Sváteční čtení z Brna o Brně
Mez dárky pod vánočním stromkem by neměla chybět kniha. Z brněnských nakladatelství jsme
vybrali několik zajímavých publikací, které se vážou k Brnu a jižní Moravě.
MALÉ PRINCIPÁL

Nejslavnější knihu francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho Malý
princ přepsal do brněnského hantecu první
brněnský diskžokej Jindra Eliáš a s ilustracemi Aleše Leznara je vydalo rovněž brněnské nakladatelství Jota. Pokud se toužíte
dozvědět, jak „hroznohadice šluknó kořist
celó, žádná kósavá, pak valí půl járu leháro,
hébačka pas, jenom trávijó a hážó
chrupnu“, tak jedině v Malém principálovi.
Cena: 288 Kč

111 MÍST V BRNĚ,
KTERÁ MUSÍTE VIDĚT

Originálně pojatého průvodce Brnem vydalo nakladatelství Paseka. Jde o aktuální
pohled na jihomoravskou metropoli z pera
bývalého brněnského radního za uskupení
Žít Brno, sociologa a publicisty Stanislava
Billera. Nijak neskrývá své sympatie či antipatie k nejrůznějším brněnským pozoruhodnostem. Seznámíte se nejen s místy pro
odpočinek, poučení, občerstvení a potěšení, ale také s největšími průšvihy Brna.
Cena: 369 Kč

DĚJINY BRNA 4

S pořadovým číslem 4 vyšel další díl Dějin
Brna s podtitulem Modernizace města 1790
– 1918. Jde o pátý už vydaný svazek obřího
sedmidílného knižního projektu, který má
v nebývalé šíři obsáhnout dějiny metropole od pravěkých časů prakticky až podnes.
Autorem je kolektiv historiků vedený Lukášem Fasorou a Jiřím Malířem. Vydalo Statutární město Brno.
Cena: 986 Kč

MONOGRAFIE PŘEDNÍCH
SOUČASNÝCH BRNĚNSKÝCH
ARCHITEKTŮ

Nakladatelství Books & Pipes Publishing ve
své rubrice Umění & architektura vydalo tři
výpravné a bohatě fotograficky i plány
budov opatřené monografie nejvýraznějších současných brněnských architektů.
Jde o knihy:
– Petr Pelčák. Architekt 2009–2019
– Atelier RAW. Architekti Rusín & Wahla
2009–2019
– Burian – Křivinka. Architekti 2009–2019
Cena jednotlivých monografií – shodně:
595 Kč

ČS. LEGIE 1914–1920

Kniha s mnoha kopiemi dobových dokumentů a v pevném kartonovém boxu je
z brněnského nakladatelství Extra Publishing, které tak pokračuje ve svém vydávání historických „megaknih“. Rozměrná,
půl druhého kila vážící publikace líčí a na
různých dobových artefaktech i fotografiích dokumentuje slavnou historii československého uskupení, v němž za první světové války bojovaly po boku Dohody
v Rusku, Itálii a Francii desetitisíce Čechů
i Slováků. Jejich úsilí vyvrcholilo vznikem
samostatného Československa.
Cena: 1 690 Kč

ARCHY ŽIVOTA

S podtitulem Historie rodu Löw-Beer mezi
vilou Tugendhat a Schindlerovým seznamem vyšla velmi čtivá a zajímavá kniha
vzpomínek, které sepsal Daniel Low-Beer,
člen významné rodiny, jejíž objednávka
a peníze stály za vznikem vily Tugendhat.
Jeho dědeček byl posledním židovským
majitelem textilní továrny v Brněnci, kde
byli za druhé světové války zachraňováni
Židé, jak to vylíčil slavný film Schindlerův
seznam. Napínavé líčení osudů jednotlivých členů rodiny v divokém 20. století
vydalo brněnské Books & Pipes Publishing.
Cena: 295 Kč

ARISTOKRATKA
U KRÁLOVSKÉHO DVORA

Pátý díl humorného vyprávění jihomoravského kastelána Evžena Bočka o příhodách mladinké šlechtičny Marie Kostkové z Kostky na
restituovaném zámku v našich končinách
nás tentokrát zavede až na dvůr nizozemské
královské rodiny. Momentálně nejprodávanější autor brněnského Druhého města svým
povídáním fanoušky opět potěší a nezklame.
Cena: 279 Kč

NEVSTOUPÍŠ DVAKRÁT
DO TÉŽE ŘEKY

Brněnský rodák Jiří Kratochvil, jehož stálou
inspirací toto město je, vydává v nakladatelství Druhé město svou vzpomínkovou
knihu povídek opět hlavně z Brna. Především Brňan v ní také nejvíc ocení různé
vzpomínky a zhusta i neznámé „drby“
o místních lidech a dějích.
Cena: 299 Kč

KNÍŽKA PRO DĚTI
ROZVÁDĚJÍCÍCH SE RODIČŮ

Pod názvem Jak se musel beránek Nejmilejší Kožíšek stát neviditelným vydalo
brněnské nakladatelství Barrister & Principal bohatě ilustrovanou knížečku brněnské psychoterapeutky, spisovatelky a ilustrátorky Dory Lukášové. Její podtitul „Příspěvek k situaci dítěte s rozvádějícími se
rodiči z hlediska malujícího psychologa“
vysvětluje, čím je toto čtení, ideálně pro
školní děti, zvláštní a nejspíš v této situaci
také užitečné.
Cena: 169 Kč

ŠALINA DO STANICE TOUHA

Brněnský Host přináší příběh z pera Ivy
Hadj Moussy z ulic a zdí Brna. Pod heslem
„Jsou mladí, jsou krásní a jsou z Brna“ se
v něm představuje jízlivě humoristický
román o tom, jak si věčně nedoceněná novinářka Sandra a její nepřetržitě podnikatelsky krachující milenec chtěli tady a teď
pomoci k prachům skrze sňatek a vraždu
neduživého skladatele.
Cena: 329 Kč

JAK NAMALOVAT VEJCE

Moravská galerie Brno vydává exkluzivně
vypravenou velkoformátovou knihu o životě a díle malíře Josefa Šímy. Autorka koncepce a textů knihy Silvie Šeborová spolu
s výtvarníkem Jiřím Frantou a grafičkou
Veronikou Kopečkovou tak zejména pro
dětské čtenáře stvořili dílem komiksového,
dílem výtvarně pestře koncipovaného průvodce po životaběhu a výtvarných dílech
dnes celosvětově uznávaného českého
malíře.
Cena: 449 Kč

PŘÍPAD ADOLF LOOS

Knihu o temné kapitole ze života slavného
brněnského rodáka a světově uznávaného
architekta vydalo brněnské nakladatelství
Barrister & Principal Publishing. Napsal ji
americký profesor dějin architektury
a designu Christopher Long, jenž v archivních materiálech a tisku narazil na skandál,
který v roce 1928 vypukl ve Vídni. Loos byl
tehdy zatčen, uvržen do vazby a obviněn
ze sexuálního obtěžování velmi mladých
vídeňských dívenek...
Cena: 235 Kč

