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Adam Ondra 
lezec tělem i duší 

Jaroš, Martin, 

 

Z české kotliny až na vrcholky nejobtížnějších stěn světa. Adam Ondra vylezl 

v roce 2016 stěnu Dawn Wall v Yosemitském národním parku. Tou dobou 

měl ale český lezec za sebou už řadu úspěchů. Pravidelně vyhrává závody 

světového poháru, láme rekordy a je favoritem olympijských her v Tokiu. Jak 

se dostal k lezení? Co považuje za svůj největší úspěch? Cestu Adama Ondry 

na vrcholy lezeckých stěn i sportovních žebříčků mapuje publikace obohacená 

o unikátní rozšířenou realitu. Adam Ondra (1993, Brno) je český lezec, který 

se již ve dvanácti letech (rok 2005) zařadil mezi deset nejlepších světových 

lezců na obtížnost, a trojnásobný mistr světa. Přes deset let vede žebříčky 

skalních lezců a světová média jej nazývají českou senzací sportovního lezení. 

V září 2017 jako první přelezl novou nejtěžší cestu světa Silence (vlastní 

projekt obtížnosti 9c) a opět tak posunul hranice lezení. V letech 2007-2018 

byl desetkrát nominovaný na ocenění Salewa Rock Award, které pětkrát 

získal. Je držitel ceny Jiřího Gutha-Jarkovského za rok 2017, nejvyššího 

ocenění Českého olympijského výboru.  

 

Prostor pro duši 
Kounická Svátková, Vlastina, 

 

Kdysi dávno, hodně dávno, kdy jsem ještě o životě netušila skoro nic a 

identifikovala jsem jenom stavy hluboké deprese a euforie, mě správným 

směrem nastartovala jedna útlá kniha. Otevřela mi oči, abych se mohla vydat 

na cestu. Autorka věřila na zázraky a já tehdy potřebovala šíleně moc věřit na 

zázraky! Dnes na zázraky ani náhody nevěřím. Jsem sarkastická a ironická, a 

v mé knize najdete i pár sprostých slov. Ale smysl mé knihy je stejný, jako té, 

která mi před lety zachránila život. Má pomoct těm, kteří to potřebují a hlavně 

chtějí. Má dát naději tam, kde už žádná není. Tato kniha je pro ženy, které 

opakují stejné chyby, hledají lásku a pochopení. Je pro dívky a dcery, které si 

připadají divné, ošklivé a nepochopené. Je pro rodiče, kteří nadevše milují své 

děti. Je pro muže, kteří chtějí pochopit své ženy. Je pro všechny. Protože je o 

životě. A život je prostor pro duši. Chvíli jsme nahoře, chvíli dole na dně. 

Všichni toužíme nalézt rovnováhu tam někde uprostřed. Mezi dnem a 

hladinou. Mezi smutkem a štěstím.  

 

Sametová revoluce 
pád železné opony v komiksu 

Ležák, Zdeněk, 

 

Konec komunistické diktatury v Evropě V roce 1989 se zhroutil totalitní 

systém komunistické strany nejen u nás v Československu, ale také ve většině 

zemí východního bloku. Kniha mapuje události předcházející těmto důležitým 

politickým změnám a objasňuje souvislosti. Projdeme nejen na revoluční rok 

1989, ale podíváme se do jednotlivých zemí východní Evropy, jejich vztah k 

Sovětskému svazu, specifické verze socialismu a vzdor proti totalitě v období 

od konce druhé světové války.  
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Snadno & rychle 
3. díl 

Vaněk, Roman, 

 

103 snadných receptů, 133 fotografií. Třetí díl svou jednoduchostí, 

dostupností surovin a recepty pro každý den popsanými krok za krokem 

zaujme každého milovníka jídla včetně začátečníků.  

 

101 pravidel, jak zastavit úzkost 
získejte znovu kontrolu nad životem, který chcete žít 

Peterson, Tanya J., 

 

Trápí vás ve dne v noci starosti a obavy? Trpíte úzkostí v práci, ve škole, ve 

vztazích? Máte strach z budoucnosti? Nemůžete se přestat zabývat věcmi, 

které se staly v minulosti? Cítíte se bez energie? Zbavte se úzkosti, obav a 

strachu, které se zmocňují vašich myšlenek a emocí a přikazují vám, co máte 

dělat. Úzkost je zákeřná past, která dusí a omezuje. V této knize najdete akční 

plán, který vám poskytne potřebné nástroje k tomu, abyste se osvobodili. 

Právě teď je nejlepší chvíle dát sbohem úzkosti a pokračovat dál ke svému 

vytouženému životu. Autorka nabízí 101 vyzkoušených tipů a cvičení, které 

zaručeně fungují. Zastavte úzkost jednou provždy!  

 

Ebersův staroegyptský papyrus 
Vachala, Břetislav, 

 

Výjimečné postavení mezi dochovanými starověkými písemnými památkami 

zaujímá staroegyptský lékařský papyrus pojmenovaný podle německého 

egyptologa Georga Eberse a označovaný jako nejkrásnější a nejdelší rukopis 

starověku. Dvacetimetrový papyrus, který je datován do 9. roku vlády 

panovníka Amenhotepa I. (1506/1505 př. n. l.), zaznamenává klasickou 

egyptštinou v hieratickém písmu 877 případů chirurgických, interních, 

močových, stomatologických, očních a kožních a popisuje i léčení popálenin 

nebo uštknutí jedovatými hady. Představuje tak důležitý pramen k poznání 

vyspělého lékařství starověkých Egypťanů, z něhož čerpaly medicíny řecká, 

římská, židovská, byzantská a arabská, jež vyústily v lékařství evropské. První 

české vydání Ebersova papyru, které zahrnuje i faksimile tohoto mistrovského 

kaligrafického díla, zaujme nejen egyptology, historiky vědy, lékaře a 

farmaceuty, ale také širší čtenářskou veřejnost.  

