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Zdeněk Thoma, Petr David, 
Vladimír Soukup: Skvosty skal 
a skalních měst. ISBN: 978-80-
242-2734-4
Skály a skalní měs-

ta patří k oblíbeným 
turistickým cílům, kte-
rých je v České repub-
lice na relativně malém 
prostoru opravdu dost. 
V této knize autoři 
představují z tisícovek českých skal-
ních útvarů ty nejcennější a nejhezčí 
– od Adršpašských a Teplických skal 
přes Český ráj až po úchvatná sesku-
pení v oblasti Českého Švýcarska. Pu-
blikace nezapomíná na osamělé skály 
v horách či v lesích a skalní hradby, ani 
na formace ještě nedávno před našimi 
zraky ukryté – například skalní sce-
nérie v Ralsku. Všechny tyto přírodní 
útvary čekají trpělivě na naši návštěvu 
už proto, že nám vlastně dovolují na-
hlédnout do dávné minulosti.

Radomil Hradil: Duše měst 
ISBN: 978-80-86600-67-3
Spisovatel, překla-

datel a publicista Ra-
domil Hradil píše o li-
dech, přírodě, ekologii 
a především o lidském 
údělu. Mezi jeho nej-
známější knihy patří 
Česká biozahrada – zelenina a ovoce 
bez chemie, Duše rostlin, Skřítkové 
a víly v pověstech a na zahradě, Jme-
nuji se, nakolik je mi známo, Kaspar 
Hauser, Lidstvo na rozcestí, Mysterium 
českých dějin nebo (možná nejznáměj-
ší), Rokytka – Putování k pramenům. 
V knize Duše měst se s autorem vy-
dáme do 12 českých měst (Litoměřice, 
Nymburk, Znojmo, Hranice, Chrudim, 
Beroun a další) i do města v jižní 
Francii, abychom společně s autorem 
pátrali po jejich géniu loci (duši) a si-
lových strukturách a také po bytostech 
s duší a duchem, které k nám na těch-
to místech stále promlouvají…

Jan Č. Galeta: Lvi Lucemburští 
ISBN: 978-80-7413-082-3
Historický román 

s prvky fantasy zave-
de čtenáře do středo-
věku, kde proti sobě 
stojí dva nesmiřitelní 
nepřátelé – Jošt a Pro-
kop z rodu Lucembur-
ků. Osudy prostého vojáka Ondřeje 
a vladyky Jakuba Štěněte z Bělin se 
proplétají na jižní Moravě. Oba muži 
si razí cestu složitým světem na pře-
lomu 14. a 15. století, kdy je Mora-
va zmítána boji mezi markraběcími 

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (56)

TAK ZAS UŽ VELKÉ ČTENÍ NA PRÁZDNINY
Krize – nekrize i letos si vezmeme na prázdniny nějakou tu knihu, ne? Pro čtenář-
skou inspiraci bych tu měl nejprve dvě cestovatelské a abychom se zrekreovali, 
také jednu fantasy pro malé i velké, kvalitní komiks pro menší, napínavé historické 
počtení pro romantiky a pozoruhodné novověké přestrojení klasických hrdinů…

bratry Joštem a Prokopem a jejich 
bratranci, královskými sourozenci Zik-
mundem a Václavem. Tito lvi z rodu 
Lucemburků si nemohou přijít na 
jméno a kují proti sobě jednu pikli za 
druhou, spojenectví mezi nimi se neu-
stále mění a Jakub s Ondřejem slouží 
svým panovníkům jako pěšáci na ša-
chovnici. A ještě se do všeho míchají  
síly, kterým dnes říkáme nadpřiroze-
né, ačkoli pro středověkého člověka 
byly běžnou realitou…

