jejich kůže vyluzuje omamnou magickou látku, esenci mládí. A 
proto jsou v šestnáctém roce života vyhnány z vesnice do lesa, do 
divočiny, kde ze sebe tuhle magii musí vypudit a vrátit se očištěné, 
připravené na manželství. Ale ne všechny z nich se vrátí živé. 
Šestnáctiletá Tierney Jamesová sní o lepším životě - o společnosti, 
která nestaví přátele proti sobě, kde mají i ženy svou hodnotu. Ale 
jak se blíží její vlastní prokletý rok, začne si uvědomovat, že v 
lesích číhá mnohem větší nebezpečí než pytláci, kteří jen čekají na 
příležitost chytit mladá děvčata a prodat je na černém trhu. 
Největší hrozbou mohou být nakonec dívky jedna druhé.  

 

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy 
Freud, Sigmund, 
 
Freudovy přednášky o chybných úkonech, snech a neurózách z 
hlediska psychoanalýzy. Kniha vznikla na základě přednášek, které 
Freud absolvoval jako docent neuropatologie na vídeňské 
univerzitě, a stala se nejoblíbenějším dílem světově proslulého 
zakladatele psychoanalýzy.  

 

Spící město 
Vopěnka, Martin, 
 
Vydejte se na dobrodružnou cestu do světa, kde všichni rodiče spí a 
kde začíná nemilosrdný boj o přežití dětí ve světě zbývajících 
dospělých. Čtyři sourozenci, nejstarší Kryštof, dvojčata Ema a 
Kristýna a malý Samuel, žili ještě donedávna ve šťastné rodině. 
Jednoho rána se ale probudili v hrozné situaci. Jejich rodiče upadli 
do záhadného spánku a oni si musí najednou poradit docela sami. 
A co je ještě horší, malého Samuela jim unese neznámý muž! Pro 
sourozence začíná každodenní boj, v němž vítězí ti silnější, 
vychytralejší a bezohlednější. Zároveň ale poznávají, jak je důležité 
držet při sobě, pomáhat si a nedat se. Podaří se jim malého 
Samuela zachránit? A rodiče opět probudit?   



Knižní novinky – duben 2020 

 

Šváb 
McEwan, Ian, 
 
Když se Jim Sams – chytrý, ale v žádném případě nějak zvlášť 
důmyslný tvor – jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, 
že se v posteli proměnil v jakousi nestvůrnou obludu…“ Odkazem 
na Kafkovu Proměnu rozehrává anglický prozaik krátký příběh o 
tom, jak snadno může svět politiky zbloudit, podlehne-li okouzlení 
vlastním „posláním“, snaze vyřešit složitý svět pomocí 
jednoduchých klišé a touze konat „vůli lidu“. Jim Sams chce na své 
misi v premiérském těle sloužit lidu s přesvědčením, že sám 
nejlépe ví, co je pro lid dobré. V zemi Franze Kafky nám to může 
znít povědomě, ale dějištěm příběhu je nejsoučasnější Británie. 
Slavný spisovatel řekl své k příběhu brexitu. Hořce satirické 
vyprávění je zasazeno do reálií ostrovního politického života a pro 
deziluzi z tamní společnosti nachází s hravou nadsázkou jen 
nepříliš lichotivé vysvětlení.  

 

To bylo tvé jméno 
3. díl 
Shinkai, Makoto, 
 
Vše směřuje k dramatickému závěru. Aby Taki zachránil Micuhu a 
její rodné městečko Itomori před ničivým dopadem komety, spojí 
síly s jejími středoškolskými kamarády a uvedou do pohybu 
neslýchaný plán. Jenže co když si její otec v pozici starosty postaví 
hlavu a nebude chtít spolupracovat? Dokáže Taki s přáteli odvrátit 
katastrofu? Mají s Micuhou šanci na společnou budoucnost? 
Krajinu halí stín, světy se prolínají a nastává chvíle osudového 
rozhodnutí.  

 

42 dnů 
Edgar, Silène, 
 
Dvanáctiletý Saša a jeho mladší bratr Jacob jsou nadšení, když je 
rodiče před koncem školního roku odvezou na prázdniny. Zejména 
proto, že budou moct zůstat v penzionu svého strýce, bývalém 
zámku u moře v Bretani. Jenže na místě nic není takové, jak si 
představovali – hosté, kteří si myslí, že jsou Victor Hugo, Ludvík 
XIV. nebo Nefertiti, jsou sice zábavní, ale nakonec se oba chlapci 
začnou nudit. Tedy jen do doby, než potkají dvojčata Eleanoru a 
Léandra, která jim ukážou, co vše se na zámku skrývá.  

