
Linda HOWARD – Cizí tvář
 
„Mým zatím posledním úlovkem od  této americké spisovatelky je kniha 
Cizí tvář. Jedná se o detektivní strhující příběh, kdy se hlavní postava Lizett 
jednoho dne na sebe podívá do zrcadla a vidí cizí obličej. Vůbec netuší, jak je 
to možné a jak to, že ji v paměti chybí dva roky života. Co se jí stalo? A proč 
má pocit, že ji někdo sleduje a  pronásleduje? Patří k  hodným nebo zlým? 
Kniha je psaná velmi čtivou formou, kde vás napětí, ale i humor a romantika 
nepustí dříve než na samém konci příběhu.“

Alena DOLEŽALOVÁ – Neodolatelné krémové moučníky

„I přesto, že sladká jídla moc nemám v  lásce, tak velmi ráda peču. A proto 
mě těší, že v  knihovním fondu se nachází i  široká nabídka kuchařek. 
Ráda bych vám představila kuchařku Neodolatelné krémové moučníky 
z  nakladatelství Dona. V  této kuchařce naleznete moučníky snadné 
i náročnější, ale především z dostupných surovin pro Českou republiku. Jsou 
psané srozumitelně a polopatisticky, tudíž je radost péct. Kniha je doplněna 
i o dobré rady k jednotlivým kapitolám a obrázky moučníků. Osobně mám 
toto nakladatelství velmi ráda, vydalo několik kuchařek a vždy se mi výsledek 
podle jejich návodu povedl.“

Lois DUNCAN – Temnou chodbou

„Kniha americké spisovatelky je sice literaturou pro mládež, ale velmi mě 
svým příběhem zaujala a  strhla. Šestnáctiletá Kit je přijata na  prestižní 
internátní školu, spolu s ní jsou přijaty další tři dívky. Kit se zdá tento počet 
studentek velmi zvláštní, ale ještě více je podivné, že se jí každou noc zdá 
o krásné a vtíravé hudbě, která ji neopouští ani přes den. I u dalších studentek 
se projevují podobné sny a rozvíjí se u nich umělecké nadání, o kterém dříve 
neměly ani tušení. Navíc se jim začnou zdát děsivé a  nevysvětlitelné sny. 
Začne se ztrácet soukromá pošta, všechen personál dá výpověď. V tu chvíli si 
již dívky uvědomují, že je něco v nepořádku. Kniha má prvky strašidelného 
příběhu až hororu. A  i  přesto, že je ve  fondu Knihovny pro děti a  mládež, 
doporučuji ji i  dospělým čtenářům. Pokud se u  knih rádi bojíte a  jste rádi 
v napětí, stojí tato kniha za přečtení.“

Doporučuje knihovnice Lucie Plchová

Phillip K. DICK – Sní androidi o elektrických ovečkách? 

 „Dnes již jeden z nejznámějších sci-fi příběhů (zpopularizovaný filmem Blade 
Runner, natočeným Ridley Scottem v roce 1982) přináší pohled do relativně 
blízké post-apokalyptické budoucnosti, kde světová válka vyhladila většinu 
obyvatel a  pozůstatky války vedou k  odlivu přeživších pozemšťanů ze 
Země pryč. Mnoho forem života na Zemi vymřelo nebo jim vymření hrozí, 
a vlastnit tak nějaké zvíře je znakem společenského postavení. Kdo si živé 
zvíře nemůže dovolit, může si pořídit syntetickou imitaci na  první pohled 
nerozeznatelnou od svojí předlohy. Hlavní postavou příběhu je lovec odměn 
Rick Deckard, který je pověřen nalezením a  zneškodněním šesti androidů, 
kteří uprchli z mimozemských kolonií na zpustošenou Zemi, kde se snaží skrýt 
mezi lidmi. Jelikož jsou na první pohled od lidí nerozeznatelní jak fyzicky, tak 
inteligenčně, je potřeba nechat je projít zkouškou empatie, kterou androidi 
neznají. Příběh na pozadí temné vize budoucnosti prozkoumává limity toho, 
co to znamená být člověkem a je plný témat, která člověka zavedou daleko 
za hranici vlastní představivosti.“

