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entrée 

Před dvaceti lety se předpovídalo, že zaniknou kla-
sické knihy a knihovny, protože je nahradí eknihy z 

Amazonu či Google Books. To se nestalo, ale jak to 
vypadá, možná zaniknou kvůli tomu, že se stanou 

luxusním zbožím pro svoji cenu či nedostatek papí-
ru. Už teď si nemyslím, že kniha je běžné spotřební 
zboží. Pro srovnání, před loňskými Vánoci knihov-

na dala v průměru za jeden román 350 Kč a za jed-
nu populárně naučnou knihu 443 Kč. V roce 2011 to 

bylo 272 Kč za beletrii a 294 Kč za naučnou knihu. 
A to podle nakladatelů ceny letos ještě více stoup-
nou kvůli vysokým cenám energií. A stejně tak při-

znávají, že je vůbec problém sehnat papír na knihy. 
Jak už na Instagramu napsala v lednu Karin Led-

nická: „…jsem s tiskárnou řešila, jak sehnat papír 
ve světě, kde je papíru strašný nedostatek.“ 

 

Bohdan BoboKing Volejníček 
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Recenze 

 Na cestě domů... vždycky  

Rudy Linka  

 Jedním slovem - krásná. 

Krásná ve smyslu pastvy pro oči, 

krásná jako potěšení pro naše či-

chové, hmatové a mozkové recep-

tory. Kdybych mohla, nosím ji 

všude s sebou, ale bohužel má je-

diné mínus, a to - nedá se vozit 

tramvají, v dnešním divném světě 

by zabrala při čtení hodně prosto-

ru, který je bohužel omezen, a rov-

něž je to těžká váha ve své katego-

rii. 

 Stejně, jak je sympatický a 

bezprostřední její autor, jazzman 

tělem i duší, Rudy Linka, tak vy-

znívá i jeho knižní autobiografie. 

autobiografie/hudba 

https://tritius.kmo.cz/detail/5559333
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Čte se jedním dechem, a je znát, 

že ji nepsal spisovatel, ale člověk, 

který má leccos odžito, setkal se s 

množstvím inspirativních lidí, za-

žil neuvěřitelné náhody a o to 

všechno se chce podělit se čtenáři. 

 Rudy v ní vzdává hold rodi-

ně, hudbě, životu. Činí to formou 

zábavnou, své zážitky líčí tak, ja-

ko byste s ním seděli na jeho 

krásné zrekonstruované chalupě 

na Šumavě, on vám naléval něja-

ké dobré pití a do toho ze sebe 

chrlil jednu historku za druhou. 

Všechny dá-

vají dohroma-

dy obraz člo-

věka, který 

nadevše milu-

je hudbu a 

dokáže o ní vyprávět tak poutavě, 

že i ten největší jazzový ignorant 

zjistí, co mu v životě chybělo ke 

štěstí, no přece jazz... 

 

 Rudy Linka ve dvaceti le-

tech nechal školy a emigroval do 

Švédska, kde se seznámil se svou 

budoucí ženou Annou, se kterou 

žijí v naprosté symbióze dodnes.  

„Vždy jsem se řídil intuicí, a když 

jsem si nebyl něčím jist, zeptal 

jsem se své ženy Anny. Dělám to 

dodnes.“ Tato citace hovoří za vše. 

 Posléze žil v Americe, kde 

chtěl studovat jazz. Kde strádal, 

hrál, tvořil, miloval, žil a pil. Pros-

tě život v kostce, o kterém se mlu-

ví s úsměvem pouze ve chvíli, kdy 

všechno těžké pominulo. 

 Po letech se vrátil jako jeden 

z nejlepších jazzových kytaristů 

světa. Muzikant, kterého vyhodíte 

dveřmi a vrátí 

se oknem, jehož 

průvodním zna-

kem je entuzias-

mus a nakažlivý 

smích, střídá ži-

vot v Česku se životem v New 

Yorku a doma se cítí tady i tam. 

