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Koláček L.: Špatní žáci, rebelové a jiní géniové (Jan Melvil Publishing) 

 Neobyčejná kniha pro mládež, ale i dospělé čtenáře, přibližuje dětství 

a mládí 30 špatných žáků, darebáků, lemplů a rebelů, kteří to nakonec 

dotáhli daleko. "Má hlavu úplně dutou," napsal například Edisonův 

učitel jeho matce. Pomalému Einsteinovi někdy trvalo celé hodiny, než 

kantorovi odpověděl na otázku. Karel Gott rozčiloval své rodiče 

podivnou zálibou chodit na pohřby cizích lidí. A Božena Němcová - ta 

zase nechtěla mluvit česky!  

Kniha obsahuje více než 150 fotografií a ilustrací. 

Otakar Batlička; Alexander Graham Bell; Konstantin Biebl; Napoleon 

Bonaparte; Paul Cézanne; Mikuláš Dačický z Heslova; Charles 

Darwin; Walt Disney; Antonín Dvořák; Thomas Alva Edison; Albert 

Einstein; Emil Filla; Alberto Vojtěch Frič; Josef Václav Frič; Karel 

Gott; Václav Havel; Charlie Chaplin; Jaromír Jágr; John Lennon; 

Gregor Johann Mendel; Gustav Meyrink; Božena Němcová; Karel 

Poláček; Bedřich Smetana; Josef Sudek; Max Švabinský; Toyen; 

Leonardo da Vinci; Petr Vok z Rožmberka; Jan Eskymo Welzl 

 

 

Orlev Uri: Domů ze slunečných stepí (Práh) 

 
   Odvážný a statečný je pětiletý Eljuša, který musí opustit milovanou hračku a spolu s ní i život, jaký 

dosud znal. Začíná druhá světová válka a jeho rodina na poslední chvíli prchá před německou 

armádou. Eljuša se spolu s maminkou, dvěma staršími sestrami a malým bratříčkem vydává na 

pozoruhodnou cestu do Kazachstánu, kde v tamních slunečných stepích na ně čeká nový život. 

Z Eljuši se postupně stává velký kluk, najde si přátele mezi muslimskými dětmi v malé kazašské 

vesnici a naučí se postarat o novou domácnost a o svou rodinu. Jeho podnikavá maminka využívá 

všech svých talentů k tomu, aby děti uživila, za výslužku vyhrává na balalajku na oslavách v širokém 

okolí a věhlas a vážnost si získá díky podivuhodné schopnosti číst budoucnost z tarotových karet.  

Na konci války se děti s maminkou znovu vydávají na cestu, tentokrát míří do nové domoviny – 

budoucího Státu Izrael.  

 

 

Sorokin V.: Manaraga (Pistorius a Olšanská) 

 
   Sorokinův dystopický román je hořkou satirou na směřování dnešní 

civilizace. Podobně jako v předchozích románech Den opričníka a 

Telurie je děj Manaragy situován do nedaleké budoucnosti, kdy je 

Evropa po celosvětovém válečném konfliktu rozdrobena na nové státy 

a vyvrácena ze svých kulturních kořenů. Knihy již nikdo netiskne, 

vzdělání nahrazují... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Motýl Petr: Kosí srdce (Malvern) 

 
   Kosí srdce je próza o magické Praze. Jejím rámcem je pěší putování z 

Hlavního nádraží na Pražský hrad, které se odehraje během jediného 

dne. V četných reminiscencích, odkazech a vzpomínkách se ale vyjevuje 

obraz Prahy od jejích mytických počátků až po konec dvacátého století. 

Devadesátá léta dvacátého století jsou nejčastějším časem příběhu, 

rozsáhlý úsek textu je ale věnován i legendě o Bruncvíkovi, zpracované 

částečně parodicky, částečně ve stylu fantasy. Reminiscence na pražské 

legendy a pověsti se prolínají s líčením prostředí zcela reálných, od 

dělnické ubytovny na periférii Prahy po luxusní prostory Obecního 

domu. Autor v sobě nezapře básníka, v próze je ale uplatněno také 

množství faktografie kunsthistorické i historické, četné jsou odkazy na 

výtvarná díla spjatá s Prahou a ovšem i citáty literární, od Kafky po 

Bondyho. Dá se říci, že autor se zabývá stejně intenzivně úzkostným 

existenciálním osaměním jedince manipulovaného společností, jako 

chutí piva v pražských hospodách a výčepech a hospodskými 

historkami. Probírá minulost míst notoricky známých, jako je Karlův 

most, ale zavádí čtenáře i na okraj Prahy, kde se z betonárky lije beton do náklaďáků s míchačkami. 

Hrabe se ve zvetšelém prachu historie i objevuje věci přítomně zázračné, jakoby právě vytažené z 

tavicí pece zasvěcenců. V jednotný celek spojuje všechnu tu pestrost autorův precizní styl a přesná 

práce s jazykem. 

