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Cílená hrozba 
Clancy, Tom, 
 
Lidé z Univerzity zlikvidovali v Istanbulu skupinu Libyjců, uprchlých 
bývalých agentů Muammara Kaddafího. Agenty Univerzity od samého 
začátku sleduje hacker, který se naboural do utajených počítačových sítí 
USA. Následuje řada ničivých kybernetických útoků na americké bezpilotní 
letouny, počítačové sítě a jiné infrastruktury. Podezřelá je Čínská lidová 
republika, která si dělá nároky na ovládnutí rozsáhlé oblasti Jihočínského 
moře. Kniha líčí řadu napínavých scén při pátrání po hackeru Centerovi a 
odhalení jeho totožnosti, vzdušné souboje nad Tchajwanskou úžinou mezi 
piloty ČLR a piloty americké námořní pěchoty a úsilí prezidenta USA Ryana 
odvrátit válku s ČLR. Sídlo tajuplného hackera je nakonec zničeno 
rozhodným leteckým úderem a je odstraněn generál ČLR, prosazující 
válečné řešení konfliktu.  

 

Pan Klarinet 
Stone, Nick, 
 
…odlákává děti a krade jejich duše. Max Mingus ví, co je riziko, ale práci na 
Haiti vezme, protože ji nikdo jiný nechce. Haiti je ostrov voodoo a černé 
magie, kde neplatí žádné zákony a kde se každý musí vyrovnat se svými 
démony, a je rovněž domovem nestvůry, které říkají pan Klarinet – neblaze 
proslul tím, že bezpočet dětí odčaroval od původních rodin. Při pátrání po 
chlapci – živém či mrtvém – může Max ztratit jen svůj život. Ale na Haiti 
jsou osudy mnohem horší než smrt… Kniha byla oceněna Ocelovou dýkou 
Asociace autorů detektivek Iana Fleminga za nejlepší thriller roku.  

 

Pegas nad Broumovem 
Kopecká, Věra, 
 
Antologie poezie účastníků Dnů poezie v Broumově 2010-2019. Překlad z 
polštiny, ruštiny a slovenštiny.  

 

Co nás všechny žere? 
Paraziti - breberky kolem nás, na nás a v nás 
Davies, Nicola, 
 
Napadlo vás někdy, že snad každý živý tvor na naší planetě včetně nás lidí je 
„domovem“ mnoha různých cizopasníků? Jsou stovky všelijakých parazitů, 
od maličkých roztočů po dlouhé tasemnice, kteří mohou žít na povrchu 
nebo uvnitř našich těl. Ale neděste se! Vaše těla jsou bezpochyby příliš čistá 
a upravená na to, aby uživila mnoho parazitů. Pár jich však „hostíte“, i když 
si to nemyslíte. A o těch dalších si můžete přečíst spoustu zajímavých, 
někdy až šokujících informací v téhle absolutně pravdivé, drsně realistické i 
vtipně napsané a ilustrované knížce! Že se od teď během několika 
následujících vteřin začnete někde škrábat?! To je jasné! A když vás čtení 
pobaví, můžete si užít také další knihu z dílny populárního autora a 
ilustrátora Bobky, šišky a jiná hovínka, tedy knihu o tom, o čem se většinou 
nemluví.  



Knižní novinky – prosinec 2019 

 

Jedna dlouhá noc 
obecné dějiny koncentračních táborů 
Pitzer, Andrea 
 
Příběh nejtragičtější technologie dvacátého století Během posledních sta let 
někde na světě vždy existoval minimálně jeden koncentrační tábor. O 
prvních moderních koncentračních táborech se dá mluvit už na konci 
devatenáctého století, kdy se staly novou technickou součástkou bitevní 
strategie. Válečná technologie se ale s každým desetiletím i kontextem 
vyvíjela — co do apokalyptického rozsahu použití i pragmatického cynismu 
zřizujících vlád. Jedna dlouhá noc vypráví politické i lidské dějiny 
koncentračních táborů. Andrea Pitzerová čerpala z archivních záznamů a po 
celém světě pořizovala rozhovory s pamětníky i odborníky, nejen aby 
načrtla vývojovou osu této odpudivé technologie, ale hlavně aby ukázala 
strašlivou daň, kterou si vybrala na lidských životech. Své vyprávění začíná 
v roce 1892 na Kubě a postupně se přesouvá na Filipíny, do Jižní Afriky, 
válečné Evropy, sovětských gulagů, až po dnešní tábory v Číně a Severní 
Koreji nebo věznici na Guantánamu. Pokaždé měly tábory ochránit místní 
obyvatelstvo nebo celé národy. Jejich pravý účel však byl jiný: koncentrační 
tábory byly a jsou nástrojem politického útlaku, a dokonce likvidace. 
Místem, kde končí lidství.  

 

Neolit ve východních Čechách 
případová studie jeho mladšího vývoje 
Burgert, Pavel, 
 
Kniha představuje pohled na společenství raných zemědělských populací v 
období první poloviny 5. tisíciletí př. n. l. Jedná se o případovou studii 
zaměřenou na prostorový rámec východních Čech, který v tomto období 
představuje periferii někdejšího západního pravěkého kulturního okruhu. 
Výlučnost oblasti vysvítá především při širším středoevropském pohledu, a 
to zejména v otázkách dálkové distribuce kamenných surovin. Ty patří ke 
klíčovým atributům, které umožňují modelovat tamní regionální sídelní 
hierarchii stejně jako identifikovat osoby či skupiny lidí s mimořádným 
společenským postavením. Základní výchozí platformou knihy je 
vyhodnocení výsledků archeologického odkryvu dvou neolitických sídlišť, 
zkoumaných v nadstandardním rozsahu.  

 

Noví povjězťi čezkí 
opráski 
 
Autor slavných Oprásků si tentokrát jako terč svého humoru vzal nejstarší 
české pověsti.  

 

Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka 
Lebeda, Jan, 
 
Další povídání o skřítkovi, který pomáhá všem zvířátkům v lese. Pro děti od 
pěti let, bohatě ilustrováno.; Skřítek Medovníček se přátelí s různými 
zvířátky, tentokrát si najde nového kamaráda, jiného skřítka - Barvínka. Ten 
žije na loukách, v trávě a stará se o všechny rostliny. Dohlíží na správnou 
barvu květů, dbá, aby tráva správně rostla a obilí pěkně zrálo. A tak spolu 
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zažívají hezké chvilky i nejedno dobrodružství. Medovníček pak vypráví 
Barvínkovi zejména o včelkách, které má nejraději.  