 

 Kromě toho, že je kniha bo-

hatě fotograficky vybavená a krás-

ně zpracovaná, má ještě ručně psa-

né poznámky, ty jsou velmi pove-

dené a vycházející ze srdce. Už fo-

tografie samy o sobě mají průkaz-

„Rudy Linka na čas vyměnil ky-

taru za klávesnici počítače a roze-

hrál ji se stejnou lehkostí a 

upřímností jako kytaru. Tahle 

kniha dobrá není... je skvělá.“  



7 

ný vypovídající charakter. Slova 

kolem jim ale přidávají šťávu. 

Kapitoly nejsou psány chronolo-

gicky, ale epizodně. Jsou krátké, 

ale dostačující, čtení je poutavé. 

Linkův místy prosakující anglic-

ký slovosled bych mu s radostí 

odpustila.   

 Všemi póry prýští z Linky 

hudební vyznání: Jazz je nej-

krásnější hudební styl. 

text: Andrea Šmausová 

LINKA, Rudy. Na cestě domů... vždycky  

Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2021. 263 stran   

https://tritius.kmo.cz/detail/5559333
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Recenze 

 Ohnivé květy  

Susan Meissner 

tragické lásky/ženy 

 Méně známé nakladatelství 

Ocelot vydalo román americké 

spisovatelky Susan Meissner, kte-

rá rovněž dosud nevstoupila 

do povědomí českých čtenářů. 

Přestože napsala více než desítku 

knih, do češtiny byla prozatím 

přeložena jedna, a to s názvem 

Ohnivé květy. 

 V Ohnivých květech svou 

lásku tragicky ztrácejí a posléze i 

hledají hned dvě mladé ženy – Ta-

ryn a Clara. Jejich příběhy sice dě-

lí rovných sto let, ale jejich myš-

lenkové pochody při rozhodování, 

zda pravdu skrýt či odhalit, jsou si 

podobné. Čtenář se plynule pře-

souvá mezi rokem 1911 a 2011, při-

čemž obě dějové linky jsou sym-

https://tritius.kmo.cz/detail/5558229
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bolicky propojeny nádherným 

šálem s květy aksamitníku. 

 Větší prostor je věnován 

Claře coby zdravotní sestře, 

která v nemocnici na Ellisově 

ostrově nedaleko New Yorku 

pečuje o přistěhovalce nemoc-

né především spálou. Práce jí 

pomáhá potlačit vzpomínky na 

tragickou 

smrt muže, 

do kterého 

se zamilo-

vala. Když 

je jednoho 

dne požádána pacientem An-

drewem o neobvyklou službu 

nad rámec svých pracovních 

povinností, zaplete se do ne-

chtěných událostí. Ono rozho-

dování, zda pozměnit lidský 

osud tím, že sdělí pravdu, je 

něco, co hlavní představitelku 

velmi trápí.  

 Také život Taryn je po-

znamenán traumatickým zážit-

kem, v jejím případě 

z teroristického útoku na Svě-

tové obchodní centrum 11. září 

2011, při kterém zahynul její 

manžel. A jestliže u Clary na-

bírá děj na obrátkách po setká-

ní s Andrewem, u Taryn se za-

čne klubko událostí rozmotá-

vat poté, co spatří v magazínu 

Lidé snímek muže a ženy, kteří 

s hrůzou v očích hledí vzhůru 

k něčemu, co už fotografie neu-

kazuje. Ta žena svírá v rukou 

šál posetý 

ohnivými 

aksamitní-

ky a Taryn 

poznává 

svou vlast-

ní tvář. 

 Knížka se příjemně čte a 

příběh plný emocí jistě uspo-

kojí zejména romantické duše. 

Autorka velmi dobře vystihla 

bezmoc a utrpení lidí, kteří 

přišli o své blízké a navíc si 

(ovšem bezdůvodně) vyčítají, 

že jsou za jejich smrt odpověd-

ní. Neočekávejte žádný strhují-

cí děj, ale počítejte s tím, že vás 

dilema pravdy a lži přinutí 

k hlubšímu zamyšlení. Čeho 

bych ovšem v textu na rozdíl 

od autorky ubrala, je soustav-

V poetickém příběhu o lásce autor-

ka staví hrdiny a čtenáře před dile-

ma pravdy a lži, které lze jen těžko 

jednoznačně rozhodnout.  
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MEISSNER, Susan. Ohnivé květy. 

