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„Vidíte me, mistra Edu?
Trojné salto hrave svedu!
Jo, to bude paráda!“
!
Hup medvedum na záda

Pepa delá opicky,
shodil zboží z policky.
Maminka je strachy bledá,
svého synka všude hledá.

Táta slon se kaboní:
„Zapomnel jsi, zlatícko,
na kouzelné slovícko!“

Žádejte u svého knihkupce.

editorial

tip redakce

HURÁ NA VÝLET

Vážení a milí čtenáři,
léto bývá alespoň v mediálním světě nazýváno
okurkovou sezónou. Znamená to, že se nic
neděje, všichni jsou v poklidném prázdninovém
módu a vlastně není co psát. Ale to není náš
případ. I v létě totiž vychází mnoho knih, takže
o lákavá témata rozhodně nouzi nemáme.
Krátce po skončení filmového festivalu v Karlových varech mě například zaujala kniha Jona
Boorstina Tajemství filmové řeči s podtitulem
Proč funguje americký film? Tohle nahlédnutí do hollywoodské kuchyně, kde jsou
prozrazeny fígle, jak vytvořit hvězdu nebo natočit kasovní trhák, přeložil režisér
a producent Jan Svěrák, takže text byl v těch nejlepších českých filmařských rukách
a je to opravdu zajímavé čtení. Milovníky thrillerů určitě potěší novinka od autorky
bestselleru Spálená obloha Gilly Macmillanové Vyvrhel nebo od hvězdy oboru Johna Grishama titul Zúčtování. Naopak nováčkem v napínavém žánru je Edwin Hill.
Jeho prvotina Chata u jezera se dočkala skvělých kritik, takže o něm určitě ještě uslyšíme. Fanoušci britského zpěváka Eda Sheerana by neměli pominout knihu Ed Sheeran – Před objektivem, v níž fotografka Christie Goodwinová představila světu jeho
dosud nezveřejněné snímky. Fotografie jsou doplněny historkami a také komentáři
zpěvákova otce, takže je to opravdu unikátní kousek. Skvělou knihou pro poklidné
letní dny je pak novinka Hany Parkánové-Whitton Jak si neudělat z domova cirkus
jako na Picadilly. Z Hanina lehkého česko-anglického pera mám ráda tituly Jak vypěstovat na anglické zahrádce českého trpaslíka nebo Jak nemít na pikniku o jeden
sendvič míň, a tak se těším i na její novotou vonící příběhy. A ještě na jednu knihu se
těším. Miluju životopisy a reálné příběhy, a tak mě v nabídce Mladé fronty zaujala
kniha Mussoliniho holič a další příběhy malých postav velkých dějin. A nakonec tu
mám originální jednohubku určenou spíš mužům. Nemohla jsem totiž bez povšimnutí přejít titul Příručka kosení. No řekněte, není to v dnešní sekačkové době úžasné
vzít kosu a pustit se do zkrácení trávníku vlastními silami? Přijde mi to až romantické
a všichni sekáči jsou pro mě opravdoví sekáči.
Jak vidíte letních knižních novinek je spousta, stačí si jen vybrat, pohodlně se
usadit a číst.
Přejeme vám hezký zbytek prázdnin ve společnosti dobrých knih.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Čtení knih je nejhezčí způsob zabití času.“
Josef Fousek, spisovatel, písničkář a textař

Nápadů na prázdninové výlety není nikdy dost a proto by kniha Nejhezčí dobrodružné výpravy po Česku a Slovensku (vydává Universum) neměla ve vaší domácí
knihovně chybět. Napsal ji a všechny doporučované trasy osobně prochodil nebo
projezdil známý cestovatel a fotograf Jan Hocek, který má na svém kontě už knihu
Nejhezčí túry světa. Tentokrát tedy zůstal v českých a slovenských luzích a hájích,
aby ukázal, že i u nás je stále co objevovat. Kniha je koncipována tak, že se hodí
pro každé roční období i pro různé druhy aktivit. Autor už v úvodu píše: „Moje putování po Česku a Slovensku se v této knize nese ve znamení 4 – jsou to čtyři roční
období a čtyři hlavní aktivity, tedy pěší turistika, cyklistika, vodáctví a lyžování.“ Kniha je poměrně velká,
takže není úplně cestovní, ale zase si v ní můžete užít
krásné fotografie. Rozdělení obsahu na roční období
vám usnadní hledání a jednoduché ikonky prozradí,
pro koho je daný výlet určen. Skvělé je, že Jan Hocek
knihu nepsal doma u stolu (ostatně, to bychom od něj
ani nečekali), ale všechny trasy na vlastní kůži otestoval. Do textů tedy promítl vlastní pocity a zážitky, což
vám na rozdíl od strohých průvodců poskytne úplně
jiný pohled na dané lokality. Některé výlety absolvoval
i s celou rodinou, takže se knížka hodí i pro plánování výletů s dětmi. Každý tip je
doplněn mapkou trasy a informacemi o její náročnosti, možnostmi táboření nebo
občerstvení. Pokud se budete autorových rad držet, nemělo by vás na výletě nic
překvapit. Před sebou máme ještě téměř celý měsíc prázdnin, takže hurá na výlet.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

