
křížem krážem

NOVINkY PRO ČTeNí 
Blanka Svadbová
Čtyřhlas Terézy Novákové
V edici Paměť  se nyní  seznámíte 
nejen s tvůrčím, ale i soukromým 
životem spisovatelky Terézy Nová-
kové. Na co narazíte? Na svět mat‑
ky a jejího hrdého syna. 

Vydalo nakladatelství Academia, 496 stran,  
455 korun.

 Těšit se můžete na rodinnou korespon‑
denci spisovatelky s jejím synem Arne Novákem. 
Rozloží se před vámi 40 let života, po kterých 
se formovala nejen Nováková coby spisovatelka, 
ale i její syn, a to ve stejném oboru. Kolik asi 
najdou společného? 

Martina Bittnerová
Na nevěru se neumírá
Již třetí dílo autorky, která nás v mi-
nulosti  seznámila  se  soukromým 
životem významných českých žen 
nebo také literátů. Tentokrát je tu 
beletrie. O mezilidských vztazích. 
Určitě se zde najdete a možná objevíte východisko 
ze zapeklité situace. 
Vydalo nakladatelství Tribun EU, 148 stran,  
108 korun.

 První nevěra bolí a pro leckoho to je 
zpočátku konec světa. I autorka ten pocit při‑
znává, ale zároveň jedním dechem dodává, že 
přežít lze. Podívejte se spolu s ní s nadhledem 
na různé vztahové peripetie, které se naučíte 
zvládat. Nakonec dojdete ke spokojenosti. 

Mario Escobar 
Papež František  
– muž modlitby
Máme nového papeže, ale co o něm 
víme?  Jorge  Mario  Bergoglio  je 
první jezuita a první Latinoameri-
čan v této funkci. To se píše všude, 
ale v nové knize od nakladatelství 

Mladá fronta toho najdete mnohem více. 
Vydalo nakladatelství Mladá fronta, 176 stran,  
249 korun.

 Když byl František zvolen papežem, 
jeho prvním činem byl jednoduchý proslov, jen 
vyslovení přání: Modlete se za mě. Nyní můžete 
nahlédnout do kompletního života muže na sva‑
topetrském stolci a poznáte, jaká cesta vedla až 
k funkci jednoho z nejvlivnějších mužů planety. 

Jan Konvalinka, Ladislav Machala
Viry pro 21. století
Každé století ohrožují nemoci, kte-
ré bují v té největší míře. Jak jsme 
na tom v dnešní době, co kolem nás 
koluje a co nás čeká? Na to odpoví 
populárně‑naučná publikace. 
Vydalo nakladatelství Academia,  
143 stran, 250 korun.

 Knížka na mnoha příkladech chorob, 
které nás ohrožují, popisuje možné cesty, jak 
s nimi zatočit. To ale není vše. Víte, že viry se 
dají zneužít jako biologické bojové prostředky, 
což nahrává teroristům? Nejen to se v knize na‑
bité informacemi dozvíte. 

FILmOVÉ HITY
Osamělý jezdec
Neohrožený  masko-
vaný mstitel se vrací 
od  bran  smrti,  aby 
v  sedle  bílého  koně 

a s pomocí svérázného indiána oživil dávnou le‑
gendu, pomstil zákeřný zločin a postavil se kruté-
mu zlu. Víte, kdo bude hlavní hrdina?

 S vycpanou vránou na hlavě a tvářemi 
potřenými bílou barvou se na filmových plátnech 
objeví Johnny Depp v další ze svých svérázných 
rolí. Tentokrát ve velkolepém akčním westernu, 
jehož náklady dosáhly 250 000 000 dolarů a sli‑
bují, že se nebudete nudit ani chvíli.

PROGRAmOVÉ TIPY
Život v korunách stromů
Představte si, že jste v obrovském africkém dešt-
ném pralese, kdy do jeho mnoha zákoutí možná ni‑
kdy nevkročila lidská noha. S filmaři tak můžete 
objevovat fascinující živočišné druhy, ale i nebez‑
pečí, které mezi kmeny a korunami stromů číhá. 
Datum a čas vysílání: 7. července v 18.00 

 Členové expedice si 
zvolili stylové místo. Obydlí 
na stromě bylo jejich úto‑
čištěm po dobu šesti týdnů. 
Nedivte se, vždyť všude 
dupali sloni, funěli buvoli 
a ostražité byly gorily. Ne‑
jen tato zvířata vás lapí 
v jedinečném dokumentu.

Extrémní  
hranice 2

Neúnavný  dobrodruh 
Charley Boorman a jeho 
přítel  Russ Malkin 
nasednou  na  motorku 
a vydají se brázdit jižní 
Afriku.  Vám ukážou  ta 
nejpestřejší místa, abys-

te si pro  tento rok zvolili  jako dovolenou  jinou  
destinaci než tu, kde potkáte ostatní Čechy. 
Datum a čas vysílání: 9. července ve 21.30 

 Divokou Afriku poznáte jen skrze tele‑
vizní obrazovku, řada míst je ale pro obyčejné 
turisty bezpečná. Proto si pohodlně sedněte 
do křesla a nechte se okouzlit tím, co vás na  
africké dovolené může obklopovat. 

LeGeNDÁRNí 
FeSTIVAL
Rock for People  
končí jednu dekádu
Jeden  z nejtradičnějších  letních  festivalů u nás  
zakončuje desetiletí. Letos se v Hradci Králové 
odehraje už 19. ročník festivalu Rock for People. 
A poprvé na takové akci vystoupí Karel Gott. 
Rock for People, Hradec Králové,  
od 2. do 5. července 2013.

 Zahraniční 30 Seconds to Mars nebo 
Billy Talent doplní domácí Charlie Straight, 
Kryštof, Xindl X či legendární Pražský výběr. 
Nastartujte léto směrem do východních Čech.

Bludiště
Procházejte bludištěm 
a přitom sestavte 
slovo.

Hlavy států
Dejte dohromady 
trojice, kde bude 
vždy: hlava státu,  
stát a jeho zřízení. 
Hlavy států: Mswati III., 
Akihito, Enrique Peña Nieto 
Státy: Mexiko, Svazijsko, Japonsko
Státní zřízení: parlamentní monar-
chie, prezidentská republika  
a absolutní monarchie

Hádanka
Neřeže, i když má ostré hroty. Vždy 
je u jídla, kterého se dotkne, ale 
nikdy nepolkne. Co je to?

Kolik sýra?
Představte si ementál a zamyslete 
se nad následujícím tvrzením. 
Čím víc sýra, tím víc děr. Čím víc 
děr, tím míň sýra. Takže vlastně 
platí: Čím víc sýra, … (doplňte) 

Slovo navíc
Jedno slovo je navíc. Které?
petržel – bazalka – kurkuma  
– pažitka

Události
Seřaďte vzestupně jednotlivé  
události podle toho, jak šly  
za sebou:
Zavedení povinné školní docházky 
Marií Terezií
Bitva na Bílé hoře
Upálení Jana Husa
Požár Národního divadla
Vydání Zlaté buly sicilské
Založení Karlovy univerzity

Z minulého čísla
Kužel
c) elipsa

Tituly
Ph.D.

Slovo v jazykolamu 
jelito

Knihy
Honza

Dvojice
b) MERUŇKA

Přísloví
Bez práce nejsou koláče.

mozkolamy
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