Doporučuje knihovník Martin Zicha 

Marceline DESBORDES-VALMORE – Knížka něžností
 
„Sbírka básní francouzské básnířky, která jako jediná žena patřila do skupiny 
prokletých básníků. Kniha je výborem milostné lyriky plné ryzího citu 
a hudebnosti. Autorka se ve verších vyznává ze své první osudové a marné 
lásky k muži, jehož jméno nikdy neprozradila.“

Alá’a AL-ASWÁNÍ  – Jakobijánův dům

„Děj románu se odehrává kolem kdysi honosné budovy v  centru Káhiry – 
Jakobijánova domu. Na pěti postavách, kteří zde žijí, je vylíčena společenská, 
náboženská a politická situace současného Egypta. Kniha otevřeně poukazuje 
na korupci, sexuální zneužívání, náboženský extremismus a homosexualitu. 
V  Egyptě se stala kniha na  pět let nejprodávanějším titulem. Jakobijánův 
dům byl přeložen do 25 jazyků a v roce 2006 vznikl na jeho motivy nejdražší 
egyptský film všech dob.“

Emmanuel CARRÉRE – Limonov: Deník ztroskotance

„Kniha je zpracována jako románový životopis jedné z nejkontroverznějších 
postav dnešního Ruska – Eduarda Limonova (vl. jm. Savenko). V komunistickém 
Rusku působil Limonov jako zloděj, pašerák a  nepříliš úspěšný básník 
a umělec. Bývalým režimem nebyl nikdy stíhán, ale nebyl ani jeho zastáncem. 
V roce 1974 emigroval do New Yorku, posléze do Paříže. Zde žil bohémských 
životem. V bosenské válce bojoval po boku Srbů a po návratu do Ruska se stal 
vůdcem protiputinovského hnutí. E. Carrére patří v současnosti k jednomu 
z  nejvýznamnějších  francouzských prozaiků. Má gruzínské předky a  tudíž 
má blízko k ruskému prostředí. Na základě zprostředkovaných vyprávění se 
rozhodl sepsat Limonův život, který se mu podařilo velmi zasvěceně vylíčit.“

Doporučuje knihovnice Lenka Dostálová

Alena VONDRUŠKOVÁ – Jařmo, parkán, trdlice 

„Zajímá vás původ předmětů, s  nimiž se setkáváte na  hradech, zámcích 
a v muzeích? Nevíte, k čemu sloužily věci ukryté na půdě vaší chalupy? Rádi se 
díváte na historické filmy a uvítali byste více informací o architektuře, nábytku 
či dobovém oblečení? Pokud ano, tak to jste na tom stejně jako já. Naštěstí 
díky této knize jsem si spoustu názvů osvěžila a upřesnila a mnohé názvy 
byly úplnou novinkou. Co je honzík, hamr – to vím, ale že gotickému čepci se 
říká hennin, tak to jsem opravdu nevěděla. Tak jestli také rádi hloubáte nad 
neznámými názvy, tak toto je kniha právě pro vás!“

Jesús HERNÁNDEZ – Podivuhodné příběhy druhé světové války 

O druhé světové válce bylo již napsáno mnoho knih, ale tato je jiná. Nepopisuje 
zásadní bitvy, ale dozvíte se mnoho zajímavostí i kuriozit z fronty i týlu. Třeba 
to, že Hitler neměl rád postavu Tarzana a dokonce zakázal promítání filmů 
s  tímto hrdinou v  Německu. Nebo že Petr Falk – herec spjatý s  postavou 
poručíka Colomba – měl skleněné oko a  proto ho nepřijali do  válečného 
námořnictva? Chcete-li se dozvědět i  další zajímavosti, tak si tuto knihu 
rozhodně přečtěte.

