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Anthony Doerr
Čtvero ročních období v Římě

Vlastimil Vondruška
Husitská epopej VII –
Za časů Vladislava Jagellonského

Tony Parsons
Na porážku

Výjimečná kniha plná mimořádných
postřehů zobrazuje autorův pobyt
v jednom z nejkrásnějších měst světa.
Doerr líčí každodenní trable cizince
s malými dvojčaty a zároveň vypráví
úchvatný příběh, v němž Řím doslova
ožívá před čtenářovýma očima.

Poslední díl ságy představuje léta, kdy se
českým králem stal Vladislav Jagellonský.
Z Čech byl sejmut cejch kacířství, neboť
byl utrakvismus uznán všemi církevními
autoritami. Osudy píseckého rodu
Prokopů se uzavírají.

Na Nový rok je v bohaté londýnské čtvrti
jedna z rodin nalezena mrtvá. Někdo
je odpravil jateční pistolí jako dobytek
na porážce. A jejich nejmladší dítě se
pohřešuje. Při pátrání po vrahovi se
odhalí, že podobná vražda se stala už
před třiceti lety.…

Volker Kutscher
Tichý zabiják

Linda Castillo
Mrtví promlouvají

Kate Quinn
Alicina síť

Smrt zbožňované herečky přivádí
Gereona Ratha do berlínských filmových
ateliérů. Mladý kolínský komisař brzy
poznává stinné stránky hvězdného
prostředí a dostává se do berlínské
čínské čtvrti, do podsvětí i na
samou hranici zákona…

Policejní náčelnice Kate Burkholderová
je přivolána na místo činu – sebevražda
staršího muže. Záhy však důkazy prozradí,
že šlo ve skutečnosti o vraždu. S dalším
tělem, opět zdánlivá sebevražda,
pak vyjde na světlo spojitost mezi
oběťmi a dávným případem vražd...

Rok 1915. Eve zoufale touží přispět
válečnému úsilí a stává se špionkou.
Charlie o více než třicet let později hledá
svoji sestřenici ztracenou v hrůzách
druhé světové války. Životy obou žen se
prolnou v silném příběhu o přátelství,
odvaze a vykoupení.

Nakladatelství MOBA

Občanský
čanský zákoník IX. svazek
§ 2894–3081
894 3081 Závazky z deliktů
a z jiných právních důvodů

Obecnéé nařízení o ochraně
ch údajů (GDPR)
osobních

Data a soukromí v digitálním světě. Komentář
Obsahuje aktuální znění GDPR po úpravách ze 4. května 2018

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý a kolektiv

Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z deliktů
a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným
a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují
na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení
aplikačních nejasností.

Komentář k jednotlivým ustanovením GDPR představuje
ochranu osobních údajů z teoretického i praktického hlediska.
Čtenářům pomůže se v problematice zorientovat a zvolit
nejvhodnější řešení pro zajištění souladu s GDPR.

488 stran, váz., 890 Kč

Dokazování
azování v trestním řízení

v kontextu práva na spravedlivý proces
Jiří Jelínek a kolektiv
Monografie objasňuje základní otázky dokazování v trestním
řízení. Věnuje se zejména základním zásadám dokazování,
povinnosti dokazovat, procesní použitelnosti důkazů,
důkazním prostředkům a specifikům dokazování některých
trestných činů.

dotisk, 536 stran, váz., 790 Kč
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1728 stran, váz., 2690 Kč

Obrana politiky
litik II
II.

Přednášky z let 1994–2018
Petr Pithart
Autor, český politik a politolog, zapsal své přednášky
pro studenty právnické fakulty o historických souvislostech
konkrétních politických jevů a také o tom, co zakusil
ve skutečné politice – na vrcholech moci výkonné
i zákonodárné.

168 stran, 250 Kč
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VÁNOCE A DĚTI

Vážení a milí čtenáři,
na Vánoce se každoročně těším nejen pro tu chvíli, kdy už není kam spěchat, všechno je navařeno,
napečeno, nakoupeno a nazdobeno, ale především kvůli tomu, že utichne i pracovní ruch. Mám
svou práci ráda, ale ruku na srdce, nevrátili byste
se někdy alespoň na chvíli do doby před mobily,
internetem a počítačem? Do doby, kdy jsme nebyli
stále online? Dnes jsme tu všichni pro všechny vždy
a všude. Jedinou výjimkou jsou právě Vánoce. Nikdo nikomu pracovně nevolá, telefon bereme do ruky jen proto, abychom popřáli blízkým, a počítač necháme klidně vypnutý, protože ani maily nikdo nepíše. Právě tenhle
všeobjímající klid na Vánocích miluju. A ještě něco mám na nich ráda – bezelstné dětské
těšení. Nedočkavost, kdy děti už od rána počítají každou minutu a pak jejich radost
z dárků, která je k nezaplacení. Ano, můžeme tu mluvit o tom, jak jsou dnes Vánoce
konzumní, uhoněné, drahé, ale to je přece na nás, jaké si je uděláme a jak je prožijeme.
Já například ignoruji výzvy k vánočním nákupům, které na mě už od října koukají na
každém rohu a odmítám nakupovat dárky dříve než v adventním období. Striktně se vyhýbám obchodním centrům a užívám si nákupy v malých krámcích nebo na trzích. Mají
krásnou atmosféru. Žádné ukřičené tlampače a kýčovitá výzdoba. Takové jsou moje Vánoce. A abych nezapomněla, jsou samozřejmě plné knížek. O jedné opravdu zajímavé
knize, která si zaslouží být pod stromečkem a ve vaší knihovně, si na straně 8 povídáme
s její autorkou Renátou Fučíkovou. Kniha Dobrých 100 připomíná sto zajímavých událostí za sto let naší republiky a to je na závěr letošního jubilejního roku ideální dárek. Pro
Renátiny knihy a ilustrace mám slabost a není to proto, že se známe více než dvacet let.
Je prostě úžasná a pracovitá. Její obrázky letos poprvé zdobí i vánoční porcelán slavné
firmy Rosenthal. Je to obrovská pocta, že se práce české výtvarnice stala součástí tak
prestižní záležitosti. Hrníčky, talíře a ozdoby s Renátinými kresbami dotvoří vánoční atmosféru lidem na celém světě. A ještě jeden zajímavý rozhovor jsme si pro vás v tomto
vánočním a posledním letošním čísle Knižních novinek připravili. S Markétou Zahradníkovou jsme si povídali o její knížce pro děti Kryštofovy nebetyčné maléry. S lehkostí
a humorem si v ní pohrává s vírou a právě Vánoce jsou pro takové čtení jako stvořené.
My všichni v redakci Knižních novinek Vám přejeme, abyste prožili opravdu
klidné Vánoce, a v roce 2019 se u dobrých knížek těšíme opět na počtenou.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla: „Vánoce jsou časem,
kdy si nejsilněji uvědomujeme,
co nám schází a kdo není mezi námi.“
John Irving, americký romanopisec a scenárista

Dnes pro vás máme hned tři tipy. První kniha je věnována
Vánocům, a proto jsme ji nemohli nezmínit, druhou jsme
vybrali proto, že je skvělým dárkem pro děti, a třetí jednoduše proto, že by ji každá rodina měla mít doma.
V první knize nazvané výstižne Vánoce – historie, zvyky, tradice (vydává Fragment) se autorka Jitka Pastýříková
podívala na zoubek všem vánočním tradicím. Proč zdobíme
stromeček, vaříme rybí polévku nebo dáváme dárky? Kde se
všechny tyto obyčeje vzaly a jaký mají význam? Je dobré si to
neustále připomínat. Pokud by totiž tyto rituály zanikly, ztratili
bychom kus naší historie, kus sebe, a proto o ně musíme pečovat a předávat je dál jako odkaz. Zní to jako klišé, ale je to tak.
Druhá kniha, která nás zaujala, je určena dětem. Jmenuje se Fíla, Žofie a Smaragdová deska (vydává Mladá
fronta) a je to příběh, který dokáže rozjet dětskou fantazii
na plné obrátky. Hlavními hrdiny jsou dvojčata Fíla a Žofie,
kteří mají velký problém. Jejich maminka ztratila zlatý prstýnek a oni by jí rádi udělali radost novým. Jenže zlatý prsten
je drahý a jejich úspory nestačí. Co teď? Naštěstí jsme v zemi
fantazie, kde můžeme potkat třeba kouzelného hada, který
tvrdí, že ví, jak se zlato vyrábí. A tak se Fíla a Žofie vydávají
do říše Alchymie, kde na ně čekají různé hádanky a úkoly. Každá kapitola je doplněna
kvízem. Autor Petr Stančík dobře ví, jak děti zaujmout, a i tentokrát se mu to povedlo.
Fíla a Žofie jsou hrdinové, které si děti zamilují a rádi se s nimi ztotožní. Pro děti totiž
snění a fantazie není něčím, co v běžném životě vlastně neexistuje, pro děti je to každodenní realita a je fajn, když si takový pohled na svět udrží co nejdéle. Ilustrace Lucie
Dvořákové příběh krásně doplňují, a kniha tak bude slušet každé dětské knihovničce.
A do třetice tu máme zajímavou publikaci, která funguje jako rodinná kronika.
Jmenuje se Strom života naší rodiny a když ji otevřete, uvidíte, že je prázdná. Tedy,
abychom byli přesní, jsou v ní jen hezké a návodné ilustrace, ale psaní je na vás. Doplňte do připravených kolonek jména členů vaší rodiny, zavzpomínejte na ty, kdo už
tu nejsou, napište příhody, vlepte fotografie. Vánoce jsou ideální chvílí si právě nad
takovou rodinnou kronikou v klidu sednout, vzpomínat, smát se….
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

PAVEL TRÁVNÍČEK
herec

Zdravím všechny čtenáře Knižních novinek z německého
Výmaru, kde právě otevřeli nádherné vánoční trhy. A protože mají téměř pohádkovou atmosféru, pozvali mě, abych
je jako někdejší pohádkový princ zahájil. To, že jsem pro
mnoho lidí jednou provždy princem z pohádky Tři oříšky pro Popelku, mi nevadí, naopak,
moc rád jsem přijal i roli ve stejnojmenné rodinné show, kterou uvádíme v pražském
Kongresovém centru. Čas ale přece jen pokročil a nehraju prince, ale krále. Je to krásná
podívaná pro celou rodinu, jsou tam živá zvířata, holoubci, koně, pes. Na Vánoce přece
pohádky nesmí chybět. Já mám Vánoce spojeny nejen s pohádkami, ale také s klidem,
kdy si konečně můžu přečíst třeba i nějakou knihu. V běžném každodenním pracovním
shonu si totiž stihnu otevřít tak akorát scénář. Právě před nedávnem jsem stál doma před
knihovnou a přemýšlel, co bych si mohl přečíst. Sáhl jsem po Egypťanu Sinuhetovi. Je
to knížka, kterou jsem naposledy četl, když mi bylo asi dvacet. Moc se mi to tehdy líbilo,
a tak jsem docela zvědavý, jak se na to budu dívat dnes. Tehdy jsme vůbec hodně četli,
nebyly mobily, tablety. Měl jsem dokonce čtenářský zápisník, kam jsem si psal přečtené
knihy, a z něho vím, že jsem četl třeba i Jiráska. Co se týče žánru, nemám nějaký oblíbený,
mám rád detektivky stejně jako romány nebo životopisné knihy třeba od Stefana Zweiga.
Všem čtenářům Knižních novinek přeji krásné pohádkové Vánoce.
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Milý Ježíšku,
pod stromeček si prosím…

stsellerové
Další thriller z be
yndzy
řady Roberta Br

Román, který uchvátil miliony
čtenářek po celém světě.
Plný půvabu, citu a naděje

Vyprávění veselé,
trochu smuté
a hodně ze života

Klasika, která provází každé
dětství a nikdy nezestárne

Příběh inspirovaný
skutečnou
událostí. Příběh o
slibu, který
ovlivnil celé gene
race

Historický román a odvaze
a lásce ve stínu 2. světové války

Kupujte na www.grada.cz

vždy výhodněji

Hygge Vánoce NAKLADATELSTVÍ JOTA

PRŮVODCE PRO DOSPÍVAJÍCÍ DÍVKY

Herbář receptů: lékárna, kosmetika, špajz

Čtivý, vtipný a neotřele ilustrovaný

AUTORKY BESTSELLERU ASYLUM MAPUJÍCÍ HISTORII HOROLEZECTVÍ

První část nové série gotických hororů
a démonický vrah v pražských ulicích

od

také jako

E-KNIHY

OSCAROVÉHO FILMU KÓD ENIGMY

Výjimečná publikace

Knižní předloha

Barvič & Novotný
pravé místo pro nákup
knih v 50 městech
Benešov | Beroun | Blatná | Brno | Břeclav | Čelákovice | Česká Lípa |
České Budějovice | Děčín | Hodonín | Hradec Králové | Chrudim |
Jablonec nad Nisou | Jeseník | Jičín | Jihlava | Jindřichův Hradec |
Karlovy Vary | Kladno | Klatovy | Krnov | Kroměříž | Litvínov | Mladá
Boleslav | Náchod | Nymburk | Olomouc | Ostrava | Pardubice | Písek |
Plzeň | Poděbrady | Praha | Prostějov | Přerov | Příbram | Rakovník |
Slaný | Soběslav | Strakonice | Svitavy | Tábor | Teplice | Trutnov |
Vrchlabí | Vsetín | Zlín | Znojmo | Žatec | Žďár nad Sázavou

www.dumknihy.cz

tradiční, citlivě zrekonstruované
brňenské knihkupectví

Česká 167/13, Brno
Masarykova 26, Brno
www.barvic-novotny.cz

Začněte nový rok

zdravě a stylově
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Herečka a ikona zdra
eth
yn
životního stylu Gw
130 svých
Paltrow přináší přes
oblíbených receptů

Laskavý průvodce hormonální
terapií pro ženy v každém věku

Všestranně prospěšn
é lahůdky,
které jsou klíčem k
vašemu
zdravému zažívání

Sepište si své sny, cíle a plány
do kreativního a stylového
deníku

Jak využít meditaci
v každodenním životě

www.grada.cz

rozhovor

s Renátou Fučí kovou

MEZI ŠKOLOU, KNÍŽKAMI A PORCELÁNEM
Autorka a ilustrátorka Renáta Fučíková má na svém kontě mnoho výtvarně zajímavě pojatých knih, které jsou nejen čtenářsky oblíbené, ale také hojně oceňované u nás i v zahraničí. Její pověst dolehla až do věhlasné rakouské firmy Rosenthal, která si ji vybrala pro dekorování vánoční kolekce porcelánu. Právě teď
se ozdoby, talířky a hrnečky s obrázky české výtvarnice prodávají po celém světě.
Pracovat pro tak slavnou firmu, jakou je Rosenthal, je
určitě velká pocta. Jak k této spolupráci došlo?
Jsou to už dva roky, co mě zčistajasna oslovili s tím,
že chtějí své tradiční vánoční kolekce porcelánu obnovit. Mnoho let spolupracovali s dánským výtvarníkem, kterému je dnes už přes osmdesát, a hledali
za něj náhradu. Vyhlédli si dva francouzské výtvarníky, jednoho Němce a mě. Našli mě přes internet,
kde mám opravdu poctivě udělané stránky včetně
podrobné galerie prací. Tam viděli moje ilustrace
k pohádkám Hanse Christiana Andersena a na jejich
základě mě vybrali. Paradoxem je, že to byla už hodně stará práce a dneska už takhle nemaluji.
Nechali vám v tvorbě volnou ruku nebo jste se musela hodně přizpůsobovat jejich přání?
Ukázali mi, co dosud dělali, a řekli, že chtějí něco podobného, ale ať je to po mém. Jenže když jsem to chtěla udělat po svém, tedy třeba trochu asymetricky, řekli
mi, že to nepůjde. Musí dodržovat určitou linii, nesmí
zákazníky příliš šokovat. Pochopila jsem to a nakonec
jsme našli směr, který výtvarně vyhovoval jim i mně.
Na čem všem jsou vaše kresby? Na talířích, hrníčkách?
Každý rok se například dělají porcelánové a skleněné
ozdoby ve tvaru koule, zvonku, šišky a boty. Pak samozřejmě jídelní porcelán, talířky, hrníčky. Zajímavé

na tom bylo, že jsem nemohla používat žádné křesťanské motivy, které jsou pro naše Vánoce tak typické. Žádní andělé, Ježíšek, betlém. Rosenthal se totiž
vyváží do celého světa a všude je pojetí Vánoc jiné.
Co jste tedy kreslila?
Každá kolekce má své téma. U první kolekce jsme se
zaměřili na sporty. Byl to můj návrh a jim se líbil, protože dosud měli hodně statické motivy a najednou tu
byl pohyb. Figurky byly dynamické a na porcelánu se

to jimi začalo hemžit. Doplnila jsem je vánoční přírodou. Ve firmě byli spokojeni, jen na barvách jsme se
nemohli shodnout. Můj předchůdce totiž používal
všechny možné barvy, celé to bylo takové starosvětské,
asi jako prvorepublikové reklamy nebo disneyovky.
A já toužila především po modré barvě. Mám modrou
ráda a k zimě a porcelánu se tak krásně hodí. Jenže oni
chtěli zelenou. Snažila jsem se jim vysvětlit, že zelená
v zimě v přírodě moc není, ale trvali na svém. Nakonec
jsem to uhrála a v první kolekci se zelená skoro neobjevuje. V druhé kolekci, která je už také hotová, protože
se vyrábí s ročním předstihem, už zelená je, protože
téma je tentokrát městské. Na vánočních trzích jsou
lidé v barevných kabátech, svítí lucerny, okna, jsou
tam vánoční stromky. A teď už dokončuji kolekci na
rok 2020. Ta se odehrává v interiéru a hlavním tématem bude pečení.

bary. Mezi tím jsou naše vesmírné úspěchy, ale také
paneláky, metro nebo Charta 77. Představuji si, že si
v knize budou listovat dospělí, kteří si dané události
pamatují, a budou je vysvětlovat dětem. Na textech
s námi spolupracovala historička Lenka Křížová.

Další vaše letošní dítě je kniha Dobrých sto. Představte nám ji.
Pracovali jsme na ni s mými studenty z plzeňské
Fakulty designu a umění dva roky. Vím, jak dlouho
trvá nějaký projekt zrealizovat, a proto jsme projekt
zahájili s dostatečným předstihem, abychom stihli
letošní sté výročí republiky. V knize je totiž představeno sto dobrých let naší země. Studenti dostali za
úkol vybrat si jeden rok a v tom roce najít nějakou

Kniha je na pultech, na
čem tedy pracujete nyní?
Na knize o významných
českých ženách. Příští rok
to totiž bude sto let od
výročí nové ústavy, v níž
bylo zakotveno volební
právo pro ženy. I na tomto projektu se studenty
pracujeme už rok a půl
a chceme v něm zachytit všechny významné české
ženy, počínaje například kněžnou Ludmilou nebo abatyší Mladou. Jsou tam ženy, které se věnovaly umění,
spisovatelky, propagátorky emancipace… Dostaneme
se tak až do současnosti. Jestli to dobře dopadne, tak
o texty se postará spisovatelka Kateřina Tučková.

pozitivní událost. Rozhodli jsme se totiž, že budeme
zobrazovat jen to dobré, že se třeba pokud možno
vyhneme okupaci. Ne, že bychom o ní mlčeli, ale
budeme ji připomínat jinak, než je obvyklé. Chtěli
jsme, aby tam byly zajímavosti, věci, jimiž se jako
národ pyšníme, vynálezy, objevy, sportovní výkony
i filmy a režiséři jako například Miloš Forman. Je tam
i první vysílání rozhlasu a televize, vynálezy všedního dne jako remoska nebo versatilka, ale také české
fenomény jako tramping, chalupaření nebo mléčné

Porcelán, výpravné knihy se studenty, co vaše vlastní
projekty?
Porcelán a zmiňovaná kniha o ženách mě natolik zaměstnává, že vydání vlastní knihy jsem musela o rok
odložit. Jde o příběh Čechů v Americe od středověku
až po dnešek. Budou to opět ilustrované příběhy,
mnoho zajímavých postav, osudů. Těším se na to.
Jen najít čas mezi prací se studenty a porcelánem. Ale
doufám, že to půjde.
JANA MARXTOVÁ
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Osmiletá Daisy beze stopy zmizela.
Vrátí se zpátky domů?