 

Čtyřlístek a kouzelný klobouk 
kniha obsahuje druhý příběh s názvem Televize Čtyřlístek 
Němeček, Jaroslav, 
 
Tato komiksová kniha obsahuje dva příběhy. V prvním příběhu s 
názvem Kouzelný klobouk se Čtyřlístek setká s tajemným duchem. 
Díky jeho klobouku se pak ocitne v pohádkovém světě, kde zažije 
jedno velké a napínavé dobrodružství. V druhém příběhu s názvem 
Televize Čtyřlístek si pak naši kamarádi zkusí, jaké to je, stát se 
majiteli vlastní televizní stanice. Bobík, Myšpulín, Pinďa a Fifinka 
Vám přejí při četbě této knížky spoustu dobré zábavy.  
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Jirka a indiáni 
Pavel Čech 
Čech, Pavel, 
 
Kniha brněnského výtvarníka a ilustrátora Pavla Čecha pro malé 
čtenáře, ve které se zrcadlí Pavlova touha po indiánském 
dobrodružství.  

 

Logopedické pohádky 
příběhy k procvičování výslovnosti 
Eichlerová, Ilona 
 
Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na 
nejčastěji procvičované skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při 
procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácviku 
se postupuje od slabik, slov přes říkanky až k vyprávění. Jestliže 
dítě zvládá hlásku v říkance, je potřeba upevnit ji v delším celku. 
Nejvhodnějším textem pro děti tohoto věku jsou pohádky. 
Vyprávěním nad pohádkou, resp. povídáním pohádky podle 
návodného obrázku děti nenásilně slova procvičí a častým 
vyprávěním zafixují v řeči. Knížka je určena dětem předškolního a 
mladšího školního věku (5–8 let), které si osvojují správnou 
výslovnost. Mohou ji využít logopedi, rodiče i učitelky mateřských 
škol.  

 

Pod kardinálskou pečetí 
2. díl 
Vrbová, Alena, 
 
Román sleduje osudy Jana Jiříka Kiowského, polského konfederáta 
a potomka starých šlechtických rodů v Čechách. Děj se odehrává v 
posledních 30 letech 18. stol. Hrdina, po otci polský šlechtic, po 
matce Sibylle Harantové Čech, přijíždí do Prahy, aby se zde ve 
vyhnanství dočkal lepších časů v Polsku. Poznává okázalý život i 
život prostého lidu. Láska jej přivede až k svobodným zednářům, 
ve Vídni se stává doživotním ctitelem Mozarta, pozdní sňatek z něj 
učiní jesenického poštmistra. Kniha je volným pokračováním 
románu Když kohout dozpíval. Obálkový podnázev: rodová sága z 
18. století  

 

Slib 
Keleová-Vasilková, Táňa, 
 
Dvě kamarádky, dva rozdílné osudy. Alice, veterinářka, je šťastně 
vdaná, má dvě děti, fenku Doru, práci, která ji baví, a spoustu snů. 
Ten největší je cestovat a poznávat jiné země, a právě proto plánují 
s manželem cestu po Evropě. Iveta, novinářka, je svobodná a 
bezdětná. Miluje svou práci, domek na kraji Bratislavy, psa Dana a 
výlety po Malých Karpatech. Ke štěstí nepotřebuje ani chlapa, ani 
děti, jak s oblibou tvrdí. Dvě šťastné ženy. Cesty osudu jsou však 
nevyzpytatelné…  
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Takhle jsem si to teda nepředstavovala 
Pawlowská, Halina, 
 
Kniha představuje humorně laděné povídky známé autorky 
humoristické literatury, jež se tentokrát věnuje problémům s 
bydlením. V knize obsahující čtyřicet jedna povídek se autorka 
zaměřila na problematiku bydlení a vše s tím spojené. Humornou 
formou líčí nejen koupi domu, ale popisuje zde i problémy s 
rekonstrukcí, podivným architektem a ještě podivnějším vedoucím 
stavby. Zároveň poukazuje i na to, že rekonstrukcí nic nekončí, 
kdykoliv se může něco rozbít nebo pokazit. A pokud Vám klid na 
duši nezničí starost o dům, tak rodina se o to postará určitě.  