Doporučuje knihovnice Lenka Střítecká



Anna MIESZKOWSKA – Děti Ireny Sendlerové
 
„Kniha líčí dramatické osudy jedné z  vůdčích osobností polského 
protinacistického odboje, Ireny Sendlerové, která za  2. světové války 
zorganizovala záchranu 2500 židovských dětí tím, že je nejrůznějšími 
způsoby pomáhala propašovat z Varšavského ghetta a dala jim tak šanci začít 
nový život. Jedná se o fascinující, obdivuhodný a dojemný příběh výjimečně 
odvážné ženy, která právem patří do společnosti takových osobností, jako 
sir Winton a Oscar Schindler. Není bez zajímavosti, že autorem úvodu knihy 
je Michal Glowiński, polský spisovatel, jedno ze zachráněných dětí. Knihu 
doporučuji všem, kteří hledají osobnosti hodné obdivu a respektu. Takové, 
na které by nemělo být zapomenuto…“

Manfred SPITZER – Digitální demence

„Monografie Manfreda Spitzera, německého profesora psychiatrie, varuje před 
škodlivými vlivy digitálních technologií. V dnešní době trávíme s výpočetní 
technikou alarmující množství času, což škodí naší fyzické i duševní kondici. 
Stáváme se závislými, nevyužíváme vlastní rozum, ztrácíme schopnost 
koncentrace, špatně se učíme, ochabuje nám paměť, plýtváme časem a naše 
vztahy se přesouvají do  režimu on-line. Stojí nám to za  to? Dokážou nám 
počítače, tablety, smartphony aj. zajistit dlouhodobou spokojenost? Kniha 
pro ty, kteří si hrozbu digitální demence připouští a chtějí si ujasnit, jak jí čelit.“

Doporučuje knihovnice Petra Malíková

Jonas JONASSON – Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
 
„Ve Švédsku nejoblíbenější kniha roku 2009 vypráví s neutuchajícím vtipem 
o stoletém staříkovi, který vylezl z okna domova důchodců a zmizel. Hledá 
ho nakonec celá země, ale to není nic překvapivého, protože celý svůj 
život přežil ve  víru světových událostí, na  jejichž vývoji se údajně výrazně 
sám podílel a při kterých se setkal s i osobnostmi vysloveně nebezpečnými 
–  samotným Stalinem, Mao Ce-tungem nebo Kim Ir-senem. Právě setkání 
prostého Švéda s  těmito významnými muži mi připomíná dobrodružství 
Forresta Gumpa, forma vyprávění v knize pak styl psaní Fina Arto Paasilinny, 
mého dalšího oblíbeného humoristy severského původu. Od 15. 5. 2014 je 
v českých kinech uváděn stejnojmenný švédský film.“

Viktor SLIVA – Brněnské maličkosti 3

„Třetí díl oblíbené série brněnského rodáka, absolventa Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, o  zajímavých místech našeho města se vrací 
do historického centra. Tentokrát se zaměřuje zejména na neobvyklé detaily 
spojené s Brnem jako centrem financí a obchodu. Dvojstrana publikace je 
věnována i  stavební historii Schrattebachova paláce, kde nyní sídlí naše 
Ústřední knihovna.“

Doporučuje knihovnice Vladimíra Huberová

AUDIOTIPY 

Udělej mi tichoučko 

„Humoristické povídky bratří Krausových plné krásného, čistého humoru 
a  třpytivého českého jazyka… Bratři Krausové se již potřetí sešli na  jevišti 
pražského divadla Viola k četbě humoristických povídek. Texty z pera Ivana 
Krause pocházejí z  knížky „Udělej mi tichoučko!“ a  pojednávají s  vtipem 
a  nadhledem o  příhodách rodiny Krausovy. Herec a  moderátor Jan Kraus 
a spisovatel Ivan Kraus interpretují příběhy, jejichž aktéry byli oni sami. Během 
představení tedy není nouze ani o glosování některých událostí. Výsledkem 
je velmi zábavná a vtipná nahrávka.“