Říká se, že když někdo vstoupí do domu, jehož koupi zvažuje,
má o všem jasno do třiceti vteřin. A věřte mi, že průměrný policajt si vše ujasní do deseti sekund. Popravdě si většina z nás
udělá obrázek dávno předtím, než vejde dovnitř. Jenomže my
neposuzujeme nemovitosti, ale lidi. Když jsme zastavovali
před číslem pět na Barge Close, měl jsem docela jasnou představu, co můžu čekat. Říkávalo se tomu „exkluzivní rezidence“,
vlastně možná pořád říká. Jejich majitelé mají peníze, ale ne
tolik, kolik by rádi, jinak by si koupili skutečný viktoriánský domek, a ne tuhle moderní napodobeninu na nesprávném břehu
řeky. Stejná červená cihla i arkýřová okna, ale zahrady jsou tu
menší a garáže zbytečně veliké — není to fušeřina, spíš takový
upachtěný padělek.
Uniformovaný policista u vstupních dveří mi napovídá, že
obligátní prohledání domu a zahrady už proběhlo. To byste
nevěřili, kolik dětí najdeme ukrytých pod postelí nebo v šatní
skříni. Neztratily se, jen se schovávají. Ale ani takové příběhy

většinou nemají nejšťastnější konec. Ovšem zdá se, že tohle
bude jiné. Jak mi před hodinou do telefonu řekl policista ve
službě, když mě vzbudil: „Já vím, normálně bychom vás nevolali takhle v noci, ale je hodně pozdě a to děvčátko je malinké.
Nevypadá to vůbec dobře. Rodina pořádala večírek, takže ji
nejdřív všichni hledali a teprve pak zavolali nás. Říkal jsem si, že
i když budete naštvaný, je to v téhle situaci ještě to nejmenší.“
Nebyl jsem. Myslím naštvaný. A pokud mám být upřímný, byl
bych udělal totéž.
„Vzadu to vypadá jako po výbuchu, pane,“ oznámí mi ten
policajt u vchodu. „Lidi tam museli celou noc běhat nahoru
dolů. Všude jsou zbytky z ohňostroje. Navíc kupa dětí. Myslím
si, že forenzní nemá šanci najít nic kloudného.“
Super, pomyslím si. Vážně do prdele skvělý.
Ukázka z knihy Někdo blízký

Zábavné čtení pro zvídavé děti
Jerzy Vetulani,
Maria Mazurková
Alenčin sen aneb
Jak funguje mozek
Bohatě ilustrovaná naučná kniha
zvídavým dětem srozumitelně
odhaluje složitá tajemství fungování
mozku i celého lidského těla.
Doporučuje deset z deseti mozků!
389 Kč

Adrienne Barmanová
Podivuhodná encyklopedie
zvířat
Objevte nový, neobyčejně zábavný pohled
na živočišnou říši! Ve vtipném obrazovém
atlasu zvířat naleznete přes šest set druhů
zvířat z celého světa. Jsou uspořádána
podle velikosti, barev nebo zvláštních
dovedností.
349 Kč

Aleksandra a Daniel Mizielińští
Pod zemí, pod vodou
Velkoformátová oboustranná kniha plná
propracovaných ilustrací, detailních průřezů
a překvapivých informací. Na cestě do nitra
Země potkáte zvířata žijící pod zemí i podivná
stvoření mořských hlubin. Zjistíte, kam sahají
nejdelší kořeny na světě. Narazíte na senzační
vykopávky i zkameněliny dinosaurů.
499 Kč

Vendula Borůvková
1918 aneb Jak jsem dal gól
přes celé Československo
První léta Československé republiky
očima jedenáctiletého Jendy
Vosiky. Z bouřlivých Sudet až na
Podkarpatskou Rus. Dobrodružný
příběh doplňují fakta a zajímavosti
z velkých dějin i každodenní reality.
349 Kč

Aleksandra a Daniel Mizielińští
Mapy
Vydejte se na nezapomenutelnou cestu kolem
světa! Města, řeky i hory, zvířata a rostliny,
významné osobnosti, historické události —
přes čtyři tisíce obrázků vám představí, co je
pro danou zemi typické.
499 Kč

Mapovník

Velkoformátový sešit od autorů bestselleru
Mapy obsahuje spoustu zábavných aktivit,
hádanek a her, které rozvíjí jemnou motoriku
a zvídavost malých objevitelů.
349 Kč

hostbrno.cz
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
11. prosince V Knihcentrum.cz
v Ostravě na Smetanově náměstí se od 16 hodin můžete
setkat s botanikem, spisovatelem a cestovatelem Václavem
Větvičkou nad jeho knihou Jak
voní můj domov. Rezervujte si
místo na webových stránkách
www.knihcentrum-ostrava.cz/rezervace.
12. prosince Od 16 hodin se
v Knihcentrum.cz v Ostravě bude
konat autogramiáda a setkání
s oblíbenou spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která představí
mimo jiné i svou novou knihu Veselí. Rezervujte si místo na webových stránkách www.knihcentrum-ostrava.cz/rezervace.
13. prosince Křest knihy Milady Rezkové, Lukáše Urbánka
a Jakuba Kašeho Velký bobek
se koná od 17 hodin v kasárnách Karlín, uvnitř vypuštěného bazénu, Prvního pluku,
Praha 8. Čeká na vás bohatý

program včetně tvořivé dílny pro děti, hudebního
doprovodu a pečení buřtů u Velkého ohně! To vše ve
westernovém stylu.
13. prosince V knihkupectví Kosmas v Perlové ulici
v Praze se od 17 hodin můžete těšit na autogramiádu
Karla Sedláčka ke knize Toulky Amerikou.
13. prosince Od 16.30 se
v Knihcentrum.cz v Ostravě na
Smetanově náměstí koná setkání se spisovatelkou a scenáristkou Petrou Dvořákovou nejen
nad její novinkou Dědina. Rezervujte si místo na webových
stránkách www.knihcentrum-ostrava.cz/rezervace.
15. prosince Autogramiáda oblíbeného spisovatele
a herce Zdeňka Svěráka k jeho nově vydané knize Strážce nádrže se uskuteční od 15:30 hodin v knihkupectví Dobrovský v OC IGY České Budějovice.
18. prosince Křest nové knihy Řetězová reakce a autogramiáda oblíbeného autora Františka Kotlety se
koná od 17 hodin v knižní kavárně knihkupectví Dobrovský na Václavském náměstí v Praze.

20. prosince Píšete do šuplíku? Toužíte jednoho dne
vydat knihu? Přijďte si zkusit pár kreativních úkolů
mezi lidi, kteří mají stejný sen jako vy, do Literární
dílny pro mládež pod vedením Terezy Matouškové.
Je nutné přihlášení předem na emailu terezamatouskova@post.cz. Kurz začíná v 16 hodin v Městské
knihovně v Praze na Smíchově a je vhodný pro zájemce ve věku 15–20 let.
20. prosince V Městské knihovně v Korunní ulici
v Praze probíhá každý čtvrtek od 16 do 16:45 čtení
pohádek dětem s názvem Pohádky z oslíkovy přihrádky. Ve výtvarné dílně si pak děti mohou vyrobit
drobnost, která jim čtenou pohádku bude připomínat. Vstup je zdarma.
Do 30. prosince se v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně koná Výstava českých dobových knih
pro děti, které se vydávaly v období první republiky.
Výstava ukazuje knihy našich prarodičů napříč žánry,
dobové ilustrace a připomíná regionální autory, kteří
se tvorbě pro děti věnovali.
Do 31. prosince si můžete v Kulturním domě Vltava
v Kralupech nad Vltavou prohlédnout unikátní letecké
fotografie nabízející zajímavý pohled na region Mělnicka. Výstava probíhá v rámci nově chystané knihy
Mělnicko z nebe. Vstup je zdarma a otevřeno je každý
všední den od 15:30 a o víkendu od 13:30 do 20:00.

Výherci soutěže z KN 22/2018

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2019
Vážení přátelé, čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Při zasílání většího
počtu výtisků na jednu adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2019
vyjde 20 čísel Knižních novinek. Cena celého ročníku je 380 Kč (poštovné a balné).
Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY NA ROK 2019:
jméno a příjmení: .............................................................................................................
firma: .................................................................................................................................
IČO: .........................................................

DIČ: ..........................................................

adresa: ......................................................................................

PSČ: .......................

tel./fax: .....................................................

e-mail: ......................................................

podpis: ....................................................

datum: .....................................................

budu platit:

 fakturou

 složenkou (typ A)

celý ročník ...............................................

počet výtisků ............................................

od čísla ....................................................

počet výtisků ............................................

Správná odpověď soutěže o dva výtisky Na vnitřní vlně
(nakladatelství Portál) z čísla 22/2018 Knižních novinek je
a) Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Soutěžní výtisky posíláme: paní Věře Kolouchové
(Valašské Meziříčí) a paní Haně Kristové (Praha 5)
Výherkyním gratuluje!

Milena Holcová

Já nic, já Mohamed
Troufalý portrét zakladatele islámu. Miliarda a půl lidí ho vyznává, stejně tolik
se ho bojí, ale jen hrstka o něm něco ví. Na jedné straně bitvy ve jménu Alláha,
na druhé devět manželek. Záruka, že se nebudete nudit.
Příběh Mohameda, zakladatele islámu, jedné z klíčových postav světového kulturního dědictví, je vyprávěn srozumitelně, korektně a zábavně pro dospělé, s návodem,
jak jej případně převyprávět. Na osudu Mohameda čtenáři – a následně i děti – po
porozumí i základním principům, zásadám a zákonům islámu, seznámí se v kostce s ob
obsahem Koránu. Autorka vyvrací
některé mýty, používané islamofily
i islamofoby, to vše přístupnou
formou, v kapitolách plných napě
napětí a zvratů. Nedocenitelná knížka
pro multikulturní poznávání všech
generací, pro školy, mimoškolní
a prázdninové aktivity, určitě pro
vnímavé, inteligentní čtenáře.
Vydalo Nakladatelství ŠALVAR
ilustrace Petra Lemonnier
brož. 296 stran
doporučená cena 295 Kč
ISBN 978-80-904568-6-0

se slevou na
www.milenaholcova.cz

Nakladatelství ALFA-OMEGA

PhDr. Věra Martinková, CSc., Horní� 203, 251 70 Dobřejovice
Editor knih PhDr. Věra Martinková, CSc. Všechny knihy vycházejí v 1. vydání

Poezie

Próza pro děti

Vidnotéka je třetí sbírkou autorky, která tíhne k surrealismu, minimalismu, zkratkovitosti ve vyjadřování. Její verše se často dožadují
čtenářova dourčení textu, jeho fantazie.

Autorka píše především pro dospělé, ale dětem a zvířátkům patří její
srdce. Čtyřnozí kamarádi, průvodci jejího dětství i života, ji inspirovali k napsání této přitažlivé dětské knížky, která je určena především dětem, a to všeho věku.

Zdeňka Braumová: Vidnotéka

Ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Formát A6, vazba V2 – poloměkká barevná laminovaná obálka, 40 stran. ISBN 978-80-7389-231-9. Doporučená cena 90,- Kč

Marcela Neužilová: Štěkálci a mňoukalové

Knížku ilustrovala Petra Jiroutková, a to jak četnými barevnými, tak černo-bílými obrázky. Graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V8 – pevná barevná laminovaná
obálka, 66 stran. ISBN 978-80-7389-210-4. Doporučená cena 220,- Kč

Poezie a básně v próze

Poezie

Další komorní básnická sbírka básníka a výtvarníka Petra Pichla,
která vychází po letech v nakladatelství ALFA-OMEGA. Pichlova poezie i texty jsou hutné, svébytné, prezentují autora svým osobitým
výrazem.

Již třetí autorova kniha. Zachycuje ve svých verších běžné životní situace, zážitky z cest a neobvyklých událostí. V první části jsou texty
lyrické, ve druhé surrealistické, třetí je o tom, co nás přesahuje, aby
se poslední část vrátila do kritičnosti a na zem.

Graficky upravila Věra Martinková. Formát A6, vazba V2 – poloměkká laminovaná vazba,
54 stran. ISBN 978-80-7389-232-6. Doporučená cena 95,- Kč

Ilustroval Jiří Vokurka, graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V8 – pevná barevná laminovaná obálka, 100 stran. ISBN 978-80-7389-221-0. Doporučená cena 210,- Kč

Próza – vzpomínková kniha

Poezie pro děti

Vzpomínková próza Pavla Hrni vychází k autorovu životnímu jubileu. Zachycuje jeho dětství a mládí, kdy ho na jeho cestách provázejí
dobří lidé – jeho strážní andělé. Nakonec je i on připraven stát se
strážným andělem pro jiné.

Svým vnukům, ale i ostatním dětem předškolního a nižšího školního
věku věnuje autor svou novou sbírku. Jeho pohled na svět je humorný, radostný, veselý – i když, jak sám říká – není vždy snadné se dívat
na svět s humorem, smířlivým nadhledem a laskavostí.

Knížku ilustrovala Petra Jiroutková, graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba
V2, barevná laminovaná poloměkká obálka, 188 stran. ISBN 978-80-7389-209-8. Doporučená cena 220,- Kč

Knížku ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Formát 10,5 x 21 cm na výšku,
V1 (šité na stříšku), poloměkká barevná obálka, 36 stran + volný celobarevný grafický list.
ISBN 978-80-7389-226-5. Doporučená cena 115,- Kč

Próza – humoristický román

Poezie pro děti

Humoristický román, který čtenáře pobaví jak na dovolené, tak ve
chvílích volna. Přináší vyprávění o jedné mladé rodině s rozpustilými
dětmi a s nůší plnou zvratů, napětí, milostných okamžiků i humoru.

a další neuvěřitelné příhody pro děti i dospělé

Petr Pichl: Notabene

Pavel Hrňa: Všichni strážní andělé

Marie Jurčáková: Světlušky na pláži

Knížku ilustrovala autorka, graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V8, pevná barevná laminovaná obálka, 134 stran. ISBN 978-80-7389-218-0. Doporučená cena
250,- Kč

Pavlína Kiesslingová: Běh do neznáma
Kniha navazuje na předchozí autorčiny prózy, zejména na knihu Anděl
s vůní jehličí. Není vhodná pro děti a mladistvé. Děj pokračuje posvatebními událostmi. „Orlové“ rodiny se perou s životem, pomáhají si, i
přicházejí „o brka“.
Knížku doprovázejí fotografie Miroslava Odvárky a Jana Hájka, jako modelka zde vystupuje autorka knihy – Pavlína Kiesslingová. Graficky upravila Věra Martinková. Formát
A5, vazba V8 – pevná barevná laminovaná obálka, 84 strany. ISBN 978-80-7389-219-7.
Doporučená cena 210,- Kč

Milan Jan Erben: Stromořád

Zdeněk Salava: Princezna se chtěla vdávat

Zdeněk Salava: Šlo si bidlo pro mýdlo
Humorné básničky především pro děti předškolního a nižšího školního věku. Autor knížku věnuje všem, „kteří stejně jako on věří, že
svět je dobré místo pro radost“.
Knížku ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková a Jiří Faltus. Formát 10,5 x 21 cm
na výšku, V1 (šité na stříšku), poloměkká barevná obálka, 36 stran + volný grafický list.
ISBN 978-80-7389-225-8. Doporučená cena 115,- Kč.

Próza – román

Světlana Slovanová: Kniha mládí
aneb Jedna a jedna rovná se pět

Román s * - nevhodný pro děti a mladistvé. Kniha mládí se řadí do
skupiny knih, které se věnují především otázkám sexu a sexuální
výchovy. Podle autorky by však neměla od sexu odradit, ale spíše pohladit a stanovit otázkám sexu správnou a plnou hodnotu.
Formát A5, vazba V8 (pevná), obálka tvrdá, barevná laminovaná, počet stran 304, ilustrovala Bedřiška Znojemská, koláž na obálce Alena Klímová, ISBN 978-80-7389-169-5.
Doporučená cena 390,- Kč

Próza – povídky

Próza pro děti i vzpomínky pro dospělé

Povídková kniha Petra Klaina má dvě části. Povídky civilní zachycují
jak život kolem nás, tak i příběhy „okořeněné“ postavičkami a jevy
nadpřirozenými. Chrabré povídky vojenské přinášejí především autorovy vzpomínky na léta strávená na vojně v období totality.

Další knížka Václava Smrčky je umístěna do prostředí mateřské školky 80. a 90. let minulého století v době, kdy ji navštěvovaly jeho děti.
Má však co říci i dalším generacím dětí, dalším předškolákům.

Petr Klain: I to se může stát

Ilustroval autor – Petr Klain. Graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V2 –
poloměkká barevná laminovaná obálka, 82 strany. ISBN 978-80-7389-217-3. Doporučená
cena 170,- Kč

Václav Smrčka: My, předškoláci

Ilustrace Alena Smrčková, grafická úprava Věra Martinková. Formát A5, vazba V2 – poloměkká laminovaná barevná obálka, 130 stran, ISBN 978-80-7389-233-3. Doporučená
cena 170,- Kč

Poezie

Poezie

Druhý věnec sonetů Alšův rok je věnovaný kresbám „českých měsíců“ dnes poněkud opomíjeného významného českého malíře Mikoláše Alše. Tato sbírka je autorovou srdeční záležitostí.

Básnická prvotina autorky starší generace, která téměř celý svůj život psala „do šuplíku“. Nejprve prózu, poezii až v posledních letech.
Autorka se vypisuje z radostí i žalostí svého života.

Ilustrace Mikoláše Alše. Graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V2 – poloměkká barevná laminovaná obálka, 48 stran. ISBN 978-80-7389-227-2. Doporučená cena
130,- Kč

Knížku ilustrovala a graficky upravila Věra Martinková. Formát A5, vazba V2 – poloměkká
barevná laminovaná obálka, 48 stran. ISBN 978-80-7389-230-2. Doporučená cena 130,- Kč

Poezie

Umělecká biografie (Grafika, ilustrace, knihy)

Druhá autorčina básnická sbírka vydaná v nakladatelství ALFA-OMEGA. Opět je především autorčiným vyznáním životu, lásce, slunci, všem
krásám světa, které nás obklopují. Nalezneme zde však i básně posmutnělé a věnované životním ztrátám, smutkům a bolestem.

Biografická knížka s četnými doprovodnými ilustracemi je vydána
k autorčinu životnímu jubileu. Obsahuje velké množství barevných
grafik a ilustrací, a to především z posledních let. Ty doprovázejí životopisy a autorčina umělecká vyznání.

Ilustrace a grafická úprava Věra Martinková. Formát A5, vazba V2 – poloměkká barevná
laminovaná obálka, 40 stran. ISBN 978-80-7389-229-6. Doporučená cena 130,- Kč

Ilustrace: především autorka, dále Miloslava a Josef Šnajbergovi, Rudolf Žák, Veronika a
David Martinkovi a autorčin archiv. Graficky upravila Věra Martinková. Formát A6, poloměkká barevná laminovaná vazba, plnobarevný tisk celé knížky, 74 stran. ISBN 978-807389-222-7. Doporučená cena 115,- Kč

Ladislav Koliáš: Alšův rok

Ludmila Marková: Jen kousek nebe

Jaroslava Šolcová: Od stáří do mládí

Věra Martinková: Krajinou mých snů 2

Knihy koupíte u dobrých knihkupců,
nebo na www.alfa-omega-cz.com, alfa-omega@volny.cz, tel. 603 576 291 ad.
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bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Buben, Milan
Encyklopedie řádů, kongregací
a řeholních společností katolické
církve v českých zemích IV., 2 sv.

Praha: Libri, 2018, 252 s., brož.
270 Kč
Kongregace a řeholní společnosti: saleziáni, těšitelé, eucharistini, pallotini,
obláti, verbisti, kalasantini, petrini,
kongregace misionářů Nejsvětější Krve, kongregace misionářů sv.
Michala, klaretini, saletini, společnost
Miles Jesu a kamiliáni.
ISBN 978-80-7277-571-2

Dotyky nebe a země. 7 událostí
a předmětů v dějinách křesťanství, které zvou k zamyšlení

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2018, 1. vyd., 128 s., brož. 30 Kč
Sedm událostí a předmětů, jejichž
historii a autentičnost na základě
dostupných pramenů mapuje tento
sborník, může mít svůj hluboký
význam: věřícího ve víře utvrdí,
hledajícího nasměrují, nevěřícího
nahlodají...
ISBN 978-80-7266-433-7

Holá, Marie
Biblické příběhy – Ilustrovaný
průvodce

Praha: Slovart, 2018, 208 s., váz.
299 Kč
Kniha Biblické příběhy – Obrazová
encyklopedie je nepostradatelný
pomocník pro všechny zvídavé čtenáře (i jejich rodiče), kteří se chtějí
seznámit s nejdůležitějšími postavami
a příběhy z Bible.
ISBN 978-80-7529-728-0

Shapiro, Rami; Kittová,
Monika
Umění milující laskavosti

Praha: Portál, 2018, 184 s., 230 Kč
Neortodoxní a mnoha duchovním
tradicím otevřený rabín Rami Shapiro
přijímá původně buddhistický koncept milující laskavosti a spojuje ho
s podněty dalších spiritualit.
ISBN 978-80-262-1413-7

ekonomika
DAN Ě
Kubátová, Květa
Daňová teorie a politika

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
272 s., 450 Kč
Kniha poskytuje čtenáři komplexní
přehled o problematice daní — od
otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů
vyspělých zemí až k jejich harmonizaci v EU. Kniha naznačuje hlavní
přednosti a nedostatky daňových
systémů.
ISBN 978-80-7598-166-0

FI NANCE
Balaš, Vladimír;
Šturma, Pavel
Nové mezinárodní dohody na
ochranu investic

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
172 s., 395 Kč
Monografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se
zvláštním důrazem na reformu řešení
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sporů mezi investory a státy. To vše
je zasazené do kontextu širších a aktuálních problémů mezinárodního
investičního práva.
ISBN 978-80-7598-101-1

M ANAG E M E NT
Blštáková, Jana a kol.
Skúmanie koncepcií systémov
riadenia ľudských zdrojov
vo vzťahu na špecifiká biznis
modelov súčasných konkurencieschopných organizácií
európskeho hospodárskeho
priestoru II.