Praha: Ocelot, 2019. 334 stran 

text: Dana Butorová 

né opakování úvah nad řešeným 

problémem. Především postava 

Clary neustále přemítá nad jed-

nou a toutéž věcí ze všech stran 

a pak je čtenář ještě několikrát 

nucen zabývat se stejnou záleži-

tostí v bleděmodrém. Tato autor-

čina snaha tak může na někoho 

působit nudně a rozvlekle. 

 Zda Taryn i Clara nakonec 

najdou spřízněné duše, které 

jim pomohou překlenout trau-

matický zážitek a znovuobjevit 

lásku, se prozrazovat nesluší. 

Mohu jen doporučit tento milý a 

dojemný příběh k přečtení, 

zvláště pak obdivovatelkám 

např. německé autorky Lin Ri-

ny, jejíž ženské hrdinky rovněž 

hledají lásku. Ale… kdo z nás ji 

celý život nehledá?  

https://tritius.kmo.cz/detail/5558229
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Recenze 

 Ze sídliště 

Jonas T. Bengtsson 

sociální drama 

 V roce 2019 se mi poprvé do-

stala do rukou knížka dánské pro-

venience s názvem Evropské jaro, 

jejíž recenze vyšla v našem časopi-

su Párek. Možná si někteří ze čte-

nářů vzpomenou na její dobré 

hodnocení. Po přečtení čerstvé no-

vinky roku 2021 Ze sídliště od 

dánského autora Jonase T. Bengts-

sona mi nezbývá než konstatovat, 

že v Dánsku píší opravdu skvěle 

(např. Adler-Olsen, Peter Høeg). 

Čtyřicetipětiletý Bengtsson půso-

bil před svou spisovatelskou drá-

hou jako scenárista v rozhlase a 

televizi, což je znát na jeho způso-

https://tritius.kmo.cz/detail/5572258
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bu psaní textů, které jsou tak 

vhodným podkladem pro filmo-

vé adaptace. Také román Ze síd-

liště neunikl pozornosti filmařů 

a práva na jeho zfilmování byla 

dokonce prodána před vydáním 

samotného románu. 

 Děj je zasazen do bývalé 

průmyslové kodaňské čtvrti, kte-

rá se proměnila v betonovou 

džungli neboli sídliště se sociál-

ními byty,  kde sám autor delší 

dobu žil. Také hlavní protagonis-

té Danny, Malik a Christian po-

cházejí 

z tohoto pro-

středí. Když je 

Danny nečeka-

ně předčasně 

propuštěn z vězení, jednou 

z nejdůležitějších věcí pro něj je 

najít svého pohřešovaného ka-

maráda Malika, černošského 

mladíka studujícího na zubaře a 

snažícího se zoufale zachránit 

upadající restauraci svého otce. 

 Danny, usilující o návrat 

do společnosti, zprvu nemá kde 

bydlet a zároveň se potýká s tak 

triviálními věcmi, jako je nákup 

potravin v supermarketu. Zatím-

co ve vězeňském obchůdku byla 

vždy jen jedna věc od každého, 

tady je „osm různých procent tu-

ku, udržitelné a bio a nic nestojí 

tolik, kolik to prostě stojí, ale je 

tu množstevní sleva a dočasná 

nabídka a už jen týden, nakupuj-

te!“ Zachraňuje ho večerka, kde 

mají levnou vodku a stejnou 

značku raviol se stejnou přiráž-

kou, jakou měli ve vězení. A to 

ho uklidňuje. 

 Danny jakoby náhodou 

získává levné 

bydlení, jako-

by náhodou se 

o patro výš 

odehrává divo-

ká partnerská hádka, do níž za-

sáhne, a on netuší, že se stal sou-

částí děje, kde karty jsou již roz-

dané. 

