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Jan Lucemburský – Bobková, Lenka
Lenka Bobková, profesorka českých dějin na Karlově univerzitě v Praze, se pokouší o
vyvážené hodnocení osoby a vlády Jana Lucemburského, světlých i stinných stránek tohoto
významného českého panovníka. Jan přinesl do českého prostředí i politického myšlení
několik nových momentů. Současné panování nad Českým královstvím a lucemburským
hrabstvím pro něj znamenalo důležitý potenciál, který mu dovolil rozvinout jak politickou
aktivitu v říši směřující k získání římského trůnu pro Lucemburky, tak zároveň udržovat
intenzivní vazby k francouzské královské rodině a pařížskému dvoru. Janova západní kulturní
orientace postupně pronikala i do české společnosti a významně ji ovlivnila. Podstatné
zvětšení území Českého království (o Chebsko, Horní Lužici a Slezsko) představovalo Janův
trvalý odkaz do budoucnosti, s nímž se naše dějepisectví dosud zcela nevyrovnalo. Stranou
nezůstane ani Janův osobní život, jeho dvůr a kulturní zájmy.

Podivuhodný svět Zdeňka Buriana – Neff, Ondřej
Monografie geniálního českého malíře přináší poprvé pohromadě a ve výjimečné
reprodukční kvalitě veškeré dostupné ilustrace, jimiž Zdeněk Burian doprovázel česká a
slovenská vydání románů Julese Verna. Ilustrace z valné většiny vznikaly v mistrově
nejlepším tvůrčím období od poloviny třicátých do konce čtyřicátých let 20. století a skládají
se v triumfální soubor, který překvapí sběratele a nadchne čtenáře Julese Verna i
dobrodružné literatury vůbec.

Zum Befehl, pane lajtnant – Horáková, Pavla; Kamen, Jiří
Kompozice z pamětí, deníků a korespondence českých vojáků v první světové válce, volně
navazující na knihu Přišel befel od císaře pána, tentokrát nesleduje pouti jednotlivých
účastníků válečného dění, nýbrž pomocí autentických textů líčí konkrétní oblasti života na
frontě i v zázemí. Přináší dosud nezveřejněná svědectví o tom, jak čerství rekruti reagovali
na cizí kraje a národy, jaké byly jejich první zkušenosti s válečnou realitou, hrdinstvím a
zbabělostí, novými zbraněmi, s lazarety a špitály či jakou úlohu plnila v poli zvířata. Spolu s
vojáky i civilisty se podíváme, jak vypadalo válečné stravování, jak se slavily Vánoce i jiné
svátky a obřady, jak se na frontě trávil volný čas, ať už sportem, hrami nebo uměleckou
činností, jakou roli sehrály ženy v zázemí i ve vojenském prostředí a jaký význam pro české
muže v poli měla víra a láska.

Cesty komunistickou diktaturou – Hrubý, Karel
Kniha představuje výbor z autorových studií a esejí, které byly publikovány v posledních
pětadvaceti letech v českých vědeckých i kulturně-politických časopisech a ve kterých se
autor zabýval společností a komunistickým režimem v rovině sociální, ideologické a
intelektuální. První část přináší statě týkající se únorového převratu roku 1948,
poúnorového vývoje a dobového myšlení z hlediska působení ve vědě, kultuře a politice.
Ve druhé části se autor věnuje názorovým proměnám jednotlivých intelektuálů od
stalinského období do reformy pražského jara a tzv. Třetí část shrnuje polemické studie
věnované otázkám hodnocení komunistické diktatury v posledních deseti letech, resp.
problematice proměn pohledu české společnosti na komunistickou minulost. Kniha jako
celek představuje originální příspěvek ke zkoumání čtyřiceti let komunistické diktatury v
Československu a promýšlení jejího původu, povahy, proměn a dědictví.

Vzduch je naše moře
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.

Dítěti vstříc – Lukavská, Jana Segi
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.