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018,
1. vyd., 109 s., brož. 285 Kč
Zborník je výsledkom skúmania teoretických východísk, účasti na vzdelávaní a odborných podujatiach, kde sú
pojednávané témy budúceho vývoja
riadenia ľudí v podmienkach európ
ského hospodárskeho priestoru.
ISBN 978-80-7556-035-3

O BCH O D
Šembera, Pavel
Obchodníkem po Latinské
Americe

Praha: Titanic, 2018, 1. vyd., 196 s.,
brož. 289 Kč
Zkušený cestovatel zúročil své nadšení pro Jižní Ameriku, znalost reálií
i jazyků v profesním životě. Po studiích na VŠE od roku 2011 kontinent
nesčetněkrát navštívil jako obchodník
a úspěšně pomáhá českým produktům vstupovat na tamní trhy.
ISBN 978-80-86652-64-1
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FI LOZO FI E
Stehr, Nico; Adolf, Marian;
Müller, Karel
Je vědění moc? Poznatky
o vědění

Praha: Sociologické nakladatelství,
2018, 1. vyd., 260 s., brož. 280 Kč
Téměř vše, co děláme, se zakládá na
vědění o světě kolem nás: jak se ráno
oblékáme, jak si vedeme v práci, jak
jednáme s jinými lidmi – to vše má
základ v našem porozumění tomu, co
víme o životě.
ISBN 978-80-7419-264-7

GASTRO N OM I E
Macek, Miroslav
Labužníkem na plný úvazek

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 240 s.,
299 Kč
Požitkářství sice nemusí hrát ve
Vašem životě takovou roli jako ve starém Římě, přesto nezapomínejte, že
v pravé lásce (i v té k dobrému jídlu
a pití) je vždy skryta smyslnost.
ISBN 978-80-7597-232-3

H ISTO R I E
Applebaumová, Anne
Rudý hladomor. Stalinova válka
na Ukrajině

PERSONALISTIKA

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 400 s., váz. 469 Kč
V roce 1929 Stalin zahájil proces
zemědělské kolektivizace, která
se v podstatě stala druhou ruskou
revolucí. Milióny větších i menších
zemědělců byly postupně přinuceny
odevzdat svou půdu nově vytvořeným agrárním podnikům.
ISBN 978-80-7593-009-5

Hesková, Marie a kol.
Trh práce v podmínkách Evropské unie

Fung, Jason; Čapková, Lenka
Marie; Moore, Jimmy
Kompletní průvodce půstem

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018,
1. vyd., 123 s., brož. 285 Kč
Monografie Trh práce v podmínkách
Evropské unie je věnována vybraným
teoretickým a praktickým problémům
trhu práce.
ISBN 978-80-7556-032-2

společenské
vědy; osvěta
ASTRO LO G I E
Percivaldi, Elena; Pavlík,
Václav; Rozehnal, Jakub
Atlasy hvězd

Praha: Slovart, 2018, 208 s., váz.
799 Kč
Nejkrásnější mapy z nejznámějších
a nejvzácnějších atlasů hvězdné oblohy od 16. do 19. století.
ISBN 978-80-7529-642-9

DRUHÁ
SVĚTOVÁ VÁLKA
Jenšík, Miloslav
Stalingrad

Praha: Epocha, 2018, 112 s., váz.
169 Kč
Bitva o Stalingrad byla nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím
německých a sovětských vojsk na
východní frontě.
ISBN 978-80-7557-143-4

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
324 s., 299 Kč
Po celé dlouhé dějiny se lidé postili.
Ať z kulturních a náboženských důvodů, nebo jen kvůli neúspěšnému
lovu, občasné hladovění bylo tisíce
let přirozenou součástí života – až do
nedávna...
ISBN 978-80-7555-062-0

Houška, Vítězslav;
Pavlis, Zdeněk
Železná Sparta (125)

Praha: Olympia, 2018, váz. 499 Kč
Aktualizované vydání knihy věnované
jednomu z našich nejúspěšnějších
a nejslavnějších fotbalových klubů.
ISBN 978-80-7376-538-5

Knapík, Jiří; Franc, Martin
Mezi pionýrským šátkem
a mopedem

Praha: Academia, 2018, 728 s., váz.
785 Kč
Kniha nabízí sondy do života českých
dětí a dospívajících ve věku od 6 do
18 let v letech 1948–1970.
ISBN 978-80-200-2890-7

Kolář, Jaroslav; Tichý, Václav;
Jenšík, Miloslav
Gólové (půl)století československého fotbalu
Praha: Olympia, 2018, 296 s., váz.
449 Kč
Kniha spojuje a zároveň oslavuje
dvě letošní kulatá výročí – sto let od
založení Československa a půlstoletí
existence nejstaršího tuzemského
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časopisu. Co rok, to příběh z fotbalového prostředí.
ISBN 978-80-7376-533-0

Kolářová, Ivana; Kolář, Ondřej
Generál četnictva Karel Vyčítal
Praha: Academia, 2018, 168 s., váz.
295 Kč
Kniha přibližuje profesní kariéru
jedné z nepříliš známých postav bezpečnostního aparátu meziválečného
Československa.
ISBN 978-80-200-2880-8

Koura, Petr; Kourová, Pavlína
Sto let českých Vánoc
Praha: Academia, 2018, 464 s., váz.
450 Kč
Jak Vánoce prožívali řadoví občané,
někteří českoslovenští prezidenti,
vojáci zahraniční armády, dělníci
nuceně nasazení v Říši nebo političtí
vězni nacismu a komunismu?
ISBN 978-80-200-2893-8

Padevět, Jiří
Průvodce stalinistickou Prahou
1948–1956

Praha: Academia, 2018, 968 s.,
flexovazba, 795 Kč
Kniha koncipovaná jako historický
průvodce zavede čtenáře na místa
spojená s komunistickou represí proti
občanům Československa.
ISBN 978-80-200-2877-8

Pithart, Petr
Prsty do ran I.

Praha: Academia, 2018, 623 s., váz.
550 Kč
První díl souboru kratších textů Petra
Pitharta přibližuje třicetileté období
šedesátých až osmdesátých let 20.
století.
ISBN 978-80-200-2850-1

Přebinda, Petr
Od Velké Sýrie k malé

Praha: Academia, 2018, 292 s., váz.
450 Kč
Publikace se zabývá historií Sýrie
v první polovině 20. století, tedy
v době závěrečné fáze existence osmanské říše a následujícího francouzského mandátu v Levantě.
ISBN 978-80-200-2864-8

Ústečané v první světové válce

Ústí nad Labem: Muzeum města
Ústí nad Labem, 2018, 1. vyd., 40 s.,
brož. 49 Kč
Komiksové zpracování osudů pěti
Ústečanů – účastníků 1. světové války
ISBN 978-80-86475-13-4

Valeš, Lukáš a kol.
Osudové osmičky (1918, 1938,
1948, 1968) v dějinách českých
měst, regionů a veřejné správy

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018,
1. vyd., 126 s., brož. 285 Kč
Rok 2018 se stal významnou připomínkou několika klíčových historických výročí, která spojuje mimo jiné
„magická osmička“ na konci jejich
letopočtu. V případě českých dějin
dvacátého století se jedná především
o roky 1918, 1938, 1948 a 1968.
ISBN 978-80-7556-033-9

I N FO R M ATI K A
Lacko, Ľuboslav
Vývoj aplikací pro iOS

Brno: Computer Press, 2018, 480 s.,
brož. 590 Kč

Vývoj aplikací pro iOS vás rychle provede vším potřebným, abyste mohli
svou aplikaci nabídnout milionům majitelů telefonů a tabletů značky Apple.
ISBN 978-80-251-4942-3

K ALE N DÁŘ E
Nollová, Linda
Lunář 2019

Řevnice: Noll Books, 2018, 64 s.,
váz. 350 Kč
Lunář je převratný kruhový diář moderní ženy, který zcela nově propojuje plánování každodenních aktivit
s proměnami ženského měsíčního
cyklu. Jeho používání je praktické,
snadné, kreativní a zábavné.
ISBN 978-80-907028-2-0

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
500 sudoku – včetně 20 netradičních sudoku

Praha: Jan Vašut, 2018, 320 s., brož.
99 Kč
Co je to sudoku? Potřebujete jen
papír, tužku a gumu – a můžete hrát!
V této knize najdete 500 sudoku v 6
stupních obtížnosti.
ISBN 978-80-7541-170-9

LOGO PE D I E
Eichlerová, Ilona;
Havlíčková, Jana
Logopedické hry pro větší děti

Praha: Portál, 2018, 72 s., brož.
175 Kč
Pracovní sešit je určen pro děti především mladšího školního věku, které
ještě nevyslovují správně některé
hlásky. Obsahuje úkoly vhodné pro
upevnění (automatizaci) v řeči již naučených (zafixovaných) hlásek.
ISBN 978-80-262-1394-9

OSO B N OSTI
Loftis, Larry
Do lví tlamy

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2018,
384 s., váz. 398 Kč
Kniha vypráví skutečný příběh dvojitého agenta Duško Popova, který byl
předobrazem postavy Jamese Bonda
v románech Iana Fleminga.
ISBN 978-80-88268-00-0

Nikolajev, Jevgenij
Odstřelovačem Rudé armády

Praha: Mladá fronta, 2018, 260 s.,
váz. 349 Kč
Jevgenij Nikolajev byl příslušníkem
sovětského Lidového komisariátu
vnitřních záležitostí (NKVD).
ISBN 978-80-204-4890-3

Samková, Martina;
Jiráková, Jarmila
Pocta panu Miroslavu Horníčkovi
Praha: Olympia, 2018, 216 s., váz.
249 Kč
Publikace je vyjádřením obdivu
Miroslavu Horníčkovi, který by letos
v listopadu oslavil sté narozeniny.
ISBN 978-80-7376-537-8

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Kliková, Markéta;
Due, Mattias Stoelen
Pečujte o svůj vztah

bibliografie
Praha: Portál, 2018, 192 s., 250 Kč
Cesta k pozitivní změně partnerského
vztahu nepřináší žádný zázračný návod
na štěstí, ale pracuje s tím, co má dvojice
stále ještě k dispozici a může to změnit.
ISBN 978-80-262-1416-8

Kovářová, Daniela
Jak chovat muže

Praha: Mladá fronta, 2018, 232 s.,
váz. 299 Kč
Na mužích není nic zásadně špatného či odsouzeníhodného. Muži
nejsou lepší ani horší než ženy. Muži
jsou prostě jiní (základní pravidlo
aplikované mužologie).
ISBN 978-80-204-5024-1

PO LITI K A
Levitsky, Steven;
Ziblatt, Daniel
Jak umírá demokracie

Praha: Prostor, 2018, 336 s., brož.
347 Kč
Když Donald Trump vyhrál volby,
mnozí si položili otázku, o níž si nikdo
nemyslel, že si ji budeme klást: Je demokracie v USA v ohrožení?
ISBN 978-80-7260-394-7

Ringen, Stein
Perfektní diktatura

Praha: Academia, 2018, 268 s., brož.
325 Kč
Současný čínský systém je ve své
podobě ojedinělý – doposud se
v lidských dějinách žádný takový nevyskytoval. Tato kniha vysvětluje, jak
systém funguje a kam směřuje.
ISBN 978-80-200-2915-7

PR ÁVO
Cogan, Rudolf
Zákon o krajích. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
2. vyd., 548 s., brož. 930 Kč
Druhé vydání komentáře zákona
o krajích poskytuje podrobný výklad
všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého
přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
ISBN 978-80-7598-070-0

Danielisová, Tereza
Knihovní zákon. Komentář.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 104 s., brož. 280 Kč
„Knihovní zákon upravuje systém
knihoven poskytujících veřejné
knihovnické a informační služby
a podmínky jejich provozování“.
ISBN 978-80-7598-156-1

Frinta, Ondřej
Smlouva o přepravě osoby
v novém soukromém právu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
312 s., 624 Kč
Doprava a její vyspělost jsou mnohdy
považovány za jeden z klíčových ukazatelů vyspělosti lidské civilizace vůbec.
ISBN 978-80-7552-887-2

Hoetzel, Jiří
Československé správní právo.
Část všeobecná

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
492 s., 995 Kč
V ediční řadě Klasických právnických
děl poprvé dostal prostor obor
správního práva, a to v reprintované
učebnici profesora pražské právnické
fakulty Jiřího Hoetzela.
ISBN 978-80-7598-168-4
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Petr, Michal
Vztah českého a unijního soutěžního práva
Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
256 s., brož. 390 Kč
Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu,
tedy na problematiku zakázaných
dohod a zneužívání dominantního
postavení.
ISBN 978-80-7400-669-2

Růžička, Květoslav;
Poláček, Bohumil;
Novák, Radek a kol.
Vliv římského práva na vybrané
instituty práva mezinárodního
obchodu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 220 s., 540 Kč
Na svou dobu velmi vyspělý systém
římského práva silně ovlivnil vznik
a vývoj kontinentálního práva a tvoří
základ evropského právního systému.
ISBN 978-80-7598-143-1

Štenglová, Ivana
Smlouva o dílo

Praha: C. H. Beck, 2018, 1. vyd.,
296 s., brož. 590 Kč
Publikace se zabývá právní úpravou
smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících
institutů (prodlení, odstoupení od
smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury.
ISBN 978-80-7400-717-0

PRŮVO DCE
Dejmková, Eva a kol.
Švýcarsko

Brno: Jota, 2018, 480 s., brož. 648 Kč
Objevte idylu země proslulé nejen
čokoládou a sýry.
ISBN 978-80-7565-410-6

PSYCH O LO G I E
Newmarková, Amy; Canfield,
Jack; Hansen, Mark Victor
Slepičí polévka pro duši: Síla
pozitivního myšlení
Praha: Práh, 2018, 440 s., brož.
299 Kč
Síla pozitivního myšlení vám skutečně může změnit život. Funguje to!
A až si přečtete příběhy v této knize,
pochopíte, že to může být velmi
jednoduché.
ISBN 978-80-7252-778-6

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Montessori, Maria
Absorbující mysl. Vývoj a výchova dětí od narození do šesti let

Praha: Portál, 2018, 304 s., brož.
379 Kč
Povrchní vykladači někdy tvrdí, že základem montessoriovského přístupu
je ponechat dítěti naprostou volnost
a nikterak ho neomezovat.
ISBN 978-80-262-1393-2

SBO R N Í K Y
Kyša, Leoš; Zlatník, Zdeněk
Věda kontra iracionalita 6

Praha: Academia, 2018, 196 s., brož.
265 Kč
Sborník je určen širší veřejnosti a má
přispět k popularizaci kritického myšlení a vědeckého přístupu.
ISBN 978-80-200-2868-6

STUD I E
Jezuitská kultura v českých
zemích/Jesuitische Kultur in den
böhmischen Ländern
Brno: Host, 2018, 1. vyd., 469 s.,
brož. 349 Kč
Kniha se zabývá působením a vlivem
jezuitského řádu v českých zemích.
Různorodé tematické a metodologické přístupy přinášejí nové perspektivy filologické, literárněvědné
a kulturněhistorické.
ISBN 978-80-7577-698-3

Z ÁHADY
Procházka, Dušan
ZÁHADY LEGENDY A MÝTY
Z OSTROVU A POBŘEŽÍ II.
Centrální a západní Středomoří *
blízký Atlantik
Brno: Littera, 2018, 1. vyd., 156 s.,
449 Kč
Publikace nás zavede na ostrovy
a pobřeží, tentokrát centrálního a západního Středomoří a do blízkého
Atlantiku. Ve 21 kapitolách a na více
než 200 krásných barevných fotografiích nám představí zajímavé destinace opředené záhadami.
ISBN 978-80-85763-98-0

Ž IVOTN Í ST YL
Christensenová, Clara
Hygge a polibky

Brno: Jota, 2018, 312 s., váz. 298 Kč
Když se životní plány začnou párat
jako svetr, je čas na změnu. Kniha pro
čtenáře ze všech koutů světa, kteří
umějí ocenit dánské umění hygge.
ISBN 978-80-7565-408-3

matematické
a přírodní vědy
BIO LOG I E
Šolc, Martin
Právo, etika a kmenové buňky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
348 s., 499 Kč
Pohled na výzkum kmenových buněk
nemůže být kompletní bez propojení
biologické, etické a právní perspektivy. Tato publikace je uceleným analytickým přehledem všech uvedených
aspektů.
ISBN 978-80-7552-978-7

ce víc, než si umíme představit. Staří
psi nás mohou mnohému naučit.
ISBN 978-80-204-5105-7

O R N ITO LOG I E
Schäfferová, Anita;
Schäffer, Norbert
Krmíme ptáky v zahradě

Praha: Mladá fronta, 2018, 128 s.,
flexovazba, 279 Kč
Pokud rádi ve svém okolí posloucháte ptačí štěbetání a chcete ptákům ve
vlastní zahradě či přilehlém parku zajistit co nejlepší prostředí, určitě vás
zaujme tato příručka, v níž naleznete
spoustu užitečných informací.
ISBN 978-80-204-4822-4

technické vědy
H O B BY
Grimmichová, Alena
Šperky nejen z korálků

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 299 Kč
Pokud se rády zdobíte vlastnoručně
vyrobenými šperky, ale chtěly byste si
vyzkoušet jejich tvorbu i z jiných materiálů, než jsou jen klasické korálky,
je tato pestrobarevná výtvarná kniha
určena právě pro vás.
ISBN 978-80-264-2219-8

Moderní vyšívání

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 192 s.,
349 Kč
Vyšívání není jen záležitostí našich
babiček a zaprášených rodinných
skříní. V posledních letech se z něj
stal trend, který inspiruje mladé lidi,
aby si nakoupili bavlnky a jehly a začali vyrábět originální výtvory.
ISBN 978-80-264-2215-0

MOTOC YK LY
Pavlůsek, Alois
Báječná léta s Čezetou

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 192 s.,
369 Kč
Kniha, která potěší všechny příznivce
jedné stopy, a zvláště pak fandy
legendární strakonické značky ČZ.
Chronologicky seřazená historie
a popis jednotlivých modelů napříč
celým výrobním spektrem.
ISBN 978-80-264-2222-8

zdravotnic tví

BOTAN I K A

KUCHAŘ K Y

Bílková, Jana;
Storl, Wolf-Dieter
O léčivých bylinách a rostlinných
božstvech

Hradecká, Gabriela
Bezlepkové kváskové pečení

Olomouc: Fontána, 2018, 404 s.,
váz. 438 Kč
Rostliny jako léčitelé, jako zdroj obživy,
jako dobrodinci, jako bohové a démoni – tato kniha nás seznamuje se všemi
těmito aspekty a učí nás respektovat je
a přijmout, že rostliny mají duši, vlastní povahu a také osobnost.
ISBN 978-80-7336-952-1

K YN O LOG I E
Radingerová, Elli H.
Moudrost starých psů

Praha: Mladá fronta, 2018, 272 s.,
váz. 399 Kč
Psi jsou úžasní – v každém věku! Život
se starým psem nám otevírá oči a srd-
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Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 88 s., 249 Kč
Myslíte si, že upéct si vlastní chleba bez
lepku bude složité? Autorka této knihy
vás přesvědčí, že ne. Sama má celiakii,
čerpá tedy z vlastních zkušeností a navíc moc dobře ví, co vás trápí.
ISBN 978-80-264-2214-3

Ottolenghi, Yotam
Ještě více hojnosti

Praha: Slovart, 2018, 328 s., váz.
499 Kč
Zelenina jako hlavní jídlo, barevné
a lákavé obiloviny – odvážná, svěží
a nepřetržitá revoluce ve stravování.
Tak lze charakterizovat tuhle nádhernou kuchařku, poutavou svými
recepty, komentáři autora o surovinách, vaření a jídlech.
ISBN 978-80-7529-603-0

Štěpnička, Miloš
Nový velký rybí receptář Miloše
Štěpničky

České Budějovice: Dona, 2018,
1. vyd., 320 s., brož. 490 Kč
Miloš Štěpnička se věnuje rybí gastronomii celý život. A k tomu má i dar poutavě
přenést své zkušenosti na papír, a předávat je tak dál. Vydal několik rybích kuchařek, vystupoval v televizi, léta provozoval
věhlasnou rybárnu ve Vodňanech.
ISBN 978-80-7322-210-9

M ASÁ ŽE
Mercati, Maria
Manuál thajských masáží –
Orientální léčbou k ohebnosti,
relaxaci a energetické rovnováze

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 160 s.,
brož. 339 Kč
Mezinárodně uznávaná odbornice na
thajskou masáž a techniku Tui–Na vás
v této knize naučí, jak uvolnit svalové
napětí, jak se zbavit stresu a zmírnit
bolest díky této úspěšné metodě.
ISBN 978-80-7554-173-4

PSYCH IATR I E
Jamison, Kay Redfield;
Kopicová, Miroslava
Neklidná mysl

Praha: Portál, 2018, 184 s., 258 Kč
Autorka, uznávaná autorita v oblasti
psychiatrie a léčby bipolární poruchy,
s velkou upřímností, vhledem a moudrostí líčí vlastní zápas s touto nemocí.
ISBN 978-80-262-1419-9

