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Babky 
Míková, Marka, 

 

V jednom domě žijí tři trochu praštěné babky. Vomáčková, 

Kvasničková a Zelí. Přátelí se spolu a každý den na sebe 

pokřikují z patra do patra, protože bez sebe nemůžou být. Jsou 

každá jiná, a možná právě proto spolu zažívají ve svém běžném 

životě neuvěřitelnou bžundu a užívají si každou vteřinu svého 

života: vaření, nákupy, procházky po lese, divadlo, a dokonce i 

nudu. Ukáže se třeba, že Vomáčková je náměsíčná, Kvasničková 

se šíleně bojí zubaře a Zelí má ty nejdivočejší nápady. Taky že 

nejsou jen babky, ale taky babičky. Hlavně ale, že i když se na 

sebe naštvou, určitě se zase udobří… 

 

Emil a upíři 
Neboj se, vždyť máš česnek! 

Brycz, Pavel, 

 

Emil si vždycky myslel, že nemá žádnou babičku ani dědečka. O 

prázdninách se nudí na sídlišti. To všechno se má změnit, když 

přijde pohled z Hrobu. Píšou mu jeho dlouho zamlčovaní 

prarodiče a zvou ho k sobě. Emila čekají zatím ty 

nejdobrodružnější prázdniny v životě. Babička s dědou žijí a 

pracují… na hřbitově. Mají obrovského bernardýna a od rána do 

večera jedí česnek. Proč, to Emil brzy zjistí – na hřbitově se 

ukrývá rodinka vyhládlých upírů. V boji s nimi Emil zažije 

nejednu horkou chvilku. Všechno dobře končí, ale vlastně teprve 

začíná. Emil je živý a upíři nejsou mrtví…  

 

Hra na štěstí 
Kája a Claudie 

Fišarová, Michaela, 

 

Dvojčata Claudie a Karel chodí do 4. B, a protože se jejich 

rodiče rozvedli, tráví jeden týden u maminky a druhý zase ve 

vesnickém domku s tatínkem a babičkou. Po jedné sourozenecké 

hádce se ale Claudie zraní a skončí v nemocnici. Vyděšená 

maminka se proto rozhodne, že děti už k tatínkovi nepustí. Kája 

i Claudie jsou smutní a nevědí, co dělat. Rozhodnou se proto 

utéct z domova. A cestou je čeká dobrodružství, na jaké nikdy 

nezapomenou.  

 

Charlotta 
žena T. G. M. 

Slívová, Lenka, 

 

Masarykovi byli moderní pár. Oba byli velcí idealisté, 

přemýšliví, kosmopolitní. Rebelovali v oblasti náboženství, 

manželství i výchovy dětí. Ne všechno, ale tehdejší společnost 

dokázala přijmout. TG Masaryk se dokázal povznést nad malost 

poměrů a směřovat výše, proto si prozíravě vybral ženu, která 

pro něj byla neustálou výzvou i inspirací. Byla pro něj také 
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ztělesněním jiné kultury, ukazovala mu možnosti nového 

sociálního uspořádání. Především byla ale jeho věrnou oporou a 

pomocnicí, která jej nikdy nezradila. Byla jeho velkou láskou, 

bílou růží, jak ji nazýval. To Charlotta mu v zásadních chvílích, 

kdy chtěl emigrovat z Čech do ciziny, jasně řekla: „Ty musíš 

zůstat! Tvé místo je tady!“ Jaká byla? Charlotta byla ženou 

mnoha paradoxů… 

 

Jedééém! 
Stará, Ester, 

 

Jedééém, ale taky letíme a plujeme! V patách nám je 

cestovatelka moucha Elka. Fotí všechno, co vidí. Naskoč s ní do 

náklaďáku, ponorky nebo třeba rakety a objevuj překvapivá 

tajemství i ukryté poklady. Bláznivou jízdu si klidně zopakuj i 

na přiložené mapě!  

 

Pohádky a malé hry 
Zbytovská, Daniela, 

 

Žijí mezi námi, čarodějnice, strašidla i podivné okřídlení bytosti. 

Žijí v našich domácnostech, v šuplících sekretářů, kredenců a 

skříní. Stačí jen otevřít od domu nebo dvířka skříňky a jsou tu. 

Anebo jednoduše otevřete naši pohádkovou knihu.  

 

Polštářoví podvodníci 
Krolupperová, Daniela, 

 

Géniem snadno a rychle! Leze vám učení krkem? S kouzelným 

polštářem vám do hlavy poleze samo! Stačí pod něj na noc 

položit jakoukoliv knihu (neomezené tloušťky!) a dobře se 

prospat. Ráno si budete do puntíku přesně pamatovat všechno, 

co v knize stojí. Když Tamara o prázdninách náhodou objeví na 

babiččině půdě kouzelný polštář, těší se, že ji čeká nejlepší 

školní rok v životě. Na učení nebude muset ani sáhnout. Postačí, 

když se na něm vyspí. Všechno běží podle plánu do chvíle, kdy 

se Tamara přihlásí do televizní vědomostní soutěže… 

 

Hry a semináře 
úplné vydání 

Cimrman, Jára da 

 

Zakládající schůze Divadla Járy Cimrmana se konala 29, října 

1966 v kanceláři Armádní redakce Československého rozhlasu. 

Jiří Šebánek (1930-2007) na ni pozval Miloně Čepelku, 

Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. V Praze tak vznikla 

originální scéna, jejíž mystifikační humor zasáhl několik 

generací a která přitahuje diváky i po čtyřiceti letech své 

existence.  
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Italština pro samouky - klíč, slovník 
Janešová, Jarmila 

 

Slovník k učebnici Italština pro samouky.  

 

Italština pro samouky 
Janešová, Jarmila, 

 

Učebnice italštiny pro samouky.  

 

Jezevec Chrujda ostrouhá křen 
6. díl 

Stančík, Petr, 

 

Již šesté pokračování oblíbených příběhů jezevce Chrujdy nás 

znovu zavede do lesa Habřince. Chrujda se svými kamarádkami 

lasičkou Aničkou a sůvičkou Stáňou čelí úkladům hlavního 

záporňáka, tchoře Smradolfa. Tentokrát bojují proti křenu, který 

se vymkne kontrole a začne poroučet celému lesu. Naštěstí se 

mu postaví Chrujda a s pomocí nejnovějšího Stánina vynálezu 

dobro zvítězí a roztahovačný křen skončí jako pochutina. V 

Habřinci je zase klid a od té doby si Chrujda pamatuje, že kořen 

zla se musí vymýtit včas. sc  

 

Tajemství školy za školou 
proč učení venku v přírodě zlepšuje vzdělávací výsledky, 

motivaci a chování žáků 

Daniš, Petr 

 

Nová publikace Tajemství školy za školou ukazuje, jak učení 

venku v přírodě přináší uspokojení základních psychologických 

potřeb dětí, vyšší vnitřní motivací k učení, zlepšené chování ve 

škole a lepší vzdělávací výsledky napříč předměty. Popisuje také 

hlavní překážky, které učení venku brání, představuje 

inspirativní příklady ze zahraničí a shrnuje doporučení, co vše 

bychom měli udělat, aby se učení venku v přírodě v naší zemi 

mohlo více rozšířit. Kniha čerpá z více než 200 výzkumů a 

dalších titulů odborné literatury z různých koutů světa a 

představuje tak dosud největší a nejkomplexnější práci o tématu 

učení venku v českém jazyce. Navzdory svému odbornému 

zaměření je psána srozumitelně a čtivě. Text doprovází 

přitažlivé fotografie a grafika. Díky tomu je kniha přístupná 

nejenom teoretikům ve vzdělávání, ale také učitelům a 

ředitelům, vychovatelům, úředníkům a rodičům.  
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Vesmír v pohybu 
Dussaussois, Sophie 

 

Astronauti Thomas, Oleg a Peggy se vydávají na dalekou cestu, 

aby se připojili k Mezinárodní vesmírné stanici, vzdálené od 

Země 400 kilometrů. Trénuj s nimi stav beztíže a zjisti, co 

všechno musejí umět, než se vydají do vesmíru. Připravit ke 

startu! Raketa Sojuz vynese posádku do vesmíru. Na 

Mezinárodní vesmírné stanici už je očekávají. Až astronauti 

dokončí své úkoly, vrátí se zpět na Zem. Kniha obsahuje 20 

pohyblivých prvků. Nahlédni do tréninkových simulátorů, 

odstartuj raketu a sleduj přistání návratové kabiny s padákem. 

Staň se aspoň na chvíli astronautem díky této interaktivní knize!  

 

Jezevec Chrujda našel velkou lásečku 
3. díl 

Stančík, Petr, 

 

Oblíbený dětský hrdina jezevec Chrujda z lesa Habřince, 

zvídavý a kamarádský stavitel podzemních chodeb a nor, se ve 

svém novém příběhu osudově zamiluje. A to do krásné lasičky 

Aničky – jenomže není sám, kdo by Aničku rád získal. A tak 

Chrujda musí o svou lásečku bojovat s protřelým tchořem 

Smradolfem. Naši hebce srstnatí hrdinové se ocitnou v tajemné 

jeskyni plné nebezpečných tvorů, kteří usilují o jejich život. 

Odvážný Chrujda nad svým sokem zvítězí ne silou, ale 

statečností a vynalézavostí a tím Aničku konečně přesvědčí, že 

on je ten pravý. Vtipné ilustrace nejrůznějších tvorů v lese i na 

louce jsou od vynikající výtvarnice Lucie Dvořákové.  

 

Jezevec Chrujda točí film 
1. díl 

Stančík, Petr, 

 

Když do lesa Habřince jednoho dne přiletí z města papoušek, je 

z toho velké pozdvižení. Všechna zvířátka najednou obdivují 

jeho krásně pestrobarevné peří, zatímco ten, kdo má jen 

černobílý kožíšek, upadá v přezíravé přehlížení. Například 

jezevec Chrujda. Pak ale do lesa přijedou tři černobílí filmaři – 

panda, zebra a straka – natáčet černobílý film. A kdo v něm 

získá hlavní roli? No přece náš jezevec... Příběh malé čtenáře 

hravou formou vede k poznání, že to podstatné u lidí, stejně jako 

u zvířátek, nemají hledat na povrchu, ale v nitru. A že móda se 

rychle mění, kdežto opravdové přátelství zůstává stále.  

 

Alva Vanderbiltová, dáma z dobré rodiny 
Fowler, Therese, 

 

Román s nebývalou bravurou popisuje nejen výjimečnou ženu, 

ale také energií překypující New York a Paříž během tzv. 

Pozlaceného věku přelomu 19. a 20. století. Je to příběh ženy, 

která se nenechala utlačovat dobou, a raději ji měnila. A která do 
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písmene, ač neúmyslně, naplnila moudrou radu, poprvé se vdej 

pro peníze, podruhé z lásky.  

 

Anna a Anna 
Inden, Charlotte, 

 

Anna a Jan jsou kamarádi na život a na smrt. Jenže pak se Anna 

do Jana zamiluje, a aby toho nebylo málo, Jan se odstěhuje až do 

dalekého Amsterodamu. Ještě že je tu babička, která moc dobře 

ví, jaké to je, když člověku někdo tak moc chybí. A tak si spolu 

vyměňují dopisy a jako dvě spiklenecké pirátky plánují cesty po 

širých mořích.  