 

V jiné době 
ani válka nedokáže vzít lásku a naději 
Cantor, Jillian 
 
Román uznávané americké autorky o německé Židovce Hanně, 
talentované houslistce, o lásce a holocaustu. O tom, že ani válka 
nedokáže vzít lásku a naději, vypráví příběh Maxe a Hanny. 
Osudová láska mezi majitelem knihkupectví a talentovanou 
houslistkou se rozhoří v roce 1931 v Německu. Doba jim nepřeje, 
protože Hanna je Židovka... Hlavní hrdinka se v roce 1946 probere 
z bezvědomí na louce nedaleko Berlína. Posledních deset let života 
zmizelo kdesi v mlze. Netuší, co se stalo s Maxem. Léta plynou, 
Hanna spolu s hudbou putuje Evropou a nakonec odchází do 
Ameriky. Stále ji pronásleduje zapomenutá minulost a osud její 
životní lásky...  

 

Když jsme se viděli naposled 
Mason, Carol, 
 
Jeden prchavý okamžik před patnácti lety ve Vietnamu. Pohledy 
Celine a Patricka se střetnou a oni spolu prožijí čtyři nádherné dny. 
Oba cítí, že tohle je ta pravá láska. Krutá realita je ale rozdělí a léta 
plynou. Až do chvíle, kdy Celine Patricka nečekaně zahlédne na 
rušné londýnské ulici...  

 

Papírové panenky 
Pullar, Emma 
 
Mike, Kerri a Bea sdílejí byt a také touhu po úspěšné kariéře, ale 
ani jednomu se moc nedaří. Když mim Mike uvidí na Trafalgarském 
náměstí svou novou konkurenci, začne se mu rozpadat svět. Kerri 
má zase co dělat, aby si udržela práci novinářky. Když už opravdu 
hrozí, že dostane výpověď, najde mrtvolu – třetí oběť Vraha s 
papírovými panenkami – a rázem získá sólokapra. A Bea, která se 
pokouší dostat zpět na spisovatelské výsluní, hledá v sérii vražd 
inspiraci. Najde však mnohem víc, než by si sama přála. Tři 
spolubydlící s hrůzou zjišťují, že každý z nich je s vrahem nějak 
spojen, a začnou se obracet proti sobě. Spojují je už jen znepokojivé 
otázky. Kdo je další na řadě? Proč vrah maluje svým obětem rty a 
tváře krví? A k čemu jsou papírové panenky, které zanechává u 
všech zabitých? Vrah s papírovými panenkami se dál plíží ulicemi 
Londýna, do kterých se vkrádá strach.  
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Podzimní případ 
2. díl 
De la Motte, Anders, 
 
Nový napínavý příběh Anderse de la Motte dobyl ve Švédsku 
vrchol žebříčku bestsellerů. Pět dlouholetých kamarádů stanuje u 
zatopeného kamenolomu ve Skane. Letos odmaturovali, teď čeká je 
poslední letní koupání a potom skutečný život. Když se však 
rozední a spustí se první podzimní déšť, jeden z nich leží v temné 
vodě mrtvý. Nešťastná náhoda, uzavře to policie, mnozí v 
Nedanasu však pochybují. Když se sem o dvacet sedm let 
přistěhuje Anna Vesperová, kriminalistka, která prchá ze 
Stockholmu před vlastní tragédií, dají se události do pohybu. 
Zatímco Anna zoufale střeží svá tajemství, čím dál mocnější síly se 
jí snaží bránit v rozkrývání minulosti. Nakonec nemá na vybranou. 
Musí znovu otevřít případ z podzimu roku 1990, o němž chce 
málokdo mluvit… ale nikdo na něj nezapomněl. 

 

