NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY LOČENICE
jaro 2020
Anna Todd - Polibek
…můj život a moje srdce už nikdy nebudou stejné. Potom, co do nich narazil Hardin,
už ne. Tessa má všechno – žije v láskyplném prostředí s chápající matkou a má
kluka svých snů, laskavého, milého, kterého jí závidí všechny kamarádky. Lepšího
už si ani nemohla přát. Tessin pohodový život ale v okamžiku změní jediné setkání.
Hardin je pořádně drzý kluk, s nepřeslechnutelným, nafoukaným britským
akcentem, sexy rozcuchem, tetováním a piercingem ve rtu. Tessa si nemůže
pomoct – Hardin je zkrátka jiný než ostatní kluci, které poznala… A to po všech
stránkách – dovede být i pěkně krutý. Neměla by ho spíš nenávidět? Neměla by jím
Tessa pohrdat? Jak to, že se od něj nemůže odpoutat? Nedokáže to – i přes všechny
jeho chyby a prohřešky. Intenzivní vášnivou blízkost střídají neustálá Hardinova
zmizení a výbuchy vzteku. Může takhle vůbec vypadat láska? Tessa sama nevěří, že
by takový vztah mohl fungovat. Ale… jde odolat jeho polibku?

Anna Todd - Přiznání
Láska Tessy a Hardina je osudová a jeden bez druhého nemůže být, ale nespálila
se Tessa už příliš? Když se Tessa dozví, že s ní Hardin začal chodit kvůli sázce, kterou
uzavřel s přáteli, je zdrcená. Není to poprvé, co se přesvědčila, že kluk, do kterého
se zamilovala, dokáže být pěkně krutý, ale takové ponížení nečekala ani v
nejhorším snu. Musí se smířit s tím, že Hardin navždy zůstane... Hardinem. Že by
se v něm až tak moc mýlila? Rozum i nejbližší okolí jí radí, aby se Hardina už navždy
vzdala, nebyla by první, kterou ponížil a odkopl. Kvůli Hardinovi odstavila na
vedlejší kolej všechno, na čem jí záleželo – školu, kamarády, matku, přítele... další
zklamání by nezvládla. Hardin, který se do Tessy mezitím doopravdy zamiloval,
zjišťuje, že bez ní nedokáže žít, kaje se a prosí o odpuštění. Tessa se brání, ale to
se lehko řekne, navíc při představě na vášnivé noci strávené v Hardinově náručí...
Elektrizující dotyky... Nenasytné polibky... Hardin ví, že se dopustil nejhorší chyby
ve svém životě. Dokáže se ale opravdu změnit? Všechno navíc komplikuje Zed,
který se pokouší Tessu získat a na rozdíl od Hardina je hodný a milý. Tessu čeká jedno z nejtěžších rozhodnutí.
Pokračování světového bestselleru a literárního fenoménu AFTER – Polibek úspěšné autorky Anny Todd.
Magda Váňová – Kukaččí mládě
Román dvou generací srovnává osudy rodičů a jejich dospělých dětí, které mají
výhodnější podmínky a možnosti, ale v životě se musí vyrovnávat se stejnými
nástrahami. Podezření, že v rodině vyrůstá kukaččí mládě, vyklíčí snadno z
pouhého zamlžování pravdy a vymýšlení, kterým se hrdinové snaží vylepšit mínění
ostatních o sobě. Taková pravda nebo nepravda není však vůbec důležitá pro to,
jak člověk se svým životem naloží a jak v něm uspěje. Jorika a Dalibor vyrůstali
vedle sebe téměř jako bratr a sestra, i když jejich rodiny se při společenském
vzestupu a pádu protichůdně míjely, ale o to víc si pomáhaly. Ani jednomu z nich
se nepodařilo vytvořit fungující svazek a mít děti a nyní společně uvažují, jak to
napravit.