 

Psychologie 
pro studenty pedagogických oborů 
Pugnerová, Michaela, 
 
Publikace určená studentům pedagogických oborů prezentuje obecnou, 
vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii se zaměřením na mladší a 
starší školní věk dítěte. Tato publikace je určená studentům pedagogických 
oborů – budoucím učitelům, kteří budou pracovat s dětmi mladšího a 
staršího školního věku, tedy se žáky základní školy. Kniha umožňuje 
studentům nahlédnout do psychologických disciplín ze tří úhlů pohledu: 
učitele-edukátora, který by měl být vybaven základními znalostmi z obecné, 
vývojové, pedagogické a sociální psychologie, jakož i i z psychoterapie; 
učitele-kolegy, jenž by měl být seznámen se základními poznatky z oblasti 
psychologie práce; a učitele-vědecko-výzkumného pracovníka, který by měl 
být seznámen s designem a realizací výzkumné činnosti v pedagogickém 
procesu.  

 

Teorie sociální práce I 
sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor 
Mátel, Andrej, 
 
Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním 
disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její 
základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním 
pracovníkům může přinést aktuální odborné diskurzy na mezinárodním 
poli této disciplíny, jakož i ve specifických českých a slovenských 
podmínkách jejího výkonu. Autorem publikace je renomovaný slovenský 
profesor oboru sociální práce, který publikoval více než 160 vědeckých, 
odborných a populárních studií. Mezi nejznámější patří Etika sociální práce 
(2010, 2012), Aplikovaná sociální patologie v sociální práci (2011), Etické 
kodexy sociální práce (2016), Teorie a metody sociální práce I, II (2015). 
České vydání teorie sociální práce je nejnovějším přepracováním první části 
uvedeného díla.  

 

An(n)a. 
Báchorová, Sára, 
 
Román, který formou vnitřního dialogu vypráví příběh o mladé dívce, která 
prochází peklem poruchy příjmu potravy. V současné době, kdy jsou mladé 
dívky doslova bombardovány na sociálních sítích pofiderním ideálem 
hubených těl modelek, je velmi snadné propadnout falešné iluzi o tom, co je 
krása. Anna je sedmnáctiletá studentka, která vede celkem spokojený život 
s rodiči, přáteli a prožívá svou první lásku. Zcela nenápadně ale začíná 
podléhat touze po štíhlé postavě. Do té doby milá, veselá, komunikativní 
Anna se mění v depresivní, unavenou, ublíženou dívku, od které se začíná 
její okolí pomalu odvracet. To je první krok do začarovaného kruhu 
závislosti a sebedestrukce, která končí myšlenkami na sebevraždu.  
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Anna Klevská 
Královna s tajemstvím 
Weir, Alison, 
 
Jindřich VIII. po smrti Anny Seymourové volí z politických důvodů sňatek s 
německou princeznou Annou Klevskou. Spojenectví s proreformační 
německou šlechtou má napomoci králi proti jeho římským a francouzským 
rivalům. Předsvatební jednání komplikuje fakt Annina předchozího 
zasnoubení, které je zrušeno a princezna Anna odplouvá v roce 1540 na 
svatbu do Anglie. Veze si sebou tajemství, jehož odhalení může mít 
nedozírné následky...  

 

Ekvilibrista 
O muži, který objevil tajemství rovnováhy 
Hubler, Eric 
 
Ekvilibrista vypráví příběh muže, kterého po nečekané události, jež převrátí 
jeho dosavadní život vzhůru nohama, osud svede dohromady s 
pozoruhodným a tajuplným starým pánem – ekvilibristou. Ekvilibrista je 
někdo, kdo dokáže udržovat rovnováhu nejen na laně, ale v celém svém 
životě. Starý pán muži nabídne, že mu odkryje tajemství vnitřní 
vyrovnanosti, naučí jej rozumět sám sobě, zasvětí ho do tajů lidské psychiky 
a ukáže mu cestu, která jej může dovést k harmonii – harmonii se sebou 
samým i se světem. Cesta k rovnováze je ovšem nesnadná a vyžaduje 
odvahu nahlédnout dovnitř, do sebe sama, rozpoznat své meze a zbavit se 
představ a přesvědčení, které nás svazují a omezují. Naučí se muž nakonec 
správně balancovat na laně života?  

 

Háčkované příšerky 
Bednářová, Lenka, 
 
A opět je tu nová kniha háčkování! A co se pod kouzelným háčkem zrodilo 
tentokrát? Neuvěřitelní tvorové, podivné příšerky, roztomilá monstra, 
barevné postavičky z vesmíru – 20 úžasných projektů s tradičně 
přehlednými popisy vedenými tak, aby všechny kouzelné postavičky zvládl 
uháčkovat i začátečník. Nechybí ani fotografická a kreslená školička 
háčkování se základními postupy a vysvětlivkami háčkovacích symbolů a 
zkratek. Háčkovací Lenka tedy znovu přináší jedinečnou možnost ponořit 
se do tajů háčkování a vyzkoušet si vytvořit vlastními silami něco 
zajímavého a líbivého, co zcela jistě potěší nejen vás, ale i vaše přátele a 
blízké.  

 

Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána 
2. díl 
Landsman, Dominik, 
 
Toto je příběh ze Sedmimoří… … vlastně teda jako druhý příběh ze 
Sedmimoří. A jako takový má určitá pravidla: Všeho víc! Víc výbuchů, víc 
přestřelek, víc dostaveníček holek s klukama… ale to by asi nebyl ten příběh 
ze Sedmimoří, ne? Tak alespoň moře šermířských soubojů, oceán démonů 
všech tvarů a velikostí a záplava potvor a potvůrek. A víc Adorabla a víc 
piráta Pařáta a víc ztracených příbuzných! Čeněk se totiž vrací do 
Sedmimoří, kde opět hrozí probuzení vládce všech démonů, a vezme s 
sebou i tatínka. Ten mu ovšem nebude kazit zábavu dlouho, protože ho brzy 
i s lodí unesou rytíři Zlaté korouhvičky. Je to ale nevyzpytatelné místo, že? 
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Záchranná výprava začíná, takže vítejte na palubě a nemněte se těmi háky v 
oku, ano? Kniha je určena pro čtenáře od 7 let.  