Lichožrouti navždy 
 
„Tímto zvu i děti k malému pobavení a zasmání se... Vy všichni, kdo hledáte 
tu zatracenou ztracenou ponožku, nejste sami! Jsou nás po  světě miliony 
a  to je jedna ze záhad, jichž je svět plný. Profesor Kadeřábek a  magistra 
Miklíková, objevitelé skrytého života lichožroutů, po  mnohaletém bádání 
došli k přesvědčení, že jsou tajemství, která tu musí zůstat navždy… I proto 
se poslední, závěrečný díl ponožkožroutí ságy jmenuje Lichožrouti navždy.“

Doporučuje knihovnice Gabriela Obstová

Henryk IBSEN – Heda Gablerová 

„Když Henrik Ibsen v roce 1890 publikoval Hedu Gablerovou, kritika označila 
hlavní hrdinku za zrůdu. Díky energickému a psychologicky propracovanému 
projevu Vilmy Cibulkové v hlavní roli před námi vyvstává portrét inteligentní 
ženy, která nechce podléhat iluzím, ale ze své náročnosti vůči sobě i svým 
partnerům učiní past, v níž sama uvízne. Její touha žít s “révovím ve vlasech“ 
odkazuje k radostnému bytí člověka, nezaměřeného jen na sociální, profesní 
či genderové role. V dalších rolích jsou obsazeni Ivan Trojan, Lukáš Hlavica, 
Milena Dvorská, Dana Černá, Viktor Preiss, Marie Marešová. Hru zrežírovala 
a upravila Hana Kofránková.“

Mixle v piksle

„Na desce jsou známé písničky a zhudebněná říkadla jako Skákal pes, Běží 
liška k Táboru, Prší, prší nebo Já mám koně. Do rockových aranží je upravila 
polovina kapely Vypsaná fixa společně s kamarády. Např. z říkanky Ententýky 
dva špalíky se Mixle v piksle podařilo vytvořit klasický rockenrol, Kalamajka 
zní jako reggae, apod. Přílohou k CD jsou omalovánky. Album pobaví dospělé 
i děti.“

Doporučuje knihovnice Eva Hubíková

Jimi HENDRIX – Blues
 
„Jedná se o kompilaci Jimiho bluesových skladeb z  let 1966-1970. Hendrix 
na  tomto albu hraje také cover verze vlastní písně. Převážně elektrické 
blues je doplněné psychedelickým rockem, barevnou kytarou, hard rockem 
a dlouhými instrumentálními pasážemi. Na albu jsou mezi dalšími zařazeny 
také - vášnivé blues „Red house“, alternativní verze „Voodoo chile blues“, 
akustické a elektrické blues „Hear my train a coming.“

Doporučuje knihovník David Vaňáček 



Jednou jsem v jedněch španělských novinách 
četla článek. Titulek zněl: „Manžele z Lleidy 
zadržela policie. Nechali dceru samotnou 
v kočárku a šli do baru“. Dále se tam psalo, že 
policii zavolal jejich dvanáctiletý syn, když se 
rodiče vrátili domů opilí a bez dcery. A právě 
tahle novinová zpráva mě přiměla, abych se 
vydala za Natašou. Do té doby jsem si myslela, 
že není potřeba nic měnit, že člověk může žít 
paralyzovaný. Byla jsem přesvědčená, že srdce 
z ledu je velká ctnost.