 

Dívka, která musí zemřít 
Lagercrantz, David, 

 

Závěrečný příběh dvojice Lisbeth Salanderové a Mikaela 

Blomkvista, ve kterém novinář a hackerka společně pátrájí po 

příčinách smrti neznámého bezdomovce.Ve stockholmském 

parku je nalezeno tělo neznámého bezdomovce. Od léta se 

pohyboval v péřové bundě po městě, vykřikoval podivnosti, ve 

kterých zmiňoval jméno švédského ministra obrany Johannesa 

Forsella. Když patoložka Frederika Nymanová při ohledávání 

objeví v kapse mrtvého telefonní číslo na Mikaela Blomkvista, 

novináře kontaktuje. Něco je podivného na smrti bezejmenného 

muže. Mikaelovi pomáhá s případem Lisbeth Salanderová, 

pohybující se tou dobou mimo Švédsko, neboť je rozhodnuta 

vypořádat se definitivně se svojí sestrou Kamilou-Kirou. Nechce 

být už lovenou kořistí, ale stát se sama šelmou.  

 

Labyrint duchů 
4. díl 

Ruiz Zafón, Carlos, 

 

Uhrančivá agentka Alicia Grisová je španělskou tajnou službou 

pověřena vyšetřováním mimořádně citlivého a přísně 

utajovaného případu – záhadného zmizení španělského ministra 

kultury Mauricia Vallse. Jediným vodítkem se zdá být vzácná 

kniha od Victora Mataixe, autora, který byl během druhé 

světové války – stejně jako David Martin a další spisovatelé – 

vězněn v nechvalně proslulém žaláři v Castelle de Montjuic, 

jehož byl Valls v té době ředitelem… 

 

Poslední léto 
Kinghorn, Judith 

 

Ohromující a nesmírně poutavý příběh lásky v časech války. 

Píše se rok 1914, začátek nádherného, sluncem zalitého léta - a 

konec jedné éry. Na víkendovém večírku se skoro sedmnáctiletá 

Clarissa seznámí s Tomem Cuthbertem, studentem univerzity, 

který je na prázdninách u své matky, hospodyně Deyning Parku, 

a je jím naprosto okouzlená. Tom je pohledný a uhrančivý, ale 
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taky chytrý a ambiciózní muž, který dobře ví, co chce. A nyní to 

je Clarissa. Zatímco se přátelství mezi oběma mladými lidmi 

prohlubuje a svět kolem nich se mění, rozvíjí se i jiný příběh. 

Protože Clarissa a Tom nejsou jediní zamilovaní…  

 

Proč jsou dánské děti šťastné? 
jak nejspokojenější lidé na světě vychovávají sebevědomé a 

schopné děti 

Alexander, Jessica Joelle 

 

Co se výchovy dětí týče, v Dánsku prý vědí, jak na to. Dánové 

jsou už léta považováni za nejšťastnější lidi na planetě. Ze 

šťastných dětí rostou šťastní dospělí, kteří vychovávají šťastné 

děti, a tak pořád dokola. Na osvědčené metody dánské filozofie 

rodičovství se v knize podíváme pomocí snadno 

zapamatovatelné zkratky RODIČE – skrývá se za ní Radost ze 

hry, Otevřená mysl, Definitivně žádná ultimáta, Intimita a 

útulnost, Čirá autentičnost a Empatie.  

 

Smrtící bílá 
Galbraith, Robert, 

 

Viděl jsem, jak zabili dítě.“ S těmito slovy jednoho dne navštíví 

utrápený mladý muž soukromého detektiva Cormorana Strika a 

prosí ho o vyšetření zločinu, jehož byl údajně svědkem v dětství. 

Třebaže je mladík zjevně nevyrovnaný, jeho příběh zní 

věrohodně. Než ho ale detektiv stihne vyslechnout, muž v panice 

uteče. Strike a jeho společnice Robin se pustí do složitého 

vyšetřování, které je zavede do zákulisí britského parlamentu i 

do světa temných rodinných tajemství.  

 

Spojení 
Gough, Julian, 

 

Bioložka Naomi je rozvedená a stará se o dospívajícího syna 

Colta. Colt je génius. Umí programovat virtuální reality, které si 

ostatní nedokážou ani představit, ale zároveň je natolik 

introvertní, že si sotva umí objednat pizzu. A když první 

romantické setkání s dívkou skončí naprostým fiaskem, začne 

mít pochybnosti, jestli mu jeho virtuální existence stačí. Poté, co 

tajně odešle revoluční vědeckou studii své matky na biologickou 

konferenci v New Yorku, začne se do jeho života vměšovat 

Coltův otec, který pracuje pro tajnou vládní organizaci…  

 

Ukrytá 
Lodge, Gytha 

 

Skupina teenegerů se vydá na noc kempovat do lesa. Jsou mladí, 

oblíbení, budoucnost mají před sebou… Aurora Jacksonová je 

štěstím bez sebe, že se k nim může přidat. Večer začíná jako 

každý jiný — pití, tanec, rvačka, líbání. Někteří se po dvojicích 

vytrácejí do lesa, jiní zůstávají sami se zlomeným srdcem. Ale 
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ráno není Aurora, nejmladší členka skupiny, k nalezení. Její 

přátelé tvrdí, že když ji naposledy viděli, byla v pořádku a 

chystala se jít spát… O třicet let později je nalezeno tělo. 

Inspektor Jonah Sheens už ale tuší, co na něj v lese čeká: Aurora 

Jacksonová se konečně našla. V roce 1983 se Sheens účastnil 

pátrání a místní mládež znal osobně — včetně Aurory. Nyní je 

odhodlaný konečně odhalit pravdu. Vyšetřování zavede bývalé 

členy party zpátky do lesa, kde jsou opět konfrontováni s 

událostmi oné osudné noci, kdy jedna z nich zemřela a ostatní se 

nenávratně změnili. Všichni tvrdí, že jsou nevinní, jenže o místě, 

kde byla Aurora nalezena, věděli jen oni…  

 

V existencialistické kavárně 
Bakewell, Sarah 

 

Filozofie zbavená akademických pout. Píše se rok 1933. V 

pařížském baru Bec-de-Gaz nedaleko Lucemburských zahrad si 

tři mladí přátelé objednávají meruňkový koktejl. Světle 

oranžový nápoj patří k místním specialitám, takže to není nic 

zvláštního. Až na to, že druhá runda zásadně ovlivní filozofii, 

literaturu a světovou kulturu. Ti tři u malého stolku jsou Simone 

de Beauvoir, Jean-Paul Sartre a Raymond Aron a zrovna se 

seznámili s fenomenologií, filozofickým směrem hlásajícím 

zpátky k věcem samým.  

 

Dvě císařovny 
v tajných službách Otce vlasti 

Bauer, Jan, 

 

Ve společném vydání dvou románů Jana Bauera se opět 

setkáváme s dominikánem Pavlem, obratným agentem císaře 

Karla IV.Dominikán Pavel s mazaností sobě vlastní musí 

tentokrát čelit intrikám vévody Rudolfa Habsburského, který se 

proti císaři neváhá spojit s uherským králem Ludvíkem I. i 

polským králem Kazimírem III. Navíc mu usiluje o život i tajné 

společenství Uhlířů. Ve druhém příběhu se dominikán Pavel 

ocitne v nepřízni čtvrté Karlovy manželky Alžběty Pomořanské 

a vydává se na cestu pro nejvzácnější relikvii, tzv. Svatý grál, 

pohár, z něhož prý pil Ježíš Kristus při poslední večeři...  

 

Hotel Sen 
pokoj 36 

Perry, Mike, 

 

Otevřeně transsexuální autor ve volném pokračování titulu Klec 

pro majáky líčí psychický stav a vztahové pokusy člověka po 

pohlavní tranzici.  
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Kocour Bob 
příběh o přátelství a naději 

Bowen, James, 

 

Neobyčejná kniha s neobyčejným příběhem. I tak lze popsat 

jednu z nejprodávanějších britských knih současnosti. Poutavý, 

autobiograficky laděný příběh o přátelství mezi mladým 

muzikantem a jeho kocourem byl přeložen již do 26 světových 

jazyků a dočkal se více než 850 000 prodaných výtisků. James, 

bývalý bezdomovec a potulný muzikant, nalezl jednoho dne u 

svého bytu zraněného kocoura a dal mu jméno Bob. Vzniklo 

mezi nimi silné pouto, které pomohlo Jamese definitivně 

vysvobodit z drogové závislosti. Bob zároveň začal Jamese 

doprovázet na jeho pouličních vystoupeních v ulicích Londýna. 

Stala se z nich nerozlučná dvojka, jež je dodnes zajímavou 

atrakcí pro turisty ze všech koutů světa. Při tom všem zažívali 

komická i nebezpečná dobrodružství, která se stala součástí 

tohoto oblíbeného bestselleru.  

 

Kocour Bob a jeho životní moudrost 
Bowen, James, 

 

Autobiografické povídky zachycující momenty ze života 

pouličního umělce Jamese a jeho kocoura Boba.James Bowen, 

autor dvou mezinárodně uznávaných bestsellerů zaměřujících se 

na popis jeho života se zrzavým kocourem Bobem, přichází s 

krátkými příběhy zachycujícími vybrané životní momenty, v 

jejichž středu stojí převážně právě jeho kocour Bob, jenž 

Jamesovi změnil život k lepšímu. Autor se na tyto události dívá 

zpětně a doplňuje je o určitou filozofickou rovinu.  

 

Pokrokem k zániku 
výběr novinových článků a blogů z let 1969-2017 

Zelený, Mnislav, 

 

Během svého působení nejen v Latinské Americe Mnislav 

Zelený Atapana publikoval řadu článků v různých novinách, 

časopisech či na internetových stránkách. Tato kniha přináší 

výběr těch nejzajímavějších, které vyšly v letech 1970–2016. V 

jediném svazku tak máme možnost zachytit autorův vřelý vztah 

k Latinské Americe, amazonským indiánům, zpětně nahlédnout 

na politický vývoj v této oblasti prostřednictvím zpráv o 

revolucích, guerillách, narkomafii, superkorupci, Che 

Guevarovi, Chávezovi, Correyovi, Gabovi Marquézovi či 

Šakalovi. Autorovi není lhostejný ani politicko-ekonomický 

vývoj v Evropě a vyjadřuje se k problému globalizace, bere si na 

mušku úředního molocha EU i politickou korektnost, terorismus, 

migraci, naši politickou reprezentaci, lidskou neomalenost a 

nepokoru. I další témata jako xenofobie, kontinuita lidské 

existence na Zemi, drogy a smrt neodbytně pokládají otázku 

další existence a zániku naší civilizace.  
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Kdo po Žižkovi? 
životní příběh Prokopa Holého řečeného Veliký: kapitola z dějin 

husitských válek 

Bauer, Jan, 

 

Prokopův původ a život předtím, než svůj osud svázal s husity, 

nejsou příliš známé. Totéž platí i pro jeho slavnějšího 

předchůdce, leč jinak mezi „bratrem Žižkou“ a „panem 

Prokopem“ nacházíme zajímavé rozdíly, jak vyplývá už z této 

obvyklé titulatury. Prokop Holý řečený Veliký byl totiž nejen 

vítězící vůdce polních vojsk, ale také vzdělaný duchovní a 

vynikající diplomat.  