Jules Verne: 
Cesta do středu Země 
ISBN: 978-80-247-3389-0 
Už jsem myslím 

na těchhle stránkách 
psal, že nemůžeme 
na dnešních dětech 
chtít, aby četly tlusté 
verneovky přesto, že 
příběhy Julese Verna, 
obvykle plné neoby-
čejných dobrodružství a báječných ná-
padů, jsou nesmrtelné. Tato publikace 
svědčí o tom, že si toho nejsem vědom 
jenom já. Toto komiksové zpracování 
známého Verneova románu je určeno 
čtenářům od 9 let. Krásné ilustra-
ce a jednoduchý text jistě nadchnou 
všechny kluky a holky, kteří milují 
záhady a dobrodružství. Když profe-
sor Lidenbrock se synovcem Axelem 
najdou starodávný pergamen, nemají 
nejmenší tušení, nakolik tento objev 
ovlivní jejich životy. Dávnou šifru se po 
mnoha týdnech podaří rozluštit a hrdi-
nové se po stopách dávného islandské-
ho vědce vydávají do útrob islandské 
sopky Sneff els. Musejí sestoupit do 
jejího kráteru a odtud až někam do 
nitra planety. 

Louis Bayard: Černá věž 
ISBN: 978-80-242-2618-7
Francie se na po-

čátku 19. století zmítá 
v porevolučním období 
plném nejistot. Teh-
dy se ocitají doktor 
Hektor Carpentier 
a policejní vyšetřova-
tel Eugene Vidocq na 
stopě případu, který by mohl změ-
nit francouzské dějiny – odhalí totiž 
existenci vězně drženého po mnoho 
let v takzvané černé věži, který je 
s největší pravděpodobností potom-
kem Ludvíka XVI., zákonným dědicem 
francouzského trůnu. Stále více se 
však potvrzuje jejich domněnka, že 
jak objevenému následníkovi tak jim 
samotným hrdinům hrozí bezpečí. Lid 
stále lační po královské krvi a gilotina 
je připravená…

V měsíci srpnu 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 
let, 81 let, 82 let, 83 let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 let a 90 let) tito občané 
z Písnice a z Libuše:

VÝZNAMNÁ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
V měsíci červenci 2010 se dožívají významných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 

81 let, 82 let, 83 let, 85 let, 88 let a 89 let) tito občané z Písnice a z Libuše:

Vladimír Přibyl
Marie Svobodová
Alžběta Kračmarová
Josef Hůrka
Jarmila Stibůrková
Pavel Tomšík
Ellen Landesmannová
Miroslav Sedlák
Alois Podzimek

Marie Täubnerová
Vlasta Zumpfová
Jiřina Menclová
Zdeňka Birsáková
Anna Rodová
Marcela Vítová
Oldřiška Dohnalová
Libuše Lehovcová
Eva Beneschová

Antonín Habrcetl
Věra Cikánová
Marie Ouředníková
Anna Máchová
Věra Součková
Josef Hejda
Jaroslav Linhart
Josef Maršíček

Václav Engelmann
Helena Kozelková
Miluše Kulhavá
Marie Urbanová
Marie Kubišová
Jarmila Bastlová
Helena Simonová
Božena Jokešová
Jan Pařez

Květa Brunnerová
Ludvík Roučka
Zdeňka Tejčková
Margita Gebarowská
Václav Černý
Jindřiška Kučerová
Oldřich Černý
Karel Ouředník
Hubert Ječný

Milena Nováková
Helena Vančurová
Marie Drápalíková
Blažena Bělecká
Jiřina Kolářová
Ludmila Černá
Jiřina Profousová 

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního opti-
mismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes opatření zákona o ochraně osobních údajů, jubilea 
svých blízkých adresně zveřejnit včetně fotografi e v našich místních novinách „U nás“, je 
nutné se domluvit na humanitním odboru s paní Jaroslavou Klemešovou –  tel. 261 910 
145. Vyhovíme vám ale i v opačném případě, když si budete přát, aby vaše jméno nebylo 
zveřejněno. Děkujeme za pochopení.