ZDRAVOTNICTVÍ
Bernhardt, Klaus
Jak se navždy zbavit paniky,
úzkosti a strachu

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 168 s.,
299 Kč
Miliony lidí na světě trpí nějakým
typem úzkostné poruchy a ze všeho
nejvíc touží vrátit se co nejrychleji do
normálního života. Klaus Bernhardt
představuje nový způsob terapie
úzkosti.
ISBN 978-80-264-2207-5

Eliška, Oldřich
Lymfologie

Praha: Galén, 2018, 715 s., váz.
2500 Kč
První původní českou monografii
věnovanou oboru lymfologie, s mnoha interdisciplinárními souvislostmi
a přesahy, sestavil přední anatom
a chirurg prof. MUDr. Oldřich Eliška,
DrSc., z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze.
ISBN 978-80-7492-387-6

Fait, Tomáš
Antikoncepce

Praha: Maxdorf, 2018, 3. vyd., 149 s.,
brož. 195 Kč
Třetí vydání mimořádně úspěšné
knížky, která podává prakticky použitelný přehled o aktuálním stavu
antikoncepce v ČR.
ISBN 978-80-7345-587-3

Fossel, Michael
Revoluční telomeráza – Enzym,
který třímá klíč k lidskému stárnutí a brzy nás dovede k delšímu
a zdravějšímu životu

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 232 s.,
brož. 309 Kč
Díky vědeckým poznatkům máme
v současné době lepší znalosti o stár-

bibliografie
nutí a o tom, jak mu zabránit a předcházet. Odhalte podstatu lidského
stárnutí.
ISBN 978-80-7554-170-3

Haluzík, Martin
Průvodce léčbou diabetu 2. typu
pro internisty
Praha: Mladá fronta, 2018, 160 s.,
váz. 300 Kč
Kniha stručnou formou popisuje
praktický přístup k léčbě a sledování
pacientů s diabetem 2. typu.
ISBN 978-80-204-4958-0

Honová, Kateřina
Po operaci kolena – domácí cvičení a rehabilitace. Jak podpořit
hojení, posilovat a dostat se
zpátky do formy
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 152 s.,
249 Kč
Příručka pro všechny věkové kategorie, pro operované úrazy i pro
výměnu kloubu. Obsahuje desítky
doporučených cviků pro kvalitní návrat ke zdraví.
ISBN 978-80-264-2211-2

Pavelka, Karel a kol.
Revmatologie

Praha: Maxdorf, 2018, 2. vyd., 899 s.,
váz. 2195 Kč
Druhé aktualizované a rozšířené
vydání učebnice základního významu
pro specializační vzdělávání v oboru
revmatologie i pro jeho další rozvoj
v České republice.
ISBN 978-80-7345-583-5

Pešek, Miloš a kol.
Pneumoonkologie v kazuistikách

Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 315 s.,
váz. 695 Kč
Výskyt maligních nádorů plic a jejich celospolečenský dopad patří
k nejzávažnějším tématům moderní
pneumologie a onkologie. Pokroky
v diagnostice, a zejména pak cílená
a biologická léčba přináší pro řadu
nemocných novou naději.
ISBN 978-80-7345-588-0

Polák, Martin
Třídění pacientů na oddělení
emergency aneb návrh, jak by to
mohlo vypadat

Praha: Mladá fronta, 2018, 80 s.,
brož. 440 Kč
Oddělení emergency již existují
v mnoha zdravotnických zařízeních,
většinou druhého a třetího typu.
V dalších zdravotnických zařízeních
se jejich budování plánuje. Důležitost
a výhody těchto oddělení již nikdo
nezpochybňuje.
ISBN 978-80-204-4650-3

umění; hudba
D IVAD LO
Šotek, Milan; Orozovič, Igor;
Suchý, Jiří
Cabaret Calembour

Praha: Paseka, 2018, 392 s., váz. 333 Kč
Všechno nejlepší (si) přeje Cabaret
Calembour aneb Trio Šotek, Orozovič, Suchý. Ti se před deseti lety
potkali na pražské DAMU a společně
začali tvořit skeče a divadelní hry.
ISBN 978-80-7432-926-5

FI LM
Toulová, Eva
Jak se moří revizoři

Praha: Olympia, 2018, 104 s., brož.
199 Kč
Knižní zpracování stejnojmenné filmové komedie režisérky Evy Toulové
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI o obyčejné
rodince z maloměsta.
ISBN 978-80-7376-528-6

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Škrabal, Michal; Kavka,
Martin a kol.
Hacknutá čeština – Neortodoxní
slovník dnešní mateřštiny

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
272 s., brož. 349 Kč
Hacknutá čeština přináší výběr toho
nejlepšího, co Martin Kavka za deset
let sesbíral v internetovém slovníku
Čeština 2.0. Společně s lexikografem
Michalem Škrabalem vybral více než
3 000 novotvarů, které jsou živelnými
svědky naší doby.
ISBN 978-80-7555-058-3

TECH N I K A
Gatcum, Chris
Kompletní fotografie

Brno: Zoner Press, 2018, 400 s.,
brož. 529 Kč
Kniha, která vás provede fotografií
od prvních snímků až po pokročilé
techniky profesionálů. Nezáleží na
tom, jestli jste začátečník, mírně pokročilý nebo zkušený fotograf. V této
knize si přijde na to své každý.
ISBN 978-80-7413-378-7

UM Ě N Í
Ammann, Ruth; Kast, Verena;
Riedel, Ingrid a kol.
Kniha obrazů

Olomouc: Fontána, 2018, 175 s.,
brož. 298 Kč
V této knize vysvětluje Jörg Rinne
nejdůležitější příčiny vzniku rakoviny
a mnohé možnosti její prevence.
ISBN 978-80-7336-949-1

Praha: Portál, 2018, 250 s., váz.
899 Kč
Kniha představuje unikátní výbor
obrazů z archivu Institutu C. G. Junga
v Curychu, který obsahuje více než
4 500 originálních maleb a kreseb
vytvořených pacienty buď samotného
C. G. Junga nebo jeho spolupracovníků v letech 1917 až asi 1955.
ISBN 978-80-262-1396-3

Winterová, Kateřina
Jíst a žít

Janovský, Michal
Suchý pastel – Portréty

Rinne, Jörg
Nádory nepadají z nebe

Praha: Edice ČT, 2018, 256 s., váz.
499 Kč
Kniha „Jíst a žít“ je o mém hledání
„zlaté střední cesty“ našich prababiček v současné uspěchané době.
Nakonec jsem ji našla – na zahradě,
v přírodě i ve městě.
ISBN 978-80-7404-306-2

Brno: Zoner Press, 2018, 200 s.,
váz. 449 Kč
Umělec, pastelista, Michal Janovský,
vám prozradí, kteří slavní umělci
pastel používali, co všechno s ním lze
vytvořit, zda se musí pastel rozmazávat a spoustu dalších věcí.
ISBN 978-80-7413-385-5

z n o v i n e k k 1 0 . 12 . 2 0 1 8 2 4 3 t i t u l ů
spor t
a tělov ýchova
HOROLEZEC T VÍ
McDonaldová, Bernadette
Lezci svobody

Brno: Jota, 2018, 376 s., váz. 398 Kč
Výjimečný příběh polských horolezců.
ISBN 978-80-7565-409-0

Pearson, James;
Ciavaldini, Caroline
Lezení

Praha: Slovart, 2018, 224 s., váz.
699 Kč
Překrásná pocta horolezeckému sportu a inspirace pro každého, kdo někdy
snil o tom, že si popráší ruce magnéziem a poměří síly s těmi nejimpozantnějšími skalními stěnami světa.
ISBN 978-80-7529-591-0

SPO R TOVN Í
AKCE
Feldstein, Petr
Dávat koním křídla. Splněné
a nesplněné sny Václava
Chaloupky

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
356 s., váz. 399 Kč
Poprvé pohlédli jeden druhému do
očí na počátku roku 1964. Je dnes
možné považovat setkání tehdy
dvouletého koníka Koroka a patnáctiletého kluka Václava Chaloupky z jihomoravských Těšan za náhodu?
ISBN 978-80-204-5046-3

TUR ISTI K A
Anděra, Miloš
Od jara do zimy: Výpravy do naší
přírody po celý rok
Praha: Slovart, 2018, 200 s., váz. 399 Kč
Naše příroda je velmi rozmanitá
a střídání ročních období jí ještě
přidává na zajímavosti. Každý, kdo se
o ni alespoň trochu zajímá, prožívá
jarní záplavu květů, letní čas mláďat,
podzimní hru barev i zimní klid a vše
další s tím spojené.
ISBN 978-80-7529-664-1

Vinš, Matouš; Novák, Petr
Travel Bible (vydání pro rok
2019)

Brno: Zoner Press, 2018, 456 s.,
brož. 449 Kč
A je tady! Třetí vydání cestovatelské bible, po kterém čtenáři dlouho
volali. Bestseller posledních několika
let se opět dočkal výrazného rozšíření
a mnoha aktualizací.
ISBN 978-80-87672-65-5

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
UČE BN ICE
A PŘ Í RUČK Y
Behún, Dalibor; Behún, Petr
Pište správně česky

Brno: Zoner Press, 2018, 424 s.,
brož. 369 Kč
Druhé aktualizované, rozšířené vydání
této praktické příručky je určené všem,
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kdo chtějí psát správně, čtivě, hezky
a s chutí. Ambicí autorů nebylo popsat
veškeré jazykové jevy, se kterými se
pisatelé českých textů mohou setkat.
ISBN 978-80-7413-377-0

Novotná, Ivana
Hravá logopedie. Procvičování
hlásek ŤĎŇ, L, C, S, Z, Č, Š, Ž,
CSZ, ČŠŽ, R, Ř

Brno: Edika, 2018, 2. vyd., 64 s., 199 Kč
Dětská knížka poslouží k procvičení
výslovnosti hlásek ŤĎŇ, L, C, S, Z, Č,
Š, Ž, CSZ, ČŠŽ, R, Ř. Hravou formou
si zde děti procvičí jednotlivá slůvka
i problematická slovní spojení.
ISBN 978-80-266-1340-4

krásná literatura
AFO R ISMY,
RČE N Í, CITÁT Y
Faltus, Jiří
U vykutáleného stolu

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
39 s., váz. 115 Kč
Jiří Faltus vydává již roky v nakladatelství ALFA-OMEGA své útlé knížky
aforismů. Vždy bývají událostí roku,
protože Faltusovi čtenáři se mohou
pravidelně těšit na novou knížku krátkých vtipných a výstižných textů.
ISBN 978-80-7389-223-4

AUTOBIOGRAFIE,
VZPOMÍNKY
Frič, Alberto Vojtěch
Čerwuiš aneb Z Pacheka do
Pacheka oklikou přes střední
Evropu

Praha: Titanic, 2018, 4. vyd., 240 s.,
váz. 365 Kč
Autentický vzpomínkový příběh jihoamerického indiána divokého kmene
Čamakoko, který přijel v roce 1908
s cestovatelem Fričem do Prahy. Tragikomické historky „divocha v civilizaci“.
ISBN 978-80-86652-63-4

Habanec, Maxim
Maxim Habanec: Život je skejt

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 192 s.,
349 Kč
Vítej ve světě skateboardingu a seznam se s českým profesionálním riderem! Nejpopulárnější a nejuznávanější
skejťák v Česku vzpomíná na historky
z dětství, své začátky i nesnadnou cestu za splněním svého snu.
ISBN 978-80-7597-236-1

Lukach, Mark
Má půvabná žena v blázinci –
autobiografie

Olomouc: Anag, 2018, 272 s., brož.
329 Kč
Srdce sevřené, přesto plné naděje
– vzpomínky na mladé manželství,
jež zcela proměnila duševní nemoc,
která potvrzuje sílu lásky.
ISBN 978-80-7554-172-7

Satinský, Július
Július Satinský – Gundžovníky
Praha: Slovart, 2018, 720 s., váz.
999 Kč
Július Satinský byl vášnivým pisatelem dopisů. Po celý svůj život si
dopisoval se slavnými osobnostmi
kulturního života, širokou rodinou
i s dětmi svých známých.
ISBN 978-80-556-2485-3

Szpuk, Roman
Klika byla vysoko

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2018,
552 s., váz. 329 Kč
V rozsáhlé autobiografické próze
Klika byla vysoko popisuje básník,
meteorolog a tulák Roman Szpuk
část svého života, strávenou zejména
v lesích Šumavy.
ISBN 978-80-88268-08-6

BA J K Y
Knauerová, Marta
Ezopovy bajky

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 1990 Kč
Prastará lidská moudrost zahalena
v krátkých prozaických příbězích
osobitě ztvárněna skrze příběhy lidí,
ptáků, zvířat, stromů, rostlin i věcí.
Předkládá pravdu přímou, často krutou, avšak platnou ve všech dobách
a staletích.
ISBN 978-80-266-1339-8

BIOG R AFI E
Dvořáček, Petr; Stach, Reiner
Kafka 3 – Roky poznání

Praha: Argo, 2018, 726 s., váz.
398 Kč
Třetí, závěrečný svazek monumentální Kafkovy biografie „Roky poznání“
zachycuje poslední necelé desetiletí
Kafkova života, od roku 1916 do smrti v roce 1924.
ISBN 978-80-257-2575-7

Holcová, Milena
„Já nic, já Mohamed“

Praha: Šalvar, 2018, 296 s., brož.
295 Kč
Troufalý portrét zakladatele islámu.
Miliarda a půl lidí ho vyznává, stejně
tolik se ho bojí, ale jen hrstka o něm
něco ví. Na jedné straně bitvy ve jménu Alláha, na druhé devět manželek.
Záruka, že se nebudete nudit
ISBN 978-80-904568-6-0

Kovaříková, Blanka
Tisíc tváří Kristiána: Po stopách
Oldřicha Nového

Praha: Brána, 2018, 288 s., váz.
299 Kč
Všichni známe Oldřicha Nového
v jeho nejslavnější roli jako okouzlujícího džentlmena, který rozdává šarm
a úsměvy v nočním baru Orient. Jaký
ale ve skutečnosti vedl život?
ISBN 978-80-7617-080-3

Morton, Andrew;
Burešová, Martina
Meghan. Hollywoodská
princezna

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
300 s., váz. 349 Kč
V tomto zcela prvním životopise
Meghan Markle, nyní vévodkyně ze
Sussexu, se uznávaný královský životopisec Andrew Morton vrací k jejím
kořenům.
ISBN 978-80-204-4963-4

Pokorný, Martin;
Isaacson, Walter
Einstein Jeho život a vesmír

Praha: Paseka, 2018, 632 s., váz.
499 Kč
Vynikající dílo, které poprvé zpracovává Einsteinův život v celé jeho šíři,
neboť Hebrejská univerzita v Jeruzalémě podle poslední vůle Einsteinovy
nevlastní dcery uvolnila přes 3 000
stran nových dokumentů.
ISBN 978-80-7432-956-2

bibliografie
Smutný, Roman
Ester Ledecká. Zimní zázrak

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 216 s.,
289 Kč
Poprvé stála na lyžích v pěti letech.
O osmnáct let později získala dvě zlaté
olympijské medaile. Stala se prvním
sportovcem, který na jedné zimní
olympiádě vyhrál ve dvou odvětvích.
ISBN 978-80-7597-228-6

CESTO PISY
Carev, Martin
Jmenuju se Martin

Brno: CPress, 2018, 208 s., váz.
329 Kč
Cestovatelské zážitky a tipy od jednoho z nejvýraznějších objevů české
YouTube scén. Sledujete všechny ty
lidi na sociálních sítích a říkáte si, jak
to dělají, že jsou pořád na cestách?
ISBN 978-80-264-2208-2

Macfarlane, Robert;
Kudrnová, Anna
Hory v hlavě: dějiny jedné
fascinace

Praha: Mladá fronta, 2018, 256 s.,
váz. 349 Kč
Kdysi dávno si lidé mysleli, že v horách žijí nestvůry. V době osvícenství
mnozí cestovatelé stoupali na hřebeny, aby zakusili vznešeno. Nedlouho
poté alpinisté horečně dobývali
vrcholy a štíty ve jménu vlasti.
ISBN 978-80-204-4906-1

Paltén, Kristina;
Wahren Stattin, Desiréé
Doběhnout strach

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Když se Kristinině začalo v životě vše
hroutit, začala běhat. Stala se z ní
ultramaratonská běžkyně a pokořila
několik světových rekordů. Chtěla
však ze svého běhu učinit víc.
ISBN 978-80-264-2217-4

Schmitt, Edwin
Nepál

Říčany: Junior, 2018, 304 s., váz.
749 Kč
Tato kniha nepředstavuje pouze
proslulé himálajské velehory a jejich
úchvatná panoramata, ale podává
také řadu zajímavých informací
o Nepálu jako zemi, o jeho kultuře
a o národních parcích s jejich bohatým rostlinstvem i zvířenou.
ISBN 978-80-7267-661-3

Úbl, Martin
Neuvěřitelně uvěřitelné příhody
z hor. Jednou jsi nahoře, většinou dole

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 112 s.,
269 Kč
Parta přátel a jejich horská dobrodružství pod vedením gumového
kuřete jsou zpět! Naši hrdinové vám
tentokrát dají nahlédnout do radostí
i strastí treků na Islandu, v Peru nebo
Nepálu.
ISBN 978-80-264-2220-4

D E TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Kriminální případy ze starého
Písku

Brno: Moba, 2018, 288 s., váz.
269 Kč
O tom, že písecký spisovatel a emeritní komisař kriminální služby umí hle-

z n o v i n e k k 1 0 . 12 . 2 0 1 8 2 4 3 t i t u l ů
dat v archivech a v dobovém tisku, už
své čtenáře mnohokrát přesvědčil.
ISBN 978-80-243-8305-7

Hamarová, Darina
Slzy muže

Brno: Moba, 2018, 256 s., 179 Kč
Nezávislý novinář dostane od své tajné
lásky, šéfredaktorky Jany, úlohu, která
je pro něj velkou profesionální výzvou.
Věnuje se dvacet let starému případu.
ISBN 978-80-243-8563-1

Jensenová, Louise;
Funioková, Naděžda
Sestra

Praha: Mladá fronta, 2018, 336 s.,
249 Kč
Od smrti nejlepší kamarádky Charlie
musí Grace pořád myslet na její
poslední slova: „Grace, udělala jsem
něco strašného. Snad mi odpustíš…“
Rozhodne se vyzvednout a otevřít
schránku, kterou spolu coby patnáctileté dívky zakopaly v lese.
ISBN 978-80-204-5136-1

Kiernanová, Olivia
Bez dechu

Ve dvanácti textech této knihy nacházíme tresť světa Umberta Eca. Autor
se tu zabývá filozofií, literaturou, estetikou, etikou i médii. Hravý i břitký
tón zpříjemňuje četbu doprovázenou
četnými ilustracemi.
ISBN 978-80-257-2627-3

FE J E TO NY
Devátá, Ivanka
Vůně posečené trávy

Praha: Motto, 2018, 6. vyd., 240 s.,
269 Kč
Nadčasové příběhy vykreslují nostalgii válečných a poválečných let a přitom nepostrádají pořádnou porci
laskavého humoru. Autorka se vrací
ke klíčovým momentům svého života.
ISBN 978-80-267-1353-1

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Denemarková, Radka;
Trojanow, Ilija
Moc a vzdor

Brno: Host, 2018, 350 s., váz. 349 Kč
Smyčka se pomaloučku stahuje, ale
komu nakonec dojde dech?
ISBN 978-80-7577-624-2

Praha: Akropolis, 2018, 448 s., 239 Kč
Román Moc a vzdor vypráví o možnostech přežití za poválečného socialismu i vývoji po roce 1989.
ISBN 978-80-7470-217-4

Moore, Graham
Poslední dny noci

Niedl, František
Rozervané království

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 448 s.,
399 Kč
Začínající, nezkušený právník Paul
Cravath vezme náročný případ s téměř nulovou šancí na výhru. Jeho
klient George Westinghouse čelí žalobě, kterou na něj podal Thomase A.
Edison. Jde o spor za miliardu dolarů:
Kdo vynalezl žárovku?
ISBN 978-80-7597-231-6

Paris, B. A.
V pasti lží

Praha: Motto, 2018, 328 s., brož. 269 Kč
Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně vdaná a pracuje jako
učitelka. Jedné deštivé noci se ale na
neosvětlené lesní cestě stane něco, co
jí převrátí život naruby.
ISBN 978-80-267-1354-8

Stančík, Petr
Nulorožec

Brno: Druhé město, 2018, 220 s.,
váz. 279 Kč
Detektivní román Nulorožecse sice
odehrává v současnosti, složité
a dobrodružné pátrání však zavede
jeho hlavního protagonistu, komisaře
Libora Lavaba, až do roku 1808, když
objeví tajný deník Johanna Wolfganga von Goetha.
ISBN 978-80-7227-411-6

Tomcová, Kateřina;
McBain, Ed
Nerozhodnost

Praha: Baronet, 2018, 160 s., váz. 249 Kč
Před 87. okrskem postává ve sněhové
vánici cizí muž. Ví, že by měl vstoupit
a ohlásit policii, co se přihodilo minulou noc, povědět jim o své bývalé
přítelkyni Molly. Každá vteřina váhání
znamená krok opačným směrem.
ISBN 978-80-269-0977-4