 

Náš život pod pěti kruhy 
Zátopková, Dana, 

 

Já jsem běhal velice rád a strašně moc, vlastně skoro pořád. Do 

práce, z práce, na stadion, pro nákupy nebo i jen tak pro radost. 

Dokonce i do schodů jsem běhal s nadšením, ale vůbec nejraději 

po mořském břehu. Nejvíc kilometrů jsem však naběhal doma, 

miloval jsem rovinaté lesy kolem Staré Boleslavi, Houštky, 

Čelákovic, Vestce. Ať bylo voňavé jaro nebo horké léto, kdy na 

borovicích zářily kapky pryskyřice, ať padalo listí tiše ze stromů 

nebo se hustě snášel sníh, vždycky jsem měl chuť běhat a nikdy 

se nenudil.“ Tímto vyznáním začal kdysi dávno své šťavnaté 

vyprávění o životě, závodění, úspěších i prohrách Emil Zátopek. 

Svým osobitým, lehkým a svižným stylem s prvky slováckého 

nářečí v něm nyní pokračuje a o spoustu humorných situací ho 

obohacuje Dana Zátopková.  

 

Prosecco do žíly 
Mišjaková, Nika, 

 

Zdravím, jmenuji se Nika a je mi 30… už vlastně 31. Nejsem 

zatím alkoholička, ale co není, může být. Mám za sebou několik 

turbulentních let, kdy jsem dostávala ve vztazích pořádně na 

frak… a tak jsem se rozhodla o tom napsat knížku. Je to 

tragikomický pohled na seznamování po třicítce, s jojo efektem 

a spoustou vypitého vína.  

 

Antonín Dvořák 
jeho život a hudba v obrazech 

Fučíková, Renáta, 

 

Kniha o Antonínu Dvořákovi vypráví příběh hudebního génia, o 

kterém lze bez nadsázky říci, že je nejslavnějším Čechem. Byl 

autorem nejhranějších skladeb v dějinách hudby, vychoval celou 

generaci svých následovníků v Čechách i ve Spojených státech, 

je symbolem české kultury pro celý svět. Obrazy a stručná 

vyprávění nás provedou životními osudy pokorného a prostého 

člověka, který nade všechnu slávu miloval svou rodinu a svůj 

domov.  
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Čas dluhů, aneb, Co byste měli vědět o penězích 
humorný komiksový průvodce finanční gramotností 

Kavka, Kamil 

 

Komiks s nadhledem a humorem pojednává o životních 

situacích, které se mohou klidně stát komukoli z nás a které ve 

výsledku nejsou vůbec zábavné. Slovy jako úvěr, půjčka, dluh, 

ale také lichvář, osobní bankrot či exekuce se to v knize jen 

hemží. Hlavní postavou je malé prasátko, které provází hrdiny 

jednotlivých příběhů a sleduje, jak hospodaří s penězi. Někdy 

kousavě komentuje jejich chyby, jindy je upozorňuje na hrozící 

nebezpečí. Na závěr každého příběhu shrnuje problematiku a 

nabízí užitečné rady, jak se průšvihu vyhnout, případně jak 

situaci rozumně zvládnout. Nejedná se o nezáživnou příručku 

finanční gramotnosti. Komiks velice zábavně a srozumitelně 

seznamuje se základními pojmy světa financí, upozorňuje na 

možná rizika a uvádí jejich řešení. Nepostradatelnou součástí 

knihy je také praktický slovníček!  

 

Staré pověsti české 
Škápíková, Jitka, 

 

Obrázky jsou doprovázeny krátkými texty převyprávěnými 

podle Aloise Jiráska. Ve stylu oblíbených Obrázků z českých 

dějin a pověstí.; Staré pověsti české v kreslené podobě. Určeno 

mladším dětem.  

 

Ďábelská zubařka 
Walliams, David, 

 

Nový příběh dnes již etablovaného autora dětských knih čtenáře 

opět dojme i pobaví. Ale pozor: Tentokrát se budete BÁT! Na 

město padá noc a v temnotě se začínají dít podivné, hrůzné věci. 

Malé děti večer před spaním uloží nic zlého netušíce pod polštář 

mléčný zub pro zoubkovou vílu, a ráno – ó hrůzo! – pod ním 

najdou mrtvého slimáka, živého pavouka nebo stovky lezoucích 

odporných švábů. Kdosi zlý a podlý se tomu ďábelsky chechtá. 

Ale KDO?  

 

Emily Vichrná 
a zrádný vodopád 7. díl 

Kessler, Liz, 

 

Další příběhy třináctileté Emily, napůl dívky a napůl mořské 

panny.Emily se s Aaronem a Shonou vydává na prázdniny k 

moři a doufá, že tentokrát ji nečeká vůbec žádné dobrodružství. 

Chce si prostě jen užít prázdniny se svými kamarády. To se ale 

změní, když na jednom z ostrovů objeví vodopád, za kterým se 

skrývá utajená vesnice místních obyvatel. Ti věří, že jedině 

Emily s Aaronem jim můžou pomoct odvrátit zkázu jejich 

ostrova, jak praví dávné proroctví. Nakladatelská anotace.  
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Hledám manžela... děti vítány 
Jakoubková, Alena, 

 

Je vám čtyřicet, nemáte děti a váš manžel vám oznámí, že s 

mladou milenkou čeká dítě. A že chce rozvod. Tuhle situaci pláč 

nespraví. Sandra má naštěstí báječnou přítelkyni Pavlínu, která 

vymyslí plán. Začne Sandru seznamovat s muži, kteří se o své 

děti starají sami. Plán to není špatný, ženichové jsou sympatičtí, 

ale… Sandře se líbí Libor, a tak jednou v noci se za ním vydá a 

prožije s ním nejkrásnější noc svého života. Libor jí však ráno dá 

jasně najevo, že mezi nimi se o žádnou lásku nejedná… Bylo to 

hezké, ale city do toho tahat nebudeme..  

 

Autobusy Škoda 706 RO a RTO 
historie, vývoj, technika, modifikace 

Harák, Martin 

 

Autobusové ikony Škoda 706 RO a Škoda 706 RTO dodnes 

potěší oko nejen starší, ale i mladé generace. Autobus Škoda 706 

RO se vyznačoval na svou dobu velmi progresivním 

bezkapotovým provedením. Začal se sériově vyrábět nedlouho 

po skončení druhé světové války: nejdříve v pražské továrně 

Avia v Letňanech, později také v Sodomkově karosárně ve 

Vysokém Mýtě (která byla po takzvaném Vítězném únoru 

přejmenována na Karosu, národní podnik). Autobus RTO vznikl 

v polovině padesátých let v podniku Karosa Vysoké Mýto (dnes 

IVECO Czech Republic) a byl opatřen mimořádně zdařilou 

nadčasovou karoserií. Kniha se věnuje rovným dílem oběma 

typům, jejich jednotlivým provedením i speciálům, které se 

vyráběly z komponentů jak typové řady RO, tak i RTO. Stranou 

nezůstává ani pojednání o licenčních výrobcích obou typů, jež se 

vyráběly například v Bulharsku nebo Polsku.  

 

Civilní letecká doprava Československa 
léta 1918-1948 

Šoffer, Jiří 

 

Kniha vychází z archivních dokumentů a podrobně popisuje 

vývoj civilního dopravního letectví od vzniku republiky do 

konce roku 1948. Zabývá se vývojem prvorepublikových 

leteckých společností Československých státních aerolinií a 

Československé letecké společnosti. Neopomíjí ani jiné pokusy. 

Seznámí čtenáře se situací v době okupace a činností našich 

dopravních pilotů ve službách RAF. Největší pozornost je 

věnována vývoji po skončení války. Popisuje snahu levicově 

orientovaných politiků na personalizaci nové letecké 

společnosti, perzekuci bývalých příslušníků RAF a dosazování 

nekompetentních lidí do vedoucích funkcí. Seznamuje čtenáře s 

používanými letadly obou společností včetně imatrikulací. 

Podrobně popisuje některé havárie. Seznamuje s provozovanými 

spoji obou společností a letovými řády.  
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Inkluzivní vzdělávání 
efektivní vzdělávání všech žáků 

Zilcher, Ladislav 

 

Publikace se věnuje inkluzi ve vzdělávání z řady hledisek: 

pohlíží na ni z roviny filozofické, obecně didaktické, 

speciálněpedagogické i historické. Hlavní důraz klade na 

jedinečnost role učitele ve vzdělávací praxi. Autoři představují 

výsledky rozsáhlé empirické studie, zaměřené na úroveň 

didaktických kompetencí učitelů a jejich vliv na kvalitu 

vzdělávacího procesu v českých školách. Na základě vědeckého 

výzkumu ukazují, že osvojení těchto didaktických kompetencí je 

nezbytnou podmínkou jak pro úspěch společného vzdělávání, 

tak vlastně pro úspěch jakéhokoliv edukačního procesu. Autoři 

vyvracejí obavy laické i části odborné veřejnosti z inkluzivního 

přístupu ve vzdělávání a dokazují, že vzdělaní a kompetentní 

učitelé dokážou zajistit všestrannou efektivitu společného 

vzdělávání a jeho přínos pro všechny účastníky. Kniha je určena 

všem zájemcům o seriózní diskuzi týkající se aplikace 

inkluzivních přístupů v našem vzdělávacím systému. Různá 

ideologická stanoviska jsou v knize potlačena ve prospěch 

výzkumných výsledků a možností jejich interpretace. Věříme, že 

publikace bude inspirací pro odborníky v oblasti sociální 

pedagogiky, speciální pedagogiky, ale i sociologie, antropologie 

a dalších společenskovědních oborů. Určena je i pro zájemce o 

dopady vzdělávací politiky České republiky na současnou 

edukační realitu a perspektivy jejího dalšího rozvoje.  

 

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření 
Honzák, Radkin, 

 

Syndrom vyhoření je stav naprostého fyzického a duševního 

vyčerpání s možnými vážnými zdravotními důsledky. Tuto 

knihu napsal známý psychiatr MUDr. Radkin Honzák pro lidi, 

kteří jsou pod silným tlakem stresorů a mohli by se kandidáty 

vyhoření poměrně snadno stát.  

 

Klikaté cesty 
Olofsson, Elin, 

 

Román švédské autorky, o naději, odvaze, zoufalství a tajemství, 

které změní život několika lidí.Uli Hartmannová sice přežila 

válku, ale na hrůzy, které viděla a zažila nikdy nezapomene. 

Jako Němka byla na straně poražených a touha vítězů pomstít se 

neznala po válce mezí. Na podzim roku 1949 vyráží Uli na cestu 

vlakem do městečka Krokom na švédském venkově a doufá, že 

se jí konečně podaří zjistit, jaký osud potkal jejího milence 

Hansima. Ten v průběhu války v Norsku dezertoval a Uli dostala 

zprávu, že je po smrti. Bylo tomu opravdu tak? Dopisy od jisté 

Elsy Petterssonové možná dokazují, že pravda je jiná, a Hansim 

třeba i přežil. Touha Uli po pravdě však může způsobit mnohem 
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víc smutku než radosti, protože prozrazená tajemství odkryjí lži, 

jež zanechají jizvy na duši řadě lidí...  