Aleš Cibulka – Vyhořet může každý
„Takový pilný a šikovný, jak se vám to stalo?“ Syndrom vyhoření dokazuje, že pracovitost

není jen ctnost. Práci na 150 % nikdo neocení. Moderátor Aleš Cibulka,
mezzosopranistka Dagmar Pecková a sportovní reprezentantka Olga Šípková otevřeně
přiznávají, jak je maximální nasazení přivedlo do pekel. Téma po odborné stránce
zpracovali MUDr. Radkin Honzák a publicistka Agáta Pilátová. Poučte se z chyb druhých
– pokud chcete hořet, a ne vyhasnout.

Václav Kopta – Prodloužená jízda
Vzpomínky a humorné příběhy známého českého herce Václava Kopty. Známý český
herec Václav Kopta s lehkostí a nadhledem vzpomíná na vlastní dospívání a na příhody
z branže i rodinného života. Humorné vyprávění zavede čtenáře nejen do kraje autorova
dětství, na pražskou Hanspaulku a do Libochovic, ale také do Berlína, na Rujánu nebo do
jižních Čech.

Zbygniew Czendlik – Postel hospoda kostel
Není kněz jako kněz – Zbigniew Czendlik je toho skvělým důkazem. Studium Bible je
podle něj nuda, nerad zpovídá své farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho
odrazuje. Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě je jako doma. Co
má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát?
K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně – jak to, že u nás
nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na mnoho podobných otázek.
Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá
mezilidské vztahy, život i Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví některých předsudků a
zkreslených představ, proto ji čtěte pouze na vlastní nebezpečí.

Kateřina Tučková – Vitka
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.

25 tajemství Prahy – David Černý
Věděli jste, že z prken popraviště 27 českých pánů je vytesáno schodiště, po
kterém se v jedné pražské nemocnici stále chodí? Znáte místo, kde ve zlaté
vitríně sedí mumifikované tělo Marie Elekty od Ježíše? Slyšeli jste příběh
balkonku domu U obrázku Panny Marie na pražské Kampě? Chcete rozluštit
tajemství numerologie Karlova mostu? Víte, proč o letním slunovratu zapadá
slunce do chrámu svatého Víta? Umíte přečíst orloj? Co znamenají všechna
okruží, ručičky a rafie starodávného hodinového stroje?

Nová tajemství Prahy – David Černý
Odhalte nová tajemství magické Prahy! Praha je nejen stověžatá, ale také plná
tajemství a zázraků. Autor David Černý v nové knize odhalí další zajímavosti
z naší metropole. Projeďte se spolu s ním pohřební pražskou tramvají. Najděte
první dopravní značku v Praze a seznamte se s úhořem Pepíkem, který už dlouhá
léta žije v kašně pojišťovny ve Spálené ulici. Můžete také nahlédnout do
koupelny Jana Masaryka a do podzemní nemocnice v Krči. Naučíte se, jak
správně požádat o zázrak u sochy Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Dozvíte
se také, kde hledat ďáblovy kameny. Další nebudeme prozrazovat, ale můžete
se těšit na Nová tajemství Prahy. Kniha je pokračováním knihy 25 tajemství
Prahy, která vyšla v roce 2018 a stala se bestsellerem. Novinář, historik a
fotograf, autor knihy 25 tajemství Prahy a Nová tajemství Prahy, tvůrce projektu
Miluju Prahu David Černý pochází ze staré pražské pekařské rodiny. Studoval historii a celý život o Praze píše.
Svou lásku k hlavnímu městu chtěl však sdílet i s ostatními, a tak si založil stránku Miluju Prahu. Zpočátku
publikoval jen své oblíbené fotky Prahy, stránka se však rozrostla už na 100 tisíc fanoušků a spousty lidí dnes
nadšeně posílají své vlastní fotky. David stále žije na Starém Městě nedaleko Staroměstského náměstí.