ESE J E , ÚVAHY
Eco, Umberto
Na ramenech obrů

Praha: Argo, 2018, 448 s., váz. 598 Kč

Brno: Moba, 2018, 288 s., 199 Kč
Jindřich z Lipé sedí ve věži pevného
hradu Týřov, ale pokud si král Jan
Lucemburský myslel, že když přidusí
a později možná i odsekne hlavu hydry odbojných českých pánů, mýlil se.
ISBN 978-80-243-8565-5

Vondruška, Vlastimil
Husitská epopej VII. — Za časů
Vladislava Jagelonského

Brno: Moba, 2018, 624 s., váz. 449 Kč
Poslední díl ságy představuje léta,
kdy se českým králem stal Vladislav
Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy.
ISBN 978-80-243-8327-9

Vondruška, Vlastimil
Přemyslovská epopej III — Král
rytíř Přemysl II. Otakar

Brno: Moba, 2018, 632 s., váz. 449 Kč
Třetí část čtyřdílné románové fresky
o životě posledních přemyslovských
králů začíná v době, kdy král Václav I.
realizuje svůj politický sen – prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna
Vladislava ovládnout rakouské země.
ISBN 978-80-243-8493-1

Vondruška, Vlastimil
Přemyslovská epopej IV – Král
básník

Brno: Moba, 2018, 664 s., váz. 449 Kč
Závěrečný díl tetralogie, kterou končí
vyprávění o jedné z nejslavnějších
epoch českých dějin, o době velkých
přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II.
ISBN 978-80-243-8494-8

Vondruška, Vlastimil
Vládcové ostatků

Brno: Moba, 2018, 440 s., váz. 369 Kč
Další příběhy českého rytíře Martina
ze Stvolna, odehrávající se v polovině
14. století. Císař Karel IV. potvrdí
jeho sňatek s bývalou manželkou
třeboňského kata Johankou.
ISBN 978-80-243-8491-7
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Weirová, Alison
Jana Seymourová: Laskavá
královna

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 480 s.,
váz. 399 Kč
Pouhých jedenáct dnů po popravě
Anny Boleynové obléká Jana Seymourová svatební šat, aby se stala
třetí ženou Jindřicha VIII. Poslední
dobou přitom zblízka sledovala, jak
se králova vášeň k předchozí manželce rychle mění v ledový chlad.
ISBN 978-80-7595-082-6

H O RO RY
Chodilová, Dana; Edwards,
Mark
Pronásledovaní

Praha: Baronet, 2018, 368 s., 199 Kč
Mělo to být dobrodružství, na jaké
se nezapomíná… Velké prázdninové
putování po zemích Evropy, poslední
před tím, než se mladá dvojice usadí
a založí rodinu.
ISBN 978-80-269-0975-0

Karika, Jozef
Tma

Praha: Argo, 2018, 208 s., váz. 248 Kč
Televizní scenárista přijíždí na
osamělou horskou chatu, kde si
chce oddychnout od hektické práce
a napětí v manželském vztahu. Pak
se však stane cosi nečekaného a jeho
ozdravný pobyt se změní v děsivou
noční můru.
ISBN 978-80-257-2673-0

HUMO R
LeBlanc, Jana
Moje bejby Amerika. Co vám
nikdo neřekne o životě v cizině

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
232 s., váz. 299 Kč
Jaké to je, zabalit si dvoje boty, slovník, zamknout pražský byt a po třicítce začít nový život v kultuře, která
není vaše vlastní?
ISBN 978-80-204-5048-7

komiksovou antihrdinku čeká největší
bitva jejího života!
ISBN 978-80-7595-079-6

Dillon, Steve; Aaron, Jason
Punisher Max: Kingpin

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 120 s.,
brož. 399 Kč
Frankova válka proti zločinu šla poslední dobou dobře... Až moc dobře.
Proto se nejvyšší šéfové všech mafií
rozhodli dát dohromady, aby se Punishera zbavili jednou provždy.
ISBN 978-80-7595-085-7

Gauld, Tom
Pečeme s Kafkou

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 160 s.,
249 Kč
Britský humor, ostré pero a nezaměnitelný vizuální styl jednoho z nejtalentovanějších kreslířů současnosti.
Tom Gauld ve svých komiksových
stripech vynalézavě mísí literární kritiku s pop–kulturními odkazy.
ISBN 978-80-259-0997-3

OSO B N OSTI
Nejfake. 10 let pod maskou

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 110 Kč
Už 10 let vystupuji na internetu jako
Nejfake, ale můj příběh nebyl nikdy
kompletní. Teprve až nyní můžete díky
této knize získat poslední část mozaiky
a pochopit, kým Nejfake doopravdy je.
ISBN 978-80-264-2227-3

Newmanová, Judith
Pro Siri, s láskou

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 248 s.,
289 Kč
Autorka s decentním humorem popisuje život jedné, v mnoha směrech
netradiční, rodiny. S empatií a osvěžujícím důvtipem vykresluje vlastní
obavy, selhání, ale i radost z malých
vítězství matky syna s poruchou autistického spektra.
ISBN 978-80-7597-234-7

Mandausová, Klára
Holky s voctem

Studeník, Tomáš;
Brezina, Ivan
Velká kniha fuckupů

Nejedlý, Jan; Šofar, Jakub
Po práci legraci III.

Zapletal, Miloš; Hanák, Pavel
Nesmrtelní

Praha: Mladá fronta, 2018, 200 s.,
váz. 269 Kč
Celou pubertu jsem posilovala břicho, abych ho měla ploché a pevné.
Jenže jsem si nevšimla, že můj zadek
připomíná velký měkký gauč. Život
nebývá takový, jaký si myslíme, že
bude. A někdy je to zatraceně dobře.
ISBN 978-80-204-5047-0

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 200 s.,
349 Kč
Víte, čemu se za socialismu říkalo
atomkaše, hudrák, sešit sešitovič či
kovralový lišej? Komu se přezdívalo
Krysa Vasilisa, Rudý Rambo či Husák
v čokoládě?
ISBN 978-80-265-1001-7

KOM I K SY
Connerová, Amanda; Palmiotti, Jimmy; Timms, John
Harley Quinn 3: Červené maso

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 144 s.,
váz. 599 Kč
Harley se konečně zbavila všech
psychotických šašků a už se nemůže
dočkat, až se jí život na Coney Islandu vrátí zpět do svých (ne)normálně
ujetých kolejí. Smůla! Nejroztomilejší

Brno: Jan Melvil Publishing, 2018,
248 s., 227 Kč
Jak přišel o peníze miliardář Karel Janeček? Co přinesl zpackaný vědecký
experiment české vědkyni s doktorátem z Oxfordu Kateřině Falk? Proč
zkrachovala restaurace pražskému
kavárníkovi Ondrovi Kobzovi?
ISBN 978-80-7555-061-3

Praha: Mladá fronta, 2018, 376 s.,
280 Kč
Kniha Nesmrtelní Miloše Zapletala
přibližuje čtenářům aktivity mnoha
známých osobností navzdory jejich
pokročilému věku. Vybral si 43 slavných „mladých staříků“, jak je nazývá,
jejichž průměrný věk je 86 let.
ISBN 978-80-204-5113-2

PO E Z I E
Marková, Ludmila
Jen kousek nebe

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
40 s., brož. 130 Kč
Sbírka je opět především autorčiným
vyznáním životu, lásce, slunci, všem
krásám světa, které nás obklopují.
Nalezneme zde však i básně posmutnělé a věnované životním ztrátám,

bibliografie
smutkům a bolestem. Je to sbírka
především lyrická, hodně osobní.
ISBN 978-80-7389-229-6

POVÍ D K Y
Procházka, Dušan
Povídky z ostrovů a pobřeží
nevážně i vážně. Čtení pro potěšení, na cestu a volný čas

Brno: Littera, 2018, 1. vyd., 76 s.,
brož. 75 Kč
V pořadí již III. pokračování krátkých
humorných povídek, skutečných příběhů, nás zavede na ostrovy Středomoří či do blízkého Atlantiku. Autor
zaznamenal jednoduché, komické
situace, popsané humornou formou.
ISBN 978-80-85763-99-7

Štráfeldová, Milena
Svetr ze zbytků. Povídky o síle
žít a odvaze vzdorovat osudu

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
280 s., váz. 299 Kč
Co spojilo slavného pražského fotografa a mladou dívku, která právě
přežila pochod smrti? Co způsobí
pestrobarevný svetr desetiletého kluka, ze kterého jednou vyroste hrdina?
A jaké vzpomínky vyvolal klavír, u něhož stále zlobí klapka spodní d?
ISBN 978-80-204-5012-8

PRÓZ A
Devátá, Ivanka
Mezi nebem a peklem

Praha: Motto, 2018, 3. vyd., 176 s.,
229 Kč
Autorka provází ženu celým životem
od chvíle nejkrásnější, kdy kráčí,
většinou v bílém, k oltáři se svým
vyvoleným, až po okamžik, kdy s ním
nebo bez něj vstupuje do období
důchodového.
ISBN 978-80-267-1352-4

Fuxová, Patricie
Pátá bohyně

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 168 s.,
299 Kč
Mariin bezstarostný život naruší vzkaz
v knížce od babičky. Na babiččině půdě
objeví staré zrcadlo a zjistí, že s každým
úplňkem může vstupovat do snového
světa slovanských bohyní.
ISBN 978-80-264-2210-5

Semotamová, Tereza
Ve skříni

Praha: Argo, 2018, 224 s., brož. 228 Kč
Hlavní hrdinka nové prózy Terezy
Semotamové žije v nespokojeném
vztahu v cizině, po nevyjasněné smrti
partnera se vrací do rodné země,
kde však nemá kde žít, a tak vezme
zavděk skříní, kterou její sestra hodlá
vyhodit.
ISBN 978-80-257-2655-6

PU B LI CISTI K A
Gasset, José Ortega y
Vzpoura davů

Praha: Portál, 2018, 256 s., brož. 379 Kč
Slavná kniha nejvýznamnějšího moderního španělského filozofa José Ortegy y
Gasseta shrnuje úvahy, které vycházely
původně v novinách od roku 1927.
ISBN 978-80-262-1404-5

ROM ÁNY
Bergová, Ali; Kalusová,
Michelle
Zkrátka se zamilujte

Praha: Fortuna Libri, 2018, 384 s.,
váz. 349 Kč
Frankie Roseová zoufale touží po
lásce. Chtěla by konečně potkat alespoň trochu normálního muže. Má ale
smůlu. Proto se rozhodne vzít osud
do vlastních rukou! Vezme si na pomoc to, co je jí nejbližší. Knihy.
ISBN 978-80-7546-168-1

Bolouri, Joanna
Nejkrásnější čas v roce

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 376 s.,
349 Kč
Emily má skvělou práci, přátele
a nádherný byt, dostatečně vzdálený
od její bláznivé rodiny, kterou navštěvuje jen jednou za rok. S přítelem
Robertem jí to taky klape, a tak jediný
stres v jejím životě představuje její
hlučný soused Evan.
ISBN 978-80-7597-233-0

Bussi, Michel
Nikdy nezapomenu

Praha: Motto, 2018, 448 s., váz. 399 Kč
Jamal si nejprve všimne červené
šály. Vlaje ve větru, zachycená na
plotě. Pak uvidí i tmavovlasou ženu,
neskutečně nádhernou, uplakanou,
v roztrhaných šatech a stojící zády
k hluboké propasti. Dívá se na něj,
jako by na světě byli sami dva.
ISBN 978-80-267-1346-3

Céline, Louis Ferdinand;
Kareninová Anna
Cesta na konec noci

Brno: Atlantis, 2018, 3. vyd., 452 s.,
váz. 451 Kč
Po 85 letech nový český překlad slavné a přelomové prózy moderní světové literatury Voyage au bout de la
nuit. Román z roku 1932 je prvotinou
francouzského spisovatele Louise
Ferdinanda Célina.
ISBN 978-80-7108-371-9

Češka, Stanislav
Dvojitá vražda

Brno: Moba, 2018, 288 s., váz. 269 Kč
Čtvrtý příběh ze série románů inspirovaných skutečnými příběhy, které
řešili brněnští kriminalisté. Na ten
den plukovník Motl hned tak nezapomene. Kriminalisté z mordparty museli vyjet hned ke dvěma případům.
ISBN 978-80-243-8304-0

Farge, Paul La
Noční oceán

Praha: Paseka, 2018, 360 s., váz.
349 Kč
Doktorka Marina Willetová to vůbec
nemá lehké, její manžel Charlie si
totiž vypěstoval závislost na autorovi
hororů H. P. Lovecraftovi.
ISBN 978-80-7432-929-6

Flemrová, Alice;
Ferrante, Elena
Geniální přítelkyně – Komplet

Praha: Prostor, 2018, 1519 s., brož.
1297 Kč
Tetralogie Geniální přítelkyně uchvátila čtenáře bezmála na celém světě
a vzbudila zaslouženou pozornost
literární kritiky. Neapolská periferní
čtvrť Luzzatti, padesátá léta minulého
století. Právě tam začíná příběh jednoho ženského přátelství.
ISBN 978-80-7260-407-4

Hill, Nathan; Horálková,
Johana Labanczová
Střih

Praha: Argo, 2018, 556 s., váz. 498 Kč
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Samuel Anderson je v krizi. Učí sice
literaturu na univerzitě, ale dluží nakladateli román, za který už dostal zaplaceno, ale nenapsal z něj ani čárku,
marní čas hraním počítačových her
a nechal si uniknout životní lásku.
ISBN 978-80-257-2634-1

Iturbe, Antonio G.;
Zajac, Štěpán
K otevřenému nebi

Praha: Akropolis, 2018, 592 s., 215 Kč
Dobrodružství a exotika cestopisu
s prvky historického a životopisného
románu.
ISBN 978-80-7470-214-3

Kerouac, Jack
Andělé zoufalství

Praha: Argo, 2018, 492 s., brož.
378 Kč
Andělé zoufalství patří k vrcholům
díla Jacka Kerouaca a zároveň k autorovým knihám nejtypičtějším. Kerouac tu navazuje na kultovní romány
Na cestě a Dharmoví tuláci a vypráví
o svých blízkých přátelích.
ISBN 978-80-257-2674-7

Kingová, Samantha;
Lžička, Milan
Matčina volba

Praha: Mladá fronta, 2018, 328 s.,
245 Kč
Tehdy: Madeleine žila pro svá dvojčata, Aidana a Annabel. Vždycky
byla přesvědčená, že by pro ně byla
ochotná i zemřít. Jenže v den jejich
desátých narozenin prošla její láska
zatěžkávací zkouškou.
ISBN 978-80-204-5180-4

Krajčo Babinská, Karin
Za sny

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 216 s.,
299 Kč
Toto je příběh Maxe a Marly. Muže,
kterého vlastní způsob života dohnal
na samé dno, a ženy překypující sice
energií a radostí ze života, ale ukrývající osudové tajemství. Jejich náhodné
setkání jim zcela změní životy.
ISBN 978-80-264-2209-9

Messner, Reinhold
Wild

Brno: Jota, 2018, 264 s., váz. 328 Kč
V roce 1914 vyráží anglický dobrodruh Frank Wild společně s významným polárním badatelem Ernestem
Shackletonem a šestadvaceti dalšími
muži na „poslední výpravu na Zemi“
s cílem přejít Antarktidu.
ISBN 978-80-7565-385-7

Pekárková, Iva
Třísky

Praha: Mladá fronta, 2018, 360 s.,
245 Kč
Může být život postižené ženy na
vozíku úžasně zábavný a plný dobrodružství? Evidentně ano. Šárka,
obyčejná dívka z malého města
v Sudetech, ve dvaadvaceti letech po
nehodě ochrnula.
ISBN 978-80-204-5130-9

Rabengut, Natalia;
Pavka, Marek
Nemravná nabídka

Brno: Moba, 2018, 96 s., 49 Kč
Marlene Uhligová sebejistě nakráčí
do divadla Aalto, aby učinila řediteli
divadla, Andreasi Lenzenovi, nemravnou nabídku, a sice úplatek výměnou
za přijetí její sestry–tanečnice.
ISBN 978-80-243-8687-4
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Rouxová, Madeleine
Dům fúrií

Brno: Jota, 2018, 388 s., váz. 398 Kč
Louisa Dittonová je osamělá a plachá. Poté, co utekla ze školy, kde byly
kruté tresty na denním pořádku, je
nadšená, když se seznámí se starou
ženou, která jí nabídne místo pokojské v penzionu.
ISBN 978-80-7565-384-0

Sandrel, Julien
Pokoj zázraků

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 256 s.,
269 Kč
Dvanáctiletý Louis leží po tragické
nehodě v kómatu. Pokud se do čtyř
týdnů neprobere, bude odpojen.
Když jeho matka Thelma zdrceně
prochází chlapcovy věci, objeví deník,
do nějž si sepsal seznam „zázraků“,
které by rád prožil.
ISBN 978-80-267-1347-0

Scandi, Tina; Pavka, Marek
Francouzská tajemství

Brno: Moba, 2018, 96 s., 49 Kč
Julie Cohnová se právě rozhlíží po
svém nečekaně nabytém dědictví,
když v nedalekém mlýně na jejím
pozemku spatří nahého muže, jak se
sprchuje.
ISBN 978-80-243-8685-0

Thériault, Denis
Pošťákova snoubenka

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 299 Kč
V montrealském bistru U Madlenky
pracuje půvabná dívka Tania. Víří
mezi stoly jako tanečnice a hosté ji
mají rádi. Jen ten, do něhož je potají
zamilovaná, jako by ji neviděl.
ISBN 978-80-259-0999-7

Watt, Erin; Lalíková, Zuzana
Jediná maličkost

Praha: Baronet, 2018, 352 s., váz.
299 Kč
Bethin život se po smrti její sestry
zásadně změnil. Rodiče by ji nejradši
zamkli pod zámek a věří, že jediný
způsob, jak ji ochránit, je hlídat každý
její krok. Když se Beth jednoho večera vykrade z domu, pozná nového
souseda Chase.
ISBN 978-80-269-0983-5

Whitton, Hana
Agentka

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 264 s.,
289 Kč
Amy Mannová má zdánlivě všechno,
co si lze přát ke štěstí – úspěšnou a prosperující literární agenturu v Oxfordu,
zajímavou práci spojenou s neméně
zajímavými služebními cestami, krásný
starý dům a spoustu přátel i ctitelů.
ISBN 978-80-7597-227-9

ROZH OVO RY
Czendlik, Zbigniew
Uchem jehly

Praha: Argo, 2018, 260 s., váz. 298 Kč
Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa
Czendlika vychází z oblíbeného pořadu České televize Uchem jehly. „Netradiční“ moderátor si zve již několik
let na lanškrounskou faru hosty, kteří
ve svém životě a ve své kariéře dosáhli významných úspěchů.
ISBN 978-80-257-2586-3

Heryán, Ladislav
U Božího Mlýna

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd.,
296 s., 329 Kč

Život kněze Ladislava Heryána je
plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. O tom všem je
rozhovor, který s ním vedl publicista
Josef Beránek U Božího mlýna.
ISBN 978-80-7601-046-8

Riebauerová, Martina;
Toman, Marek
Osud a volba

Praha: Gasset, 2018, 80 s., váz. 190 Kč
Rozhovory Martiny Riebauerové
a Marka Tomana.
ISBN 978-80-87079-62-1

SCI-FI, FANTASY
Connerová, Amanda; Timms,
John; Palmiotti, Jimmy
Harley Quinn 3: Červené maso

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 144 s.,
brož. 299 Kč
Harley se konečně zbavila všech
psychotických šašků a už se nemůže
dočkat, až se jí život na Coney Islandu vrátí zpět do svých (ne)normálně
ujetých kolejí. Smůla! Nejroztomilejší
komiksovou antihrdinku čeká největší
bitva jejího života!
ISBN 978-80-7595-078-9

Drexler, Karel
Verschluss

Praha: Epocha, 2018, 192 s., váz. 175 Kč
Poznejte zevnitř to, co je dnes označováno za nejrozsáhlejší sociální experiment, a seznamte se s osudy lidí,
kteří pocítili dopady Krumlovského
programu na vlastní kůži.
ISBN 978-80-7557-154-0

Hobb, Robin
Kroniky Deštné divočiny – Dračí
strážce

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
544 s., 399 Kč
Od chvíle, kdy mocná dračice Tintaglia pomohla lidem z kupeckých měst
porazit nepřátele, uběhlo mnoho let.
Obchodníci zapomněli na své sliby,
že se postarají o znetvořené draky,
a teď hrozí, že draci zemřou.
ISBN 978-80-253-3931-2

Jones, Amo; Heitelová,
Renata
Šepot mrtvých

Praha: Baronet, 2018, 328 s., 179 Kč
Král králů, vychovaný k vládnutí, to je
Bishop Vincent Hayes. Bezohledný,
nebezpečný, krutý, i jeho však lze
zranit. A když ho dosud loajální bratři
z Elitního klubu zradí, je z toho třeba
vyvodit důsledky.
ISBN 978-80-269-0981-1