 

Moje první pravidla provozu 
Fournier, Sophie 

 

Díky této knížce se děti od 6 do 10 let naučí základy bezpečného 

chování na ulici – na chodníku i na vozovce. Poznají, jak se 

chovat ohleduplně v prostředcích hromadné dopravy a jak se 

správně vybavit na chůzi ve tmě či na výlet na kolech mimo 

město. Knížka obsahuje také seznam dopravních značek, jež se 

dětí budou týkat nejčastěji, a závěrečný kvíz pro ověření 

nabytých znalostí. Každá situace na silnici je představena 

ilustrovaným příběhem, prakticky zapojena do hry či aktivity a 

shrnuta jako zapamatovatelné ponaučení.  

 

Pohřešuje se prezident (Audiokniha) 
Clinton, Bill, 

 

Jeden z nejdramatičtějších, ale především nejautentičtějších 

thrillerů poslední dekády od bývalého prezidenta USA Billa 

Clintona a novodobého klasika detektivek Jamese Pattersona! 

Tohle by se klidně mohlo stát… Prezident Spojených států 

amerických zmizel. Svět je v šoku. Možný důvod je ale mnohem 

horší, než si kdo kdy dovedl představit – Americe hrozí útok 

nevídaného rozsahu a Washington sevře strach a nejistota. Šeptá 

se o kyberteroru a zrádci v kabinetu. A pak se první muž 

západního světa sám stane hlavním podezřelým a slehne se po 

něm zem…  

 

Problémy s chováním ve škole - jak na ně 
individuální výchovný plán 

Mertin, Václav, 

 

V případě problémů s chováním žáků je třeba reagovat. Autoři 

této publikace však nezůstávají pouze u teoretických debat. 

Přinášejí konkrétní nástroj, který je namístě, když domlouvání či 

drobné pokárání nestačí – individuální výchovný plán. 

Vysvětlují, jak individuální plán vypracovat a využít, s kým 

spolupracovat a třeba i co dělat v případě, že vázne komunikace 

s rodiči žáka s problémovým chováním. Individuální výchovný 

plán prezentují na pozadí výkladu o proměně tradičního pohledu 

na vzdělávání v moderní, individuálně zaměřené pojetí. V úvahu 

berou i legislativu, která upravuje pravomoci školy či rodičů, a 

sdílí zkušenosti s individuálním plánem ze zahraničí  

 

Sestry Machatovy 
neobyčejný příběh slavných dvojčat 

Staňková, Věra, 

 

Jen těžko najdeme v historii československého sportu a divadla 

dvojčata, která měla dvě stejné a tak úspěšné kariéry – jednu 
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sportovní s medailovými úspěchy na mistrovství světa v 

moderní gymnastice a druhou taneční jako sólové baletky 

Státního divadla v Brně. K tomu stihly mít i svůj soukromý 

život, měly svoje rodiny a děti, druhým manželem Hany byl 

slavný hokejista Vlastimil Bubník. Dodnes si je lidé pamatují 

jako Machatky, i když v červenci 2018 oslavily v plné síle a s 

optimismem osmdesátku.  

 

Spongebobova kuchyňská mise 
 

Tato jednoduchá kuchařka s více než 50 recepty, které zvládnou 

i ti nejmenší, obsahuje návody na výživné mňamky vhodné ke 

snídani i večeři, na lahodné nápoje, nápadité svačiny i 

neobyčejné dezerty.  

 

Výchova bez trestů 
Mertin, Václav, 

 

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří 

vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat 

dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou 

dokonce přesvědčeni, že to jde. Obsahuje argumenty pro tento 

přístup a současně konkrétní návody na to, jak mají rodiče 

postupovat, chtějí-li se bez trestů reálně obejít. Byl bych rád, 

kdybych získal na svou stranu nejen již přesvědčené, ale i 

váhavé, nejisté, nerozhodné. Přál bych si, abych je přesvědčil o 

tom, že to jde a že se jedná o účinný a velmi perspektivní způsob 

výchovy, i o tom, že se nemusí stydět, když budou tímto 

humánním, byť trošku podezřelým přístupem představovat 

ostrůvek pozitivní deviace. A ty, kteří nevěří, že to je vůbec 

možné, nebo si dokonce myslí, že jde o nesmysl, prosím, aby 

zkusili knihu bez předsudků alespoň prolistovat.  

 

Ze zkušeností dětského psychologa 
Mertin, Václav, 

 

Výchova spočívá v neustálém hledání optimální cesty dítěte k 

dospělosti. Nebývá úplně přímá ani jednoduchá, netroufáme si 

odhadnout její výsledek, nicméně je plnou zodpovědností nás 

dospělých, tedy především rodičů a učitelů, abychom dítě 

dovedli ke zralosti. Měli bychom tuto zodpovědnost přijmout v 

plném rozsahu, a neměli bychom ji dítěti předávat dřív, než se z 

něj stane mladý dospělý. Moderní doba klade na nás a naše děti 

stále vyšší nároky. Mnohé z úkolů, které s dětmi řešíme v 

průběhu útlého dětství a školní docházky, jsou věčné povahy, 

setkávaly se s nimi minulé generace, některé se však objevují 

nově. Přemýšlíme o způsobech, jak děti lépe vychovávat a 

vzdělávat, aby v dospělosti obstály. Sami přitom musíme měnit 

své názory a postoje. Autor knihy vychází ze svých dlouholetých 

zkušeností dětského psychologa a nabízí nám konkrétní 

odpovědi na otázky, které hledáme, ale i na ty, které bychom 
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měli hledat. Snadnou orientaci v publikaci umožňuje přehledné 

členění textu pomocí abecedně řazených hesel. Kniha je určena 

v první řadě rodičům, prarodičům, ale zajímavá může být také 

pro pedagogy.  

 

Blázen 
Klimko-Dobrzaniecki, Hubert, 

 

Osm podmanivých povídek, v nichž autor vzpomíná na svůj 

rodný kraj, jenž se stal jakousi branou pro překročení hranic a 

tím i ke vstupu na české území. V popředí dějů v téměř 

zázračných metafyzických proměnách jsou lidé se svými sny, 

přáními a nadějemi, jež však v okamžiku, kdy mají být 

realizovány, narážejí na řadu obtíží. Bez této touhy by se ovšem 

život stal nesnesitelným... Dobrzaniecki se vrací do dětství, 

proto využívá a "oprašuje" bohatou představivost těchto let a 

může tak s neobyčejnou lehkostí a půvabem vyprávět o tom, co 

osobně zažil, i o tom, co jen slyšel a týká se to vzdálené 

minulosti. Autorova domovina se ale stává i jevištěm, v němž se 

dotýkají hranice tří kulturních proudů: toho domácího, dále pak 

německého vlivu zaniklého po skončení druhé světové války a 

poté i nástupu nedaleké české přítomnosti, jež byla mnohdy 

vnímána i jako prvek obtížného soužití.  

 

Hořící nebe 
Tajovská, Iva, 

 

Příběh situovaný do východních Čech volně navazuje na 

autorčin román Odpusť, že jsem se vrátil a přibližuje osudy lidí, 

kteří jsou po prodělaném strádání během první světové války o 

více než dvacet let později znovu konfrontováni s dopady 

válečných útrap. Sleduje, jak chatrnou skořápku propagandou 

prezentovaného poklidného a bezpečného života v protektorátu 

nahlodávají sílící represe gradující během heydrichiády a 

likvidace odbojového a později i partyzánského hnutí.  

 

O nebi a zemi, aneb, Meteorologické pohádky 
Bakonyi Selingerová, Ludmila, 

 

Jak vlastně vzniká duha? Proč zapadá slunce? Jak drží mraky na 

obloze? ... Také máte doma malého zvědavce, který rád zkoumá 

vše, co nás obklopuje? Otevřete knihu a vydejte se spolu až ke 

hvězdám. Kniha vypráví příběhy o nebeských tělesech a 

meteorologických jevech. Děti si hravou formou osvojí základní 

informace o jevech kolem sebe, zjistí mnoho zajímavostí a 

dostanou pobídku k vlastnímu pozorovaní a experimentům. Je 

určena všem nadšeným průzkumníkům předškolního i mladšího 

školního věku.  
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Z říše krále Sedmilháře 
pohádky naruby a všelijak jinak 

Žáček, Jiří, 

 

Kniha přenese děti do fantastického světa krále Sedmilháře. Jak 

to v takovém království vypadá, zachytil ve svých ilustracích 

malíř Milan Janáček, a co všechno se tam stalo i nestalo, vypráví 

Jiří Žáček. K tomu, aby se dostal do říše krále Sedmilháře, 

potřeboval nespoutanou fantazii. Od prvního slova se v každé 

pohádce střídá jedno překvapení za druhým, vtip přebíjí vtip a 

ohromení se vzápětí mění ve veselý smích. Není divu. Vždyť 

jsou to ty nejzábavnější pohádky naruby. Platí v nich pravidla 

jako při hře na schovávanou, a to mají děti rády.  

 

Do Afriky za sebepoznáním 
Báťa, Karel, 

Poutavý cestopis, ve kterém autor popisuje největší zážitky ze 

svých cest po Africe. 

 

„Cestování je pro mě vášeň. Na cestách opouštím staré 

stereotypy. Opouštím bezpečí domova a otevírám se 

neznámému. Zvu tím do života často i nebezpečné a extrémní 

situace. Interakcí s novým prostředím čelím svým strachům a 

lépe tak poznávám sám sebe. Cizí země a cizí lidé mi slouží jako 

zrcadlo, které mi ukazuje skryté části mé duše. 

Zvu tě se mnou na výpravu na vzrušující Safari v zemích jižní 

Afriky. Vyprav se se mnou k prameni Modrého Nilu objevovat 

kulturní bohatství Sudánu a Etiopie. Prožij se mnou noci v 

poušti pod hvězdnou oblohou, kde jsem se cítil daleko lépe než v 

luxusním hotelu. Poznej, že v zemích, do kterých vládní 

organizace nedoporučují cestovat, můžeš potkat ty nejvřelejší 

obyvatele. Zažij se mnou zkoušku trpělivosti při čekání na 

dopravní prostředky či vyřízení imigračních formalit. Otevři se 

nepoznanému!" 

 

Do švestek jsme doma 
příběh poúnorového exilu 

Nekola, Martin, 

 

Jaké nástrahy číhaly na uprchlíky po únoru 1948, jak těžký byl 

pobyt v uprchlických táborech, cesta na druhý konec světa a 

zvykání si na neznámé prostředí? To vše se čtenáři dozví v 

příběhu fiktivní rodiny Novákových, který je však postaven na 

reálných základech. Otec novinář, stoupenec masarykovské 

demokracie, je záhy po komunistickém puči přinucen 

okolnostmi odejít spolu s manželkou a dvěma malými dětmi do 

zahraničí. Na několik měsíců uvíznou v německém táboře a 

čekají na možnost vystěhovat se dál. Nakonec odjedou do daleké 

Austrálie, která na přelomu 40. a 50. let vítala evropské exulanty 

s otevřenou náručí. Přesto nebyly začátky jednoduché.  
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Konec školní nudy 
didaktické metody pro 21. století 

Sieglová, Dagmar, 

 

Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této knize 

nástroj, pomocí kterého aktivně zapojí své žáky a studenty do 

vyučování, a to prostřednictvím interaktivních technik a na ně 

navazujících metod zaměřených na rozvoj klíčových dovedností. 