Zálety Aleny Zárybnické 
blízká setkání rozhlasového druhu 
Zárybnická, Alena, 
 
Alena Zárybnická je nejen výraznou tváří České televize, ale od 
roku 2015 též oblíbenou moderátorkou a dramaturgyní pořadu 
Zálety vysílaného na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a 
Pardubice. Ačkoli sama vášnivě sportuje, před mikrofon zve hosty 
bez ohledu na profesní zaměření. Posluchači mohou spolu s ní 
prožívat příběhy populárních a všeobecně známých osobností, ale i 
těch, kdo nestojí v centru zájmu médií, a přesto je jejich život 
výjimečný a inspirující. Lidským přístupem, bezprostředností a 
uměním naslouchat navozuje atmosféru "blízkých setkání 
rozhlasového druhu", kterou přinášíme čtenářům v tištěné podobě. 
Pro stejnojmennou publikaci jsme vybrali patnáct z nich. Jsou to: 
letecký akrobat Martin Šonka, novinář Jan Petránek, architekt 
Miroslav Řepa, novinář a pedagog Václav Moravec, modelka a Miss 
World Taťáňa Kuchařová, snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, 
kardiochirurg Jan Pirk, astronom a fotograf Petr Horálek, 
historička Milena Lenderová, novinářka a fotografka Lenka 
Klicperová, hokejista Dominik Hašek, pěvkyně Dagmar Pecková, 
biatlonista Michal Krčmář, herečka Simona Stašová a herec a 
spisovatel Miloň Čepelka.  

 

365 nízkosacharidových receptů 
 
Stále víc lidí sází na nízkosacharidovou dietu. Pokud chcete 
zároveň dobře jíst a udělat něco pro své zdraví, dobíjet energii, cítit 
se fit a s tím dosáhnout a udržet požadovanou váhu, pak je pro vás 
nízkosacharidová dieta to pravé. Začněte svůj den s křupavým 
oříškovým müsli nebo lahodnou omeletou, na poledne si do práce 
připravte thajský kuřecí salát s čínským zelím a mrkví nebo 
květákové kari, večer si pochutnejte na cuketových těstovinách a la 
carbonara, a s oříškovými lanýži, jablkovým koláčem nebo 
mangovým trifle ke svačinám budete naprosto spokojeni. Ať s 
nízkosacharidovou dietou začínáte, nebo ji dodržujete už delší 
dobu, tato kuchařka vám poskytne nápady pro každý den v roce a 
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pro každou příležitost. Ať hledáte hlavní jídla s masem nebo 
rybami nebo bez nich, polévky, malá jídla a občerstvení, saláty, 
nápady na snídani, dezerty, koláče a pečivo, všechny recepty 
najdete v této jedné knížce.  

 

Jan Žižka 
život a doba husitského válečníka 
Čornej, Petr, 
 
Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu 
husitské revoluce a napravuje bilanci české historiografie, jež po 
husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným 
vědeckým dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století. Čtenář 
dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující 
na téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, 
jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských poznatků 
doplňuje, koriguje i překonává. Velká Žižkova biografie z dílny 
respektovaného znalce husitské doby představuje nepřemoženého 
hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého 
vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, 
jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho 
činů. Husitský válečník vystupuje na stránkách knihy jako polní 
velitel, jehož fenomenální úspěchy vyrůstají nejen z geniálního 
strategického uvažování a jedinečné schopnosti zvolit překvapivá 
řešení, ale i z oddanosti jeho bojovníků a nesporného charismatu, 
které mu nemohou upřít ani jeho nepřátelé. Sám sebe přitom 
vnímá jako hluboce věřícího bojovníka, naplňujícího boží vůli vždy 
a všude. Již v průběhu svého života se stává ikonou stoupenců 
husitského programu a zároveň objektem nenávisti svých 
protivníků.  

 

Vabank 
1989-1991 : sametová revoluce, odsun sovětských vojsk 
Kocáb, Michael, 
 
V létě roku 1989 založil skladatel Michael Kocáb spolu s novinářem 
Michalem Horáčkem iniciativu MOST, která si dala za cíl 
zprostředkovat jednání mezi komunistickou mocí a představiteli 
nezávislých opozičních sdružení. Co se zprvu mohlo zdát dílem 
jako troufalost a dílem jako politická naivita, se v listopadu téhož 
roku ukázalo býti především občanskou odvahou a prozíravostí, 
když k jednacímu stolu zasedl tehdejší předseda vlády Ladislav 
Adamec a zástupci studentů, Občanského fóra a Verejnosti proti 
násilí v čele s Václavem Havlem. Kocáb popisuje všechna zásadní 
jednání s komunistickými vládci, s generalitou československé i 
sovětské armády, se sovětskou stranou včetně zástupců KGB, která 
vedl či se jich účastnil za iniciativu MOST nebo Občanské fórum. 
Průběh sametové revoluce popisuje na pozadí připravované akce 
Zásah, kterou se armádní složky ve spolupráci s StB snažily 
zabránit demokratizačním změnám silou. Autobiografický text 
působí trochu jako politický thriller. Autor v něm popisuje, jak se 
situace měnila den po dni, hodinu po hodině a ukazuje, že politika 
je tvůrčí a často i improvizační činnost, v níž občas není od věci 
brát na sebe „drzou“ odpovědnost. V druhé části knihy pak 
vzpomíná na svoje působení ve Sněmovně lidu Federálního 
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shromáždění ČSFR a na druhý olbřímí úkol, který si předsevzal – 
prohlášení ostudné okupační smlouvy o „dočasném pobytu“ za 
neplatnou od samého počátku, kdy až urychlený odsun sovětských 
vojsk z území bývalého Československa definitivně završil 
sametovou revoluci.  