Holocaust – Emmert, František
Monografie doplněná řadou dokumentárních fotografií a příloh shrnuje základní
informace o nacistické genocidě židovského obyvatelstva. Od zrodu plánů na likvidaci
Židů po jejich realizaci ve vyhlazovacích táborech.
Stručný výklad dějin a kultury židovského etnika doplňuje pohled na kořeny nacistické
ideologie, norimberské zákony, vznik koncentračních táborů a systematickou genocidu.
Přibližuje rovněž činy N. Wintona, O. Schindlera a R.G. Wallenberga, kteří napomohli
záchraně Židů z nacisty okupovaných území. Závěr pojednává o osudech Židů po 2.
světové válce. Přílohu tvoří třicet vyjímatelných faksimilií historických dokumentů s jejich
překlady.

Sto – Naše rodinné album
Do jedné knihy se vešlo sto let, sto fotografií a sto komentářů. Připomene či odhalí, co
podstatného se událo v každém roce existence naší země od vzniku Československé
republiky. Ve spolupráci s ČTK jsme vybrali dobové snímky, které daný rok charakterizují
nejlépe, ale také zcela překvapivě.
Před očima máme zásadní historické momenty, události, na něž můžeme být právem
pyšní, stejně jako bizarní a úsměvné situace, na které jsme již dávno zapomněli. Každou
fotografii doprovází komentář známé osobnosti z různých oborů – od sportovců po
lékaře. Zapojili se například Helena Třeštíková, Miroslav Krobot či Liběna Rochová.
Pamětníkům i mladším generacím v každém případě nabízí unikátní kontext pro životy
našich rodin a blízkých.

Přítel stesk – Nováková, Zuzana
Zkušená autorka Zuzana Nováková (roz. Renčová) se v příběhu o rodině politického vězně
vyrovnává částečně i s vlastní zkušeností. Klade si v něm otázku po možnostech „svobody
na svobodě“ ve státem diktovaném životě. Umně využívá mnohost perspektiv, a to i za
přispění spoluautorství svého manžela Jaroslava Nováka. Právě jeho kapitoly, inspirované
farářem Ladislavem Simajchlem, který se „černých ovcí“ společnosti ujal, oslavují hrdinství
v době, kdy scházelo. Hlavní hrdinkou je malá Viktorie, již stesk po otci – básníkovi a
„vlastizrádci“ – inspiruje k vlastní básnické tvorbě. Psát na slovácké dědině, kde je spousta
práce, však není jednoduché. Básně sice pro Viktorii představují útočiště, ale zároveň staví
další hradby mezi ni a chladnou matku Helenu, která navzdory svému vychování a
vzdělání dře od rána do večera a pro poetickou duši nemá pochopení.

Sběratel sněhu – Štifter, Jan
Dominik opatrně sbírá sníh do sáčku, aby v mrazáku uchoval jeho přítomnost. Jenže ta je
stejně prchavá jako život špinavého kluka, kterého Dominik vídá jako zjevení každou noc
u postele, majitelky starého deníku i všech, kteří kdysi obývali budějovický lágr. Tři časové
linie, tři generace a tři různé osudy se prolínají v jeden strhující příběh, v němž se vrací
lidé z dávných dob, protože minulost zůstala nedořešená.

Hodiny z olova – Denemarková, Radka
Do osudu několika rodin odlišných generací z evropských zemí i sociálních vrstev zasáhne
tatáž rozhodující věta. Český podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský diplomat,
francouzský literát, studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších hrdinů. A jejich rodinná
traumata, krize středního věku, vyhoření nebo puberta. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli
do Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco nenávratně ztrácejí
a sami nejsou s to to pochopit. Hledají pevný bod v minulém životě, ale nevědí, na co si
vzpomenout.

Muž na pokraji vzplanutí – Hájíček, Jiří
Úspěšný spisovatel Jiří Hájíček 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“. Život
koncentrovaný v ostře řezaných obrazech, „Hájíček jinak“, ve svých základních akordech však
dobře rozpoznatelný. Poezie civilní, neokázalá, s hlubokým osobním ručením.