Vojtěch Steklač: Tři muži v jedna-
dvacátém století
ISBN: 978-80-7388-356-0
Vojtěch Steklač pře-

nesl Georga, Harrise 
a Jeroma do jedna-
dvacátého století. Tři 
nerozluční kamarádi 
fi lozofují, stejně jako 
v knížkách napsaných Jeromem Klap-
kou Jeromem, o smyslu života a vztahů 
mezi mužem a ženou, přáteli, příbuz-
nými... prostě o životě jako takovém 
Jejich rozumování je plné odboček 
a veselých příhod. Autorovi se podařilo 
navázat na skvěle rozehrané příběhy 
z konce 19. a začátku 20. století a pře-
svědčit nás, že lidé se ve svém chování 
naštěstí vlastně příliš nezměnili...

Nějak koncem dubna jsme stačili 
s manželkou a přítelkyní našeho Jana 
zajít do Žižkovského divadla na Cimr-
mana v říši hudby. Zaskočilo nás, jak 
Ladislav Smoljak špatně vypadá a jak 
to naprosto neovlivňuje jeho hereckou 
a v tomto případě i pěveckou  suvere-
nitu. A než se sešel měsíc s měsícem, 
zbyla nám na Ladislava Smoljaka jen 
vzpomínka a nějaká ta kniha, třeba:

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: 
Hry a semináře. Úplné vydání. 
ISBN: 978-80-7185-973-4
Zde není potřeba dlouhých řečí – 

jedná se o defi nitivní 
knižní komplet obsa-
hující všech patnáct 
titulů cimrmanovských 
her,  jejichž mystifi kač-
ní humor zasáhl ně-
kolik generací a z Járy 
Cimrman udělal největšího (protože 
nejtypičtějšího) Čecha. Cimrmanovský 
humor je specifi cký a o jeho genezi 
může svědčit i historka, kterou jsem 
kdysi od samotného Smoljaka slyšel:

To učil v Brandýse fyziku, zrovna 
vykládal o elektřině a do hodiny vstou-
pil  soudruh inspektor. S průběhem ho-
diny byl spokojen a po jejím skončení 
Smoljakovi řekl: „Vykládal’s to výborně, 
soudruhu profesore, ale stejně nevím, 
poznají-li tví žáci, z které zdířky jde 
kladný a z které záporný proud.“ „On 
je to proud střídavý,“ na to Smoljak. 
„Vidíš, tak ono je to ještě těžší,“ trium-
foval soudruh inspektor.

Pěkné prázdniny i dovolené s kniha-
mi i bez nich přeje

Jiří Brixi
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Dne 3. června 2010 slavnostně přivítal pan sta-
rosta Petr Mráz do naší městské části Praha-Libuš 
22 nových občánků:

Annu Barochovou, Karolínu Laňkovou, Kristýnu 
Čižinskou, Michaelu Řezníčkovou, Šárku Balážovou, 
Šimona Nováka, Ondřeje Neškudlu, Lauru Urbano-
vou, Teu Vršinskou, Davida Böhma, Jana Strhana, 
Sofi i Schlitterovou, Teodora Jungwierta, Moniku Čí-
žovou, Kristýnu Fischerovou, Filipa Adama, Karolínu 
Šubertovou, Jana Vyskočila, Julii Šaňkovou, Matěje 
Haluzu, Veroniku Musílkovou a Julii Kovaříkovou.

Děti z mateřské školy Mezi Domy a MŠ K Lu-
kám zazpívaly a zarecitovaly básničku svým budou-
cím kamarádům. O fotografi ckou dokumentaci se 
postarala paní Perská z Prahy 12. Po proslovu pana 
starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list, zlatý pří-
věsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťast-
ných chvilek, které budou vzájemně prožívat.

Jaroslava Klemešová, 
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš. Foto p. Perská

PŘIVÍTÁNÍ NEJMENŠÍCH OBČÁNKŮ

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ
Spolužáci z obou tříd libušské základní školy, 
kteří ji ukončili v roce 1975, se sešli letos 22. 
května v písnické hospůdce V podkroví... 