Když jsem pak přišla k Nataše, pochopila jsem, 
že terapie je pro mě otázkou života a smrti. 
Musela jsem v sobě utnout matčinu rodovou 
linii, vyrvat ji ze sebe i s kořeny, zabránit tomu, 
aby se minulost opakovala. Chápejte, nejde 
o geny či o DNA, ale o přenos na další generace. 
Všechno směřovalo k tomu, aby se ze mě stal 

zvrácený člověk, který týrá a zneužívá ostatní. 
A já jsem o tom neměla ani tušení. Našla jsem 
v sobě dost vnitřní síly na to, abych se vdala 
a měla děti. Sváděla jsem o to boj každý den, 
nelžu vám, každý den. Občas si říkám, kde jsem 
vzala všechnu tu energii. Od otce? Od Boha, 
kterého miluji a k němuž se často modlím, i přes 
to všechno, co se stalo? Nebo snad od bratra 
Nicoláse, který ke mně odkudsi shora promlouval 
o nebezpečí, jež se ve mně skrývá? Myslím si, že 
to byl instinkt, čirý instinkt. Neměla jsem žádný 
vnitřní předobraz toho, jak má vypadat normální 
rodina. Ve skutečnosti je to učiněný zázrak.

Přišla jsem k Nataše tak nahá, tak zranitelná.

SERRANO, Marcela: Deset žen 
1. vyd. Brno: Host, 2014. 331 s. 
ISBN 978-80-7294-783-6



Jeho obrovský potenciál

Říká se, že nikdy nezapomněl jméno či tvář 
nebo vaši oblíbenou barvu a že ve dvanácti 
letech už poznal všechny obyvatele svého 
rodného města podle zvuku jejich kroků.

Říká se, že vyrostl tak rychle, že byl nějakou 
dobu – pár měsíců? Skoro rok? – upoután 
na lůžko, protože jeho kosti nestačily 
dost rychle vápenatět, takže když se chtěl 
postavit, klátil se jako břízka ve větru 
a nakonec se skácel na zem.

Edward Bloom se svým časem nakládal 
moudře – trávil ho četbou. Přečetl skoro 
všechny knížky, které byly v Ashlandu 

k mání. Prý to bylo kolem tisíce svazků 
– a někteří dokonce tvrdí, že deset tisíc. 
Historie, umění, filosofie. Inspirativní 
romány pro chlapce. Na tématu nezáleželo. 
Přečetl všechno. Dokonce i telefonní 
seznam.

Říká se, že nakonec toho věděl víc než 
kdokoliv jiný, dokonce víc než místní 
knihovník, pan Pinkwater.

Už tehdy byl zkrátka velká ryba.

WALLACE, Daniel: Velká ryba 
 Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 172 s. 
ISBN 978-80-257-0429-5



Tiše zaklepu na dveře, vcházím po špičkách, najdu 
ji v té podivné poloze a vždycky si vzpomenu 
na Šípkovou Růženku, ležící bez hnutí pod 
skleněným poklopem, uspaná na sto let, modré 
šaty bez jediného varhánku rozprostřené na loži, 
rovné vlasy podél tváře. Ale No se probudí, oči se 
jí lesknou spánkem, na rtech neuvěřitelný úsměv, 
protáhne se, zeptá se mě, co je nového ve škole, 
ve třídě, já vyprávím a pak si jdu psát úkoly, zavřu 
za sebou.
Později jdu pro ni, aby šla večeřet, zhltne svůj talíř, 
pomůže sklidit, na pár minut se odváží cournout 
po bytě a pak si jde zas lehnout.
Zotavuje se.
Když ji tak člověk sleduje, mohl by si myslet, že se 
vrátila z nějaké dlouhé cesty, že zdolala pouště 
a oceány, že chodila bosa po horských stezkách, 
urazila kilometry po silnicích, prošla neznámé 
oblasti. Vrací se z daleka.
Vrací se z území, která jsou neviditelná, a přesto 

tak blízko nás.
Po dlouhé týdny stávala ve frontách na jídlo, 
na praní oblečení, na nocleh, tam nebo jinde. 
Po dlouhé týdny spala s botami schovanými pod 
polštářem, taškami vmáčknutými mezi ní a zdí, 
s penězi a průkazem v kalhotách, aby ji někdo 
neokradl. Spala na půl oka, na kartonu místo 
prostěradla, pod improvizovanou přikrývkou, 
nebo jen pod bundou. Po dlouhé týdny byla 
od časného rána venku, bez jakéhokoliv plánu, 
bez jakékoliv perspektivy. Celé dny bloudila 
v tomhle paralelním světě, který je přesto i tím 
naším, nehledala nic jiného než nějaké místo, 
odkud by ji nevyhodili, místo, kde by si mohla 
sednout nebo spát.