 

 

Taylor Andrew: Němý (Práh) 

 
   Paříž, 1792. Městem zmítají revoluční bouře a kanály se valí krev. Londýnský makléř Edward 

Savill se dozvídá o smrti svojí manželky, která po rozchodu s ním žila ve Francii. Francouzští 

uprchlíci se rozhodnout odvézt jejího desetiletého syna Charlese s sebou na Charnwood Court, sídlo 

ukryté na odlehlém anglickém venkově. 

Edward Savill se vydává Charlese vyzvednout, zjišťuje však, že chlapec je němý. Ačkoli byl svědkem 

nepředstavitelných hrůz, děsivé tajemství mu brání o nich promluvit. Uvězněn ve vlastní mysli věří, 

že mlčení je to jediné, co ho dokáže ochránit. 

Alespoň v to doufá… 

Andrew Taylor je vysoce ceněným a prodávaným autorem historických románů. Za román Němý 

dostal v Británii ocenění Historická krimi roku 2014 

 

 

Truc Olivier: Poslední Laponec (OneHotBook) 
 

   Nejlepší francouzská detektivka roku 2013 ověnčená dalšími 20 literárními cenami Zima je v 

Laponsku studená a tvrdá. Vesnice Kautokeino se chystá na návrat starého šamanského bubnu. V 

minulosti bylo mnoho bubnů zničeno v boji proti pohanství. První buben vracející se na laponské 

území je však ukraden. Vadí návrat bubnu místní církvi? Nebo to provedli laponští separatisté, aby 

se onich mluvilo? Případ se dál zamotává smrtí pastevce sobů. Policejní vyšetřovatelé Klement 

Nango a Nina Nansenová odhalují vztahy mezi rázovitými laponskými sobaři a norskými usedlíky i 

tajemství dávné expedice do těchto končin. Co tehdy objevil český geolog?  

 

 

 

 



 

Hawking Stephen, Mlodinov Leonard: Velkolepý plán (Argo/Dokořán) 

 
   Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem 

hledají odpověď na otázky, které připomínají spíše filozofické pojednání 

než kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec něco 

existuje? Jaká je povaha reality? Jak to, že je vesmír tak přesně 

"vyladěn", že je možné, abychom v něm mohli žít? A nestojí za tím nějaký 

"velký záměr" svrchovaného tvůrce? Tyto základní otázky o podstatě 

vesmíru a samotné existence pojednávají za pomoci nejnovějších 

fyzikálních poznatků. 

 

 

 

 

 

 

 

Flegr Jaroslav: Zamrzlá evoluce (Academia) 

 
   Většina biologů i studentů přicházejících studovat biologii na vysokou 

školu se domnívá, že evoluční biologie je v podstatě uzavřená kapitola 

vědy. Ale co když je všechno úplně jinak? 

Co když právě evoluční biologie v 70. a 80. letech uplynulého století 

prodělala v naprosté tichosti zcela zásadní revoluci, po níž by se vlastně 

měly od základu přepsat veškeré učebnice tohoto oboru? Co když je i nový 

model evoluce vycházející z dawkinsovsko-hamiltonovské teorie sobeckého 

genu, založené na soupeření různých variant téhož genu o předání co 

největšího počtu vlastních kopií do dalších generací, stejně chybný jako 

původní model Darwinův, a vbrzku nás proto čeká revoluce další? 

A nemohla by stávající model nahradit například teorie takzvané zamrzlé 

evoluce? Teorie, která předpokládá, že naprostá většina druhů, se kterými 

se v přírodě setkáváme, není schopná se evolučně vyvíjet, ani když jsou 

vystaveny sebesilnějšímu selekčnímu tlaku, a tak pouze pasivně čekají, až 

se změny v jejich prostředí nahromadí v takové míře, že jim nezbude, než způsobně vyhynout. Kde se 

berou nové druhy, jak je možné, že jsou druhy účelně přizpůsobeny svému prostředí a jak může v 

takovémto evolučně zamrzlém světě vůbec docházet k evoluci? Odpověď na uvedené otázky, jakož i 

otevřený a někdy poněkud svérázný pohled do zákulisí dnešní vědy nabízí tato kniha. 

 

Beatty Paul: Zaprodanec (Odeon) 

 
   Satirická tradice v americké černošské literatuře je dlouhá snad stejně 

jako otroctví samo. V románu Zaprodanec si nemilosrdného humoru 

směřujícího do řad bělochů i černochů užijeme do sytosti. Hned na prvních 

stránkách sedí hlavní hrdina v zasedací síni Nejvyššího soudu USA, který 

projednává rozsudek, jenž nad ním vynesla americká justice: vězení za 

pokus o obnovení otroctví a zavedení rasové segregace v jedné škole v 

sousedství. Kontroverzní román oceněný roku 2016 Man Bookerovou 

cenou. 

 
 

https://www.kosmas.cz/knihy/234437/zaprodanec/
https://www.kosmas.cz/knihy/234437/zaprodanec/


                                                                                                                                       


