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Bauer, Jan: Zrození českého státu: záhady přemyslovských
knížat aneb svatí otrokáři (všeho) schopní bratrovrazi a zbožní
bigamisté
Právem se pyšníme nejen podivuhodnými dějinami, ale i zemí nad
jiné líbeznou a proměnlivou. Kdy se však začaly rýsovat základy
českého státu, toho zprvu nevelkého a sobeckými zájmy zmítaného
knížectví, které se v budoucnosti mělo stát mocným, slavným
a bohatým královstvím? Kdo byli muži, kteří mu vtiskli svou vůli? A jak
dokázali vládnout lidu proslulému svou nespoutaností, bojovností
a – už tehdy – schopností přizpůsobit se situaci a získat z ní co nejvíc, stejně jako zálibou
ve všemožných neřestech? Co stálo za „zbožným zanícením“, s nímž naši první doložení
vládcové vymítali vše pohanské? Byla to upřímná víra, nebo jen mocenské a zahraničněpolitické cíle? A jak se s křesťanstvím – a v případě knížete Václava dokonce se svatostí –
slučovalo třeba takové otrokářství? Asi překvapivě dobře, když tak pohádkově vynášelo…
Baxter, Sarah: Posvátná místa světa
Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje mimořádná spirituální místa světa.
Objevte krásná, pozoruhodná, po věky uctívaná místa, která jsou
balzámem pro mysl a živou vodou pro duši – od nádherných soch na
tichomořském Velikonočním ostrově po středověkou pouť do Santiaga
de Compostela. Cestovatelka a novinářka Sarah Baxterová vám
představí možné cíle cest, které slibují silné zážitky – ať už jde o místa,
kde přírodní krásu prostupuje duchovnost, nebo lidmi zbudované
svatyně. Příběhy úchvatných scenérií a svatých m ěst doprovázejí
působivá a inspirativní vyprávění návštěvníků.Klid a vnitřní sílu
jednotlivých posvátných míst světa přibližují krásné ilustrace.

Brummer, Alexandr: Brno účtující: průvodce městem v letech
1945-1946
Autoři

chtějí připomenout místa spojená s léty 1945—1946, tedy

s dobou, která se nesla v duchu účtování s kolaboranty, nacisty a
Němci vůbec. Přestože průvodce zahrnuje pouze dva roky, jde
o období, které je pro historii Brna zcela zásadní. Účtování zde
proběhlo velmi tvrdě. Kromě proslulého divokého odsunu se nenávist
vůči Němcům odrážela mimo jiné v drsném zacházení v několika
internačních táborech, kde brněnští Němci čekali na odchod
z republiky. Nuceným vysídlením německého obyvatelstva se spolu
s likvidací židovské komunity během války jednou provždy změnila
tvář původně mnohonárodnostního města, což ovlivňuje podobu Brna do současnosti.
Publikace je doplněna dobovými fotografiemi a ilustracemi.
David, Petr: Nejkrásnější výlety na pevnosti a opevnění
Které městské opevnění sloužilo jako vzor fortifikace pro ostatní?
Kde zůstaly zachovány všechny městské brány? Na kterou pevnost,
nejmodernější v Evropě, nikdy nikdo nezaútočil a proč? Který je
nejkrásnější opevněný kostel v Česku? Kam se vydat na prohlídku
pohraničních pevností? Jaké bylo jejich vybavení a co se z
rozsáhlého systému zachovalo dodnes? Co všechno skrývá replika
keltského
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opevněním. Výběr je pestrý – nechybí městská opevnění, „betonová
hranice z 30. let, městské pevnosti, repliky hradišť ani ukázka opevněného kostela. V
každé ze čtyřiceti kapitol je návrh vycházky či výletu, řad zajímavostí a aktuální praktické
informace (otevírací doba, možnosti parkování).

Ditrych, Břetislav: Tábor ve stínu Osvětimi: Dokumentární reportáž
o osudu krakovských židů
S Krakovem je úzce spojen příběh Oskara Schindlera, v ghettu ve čtvrti
Podgórze pobýval s rodiči budoucí slavný režisér Roman Polański,
płaszówským táborem prošel i pozdější „lovec nacistů“ Simon
Wiesenthal. Setkáme se i s dalšími postavami obyvatel Krakova a jejich
osudy, například s Polákem Tadeuszem Pankiewiczem, kterému se
podařilo vést v ghettu lékárnu a tamním Židům s nasazením života
pomáhat. Seznámíme se i s velitelem tábora Amonem Göthem, jemuž
vězni říkali „kat z Płaszówa“. Vojáci Rudé armády nalezli 20. ledna 1945 na místě tábora
z velké části jen pustou plochu. Dodnes zůstaly zbytky židovského hřbitova
a Předpohřebního domu, apelplac, neblaze proslulý Šedý dům a v křoví stopy táborových
baráků. Monumentální památník i prostý kříž s trnovou korunou připomínají všechny, kteří
nepřežili.

Jackson, Robert: Neobjasněné záhady druhé světové války
Tato kniha nám odhalí všechna velká tajemství II. světové války.
Obsahuje více než 100 map a fotografií. V hlavních rolích W.Churchill,
A.Hitler, M. Bormann, A. Earnartová a L. Howard.