 Jonas T. Bengtsson umí vý-

borně s minimalistickými vyja-

dřovacími prostředky vykreslit 

situaci. Nenajdete tu slovo navíc, 

ani nic nechybí. S jazykem pra-

cuje obratně a díky tomu si čte-

nář velmi snadno a přirozeně 

S mizerným dětstvím a mládím 

se však každý dokázal popaso-

vat jinak…   
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text: Dana Butorová 

BENGTSSON, Jonas T. Ze sídliště 

Vydání první. Praha: Odeon, 2021. 296 stran  

představí prostředí, situace a 

jasně nahlíží do nitra postav tíh-

noucích ke kriminalitě. Danny 

má sklony k násilí, Malik a 

Christian se zapletou s drogami, 

byť paradoxně Christian pracuje 

jako policista na protidrogovém 

oddělení. Samotné rozuzlení 

příběhu vás čeká až na posled-

ních pěti stranách, i když bystrý 

čtenář už díky autorovým indici-

ím bude tušit o něco dříve, kdo 

se skrývá za zmizením Malika. 

 Tento velmi čtivě napsaný 

román vás jistě přiměje sáhnout 

po dalších Bengtssonových kni-

hách.  

https://tritius.kmo.cz/detail/5572258
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Ochutnávka  

z hudebního  

oddělení 
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To je klasika! Nevážné rozmluvy  

o vážné hudbě 

Adam Plachetka, Vojtěch Babka 

 

  Osobnost Adama Plachetky (*1985), basbarytonisty, jehož pě-

vecká kariéra začala v Národním divadle a který se dokázal ve velmi 

mladém věku prosadit ve Vídeňské státní opeře, si určitě zasluhuje po-

zornost. U této knížky takřka kapesního formátu mě opravdu mrzí její 

rozsah – pouhých 159 stran. Protože zajímavé, zasvěcené i vtipné poví-

dání o životě dnešního operního pěvce mě bavilo natolik, že bych ve 

čtení ráda pokračovala. Tahle kniha je prostě výborně napsaná. Místo 

očekávaného „tištěného interview“, kde slavná osobnost odpovídá na 

jednoduché a celkem nepřekvapivé dotazy, se nám zde nabízí rozmluva 

dvou rovnocenných partnerů, někdejších spolužáků, které spojuje mno-

haleté přátelství a profesionální působení v oblasti hudby. A tak i sa-

motné otázky hudebního redaktora a publicisty Vojtěcha Babky jsou 

často spíše jeho vlastními poznámkami a úvahami, které se s těmi Pla-

chetkovými doplňují: 

Knižní tipy 

hudba 

https://tritius.kmo.cz/detail/5574857
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„Silným tématem, které rezonuje mezi publikem a umělci, mezi odbor-

nou kritikou i samotnými inscenátory, jsou režijní přístupy k notoricky 

známým operním titulům. Sám při rozhovorech zažívám postesky typu: 

Pojednám-li Dona Giovanniho tradičně, utržím kritiku, že jsem nepřišel 

s něčím novým. Pokusím-li se o vlastní a originální pojetí, utržím kriti-

ku, že v mém Giovannim není nic, co se tam „vždycky dělalo“... Jací re-

žiséři sedí tobě a s jakými se rád potkáváš?“ 

 Rozhovor se točí kolem rozmanitých témat, pro představu uvedu 

názvy některých kapitol: „Nevstoupíš dvakrát na stejné pódium. Když 

to čtyři sta let funguje, neopravuj to! Kolik jazyků poznáš, tolikrát jsi 

zpěvákem. Může být tréma i kamarád? Cesta emocí do hlediště a zpět. 