Simmons, Dan
Pád Hyperionu

Praha: Argo, 2018, 564 s., váz. 438 Kč
Mezihvězdná válka mezi Hegemonií
člověka a kdysi lidskými Vyvrženci
započala. Poutníci na dlouhé cestě
za Štírem odvyprávěli své příběhy.
Došlo i k odhalení totožnosti zrádce,
jenž se měl mezi poutníky nacházet.
ISBN 978-80-257-2644-0

Šindelář, Konstantin;
Lukjaněnko, Sergej
Kvazi

Praha: Argo, 2018, 350 s., 189 Kč
Sergej Lukjaněnko dovedně kombinuje žánr zombie apokalypsy s prvky
detektivky a špionážního thrilleru.
Výsledkem je neobyčejně čtivý mix.
ISBN 978-80-7553-627-3

bibliografie
Ve stínu apokalypsy

Praha: Epocha, 2018, 584 s., váz.
555 Kč
Antologie české fantastiky.
ISBN 978-80-7557-156-4
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občanská válka, na vlastní kůži pocítí,
jaké to je chopit se zbraně.
ISBN 978-80-259-0998-0

TH R I LLE RY

literatura pro
děti a mládež

Dahl, Arne
Pět plus tři

PRO D Ě TI

Praha: Mladá fronta, 2018, 328 s.,
váz. 349 Kč
Sam Berger je podezřelý z vraždy,
kterou nespáchal, a jeho detektivní
partnerka Molly Blomová sice o vlásek unikla smrti, avšak leží v kómatu.
Navíc Stockholmu hrozí nejhorší teroristický útok ve švédské historii.
ISBN 978-80-204-4576-6

Finch, Paul
Mrtvý muž přichází

Ostrava: DOMINO, 2018, 450 s.,
váz. 359 Kč
Jezerní oblast na severu Anglie zahalila neprostupná mlha. Zároveň s ní
udeřil i sériový vrah. A v detektivu
Marku Heckenburgovi hlodá děsivé
podezření, že se vrátil obávaný pachatel s přezdívkou Cizák.
ISBN 978-80-7498-292-7

Jamesová, Simone St.
Zlomené duše

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 368 s.,
349 Kč
Píše se rok 1950 a v tajuplné internátní škole plné odložených děvčat
se zrodí přátelství čtyř dívek. Dokud
jedna z nich záhadně nezmizí.
ISBN 978-80-7597-235-4

Masterton, Graham
Pohřbení

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 472 s.,
váz. 379 Kč
Katie Maguirová se pokouší objasnit
devadesát let starou vraždu. Její
nejbližší se však ocitají ve vážném
nebezpečí…Už šestá kniha s neohroženou rusovlasou komisařkou Katie
Maguirovou přivádí čtenáře do irského Corku a okolí.
ISBN 978-80-7577-588-7

Parsons, Tony
Na porážku

Brno: Moba, 2018, 344 s., váz.
339 Kč
Na Nový rok je v bohaté londýnské
čtvrti jedna z rodin nalezena mrtvá.
Někdo ji odpravil jateční pistolí jako
dobytek na porážce. A nejmladší dítě
se pohřešuje.
ISBN 978-80-243-8303-3

Sennen, Mark;
Reischlová, Daniela
Zlá krev

Praha: Práh, 2018, 432 s., 249 Kč
Nastal čas odplaty. Vražedné odplaty.
Druhý případ inspektorky Charlotty
Savageové. Od mistra detektivního
thrilleru, jehož knihy se v Británii
staly senzací.
ISBN 978-80-7252-780-9

VÁLEČN É
ROM ÁNY
Novićová, Sara
Dcera války

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 329 Kč
Desetiletá Ana Jurićová bezstarostně
pobíhá ulicemi Záhřebu, jezdí na kole
a hraje fotbal. Když ale propukne

Bartíková, Petra
Na stavbě se třemi prasátky

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 12 s.,
169 Kč
Tři prasátka si chtěla postavit domeček. Ale jak se vlastně takový
domeček staví? Oblékni si montérky
a podívej se, co všechno prasátka
potřebovala: jeřáb, bagr, krumpáč,
nákladní auto, cihly, zednickou lžíci…
ISBN 978-80-00-05157-4

Bartíková, Petra
V moři s malou mořskou vílou

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 12 s.,
169 Kč
Bylo, nebylo… V hlubokém moři
žila malá mořská víla, která si ráda
hrála na schovávanou s rybkami.
V podmořské říši však nežily jen ryby.
Bydleli tu i jiní tvorové: chobotnice,
krabi, želvy, ústřice… Poznávej je
spolu s vílou.
ISBN 978-80-00-05158-1

Brown, Milly
Máme rádi koťata

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd., 96 s.,
249 Kč
Může být něco roztomilejšího než
chlupaté klubíčko, které na vás kouká
dojemným pohledem a žadoní o vaši
lásku? Asi sotva. O tom vás přesvědčí
tato knížka...
ISBN 978-80-7601-044-4

Copons, Jaume
Lesní válka

Brno: Host, 2018, 151 s., váz. 259 Kč
Čtvrtý díl bláznivě ztřeštěné série příběhů o partičce příšerek a o klukovi,
kterému noví kamarádi převrátili život naruby. Pro čtenáře od osmi let.
ISBN 978-80-7577-227-5

Eislerová, Jana
Gulliverovy cesty – pro děti

Praha: Fragment, 2018, 48 s., váz.
229 Kč
Jmenuji se Lemuel Gulliver. Říkají
o mně, že jsem odvážný cestovatel...
ISBN 978-80-253-3926-8

Faltus, Jiří
Kampak, šnečku

Gargašová, Eva
Časožrout a jiná superstrašidla. Encyklopedie moderních
strašidel

Praha: Fragment, 2018, 72 s., 199 Kč
Už vám někdy znepříjemnily den
zamotaná sluchátka nebo ztracené
klíče? Anebo jste v prachu pod gaučem zahlédli neznámé stopy či se
vás nečekaně přepadla lenost? To si
vás asi vybralo jedno z nově obejvených strašidel.
ISBN 978-80-253-3893-3

Chapmannová, Linda
Kouzelný jednorožec: Tajemná
proměna

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 199 Kč
Laura se nemůže dočkat, až se konečně přestěhují na statek, zvlášť když
jí rodiče slíbili, že bude mít vlastního
poníka! Se Soumrakem se seznámí
na koňské dražbě a okamžitě ví, že on
je ten pravý!
ISBN 978-80-264-2225-9

Lego Star Wars: Galaktické
střety

Brno: CPress, 2018, 32 s., brož. 199 Kč
Jste připraveni na akcí nabité dobrodružstvím ve světě LEGO#174, Star
Wars™?
ISBN 978-80-264-1959-4

LEGO® Harry Potter™ Lepíme
samolepky

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 20 s.,
169 Kč
Přidej se prostřednictvím této hravé
knihy k Harrymu, Ronovi a Hermioně. Pomocí více než 250 znovupoužitelných samolepek můžeš tvořit
vlastní výjevy a dle libosti je měnit.
ISBN 978-80-264-2216-7

Máme rádi štěňata

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd., 96 s.,
189 Kč
Může být něco roztomilejšího než
chlupaté klubíčko, které na vás kouká
uhrančivým psím pohledem a pere
se o vaši lásku? Asi sotva, o tom vás
přesvědčí tato knížka...
ISBN 978-80-7601-045-1

Miller, Megan
Minecrafťák architekt. Úžasné
stavby krok za krokem

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
128 s., 249 Kč
Kniha Minecrafťák architekt pomůže
každému hráči Minecraftu zlepšit
jeho schopnost budovat působivé
a originální stavby.
ISBN 978-80-251-4944-7

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
36 s., brož. 115 Kč
Již názvy jednotlivých částí – Sluníčkový den, Zkouška ze štěkání, Lechtivý králíček, Hlava v písku, Sněhulák
pod peřinou – dávají tušit, že se opět
jedná o básničky, které především
předškolním dětem přibližují hravou
formou svět kolem nás
ISBN 978-80-7389-216-6

Müller, Ondřej
Krtkův kreslený rok

Fletcher, Tom; Březovský,
Bohuslav; Nuckollsová,
Tereza a kol.
Štědrosaurus

Neubauerová, Annette
Biblické příběhy pro děti

Praha: Brio, 2018, 400 s., váz. 299 Kč
Druhou knihu slavného anglického
autora dětských knih, textaře a zpěváka Toma Fletchera vydáváme (jak
jinak) před Vánocemi.
ISBN 978-80-7529-578-1

Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 64 s.,
199 Kč
Další hrací knížka s oblíbenou postavičkou Zdeňka Milera, tentokrát na
64 stranách! Předškoláci i úplně nejmenší děti se seznamují s ročními obdobími i jednotlivými měsíci v roce.
ISBN 978-80-00-05236-6

Praha: Jan Vašut, 2018, 156 s., váz.
299 Kč
Ať už vyprávění začíná slovy „Bylo
nebylo…“, nebo „Na počátku bylo
slovo…“, princip je stejný – začíná se
odvíjet příběh o tom, co (možná) bylo,
jak to všechno začalo, co přišlo potom.
ISBN 978-80-7541-132-7
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Nikl, Petr
Jiné taje opic

Praha: Meander, 2018, 120 s., váz.
698 Kč
Druhá kniha Zlatou stuhou ověnčených
a na prestižní cenu Czech Grand Design
nominovaných Jiných tajů opic je zde –
a dotváří tak komplexní opičí atlas, opět
včetně opičí abecedy, kterou si děti mohou rozstříhat a tvořit z ní své texty.
ISBN 978-80-7558-052-8

Pearson, Luke; Davies,
Stephen; Knápková, Martina
Hilda a pidilidi

Praha: Paseka, 2018, 176 s., váz. 299 Kč
Tohle je Hilda, průzkumnice, dobrodružka a fanynka kamenů. Na světě
má nejradši dvě věci: svůj skicák
a psa Větvíka. Tedy, na světě má nejradši tři věci: svůj skicák, psa Větvíka
a maminku.
ISBN 978-80-7432-954-8

Pecháček, Pavel
Tajemství evoluce

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 80 s., 299 Kč
Život se na Zemi vyvíjí už čtyři miliardy let a za tu dobu prošel mnoha
fantastickými proměnami. Zajímalo
vás někdy, kdy se objevily první
bakterie, jak vnikly mnohobuněčné
organismy?
ISBN 978-80-266-1343-5

Salava, Zdeněk
Princezna se chtěla vdávat

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
1. vyd., 36 + volný celobarevný
grafický list s., brož. 115 Kč
Svým vnukům, ale i ostatním dětem
předškolního a nižšího školního věku
věnuje autor svou novou sbírku.
Jeho pohled na svět je humorný,
radostný, veselý – i když, jak sám říká
– není vždy snadné se dívat na svět
s humorem.
ISBN 978-80-7389-226-5

Sekaninová, Štěpánka
Na zahradě se Šípkovou
Růženkou

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 12 s.,
169 Kč
Ospalá Růženka Šípková miluje rostliny
a všechnu zeleň snad už od kolébky.
Aby ne, když má jméno po té nejkrálovštější ze všech květin. Ale není na světě
jen růže. Pojďte se se zámeckou dívenkou projít loukou i zahradou.
ISBN 978-80-00-05156-7

Schaapman, Karina
Dům myšek – ABC

Praha: Meander, 2018, 28 s., 298 Kč
Další kniha z cyklu Dům myšek pro
malé čtenáře!
ISBN 978-80-7558-053-5

Slavíčková, Jitka
Štěně Elza. Puppy Elza

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 88 s.,
199 Kč
Dvojjazyčná anglicko-česká knížka
pro děti je zdrojem zábavy i výuky
angličtiny a může se stát odrazovým
můstkem na cestě do světa jazyků.
ISBN 978-80-266-1342-8

Smrčka, Václav
My, předškoláci

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2018,
130 s., brož. 170 Kč
Kniha je umístěna do prostředí mateřské školky 80. a 90. let 20. stol.
v době, kdy ji navštěvovaly autorovy
děti. Kniha je psána z pohledu dítěte,

„dětským jazykem“, a zachycuje svět
„dětskýma očima i dětskými činy“.
ISBN 978-80-7389-233-3

Stančík, Petr
Fíla, Žofie a Smaragdová deska

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
112 s., váz. 299 Kč
Sourozenci Fíla a Žofie mají problém:
jejich maminka je smutná, protože
ztratila zlatý prstýnek...
ISBN 978-80-204-4984-9

Šenková, Svatava
Jogínci sportují

Praha: Edice ČT, 2018, 1. vyd., 96 s.,
149 Kč
Nová série známého TV cyklu opět
vychází v knižní podobě! Jogínci,
spolu se svou starší kamarádkou Bětkou, vydávají za nejrůznějšími druhy
sportů. A naše knížka ukáže, že jóga
může být právě pro sportovce nejen
zábavným společníkem.
ISBN 978-80-7448-082-9

Štelbaská, Zuzana
Filípek

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 299 Kč
Je po dešti a lesík kolem jezera, kam
chodí Filípek s tatínkem na ryby, je
krásný a voňavý. Filípka ale rybaření
nebaví. Raději si v lese hraje s kamarády skřítky, obdivuje srnky, malé
divočáky nebo ve vodě pozoruje
pstruhy a bruslařky.
ISBN 978-80-253-3925-1

Štelbaská, Zuzana
Jitřenka

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 299 Kč
Jitřenčina zahrádka je pro ni a pro
její kamarády kočičku Lízu a pejska
Titiho to nejkrásnější místo na světě.
Celé dny si zde hrají, objevují všechna
zákoutí a poznávají její obyvatele.
ISBN 978-80-253-3930-5

Štěpánová, Hana
Nerozluční kamarádi

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 40 s.,
229 Kč
Nerozlučná trojice pejsek, husa a slepice
jsou věrní přátelé. Rádi si spolu povídají,
slaví narozeniny, cvičí, účastní se běžeckého závodu či zahánějí zlodějíčky. Jen
se na ně podívejte, už na vás čekají!
ISBN 978-80-00-05239-7

Štollová, Alžběta; Hrnčířová,
Magda Veverková; Parvela,
Timo
Ella a kamarádi

Praha: Portál, 2018, 136 s., váz. 249 Kč
Další veselá dobrodružství Elly a jejích
přátel v podobě tří krátkých příběhů.
ISBN 978-80-262-1400-7

Wilsonová, Jacqueline
Vánoční překvapení

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 200 s.,
váz. 249 Kč
V nalezinci se slaví Vánoce a Hetty Featherová dostane nečekaný dárek. Její
radost však vyvolá žárlivost, která přeroste do maléru. Nepřející vrchní sestra Bottomlyová Hetty zatrhne všechny
sváteční dobroty a radovánky.
ISBN 978-80-7595-077-2

BÁJE A POVĚSTI
Mrázková, Eva
České pověsti – angličtina.
Anglicko-české vydání

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 160 s.,
399 Kč

bibliografie
V bohatě ilustrované dvojjazyčné knize najdete nejznámější české pověsti,
inspirované klasickým dílem Aloise
Jiráska. Audionahrávka, na které pověsti vypráví rodilý mluvčí, je zdarma
ke stažení na stránkách nakladatelství.
ISBN 978-80-266-1337-4

Mrázková, Eva
České pověsti – němčina.
Německo-české vydání

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 160 s.,
399 Kč
V bohatě ilustrované dvojjazyčné
knize najdete nejznámější české
pověsti, inspirované klasickým dílem
Aloise Jiráska. Audionahrávka, na
které pověsti vypráví rodilý mluvčí,
je zdarma ke stažení na stránkách
nakladatelství.
ISBN 978-80-266-1338-1

DOBRODRUŽSTVÍ
Adrianová, Susan
Louskáček a já

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 232 s.,
249 Kč
Georgie má jediné přání: získat v baletu Louskáček vysněnou roli Klárky.
To se jí nakonec podaří, ale když
během zkoušek tančí s Louskáčkem
v náručí, ocitne se přímo uprostřed
jeho příběhu, který je najednou až
příliš skutečný.
ISBN 978-80-00-05237-3

Campbellová, Jen
Franklin a Luna letí na měsíc

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 32 s.,
brož. 289 Kč
Luna a její nejlepší kamarád, drak
Franklin, milují různé příběhy a chtějí
navštívit místa, o nichž si četli v knížkách. Na cestách se setkají se spoustou kouzelných bytostí, ale nedaří se
jim najít místo, kde bydlí draci.
ISBN 978-80-264-1901-3

Hlavinková, Lucie
Praštěný trpaslík

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd.,
249 Kč
Sourozenci Martin a Štěpánka tráví
prázdniny na vesnici u babičky.
Jednou při procházce lesem objeví
v domečku, který tam postavili, živého trpaslíka! Problém je, že domeček
se na trpaslíka zřítil a on je od té doby
trochu... no, praštěný.
ISBN 978-80-00-05241-0

Svobodová, Radka;
Moláková, Katarína;
Kerekesová, Katarína a kol.
Mimi a Líza – Záhada vánočního
světla

Praha: Brio, 2018, 104 s., váz. 299 Kč
Mimi vidí svět rukama a ušima,
a trochu dokonce i nosem a jazykem.
Je totiž nevidomá. Spolu se svou nejlepší kamarádkou Lízou už navštívily
mnoho fantastických světů plných
zábavy, ale i záhad. Teď konečně
přišly Vánoce.
ISBN 978-80-7529-669-6

Šianská, Dana
Kletba prince Fabrise

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 299 Kč
V den svých 12 narozenin se princ Fabris dozví, že ho postihla rodová kletba:
nesmí už nikdy vzít do ruky žádnou
zbraň, jinak celé království čeká záhuba.
Jak se ale může beze zbraně bránit svému proradnému strýci?
ISBN 978-80-00-05238-0

Švandrlík, Miloslav
Neuvěřitelné příhody žáků
Kopyta a Mňouka 3.

Praha: XYZ, 2018, 5. vyd., 328 s.,
269 Kč
Žáci z Posázaví jsou znovu tady
a s nimi i hromada nových dobrodružství. Rádi byste se dozvěděli,
kterak si poradit s potopou nebo
se lstivým hrobníkem? Kopyto
a Mňouk mají řešení pro každou
lapálii a ani tentokrát na to nejsou
sami.
ISBN 978-80-7597-230-9

Závadová, Kateřina
Plecháč, Trubkáč a pan Máslo

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 48 s.,
229 Kč
Plecháč má hlavu ze stínítka lampy,
Trubkáč z hrnce a tělo z pečicí trouby. Ze starého železa, plechu, drátů
a rour je smontoval pan Antonín
a postavil k plotu své zahrádky.
ISBN 978-80-00-05240-3

E NC YK LO PE D I E
Crumpton, Nick Crumpton
Světový atlas zvířat

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 52 s.,
499 Kč
Naše planeta překypuje životem. Žije
na ní něco mezi pěti miliony a sto miliony druhů zvířat. A to je už pořádné
číslo! Cestujte od posvátné řeky
Gangy v Indii až po husté jehličnaté
lesy Severní Ameriky a objevte tuto
nekonečnou pestrost světa zvířat.
ISBN 978-80-264-2221-1

Hugo, Simon
Lego: Naprosto všechno, co
musíš vědět

Brno: CPress, 2018, 240 s., váz.
990 Kč
Věřili byste, že jednou z prvních hraček, které společnost LEGO Group
vyrobila, byla dřevěná kachna?
ISBN 978-80-264-2082-8

Schiavo, Rita
Zvířata ve skutečné velikosti

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Víte, že tak maličký tvor jako chameleon ukrývá v ústech jazyk, který měří
dvakrát tolik co celé jeho tělo? Nebo
do jakých rozměrů může dorůst největší pavouk na světě?
ISBN 978-80-264-2218-1

H RY
Rich, Jason R.
Fortnite Battle Royale: Pokročilé
bojové taktiky

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
199 Kč
V knize najdete ty nejlepší strategie
a tipy od zkušeného hráče. Naučte se
náročnější strategie, které využívají
profíci, a neztraťte se v posledních
fázích hry, kdy už jde opravdu do
tuhého!
ISBN 978-80-251-4943-0

LE PO R E L A
Adventní kalendář

Praha: Meander, 2018, 698 Kč
Originální a hravá publikace skládající se z pětadvaceti malých leporel pěti
velikostí, tvořících dohromady důmyslnou skládačku. Malé knihy jsou
číslované a na jednotlivé dny adventu
připadá jeden příběh.
ISBN 978-80-87596-77-7
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PO E Z I E
Hrdličková, Hana
Říkanky ze školky pro kluky
a pro holky

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 96 s.,
249 Kč
Milé říkanky a písničky se zábavnými
aktivitami jsou tu proto, aby dětem
mohly přinášet radost nejen ve školkách a v kroužcích, ale také doma
mezi nejbližšími.
ISBN 978-80-266-1341-1

Suchá, Romana;
Hegerová, Vendula
Hravé básničky pro kluky
a holčičky

Praha: Portál, 2018, 96 s., váz.
219 Kč
Koncepce knížky vychází z tetralogie
básniček, které již v Portále vyšly
(Rozpustilé básničky, Dovádivé básničky, Šikovné básničky, Veršované
rozcvičky).
ISBN 978-80-262-1409-0