Jedná se například o metody brainstormingové a evokační, 

kognitivní a vizualizační, kinestetické, komunikační, 

dramatizační a kompoziční. Cílem knihy je podpořit 

pedagogickou praxi v současné době globalizace, informačního 

boomu a sociálních médií, kdy dosavadní metody výuky 

pozbývají na účinnosti.  

 

Toulky Krkonošemi 
Tesařová, Jana 

 

Horskou pěšinou po méně známých, ale o to zajímavějších 

koutech Krkonoš. Krkonoše jsou protkány kamennými chodníky 

i téměř neznatelnými pěšinkami, ale také moderními 

zpevněnými cestami. Stačí z nich však odbočit a vaše chodidla 

se budou pohupovat po měkkých lesních cestách a mechem 

obrostlých chodnících. Přijměte pozvání na několik toulek, které 

vedou do míst neznámých a dávno zapomenutých, za nimiž se 

schovává nespočet krás pro toho, kdo nechce jít s davem a 

přichází do nejcennější české přírody v tichosti a s pokorou. V 

knize najdete náročné i pohodové výšlapy pro každé roční 

období a inspiraci při plánování výletů do méně známých, ale o 

to zajímavějších koutů Krkonoš.  

 

Trikolora 
Šinkovský, Martin, 

 

Sledujte malý příběh ve víru velkých dějin!“ Na konci roku 1989 

byl mráz, který zalézal za nehty. Přesto byly ulice českých a 

slovenských měst plné lidí, kteří už měli plné zuby komunistické 

diktatury. Jak tyto společenské kotrmelce a dobu plnou 

elektrizujícího napětí i prvních svobodných nádechů po mnoha 

letech vnímá parta desetiletých dětí? Jak revolucí žije jejich 

malé sídliště na okraji malého okresního města? Kde sehnat 

trikoloru? Proč se už učitelům neříká „soudruhu“? A kdo je to 

ten Havelnahrad?  

 

Zeď 
jak jsem vyrůstal za železnou oponou 

Sís, Petr, 

 

Již třetí dotisk kultovní knihy v New Yorku usazeného českého 

výtvarníka a spisovatele. Celobarevné vydání kombinuje kresby, 

komiks a autentické obrazové deníky. „Knížka Petra Síse je 
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povinnou četbou pro děti (i jejich rodiče), které si myslí že 

svoboda je jednoznačně daná věc.“  

 

A 
Čech, Pavel, 

 

V knize zve autor všechny čtenáře na dobrodružnou výpravu do 

potemnělého města za zdí, a to v příběhu utkaném z jeho bohaté 

fantazie. Knížka čtenářům nabízí nadčasové podobenství o 

nesvobodě, o autoritářském systému. Kniha je držitelem ocenění 

Fabula Rasa za rok 2017 - nejlepší český komiks a Zlatá stuha  

 

Češi 
1989 : jak se stal Havel prezidentem 

Kosatík, Pavel, 

 

Pohled do nitra sametové revoluce. Po letech komunistické 

totality vzniká něco nového, není ale úplně jasné co. Na první 

jednání Občanského fóra s komunistickým premiérem 

Ladislavem Adamcem nebyl Václav Havel ještě ani připuštěn, ta 

další už se odehrávala s ním v čele...  

 

Dopravní značky 
Růžek, Miroslav, 

 

Bez znalosti dopravních značek a situací se dnes neobejde nikdo. 

Setkáváme se s nimi od svých prvních kroků mimo domov. 

Připravili jsme pro malé děti výběr nejpotřebnějších dopravních 

značek a situací, které by měly znát pro svůj bezpečný pohyb v 

silničním provozu. Kniha je vhodná pro děti od čtyř let.  

 

Gentleman Jack 
Choma, Anne 

 

Anniny pozoruhodné deníky, částečně napsané v tajném kódu, 

podrobně popsaly její nejniternější myšlenky na vše od sexu, 

menstruace a peněz, po vztahy, politiku a společnost.Otevřel se 

nám nový do té doby neznámý svět Anne, odhodlané 

prozkoumat svou lesbickou sexualitu. Anglický text.  

 

Les Petits Macrons 
Colorful French Confections to Make at Home 

Gordon, Kathryn 

 

Anglicky psaná kuchařka zabývající se recepty na pečení 

makronek.  
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Novým Zélandem od severu k jihu 
za přírodními divy na druhé straně světa 

Šimánek, Leoš, 

 

LEOŠ ŠIMÁNEK s manželkou Lenkou se dohodli s bratrem a 

švagrovou, že se opět po roce setkají na chalupě v Orlických 

horách, aby jim tam líčili další zážitky z cest. Tentokráte přišlo 

na řadu tříměsíční putování po Novém Zélandu – několik dní si 

pak vyprávěli o jednom z nejhezčích koutů naší planety. Ostrovy 

dlouhého bílého mraku – tak Maorové, původní obyvatelé 

Nového Zélandu, svou zemi nazývají – navštíví každým rokem 

množství turistů, ale jen málokdo k protinožcům vyrazí v zimě. 

To Šimánkovi věděli, se synem a dcerou odcestovali v našich 

letních měsících a zažili tamní úžasnou přírodu ještě zajímavější. 

Geotermální oblasti na Severním ostrově byly v oblacích páry 

naprosto fascinující a čerstvě zasněžené velehory Jižního ostrova 

vypadaly ještě mohutněji. Leoš Šimánek s rodinou procestovali 

oba ostrovy doslova křížem krážem nejenom autem, nýbrž i 

pěšky, koňmo a v kanoi. Užili si perfektního lyžování na svazích 

mohutných vulkánů a v Jižních Alpách podnikli túru k nejvyšší 

hoře souostroví.  

 

Bibi a Bubi 
prázdniny v sedle 5. díl 

Caspari, Tina, 

 

Bibi a Bubiho čeká šest dlouhých prázdninových týdnů. Jak s 

nimi co nejlépe naložit?  

 

Čarodějova nevěsta 
7. díl 

Yamazaki, Kore 

 

Ne vždycky všechno vyjde podle plánu. Čise na Eliase omylem 

použije spací zakletí a teď nemůže přijít na způsob, jak ho 

probudit. A ideálně přitom sama neusnout. Protože v říši snů na 

ni čeká velké nebezpečí.  

 

Čarodějova nevěsta 
8. díl 

Yamazaki, Kore 

 

Čise se podařilo zastavit řádění draka, avšak za velkou cenu. 

Drak ji proklel a jak známo, dračí prokletí je nezlomitelné. 

Existuje jen jediné řešení, ale pokud by na něj Čise přistoupila, 

její dosavadní život by se převrátil naruby  
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Deset malých černoušků (Audiokniha) 
Christie, Agatha, 

 

Nejznámější detektivka slavné autorky v mistrném podání 

Vladimíra Čecha  

 

Hedvábná past 
Harasimová, Markéta, 

 

Psychologický krimithriller Je jako démon – udeří a zmizí. 

Bestiální zabiják mladých žen dává kriminálce pořádně zabrat. 

Úkolem energické kapitánky Niny je spolu s novým parťákem 

Štěpánem vraha dopadnout, ale mají žalostně málo vodítek. A 

stejně tak i podezřelých. Psychopatický zločinec je mistrem v 

zametání stop, a kriminalisté se mu navzdory horečné aktivitě 

nemůžou dostat na kobylku. S každou další vraždou roste jejich 

netrpělivost a také zmatek – jde opravdu o jednoho zabijáka? 

Nina, která od rozvodu žije se svými rodiči a osmiletou dcerou, 

dělá vše pro uzavření mrazivého případu, a současně čelí bouři 

ve svém osobním životě. Po lekci, kterou jí uštědřil bývalý 

manžel, striktně odmítá vážný vztah a vystačí si s občasným 

erotickým úletem. Když však na scénu vstoupí Štěpán, který 

okolo rusovlasé policistky se zájmem krouží, poznamenají její 

pevné rozhodnutí trhliny. S buldočí tvrdohlavostí ale nabízenou 

lásku odmítá a dál soustředí plnou pozornost na vyšetřování. V 

tom se přece jen objevují nové a překvapivé skutečnosti. Nina 

však netuší, že hraje důležitou roli ve hře démonického vraha, 

který chystá promyšlenou past...  

 

Zahradníkův rok (Audiokniha) 
Čapek, Karel, 

 

Knihu Karla Čapka s originálními ilustracemi jeho bratra Josefa 

„pro poučení všem zahrádkářům“ jistě není třeba dlouze 

představovat. Úsměvně milé vyprávění autora coby zkušeného 

zahrádkáře, nabízí čtenářům kromě radosti a pobavení i 

množství zahradnických rad a návodů. Z vlastní zkušenosti nás 

autor varuje před úskalími, která zahradnické práce po celý rok 

přinášejí. Kniha Zahradníkův rok nás učí i pokoře k přírodě a 

zahradničení obzvlášť.  

 

Chlapec v parku 
Grayson, A. J. 

 

Dylan Aaronsen, prodavač v obchodě se zdravou výživou, 

příležitostný básník a životní samotář balancující na prahu 

středních let, chodí během své obědové přestávky každý den do 

stejného parku, kde si užívá okolního klidu a baví se sledováním 

kolemjdoucích. Všimne si zde také malého osamělého chlapce, 

který se pravidelně objevuje na vyšlapaném plácku u zdejšího 
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jezírka. Čím bedlivěji ho ale sleduje, tím víc je mu jasné, že s 

chlapcem není všechno v pořádku. Připadá mu apatický, a když 

od jisté chvíle začne na jeho pažích pozorovat modřiny, 

uvědomuje si, že musí jednat. To, co byl zpočátku jen běžný 

zájem, se rázem mění v posedlost a Dylan se vydává na temnou 

a děsivou cestu, na jejímž konci má nalézt cosi, co celý jeho 

dosavadní život obrátí vzhůru nohama. Pravda je totiž ještě 

mnohem horší, než si kdy vůbec dokázal představit…  

 

Stříbrná hvězda 
Walls, Jeannette, 

 

Sedmdesátá léta v malém městečku v Kalifornii. "Bean" 

Holladayové je dvanáct a její sestře Liz patnáct, když jejich 

psychicky nevyrovnaná matka odejde z domova a zanechá jim 

jen pár dolarů. Aby se vyhnuly dětskému domovu, rozjedou se 

dívky do Virginie, kde v polorozpadlém rodinném sídle žije 

jejich ovdovělý strýc Tinsley. U něj sestry naleznou nový 

domov a dozvídají se o historii své rodiny. Přivydělávají si prací 

pro Jerryho Maddoxe, předáka v místní továrně, který šikanuje 

podřízené, nájemníky, své děti i manželku. Bean do nového 

prostředí postupně zapadne, ale Liz se stahuje víc a víc do sebe - 

a pak mezi ní a Maddoxem k něčemu dojde...  

 

Štěstí na míru 
kolik štěstí můžeme mít? 

Toman, Ivo, 

 

Jste dost šťastní? Vyzkoušeli jste líbivé tajemství přitažlivosti, 

mentalitu hojnosti, ezoteriku, ... a nic? Zapomeňte na líbivé 

"pozitivní" řeči. Být šťastný totiž není žádné tajemství. Je to 

obyčejná smysluplná práce na sobě. Mnoho příkladů vám ukáže, 

jak si zvýšíte své krátkodobé i dlohodobé pocity štěstí. Budete 

překvapeni šokujícími pravdami o lidském štěstí. Dokonce si své 

štěstí můžete ušít na míru. Jak? O tom je tato kniha. 