JANA BERNÁŠKOVÁ
herečka

Mám rozečtenou knížku Vypůjčená minulost, kterou napsala moje kamarádka Naďa
Pischová, a moc se mi to líbí. Doufám, že svoji knížku napíšu taky tak čtivě. Je to
tak, pustila jsem se do psaní. Psala jsem fejetony do časopisu Žena a život a když
to skončilo, říkala mi jedna redaktorka, že se těší na moji knížku. Překvapilo mě to.
Říkala jsem si, že já přece nemůžu napsat knížku, měla jsem trojku z češtiny a navíc
jsem dyslektik. Vrtalo mi to hlavou a pak se mi v ní poskládat příběh, který jsem se
nakonec přece jen rozhodla napsat. Manžel říká, že to je vtipné, tak doufám, že se
to tak bude zdát i čtenářům. Pracovní název je Jak přežít svého muže a je to příběh
o mladé ženě, která má muže, pak druhého a k tomu ještě další muže. Není to žádná
autobiografická kniha, aby si někdo nemyslel, ale lehce ze sebe vycházím, to ano.
Je tam i trochu erotiky, což mě samotnou překvapilo, že mě takové scény baví psát.
Bude to taková ženská kniha na dovolenou. Můžou ji ale číst i muži, mého manžela
baví, tak třeba bude bavit i další chlapy. Ještě mi chybí finální část a pak začnu přepisovat na čisto. Uvidím, jak dlouho mi to ještě bude trvat.
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
15. srpna – 1. září Letenské sady, Praha 7
Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla
Letní Letná je už tradicí a i letos připravil bohatý doprovodný program, v němž je místo
i na čtení. Na Letné tak najdete zaparkovaný
bibliobus Oskar Městské knihovny v Praze,
kde bude možné si nejen číst, ale také si zahrát deskové hry. Podrobný program festivalu najdete na: letniletna.cz/cs/kalendar/.

KNIŽNÍ
VÝLETNÍK

16.–17. srpna Vizovice, areál likérky Rudolf Jelínek
Už 52. ročník multižánrové kulturní přehlídky Vizovické trnkobraní nabízí dobrou muziku, divadlo, film, akce pro děti
i gastronomický koutek plný švestkových
dobrot.
21. srpna Střecha Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, Dolní náměstí
Od 17 hodin proběhne tradiční Čtení na střeše knihovny. Přijďte se zaposlouchat
do vybraných textů a hudby na netradičním místě. Číst budou vsetínští divadelníci
a knihovníci. O hudební doprovod se postará Jazz Hec & Vocal se zpěvačkou Klárou Blažkovou. Pořadem provede Pavel Kotrla.
29.–31. srpna Růžová zahrada děčínského zámku
19. ročník literárního Zarafestu Lov slov! nabízí setkání s českými i zahraničními
spisovateli. Nedílnou součástí festivalu jsou hudební vystoupení. Více informací
najdete na www.zarafest.cz.

kupujte na www.grada.cz

O tom, co si ženy myslí,
ale nikdy to neřeknou nahlas

Horší než manželova smrt
mohou být nebezpečná tajemství,
která po sobě zanechal

Co kdybyste dostali příležitost žít úplně jinak?
Humorný román od autora bestselleru
Tajný deník Hendrika Groena

Josef Bergman vyšetřuje
vraždu v Beskydech.
Od královny české detektivky
Michaely Klevisové

Nový román populárního
francouzského autora

www.albatrosmedia.cz

Přežít ještě
neznamená
žít

Co všechno
nevíme o svých
nejbližších?
Bestsellery
českých
autorek

Nový román Aleny Mornštajnové
je jiný než ty předchozí. Nejedná
se o velké historické téma, nýbrž
o intimní rodinné drama, kde
hlavní roli nehrají velké dějiny, ale
náhody a lidské charaktery. Od
autorky bestselleru Hana.