 

Rychlá pomoc pro učitele 
60 řešení náročných situací 

Breaux, Annette L., 

 

Učitelé dennodenně řeší situace, které narušují výuku a pracovní atmosféru ve 

třídě. Ať už je to žák, který usnul či naopak šaškuje, nebo jiný, který se bojí 

udělat chybu, či stále negativní kolega – pro (nejen začínajícího) učitele to 

představuje zátěž. Zkušení autoři a autority na poli dnešního vzdělávání 

popisují 60 takových situací v pěti oblastech: výzvy při práci se žáky, výzvy 

při práci s dospělými (rodiči a kolegy), výzvy při řízení třídy, výzvy při 

samotné výuce a profesní výzvy. Kniha je nedocenitelným pomocníkem pro 

učitele, ale inspiraci v ní najdou i vychovatelé či vedoucí dětských skupin. 

Annette Breaux je přední mluvčí současných trendů ve vzdělávání. Prof. Todd 
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Whitaker vyučuje učitelský leadership na University of Missouri. Celý život 

se zabývá zkvalitňováním učitelské efektivity.  

 

Slzy raného dětství 
pláč, vzdor a zlost u dětí do 8 let 

Solter, Aletha Jauch, 

 

Cítíte se pláčem a záchvaty vzteku svého dítěte zaskočeni? Nevíte, jak se k 

němu postavit, nemáte k jeho řešení potřebnou trpělivost nebo vás rozčiluje? 

Máte problém zorientovat se v záplavě rad, které si navzájem protiřečí? Tato 

kniha vám dodá potřebnou sebedůvěru a pomůže vám zůstat s dítětem i během 

náročnějších okamžiků v citovém spojení. Slzy raného dětství, dosud 

přeloženy do jedenácti jazyků, popisují nový způsob zacházení s dětským 

pláčem od okamžiku narození až do osmi let věku. Tento ohleduplný a 

revoluční přístup má mnoho výhod, mezi něž patří například následující: - 

pomáhá dětem prospat celou noc - předchází kázeňským problémům - pomáhá 

dětem udržet déle pozornost - redukuje agresivitu a hyperaktivitu - pomáhá 

dětem vyrovnat se s traumatem.  

 

Svobodná hra 
jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti 

Danišová, Justina 

 

Autoři projektu jsou dva (rodiče). On a ona. On je spíš teoretik. Přečetl 100 

knih a výzkumů, proč si děti hrají a jak se učí… Ona je spíš kreativec a 

praktik. Vymyslela 100 způsobů, jak si s dětmi hrát… Spojili své síly – a 

výsledkem jsou 4 děti a tato kniha. Kniha vysvětluje, co to je svobodná hra, v 

čem spočívá její význam pro děti a jak ji mohou rodiče (a další průvodce dětí) 

převést do praxe. Vysvětluje, proč je tak přínosná pro rozvoj pohybu, 

sociálních dovedností, kreativity a empatie, což při hře probíhá ruku v ruce s 

vývojem dětského mozku. To vše autoři odhalují pomocí příběhů z různých 

koutů světa, ukázek z mnoha výzkumů a propojováním nejnovějších poznatků 

z vědeckých oborů. Praktická část knihy předkládá hlavní principy a zásady, 

které musí průvodce dětí zajistit, aby svobodná hra fungovala naplno a přitom 

bezpečně. Nedílnou součástí knihy jsou praktické návody a ukázky, jak 

takovou hru nastartovat: v různých situacích, v různých prostředích a s 

různými přínosy pro děti. Svobodná hra nabízí mnoho druhů aktivit – fyzické, 

tvořivé a konstrukční, ale třeba i bojové a divoké.  

 

A v srdci láska 
Parrett, Favel, 

 

Příběh jednovaječných dvojčat, která rozdělí osudové historické okamžiky. 

Ema a Máňa - jednovaječná dvojčata, dvě poloviny jednoho srdce. Stačí 

jediný osudný dotek velkých dějin v roce 1938 a odstředivá síla sestry navždy 

rozdělí. Jejich vazba se ale nepřetrhne. Vyprávěním jejich vnoučat vzniká 

komorní rodinný příběh z Prahy a z Melbourne 80. let  
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Kejklíř 
Životní příběh Johanna Georga Fausta 

Pötzsch, Oliver, 

 

1486: Knittlingen platí za klidné místo v hornaté oblasti Kraichgau do té doby, 

než do města vkročí komedianti. Najednou se v okolí začnou ztrácet děti. 

Johann Georg, zvaný „Faustus“, Šťastlivec, to nevnímá. Jeho zajímá jen 

kejklíř a mág Tonio del Moravia, který mu předpovídá velkou budoucnost. 

Johann se připojí k záhadnému společníkovi a společně táhnou zemí. Mladík 

lačně vstřebává vše, co ho Tonio učí. Avšak v Toniových ponaučeních se tají 

netušené nebezpečí a Johanna se brzy zmocní pocit, že jeho Mistr je ve 

spojení s temnými mocnostmi. Silami, které začnou určovat jeho další život… 

Oliver Pötzsch, autor bestsellerové série o Katově dceři, se nechal historickou 

postavou doktora Fausta inspirovat k jedinečnému dobrodružnému románu, 

který představuje úžasný čtenářský zážitek.  