 

Tak to vidím 
Romanyšyn, Romana 
 
Originálně pojatá, ilustrovaná naučná kniha o zraku rozhodně oko čtenářů 
potěší. A malý i velcí se v ní dozvědí, jak zrak funguje, co znamená vidět, co 
znamená nevidět, jak je svět barevný, co všechno se v něm dá spatřit, co 
naopak zůstává očím skryto (třeba duše nebo černá díra!), jak se to dá 
zachytit v obrazech, co je iluze, a taky, že svět je mnohem hezčí, když se na 
něj nekoukáme jen svýma očima.  

 

Vánoční ozdoby z korálků 
Šporková, Sylva 
 
Přinášíme knihu návodů na výrobu originálních vánočních ozdob 
inspirovaných tradičními českými výrobky, které již jistě visely na 
vánočním stromečku v rodinách našich babiček a prababiček. A tak k 
mnohdy jednotvárným foukaným baňkám můžete přidat i mnohem 
zajímavější, vlastnoručně vyrobené ozdoby z rautů, rokajlů, tyčinek, 
broušených korálků a perlí. A nemusí to být jen hvězdičky a vločky, ale 
třeba i letadélko nebo dudlík. Jednotlivé pracovní postupy jsou rozdělené 
do kapitol, řazených podle způsobu výroby – navlékané hvězdy, rautové 
ozdoby, hvězdy na kostře, šité ozdoby apod. Nechybí ani důležité kapitoly o 
materiálech a základních postupech.  

 

Vertikální zeleninové zahrádky 
skvělé nápady do malého prostoru 
Maag, Sibylle K. 
 
Toužíte po vlastnoručně vypěstované zelenině, ale zápasíte s nedostatkem 
prostoru? Využijte zeď a zábradlí balkonu, naskládejte záhony na terase 
nad sebe a vytvořte si vertikální zahradu! Staré bedničky, košíky a nádobí 
se už zakrátko promění v zásobárnu vitamínů pár kroků od kuchyně. Bude 
se v ní dařit bramborám, okurkám, rajčatům i hrášku. Pár čerstvých jahod 
do jogurtu ke snídani a svěží mátové lístky na odpolední ledový čaj – to 
všechno zvládnete vypěstovat na pár metrech čtverečních. Stačí pár 
dobrých nápadů a už brzo si dopřejete první vlastní sklizeň.  

 

Cesty srdce 
Wiggs, Susan 
 
Romantický příběh vyprávějící o ovdovělé ženě, jíž až cesta do otcovy 
domoviny pomohla vyrovnat se se ztrátou a najít v životě nové štěstí a 
lásku. Camille je vdova, jež sama vychovává čtrnáctiletou dceru Julii. Po 
smrti svého manžela se uzavřela sama do sebe a vyhýbá se všemu, co je jen 
trochu riskantní. Tento strach silně ovlivňuje i život její dcery, kterou 
matčino chování vyčleňuje z kolektivu. Vše se změní, když Camillin otec 
obdrží tajemný balíček od své rodiny, jenž ho přiměje k návratu do Francie. 
Společně s ním se na cestu vydávají i Camille a Julie, aby pak bok po boku 
pátrali ve stopách minulosti. Nikdo neví, co cesta odhalí, ale možná pomůže 
Camille i Julii konečně se vyrovnat se ztrátou, kterou stále pociťují.  
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Dokonalá smrt 
Fields, Helen, 
 
Třetí detektivní případ inspektora Luca Callanacha a šéfinspektorky Avy 
Turnerové. V kopcích nad Edinburghem se objeví zmrzlé tělo nahé dívky. 
Téhož dne na druhém konci města zemře bývalý šéfinspektor místní 
kriminálky, který podle všeho spáchal sebevraždu. Tomu ale nevěří Ava 
Turnerová, před nedávnem povýšená na jeho místo. Jaký by mohl mít 
důvod? Detektivy Turnerovou a Callanacha čeká složité vyšetřování, při 
němž se ocitnou na hranici zákona. A opět hrají o čas, protože vrah s 
nevinnou tváří si už vyhlédl další oběti. Nakladatelská anotace.  

 

Hodinářova dcera 
Morton, Kate, 
 
Mladá archivářka rozplétá tajemství příběhu lásky a zrady, který se stal 
před stopadesáti lety na břehu Temže. Další hořkosladký román známé 
australské autorky, odehrávající se ve dvou časových pásmech. V létě roku 
1862 se skupina mladých umělců, vedená talentovaným malířem 
Edwardem Radcliffem, vylodila u Birchwood Manor na břehu horního toku 
Temže. Hodlali strávit měsíc odloučeni od okolního světa, aby našli 
inspiraci pro svoji tvorbu. Jejich pobyt však skončil tragédií - jedna z dívek 
byla zastřelena a druhá zmizela. O stopadesát let později mladá archivářka 
Elodie nachází mezi archiváliemi v londýnském muzeu, kde pracuje, dvě 
zdánlivě nesouvisející položky - fotografii mladé ženy a skicák, obsahující 
kresbu domu u řeky. Elodie je těmito nálezy uchvácena a na vlastní pěst 
začíná pátrat po historii nalezených předmětů.  

 

Oběť 2117 
Adler-Olsen, Jussi, 
 
Kriminální thriller dánského autora opět přivede do středu dění 
nezdolného detektiva Carla Morcka. Na břehu Středozemního moře se 
najde tělo uprchlíka. Noviny o něm píšou jako o „Oběti 2117“ a jeho smrt 
vyvolá sled nečekaných událostí, které přivedou Asada na pokraj zhroucení. 
Musí čelit démonům z minulosti vyvolaným články španělského novináře a 
současně se spolu s Carlem dostává do neúprosného závodu s časem, aby 
zabránili nevyhnutelné katastrofě uprostřed Evropy. Tu připravuje irácký 
terorista Ghálib. Asada známe jako člověka se svérázným smyslem pro 
humor, který si dokáže poradit v každé situaci. Jeho temná minulost nám 
však prozatím zůstávala skryta. Jaký je jeho skutečný příběh?  