Eliška se zrodila z vraždy. Matka
zabila jejího mladšího bratra
a následně i sama sebe. Když
Eliška dospěje, rozhodne se najít
odpovědi na stále neodbytnější
otázky. Co se vlastně stalo?
Proč to matka udělala? A proč ji
nevzala s sebou...

Příběhy, které čtete. Příběhy, které prožíváte.

hostbrno.cz

knižní tipy

MÁMA MILOVALA GABČÍKA

PŘÍPAD KUKOCKIJ

Příběh o lidské statečnosti, o odvaze postavit se krutému
režimu, ale také o lásce, to je neobyčejná kniha Veroniky
Homolové Tóthové Máma milovala Gabčíka (vydává Ikar,
překlad Václav Králíček). Skutečnost se tu přirozeně mísí
s autorčinou fantazií, a vznikl tak velmi čtivý koktejl. Slovenská autorka už jednou dokázala, že má pro válečná témata
postavená na reálných událostech cit a její kniha Mengeleho děvče byla oceňována kritiky i čtenáři. I podruhé tedy
vstoupila do stejné řeky a opět našla působivý příběh.
Zaměřila se na osud Jozefa Gabčíka a jeho lásky Anny Molinové. Život jednoho z účastníků atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha zná každé školou povinné dítě, ovšem dosud zůstávalo skryto, že byl nejen
hrdinou, ale také docela obyčejným mužem, který se může i zamilovat. A právě
jeho vztah k mladé vdově Anně Malinové je hlavním hybatelem příběhu. To u ní
v Praze pobýval a od ní odešel vykonat svou misi. Anna věděla, že ukrývat Jozefa
a jeho zbraně ji může stát život, ale neváhala toto riziko podstoupit. Kvůli lásce,
kvůli touze postavit se zvůli fašismu. Za svou statečnost zaplatila životem. Nacisté
ji popravili. Bylo jí pouhých osmadvacet let a její dceři Alence tři roky. I kvůli dnes
už devětasedmdesátileté paní Aleně se autorka do psaní pustila. Chtěla čtenářům
přestavit příběh její maminky, který neprávem upadl v zapomnění.
Kniha se čte jedním dechem. Máte pocit, jako byste hlavní hrdiny znali.
Byli to lidé jako my, dýchali, žili, milovali. A přece byli jiní. Dokázali se postavit zlu. Uměli bychom to i my, generace, která válku nezažila? Nevím, a proto
smekám před odvahou Jozefa a Anny. A autorce Veronice Homolové Tóthové
patří dík za to, že tento neobyčejný příběh lásky a statečnosti napsala, doplnila
a připomněla.
JANA MARXTOVÁ

Ruská spisovatelka Ljudmila Ulická (*1943) se českým čtenářům představila již pěti knihami. Jako první vyšel v roce
2004 soubor Soněčka a jiné povídky (1993). Další čtyři vydala Paseka v překladu Aleny Machoninové: román Daniel
Stein, překladatel (2006, č. 2012), soubor povídek Ženské
lži (2003, č. 2013), román Zelený stan (2012, č. 2016)
a nejnověji autorčin druhý román z roku 2001 Případ Kukockij, který Ulické vynesl cenu Ruský Booker a v roce 2005
podle něj vznikl i stejnojmenný televizní seriál.
Jádro děje se časově odehrává od prostředka druhé světové války až do poloviny šedesátých let, úvod však sahá až k počátku 20. století a stručný dovětek je
zasazen do osmdesátých let. To vše na pozadí událostí, které zasahovaly především
do medicíny a genetiky, jimiž se zabývají některé z postav. Lékař Pavel Alexejvič
Kukockij, ústřední postava románu, se snaží prosadit povolení potratů, které byly
v Sovětském svazu zakázány za Stalina v roce 1936. Povolení je obnoveno v roce
1955, dva roky po Stalinově smrti. Na pozadí války, poválečné antisemitské kampaně proti kosmopolitismu a boje proti genetice se odehrává spletitý osud rodiny
Kukockých a s nimi spřízněných osob. Pavel Kukockij se za války ožení se svou pacientkou Jelenou a adoptuje její dvouletou dceru Táňu, která dlouho vůbec netuší,
že není jeho vlastní dcerou. Shodou okolností se rodina později ujme Tániny spolužačky Tomy, která se stane sirotkem, a v rodině s nimi žije ještě prostoduchá a poloslepá Vasilisa, cosi jako služebná, která zná Jelenu od dětství. Kukockij ve svém
snažení naráží na nepochopení, neochotu a neschopnost úřadů a bohužel posléze
i na nepochopení u své manželky, což řeší všeobecně tolerovaným „kvartálním pitím“, a unikne tak různým represím. Kukockij se věnuje výhradně medicíně, ostatně
oddanost práci je charakteristická pro všechny hlavní postavy, ať už dělají cokoli.
MILAN VALDEN
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KNIŽNÍ NOVINKY NA DOVOLENOU