 

I'm your man 
život Leonarda Cohena 
Simmons, Sylvie 
 
Hudebník a zpěvák Leonard Cohen, jeden z nejvlivnějších umělců 
posledních padesáti let, byl mužem, z něhož čišely emoce a zároveň 
inteligence. To je také důvod, proč dokázal tak neobyčejným 
způsobem zpracovat ve svých písních základní lidská témata: 
lásku, sex, víru a moc. Cohen byl nade vší pochybnost složitou 
osobností se zjevnými rozpory: silně věřící Žid, sofistikovaný muž a 
miláček žen, stejně jako zasvěcený buddhistický mnich. Tato kniha 
je ucelenou biografií začínající v Montrealu, Cohenově rodišti, 
provázející ho do Londýna, na řecký ostrov Hydra a do New Yorku 
šedesátých let, kde umělec započal svou hudební kariéru. 
Sledujeme jeho výstup na vrchol hudebního showbyznysu, jeho 
ústup do ústraní v polovině devadesátých let a provázíme ho na 
jeho celosvětovém turné o patnáct let později. V biografii Leonarda 
Cohena nalezneme vyvážený pohled na protichůdné aspekty 
umělcova života a hluboce zasvěcený portrét talentovaného a 
oduševnělého muže, který stále umí dojmout lidi jako nikdo jiný.  

 

Osmý život 
(pro Brilku) 
Haratischwili, Nino, 
 
Strhující rodinná sága provázená vůní čokolády se odehrává na 
pozadí celého dvacátého století, za gruzínskoruské války a v 
neklidném revolučním období. Gruzie, 1900: Vše začíná jako v 
pohádce. Prapradědeček si z cesty do Vídně přiváží recept na 
nejlepší horkou čokoládu na světě. Je hustá, „černá jako noc před 
bouří“ a naprosto neodolatelná. Její konzumace má ovšem tragické, 
nezřídka i smrtelné následky… Zděšený chocolatier, který stejně 
jako všichni Gruzínci věří na pohádky, záhy dospěje k přesvědčení, 
že na jeho lahodném nápoji spočívá kletba. Přesto však recept 
předá jako rodinné tajemství své nejstarší dceři Anastasii, která se 
bude k vaření čokolády během svého stoletého života opakovaně 
vracet. Německo, 2006: Anastasiina pravnučka Nica přerušila 
kontakt s rodinou a odstěhovala se do Berlína. V Gruzii právě 
probíhá občanská válka a její neteř Brilka, která se vydala na cestu 
na Západ, se odmítá vrátit do Tbilisi. Nica ji vyhledá a celý rodinný 
příběh jí vypráví. Horká čokoláda připravovaná podle staré 
rodinné receptury přináší po šest generací spásu i neštěstí…  
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Rožmberkové 
První po českém králi 
Juřík, Pavel, 
 
Kniha „ROŽMBERKOVÉ – První po českém králi“ přibližuje historii 
a osudy nejvýznamnějšího českého panského rodu. Od Vítka I. z 
Prčic, prvního známého předka rodu Vítkovců, zmíněného již v 
roce 1169, až po vymření rodu Rožmberků v roce 1611, zaujímali 
páni z Rožmberka přední místa v zemských a dvorských úřadech. 
Členové rodu, jako byli Vok I., Oldřich II. či Vilém a Petr Vok z 
Rožmberka, se významně zapsali do našich dějin. Stopy jejich díla 
vidíme dodnes, ať je to rybniční soustava v jižních Čechách, hrady a 
zámky Český Krumlov, Třeboň, Rožmberk, Kratochvíle, Choustník, 
Vimperk, klášter Vyšší Brod, nebo Rožmberský palác na Pražském 
hradě. Kniha shrnuje nejnovější poznatky o životě a díle rodu 
Rožmberků, které doplňuje na tři sta fotografií.  

 


