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Tipy na listopad
Odvážně jít za svým!
Životní osud mecenášky umění
Příběh Medy 
Mládkové začí
ná pod dohle
dem despotické
ho otce a vrcholí 
v pozici uzná
vané sběratelky 
a mecenášky 
umění, která 
pomohla světu 
objevit jednoho 
z prvních abstraktních malířů, Fran
tiška Kupku. Celý život si šla odvážně 
za svým. Když utíkala před Hitlerem 
a komunisty, když dobývala srdce 
svého muže i když svými aktivitami 
v exilu podporovala utlačované české 
umělce!

Ondřej Kundra:  
Meda Mládková – Můj úžasný život
www.academia.cz, 265 Kč

Nový český film  
na DVD a Blu-
-ray 
Inspirováno sku-
tečnými osudy 
Osmdesátá léta 
v Československu. 
Mladičká sprinter
ka Anna se stává 
členkou Střediska vrcholového sportu. 
Její trenér a životem zklamaná matka 
doufají, že splní kvalifikační limit 
a postoupí na olympijské hry. Proto 
začnou Anně bez jejího vědomí podá
vat anabolické steroidy. Její výkonnost 
stoupá, objevují se ale rovněž první 
zdravotní problémy.

Fair play 
Scénář a režie: A. Sedláčková, hrají: 
J. Bárdos, A. Geislerová, R. Luknár 
www.magicbox.cz, DVD 199 Kč, Blu-
-ray 499 Kč

Jak vypadal život válečníků?
Nejslavnější armády historie
Podívejte se 
do starověké 
Sparty, navštivte 
gladiá torské 
zápasy v řím
ském Koloseu, 
s Alexandrem 
Velikým se 
vydejte dobývat 
svět. Poznejte 
podrobnosti ze života japonských 
samurajů, Čingischánových nájezd
níků či divokých Vikingů. S rytíři se 
vydejte na křížové výpravy do Svaté 
země a seznamte se s nejslavnějšími 
vojevůdci v dějinách vojenství.

Velká encyklopedie s 3D obrázky – 
Válečníci
www.fragment.cz, 329 Kč

Vše, na co 
jste se sty-
děli zeptat...
Ludvík XV.? 
Propadl pedo-
filii!
Napoleon I. 
měl šedesát 
oficiálních 
milenek! 
Napoleon III. 
byl zase nejlepší zákazník pařížských 
nevěstinců a to mu ještě krásné hereč
ky „dodával“ vrchní správce divadel. 
Tato kniha se hemží neodolatelnými 
popisy scén, v nichž se láska snoubí 
s cynismem, rafinovanost se špinavos
tí, směšnost s tragikou. Ve srovnání 
s líčením sexuálních nevázaností nám 
budou naši současní vládnoucí činite
lé připadat jako nevinná dítka! 

Henri de Romeges:  
Posedlosti francouzských králů 
www.brana-knihy.cz, 399 Kč

Fantaskní svět dětských hrdinů 
Pokračování legendárního příběhu
Volné 
pokračování 
Čaroděje 
ze země Oz 
netradičně 
zpracován 
jako pohád
kový muzi
kál. Trojice 
kamarádů: kluk Tipet, Honza Dýně 
a dřevěná Koza, se vydávají do Sma
ragdového města. Chtějí ho ochránit 
před nájezdem dívčí armády. Té velí 
rázná Bimbam, ale v pozadí všech 
zlostných snah se ukrývá mocichtivá 
čarodějnice Mombi!

Na motivy knihy L. F. Bauma napsa-
la J. Škápíková: Čarodějná země Oz 
www.radioservis-as.cz, 229 Kč

Bitva na Divokém západě
Vyhraje zákon, nebo bandité?
Indiáni útočí! Jsi dost statečný, aby 
ses jim ubránil? Máš odvahu vzít 
osud do svých rukou? Ukaž svou 
udatnost a postav se všem nástra
hám Divokého západu! Kdo vyjde 
z kostkové přestřelky vítězně? BANG! 
kostková hra kombinuje principy 
karetní hry BANG! s kostkovou hrou, 
kde výsledky hodů využíváte pro 
různé akce. Je 
však možné 
ji hrát zcela 
samostatně. 

BANG!  
kostková hra
www.mo-
dernihry.cz, 
399 Kč

Začíst se, nebo se nezačíst? Doporučujeme variantu číslo jedna! Proč?  
Protože je opět do čeho! A i pro toho, komu se číst nechce, máme dobrý tip!

Drama z naší 
minulosti

Obsahuje 
3D brýle!

Věřte nebo ne! Př
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Pohádkový 
muzikál

Velký příběh 
velké ženy

Pro hráče 
od 8 let
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  Recenze TV seriálu!
   Da Vinciho démoni

Oficiální text autorů televizního 
seriálu Da Vincis Demons zní takto: 
„Ve světě, v němž myšlenky a víru lidí 
ovládá úzký kruh mocných, bojuje 
jeden muž za zpřístupnění poznání 
všem.“ Vznešené, že? 