 

Pamatuj na smrt 
Novotný, Aleš, 

 

Young adult slasher. Psychopatický vrah změnil Adamovi a jeho rodině celý 

život, po dvanácti letech je zločinec mrtvý, ale Adam je svědkem nálezu oběti 

dva roky staré vraždy... a pak zemře jeho spolužák. Středoškoláci Adam a 

Martin vyrůstali u prarodičů v Praze. Teď se ale stěhují na maloměsto, k otci 

kriminalistovi, který se k nim léta nehlásil. Cestu k sobě s tátou hledají dost 

těžko, navíc si musí zvykat na novou školu a ne vždy kamarádské spolužáky. 

Než se ale stihnou trochu zabydlet, městem otřese starý zločin, na který se 

málem zapomnělo - v lese najdou tělo roky pohřešované dívky Sáry. Další 

vražda na sebe nedá dlouho čekat a co hůř, s tou první zcela očividně souvisí. 

Mezi lidmi v městečku propuká nervozita a strach. Je totiž více než jasné, že 

vrahem je někdo z jeho obyvatel..  

 

Jejich příběh 
Prokšová, Jitka, 

 

V románu Jejich příběh se setkáváme s problémy neúplné rodiny a s 

někdejším konfliktem sester – s jejich vztahem k jednomu muži. Prolínáním 

různých dějových rovin se ve vrstveném vyprávění zároveň odhaluje 

svědectví o nedostatku mateřské lásky, o hledání naděje a o odvaze vyrovnat 

se s minulostí.  

 

Královna Paříže 
román o Coco Chanel 

Ewen, Pamela Binnings, 

 

Román uznávané americké autorky, vzniklý na základě studia archivních 

záznamů, odkrývá odvrácenou tvář ikony světové módy Gabrielle Coco 

Chanel. Coco Chanel dokázala být provokativní, veselá, lehkomyslná a 

velkorysá; uměla ale být také bezohledná, někdy dokonce krutá, schopná 

manipulovat s lidmi. Ze všech sil se snažila, aby zdroje jejích příjmů i její 

nový život v luxusu zůstaly nedotčené. Souhlasí dokonce s kolaborací s 

nacisty, aby ochránila svá nejtemnější tajemství.  
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Prašina. 
3. díl Bílá komnata. 

Matocha, Vojtěch, 

 

Závěr dobrodružné trilogie odehrávající se v podivné části Prahy, zvané 

Prašina. Je parné léto a napětí na hranicích Prašiny narůstá. Podnikatel 

Klement Hrouda se vrací do Prahy, aby se pomstil, a po úbočí Šibeničního 

vrchu obchází Krchlebani vedení záhadným Melicharem. Co nevidět davy lidí 

vyrazí vzhůru temnými uličkami a budou hledat stroj dávného vynálezce 

Hanuše Nápravníka. Zatímco se v oprýskaných domech a na prázdných 

náměstích v tichosti schyluje k poslednímu střetu, rozhodne se En vzít osud 

čtvrti do svých rukou. Jirka se vydává v jejích stopách. Podaří se mu 

odvážnou dívku najít, než bude pozdě?  

 

Premonstráti 
Leinsle, Ulrich Gottfried, 

 

V roce 1120/1121 založil Norbert z Xantenu v Prémontré první společenství 

premonstrátů a položil tím základní kámen řádu, který se později stal jedním z 

nejvýznamnějších a největších římsko-katolických kanovnických řádů. Ulrich 

Leinsle jasně a srozumitelně popisuje počátky, budování řádových struktur i 

středověký rozmach premonstrátů, po němž nastaly těžké časy v období 

reformace, protireformace a osvícenství. Následně líčí historii řádu až do 

sekularizované současnosti, překračuje přitom perspektivu čistě církevních 

dějin a seznamuje čtenáře také s kulturním a společenským přínosem 

premonstrátů.  

 

Stephen Hawking 
paměti o přátelství a fyzice 

Mlodinow, Leonard, 

 

Stephen Hawking byl jedním z nejvýznamnějších fyziků naší doby, který 

ovlivnil životy milionů lidí. Fyzik a spisovatel Leonard Mlodinow ve své nové 

knize nabízí unikátní a nanejvýš osobní portrét jedinečného muže, s nímž 

téměř dvě desetiletí spolupracoval na různých knihách a se kterým ho pojilo 

vřelé přátelství. Setkáváme se s Hawkingem jako s géniem, který se zaměřuje 

na odhalení záhad vesmíru a nakonec formuluje průkopnickou teorii černých 

děr, jež znovu rozvíří vody kosmologie a odkryje zcela nové cesty fyzikům 

zkoumajícím původ vesmíru. Setkáváme se také s Hawkingem jako kolegou, 

jemuž jeho nemoc umožňuje komunikovat rychlostí pouze šesti slov za 

minutu, ale který nikdy nezapomene do těchto rozhovorů začlenit i humor. A 

setkáváme se s Hawkingem také jako s přítelem, který toho dokáže tolik říct 

pouhým úsměvem nebo jen zvednutím obočí.  