 

Benátský proces 
návrat porodní báby 3. díl 
Rich, Roberta, 
 
Pět let po událostech předchozího dílu se musí Hanna vrátit zpět do 
Benátek, z kterých kdysi s nasazením života uprchla. Její milovaný 
adoptivní syn Matteo byl totiž unesen. Ve hře je totiž stále dědictví rodiny di 
Padovani. V honosných palácích stejně jako v zbídačeném židovském ghettu 
však na Hannu nečekají pouze noví nepřátelé, ale především osudové 
následky jejích dávných činů…  
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Co padá z nebe 
Ahava, Selja 
 
Možná že svět občas potřebuje události, které námi otřesou a probudí nás. V 
naší vesnici jsem takovým budíčkem já. Pokaždé když vstoupím do 
obchodu, připomenu všem zákazníkům, že nám nebe může kdykoli 
spadnout na hlavu. Finská autorka Selja Ahava obdržela za knihu, v níž se 
prolínají příběhy několika těžko uvěřitelných náhod, v roce 2016 Cenu 
Evropské unie za literaturu. Byla přeložena do několika jazyků a získala si 
srdce čtenářů na celém světě.  

 

Naše studánky 
pověsti, legendy, místopis 
Kovařík, Petr, 
 
Téma studánek a pramenů je mimořádně aktuální, neboť tyto přírodní 
zdroje jsou dnes znovu doceňovány a chráněny. Zároveň jsou podzemní 
vody v poslední době ohroženy dopadem civilizačních vlivů a klimatických 
změn, vysycháním a mizením. Petr Kovařík už v roce 1998 vydal úspěšnou a 
dodnes vyhledávanou knihu Studánky a prameny Čech Moravy a Slezska. 
Od té doby se však mnohé změnilo a řada studánek a pramenů zanikla, jiné 
jsou ohroženy. Téma této knihy je postaveno na studánkách a pramenech, k 
nimž se vztahují známé i téměř neznámé dávné pověsti a legendy 
(namátkou studánky, s nimiž jsou spojeny pověsti o Libuši a Přemyslovi, 
Oldřichovi a Boženě či legendy o sv. Václavovi, Vojtěchovi, Prokopovi a 
jiných, ale rovněž i pověsti o nejrůznějších zázracích a neobvyklých 
uzdraveních). Kniha je pojata jako netradiční kulturně historický i přírodní 
průvodce, který poslouží nejen jako četba, ale i také jako inspirace k 
výletům. Texty doprovází bohatá obrazová dokumentace.  

 

Turbulence touhy 
vášeň ve znamení módy 2. díl 
Ryan, Kendall 
 
Emmy Clarková ušla dlouhou cestu. Z nevinné dívky se stala zkušená žena, 
která si umí s problémy poradit. Když se ovšem ukáže, že její nenáviděná 
šéfka Fiona je těhotná a že otcem by mohl být Emmyin přítel Ben, je toho i 
na ni příliš a Emmy se musí rozhodnout, zda o jejich vztah bude bojovat, 
nebo jestli sexy modela Bena opustí.  

 

Ukradené životy 
Gibney, Patricia, 
 
Silniční dělník objeví ve výkopu tělo těhotné dívky. Téhož dne se u dveří 
inspektorky Lottie Parkerové objeví cizinka se synkem a prosí o pomoc při 
hledání ztracené přítelkyně. Když tentýž kopáč najde další mrtvolu, 
vyšetřovatelka musí mobilizovat veškeré síly a vypátrat, jak jsou tyto dvě 
oběti propojeny. Jenže záhy zmizí další dvě dívky… Ukradené životy jsou 
druhou knihou z celosvětově velmi úspěšné detektivní série s inspektorkou 
Lottie Parkerovou, která se teď střetne s takovými zrůdnostmi, jako je 
obchod s bílým masem a lidskými orgány či sebepoškozování. Tento případ 
je tak snad ještě temnější než ten předchozí, který se u našich čtenářů a 
čtenářek setkal s velkým ohlasem.  
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Všechno, nebo nic 
vášeň ve znamení módy 3. díl 
Ryan, Kendall 
 
Jako jeden z nejvyhledávanějších mužských modelů na světě si Braydon 
užívá přízně svých fanynek. To poslední, co chce udělat, je sám sebe 
omezovat, a to zejména pokud jde o ženy. Jeho nejlepší přítel Ben se již 
usadil, ale Braydon se na žádné závazky necítí. Chce se bavit. Ellie naopak 
touží po trvalém vztahu, ale když jí Braydon nabídne „přátelství s 
výhodami“, nemůže mu odolat. Jak se jejich vztah rozvíjí, musí se Ellie 
rozhodnout: všechno, nebo nic? 

 

Doktor Spánek 
King, Stephen, 
 
Stephen King v knize Doktor Spánek navazuje na svůj předchozí román 
Osvícení, takže se opět setkáme se známými hrdiny. Malý Danny dospěl a 
přes svá dobrá předsevzetí se vydal v otcových stopách alkoholismu a 
záchvatů zuřivosti. Nakonec se však pití dokáže vzdát, usadí se v malém 
poklidném městečku a začne pracovat v domově důchodců. Zvláštní 
duševní schopnosti, které mu do určité míry zůstaly, mu pomáhají 
poskytovat útěchu umírajícím. Pomocníkem je mu kočka, která umí 
předvídat budoucnost, a Dan se stane „doktorem Spánkem“. Nečekaně však 
naváže telepatické spojení s dvanáctiletou Abrou, která se na něj obrací se 
zoufalou prosbou o pomoc...  