 

Vnitřní hlas 
Freeman, Brian, 

 

Bratr zavražděné mladé ženy zjišťuje, že vrah je odsouzen na 

doživotí jen na základě zmanipulovaného vyšetřování. Poté, co 

na nesrovnalost upozorní, potřebuje jednat rychle a vraha 

usvědčit. Dříve, než bude pozdě a dojde k dalším vraždám.Sestra 

vyšetřovatele Frosta Eastona byla zavražděna, stejně jako 

dalších šest mladých žen, sériovým vrahem Rudym Cutterem. 

Ten si za své činy odpykává doživotí. Frost ale nyní zjišťuje, že 

Cutter byl usvědčen jen na základě zmanipulovaného svědectví, 

neboť jeho kolegyně Jess, hlavní vyšetřovatelka případu, 

nedokázala najít proti Cutterovi žádné jiné usvědčující důkazy. 

Před Frostem je životní dilema. Nakonec se rozhodne, že na 

podvod při vyšetřování upozorní. Cutter je propuštěn pro 

nedostatek důkazů. Frosta, který se okamžitě pouští do vlastního 
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vyšetřování, kontaktuje novinářka Eden, která se soustavně 

několik let Cutterovými vraždami zabývala. Společně se snaží 

najít takové důkazy, které by vraha dostaly za mříže 

nezpochybnitelně. Mají však málo času. Cutter se chystá 

pokračovat ve svém vražedném jednání dál...  

 

Božka, aneb, Když domácnost řídí stroj na průšvihy 
Toman, Ivo, 

 

Humorné a zároveň skutečné příběhy uklízečky, která svou 

hloupostí a nešikovností předčí veškerá vaše očekávání. 

Představte si člověka, který chce získat paní na úklid, protože 

touží po rodinném štěstí, klidu a pořádku v domě. Jenže místo 

toho získá nepředvídatelný stroj na průšvihy – ženu s talentem 

na katastrofy jménem Božka. Jakmile poznáte Božku, budete se 

radovat, že tato lidská kalamita nebyla u vás doma. Myslíte, že 

vás už nic nemůže překvapit? Pak se začtěte do neuvěřitelných 

příběhů, nad kterými zůstává rozum stát. Nastupuje Božka… Ivo 

Toman je autor čtrnácti populárně naučných knih. Kniha 

Kurvítka v hlavě získala ocenění Český Bestseller za rok 2018 v 

kategorii Odborná literatura pro dospělé. Humoristická kniha 

Božka je autorovou prvotinou na poli beletrie.  

 

Dítěti vstříc 
teorie literatury pro děti a mládež 

 

Proč vznikají dětské knížky? Jak můžeme literaturu pro děti 

definovat? V čem je specifický způsob, jak děti čtou? Existuje 

vůbec něco jako zvláštní literatura pro děti? A pokud ano, není 

nutně horší než ta pro dospělé? Tyto a mnohé další otázky se 

snaží z různých perspektiv zodpovědět texty shromážděné v 

antologii Dítěti vstříc, která přináší překlady vybraných textů z 

novější anglofonní teorie literatury pro děti a mládež. Výbor 

předkládá českým čtenářům texty, které čerpají z široké palety 

metodologických východisek, a snaží se tak obohatit českou 

diskusi o knihách pro mladé čtenáře.  

 

Důchodkyně nestřílejte 
Mlynářová, Marcela, 

 

„Slovo ,důchodkyně´ automaticky vyvolává představu babky v 

šátku, tmavých šatech a polobotkách prošlápnutých nejméně 

dvěma generacemi, která na hřbitovní lavičce při nostalgických 

vzpomínkách přivyká prostředí. Současnost je ale jiná. Dnešní 

ženy-důchodkyně, zbavené pout stereotypního zaměstnání, 

nikdy nekončícího zajišťování chodu domácnosti, nevděčné 

výchovy dětí a manžela, který si pod tlakem zbytku mízy našel 

(bohudík) mladší, začínají konečně žít. Mají čas na sebe i na své 

záliby, mají šarm i eleganci, a především díky životním 

zkušenostem schopnost vnímat svět kolem sebe s humorným 

nadhledem...“ Autorka živě přibližuje současnou ženu po 

šedesátce, která je však babičce na plný úvazek značně vzdálena. 
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Její úsměvné a s lehce provokujícím sarkasmem podané příhody 

věrohodně potvrzují, že není podstatný věk, ale přístup k životu.  

 

Jak jsi mohla 
Perks, Heidi, 

 

Napínavý psychothriller anglické autorky o dvou ženách 

rozdělených děsivou ztrátou, které možná opět spojí těžké 

hledání pravdy.Harrieta a Charlotta byly nerozlučné přítelkyně, 

až do jedné osudové noci, kdy se na školní slavnosti ztratila 

Harrietina dcera Alice. Charlotta totiž měla na ni a tři svoje děti 

ten večer dohlížet, nespustila je z očí, a přesto se jim podařilo 

vytratit se, a když se konečně vrátili, Alice s nimi nebyla. 

Rozbíhá se policejní vyšetřování, všichni se snaží pomoci a 

Charlotta se ani neodvažuje Harrietě nabídnout oporu. Když obě 

ženy začne vyslýchat policie, najednou se ukazuje, že někdo lže 

a snaží se skrýt pravdu. Kdo neříká všechno? Proč se všichni 

bojí pravdy?  

 

Jak maminka vyprávěla o 20. století 
Vetešková, Michaela 

 

Každý večer se děti těší na maminčino vyprávění. Nečekají však 

klasické pohádky, ale kouzelné příběhy, které maminka zažívá 

při své práci. Rozhlasová reportérka se dostává na místa spjatá s 

historií naší země a dětem pak přibližuje významné historické 

události. V sedmi reportážních pohádkách Michaela Vetešková 

představuje milníky českých dějin 20. století – první světovou 

válku, vznik Československa, mobilizaci, únorový převrat či 

dění v roce 1968. Knihou prochází „vysvětlovníček“, v němž 

jsou stručně popsána fakta objevující se v pohádkách. Věnuje se 

osobnostem, například prezidentům Tomáši G. Masarykovi, 

Edvardu Benešovi, K. Gottwaldovi, i událostem, jako je 

podepsání mnichovské dohody, nebo institucím, včetně Českého 

rozhlasu.  

 

Stručné dějiny Hnutí 
Hůlová, Petra, 

 

Ve svém posledním, tentokrát dystopickém románu Stručné 

dějiny Hnutí nás Petra Hůlová prostřednictvím vypravěčky 

Věry, lektorky převýchovné instituce Hnutí, nesmlouvavě a se 

suverénním tahem uvádí do světa blízké budoucnosti. Ten je 

podřízen ideologii radikálního humanismu, který lektorka Věra 

ve své Instituci uvádí do praxe. Věřin popis života v Instituci je 

zároveň popisem praktik a vzestupu Hnutí, které je odhodláno 

jednou provždy skoncovat s pohledem na ženu jako na tělo. 

Hodnota ženy je věcí jejích vnitřních, nikoli vnějších kvalit. 

Sexuální přitažlivost založená na fyzické atraktivitě a mládí je 

neetická. Klienty převýchovných Institucí se stávají muži, kteří 

to nechápou. Zapálená vypravěčka nenechává nikoho na 
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pochybách, že ve jménu tohoto dobra nejsou na překážku ani 

zcela mimořádné oběti.  

 

Ve skříni 
Semotamová, Tereza, 

 

Hlavní hrdinka nové prózy Terezy Semotamové žije v 

nespokojeném vztahu v cizině; po nevyjasněné smrti partnera se 

vrací do rodné země, kde však nemá kde žít (ostatně ani neví 

jak), a tak vezme zavděk skříní, kterou její sestra hodlá vyhodit. 

Skříň umístí do vnitrobloku a nastěhuje se do ní. Bizarní 

východisko textu se postupně stává metaforou hledání prostoru 

na tomto světě, do nějž se projektuje vztah k rodině, mužům, 

kamarádům, k sobě samé. Jsme svědky hrdinčina boje o holou 

existenci; vypravěčka jej sice vytěsňuje, nakonec však není 

zbytí. Léto totiž končí a do skříně zatéká. Bezejmenná 

vypravěčka nás provádí svou životní krizí, do níž vyústil 

nedávno skončený trýznivý partnerský vztah. Její vyprávění 

však nezabředává do nějaké uvzdychané sebelítosti (jíž se 

podobný typ psaní tak často nedokáže vyhnout), a to především 

díky živosti jazyka, prodchnutého slangovými obraty, 

popkulturními narážkami, všemožnými hříčkami, do nějž se 

ovšem tu a tam vlamují i „vyšší“, abstraktnější polohy, zejména 

v reflexivních, až meditativních pasážích, které tvoří jakýsi 

refrén vypravěččina monologu. Před čtenářem se tak postupně 

skládá jakási tragikomická mozaika, v níž se odráží jedna etapa 

života mladé ženy, etapa plná nálezů a ztrát, strnulosti, ale také 

odhodlání žít jinak a touhy po lásce.  

 

Výstup Jižní věží 
výbor z publicistiky 

Topol, Jáchym, 

 

Básník a prozaik Jáchym Topol se v uplynulých třech 

desetiletích uplatňoval též na poli žurnalistiky. Jako redaktor je 

spojen s časopisy Jednou nohou / Revolver Revue, Sport, 

Informační servis a Respekt, později se několik let podílel na 

chodu kulturní rubriky Lidových novin. Coby reportér, 

recenzent, komentátor, glosátor a esejista přispíval i do mnoha 

dalších periodik. Kniha Výstup Jižní věží nabízí v 

chronologickém pořadí obraz různých poloh vývoje jeho 

novinářské práce. Odhaluje témata, která ho trvale přitahují a k 

nimž se opakovaně vracel, a mimo jiné tak rozkrývá zajímavé 

vazby mezi Topolovým rukopisem publicistickým a 

beletristickým. Výbor uspořádal Ivo Říha ve spolupráci s 

autorem. Součástí svazku je úplná bibliografie publicistických 

textů Jáchyma Topola.  
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Johana 
Dostálová, Zuzana, 

 

Jedenácté narozeniny chce Johana oslavit se svou nejlepší 

kamarádkou Simonou, protože je mají ve stejný měsíc. Johanina 

máma cvičí džezgymnastiku a je krásná. Na tátu si Johana moc 

nepamatuje, zato s babičkou tráví spoustu času. Ta jí vypráví o 

tom, co bylo, a dovede zahnat veškeré obavy. Johanu ale vlastně 

kromě pitomého spolužáka Radka Hadraby a tajného obsahu 

babiččiny krabičky nic netrápí… Bude to stejné i za třicet let? 

Svěží román civilně a bez okázalosti mapuje třicet roků v životě 

dívky narozené v polovině 70. let. Mohlo by se zdát, že se v ní 

nic dramatického neděje, přesto však Johana vypovídá o 

historických událostech i osobních prožitcích leckdy 

výmluvněji, než dovedou zachytit vypjaté scény. Johana nese i 

svérázný literární rukopis. O jednotlivé dekády se postaraly tři 

výjimečné autorky.  

 

Lili Větroplaška 
3. díl Delfíni v ohrožení! 