 

Die Liebe in den Zeiten der Cholera 
García Márquez, Gabriel, 

 

Déle než 51 let čekal Florentino Ariza na novou příležitost, aby mohl Fermině 

Dazové vyznat nekonečnou lásku, na chvíli, až její 80letý manžel, slovutný 

lékař, zemře. Tehdy přichází chvíle pro kdysi opuštěného milence. Než se oba 

staří lidé spolu vypraví po řece Magdaleně, aby nedotčeni zlobou světa vpluli 

do elysia své lásky, stáčí se autorův pohled do jejich minulosti plné všedních 
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věcí i nepravděpodobné krásy. Geniální vypravěč sestupuje do nížin triviální 

literatury a líčí své postavy v rozmanitých podobách lásky, lásky romantické i 

domestikované, lásky „osamělých lovců“ i lásky manželské. Na sentimentální 

příběh z lidové četby navěšuje vlastní vzpomínky a sny.  

 

Jezevec Chrujda krotí kůrovce. 
9. díl 

Stančík, Petr, 

 

Deváté dobrodružství jezevce Chrujdy je tentokrát ekologické, a pro děti 

velmi poučné! Chlupatý padouch tchoř Smradolf do lesa Habřince přivedl 

brouky kůrovce. Jezevec Chrujda má plné packy práce, aby zachránil 

nemocné smrky. Naštěstí mu pomáhají lasička Anička i sůvička Stáňa. A 

kniha strašidelných pohádek, vypůjčená od pstružice Rybany. Podaří se jim 

přelstít žravé kůrovce?  

 

Ukradený poklad 
Valach, Pavel 

 

Veselý dobrodružný příběh se snovými prvky o jedné ztracené pirátské truhle 

s pokladem. Doprovázeno komiksovými ilustracemi. Juliini rodiče nemají na 

splácení hypotéky, a tak nejspíš brzy přijdou o dům a pozemek. Právě na ten 

má spadeno jejich zlý a hrabivý soused, všemi přezdívaný Krysák. Jednoho 

rána se v Juliině pokoji díky silnému přání zhmotní truhla s pokladem z 

pirátské lodi, o které se jí předchozí noci zdálo. Ovšem s truhlou se objeví i 

pirát, samotný kapitán Jonatan Dlouhoruka, kterému se naopak zdá o Julii a 

náš svět považuje za svůj sen. Kapitán požaduje truhlu nazpět, jinak ho bude 

posádka podezřívat z toho, že si lup ulil jen pro sebe. Jenomže poklad mezitím 

ukradne Krysák. Julie s rodiči i s kapitánem budou muset společnými silami 

truhlu získat nazpět.  

 

V bříšku 
Fišarová, Michaela, 

 

Ideální knížka pro budoucí starší sourozence, ale i zvídavé jedináčky Věděli 

jste, jak miminko prožívá dobu před svým narozením? Kdy malému 

človíčkovi v maminčině břiše začínají růst nehty? Kdy si už dokáže cucat 

palec? Nebo jak čůrá? To všechno, a ještě mnohem víc, vám ve 42 kapitolách, 

odstupňovaných podle týdnů těhotenství, poví ta nejpovolanější osoba. 

Samotné miminko v děloze. A věřte, že se nebudete ani chvilku nudit!  

 

Deník malého poseroutky. 
15. díl Samá voda. 

Kinney, Jeff, 

 

Pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho doprovázené 

komiksovými ilustracemi. Greg Heffley a jeho rodiče se vydávají na výlet a 

hodlají si ho pořádně užít! Vysněný letní ráj ale vezme brzy za své, když se 

zaseknou v kempu. Do toho se přiženou mraky a začne pořádný slejvák, který 

Heffleyovým na náladě moc nepřidá. Dají se tyhle prázdniny ještě zachránit, 

nebo budou mít vody za chvíli až po krk?  
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Na cestě za svobodou 
Češi v uprchlických táborech po únoru 1948 

Nekola, Martin, 

 

Kniha se věnuje exilu po roce 1948. Víte, co čekalo československé 

emigranty? Svět na ně nebyl připraven, a tak museli uprchlíci trávit určitý čas 

v lágrech. Tam si vydávali vlastní časopisy, organizovali divadlo, školní 

výuku, zkrátka podmínky je dohnaly ke specifickému způsobu života. Autor 

se osobně sešel s pamětníky či jejich potomky a nasbíral cenné reálie: dopisy, 

letáky, osobní doklady, a pochopil mnohé souvislosti. Pojďte se dozvědět více 

o málo známé kapitole našich nedávných dějin.  

 

Osamělí 
Nesser, Hakan, 

Všechno začíná v roce 1969. Během studií v Uppsale se spřátelí šestice 

mladých lidí. Pořídí si autobus a vyrazí s ním na cestu do východní Evropy. 

Tento zpočátku bezstarostný výlet jim však přinese zážitky, které je navždy 

poznamenají. Po nějaké době jeden z nich za záhadných okolností zemře v 

lesní rokli nedaleko Kymlinge. O pětatřicet let později je na stejném místě 

nalezena mrtvola dalšího. Co se tady stalo? Jde o mstu po letech? Sebevraždu? 

O dvě sebevraždy? Souvisejí vůbec spolu oba případy? Složitého vyšetřování 

se neujme nikdo jiný než inspektor Barbarotti. 

 

Sága rodu Hardacrů 
Skelton, C. L. 