 

Jezevec Chrujda zakládá pěvecký sbor netopejrů 
7. díl 
Stančík, Petr, 
 
V sedmém příběhu o oblíbeném jezevci Chrujdovi přišla do lesa Habřince 
zima. Zvířátka hned začala sáňkovat, lyžařit a koulovat se. Zimní radovánky 
a klid zimního spánku ovšem narušilo hejno netopejrů. Svou kapelou Big 
Bat Beat halasí na celý les! Nastěhovalo se navíc do starého dubu, v jehož 
kořenech žije Chrujda se svou milou lasičkou Aničkou. Neustále nevyspalá 
Anička si už začíná balit kufry a Smradolf se raduje, že ji Chrujdovi dík 
netopýrům konečně odloudí. Podaří se Chrujdovi na netopýry vyzrát a v 
lese zase nastolit zimní klid? Naštěstí má po boku kamarádku sůvičku 
Stáňu, která je v celém lese nejchytřejší a nad šálkem žaludové kávy vyřeší 
každý problém.  

 

Královský návrh 
Meacham, Leila, 
 
Romantický příběh mladé architektky, které se i přes životní úskalí podaří 
nalézt lásku. Deborah je mladá a ambiciózní architektka. Před osmi lety se 
dokázala postavit tlaku svých rodičů a zrušila svatbu, která ji mohla zničit. 
Její nastávající se naneštěstí den poté zabil při autonehodě. Všichni to dávali 
za vinu Deborah a tu teď osobní vztahy s muži děsí. Vše se ale změní, když 
se potká s Danielem, který v ní probudí touhu chtít od života víc než jen 
pracovní úspěch. Jak se ale Deborah zachová, až zjistí, že Daniel byl nejlepší 
přítel jejího mrtvého snoubence, a že se jí nejspíš snaží pomstít za jeho 
smrt?  
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Osvícení 
King, Stephen, 
 
Americký horor sugestivně líčí atmosféru opuštěného horského hotelu, v 
němž s rodiči tráví zimu pětiletý chlapec, nadaný mimořádnými 
telepatickými schopnostmi. Horský hotel v Coloradu opouštějí na zimu 
hosté i personál, zůstává jen správce se svou rodinou. Malý syn je 
neobyčejně citlivé a inteligentní dítě, které si vzhledem ke svému věku 
neumí poradit se svými zvláštními parapsychologickými schopnostmi. 
Přebírá do sebe fluidum hotelu s problematickou minulostí a v kombinaci 
se složitou rodinnou situací a odříznutím od civilizace posouvá příběh k 
neodvratné katastrofě.  

 

Pád Gondolinu 
Tolkien, J. R. R. 
 
Propracovaný svět legendární Středozemě opět ožívá v barvitém fantasy 
příběhu, kdy v dávnověku změří své síly dvě nesmiřitelné silné mocnosti. 
Pán zla Morgoth a Pán vod Ulm.  

 

Husité 
Smolíková, Klára, 
 
Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu za husity! Navštívíme vojenské 
ležení s vozovou hradbou, ocitneme se v hradní hladomorně, poslechneme 
si kázání v Betlémské kapli, zažijeme zmatky na hoře Tábor a na skok se 
podíváme do Kostnice i do Kutné Hory. Zjistíme, co vlastně způsobil před 
šesti sty lety Mistr Jan Hus i co se dělo po bitvě u Lipan. Našimi průvodci 
budou Mikuláš a Anežka – nebojácní cestovatelé v čase. Na cestě do 
minulosti nás čeká také spousta vtípků a komiksových příběhů.  

 

Řemesla 
Smolíková, Klára, 
 
Být ve mlýně práškem a jen ometat mlýn? O to mlynářský učedník Matěj 
nestojí. Mnohem zábavnější je vandrovat po světě. Během putování 
nastoupí do služby k šestnácti mistrům různých řemesel. Ve dvou se 
všechno lépe táhne, a proto je Matěj rád, že má s sebou kamaráda, čerta 
Lukáše. Společně se vandrovníci naučí, jak se kovají koně, jak se vyrábí 
dřevěné sudy nebo jak se vaří pivo. Dvojice prožívá veselé i napínavé 
příhody, a současně proniká do tajů dnes polozapomenutých řemeslných 
postupů.  

 

Čarodol 
3. díl Ztracené město 
Ščerba, Natalja Vasiljevna 
 
Závěrečný díl trilogie o obyčejné dívce Táně, která se stala součástí světa 
magie, přijala jméno Kavé a pokusila se o záchranu tajemného knížectví v 
Karpatech. Osud zavedl Kavé na území Čarodolského knížete a svěřil jí do 
rukou kouzelný Zlatý klíč. Měla by rozluštit jeho tajemství, ale má cenu 
pouštět se do řešení další záhady? Bezpochyby má! Získá tak nejen možnost 
najít zmizelé hlavní město Čarodolu - znamenitý Zlatohrad - ale i šanci 
pomoci Alexejovi a zachránit před zkázou rodné Karpaty. Kavé stojí na 
osudové křižovatce. Vydá se tou správnou cestou?  
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Londýnské přednášky 
Montessori, Maria, 
 
Londýnské přednášky přednesla Maria Montessori v roce 1946 na 
výcvikovém kurzu pro učitele. V každé z nich čtenář cítí, že Maria 
Montessori procestovala svět a měla dostatek příležitostí pozorovat děti a 
jejich vývoj. Přednášky jsou prodchnuty její moudrostí a netýkají se pouze 
dětství, ale celého vývoje člověka. Londýnské přednášky Marie Montessori 
se staly základem pro výcvikové kurzy Mezinárodní asociace Montessori. 
Doslov Hana Slabá.  

 

Perlorodky 
román pro kluky (a trochu i pro holky) 
Stránský, Jiří, 
 
Napínavý román o malém Ivanovi, který uteče z dětského domova a 
šťastným řízením osudu se dostane mezi skauty. Vojta Rampach najde 
Ivana při jeho útěku. Pokusí se vyřešit jeho nelehkou situaci. Mezi jiným 
zavede Ivana mezi své kamarády. Skauti Ivana naučí to, co mnozí nepochopí 
celý život, že to nejlepší, co nás na světě může potkat, jsou dobré vztahy s 
lidmi, na které se můžeme spolehnout a kteří se mohou spolehnout na nás. 
Vyprávění o vodních skautech (v 70. letech samozřejmě zakázaných), o 
bratrství a pevném přátelství, které nedokáže zničit ani nepřízeň osudu, 
psal Jiří Stránský v dopisech z vězení na pokračování svému dvanáctiletému 
synovi Martinovi, aby se mu nestýskalo a aby věděl, že když člověk opravdu 
hodně chce, dokáže změnit skoro všechno na světě.  