PO HÁD K Y
Dobrý večer, dobrou noc

Praha: Albatros, 2018, 200 s., váz.
399 Kč
Obsáhlý výbor toho nejlepšího, co se
za dlouhých padesát let dětem nejvíce líbilo, nabízí příběhy těch nejoblíbenějších postaviček, jako jsou Křemílek a Vochomůrka, Bob a Bobek,
Víla Amálka a spousta dalších.
ISBN 978-80-00-05233-5

Doskočilová, Hana
Krtek a sněhulák

Praha: Albatros, 2018, 5. vyd., 36 s.,
199 Kč
Veselé příběhy oblíbeného Krtka,
tentokrát o dobrodružstvích, která
prožívá s kamarádem sněhulákem.
Kromě veselých skopičin se děti dozví
i to, jak Krtek pomůže sněhulákovi
přežít jaro a léto a podzim.
ISBN 978-80-00-05235-9

Kesslerová, Liz
Emily Vichrná a tajemství
mořské sirény

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 264 s.,
229 Kč
Emily Vichrná se i s celou svou
rodinou vrací do Brightportu, kde
vyrůstala. Její pokusy smířit mořské
a suchozemské obyvatele se však
zdají být naprosto marné. Život jí
navíc neustále ztěžuje její bývalá kamarádka Mandy Rushtonová.
ISBN 978-80-00-05232-8

Nejkrásnější filmové pohádky

Praha: XYZ, 2018, 352 s., 349 Kč
Sůl nad zlato aneb Byl jednou jeden
král – O Šípkové růžence aneb Jak se
budí princezny – Lotrando a Zubejda
– O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
aneb Princ a Večernice – Princ Bajaja
… a mnoho dalších pohádek…
ISBN 978-80-7597-229-3

Sekaninová, Štěpánka
V lese s Červenou karkulkou

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 12 s.,
169 Kč
Jednoho dne se vydala Karkulka za
babičkou. Musela sama a přes hluboký les. Potkala sice vlka, ale také
poznala spoustu věcí, které dělají les
lesem. Houby, stromy, zvířátka, sladké dobrůtky.
ISBN 978-80-00-05155-0
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Zelenka, Zdeněk
Kouzelník Žito

Praha: Edice ČT, 2018, 1. vyd., 144 s.,
299 Kč
Výpravná a jímavá pohádka o spravedlivém Žitovi, který se musí rozhodnout, zda
obětovat svůj život, a zachránit tak svou
milovanou, anebo žít věčně ale v pekle.
ISBN 978-80-7448-081-2

PRO D ÍVK Y
Greenová, D.L.
Ranč Stříbrný poník: Bublina

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 169 Kč
Terezka a Míša rády jezdí na ponících. A teď se připravují na svůj první
jezdecký závod v životě. Těší se, ale
také se tak trochu bojí. Potom se na
ranči babičky Stříbrné objeví dívka
jménem Alžběta, která si přivede
vlastního poníka.
ISBN 978-80-264-2226-6

Heinrich, Finn-Ole;
Flygenringová, Rán;
Klabanová, Kateřina
Svéhlavíny S. 2 – Čekání na
zázrak

Praha: Práh, 2018, 208 s., váz. 279 Kč
Dosud u nás neobjevená, avšak
vysoce ceněná kniha pro děti plná
energie, představivosti i uvěřitelných
emocí. Hrdinka, se kterou se všechny
holky rebelky ve věku od 10 let mohou ztotožnit.
ISBN 978-80-7252-777-9

Neuhausová, Nele
Šarlota a vysněný kůň 3: Nečekaný host

Brno: CPress, 2018, 240 s., váz. 199 Kč
Šarlotin sen se konečně proměnil ve
skutečnost: s hnědým valachem Won
Da Piem jsou skvělý tým a zkrátka nerozlučná dvojka. Nový učitel jezdectví
je úplně super a Šarlota s tlukoucím
srdcem očekává návštěvu svého tajného idola Thierryho!
ISBN 978-80-264-2223-5

PRO K LUK Y
Martincová, Jana
Desatero pro kluky

Babyonline, 2018, 140 s., brož. 434 Kč
Desatero pro kluky – jak na pubertu,
holky i sex. Tentokrát ve formě blízké
komiksům s mnoha návodnými obrázky, protože vás, milí mladí pánové,
nechceme trápit přílišným čtením.
ISBN 978-80-907132-0-8

Kostka, Petr
Proč se říká…? Ječí jako Siréna…
a další známá úsloví

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 64 s.,
199 Kč
Možná vás už někdo počastoval slovy: „neječ jako Siréna“. Odkud se ale
toto přirovnání vzalo? Srozumitelnou
odpověď najdete v této knize.
ISBN 978-80-253-3927-5

Pichon, Liz
Tom Gates – Můj libovej svět

Praha: Brio, 2018, 256 s., brož.
249 Kč
Tom Gates toho má ažaž – hodně
kreslí, má s kámošem kapelu (no, tak
rozhodně už maj název), fakt vynalézavě prudí svou otravnou ségru,
louská komiksy, snaží se zapůsobit na
Amy Porterovou...
ISBN 978-80-7529-724-2

SCI-FI, FANTASY
Blacková, Holly
Krutý princ

Praha: CooBoo, 2018, 420 s., brož.
349 Kč
Jude bylo sedm, když jí zabili rodiče
a unesli spolu se sestrami na proradný dvůr víl. O deset let později
ale netouží Jude po ničem jiném než
patřit mezi víly. A to i přes to, že je
smrtelná.
ISBN 978-80-7544-666-4

Blade, Adam
Equinus, neživý hřebec – Beast
Quest (20)

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd.,
169 Kč
V druhé výpravě do Zapovězené
země musí Tom a Elena najít další
kus kouzelného amuletu, který stráží
Equinus, neživý hřebec. Equinus nezabíjí, je mnohem zákeřnější.
ISBN 978-80-000-5243-4

Křesťanová, Dominika;
Reeve, Philip
Smrtelné stroje

Praha: Mladá fronta, 2018, 314 s.,
245 Kč
Představte si, že žijete v Londýně daleké budoucnosti, který se pohybuje
prostorem pomocí motorů a kol a požírá jiná města. A co když vypadnete
ze svého rodného mobilního města
do zlověstného neznáma?
ISBN 978-80-204-5140-8

PRO M L ÁD E Ž
Butlerová Hillestad, Dori
Strašidelná knihovna – Duch
přichází v pět

Praha: Fragment, 2018, 128 s., 149 Kč
Kaz není obyčejný kluk, je to duch.
Klárka zas není obyčejná holka – dokáže totiž vidět duchy. Jejich detektivní kancelář je proto jako stvořená pro
řešení zapeklitých záhad!
ISBN 978-80-253-3929-9

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Kalicky, Anne
Smiley – Mám se skvěle

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 216 s.,
269 Kč
Milý příteli z budoucnosti, malý klenot,
který držíš ve svých rukou, je zápisník geniálního autora jménem Max, tedy mě?!
Jasně, je mi zatím teprve 11 let, mám ale
v úmyslu se nesmazatelně zapsat do historie a stát se hrdinou své doby.
ISBN 978-80-264-2213-6

Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze jsou
zařazovány tituly těch nakladatelů, kteří se SČKN uzavřeli
smlouvu o plnění nabídkové
povinnosti vůči knihovnám.

nevídaná dobrodružství nevšední, ba přímo
spektakulární, bezmezně ohromující

sedm dní
k přežití

svéhlavíny s.

Finn-Ole Heinrich, ilustrace: Rán Flygenringová

Nathalie Bernardová

Moje království nadranc (1. díl z třídílné série)
Čekání na zázrak (2. díl z třídílné série)

Mrazivý thriller z hloubi
kanadských lesů.

269 Kč
279 Kč

je těžké být lvem
Uri Orlev, ilustrace: Yossi Abulaﬁa

Poutavý příběh pro děti od 8 let
od držitele Ceny Hanse Christiana
Andersena

269 Kč

Dobré knihy na Vánoce z produkce
nakladatelství Libri můžete objednat
SLOVNÍK
na www.libri.cz nebo zakoupit přímo
v redakci Neklanova 27, Praha 2.
Německo

D Ě J I N Y

S TÁT U

átu

HERALDIKA
NA MINCÍCH
A MEDAILÍCH

Být dívkou v Afghánistánu znamená být odsouzená k neuspokojivému
životu. Jak píše Nordbergová: „Jeden druh dětí přichází na svět se slibem
vlastnických práv a světa, který je očekává. Ten druhý se narodí s jediným
přínosem, který může být přísně omezený a regulovaný: schopností
jednoho dne porodit syny.“ V nejlepším případě je být dívkou považováno za zklamání. V tom nejhorším je to ponížení, které si žádá zoufalá
opatření.

Michal
Vitanovský

Razia Igbal, The Independent

Tato fascinující studie vnáší nové světlo do toho, jaké je být ženou
v zemi, která byla v roce 2011 prohlášena za nejhorší zemi na světě pro
život žen. Nordbergová vysvětluje, že „je povinností každé vdané ženy
rychle porodit syna – je to zásadní účel jejího života a pokud ho nesplní,
v očích ostatních je s ní něco jasně v nepořádku“. Kniha vykresluje
portréty žen, které se snaží vzít život do vlastních rukou jakýmkoliv
dosažitelným způsobem.
Anita Sethi, The Guardian
„Tajný život afghánských dívek“ nevyhledává stereotyp utlačovaných
žen zahalených v burkách, které potřebují záchranu, ale spíše ukazuje
Afghánky jako aktivní ženy, které se snaží najít směr v kultuře, jež je
znevýhodňuje, a které se snaží využít svých omezených možností pro
získání svobody a nezávislosti.
Rachel Newcomb, The Washington Post

MIGRACE
MĚNÍ NÁŠ SVĚT
EXODUS JAK

ČESKOSLOVENSKO

V rodině, kde jsou jen dcery, se dává do pohybu podvod, který sdílí
celá rodina i sousedé – jedna z dcer se promění v chlapce. Ostříhají jí
vlasy, dostane kalhoty a voilà, malý kluk má neomezený vstup do světa
mimo domov, nezahalené vlasy, žádný doprovod a co je nejdůležitější
– rodina už není zahanbena, protože mít nejméně jednoho chlapce je
pro pověst a reputaci rodiny povinnost. V opačném případě pro ni mají
ostatní jen pohrdání.

JENNY
NORDBERGOVÁ

Michal
Vitanovský HERALDIKA NA MINCÍCH A MEDAILÍCH

Michal Vitanovský (* 1946) je přední český medailér a sochař. Věnuje
se zejména tvorbě mincí a medailí, ale také insignií, řádů a vyznamenání. Je autorem např. československého Řádu T. G. Masaryka (1990),
českého Řádu bílého lva (1994), mnoha pamětních mincí, primátorských, rektorských či děkanských řetězů. Jeho díla jsou zastoupena
v řadě významných muzeí a galerií. Rozsah zájmu je však ještě širší – v roce 2004 vydal Encyklopedii kachlů v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku (společně s Č. Pavlíkem), v roce 2006 publikaci Pyšelská
heraldika a v roce 2014 Stavební dějiny Pyšel. O zálibě v erbech a heraldice svědčí i právě vydávaná práce.

Tajný život af g hánských d ívek

SKO

Slovník německy píšících spisovatelů po více než třiceti letech navazuje na Slovník spisovatelů německého jazyka z produkce nakladatelství Odeon. Je tak
doplněna rozsáhlá edice Slovníků spisovatelů, vycházející v nakladatelství LIBRI již od roku 1996. Autorský kolektiv pod vedením Viery Glosíkové a Milana
Tvrdíka tvoří zástupci několika generací současných
germanistů. Dílo představuje německy psanou literaturu od jejích počátků až po současnost. Slovník je
vzhledem k rozsáhlosti koncipován do dvou svazků,
z nichž tento první zahrnuje autory působící na německém
Abecedně
řazeným
Migrace jeúzemí.
jednou z nejnaléhavějších
a nejkontroverznějších
otázek naší heslům autorů
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být dovoleno migrovat a komu ne? Jaké jsoustudie,
argumenty pro podávající přea proti omezování počtu imigrantů?
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německého písemnictví od jeho počátků
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knize jasně apo
výstižně
vykládá, jaké dopady má migrace na společnost
až dova ktéto
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autor
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Zároveň
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a uvádí
vysvětluje problém migrace ze tří perspektiv – z perspektivy migrantů
samotných, dále těch,
kteří zůstávají ve své
vlasti a nakonec z perspektivy
do dobového
kontextu
jednotlivé
literární programy,
obyvatel zemí, které migranty přijímají.
významné
literární
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Exodus potvrzuje, jak zásadní bude migrační politika ve světě, a zároveň
gie, spisovatelské
organizace
instituce a upozorňuje
navrhuje řešení, která by pomohla
zrychlující se migracia
zvládnout.
Kniha nabízí provokativní a velmi výstižnou analýzu problému, který se
na proměny
literárněvědné terminologie v jednotlidotýká nás všech.
vých Zobdobích
a epochách. Nabízí tedy stručný vhled
RECENZÍ:
„Paul Collierněmecké
je jedním z nejhloubavějších
ekonomů, jeho knihy
důsledně
do vývoje
literatury,
v němž
nebylo možné
osvětlují a provokují. Exodus není výjimkou.“
ji úplně
oddělit od dalších literatur německého jazyThe Economist
ka (rakouské,
švýcarské
německé
z českých zemí),
„Paul Collier nabízí vyčerpávající,
pronikavouaa dobře
napsanou bilanci
všech pro a proti migraci, a to pro přijímající společnosti, společnosti, které
jimž bude
druhý
svazek
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ztrácí, i pro migranty
samotné. Exodus
je kniha, kterou
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Robert Putnam, Harvard University

NĚMECKY
PÍŠÍCÍCH
S P I S O VA T E L Ů

EXODUS
Paul Collier

„Paul Collier to udělal znovu. Exodus je jeho nejnovější snahou vystavit společenská tabu přímým otázkám, které se většina jiných vědců zdráhá položit…“
Robert B. Zoellick, bývalý prezident Světové banky
ISBN 978-80-7277-557-6

Jindřich Dejmek
a kolektiv

Vázaný výtisk 690,- Kč

Č e n ě k P av l í k

VELKÝ
Čeněk Pavlí k

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu vznikla publikace, kterou
zpracoval kolektiv renomovaných českých
a slovenských historiků. Zachycuje dějiny
republiky od první světové války (tedy ještě
před jejím ustanovením) až do rozpadu federace v roce 1992 (s nastíněním následujícího
vývoje obou nově vzniklých států).

ISBN 978-80-7277-560-6

OBRAZOVÝ
ATLAS
GOTICKÝCH
KACHLOVÝCH
RELIÉFŮ

VELKÝ OBRAZOVÝ ATLAS
GOTICKÝCH KACHLOVÝCH RELIÉFŮ

Gotické kamnové keramické reliéfy jsou významnou součástí evropského kulturního dědictví. Jedinečným způsobem přibližují myšlenkový a citový svět našich předků a lze je
z tohoto hlediska považovat za rovnocenné se
slavnější nástěnnou malbou nebo knižní iluminací. Reliéfy znázorňují motivy náboženské,
mytologické, alegorické a fantastické, světské,
heraldické, architektonické a rostlinné. Setkáváme se s tvorbou vyspělou i rustikální, s motivy
obecně známými i dosud uspokojivě neobjasněnými. Prvořadým úkolem atlasu je přehlednou
formou představit podivuhodný svět gotických
a goticko-renesančních kamnových reliéfů v co
největším rozsahu a poskytnout o něm základní
informace. V žádném případě však nejde o dílo
vyčerpávající, mimo jiné i proto, že podstatná
část materiálu dosud nebyla objevena.

Knihy autora vydané v nakladatelství Libri
DIVOKÝ ZÁPAD

I. díl Muži zákona (2001)
II. díl Muži víry (2002)
III. díl Cesta na severozápad (2003)

Ji ř í Čer n í k S T Ř Í P K Y Z A MER ICK ÝCH DĚ J IN

K problematice československých
dějin vyšlo v novém vydání úspěšné
dílo Zdeňka Kárníka ČESKÉ ZEMĚ
V ÉŘE PRVNÍ REPUBLIKY:
1. díl Vznik, budování a zlatá éra
republiky (1918–1929)
2. díl Československo v krizi
a v ohrožení (1930–1935)
3. díl O přežití a o život (1936–1938)

Německo
A DORNO AGRICOL A A NDERSCH A RNIM
BA IERL BAU MGA RT BECKER BRITTING
CAMPE CZECHOWSKI CZEPKO DAHN DOMIN
FA LL A DA FASSBINDER FEUCHTWA NGER
GA ISER GEISSLER GEORGE GERSTÄCKER
H ACKER H AGEDORN HEINE HERRM A NN
JACOBI JENDRYSCHIK JUNG K A MINER
K IRSCH K LUGE K NIGGE KOLB KÖNIG
L A A BS L A NG L A ROCHE LENZ LESSING
M A RCHW ITZ A M A RON M AY MUNDSTOCK
NA DOLN Y NEUTSCH NIETZSCHE NOLL
PANNWITZ PA R ACELSUS PA REI POLENZ
R A A BE R A DECK I REM A RQUE REY NKE
SAEGER SEBA LD SCH A LLÜCK SCHILLER

9 788072 775606

Čechy,
Morava,
české Slezsko

Slovník německy píšících spisovatelů
doplňuje rozsáhlou edici vycházející
v nakladatelství LIBRI již od roku
1996. Autorský kolektiv pod vedením
Viery Glosíkové a Milana Tvrdíka
tvoří zástupci několika generací současných germanistů. Dílo představuje
německy psanou literaturu od jejích
počátků až po současnost. Abecedně
řazeným heslům autorů předchází literárněhistorická studie, podávající
přehled vývoje německého písemnictví
od jeho počátků až do období po znovusjednocení Německa, tedy i posledního čtvrtstoletí.

ISBN 978-80-7277-566-8

Při příležitosti padesáti let autorova pobytu ve
Spojených státech nakladatelství Libri vydává soubor esejí, které v minulých letech publikoval časopis Historická revue, vydávaný
Slovenským archeologickým a historickým
institutem v Bratislavě. Jeden z předchozích
redaktorů časopisu navštívil Černíkovu přednášku na téma Generál George Armstrong Custer
a při této příležitosti vznikla spolupráce, která
je dodnes aktivní a poskytuje slovenským čtenářům informace o dramatických událostech či
populárních osobnostech, které se staly nedělitelnou součástí amerických dějin. Jak autor,
tak i nakladatelství Libri věří, že se tato knížka
setká u českých čtenářů se stejným zájmem jako
jeho předchozí práce.

NĚMECKY PÍŠÍCÍCH

JAK MIGRACE
MĚNÍ NÁŠ SVĚT

Paul
Collier
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Z AMERICKÝCH DĚJIN
Ji ř í Čer n í k

ISBN 978-80-7277-565-1

Vázaný výtisk
290 Kč

nakladatelství triton
alzheimer
Rodinný průvodce
péčí o nemocné
s Alzheimerovou chorobou
a jinými demencemi
Nancy L. Mace, MA,
Peter V. Rabins, MD, MPH
Kniha je základním zdrojem informací pro ty, kteří
pečují o nemocného s Alzheimerovou chorobou ne
bo jinou formou demence. Pomáhá členům rodiny
a pečovatelům čelit problémům, které při onemocnění vyvstávají, řešit je a zároveň se
vypořádat s vlastními emocemi a potřebami.
Vedle toho, že kniha předkládá řadu praktických návodů k péči a seznamuje čtenáře
s výsledky nejnovějších výzkumů příčin onemocnění, s možnostmi prevence i podpůrné
léčby, obsahuje rovněž nové informace o
• pomůckách, které lidem s demencí zjednodušují život a činí jej bezpečnějším,
• strategiích, jak oddálit behaviorální a neuropsychiatrické symptomy,
• paliativní péči, hospicové péči, trvalé plné moci a opatrovnictví,
• demenci následkem traumatického poranění mozku,
• výběru zařízení s rezidenční péčí,
• podpůrných skupinách pro pečovatele, přátele a členy rodin.
432 str., brož., 399 Kč

Pradědova válka
Libor Michalec
Před více než deseti lety
našel Libor Michalec na
půdě dědečkova domu
bednu s „pokladem“ – do
pisy z první světové války.
Posílal je praděda František
Michalec své ženě Anně
v letech 1914–1918 téměř
denně. František Michalec
velel zásobovacímu oddílu
a bojů se přímo nezúčastnil.
O to zajímavější jsou jeho
postřehy z týla. Kvůli cenzuře nazývá palbu dělostřelectva „muzi
kou“, píše, jak připravit koně na veterinární prohlídku, jak se chovat
při setkání s vlky nebo o schopnostech kuchařů. Popisuje válečné
Vánoce i dvě manželčiny návštěvy za frontovou linií. „Svou“
válku také fotografoval. Na snímcích defilují zásobovací kolony
v krkolomných kopcích, koně, civilní obyvatelstvo a vojáci – jak se
holí, vaří v polní kuchyni nebo koupou v řece Sávě.
Výběr z korespondence a fotografií doplnil Libor Michalec vlast
ními postřehy z putování v pradědových stopách a obohatil
připomínkou některých ikonických momentů první světové války.
224 str., brož., 289 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz

Vánoční čtení, které potěší!
Jak si správně přát 3.0

5865

Pierre Franckh
Kniha „Jak si správně přát“ změnila životy statisícům, dokonce milionům lidí k lepšímu. Je bestsellerem ve více než 22 zemích světa. 7 pravidel uvedených v této nově
doplněné knize lze velmi snadno uplatnit, jsou hravě lehká a zábavná. Díky nim si
mohou čtenáři splnit svá přání. Nově je publikace obohacena o nejnovější poznatky
z oblasti výzkumu mozku, které podávají důkaz o tom, že tato pravidla opravdu
fugují. Navíc můžete své zkušenosti a zážitky sdílet s ostatními prostřednictvím aplikace EW 3.0. Každý den můžeme změnit svůj život! Kdy začnete Vy?