Michael Robotham
Vykrvácet

František Neužil
Řezenské ortely

Písař zemského soudu s pověřením
pro zvláštní úkoly Lukáš Trobl
z Květnice vyšetřuje vraždu svého
přítele, alchymisty Valentina Weigela.
Někdo ho zabil zřejmě proto, aby se
zmocnil tajného receptu. Z případu
je však odvolán. Má totiž zjistit, kdo
ve skutečnosti je a co sleduje tajemná
alchymistka Barbara, do níž se
zamiloval sám císař Rudolf II.

Život v poklidné anglické vesničce
Wellow je nečekaně narušen vraždou
Raye Hegartyho, vysloužilého policisty
a místního hrdiny. Nadto se hlavním
podezřelým stává jeho čtrnáctiletá
dcera Sienna. Tajemství, která ji
obklopují, jsou mnohem temnější
a nebezpečnější, než by se mohlo na
první pohled zdát.

Historický román o životě a panování
velkomoravského knížete Rostislava.
O jeho snaze sjednotit a pozvednout
zemi, o neustálém válčení s franckým
králem Ludvíkem Němcem
a bavorskými kněžími, o Svatoplukově
zradě. Ale také o Rostislavově lásce
ke krásné Korinně a o putování
věrozvěstů Cyrila a Metoděje…

Otomar Dvořák
Zločin štábního strážmistra

Naďa Horáková
Vlk na vodítku

Ivana Ondriová
Vůně nebe

Český četník Eduard Ševčík zastřelil
v době německé okupace v jihočeských
lesích odbojáře z výsadkové skupiny.
Po válce byl za tento čin nařčen
z vlastizrady a odsouzen na doživotí.
Jeho vnuk je však přesvědčen o tom, že
šlo o záludnou past, do které byl Ševčík
záměrně polapen. Požádá proto novináře a spisovatele Petra Hofmana, aby
mu tajemnou historii pomohl rozřešit.

Alan Malchow je zaměstnancem firmy,
která organizuje jakési obskurní,
náročné „hony na lišku“ po internetu,
adrenalinový sport pro bohaté dobrodruhy. Nejprve hledá svou unesenou
kolegyni, švagrovou a milenku v jedné
osobě pomocí nápověd ve stylu logických her, později však zjišťuje, že obětí
jejich únosů by mohl být i on sám.

Křehká a zranitelná, zároveň však
vášnivá Naďa hledá útěchu v náruči
svého kolegy. Za chvíle zdánlivé
romantiky však zaplatí téměř životem,
když se kvůli vlastní nerozvážnosti
dostane do rukou nebezpečného
maniaka. Podaří se jí dostat ze
svízelné situace? A dokáže zachránit
své pošramocené manželství?

Jan Bauer
Tajemná alchymistka

Nakladatelství MOBA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO

NOVÝ ROMÁN OD AUTORA BESTSELLERU A PŘEDLOHY FILMU ZLODĚJKA KNIH

MARKUS ZUSAK
CLAYŮV MOST
398 Kč

Zatím co hlavní hrdinkou v celosvětovém
bestselleru Zlodějka knih byla Smrt, Clayův
most je román prozářený sluncem a plný
života.
– The Guardian

Peter Mayle
Dobrý ročník

Niklas Natt och Dag
1793 - Vlk a dráb

238 Kč

398 Kč

Max Skinner má dost londýnlondýn
ského finančního světa, a tak
využije možnosti přestěhovat
se do jižní Francie, kde zdězdě
dil po svém strýci venkovský
dům.

Spletitý svět temného Stockholmu na sklonku 18. století
si rychle zamilovali čtenáři po
celém světě. Zacpěte si nos,
otevřete oči a ponořte se do
stoky zločinu!

Mikael Niemi
Vařit medvěda

Jeremy Clarkson
Necháte mě domluvit?

358 Kč

298 Kč

Kdo má na svědomí mladé
dívky, které se ztrácejí uproupro
střed hlubokých lesů? KrveKrve
žíznivý medvěd nebo mnomno
hem krutější bestie, která
chodí po dvou nohou?

Jako vždy překvapený, popo
bavený, rozhořčený, kárající
nebo vysmívající se, tento
nejznámější novinář na světě
přichází s knihou postřehů o
současném světě.