 

Sága rodu Hardacrů je rozmáchlým příběhem popisujícím cestu jejich rodiny z 

chudoby až na samý vrchol. Dramatický generační román sleduje osudy jejích 

členů od viktoriánských dob až do 50. let 20. století. Zatímco v okolním světě 

probíhaly důležité historické události, Hardacrové se od skromných počátků 

vypracovali až k obrovskému bohatství. Tři děti zakladatele rodu a jejich 

potomci poznají lásku, nenávist, vášeň i neštěstí, jejich životy ovlivní 

neobyčejné události búrské války, první světové války, pádu burzy na Wall 

Street, Hitlerova Německa, druhé světové války i bombardování Londýna. 

Sága rodu Hardacrů je poutavé vyprávění o tužbách, osudu a rodinných 

vazbách, u nějž budete s nedočkavostí obracet další stránky.  

 

Zvířecí počítání 
od jedné do deseti 

Horáček, Petr, 

 

Knížka pro první seznámení dětí nejenom s číslicemi od jedné do deseti, ale i 

díky celostránkovým ilustracím se zvířaty z celého světa. Malé čtenáře budou 

světem počtů provázet lemuři, pandy, žirafy a další tvorové. Zvířátka si na 

každé straně můžete nejdřív spočítat – a po odklopení pohyblivé části napravo 

na vás vykoukne správná číslice! Batolata i předškoláci si tak počítání osvojí 

hravým a zábavným způsobem.  
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Eseje 
Houellebecq, Michel, 

 

Houellebecq jako esejista. Výbor z textů nejznámějšího francouzského 

spisovatele. „Vypěstujte v sobě hluboké rozhořčení ze života,“ vyzývá Michel 

Houellebecq v eseji připomínajícím gnostickou parodii příruček osobního 

rozvoje. Ve výboru kratších prozaických útvarů potvrzuje pověst jednoho z 

nejoriginálnějších hlasů dneška, když nás zavádí na plátna němého filmu či 

před průčelí současné architektury. Prorok žlutých vest zde nahlíží i na průběh 

globalizace či liberalismus, a hlavně osvětluje, proč vždy mířit k pravdě. 

Součástí tohoto výboru jsou kromě kratších prozaických textů i rozhovory s 

Michelem Houellebecqem a jeho novela Lanzarote  

 

Království 
Nesbo, Jo, 

 

Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák Carl Opgard a 

přiváží s sebou návrh na výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho bratr Roy 

se těší, že v malém hospodářství, kde oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže 

Carl s sebou přináší také velké problémy a jako vždy spoléhá na to, že starší 

sourozenec je za něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm bratr žádá, zvlášť 

když se začíná ukazovat, co všechno mu Carl zatajil?  

 

Metuje známá i neznámá 
Koudelková, Eva, 

 

Záměrem této knihy je přiblížit řeku Metuji, páteř kladského pomezí a 

přilehlých oblastí. Autoři v ní sledují řeku od jejího pramene v oblasti 

Adršpachu až po soutok s Labem v Jaroměři, nepojímají ji však izolovaně, ale 

jako nedílnou součást krajiny, jíž protéká. Ta je charakteristická svou pestrostí 

a rozmanitostí, najdeme v ní kromě různorodých přírodních krás také cenné 

památky sakrální a lidové architektury, historická města, zámecké stavby i 

hradní zříceniny, ale také mlýny, jež k vodním tokům odjakživa nedílně 

patřily. Metuji obohacují na její cestě četné přítoky, jež kniha sleduje stejně 

jako řeku, do níž se vlévají. Naše kniha není vlastivěda ani průvodce, je to 

pozvánka na svébytný výlet za krásami krajiny, jež se označuje jako Pometují. 

A protože k výletům patří také fotografie, které mají umocnit dojem, najde 

jich zvídavý výletník v naší knize přes čtyři stovky.  

 

Na světě žijeme každý jinak 
Dubois, Jean-Paul, 

 

Román, oceněný Goncourtovou cenou, je barvitým pohledem na život, široce 

rozkročeným přes rozmanité kouty světa i sociální prostředí. S vypravěčem 

Paulem a jeho blízkými nahlédneme do odlišných prostředí a míst světa. 

Francie, Dánsko, Kanada, kostel, rezidenční komplex, hráčské doupě nebo 

vězení - všude rezonuje kvas doby, zasahující do osudů každého z nich. 

Paulův otec - dánský pastor, matka - podnikavá krasavice, napůl Indiánka a 

pilotka, spoluvězeň Patrik - rabiátský Hells Angel... Takové nevšední postavy 

tvoří důvěrný svět hrdiny, který s nimi zažije okamžiky štěstí i pády, dramata i 

bezpráví, aniž ho přitom opustí jemný ironický humor. Strhující, dějově i 

emotivně bohatý a inteligentní román ukazuje svět a lidi, jací jsou: nikdo a nic 
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není jen černé nebo bílé. A právě tahle rozmanitost je tím, co poutá člověka k 

životu. Za román autor roku 2019 získal Goncourtovu cenu  

 

Neandrtálec otevírá dveře do vesmíru 
Norton, Preston, 

 

Cliff Hubbard je loser. Jeho přezdívka na střední škole Happy Valley je 

Neandertálec, protože je obrovský — měří skoro dva metry a váží přes sto 

kilo. Ve škole nemá žádné kamarády a doma to taky není žádný med. Spíš 

naopak. Od té doby, co jeho starší bratr spáchal sebevraždu, jde všechno z 

kopce. Na celé střední není nikdo, koho by Cliff nesnášel víc než populárního 

quarterbacka Aarona Zimmermana. Jenže letošní rok má všechno změnit. 