Čas, síly a rezervy.“ Plachetkovy zážitky a zkušenosti z angažmá ve 

slavných operních domech budou určitě zajímavé nejen pro jeho po-

sluchačské fanoušky, ale také pro studenty a začínající pěvce. Málo-

kdo si totiž umí představit, jak to někdy také může vypadat „na druhé 

straně opony“… 

 „Po nějakých deseti dnech toho režimu jsem se kompletně složil, 

neměl jsem hlas, sílu, ani intelektuální kapacity potřebné pro studium 

nových úloh. Začal jsem se zamýšlet nad úsporou a šetření energií, ať už 

při zkouškách, tak i večer při představení, ať už v kognitivních proce-

sech, tak hlasově. To byla mimořádně cenná lekce! A já se díky ní posu-

nul i čistě ve sféře pěvecké techniky; došlo mi, že nemůžu neustále zpívat 

silově a exponovat hlasový materiál, nýbrž se důsledně držet techniky.“ 

 Pozvánku ke čtení asi nejlépe zakončí slova Adama Plachetky 

z úvodu knihy: „Mnoho hodin strávených rozmluvami někdy u kávy, 

jindy u skleničky, jsme si beze zbytku užili a doufám, že stejně tak i vý-

sledný produkt potěší každého, kdo se do něj začte.“ 
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Mezinárodní konzervatoř Praha 

 

 U tématu studia hudby dnes ještě zůstaneme, protože bych vám 

ráda představila několik novinek ve fondu knihovny, kterým je kromě 

zaměření na hudební teorii (případně i praxi) společný jejich vydava-

tel – Mezinárodní konzervatoř Praha. Pokud studujete hudební obory 

a trochu vás děsí několikasetstránkové učebnice, možná vás potěší tyto 

útlé, chtělo by se říci přímo minimalisticky pojaté publikace, které 

vždy stručně a přehledně shrnují to nejpodstatnější. První tři patří me-

zi praktické příručky, proto se o jejich obsahu nebudu rozepisovat, ale 

zmíním alespoň jejich autory a názvy: 

Markéta Mazourová: Praktická cvičebnice intonace a rytmu 

Miroslav Hloucal: Trumpet method 

Josef Fečo: Jazzová improvizace pro basovou kytaru 

https://tritius.kmo.cz/detail/5559740
https://tritius.kmo.cz/detail/5559742
https://tritius.kmo.cz/detail/5559739
https://tritius.kmo.cz/detail/5559737
https://tritius.kmo.cz/detail/5559741
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text a výběr: Jana Martiníková 

 

 Další dvě knihy, o kterých napíši trochu víc, mají stejnou autor-

ku – Markétu Mazourovou. Její působení v hudební oblasti je skuteč-

ně pestré: hraje na klavír, na bicí nástroje, koncertuje, skládá písně, 

scénickou hudbu apod. a od roku 2016 působí také jako hudební pe-

dagožka na Mezinárodní konzervatoři v Praze. 

 

Markéta Mazourová: Přehled základních hudebních forem  

 Tato příručka pro orientaci v hudebních formách má pouhých 54 

stran. Od základních pojmů, jakými jsou motiv, téma, figura a pasáž, 

přes malé písňové formy až ke složitějším, cyklickým formám a nako-

nec až k symfonii a opeře… tím vším nás autorka provede a kromě teo-

retických výkladů nabízí vždy i příklady konkrétních hudebních skla-

deb. Skvělý je také seznam použité literatury na konci knihy, který 

ocení ten, kdo se chce hudebními formami zabývat podrobněji. 

 

Markéta Mazourová: Stručný přehled světové hudby 20. století 

 Také tyto velmi zestručněné dějiny hudby potěší rozsahem 77 

stránek. Všímají si proměn hudby ve 20. století, vývoje tonálního myš-

lení od klasické tonality k atonalitě. Věnují se jednotlivým stylům 

hudby, a to i těm, kterým se autoři některých dnešních učebnic spíše 

vyhýbají (např. grafická hudba a multimediální produkce, kybernetika 

v hudbě, punktualismus, serijní techniky). Medailonky sedmnácti nej-

významnějších hudebních skladatelů zkoumaného období doplňuje 

opět inspirativní seznam další literatury. 
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Ochutnávka  

z dětského  

oddělení 
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Kdo krade dětem čtení 

Jiří Kreč 

 Pokud jste pravidelnými čtenáři našeho časopisu Párek, je jasné, 

že jste velkými čtenáři, kteří hledají další inspiraci na knihy. Ale řekně-

te, co byste dělali, kdyby vám někdo kradl čtení? Začali byste pátrat, ne-

bo byste to nechali na odbornících? 