 

Žil byl kdesi kdesi 
Zobačová, Hana 
 
Kniha plná klasických pohádkových bytostí, jako jsou princové, králové, 
draci, princezny a komtesy, vychází ze zásad genetické metody výuky čtení. 
Pohádky jsou psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od příběhů 
jednodušších, složených z jednoslabičných slov, přes dvouslabičná slova až 
po pohádky náročnější, obsahující slova troj a čtyřslabičná. Všechny 
příběhy nepřekračují svojí délkou možnosti malého čtenáře. Děti si je 
mohou bez problémů samy přečíst v rámci vyučovací hodiny nebo i doma 
před spaním.  

 

Až zhasneme 
Dotlačil, Jakub, 
 
Student filozofické fakulty se v roce 1997 ocitá na brigádě v 
masokombinátu, kde zjišťuje, jak se v devadesátých letech naplňovalo heslo 
o pravdě a lásce. Vysokoškolák Jan - vegetarián - nastupuje na letní 
přivýdělek ke svému strýci, spoluvlastníkovi zprivatizované výrobny masa 
a uzenin. Kalendář ukazuje sklonek minulého tisíciletí, prostoupený vlivem 
raného kapitalismu na rodinné vztahy, divokým tunelováním, účelově 
zakládanými fondy. A tak je Jan okamžitě duševně i fyzicky ztrápen nejen 
tím, jak to chodí na jatkách, ale také ekonomickými machinacemi. Český 
román s bezmála detektivní linkou je připomínkou zdánlivě nesouvisejících 
reálií devadesátých let - od pořadu Riskuj, přes první boom mobilních 
telefonů, až po nemoc šílených krav.  
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Expedice badatele Věnceslava Brábka 
do Svrchní Křídy pod Černými lesy 
Sovák, Jan, 
 
Napínavý a poučný příběh Věnceslava Brábka do druhohor, sestavený na 
základě deníků, fotografií a kreseb objevených ve sklepě Národního muzea 
v Praze. Nahlédnout do soužití člověka a dinosaurů nám pomohla tajemná 
bedna objevená ve sklepě Národního muzea v Praze. Našly se v ní deníky, 
svazek dopisů, ale i fotoaparát a jiné potřebné věci badatele Věnceslava 
Brábka ze začátku 20. století. Ukázalo se, že odvážný muž za pomoci časové 
centrifugy cestoval v čase. Na první výlet se vydal do svrchní křídy ve 
druhohorách před 70 miliony let. V jeho zápiscích se dočteme o vědeckém 
bádání i každodenních starostech o střechu nad hlavou, jídlo i holý život. 
Pečlivě si vše zapisuje, kreslí, fotografuje, a vyřeší i technický problém, jak 
posílat domů dopisy milované Aurélii.  

 

Případ uprchlého biskupa 
zločiny na Velké Moravě 
Češka, Stanislav 
 
Začalo poslední desetiletí 9. století. Východofranský král Arnulf se rozhodl 
zaútočit na Moravské království a podrobit si je tak, jak se to nepovedlo 
jeho dědovi Ludvíkovi. I v této pohnuté době však kvete normální život. 
Kníže nitravský, syn krále Svatopluka Mojmír II., chystá svatbu s Ivanou, 
dcerou bojnianského župana Kosory, přítele knížete Slavomíra. Slavomír, 
který je i přítelem Mojmírovým, samozřejmě se svými druhy na svatbě 
nemůže chybět. Snoubence má v nitravském biskupském kostele svatého 
Emmerama oddat Wiching, biskup nitravský. V předvečer svatby však 
záhadně mizí. A Slavomír s Erikem musí urychleně jednat.  

 

Rudolf II. 
mecenáš, mág, král, císař 
Vurm, Bohumil, 
 
Císař Rudolf II. byl rozporuplnou osobností, moudrým podivínem. 
Uměnímilovný císař se usídlil v Praze, kde na Pražském hradě nechal 
vybudovat velkolepé prostory pro svou sbírku obrazů, soch a kuriozit. Na 
svém dvoře hostil umělce i alchymisty a astrology. Toto nadšení má 
nejspíše kořeny v době jeho mládí, kdy pobýval u svého strýce Filipa II. na 
španělském dvoře, v paláci El Escorial.  

 

Věř, běž a dokážeš 
Raego, 
 
Měl jsem 130 kg. Spolužáci na mě plivali. Nikdo nevěřil, že budu zpívat. 
Neposlouchal jsem je. Věřil jsem. A dokázal to! Tohle není příběh kluka, 
který shodil 60 kilo a stal se hvězdou. Byl by omyl myslet si, že jediný, co 
vám tahle knížka má předat, je návod k vypořádání se s tím, že jste 
nepopulární středoškolská nula. Je biblí všech, kteří se nenarodili se 
stříbrnou lžící v puse, návod k přežití v džungli osobních pádů a nadějí pro 
ty, co se trápí.  



Knižní novinky – prosinec 2019 

 

Za 5 minut 12 
Enc, Petr, 
 
Ne vše, co nám bylo předkládáno v době totalitního režimu bylo pravdivým 
svědectvím událostí roku 1945. A pokud by odešli poslední očití svědkové 
oněch událostí, nikdy bychom se pravdu nedověděli. Naštěstí se lidé nebáli 
psát a hovořit o těchto dějinných zvratech tak, jak je sami prožili ve svém 
dětství a mění tak náš pohled na dobu, kterou bychom nechtěli prožít. Tato 
kniha je souborem vzpomínek pamětníků druhé světové války, výpisů z 
rodinných kronik a písemně podaných autentických výpovědí, které jsou 
mnohdy skutečně otřesné. Snad po přečtení této knihy pochopíme, jak je 
důležité lidské vyprávění a naslouchání odkazům, které nám jsou 
předávány. Válečné dítě vnímalo smrt a krutost svým osobitým způsobem a 
vidělo to, co dospělý neviděl. Bylo tam, kam se jiný bál jít a slyšelo to, o čem 
se nesmělo hovořit. Díky posledním pamětníkům tak můžeme spatřit válku 
v jiném rozměru a poopravit spisy kronikářů.  