Jiří Kratochvíl – Liška v dámu
Jiří Kratochvil nebyl první, komu liška (symbol volnosti, dravosti, chytrosti a
zrzavé krásy) uhranula. Na román Davida Garnetta Lady into Fox (1922, česky
Dáma v lišku, 1969) navázal Vercors románem Sylva (1961, česky 1965), v němž
zase proměnil lišku v dámu. Autor však spojil oba příběhy v jeden a zasadil do
padesátých let, kdy režim země, kde zítra znamená již včera v čele s Hospodářem
nemilosrdně drtil lidské životy a dusil svobodu. Jedna linka vyprávění začíná v
Pavlovově institutu, kde se podaří obdařit liščí mládě rozumem a potom
proměnit v lidskou bytost. Samozřejmě že přenádhernou a samozřejmě že
pověřenou tajným úkolem. Druhá linka se odehrává v Brně, kde je mladý
inteligentní dělník zpracováván pro služby v StB. Liščí krasavice, vycvičená k
diverzním akcím všeho druhu, ovšem netuší, že existuje něco jako láska a cit. A
to podcenili i soudruzi školitelé. Proto se stáváme svědky vášnivého příběhu, v němž se liška Sylva do dělníka
Pavla zamiluje. No a láska je naděje a také cesta ke svobodě. Více prozrazovat už není třeba.

Kolem Jakuba – Michal Vrba
Pozoruhodná povídková sbírka je svérázným autorským příspěvkem k věčnému
literárnímu tématu malého člověka ve víru velkých dějin, příběhy konkrétních
jednotlivců na pozadí dějinných zlomů a společenských přeměn, které zásadně
zasáhnou do jejich života. Spojujícím prvkem je bod v krajině, rybník Jakub, který
se každého z nich dotkne. Jednou je to válka se Švédy a v ní uvízlé děti, podruhé
sedlák v malé osadě ohrožený přítomností Rudé armády, jindy dostihne
politického prominenta revoluční spravedlnost. Podoba a úmysly hybatelů dějin
však nejsou důležité tváří v tvář bezprostřednímu ohrožení holé existence
člověka. Jakubský rybník na pomezí východních a středních Čech je největší
rybník z dymokurské rybniční soustavy založené v 15. století. Obklopují jej lesy
a na jeho březích se nachází jediné sídlo, malá osada Poušť… Poklidné místo v
lesích, kolem něhož kráčí dějiny. Vydání knihy podpořila Nadace Český literární fond.

Helena Kratochvílová – Jedna musí z kola ven
Osud hlavní hrdinky Elišky se podobá osudu mnoha současných žen. Je
rozvedená a žije sama s dcerou, kvůli které nenavazuje dlouho žádný nový vztah.
Když ale dcera dospěje, objevuje se v životě Elišky šance na nový začátek s
Adamem, mužem, kterého si zamiluje. Vzdává se své práce, opouští rodné
město a stěhuje za ním. Vše vypadá, že jejich vztah dospěje až k svatbě – tehdy
se ale nečekaně vrací Adamovi domů jeho dcera i s dítětem. Pro obě není pod
jednou střechou místo. Která to bude?

Petra Dvořáková, Marek Epstein, Anna Geislerová, Irena
Hejdová, Alena Mornštajnová, Ivana Myšková, Petra
Soukupová, Miloš Urban
Rodinné povídky
Antologie povídek nejlepších současných českých autorů – tentokrát na
téma „rodina“. Jiřina soudí, že muži jsou ubožáci a bylo by nejlepší obejít
se úplně bez nich. Jenomže aby dosáhla toho, po čem nejvíce touží,
muže potřebuje. Alice stav osamění pociťuje dost silně, ač je vdaná. A
potom může být i obyčejná návštěva ZOO s dvěma dětmi tou nejtěžší
věcí na světě. Vypravěčka třetí povídky vlastní potomstvo nemá,
nicméně najednou se musí postarat o autismem postiženou holčičku.
Dceru své sestry. Ani v rodině malé Emy tatínky nenajdeme – jak ten její,
tak maminčin bydlí totiž stejně jako Ježíšek v nebi. U Svačinových je
tomu přesně naopak, tam hraje prim pánské pohlaví. A rybaření. Tři muži jsou hlavními postavami také
následující povídky a i oni berou své ratolesti na dovolenou. Dopadne to ovšem… všelijak. Když Marii a
Michalovi odjede dcera na týdenní gymnastické soustředění, najednou jako by nevěděli co s volným časem.
Jeho hlavní náplň? No přece hlídat morče! Také Blanka osamí, byť z mnohem smutnějších důvodů. Ale její
šaty, dlouho vězněné ve skříni, neprodleně chtějí na ples…