Stewner, Tanya, 

 

Lili jede k moři. Smí si vzít sebou svého kamaráda Lukáše, ale 

své schopnosti musí nechat doma. Její máma totiž chce, aby z 

nich na dovolené byla úplně normální rodina. Nikdo si nesmí 

všimnout, že Lili umí mluvit se zvířaty. Jenže pak se v Severním 

moři náhle objeví delfíni. Hluk velkých zaoceánských parníků je 

vychýlil z kurzu. Ve studených vlnách Severního moře nemůžou 

přežít! Lili nemá na vybranou, musí se alespoň pokusit o jejich 

záchranu… Další napínavý příběh z oblíbené série o odvážné 

Lili zahřeje u srdce i rozesměje! Kniha je určena pro čtenářky od 

8 let.  

 

Lili Větroplaška. 
4. díl Šimpanzi nejsou ledajaké opice! 

Stewner, Tanya, 

 

Další kniha veselé série o holčičce Lili, která umí mluvit se 

zvířaty, a tentokrát chce zachránit opuštěného šimpanze.Zvířecí 

tlumočnici Lili čeká další detektivní práce. V parku objeví 

vyhublého ustrašeného šimpanze. Schopnost mluvit zvířaty jí 

tentokrát není nic platná: opičák je nedůvěřivý. Co se mu stalo? 

Stopy dívku zavedou k tajemnému milionáři, který ve svém 

domě skrývá sbírku exotických zvířat.  

 

Lili Větroplaška 
1. díl Se slony se nemluví! 

Stewner, Tanya, 

 

Lili má tajemství – umí mluvit se zvířaty. Všechna ji nesmírně 

milují. Zato s dětmi je to horší. Lili se jich radši straní. Bojí se, 

že ji spolužáci budou považovat za blázna, a tak své tajemství 
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velice dobře střeží. Ale pak se seznámí s tím nejbáječnějším a 

nejvtipnějším klukem z celé školy, po němž šílí úplně všechny 

holky, a ukáže se, že i on něco tají! Lukáš je totiž nadprůměrně 

inteligentní, ale předstírá, že je úplně obyčejný, průměrný žák, 

aby ho ostatní nepovažovali za šprta. Stanou se z nich opravdoví 

přátelé. Když se při návštěvě zoologické zahrady dozvědí, že 

slonici Martu, která bůhvíproč propadá záchvatům zuřivosti, 

chtějí navždy uspat, Lukáš Lili vysvětlí, že slonici může pomoct 

jen a jen ona.  

 

Logoz, aneb, Robert Holm, marketér dánský 
Zábranský, David, 

 

Robert Holm, dánský odborník na značky, se po návštěvě čínské 

Šanghaje rozhodne změnit svět. S pomocí sociálních sítí se mu 

podaří spustit nové stěhování národů. Rozdělené společnosti se 

skutečně rozdělují, mezi lidmi začínají vyrůstat zdi. Kvalita 

životního prostředí se zlepšuje. V syrské polopoušti prosperuje 

Nový Berlín.  

 

Milada Horáková 
justiční vražda 

Ivanov, Miroslav, 

 

Proces s Miladou Horákovou a s jejími dvanácti kolegy začal 31. 

května 1950. Jak ukazují nedávné studie, Horáková byla zabita 

zvláště brutálním způsobem, když ji nechali několik minut dusit 

se s provazem okolo krku. Příčiny, průběh, pozadí a důsledky 

tohoto politicky narežírovaného procesu na základě archivních 

dokumentů vylíčil a přiblížil spisovatel literatury faktu dr. 

Miroslav Ivanov a je otřesným svědectvím o atmosféře 

padesátých let.  

 

Muž na pokraji vzplanutí 
haiku z diáře 2017-2018 

Hájíček, Jiří, 

 

Úspěšný spisovatel Jiří Hájíček (nar. 1967) je v české literatuře 

zaveden především jako autor povídek a románů. Kdysi však s 

verši začínal. I v posledních letech se příležitostně věnuje poezii, 

právě ve formě haiku, z nichž nakladatelství Host přináší tento 

komorní výbor nazvaný Muž na pokraji vzplanutí. „Píšu na 

kousek papíru první slova dne. Někdo si po ránu luští sudoku, 

aby rozcvičil mozek, já si píšu haiku. Mysl je po ránu zvláštně 

zastřená a zároveň rozjitřená. Bývá skoupá na slovo, a to je pro 

takové psaní dobře,“ říká o své práci autor. Postřehy a 

momentky ze života. Miniatury, útržky dnů a příběhů, drobné 

imprese, atmosféry. Verše připsané k poznámkám o odjezdech 

vlaků a čteních, poznámky k „odjezdům v lásce“.  
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Probudím se na Šibuji 
román 

Cima, Anna, 

 

Když se sedmnáctiletá Jana dostane do vysněného Tokia, 

nejraději by zde zůstala navždy. Záhy se přesvědčí o tom, jak 

nedozírné následky může takové přání mít. Ocitne se totiž 

uzavřená v magickém kruhu rušné čtvrti Šibuja. Zatímco mladší 

podoba Jany bloudí městem, zažívá podivuhodné situace a hledá 

cestu domů, čtyřiadvacetiletá Jana v Praze studuje japanologii, 

usiluje o stipendium do Tokia a společně se starším spolužákem 

si láme hlavu nad překladem japonské povídky. Osud jejího 

autora, donedávna zapomenutého spisovatele Kawašity, bude 

mít na vývoj událostí větší vliv, než by kdy obě Jany čekaly… 

Čtivě a svěžím hovorovým jazykem napsaný román mladé 

debutujcí japanoložky je o hledání cesty k odlišné kultuře, o 

nejednoznačnosti reálného světa a o ošemetnosti splněného snu. 

„Pozoruhodná próza, která vydatně obohacuje spektrum 

současné české literatury. Vyznívá i jako určitá verze 

univerzitního románu, což je žánr, který v českém literárním 

prostředí až překvapivě absentuje. Nesporný autorčin talent vede 

k pocitu, že by nemusela nutně zůstat jen autorkou jedné knihy.“ 

Petr A. Bílek  

 

Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství 
 

O čem snil Rychlonožka před tím, než se stal členem Rychlých 

šípů? Vypátrá Jindra Hojer, čím Jarka Metelka urazil Černé 

jezdce? Kdo všechno se skrývá pod maskou Široka? Odkud znal 

Červenáček bratry Mašíny? Dokáže Jeremiáška zachránit 

Řehoře Samsu? Uspěje Bratrstvo kočičí pracky v soutěži 

swingových orchestrů? Co zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v 

New Yorku? Všechny odpovědi naleznete v tomto albu, na němž 

se novými krátkými komiksy ze života Rychlých šípů podílela 

padesátka nejlepších současných tvůrců z Česka a Slovenska. 

Mezi žánrově i výtvarně pestrými pracemi tak nechybí příběhy 

Lucie Lomové, Pavla Čecha, Jozefa Gertliho Danglára, Jiřího 

Gruse, Karla Jerieho, Tomáše Kučerovského, Karla Osohy, 

Jiřího Petráčka nebo Martina Šútovce. Vedle komiksové části 

pak kniha obsahuje také několik textů předních znalců 

tuzemského komiksu, kteří příběhy Mirka Dušína a jeho přátel 

zasazují do širších souvislostí. Publikace vychází u příležitosti 

80. výročí vzniku slavného komiksu o Rychlých šípech.  

 

Selekce (Audiokniha) 
Cass, Kiera, 

 

Pro dívky je Selekce životní šancí. Příležitostí k útěku od života, 

který jim byl stanoven od narození. Být obklopena světem 

třpytivých šatů a drahocenných šperků. Žít v paláci a soutěžit o 

srdce krásného prince Maxona. Ale pro Americu to znamená 
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otočit se zády ke své tajné lásce Aspenovi, který je o kastu níž 

než ona. Nechce se jí odejít z domova a vstoupit do nelítostné 

soutěže o korunku.  

 

Vzduch je naše moře 
historie českého a československého letectví v komiksu 

Šorel, Václav, 

 

Československé a české letectví v komiksu. Publikace Vzduch je 

naše moře aneb České a československé letectví v komiksu si 

dává za cíl zmapovat komiksovou formou osudy lidí, kteří se 

zasloužili o rozvoj našeho letectví. Osudy jednotlivých aktérů 

jsou vždy doplněny historickým úvodem do děje. Kniha začíná 

mýtickými postavami Víta Fučíka-Kudličky a slovenského 

mnicha Cypriána, tvůrce prvního herbáře na Slovensku. 

Pokračuje prvními doloženými aktéry českého letectví v podobě 

Jana Kašpara a Boženy Laglerové, první světovou válkou, 

letectvím v naší republice do roku 1939, následnou okupací a 

Slovenským státem. Pokračuje druhou světovou válkou a přes 

éru komunismu v Československu až po současnost. Kniha je 

doplněna souborem dobových fotografií a bokorysů letadel, 

které se významnou měrou podílely na historii českého a 

československého letectví.  

 

Zatím dobrý 
Novák, Jan, 

 

Je to největší příběh studené války. Pětice mladíků s pistolemi se 

postavila po zuby ozbrojené dvacetitisícové armádě 

východoněmecké Volkspolizei a prostřílela se do svobodného 

Západního Berlína. Příběh bratří Mašínů a jejich rodiny vyprávěl 

spisovatel Jan Novák v románu Zatím dobrý jako strhující, 

napínavý western, za který získal cenu Magnesia Litera pro 

nejlepší knihu roku. Teď se jeho scénáře chopil výtvarník 

Jaromír 99 a vytvořil dramatický a vizuálně působivý komiks ve 

svém osobitém, noirovém stylu.  

 

Závod s časem 
(99 nejrychlejších fejetonů) 

Boučková, Tereza, 

 

Tereza Boučková píše fejetony přes dvacet let. Výběr toho 

nejlepšího v knížce s výmluvným názvem Závod s časem tvoří 

fejetony z knihy Jen tak si trochu schnít a dále texty psané pro 

deník Metro a časopis Reportér.  

 

Banderovci 
politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou 

propagandou, návaznost na hybridní konflikt v současnosti 

Řepa, Tomáš, 

 

Publikace komplexně pojímá fenomén banderovců (OUN a 
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UPA) v československých poválečných dějinách, uvádí jeho 

politické souvislosti, koriguje a pojmenovává stigmata 

dlouhodobého působení komunistické propagandy a v 

neposlední řadě také analyzuje stav bádání na toto téma, které 

bylo ze strany české historiografie dlouhou dobu neprávem 

opomíjeno. Konkrétní životní osudy ukrajinských nacionalistů, 

jejich údajných pomahačů a další mnohdy problematické 

konsekvence jejich činnosti v prostoru střední a východní 

Evropy jsou díky své vysoké výpovědní hodnotě rovněž 

důležitou součástí této práce. Vlivem rozhoření hybridního 

rusko-ukrajinského konfliktu na východě Evropy v roce 2013 se 

tato tematika stala součástí novodobé informační války. 

Objektivní pohled je i nyní velmi ztížený různými, už před 70 

lety taktéž hojně užívanými propagandistickými klišé, ve 

kterých se skutečná podstata, vzniklá problematickým soužitím 

národů východní Evropy a nekompromisního a tvrdohlavého 

boje Ukrajinců za svoji státnost, jednoznačně vytrácí. Publikace 

nekompromisně popisuje proces, ve kterém staré mýty byly 

doplněny o nové okolnosti a zasazeny do současného prostředí. 