 To Terezka, která právě dokončila šestou třídu, začala pátrat na 

vlastní pěst. Při předávání vysvědčení totiž dětem paní učitelka oznámi-

la, že jim někdo krade čtení! Paní učitelka vybídne děti, aby se snažily 

během prázdnin přijít na to, kdo a proč jim čtení krade. A protože je Te-

rezka vášnivou čtenářkou, vyděsí se a rozhodne se tomu přijít na kloub. 

Nejdříve neví, kde má začít a čím, ale protože je tak odhodlána vypátrat 

zloděje, začnou jí pomáhat různé bytosti, jako např. Muž s dýmkou, 

Dřevěný panáček s dlouhým nosem, Chlapec s kordem, Chlupáč se 

soudkem medu a mnoho dalších známých a neznámých hrdinů 

z knížek.  

Knižní tipy 

knihy pro děti a mládež 

https://tritius.kmo.cz/detail/5559833
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 Terezka musí přečíst nejednu knihu, aby se dostala k další indicii 

a snad možná i blíže ke zloději. Terezce můžete pomáhat i vy, jelikož 

na konci každé kapitoly je pár otázek k přečtené kapitole a také 

k tomu, kdo je asi pachatel. 

 Najde Terezka pachatele dříve než vy? Berte to jako výzvu!  

Pro děti 9-12 let 

Chuchvalci 

Jochem Myjer 

 

 Slyšeli jste někdy o Chuchvalcích nebo Brutálnících? Ne? Tak to si 

rozhodně musíte přečíst knihu Chuchvalci. 

 Melle o nich také nikdy nic neslyšel, ale jednou se vzbudí upro-

střed noci a uvidí na kraji své postele něco zvláštního. Je to malá podiv-

ná bytost, která vypadá jako klubko vlny, které má nožičky a ručičky. 

Melle se lekne a rychle rozsvítí, ale bytůstka zmizí. Když se o této situa-

ci Melle zmíní ve škole, všichni včetně paní učitelky se mu smějí. Proto 

https://tritius.kmo.cz/detail/5558004
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Veverka z Vamberka 

Markéta Pilátová 

 Už vám někdy do snídaňové kaše spadla veverka? Že ne? Tak 

Žanetce se to stalo. Jednoho dne snídala pod velkým stromem svou 

oblíbenou kaši a co se nestalo, spadla jí přímo do talíře veverka. 

Většinou, když veverky někam spadnou, oklepou se a pádí dál. 

Jenže veverka z Vamberka toto neudělala, protože se bouchla do 

hlavy a ztratila paměť.  

 Jaké bylo pro Žanetku překvapení, když veverka promluvila? 

Co všechno spolu tyto dvě kamarádky prožily? Tak o tom více 

v této veselé knížečce.  

Pro děti 6-9 let 

hodně zvažuje, zda má o „klubíčku vlny s nožičkami“ říct tatínko-

vi, aby se mu také nesmál. Nakonec se s večerní událostí tatínkovi 

svěří, ten se mu nesměje, ale jen ho upozorní, že nic takového nee-

xistuje, ale rozhodně to neříká věrohodně. Nakonec zaslechne ta-

tínkův telefonický rozhovor s někým, komu říká, že Melle JE viděl.  

 Melle začne pátrat po tom, co může tatínek o Chuchvalcích 

vědět a kdo to vlastně je. 

 Chcete vědět, co Melle zjistil? Myslíte, že Chuchvalci oprav-

du existují? Pusťte se do čtení a uvidíte. 

Pro děti 6-9 let 

https://tritius.kmo.cz/detail/5559995
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Splněné přání 

Barbara O´Connorová 

 Dovedete si představit, že musíte odjet ze svého domova na 

venkov, kde se vám nelíbí, k příbuzným, které v podstatě vůbec 

neznáte? 

 Klárka si to také nedovede představit, ale musí jet, jelikož její 

tatínek si odpykává trest ve vězení a maminka trpí depresemi a 

k tomu ještě pije. Starší Klárčina sestra je sice téměř dospělá, ale 

bohužel se z rozhodnutí úřadů nemůže o ni starat.  

 Proto je Klárka odvezena na venkov ke své tetě a strýci. Na 

venkově ale není spokojená, protože nikoho nezná a vše jí zde při-

padá takové nijaké a divné. 