 

Život a doba gaunera 
na klepadle 
Pachtová, Hana, 
 
Životní příběh svérázného selfmademana, pohybujícího se stále na hraně 
zákona, je zajímavým portrétem nejednoznačné osobnosti i obrazem doby 
normalizační a porevoluční. Na prahu nového tisíciletí se v luxusním hotelu 
v Paraguayi představuje protagonista příběhu, založeného pravděpodobně 
na skutečných událostech. Je to muž zbohatlý nelegálními obchody a zvyklý 
spoléhat sám na sebe, typ bezohledného selfmademana, jemuž však nechybí 
ani jistá velkorysost a svobodomyslnost. Vzpomíná na svou životní cestu, 
která začíná na železném klepadle pražského sídliště v 60. letech, kde dva 
nedospělí kamarádi spřádají odvážné sny o útěku a životě na vlastní pěst. 
Tihle ovšem své plány myslí vážně... Ve vyprávění se mísí silácké historky a 
arogantní sebevědomí s nepřikrašlujícím a ironickým pohledem na sebe 
sama; nefalšovaný cit k nejbližším s nemilosrdným hodnocením doby a 
společnosti, z níž se za každou cenu snažil utéct. Vzniká tak působivý 
portrét kontroverzní osobnosti i neveselé doby, z níž vyrostla.  

 

Bukůvky 
Kubátová, Táňa, 
 
Pomocí dopisů a deníkových záznamů sledujeme osudy jedné rozvětvené 
rodiny v poválečné rozdělené Evropě. Historička a genealožka Štěpánka 
Michorowská se dostává ke starým dopisům a deníkům, které působivě 
vykreslují osudy hned několika členů jedné rodiny. Z těchto písemností 
sestaví příběh, mapující druhou polovinu dvacátého století, viděný 
převážně očima Karly Bukůvkové. Tato pozoruhodná žena se narodila v 
roce 1936 do továrnické rodiny a velkou část svého života byla nucena 
prožít ve společenské atmosféře, která jí pohrdala. Přesto neztratila svůj 
optimistický pohled na svět a našla způsob, jak svůj život nepromarnit a 
prožít jej naplno. Nakladatelská anotace. Kráceno.  



Knižní novinky – prosinec 2019 

 

Jedlička se narodila 
Bula, Oksana, 
 
Tukoni jsou kouzelné bytosti, které s radostí a láskou pečují o les. Tentokrát 
se vydají hledat malou, právě narozenou, zimní jedličku. Pro nejmenší děti.  

 

Mstitel z Jenštejna 
Vondruška, Vlastimil, 
 
Třináctý příběh historických detektivních případů královského písaře Jiřího 
Adama z Dobronína. Jiří Adam z Dobronína se na vyjížďce před pražskými 
hradbami setká s Václavem Hrzánem z Harasova, který nedávno koupil 
hrad Jenštejn. Ten se mu svěří s neurčitými obavami. Následujícího dne je 
zavražděn jeho bratr, a to přímo v budově Královské komory. Vyšetřením 
neslýchaného zneuctění královského úřadu je pověřen Jiří Adam z 
Dobronína. Zatímco ho pražský purkrabí nutí, aby pátral na Pražském 
hradě, zdá se, že stopy vedou spíše do okolí Jenštejna. Nakladatelská 
anotace.  

 

To je metro, čéče ! 
Rezková, Veronika 
 
Pražské metro určitě znáte vy, vaše babička i máma. Třeba s ním každý den 
jezdíte do školy, do práce nebo na nákup. Ale víte, že je to místo plné 
zajímavostí, tajemství, nápadů a dobrodružství? Seznamte se s Karlem 
Kroupou nejmladším a jeho svérázným dědečkem a ponořte se spolu s nimi 
do chodeb, tunelů, historie i současnosti podzemní dráhy. Poznejte, jak se 
metro budovalo, i zvláštnosti jednotlivých stanic. Zkuste si vypočítat, kam 
až byste dojeli, kdybyste všechny trasy pospojovali do jediné. Co se děje v 
metru v noci? Jak zasáhla metro tisíciletá povodeň? A straší ve Strašnické? 
Knížka plná ilustrací, plánků a komiksů představuje pražské metro jako 
úžasnou stavbu i skvělý dopravní prostředek. A protože spojuje populární 
výklad s veselým příběhem, čeká na čtenáře a čtenářky pořádná jízda. Tak 
ukončete výstup a nástup, roztodivná kniha o metru se právě otevírá.  

 

Zabíjení nemožného 
nejlepší lezci světa diskutují o hranicích alpinismu 
Messner, Reinhold, 
 
Podmanit si horu s pomocí železa dokáže kdokoliv.“ Reinhold Messner. V 
roce 1968 došlo k zásadní proměně hodnot, jejíž důsledky ovlivnily i skalní 
alpinismus, Reinhold Messner uspěl ve svém nejobtížnějším prvovýstupu 
na střední pilíř Sasso dla Crusc v Dolomitech a ve stejné době Royal 
Robbins z Yosemite Valley vyzval k návratu k čistému horolezectví (clean 
climbing). Od padesátých let svět ovládalo horolezectví umělé, v roce 
studentských nepokojů však Reinhold Messner svým článkem Konec 
nemožného vybídl lezce, aby se zřekli při svých výstupech všech 
technických pomůcek. A tímto okamžikem se horolezectví opět vydalo 
směrem k volnému stylu lezení. Jeho výzvu však vyslyšeli především 
začátečníci, nikoliv pokročilí lezci. Editoři v knize shromáždili eseje 
nejlepších horolezců světa (mezi jinými i Adama Ondry či Igora Kollera), 
kteří se zamýšlejí nad vývojem tradičního a také volného horolezectví, nad 
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tezemi Royala Robbinsona a nad článkem Reinholda Messnera, a vyprávějí 
čtenářům o umění zdolat ty nejobtížnější hory a skalnaté stěny světa.  

 

Eugenie 
příběh české hoteliérky 
Poncarová, Jana, 
 
Příběh české hoteliérky Eugenie Egertové Janečkové a plzeňského hotelu 
Continental. Román je inspirovaný skutečnými osudy Eugenie Egertové 
Janečkové a plzeňského hotelu Continental. Eugenii jako většinu žen té 
doby čeká smluvený sňatek. S manželem se stará o chod hotelu, kde prožijí 
okupaci i válku. Bombardování Plzně poškodí hotel a připraví ji o otce a 
manžela. Až osvobození americkou armádou přináší do jejího života 
nejenom novou naději, ale i lásku..  