VIGAN, Delphine de: No a já
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Zatracený Hideo! Tohle už je příliš! Málokdy 
byl doma na večeři. Ona mu vůbec nevěří, že 
pracuje přesčas, zvlášť po tom snu z minulé 
noci. Najednou se ji ani trochu nechtělo večeřet 
s jeho matkou. Nedokáže chovat se jakoby 
nic, když to v ní tak vře. Misako by nejraději 
šla do svého pokoje a byla sama. Bude se 
muset hodně přemáhat, aby předstírala, že 
se nic neděje, ale nemá na výběr. Tak moc by 
ji pomohlo, kdyby mohla vykřičet svůj vztek, 
který cítila k té ženě s velkými chodidly, kdyby 
mohla říct své tchýni, kde bude ten její synáček 
pracovat dnes večer.
Typická groteska v televizi je provázela během 
jídla jako obvykle. Starší z žen se tak smála, že 
ani nebyl žádný prostor na konverzaci. Televize 
bývala při jídle jejich pravidelným společníkem. 
Misako už si zvykla předstírat, 

 že ji taky sleduje. Dnes myslela na to, jaké štěstí 
mají ty ženy, která se neprovdaly za nejstaršího 
nebo jediného syna. Nemusely sdílet stejnou 
domácnost se svou tchýní. Jak by to bylo 
všechno jiné, kdyby to byl její vlastní dům. 
Dokonce by jí nevadil ani malý byt. Misako si 
skousla ret. Taková nespravedlnost, že Hideův 
otec byl druhorozený syn. Její tchyně nikdy 
nemusela nikomu nic splácet. Protože byla 
nevěstou významné tokijské rodiny, domácnost 
si vedla sama a k ruce měla služebnictvo. To ale 
bylo před válkou. A teď je rok 1965! Misako se 
ptala sama sebe, jakým právem se k ní tak žena 
chová jako ke služce.
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Začíná být horko. Ale jinak se nic nemění. 
Pole, louky, zalesněné kopce. Kolik času 
to asi mohlo zabrat, přehrát si seznámení 
s Madlou a ostatními Tomany? Kolik 
desítek kilometrů a jaký úhel sluneční 
dráhy znamená vzpomenout si na každou 
její grimasu během jednoho obyčejného 
literárního semináře. Na všechny 
podrobnosti našeho prvního společného 
odpoledne, nejdřív v knihovně 
(zkolaboval počítačový systém, čekaly 
jsme tři čtvrtě hodiny na výpůjčku) a pak 
v malé rohové kavárně, kde strašně 
táhlo a kde se Madla prolévala horkým 
latté, zatímco já srkala preso a nemohla 
pochopit, že ji snad vážně baví si se mnou 

povídat. Třeba mi celá ta vzpomínka 
probleskla hlavou za pár vteřin, třeba 
vlak sotva minul jedinou vesničku, kde 
po vydatném obědě matky s kočárky 
korzují návsí a muži, kteří neodjeli 
za prací do města, usínají za stodolou 
s pokrývkou hlavy staženou přes obličej. 
Zrovna tak bychom ale mohli projet celý 
kraj, celou cestu z Prahy, hlavního nádraží, 
až do Těšína, protože není detail, který by 
mi z té doby neutkvěl v mysli tak silně, 
aby se do něj nedalo vrátit.
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