Blanka Čechová – Návrat jadranské snoubenky
Který Čech nebo Čehinja nebyli alespoň jednou v životě na čtrnáct dní v
Chorvatsku? A kdo alespoň jednou, uprostřed prázdninového rozjaření,
nezatoužil všeho nechat a odstěhovat se k moři? Do jižní Dalmácie jezdívala i
překladatelka Naďa, dokud nepoznala tamního rybáře Balda a nestrávila v
zapadlé rybářské vesnici na poloostrově Pelješac celé léto. Jenže zrovna tak jako
pomine prudká zamilovanost, i léto odezní a přijde podzim, ba zima. Jde do
tuhého. Naďa a Baldo jsou zasnoubeni a chystají se rozeslat svatební oznámení,
pozvánky na tradiční, velkou a hlučnou dalmatskou svatbu. A Naďa si začne klást
další otázky: opravdu miluje Balda tolik, aby navždy opustila Prahu? Byla by na
Pelješci šťastná, ačkoli se tu nenarodila? A je ochotna pro lásku k jednomu
skvělému muži a k laskavé, dojímavé a věčné kráse Jadranu obětovat tvář
moderní městské ženy a podvolit se tradici, která je v Dalmácii vším? Volné
pokračování populární knihy Příručka jadranské snoubenky vás rozesměje v kterékoli roční době.
Blanka Čechová – Totál Balkán
Na první pohled vypadá Kosovo jako nádrž, do který se nepřetržitě naplno
pumpuje, a všichni se okatě diví, jak je možný, že i po deseti letech je v nádrži
vody sotva po kotníky. "Ale kam všechny ty prachy přišly?" rozčílím se. Kluci
vybuchnou smíchy, jako bych jim právě řekla skvělej fór, kterej sama nechápu.
"Nejspíš to narvali do pěti set tisíc osmi set padesáti pěti ping-pongovejch
turnajů!" chechtá se Radim. Kryštof mi věnuje konejšivej úsměv, takže si
připadám jako obecní primitiv, kterýmu léta naschvál tvrdili, že Země je placka,
a on jim, blbec, věřil. 21:00 Jedu zpátky do Mitra. Všude tma. Nejde proud.
Silnice je samá díra, kam člověk dohlídne, jsou siluety rozvalin, jako by válka
skončila předevčírem. Není voda, není práce, není nic. Jen bordel, marasmus a
špína. Doma přendám máslo z (teplý) lednice do (jakž takž chladnýho) mrazáku,
aby ráno nebylo na kaši, poleju se vodou ze tří pet lahví a padám potmě na
postel. Otázka dne: Dají se stamilióny rozkrást po stovkách? Jak se dělá demokratizace? Je možné se
neztotožnit s hodnotami přední mezinárodní organizace? Proč vlají vlajky členských států tak vysoko? A proč
nikdo neřekne pravdu? Mladá právnička se vydává do Kosova a na vlastní kůži získává šokující odpovědi na
své otázky. V rámci jednoho roku zažije příběhy zdrcující i povznášející, udělá řadu chyb a spoustu záslužné
práce, přičemž se stane černou ovcí mezinárodních misí a hrdinkou obyčejných lidí v Kosovu. Smích, který
vzbuzují její glosy na adresu Organizace i kosovské společnosti, často tuhne na rtech a stožáry s vlajkami
členských států obkličuje znepokojivými otazníky.
Blanka Čechová – Jadranská snoubenka navždy
Chtěli byste zažít pravou chorvatskou svatbu, kam přijede tři sta hostů, kde se
nemluví, nýbrž zpívá, stoly se prohýbají pod vahou laskomin, víno teče proudem
- a celé to trvá týden? Jadranská snoubenka, Češka, která se zamilovala ve
slunné Dalmácii, právě takovou svatbu chystá a musí se utkat s řadou místních
zvyklostí. Občas je skóre těsné, ale láska k rybáři Baldovi, moři a zázračnému
kraji nakonec zvítězí.