Houbařka – Hanišová, Viktorie
Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí se sběrem hub. Každé ráno si obuje letité
pohorky, popadne košík s utěrkou, v kapse pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už sedm let chodí po
stejné trase, sedm let od jara do podzimu sbírá houby na týchž místech a prodává je za pár
stovek jedné hospodě. Jako dobrovolná poustevnice se s nikým nepřátelí ani neopouští
Pošumaví. Jen občas vyrazí za psychiatričkou do Plzně přesvědčit ji o svém vyrovnaném
duševním stavu.
Zpráva o matčině smrti proto Sářin život příliš nezmění. Zúčastní se pohřbu, setká se s bratry,
kterým se už dávno odcizila, a vrátí se zpátky do lesa. Jenže co se zdá jako nepatrnost na
povrchu, bouřlivě bují pod ním. Dědické řízení do jejího života navrátí rodinu, která ji zavrhla.
A domek se postupně rozpadá. Obchody nejdou. Začíná být jasné, že Sára bude muset svůj
houbařský způsob života opustit. A jedinou cestou ven je přestat odvracet oči od toho
předchozího.

Vitka – Tučková, Kateřina
Vitka je příběh o závratném vzestupu mladé talentované ženy, která se dokázala prosadit v
oblasti dodnes vyhrazené především mužům. Její život byl fascinující směsicí výjimečného
nadání, píle a neústupnosti, ale také svobodomyslnosti, kterou šokovala své okolí. Zemřela v
pouhých pětadvaceti letech, válkou odříznutá od domova v jihofrancouzském Montpellieru.
V té chvíli však už měla za sebou studia v Brně, Praze a Paříži, složila na čtyřicet oceňovaných
skladeb, dirigovala významné evropské orchestry a byla životní i tvůrčí partnerkou Bohuslava
Martinů, s jehož ženou Charlottou tvořili proslulý milostný trojúhelník. Či mnohoúhelník,
vezmeme-li v úvahu její četné milence, mezi nimiž nechyběli známí představitelé
meziválečné avantgardy pobývající toho času v Paříži. Kdyby přežila, byla by jednou z
nejslavnějších českých žen.

Strašidýlko Stráša – Mornštajnová, Hana
Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy,
zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša. O tom, jak se malý Stráša
skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co všechno spolu zažijí, vypráví nová kniha oblíbené
spisovatelky Aleny Mornštajnové s báječnými ilustracemi Galiny Miklínové.

Včelka Meduška: Pohádky z včelího úlu – Šiborová, Zdeňka
Meduška je včelka průzkumnice. Od jara do podzimu poletuje po rozkvetlé louce a hledá
pro ostatní včely květy s tím nejlepším pylem. I když má práce nad hlavu, vždycky si najde
čas na zvídavé otázky malé včelí larvičky a vypráví jí o tom, jak to chodí v úlu a kdo má co
na starosti.
Přečtěte si i vy její vyprávění. Dozvíte se spoustu věcí nejen o včelkách, ale i čmelácích,
beruškách nebo vosách.

Probudím se na Šibuji – 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…

Malenka – Malý, Radek
Příběh o maličké holčičce narozené z květinového semínka od Hanse
Christiana Andersena zná kdekdo. V české obrázkové a veršované
podobě je tu však poprvé. Ilustrace vytvořila oblíbená kreslířka Marie
Fischerová-Kvěchová už před šedesáti lety, ale ke čtenářům se dostávají
až nyní díky nálezu v rodinném archivu. Lehkými melodickými verši je
doprovodil známý současný básník Radek Malý. Vznikla tak působivá,
půvabná kniha, ve které se prolíná minulost a současnost dětské
literatury.

Tyto knihy jsme bezplatně obdrželi z projektu Česká knihovna, který popularizuje domácí autory a
podporuje budování knižního fondu tuzemských knihoven.