Proces, v němž dalším epizodám hybridní války bude svědkem a 

posuzovatelem každý z nás.  

 

Plamen v temnotě 
Tahir, Sabaa 

 

Cesta plná nástrah. Oceán smutku. Svět v plamenech. Elias a 

Laia běží o život ve strhujícím pokračování úspěšného fantasy 

románu Jiskra v popelu. Po čtvrté zkoušce, při níž došlo k 

nečekaným událostem, se imperiální vojáci vydávají na lov dvou 

uprchlíků, kteří opustili Serru a vypravili se na nebezpečnou 

cestu do srdce Impéria. Laia se chystá proniknout do Kaufu, 

nejstřeženějšího a nejnebezpečnějšího imperiálního vězení, aby 

zachránila svého bratra, jehož schopnosti jsou klíčem k přežití 

Učenců. A Elias je pevně rozhodnut jí pomoci, přestože se tím 

vzdává poslední šance získat svobodu. Temné síly, lidské i ty 

nadpřirozené, však pracují proti nim. Elias a Laia musejí na 

každém kroku své cesty bojovat, aby přelstili nepřátele: 

krvežíznivého císaře Marka, nemilosrdnou velitelku, 

sadistického dozorce, který vládne kaufskému vězení, a — což 

je nejbolestivější — také Helenu, Eliasovu dlouholetou 

přítelkyni, jež nyní zastává funkci císařova Krkavce. Helena se 

musí podrobit Markově vůli a postavit se do čela mise, která jí 

láme srdce: jejím úkolem je najít  

 

Růže bílá, černý les 
Dempsey, Eoin, 

 

Román amerického autora irského původu nás zavádí do 

zasněženého Černého lesa v době druhé světové války, kde se 

mladá Franka náhle ocitne v situaci, která ji zcela vytrhne z 

životní rezignace a netečnosti.Franka Gerberová zná oblast 
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Černého lesa velmi dobře, vybavují se jí zde vzpomínky na 

krásné roky, které zde strávila s rodinou, než vypukla válka. V 

posledních letech se však mnoho změnilo, přišla o rodiče, bratra 

i přítele. Jednoho chladného prosincového dne roku 1943 

objevuje ve sněhu promrzlého pilota Luftwaffe. Netrvá dlouho a 

zažije další překvapení, Werner Graf ze snu hovoří anglicky, a je 

možné, že není tím, za koho se vydává. Ani Franka není oddaná 

Říši, nenávidí vše, do čeho Hitler její zem uvrhl, a pomáhá 

skupině Bílá růže, která se nacistům vzepřela. Dvojice k sobě 

postupně získává důvěru, pocítí vzájemnou lásku, a zároveň je 

odhodlána dokončit nebezpečnou misi, která by mohla 

spojencům pomoci vyhrát válku. V patách je jim ale gestapo, a 

uniknout tomuto pronásledování se zdá skoro nemožné.  

 

Bílí baroni 
2. díl Na hranice nikdy více 

Kučera, Jiří 

 

Michala Kunce by na „normální“ medicínu nevzali, tak nějak z 

„kádrových“ důvodů. A tak se přihlásil na medicínu vojenskou. 

Což se zřejmě stalo prvopříčinou zvýšené koncentrace 

humorných a absurdních situací v jeho životě. Lékařská fakulta, 

nemocnice, pohraniční stráž, psychiatrie… to vše v područí 

vojenských složek v Československu 70. a 80. let…  

 

Dívka z Brooklynu 
Musso, Guillaume, 

 

Raphaël a Anna jsou zamilovaní snoubenci, kteří plánují svatbu. 

Jejich společné štěstí ale narušuje tajemná Annina minulost, což 

Raphaël nemůže snést. Jednou večer se kvůli tomu pohádají a 

Anna ukáže Raphaëlovi fotografii se třemi spálenými mrtvými a 

prohlásí, že za to může ona. Raphaël je šokován a místo toho, 

aby vyjádřil Anně svou podporu, odchází. Když si uvědomí svou 

chybu, je už pozdě, Anna je pryč. Raphaël se jí ale nemíní vzdát 

a osloví svého přítele a souseda Marca, bývalého policistu, s 

prosbou o pomoc. Při pátrání Raphaël s Marcem objevují temná 

tajemství, která souvisí s Anninou minulostí a Raphaël si 

přestává být jistý, do koho se vlastně zamiloval. Podaří se mu 

najít Annu a dokáže ji ještě milovat?  

 

Dívky, které slyšely plakat moře 
Blackwell, Elizabeth Canning 

 

Osudy tří žen, které se ocitly na jednom ze záchranných člunů 

při katastrofě Titanicu. Co je přivedlo na jeho palubu, jaké byly 

jejich následné cesty a co je později spojilo?  
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Dlouhá země 
1. díl 

Pratchett, Terry, 

 

Obvykle, když neměl co na práci, naslouchal Tichu. Tady bylo 

Ticho velmi slabé. Téměř se ztrácelo ve zvucích obyčejného 

světa. Chápali vůbec lidé v téhle naleštěné budově, jak jsou 

hluční? Řev klimatizace a počítačových větráků, slyšitelné, ale 

nesrozumitelné mumlání mnoha hlasů... tohle byla kancelář 

TransZemského Institutu, což byla paže Černé Společnosti. 

Anonymní kanceláři, která byla samý sádrokarton a chrom, 

dominovalo obrovské logo firmy, šachový kůň. Tohle nebyl 

Jošuův svět. Nic z toho nebylo z jeho světa. Kdybychom šli 

skutečně ke kořenům věci, on vlastně ani žádný svět neměl, měl 

je všechny. Celou Dlouhou Zemi.  

 

Dlouhý Mars 
3. díl 

Pratchett, Terry, 

 

Kniha ze sci-fi série hvězdného dua britských autorů. Dlouhá 

Země je takřka zničena a její budoucnost nevypadá nijak 

růžově...Rok 2040. Dlouhá Země se zmítá v chaosu. Drtivý 

výbuch Yellowstonu uštědřil civilizaci zničující ránu. Celé 

národy hledají možná bezpečná útočiště na myriádách 

Vkročných Zemí. Sally Linsayová, Jošua Valienté a Lobsang se 

plně zapojují do úmorné snahy o očištění Prvozemě po erupci. 

Jošua navíc čelí další krizi, ještě blíže domovu.  

 

Hlavně ať ti udělá dítě 
Gruber, Václav, 

 

Romantický milostný příběh vyprávějící o životě dvou lidí, 

jejichž největším problémem je vysoký věkový rozdíl. Erika je 

primářkou chirurgického oddělení, brzy jí bude čtyřicet a touží 

po dítěti. Momentálně je ve vztahu s devatenáctiletým Lukášem, 

který Eriku miluje a po zprávě o tom, že otěhotněla, si ji touží 

vzít. Erika se ale svatbě brání, jako starší žena se zkušenostmi 

má strach, že by si svatbou k sobě Lukáše připoutala a zabránila 

mu tak v rozletu. Dokáže jejich vztah ustát názory ostatních? A 

co se stane, když Lukáš dostane pracovní nabídku ze zámoří?  

 

Jednoho dne 
3. díl 

Levithan, David, 

 

Celý svůj život se A každé ráno probudil v těle jiné osoby. Vždy 

si myslel, že na světě není nikdo jiný, kdo by vedl stejný život. 

Ale v tom se mýlil. Existují další, jako je on sám. A poté co 

opustil Rhiannon bojuje s pocitem osamělostí a s touhou ji 

znovu vidět. A, Rhiannon, Nathan a osoba, o které si všichni 
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mysleli, že je to reverend Poole, se tak společně snaží přijít na 

to, co je to duše, co z nás dělá člověka – a hlavně, co je to láska.  

 

Ještě jeden den 
2. díl 

Levithan, David, 

 

Pro Rhiannon jsou všechny dny stejné. Časem se smířila i s tím, 

že její přítel Justin není kluk z romantických filmů. A naučila se 

několik základních pravidel: nedělat si příliš velké naděje, 

neupínat se na Justina a nesnažit se ho změnit. Ale jednou se vše 

změní. Justin je jako vyměněný a prožijí dokonalý den. Ovšem 

příští ráno si Justin vůbec nic nepamatuje a vše se vrátí do 

starých kolejí. A najednou do jejího života vstoupí cizinec, který 

tvrdí, že on byl jejím přítelem ten jeden dokonalý den.  

 

Pán půlnoci 
Beverley, Jo, 

 

Historická romance pro ženy od oblíbené autorky nás zavádí do 

Anglie počátku 12. století, kde je mladá Claire vydána na pospas 

libovůli krále.Clarence ze Summerbournu se zapojil do vzpoury 

proti králi, což ho stálo nejen majetek, ale i život, nyní se navíc s 

následky jeho činů musí vypořádat i jeho dcera Claire. Ta se o 

jeho smrti dozvídá od králova věrného spojence Renalda de 

Lisle, jehož okamžitě zaujme její krása a odhodlání. Netrvá 

dlouho a z dvojice se stanou milenci a životní partneři, společně 

začnou odhalovat tajemství spiknutí, které by mohlo ohrozit i 

Claiřin život.  

 

Tajemství Nágů 
2. díl 

Amish, 

 

Dnes je bohem. Před 4000 lety byl pouhým člověkem. 

Krvelačný válečník z kmene Naga zabil jeho přítele 

Brahaspatiho a teď je na stopě jeho ženě Sati. Řeč je o Šivovi, 

jenž přišel z Tibetu a kterému je přisuzována síla zničit veškeré 

zlo. Nezastaví se, dokud nevypátrá svého démonického nepřítele 

a nepomstí se. Pátrání jej zavede až k Nagům, hadímu lidu, kde 

se přesvědčuje o tom, že zlo je zde skutečně všudypřítomné. 

Království pomalu umírá a korunní princ je zavražděn. Šivovi 

vlastní průvodci jej zrazují a podvolují se temné straně. Šiva je 

však odhodlán dopátrat se pravdy, a to i přesto, že země plná 

smrtících tajemství před něj neustále klade různé překážky.  

 

Záhady pro rychtáře 
Bauer, Jan, 

 

Kniha obsahuje dva historické detektivní romány z doby krále 

Václava IV., které dříve vyšly samostatně. Netradičními 

vyšetřovateli jsou rychtář Jakub Protiva a františkán Blasius. 
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Nová vydání románů Výkupné za krále a Krvavý cejch se dvěma 

středověkými detektivy: novoměstským rychtářem Jakubem 

Protivou z Protivce a jeho přítelem mnichem Blasiem. Děj 

prvního se odehrává v neklidné době konce 14. století, kdy čeští 

páni zajali a věznili krále Václava IV. Kdosi neznámý totiž 

těchto poměrů využil k troufalé loupeži klášterního pokladu 

augustiniánů na Karlově. Druhý začíná v hostinci U Zlaté husy 

na Koňském trhu, kde je zavražděn bohatý benátský kupec 

Balbi. Zvláštní znamení - krvavý cejch, který má na těle, zavede 

Blasia i Protivu mimo Prahu, do hradu nad řekou Sázavou, jehož 

majitel je údajně stižen rodovým prokletím...  

 