Khidayer, Emire: Život po arabsku
Jaké jsou životní zvyklosti v arabských zemích? Po úspěšné knize
Emire Khidayer s názvem Arabský svět – jiná planeta, která v Mladé
frontě vyšla na sklonku předchozího roku, přichází autorka s další
knihou. Ta konkrétně rozebírá jednotlivé elementy běžného života, od
narození dítěte, po svatbu a další obřady, přes oblékání, stravování,
hygienu, služby, cestování i zábavu.

Lanzke, Julia: Z mámina blogu: 188 chytrých "vychytávek"
pro maminky s miminky
V knize uvádíme ty nejlepší „vychytávky“ z „maminkovského
blogu“ a mnoho dalších geniálních, a přitom zcela snadných
nápadů, tipů a triků pro zvládnutí některých situací, které
mohou potkat rodiče na mateřské dovolené. I ty nejjednodušší
nápady jistě usnadní každodenní život s miminkem tak, aby byl
pohodlnější, bezpečnější a veselejší. Autorka po narození
svého syna založila svůj blog určený pro všechny maminky
s miminky a malými dětmi. Tento blog se stal brzy velmi úspěšným, a tak z těch nejlepších
nápadů sestavila tuto knihu. Ať už vás zajímá, jak vykouzlit obrovské bubliny ve vaně, jak
se maluje barvami na prsty, anebo jak nejlépe upravit byt tak, aby byl bezpečný i pro malé
dítě, a spoustu dalších nejrůznějších kreativních a rychlých řešení těch nejrůznějších
problémů při výchově – vše v ní najdete.
Reinhardt, Kassandra: Jin jóga: vědomé protahování
Neváhejte a přidejte se k autorce na cestu poznávání jógy
v pomalém tempu, která vám otevře bránu do světa, kde stres
nahradí uvolnění a uvědomění si vlastního těla. Jiné typy jógy
nás směřují k posilování a formování těla, jin jóga umožní
zůstat přesně takovými, jakými jsme. Objevte více než padesát
účinných ásan, vysvětlených krok za krokem, které zvyšují
pružnost těla a umožňují vyčistit si hlavu a soustředit myšlenky.
Díky knize si také můžete zacvičit dvacet plynulých sestav
vytvořených se zaměřením na konkrétní oblast těla nebo duševní cíl, po nichž se budete
cítit jako znovuzrození.

Ritter, Claudia: Čarodějné byliny
Znovuobjevené znalosti babek kořenářek. Prastaré léčitelské
znalosti vhodné do dnešní doby. Život starých babek kořenářek
byl neustálým balancováním - mezi bylinkářstvím a uměním
léčit, nedůvěrou a pronásledováním. Autorka začala pátrat
a shromáždila o "čarodějnicích" a jejich léčivých bylinách
mnoho zajímavých informací a materiálů. Portréty známých
i neznámých léčivých rostlin přiblíží jejich užití i v dnešním
léčitelství. Historky o magických rituálech s rostlinami, jako
například vázání uzlů a věštění, připomenou staré tradice.
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Sondermann, Christina: Hlavolamy pro psy
Kniha nabízí řadu praktických návodů, jak důkladně procvičit šedou
kůru mozkovou vašeho čtyřnohého kamaráda. A nemusíte nic
kupovat: pomůcky pro nekonečnou zábavu s hlavolamy už máte
doma. Skrývají se v předmětech každodenní potřeby v kuchyni, ve
sklepě, v garáži a na půdě a čekají jen na nápad, jak je použít.
Bohatě ilustrovaná publikace uvádí množství originálních her, při
kterých pes musí použít tlapu, čenich a do velké míry zapojit i hlavu.
Aby se dostal k pamlsku nebo oblíbené hračce, nezbývá mu než
přijít na kloub různým mechanismům: například ovládat kousek rourky, zkusit štěstí ve
hrách s kloboučky na různých podložkách, vytáhnout psí udici nebo – v pravém smyslu
slova – myslet za roh... Vítejte v dílně na hlavolamy.

Urbánková, Naďa: A příště lépe
Klasický titul memoárové literatury, v němž známá zpěvačka provází
čtenáře svým uměleckým i soukromým životem. Kniha vypovídá nejen
o její životní a umělecké cestě, ale i o době, kdy Semafor a jemu
podobné scény byly odrazem společenských změn.

Vácha, Dalibor: Prokletá magistrála: Čechoslováci na Sibiři v roce 1919
Když se československé vojsko na Rusi začalo na přelomu let
1918–1919 stahovat z protibolševických front, vojáci se domnívali,
že brzy pojedou domů. Nebylo tomu tak. Čekaly je dlouhé úmorné
měsíce „malé“, ale o to krvavější války o životně důležitou
transsibiřskou magistrálu. Kniha se zabývá nejen válečnými
operacemi podél železnice, ale také úpadkem morálky ve vojsku
včetně „československého povstání“ v Irkutsku na jaře 1919, kdy
téměř došlo k občanské válce mezi legionáři. Opomíjena není ani
náročná každodennost v sibiřské tajze nebo první lodní transporty
do vlasti. Pro většinu legionářů však rok 1919 nebyl v Rusku
posledním, jelikož mnozí z nich odjeli do vlasti až o rok později.