Život takového génia, jako je 
Leonardo da Vinci, musí jistě skýtat 
spoustu zajímavostí a dilemat! Seriál, 
který vznikl pod patronací britské 
BBC v americké společnosti STARZ, 
vám ale už od prvního dílu první série 
zvedne mandle. 
Je to fantasma-
gorie. Historická 
fantasy s reálnými 
jmény. S fakty si 
režisér a autor 
David S. Goyer 
rozhodně hlavu 
nelámal! Každý 
z dílů první série je 

nazván podle jedné 
z tarotových karet! 
Nicméně tahle hra 
na Leonarda je ne
uvěřitelně energic
ká a svůdná. 

Pětadvacetiletý 
Leonardo da Vinci 
v podání Toma Rileye je výstřední ego
centrický frajírek, poloviční šílenec 
a superbytost v jednom. A bisexuál, 
samozřejmě. Řeší zapleklitá tajemství, 
vynalézá bláznivé stroje a potkává 
neuvěřitelné lidi. Třeba Vlada Napi
chovače řečeného Dracula… Přitom 

kouří opium, to aby 
mu to myslelo. Po
hybujeme se s ním 
po zhýralé Floren
cii, kde zuří krvavý 
boj o moc a elita 
města smilní všemi 
možnými i nemož
nými způsoby. 
A do toho všeho se 

motá mystická sekta 
Synové Mithrovi! To, co 
zpočátku nemůžete ani vystát, si ale 
za pár dílů zamilujete. Je to tak šíleně 
ujeté, až je to nakažlivé! A potom 
přijde druhá série, v níž Leonardo 
operuje v Jižní Americe! Snaží se totiž 
Aztékům ukrást božskou relikvii. Mu
síte se štípnout, abyste drzé fantazii 
tvůrců skutečně uvěřili. Máte pocit, že 
si z vás děláme legraci? Ne! Dejte Leo
nardovi šanci! Filmoví recenzenti ze 
serveru Rotten Tomatoes ho hodnotí 
průměrnou známkou 7,8 z deseti! 
S českými titulky lze první dvě série 
sledovat online na internetu. A třetí 
série se chystá na příští rok!

  Princ Homburský
  Romantické drama cti!

Z her největšího dramatika němec
kého romantismu Heinricha Kleista 
se na českých jevištích nejčastěji 
hraje komedie Rozbitý džbán, v Ně
mecku samém však za Kleistovo vr
cholné dílo platí romantické drama 
Princ Homburský. Vypráví příběh 
mladého válečného hrdiny, snílka, 
který je zamilován do kurfiřtovy 
dcery Natálie, a kurfiřt sám jejich 
lásce přeje. Jejich naprosté štěstí 
však ve chvíli pomine, když princ 

snící o Natálii při válečné poradě 
přeslechne rozkaz a při bitvě vede 
svůj oddíl do zakázaného útoku. 
Sice uspěje, za neuposlechnutí 
je však odsouzen k smrti. Mezní 
situace vede prince k zásadnímu 
přehodnocení všeho, v co doposud 
věřil a co uznával. Válečná událost 
se proměňuje ve velké 
drama o lásce, cti a spra
vedlnosti. To vše v novém 
moderním překladu! 
Strhující příběh režíruje 
mladý a nadaný Mikoláš 
Tyc, který v Městském 

divadle 
v Brně 
připravil už 
úspěšnou 
inscenaci 
Podivný 
případ se 
psem.

Heinrich Kleist:  
Princ Homburský 

Městské divadlo v Brně – 
Činoherní scéna 

Premiéra 8. a 9. listopadu 
2014, více na www.mdb.cz

  Mobilní průvodce!
    Příběhy železné opony –  

cesty ke svobodě

Projekt Občanského sdružení PAMĚŤ 
ve spolupráci s rakouskou stranou 
a Evropskou unií vytvořil mobilního 
průvodce, který přiblíží návštěv
níkům rakouskočeského příhra
ničí nedávnou minulost rozdělené 
Evropy. Na základě GPS souřadnic 
nebo načtením QR kódu zobrazí 
aplikace v češtině, němčině a anglič
tině zatím patnáct příběhů z růz

ných míst, různých 
časů i různých 
metod, jimiž se lidé 
v minulém století 
pokoušeli překonat 
železnou oponu 
oddělující naši zem 
od „západního 
světa“. Poutavé 
osudy uprchlí
ků můžete znát 
i z knih Luďka 
Navary a Mirosla-
va Kasáčka, kteří 

patří mezi zakladatele 
sdružení. Použité foto
grafie zase pocházejí jak 
z Archivu bezpečnostních 
složek, tak z pozůstalosti 
pamětníků. Více na www.
sdruzenipamet.cz

Občanské sdružení 
PAMĚŤ: Příběhy železné 
opony – cesty ke svobodě 
Dostupné pro Android 
a iOS, komunikuje čes-
ky, německy a anglicky
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Halucinace! 
Ale skvělá!