 Jednoho dne zahlédne toulavého psa, který jí připadá jako 

ona sama, bez rodiny a domova. Snaží se, aby ho přilákala a ochoči-

la si ho, ale moc se jí to nedaří. 

 Přijme Klárka nabízenou pomoc při „lovu“ toulavého psa? A 

splní se Klárce všechna její tajná přání? Jak se s celou situací Klár-

ka vypořádá?  

 Tak o tom je tato poutavá a čtivá knížka. 

Pro děti 9-12 let 

https://tritius.kmo.cz/detail/5560464
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text a výběr: Denisa Hrubá 

Naprostá šílenost 

Tereza Kopecká 

 Jaké to je být na střední škole? Pro někoho to může být skvělé, 

pro někoho bohužel utrpení. Středoškolačka Anna to má ještě o to 

těžší, že jí byla diagnostikována úzkostná porucha, která se projevu-

je kdykoliv a kdekoliv bez varování. Někdy až tak silně, že nemůže 

opustit svůj pokoj a vydat se do školy. Cestu do školy autobusem 

zvládá jen díky lékům. Navštěvuje i psychologická sezení, aby dosta-

la své úzkosti pod kontrolu i jinak, nejen léky.  

 Jednoho dne se k ní během pěší cesty do školy přidá kluk, kte-

rý navštěvuje vyšší ročník stejné školy. Přestože Maxe nezná osobně, 

je jí jeho přítomnost milá. Sice beze slova, ale cesty do školy jsou na-

jednou lehčí a zvládnutelnější. 

 Co se stane, když se k Maxovi na začátku prázdnin přidá na je-

ho dlouhé cestě karavanem?  

 Jak Anna zvládne cestu? Jak si poradí, když...? Ale to už bych 

prozradila příliš. Tady už smím jen doporučit: přečtěte si tento úžas-

ný komiks a dozvíte se vše.  

Pro děti 12-15 let 

https://tritius.kmo.cz/detail/5574029
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Kalendárium 

únor 2022 

John Steinbeck 

27. února 1902, Salinas, Kalifornie  

20. prosince 1968, New York 

Americký spisovatel 

Dílo: Hrozny hněvu, O myších a lidech 

Pulitzerova cena (1940) 

Nobelova cena za literaturu (1962) 

V roce 1963 navštívil Československo 

Karl May 

25. února 1842, Ernstthal 

30. března 1912, Radebeul  

Německý spisovatel 

Dílo: Vinnetou, Petrolejový princ 

Syn lovce medvědů, první kniha v češtině 

(1888) 

Byl usvědčený zloděj a podvodník 

Literární plány si sepsal ve vězení 

 

https://tritius.kmo.cz/search?field=0&q=%22Steinbeck%2C+John%2C+1902-1968%22&area=237
https://tritius.kmo.cz/search?field=0&q=%22May%2C+Karl%2C+1842-1912%22&area=237
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Kalendárium 

únor 2022 

Love Story 

Erich Segal 

1. vydání : únor 1970 

Kniha vyšla na sv. Valentýna 

Stala se nejprodávanějším románem  

v USA roku 1970. 

Psána souběžně jako scénář filmu, který měl premiéru v 

prosinci 1970 

Pokračování se jmenuje Oliverův příběh 

Jaws (Čelisti) 

Peter Benchley 

1. vydání : únor 1974 

Autor musel z rukopisu vymazat všechny  

úsměvné a sexuální scény 

Existovalo 125 návrhů názvu knihy 

O názvu Jaws bylo rozhodnuto 20 minut před spuštěním 

tisku knihy 

Filmová verze od S. Spielberga z roku 1975 byla  nejvýdělečnějším filmem 

tehdejší historie 

https://tritius.kmo.cz/detail/5384156
https://tritius.kmo.cz/detail/5307747
https://tritius.kmo.cz/detail/5449054
https://tritius.kmo.cz/detail/5299031
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„Skutečný přítel je ten, co vás drží za ruku  

a dotýká se vašeho srdce.“  

 

Gabriel García Márquez  