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 408 stran | 398 Kč

vázaná | 224 stran | 249 Kč

vázaná | 192 stran | 199 Kč vázaná | 192 stran | 199 Kč

brožovaná| 256 stran | 99 Kč

brožované| 512 stran | 199 Kč/1ks

vázaná | 112 stran | 79 Kč

vázaná | 112 stran | 79 Kč

vázaná | 64 stran | 99 Kč

vázaná | 64 stran | 99 Kč

vázaná | 64 stran | 99 Kč

vázaná | 64 stran | 99 Kč

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz
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JAK DÁT SVÉMU
ŽIVOTU SMYSL

Když
všechno,
co jste kdy chtěli,
pořád
nestačí
HAROLD
S. KUSHNER

Překlad Monika Kittová

Známý duchovní autor vycházející z liberálního židovství a vlastních životních zkušeností,
kdy mu na nevyléčitelnou nemoc zemřel dospívající syn, se v této knize zabývá tématem
krize středního věku. Za průvodce mu slouží biblická postava Kazatele, který v půli svého
života bilancuje. Dosáhl všech hmotných statků, zažil úspěch, bohatství, požitky, pak se
dokonce obrátil na duchovní cestu, poznal důkladně i tu – a přesto má pocit marnosti
a prázdnoty. Kushner svým typicky realistickým způsobem, který je ale plný empatie
a moudrosti, píše o ošidnostech bezhlavé honby za úspěchem a majetkem, obrací
pozornost k tomu, co dělá život skutečně smysluplným, a vede člověka k vnitřní zralosti.
Autor uvádí: „Tato kniha není o tom, jak být šťastný nebo jak být populární. Na to je spousta
jiných knih. Je o tom, jak být úspěšný, ale ne v tom smyslu, jak jej používá většina lidí.
Protože jde o to, jak být lidský, jak žít s pocitem, že jste víc než mol, který žije jen pro jeden
moment a pak mizí. Jde o to, jak vědět, že jste žili, jak mají lidské bytosti žít, že jste svůj život
nepromrhali. Je to kniha o tom, jak dát svému životu smysl, pocit, že jste využili svůj čas na
zemi dobře a nepromarnili ho, že svět bude jiný díky tomu, že jste jím prošli.“
BROŽ., 249 KČ, 176 STR.

obchod.portal.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 15. 7. 2019 až 21. 7. 2019

beletrie
1. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
2. Barbara Erskinová Strom duchů Brána
3. Gwenda Bond Stranger Things – Tajemný experiment Fobos
4. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
5. Michel Houellebecq Serotonin Odeon
6. Stephan Ahnhem Osmnáct pod nulou Kalibr
7. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
8. Patricia Gibneyová Andělé smrti Kalibr
9. Alena Mornštajnová Hana Host
10. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon

populárně-naučná
1. Lukáš Hejlík 365 – Gastromapa Lukáše Hejlíka Došel karamel
2. Serhii Plokhy Černobyl Jota
3. Kolektiv Rébusy Esence
4. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
5. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
6. Jordan B. Peterson 12 pravidel pro život Argo
7. Karel Pacner …a velký skok pro lidstvo Kniha Zlín
8. Tomáš Kosačík Břicháč Tom Tomáš Kosačík
9. Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky břicháče Toma Tomáš Kosačík
10. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Deník báječného kamaráda CooBoo
2. Anna Toddová After 2 – Přiznání Yoli
3. Vladimír Jiránek Bob a Bobek – králíci z klobouku Edice České televize
4. Rangsom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Mapa dní Jota
5. David Walliams Nejhorší děti na světě 3 Argo
6. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
7. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
8. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 3 CooBoo
9. J. K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
10. Anna Toddová After 3 – Tajemství Yoli
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Červen 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
2. Penelope Ward, Vi Keeland Rebelské srdce Baronet
3. George M. M. Martin Oheň a krev I. Argo
4. Vasilij Mahaněnko Šamanova pomsta Fantom Print
5. Rachel Van Dyken Pravidla touhy Baronet
6. Alex Drescher Destrukce Fantom Print
7. Světlana Alexijevičová Modlitba za Černobyl Pistorius & Olšanská
8. Jan Kotouč V tajné službě Koruny české Brokilon
9. Franck Thilliez Krvavý anděl XYZ
10. Angela Marsonsová Zlámané kosti Kalibr
14

Letní sklizeň bestsellerů
NÍ
Č
AK NA
CE Kč
189

Platí do konce srpna

www.KNIHA-MESICE.cz

www.NOVINKA-MESICE.cz
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