Aaron se vážně zraní a z nemocnice se vrátí s naprosto šílenou historkou. 

Tvrdí, že v okamžiku blízkém smrti spatřil Boha, který mu předal seznam 

věcí, jež je třeba na střední škole Happy Valley radikálně změnit. A jen jediný 

člověk mu s tím může pomoci – Neandertálec. Cliff ke svému vlastnímu 

překvapení souhlasí, a jak společně postupují seznamem, Cliff má poprvé od 

smrti svého bratra pocit, že je nečeho opravdu součástí...  

 

Zvířata & detektivové 
Vovsová, Anna, 

 

Příběh party dětí, která v lese najde ztraceného chlapce. Uprchlíka.Parta děti 

úspěšně řeší případy ztracených zvířat z vesnice. Jednoho dne na lesní pasece 

uvidí kouřící posed a v něm chlapce, uprchlíka Aliho. Domů si ho vzít 

netroufnou, nosí mu jídlo. Když jsou v lese přistiženi, vezmou Aliho do 

vesnice. Rozjíždí se pátrání po jeho mámě a bratrovi.  

 

Atentátník 
Schiewe, Ulf, 

 

Beletristicky zpracovaný příběh sarajevského atentátu 1914. Červen 1914. 

Týden, kdy se rozhodne o všem. Týden, kdy se tři mladí Srbové vydávají na 

cestu do Sarajeva. Následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand 

d'Este se účastní vojenských manévrů. Gavrilo Princip a jeho společníci se na 

tento den připravovali celé měsíce, tajná služba a major Rudolf Markovic jsou 

však v pohotovosti a ze všech sil se snaží dědice trůnu ochránit a zabránit tak 

diplomatické katastrofě..  

 

Hraničářův učeň. 
15. díl Ztracený princ 

Flanagan, John, 

 

Další kniha fantasy série o hraničářském učni a jeho přátelích. Will Dohoda a 

jeho učeňka Maddie dostanou naléhavé pozvání na hrad Araluen. Tam se 

dozvědí překvapivou novinu: galický princ zmizel a galický král požádal o 

pomoc. Všechna hlášení naznačují, že mladý princ byl uvězněn nebezpečným 

a mocným baronem Joubertem de Lassigny. Král Duncan ví, že kdyby poslal 

na záchranu prince do Galiky vojsko, mohlo by to vyvolat válku, Je tu však 

ještě jedna možnost: využít sbor hraničářů.  
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Klubko zmijí 
Dán, Dominik, 

 

Zatknout a usvědčit pachatele vraždy je dřina i pro detektivy z oddělení vražd. 

Do cesty se občas postaví nedostatek použitelných stop z místa činu, neochota 

svědků a další nepředvídatelné okolnosti. Nejhorší ze všeho je zrada někoho z 

vlastních řad, tlak pokřivených nadřízených funkcionářů, kterým vidina 

snadného zisku zatemnila mozek, vymazala veškeré principy slušnosti a 

korektnosti. Tak tomu bylo i v případě dvou vražd, které spolu zdánlivě 

nesouvisely. Neznámý střelec popravil doma v posteli okresního prokurátora a 

o dva dny později kandidáta na starostu okrajové městské části.  

 

Oligarchie 
Thomas, Scarlett, 

 

Když patnáctiletá Nataša, dcera ruského oligarchy, nastoupí do internátní 

školy na anglickém venkově, nemá tušení, co může čekat. Pravidla si však 

osvojí rychle: dívky mohou používat internet jen hodinu denně. YouTube je 

přísně zakázán. A především -- musejí být hubené. Zdá se, že touha po 

štíhlosti je odrazem dívčí potřeby zapadnout mezi vrstevnice, ale brzy se 

ukáže, že nejštíhlejší děvčata mají ve škole zvláštní výhody. Zatímco Taša a 

její kamarádky tráví čas ve svých pokojích, u jezera a ve stájích, několik dívek 

dostane pozvání od ředitele, aby se zúčastnily speciálních hodin u něj doma. 

Když se Taša doslechne, že jedna její spolužačka nešťastnou náhodou 

zemřela, je si jistá, že to není celá pravda. Společně s ostatními dívkami 

posedlými dietami musí zjistit, co přesně se stalo, přežít a zachovat si zdravý 

rozum.  

 

V nemilosti 
Steel, Danielle, 

 

Manželé Sydney a Andrew neměli nikdy nouzi. Kvůli předmanželské smlouvě 

ale Sydney po smrti manžela zůstane zcela bez prostředků. Po šestnácti letech 

v manželství a blahobytu se nyní musí vrátit do práce a postavit se na vlastní 

nohy. Sydney Wellsová byla šestnáct let šťastně vdaná. Nyní je vdova. Její 

manžel Andrew zahynul při nehodě na motorce. Ještě před svatbou uzavřeli 

Sydney a Andrew předmanželskou smlouvu, v níž se zřekli všech nároků na 

společné vlastnictví, a tím pádem nyní Sydney nemá nárok na nic z dědictví. 

Dům, veškerý majetek i finance dědí dvě Andrewovy dcery z předešlého 

vztahu. Sydney musí začít úplně od nuly. Coby bývalá celkem úspěšná módní 

návrhářka se vrací do světa módy. Její návrat ale není nijak triumfální, naopak 

jí přinese další příkoří a problémy, po kterých klesne na ještě hlubší dno. Nyní 

Sydney stojí před rozhodnutím: má na vše rezignovat a vzdát to, anebo má 

opět začít úplně od začátku?  