 

Eutanazie 
má každý právo na smrt? : skutečné případy lékaře, který umožňuje 
důstojný odchod 
Locht, Yves de, 
 
Umírání někdy trvá velmi dlouho. Belgický lékař Yves de Locht se s 
umírajícími pacienty setkává neustále a trpícím umožňuje volbu důstojného 
odchodu. Kniha vybízí k otevřené diskuzi, zda je dobré legalizovat 
dobrovolnou smrt nebo je její uzákonění až příliš nebezpečné. Skutečně by 
měl mít každý člověk právo na smrt?  

 

Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku? 
pohled do konkrétních základních škol 
Vorlíček, Radek 
 
Inkluze je v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat nejen 
mezi politiky, ale i mezi pedagogy a rodiči. Zároveň je to téma, u něhož 
postrádáme kvalitní informace získané přímo ze školního prostředí. Kniha 
Radka Vorlíčka tuto situaci napravuje. Umožňuje čtenáři podívat se do 
konkrétních škol a ukazuje, jak základní škola stimuluje začlenění žáků do 
dětského kolektivu, anebo jak naopak přispívá k jejich vylučování. Všímá si 
toho, jak se žáci i žačky k sobě chovají a jaké skupinky vytvářejí. Tím oživuje 
diskuzi o fungování našeho vzdělávacího systému a poskytuje podněty k 
tolik potřebné inovaci učební praxe. Nikoli pouze slovem, nýbrž i grafickými 
ilustracemi, které přibližují čtenáři svět školní třídy. Kniha je určena 
akademickým odborníkům stejně jako všem pedagogům, studentům, 
rodičům a politikům, kterým na srdci leží vzdělávání našich dětí.  

 

Klub divných dětí 
Soukupová, Petra, 
 
Mila, Petr, Katka a Franta jsou divní. Nebo si to o nich aspoň ostatní myslí. 
Desetiletá Mila má ráda zvířata — zvlášť hmyz a ze všeho nejvíc pavouky. 
Taky se umí „ztratit ze světa“. Když se na něco soustředí, všechno ostatní 
pro ni přestane existovat. Petr chodí do čtvrté třídy, ale vypadá na prvňáka. 
Umí skvěle kreslit a v noci nemůže spát. Bojí se totiž tmy. Vlastně ne tmy, 
ale toho, co se v ní skrývá. A když už usne, zdají se mu hrozné sny. Katka 
nemá žádné kamarády, připadá si tlustá a ošklivá. Bojí se mluvit s lidmi a 
šťastná je jenom tehdy, když si čte. Franta má nemocné nohy a musí chodit 
o berlích. Je naštvaný na své postižení a bývá na lidi zlý. Baví se natáčením 
videí na YouTube, hlavně takových, v nichž provokuje ostatní. Tihle čtyři se 
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náhodou potkají. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu 
tráví čas. Pak ale společně naplánují útěk z domova a zažijí něco, na co se 
nezapomíná.  

 

Montessori batole 
jak vychovat z dítěte zvídavého a odpovědného člověka: průvodce pro 
rodiče 
Davies, Simone, 
 
Srozumitelná a komplexní příručka k výchově batolat podle Montessori. 
Chcete najít způsob, jak si výchovu batolete víc užívat? Povzbuzovat svoje 
dítě k tomu, aby se rádo učilo? Dosáhnout toho, že dítě spolupracuje, aniž 
byste na něj křičeli, nebo se opakovali? Pak je tahle kniha pro vás to pravé. 
Montessori přístup vede děti k tomu, aby samy objevovaly svět vlastníma 
rukama a přebíraly odpovědnost, když je potřeba, zatímco dospělí fungují 
jako vedení. Tato kniha nabízí jednoduché, praktické rady, jak uplatnit 
zásady učení Montessori do každodenního života s dítětem ve věku do tří 
let.  

 

Sametová revoluce 
Šiška, Miroslav, 
 
Událostem v Československu před 30 lety dali západní novináři přídomek 
sametová revoluce. Název se ujal, ale neodpovídal skutečnosti. Nešlo o 
revoluci. Nešlo ani o státní převrat, neboť režim tzv. reálného socialismu se 
prostě zhroutil. Sametová revoluce od novináře Miroslava Šišky poskytuje 
čtenáři čtivou, příběhovou formou ucelený pohled na události, které 
změnily jednou provždy naše dějiny.  

 

Tanky 
příručka pro rozpoznávání 
Cowper, Marcus 
 
Tanky se zrodily během první světové války, aby prolomily zákopový pat na 
západní frontě, a záhy způsobily skutečnou revoluci ve vojenství. Ve druhé 
světové válce tvořily klíčovou složkou tzv. bleskové války a účastnily se 
velkých bitev na Středním východě i největších střetnutí na východní 
frontě. Staly se jedním z hlavních prvků moderní filozofie „kombinovaného 
boje“ a jejich role zůstává důležitá i v současnosti. Tato přehledná příručka 
nabízí základní informace o nejslavnějších tancích dosavadní historie 
včetně legendárních strojů Tiger, Sherman, Panther a Abrams. Popis 
každého typu doplňují špičkově zpracované rozpoznávací kresby. Publikaci, 
která vznikla ve spolupráci s věhlasným Tankovým muzeem v Bovingtonu, 
uzavírají bonusové kapitoly Příručka českého znalce tanků a Budoucnost 
tanků ve světě a v České republice.  

 

Zrození Terminátora 
Karlos Vémola 
Jaroš, Martin, 
 
Karlos Vémola je hlavním hrdinou nového, strhujícího thrilleru, který 
zachytává skutečné události z jeho života nabitého vzrušujícími 
peripetiemi. V napínavém příběhu se čtenář setká s řadou reálných, ale i 
fiktivních postav a událostí. Drogoví dealeři, luxusní děvky, zoufalci, chlast, 
rvačky, přátelství i nenávist, vězení a sportovní kariéra …  

 