 

Věci, na které nastal čas 
román z povídek 

Soukupová, Petra, 

 

Psychologický román české autorky, v němž se hraje o záchranu jedné ne snad 

vysloveně šťastné, ale přesto dosud funkční rodiny. Život nelze naplánovat ani 

se na něj nedá dopředu připravit. Alice a Richard, sedmnáct let jejich 
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společného života, dvě děti, Kája a Lola. Kájovi je třináct a začíná mít rodičů 

dost, Lole bude jedenáct a nejvíc ze všeho na světě si přeje psa. Nikomu se nic 

moc neděje, stereotyp všechno překrývá jako měkká deka. Asi to není štěstí, 

ale žít se v tom dá. Až do chvíle, než se objeví někdo nový. A s tím pocit, že 

doteď to vlastně nebyla láska. Jenže jsou rodina, a cokoliv se stane jednomu, 

poznamená všechny. A Kája s Lolou musí najednou řešit to, co děti nikdy řešit 

nechtějí. Stojí ale tahle rodina vůbec za záchranu?  

 

Brzy. 
4. díl 

Gleitzman, Morris, 

 

Když mi nacisté vzali rodiče, byl jsem vyděšený. Když zabili mou kamarádku, 

byl jsem vzteky bez sebe. Když jsem se přidal k partyzánům, abych jim 

pomohl porazit nacisty, naplnila mě naděje. Brzy, říkal jsem, budeme v 

bezpečí. Mýlil jsem se. Brzy vypráví o dalších osudech židovského sirotka 

Felixe a časově navazuje na předešlé díly Kdysi, Potom a Když.  

 

Dětství slavných 
od Mozarta po Einsteina Petra Texlová; Tomáš Tůma 

Texlová, Petra 

 

Jestlipak dokážeš poznat některé známé a slavné osobnosti na základě indicií z 

jejich dětství? Otevři tuto knihu a pojď si to vyzkoušet! Čeká tu na tebe 25 

osobností – panovnice, vynálezci, vědkyně či muzikanti... Ti všichni tě 

zavedou do doby svého dětství a ukážou ti, s čím si nejraději hráli a představí 

svoje zájmy. Pouze svoje jméno si nechají pro sebe. Každý z nich má 

připraveny návodné otázky, na jejichž základě můžeš hádat, koho jsi právě 

navštívil. Pod chlopní si pak ověříš, zda se ti to podařilo.  

 

Dům myšek. 
Přístav 

Schaapman, Karina, 

 

Další pohádkové příhody myšáka Sama a myšky Julie, tentokrát se účastní 

závodu loděk v přístavu.Sam a Julie jdou do přístavu navštívit dědu 

námořníka. Během přístavního týdne připlouvají lodě z dalekých krajin s 

úrodou. Na oslavu se v přístavu koná veliký závod loděk. Strejda Jan naučí 

Sama a Julii, jak si postavit loď z prken a starých lahví. Zdá se, že se loďka 

pěkně drží na hladině, ale během závodu se najednou začne všechno kazit! 

Naštěstí se Julie nikdy nevzdává a Sam dokáže vyřešit jakýkoliv problém.  

 

Kanálníčci 
strašidla z podzemí 

Fišarová, Michaela, 

 

Sliz Blemcavý je tak staré strašidlo, že se sotva pohne. Smrďouch se živí 

pachem z různých smrdutých věcí. Můra Vysávalka vysává energii z dětí, co v 

noci nespí a hrají počítačové hry.Tito tři hlavní hrdinové jsou strašidla z 

kanálu neboli kanálníčci, kteří spolu s dalšími tvory a bytůstkami žijí v 

podzemí. Co se stane, když se jednoho dne Smrďouch ztratí a zůstane 
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uvězněný v dětském batohu? Podaří se zachránit Sliza Blemcavého, kterého 

strhne proud podzemní řeky? A přiletí Můra Vysávalka včas?  

 

O Diviši Divotvorovi a jiné pohádky 
Křesťanová, Lucie, 

 

Pohádková vyprávění o kouzelné Píšťalce z drážního domku, muži z obrazu 

Diviši Divotvorovi, vodnickém skřítku Slavoji, školním duchu Dobroduchovi, 

skřítku Knihomilovi a loupežníku Lotrovi. Znáte vesnici Zapadlá? Jasně že ne, 

tu totiž nezná nikdo. Bohužel, právě tam se rozhodli přestěhovat rodiče Žanety 

Žabkové z téhle knížky. Hrůza, co? Ale nakonec to nedopadlo tak špatně, 

protože Žanetě pomohl Diviš Divotvor, který žije ve starých obrazech. Díky 

němu si našla kamarády a prožila spoustu dobrodružství navzdory totálně 

propršeným prázdninám. Kromě Diviše v knížce potkáte i vodnického skřítka 

Slavoje, Dobroducha ze školní jídelny, permonici Píšťalku z drážního domku, 

Knihomila, který žije v pojízdné knihovně, a další podivuhodné tvory. Takže 

nastartujeme a vzhůru za nimi!  

 

Hory a nekonečno 
Hlaváčková, Viktorka, 

 

Viktorka se během své sedmiměsíční cesty vydala pěšky přes Kavkaz od 

Černého moře v Gruzii ke Kaspickému moři v Azérbájdžánu. Kniha je plná 

veselých i napínavých příběhů a rozhovorů s místními obyvateli, doplněných 

pozorováním toho, jak se při osamělém čase v horách proměňuje poutníkovo 

vnímání věcí a životních hodnot.  

 

Jirka a modrý měsíc. 
5. díl 

Hawking, Lucy, 

 

Další pokračování dobrodružství Jirky a Aničky na cestách vesmírem.Za vším 

je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se Jirka seznámí se svými 

sousedy - Aničkou a jejím otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik má 

nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a 

jeho kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem rád využil i 

někdo jiný - a Erik s Jirkou se tím dostanou do obrovského nebezpečí. Ve 

vesmíru totiž není nic nebezpečnějšího než černá díra.  

 

Jirka a neprolomitelná šifra. 
4. díl 

Hawking, Lucy, 

 

Začínají se dít velice podivné věci: banky rozdávají peníze, obchodní domy 

nemůžou účtovat za své zboží, takže lidé dostávají jídlo zadarmo, a letadla se 

odmítají vznést. Vypadá to, že nejlepší a největší počítače světa kdosi napadl a 

George i Annie se budou muset vypravit hlouběji do vesmíru než kdykoli dřív, 

aby zjistili, co se za tím skrývá.  
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Jirka a velký třesk. 
3. díl 

Hawking, Lucy, 

 

Právě se koná jeden z největších vědeckých experimentů všech dob a Jirka s 

Aničkou je mohou sledovat úplně zblízka! Aniččin táta Erik vede pokusy ve 

Velkém hadronovém urychlovači, které mají odhalit první okamžiky vesmíru 

– velký třesk. Jirka s Aničkou však náhodně objeví ďábelský plán na zničení 

experimentu! Jirka je vržen do nebezpečného dobrodružství – na vzdálenou 

galaxii a do kvantového světa... Neuvěřitelně napínavý příběh zahrnuje i 

nejnovější vědecké teorie o cestování časem a o velkém třesku.  

 

Stromy - průvodci našich cest 
almanach z tvůrčích dílen 19. a 20. Dnů poezie v Broumově a polsko-českého 

plenéru ve Wieszczynie 

 

Soubor básní regionálních autorů z Čecha Polska.  

 

Dryák 
Novotný, František, 

 

Přemyslovské Trojkrálovství stojí na osudové křižovatce – buď přijme 

nadvládu námořních velmocí Anglie a Holandska a zůstane jen druhořadou 

kontinentální mocností, nebo je vyzve na souboj pomocí převratně 

zkonstruovaného a novou bojovou látkou vyzbrojeného loďstva. To vše se 

odehrává v alternativním 17. století, kde existuje pod vládou Přemyslovců 

mocná říše táhnoucí se od Baltu až po Jadran a od Labe až po Dvinu. 

František Novotný přichází se strhujícím příběhem, v němž významnou roli 

hraje alchymistická magie (tzv. alchy-punk) realizovaná nikoli pouhými 

kouzelnými formulemi a prací na Velkém magistériu, ale stavbou magických 

přístrojů, plody nauky, kterou lze nejvýstižněji popsat jako alchymické 

inženýrství. K němu se pak pojí znalost míchání elixírů, mezi něž patří i 

Dryák nesmrtelnosti, a soupeření tajných služeb o pradávný recept na 

utajovanou bojovou látku.  

 

Fína a Zef 
příběh surikat 

Březinová, Ivona, 

 

Příběh o životě surikat v africké poušti. Součástí knihy je pracovní sešit k 

luštění úkolů po přečtení knihy. V africké poušti Kalahari žije malá surikata 

Fína a její velká rodina. Fína se rozhodně nenudí, protože s kamarádem Zefem 

vyvádí jednu vylomeninu za druhou. Občas ale musí dávat pozor - život v 

poušti může být pěkně nebezpečný. Jednoho dne se poblíž surikatí nory objeví 

podivná skořápka, z níž vylezou dva neznámí tvorové. Nemají ocas, chodí po 

dvou a jejich tělo je pokryté barevnou svlékací srstí. Vyklubou se z nich 

přátelé, nebo nepřátelé?  
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Klárka a létající velryba 
Gugger, Rebecca, 

 

Bohatě ilustrovaný příběh o malé holčičce, létající velrybě a jejich společné 

cestě za hvězdy." Co je asi za sluníčkem, měsícem a hvězdami?", ptá se malá 

Klárka sama sebe neustále. Jednoho dne se za jejím oknem objeví létající 

velryba a vezme Klárku na fantastickou cestu. Společně proplouvají oblohou a 

přibližují se velkým životním otázkám.  

 

Přesazená 
jak nechat život znovu bujet 

Vincent, Alice 

 

Zalít, pohnojit, přesadit. Žít. Najednou je to tu — člověk je dospělý, bez 

partnera, s pochybnou kariérou a ještě pochybnějším bydlením. Začne se 

ohlížet do dětství a vzpomínat na jeho krásné jistoty. Pro novinářku Alici 

Vincentovou se v podobné situaci takovou jistotou stala dědečkova zahrada, 

její svoboda, klid a krása. Nezůstala však u vzpomínky: po krachu vztahu 

začala sázet, pěstovat a nechávat žít pokojové rostliny, kdekoli a kdykoli to 

jen šlo. A s tím, jak prospívaly její rostliny, záhy začala prospívat i ona… 

Přesazená je pozoruhodnou knihou na pomezí esejistiky, dějin botaniky a 

pěstitelského glosáře. Především však jde o zahradnický pokus zachovat si 

zdravý rozum v možná až příliš rychlém světě.  

 