192 stran, vázaná, 339 Kč

Přejte si jednoduše, ale úspěšně!

3846

Pierre Franckh
Kniha je pokračováním autorovy nejprodávanější knihy „Jak si správně přát“.
Pierre Franckh v ní ukazuje, jak se i opravdu velká přání mohou vyplnit, jaké
jsou běžné chyby při přání si a jak se jich vyvarovat. Navíc jsou přidány příběhy
lidí, kteří si úspěšně přáli zdánlivě nemožné. Autor odpovídá na často kladené
otázky, podává praktické rady a navrhuje nejlepší formulace, jakými si přát. Píše
rovněž o svých velmi osobních zkušenostech a o tom, jakými slovy si přál svou
ženu, svůj dům, peníze a úspěšnou kariéru.

176 stran, vázaná, 229 Kč

Radikální krása

5852

Deepak Chopra, Kimberly Snyder
Nechtěli byste se cítit krásnější, zdravější a energičtější, než kdykoliv předtím? Deepak Chopra, průkopník integrativní medicíny a autor mnoha
bestsellerů, a Kimberly Snyder, hollywoodská superstar v oblasti výživy a autorka bestselleru podle New York Times „Detoxikace pro krásu“ (ANAG,
2015), nabízejí praktické tipy, nástroje a potraviny, které vám umožní dosáhnout vašeho nejvyššího potenciálu krásy a zdraví.

352 stran, brožovaná, 369 Kč

Biologie víry

5842

Bruce H. Lipton
Autor v knize odhaluje tajemství, že můžeme změnit svou biologii – tedy naše tělo
i mysl – díky svému uvědomělému chování a myšlenkám. Jak si sám ověřil na vlastním životě i na mnoha pokusech, to, co nás zásadním způsobem ovlivňuje, není
naše DNA, jak si dosud vědci mysleli, ale buněčná membrána, skrze niž se do buňky
dostává vše potřebné, od výživy, léků až po stresové hormony. Autor ukazuje v této
převratné knize, že tedy nejsme bezbrannými oběťmi zděděných predispozic (ať už
obezity či rakoviny), ale máme možnost stát se do značné míry „pány“ svého života!

288 stran, vázaná, 349 Kč

Líbánkový efekt

Celý sortiment
již vydaných knih
nakladatelství ANAG
najdete
ve všech dobrých
knihkupectvích
po celé ČR.

5612

Bruce H. Lipton
Líbánkový efekt: stav blaženosti, vášně, energie a zdraví vyvěrající z obrovské lásky,
kdy jste vesmíru vděční za to, že jste naživu. Vzpomeňte si na nejúžasnější milostný
vztah svého života – ten s velkým V, ve kterém jste byli až po uši. Bylo to období
plné upřímné blaženosti, pevného zdraví a dostatku energie. Bruce Lipton vás naučí
zažívat líbánkové okamžiky stále znovu. Svým výmluvným a čtivým stylem popisuje
vliv kvantové fyziky (dobrých vibrací), biochemie (lektvarů lásky) a psychologie (vědomé i podvědomé mysli) při vytváření a udržování láskyplných vztahů.

152 stran, vázaná, 279 Kč

anag@anag.cz I 585 757 411 I www.anag.cz

KNIŽNÍ TIPY
NA VÁNOCE

Ilustrovaný
životopis muže
mnoha umění
i tváří

Nebloudíme, necháváme se vést...
Vydejte se na dobrodružnou cestu
s Vandráky Vagamundos!

Devadesátková nostalgie a střípky
ze života známé herečky a blogerky
Marie Doležalové

Vzpomínky a postřehy
moderátora populární talkshow
Všechnopárty

Strhující a smyslný román
o událostech z roku 1968 od
autora bestselleru Skleněný pokoj

www.albatrosmedia.cz

rozhovor

s Markétou Zahradníkovou

DUCHOVNÍ LITERATURY PRO DĚTI JE MÁLO
Markéta Zahradníková má na svém kontě velmi úspěšnou knihu Postel
hospoda kostel, kterou napsala společně s římskokatolickým knězem
Zbigniewem Czendlikem. Její druhá kniha je věnována dětem, jmenuje se
Kryštofovy nebetyčné maléry a opět tu velkou roli hraje víra. Hlavním hrdinou je totiž malý anděl Kryštof, který ale není žádný svatoušek, jde z jednoho nebeského průšvihu do druhého.

Proč jste se po knížce Postel hospoda kostel pustila
do úplně jiného žánru, do dětské literatury?
Přemýšlela jsem, co bych psala dál, a připadalo mi,
že na knížku pro děti bych si mohla troufnout. Jednoduché to ale samozřejmě nebylo. Já když se pro něco
rozhodnu, přistupuju k tomu jako manažer, musím si
stanovit strategii a všechno si poskládat. Proto jsem
si našla paní, která učí tvůrčí psaní, a chtěla jsem, aby
mi poradila, jak na to.
Řekla mi, abych si udělala jakýsi autorský deník
a každý den si napsala,
co mě napadne, postavy, charaktery… Jenže
já si k tomu sedla a brzy
jsem zjistila, že tenhle
systém pro mě není, že
buď budu psát deník,
nebo knížku. A tím skončil vědecký přístup, jak napsat knihu, a začala jsem si
v tom bloudit sama.
Věděla jste od začátku, že to budou příběhy malého
anděla?
To jsem věděla. Věděla jsem, že chci napsat o andělovi, který chodí do školy, o nebi a o tom, že se věci dějí
nahoře i dole. Na tomhle základě jsem si začala vymýšlet příhody a najednou mě začalo bavit to pomyšlení, že si můžu s postavou hrát, že si s ní můžu dělat,
co chci, a samo to začalo košatět. Po čtyřech měsících
intenzivního psaní jsem to přinesla do vydavatelství
Argo, které ale na takový žánr nemělo edici. Doporučili mi vydavatelství Triton, které se zaměřuje právě
na duchovní literaturu. Vydavatel Standa Juhaňák
si to přečetl a řekl, že se už rok modlí, aby mu bůh
poslal autora, který napíše něco o andělech pro děti,
a chtěl to hned vydat. Bylo to zajímavé setkání, přestože jako lidé jsme úplně rozdílní, duchovní věci nás
spojily. On je ortodoxní katolík a já jsem věděla, že
text pohlídá, abych se v něm v tomto ohledu nedopustila nějakých chyb.

Jaké byly reakce, když knížka vyšla?
S kým jsem mluvila, toho to bavilo. Někdo mi
říkal, že to je trochu Čapek, trochu Poláček.
Nejspíš ve mně někde je to, co jsem jako dítě
četla, právě Čapka nebo také Steklače, Pippi
dlouhou punčochu, Mikulášovy patálie nebo
Káju Maříka. Tohle všechno asi psaním vyplulo
na povrch. Žádný reprezentativní průzkum
mezi dětmi nemám, jen reakce od známých.
Pro dceru mé kamarádky, která chodila do třetí
třídy, to byla první knížka, kterou sama přečetla,
a moc se jí to líbilo. Vím, že jejímu úsudku můžu
přikládat váhu, protože jí maminka odmalička
čte, a je tedy způsobilá to hodnotit. Pochopila
příběh a byla prý nadšená ze závěru, že to dopadlo
tak, jak si přála. Mám taky ráda ten pocit, když dočtu
knížku a dopadne podle mého.
Komu je příběh určen? Jak starým dětem?
Je to asi tak pro desetileté dítě, ale vím, že to čtou
i dospělí. A určen je všem, nezáleží na tom, jak
čtenář přistupuje k víře. Knihkupectví jsou v poslední době zavalena Malým poseroutkou a příběhy podobného ražení, tohle je něco úplně jiného.
Doufám, že rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti četly
něco, co má hlavu a patu, si k téhle knížce cestu
najdou.
Jaká je u nás konkurence v duchovně zaměřených knížkách pro děti?
Duchovně laděných
knížek pro děti je málo.
Věřící lidé jim v podstatě nemají co číst. Ve
světě jsou autoři, kteří
takovou literaturu píší,
ale u nás ne. Obecně
myslím, že současná
česká literatura pro děti
je problém. Moc jí není.
Ladislav Špaček napsal
Dědečku, vyprávěj, což
je ale taková didaktika,
hodně se prodává Žáček, Steklač, to jsou trvalky, a z novějších věcí
pak třeba Lichožrouti.
To byl podle mě poslední úspěšný domácí titul
pro děti.

Nemáte tedy v šuplíku další dětskou knížku?
Knížku píšu, ale není pro děti, je to ženský román.
S Kryštofovými nebetyčnými maléry mám ale ještě záměry, protože nechci, aby zapadly. Ráda bych knihu vydala v Polsku, kde vyšla i Postel hospoda kostel, a mám
tam tedy díky tomu kontakty. Moc by se mi líbilo dát jí
anglický překlad. To je můj sen. Na dětské knížce mě
baví, že je to trvalka, nestárne tak rychle jako literatura
pro dospělé. Na jedné dětské knížce může vyrůst i několik generací dětí. Vydavatel už se mě ptal, kdy bude
pokračování, a některé děti také, tak uvidíme.
JANA MARXTOVÁ

PEREL

Ludmila Šolcová

pohládky

ISBN 978-80-270-3441-3
formát A4 ,vazba V4, počet stran 236

550 Kč

PEREL jsou pohádky plné podobenství,
tajemna, jemné přívětivosti i satiricky
vyostřené obyčejnosti a ukřičené nepatr
nepatrnosti. Hlavně jsou ale nevšední, záměrně
stylisticky i slovně rozmanitou a mnoho
mnohomluvnou hrou s krásou českého jazyka,
která pohladí a rozesměje.
Psí a zároveň lidské charaktery na sebe be
berou čtyři přátelé: rotvajler Ruda Ukousu
Ukousucho, Půdlice Štrůdl, Jozepčík Podržpacka
a doga Meruna Natvrdlá. Spolu se svými
lidmi a dalšími pohádkovými bytostmi
prožívají nejen všední, často absurdní re
realitu, ale vytváří si i snové světy plné fanta
fantazie. V neposlední řadě rozjímají o smyslu
své vepsí existence.
Knihu je možné zakoupit přes e-shop vydavatele,
na kterém také naleznete podrobnější info o knize.

108 ilustrací

www.sofaartstudio.cz

www.pav e lme rv art. c z
Alexej Fjodorovič Losev

Vladimir Solovjov
a jeho doba
Vázaná, 145 x 210, 616 stran, 499 Kč

Kniha A. F. Loseva představuje první ucelený
životopis Vladimira Solovjova – filosofa, teologa
a nejvýraznějšího ruského myslitele 19. století.
Autor podrobně rozebírá Solovjovovy filosofické,
náboženské, sociální a politické názory, věnuje se
jeho vztahu k římskokatolické církvi, obviněním
z panteismu, ekumenickým názorům a kritice ruského státu. Důkladná analýza všech Solovjovových děl přináší vhled do základních myšlenkových koncepcí jeho učení. Životní pouť filosofa autor začleňuje
do panoramatického přehledu kulturního a společenského vývoje Ruska té doby.

František Kšajt

Malování se slečnou K.
Brožovaná, 140 x 205, 230 stran, 249 Kč

Kniha přináší minipříběhy – řečeno filmařskou
mluvou – nasnímané z žabí i ptačí perspektivy. Pestrými záběry nám František Kšajt
umožňuje nahlédnout do nesnadného života
autistické dospívající dívky. Poskytuje vhled
do své šest let trvající arteterapeutické práce.
Neváhá podívat se na citlivé období puberty,
ve kterém dívka malováním získává větší sebevědomí, zbavuje se svých úzkostí a strachů.
V doslovu autor formou rozhovoru poskytuje
prostor matce k vyjádření emocí, názorů a zkušeností. Knížka tím dostává další užitečný rozměr. O důvod víc si ji přečíst.
Jak výstižně napsala Marie Lhotová v předmluvě: „Autor sepsal literárně své
zkušenosti nejspíše pro ty, kdo se dostávají do kontaktu s nějakou podobou
poruch autistického spektra, ale i pro všechny ty, kteří si rádi přečtou nevšedně
napsaný zajímavý příběh jednoho člověčího osudu.“

Šárka Bubíková

Zrnka soli
Brožovaná, 135 x 200, 180 stran, 189 Kč

Román Zrnka soli skládá ze střípků vzájemně se
prolínajících příběhů mozaiku historie jednoho
fiktivního evangelického sboru. Příběhy vypráví
řada postav, mnohdy oddělených časem, ale vždy
propojených místem. Jak obstáli v nelehkých životních situacích? Dokázali si přitom zachovat
víru a lidskou důstojnost? Jak osobní vztahy ovlivňovaly dějiny celého společenství? Jak si vedli
místní statkáři a kdo stál u založení sboru? Jak se
odvíjejí osudy farářky v době totality? Kam přivede pátrání po vlastních kořenech
křehkou umělkyni? ¨

Duchovní bestseller
Davida R. Hawkinse,

který vás provede
vysokými úrovněmi vědomí.
www.pravda.je

Robert Wudy

Nové pověsti
Brožovaná, 155 x 230, 132 stran, 139 Kč

Básnická prvotina Roberta Wudyho sestává
z pěti oddílů: Ikaros Fénix, Praha, Melandor
a Malfiora, Žrout mateřských znamínek a Věčný
prenatál. Už některé z těchto názvů naznačují
autorovu svrchovanou básnickou imaginaci,
svět, v němž „Můry a Múzy uprostřed velké
noční hlídky dmou v tanci“ a „ticho vykuchané zavládá v krvi a mléce zrození“.

MINISTERSTVO VARUJE:
ČTENÍM TÉTO KNIHY
ZABÍJÍTE SVÉ EGO

O svátcích s knihou...

novinka
JOHN MCCAIN, MARK SALTER

KRESSMANN TAYLOR

JAN VÁVRA

DOBRÉ ČASY, SPRÁVNÉ CÍLE, SKVĚLÉ BOJE
A DALŠÍ DŮVODY K VDĚČNOSTI

Pozoruhodné dílo, které
přečtete za hodinu, ale
bude ve vás doznívat ještě
dlouho poté.

Příběh osudové lásky, kterou
zabila síla národních pohádek.
Kniha je vyprávěním o jedné
z nejtemnějších stránek novodobé české historie, o níž se
dosud mlčí, a klade si otázku, kdo
jsou viníci masakru u Postoloprt.

NEPOKOJNÁ VLNA:

„Toto hloubavé rozloučení, které McCain předkládá, není
na rozdíl od ostatních šesti knih, které společně se Salterem napsali, určeno pro voliče. Je určeno pro dějiny…”
James Hohmann, The Washington Post

ADRESÁT NEZNÁMÝ

Nyní také jako audio CD.

HUSITÉ U POSTOLOPRT

novinka
SANA KRASIKOVOVÁ

RACHEL CORBETT

DESMOND MORRIS

Příběh matky a syna je zároveň
příběhem dvou zemí svázaných
ve vzájemném tanci; milostným
příběhem a špionským thrillerem.
Je zapomenutou minulostí celé
generace Američanů, kterou opustila jejich vlast.

Příběh Rainera Marii Rilkeho a Augusta Rodina

Na základě autorových osobních
znalostí o surrealistických umělcích
zachycuje tato kniha jejich životní osudy, výstřednosti a často komplikovaný
milostný život, bohatě doprovázena
72 fotograﬁemi umělců a jejich děl.

PATRIOTI

MUSÍŠ SE PROMĚNIT

Okouzlující a talentovaná Newyorčanka
s českými kořeny vypráví o přátelství
dvou mužů a jejich vlivných úvahách
o umění a kreativitě, jimiž mohou Rilke
s Rodinem inspirovat i současnou generaci.

ŽIVOTY SURREALISTŮ

www.knihy-bourdon.cz
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JAN VAN HELSING
WHISTLEBLOWER
Autoři interviewovali v této knize šestnáct whistleblowerů, kteří odhalují skutečnosti a souvislosti
mimo jiné u následujících témat: Co se skutečně
děje v německých zařízeních pro azylanty? Je
Spolková republika Německo stát, nebo ﬁrma?
V lékařství jsoupotlačovány nejen alternativní
terapie, ale dokonce i některé terapie klasické
medicíny! Jak získávají tajné služby údaje od
mobilních operátorů? Vysoce postavený zednář
skotského ritu mluví o UFO a cestování v čase.

CO NESMÍTE VĚDĚT 1
Autor odhaluje, tak jako nikdo před ním, propletení ﬁrem
nejmocnějších bankéřských
rodin naší planety, koncept
Mezinárodního měnového fondu a alternativní řešení v hospodářské i sociální oblasti.

JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION
Věříte na náhody? Myslíte si, že je náhoda, když
několik stovek elitních rodin vlastní větší majetek
než zbytek lidstva? Domníváte se, že štěstí, bohatství, peníze a majetek přicházejí k vybraným lidem
jenom náhodně? Existuje několik malých tajemství, která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou
prostým lidem upírána – jedná se totiž o klíč ke
skutečnému úspěchu.
A tato tajemství zůstanou skryta i pro vás, pokud
se ovšem nerozhodnete otevřít tuto knihu...

CO NESMÍTE VĚDĚT 2
USA dominovaly světu více
než sto let, jejich hvězda však
již zapadá. Mocipáni v pozadí
se tomu ale zarytě brání a na
mnoha místech Země inscenují
konﬂikty. Odkud ale pochází
jejich destruktivní vliv na EU?

WWW.ANCH-BOOKS.EU

RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY
Tato kniha se zabývá záhadnými přírodnímijevy a rolí
„tajných společenstev“ ve světě.
Jestliže se zajímáte se o poslední tajemství tohoto světa a
toužíte se je dozvědět přímo od
života – je to VAŠE.

DOMÁCÍ CVIČENÍ

unikátní edice knih pro cvičení na doma
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STANISLAVA HOLOMKOVÁ
KAMILA ŠTREITOVÁ
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STANISLAVA HOLOMKOVÁ
KAMILA ŠTREITOVÁ
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POSILOVÁNÍ
S VLASTNÍ
VAHOU
A ČINKAMI

POSILOVÁNÍ
S VLASTNÍ
VAHOU
A TRX

OBSAHUJE
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CVIČENÍ

2

POSILOVÁNÍ
S VLASTNÍ
VAHOU
A GYMBALLEM

STANISLAVA HOLOMKOVÁ
KAMILA ŠTREITOVÁ
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STANISLAVA HOLOMKOVÁ
KAMILA ŠTREITOVÁ

POSILOVÁNÍ
S VLASTNÍ
VAHOU

POSILOVÁNÍ
S VLASTNÍ
VAHOU,
KETTLEBELLEM,
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A BOSU
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PLÁNY
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PLÁNY

OBSAHUJE
TRÉNINKOVÉ
PLÁNY

V každé knize najdete popis
provedení cviku, správné
dýchání, tip na zvýšení
obtížnosti a radu trenérky.
Druhá část každé knihy
obsahuje připravené tréninky
a tréninkové plány.
Každá kniha je celobarevná,
vázaná, formát 17x24 cm.
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2019

Doporučená cena 349 Kč/ks.

2019

2019
Nejprodávanější
fitness diáře v ČR

JE VOLBA

J PŘÍBĚH, TVO

TVŮJ STYL, TVŮ

F IT D IÁ Ř

FIT DIÁŘ

FIT DIÁŘ

FIT DIÁŘ 2019 PRO ŽENY
FIT DIÁŘ 2019 PRO MUŽE
JE VOLBA

J PŘÍBĚH, TVO

TVŮJ STYL, TVŮ

F IT D IÁ Ř
KDYŽ NEMŮŽEŠ, PŘIDEJ!

9 788074 023729

ISBN: 978-80-7402-372-9

KDYŽ NEMŮŽEŠ, PŘIDEJ!

88074 023736

: 978-80-7402-373-6

DOMÁCÍ
CVIČENÍ

MOTIVACE VYTRVALOST SÍLA ODHODLÁNÍ TRPĚLIVOST

MOTIVACE VYTRVALOST SÍLA ODHODLÁNÍ TRPĚLIVOST

Každý diář je celobarevný,
vázaný, formát A5.
Doporučená cena 288 Kč/ks.

NOVINKY
a
DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 312 stran | 749 Kč

vázaná | 192 stran | 699 Kč

vázaná | 312 stran | 349 Kč

vázaná | 220 stran | 499 Kč

vázaná | 300 stran | 499 Kč

vázaná | 464 stran | 599 Kč

vázaná | 592 stran | 999 Kč

vázaná | 1 144 stran | 399 Kč

vázaná | 152 stran | 199 Kč

vázaná | 288 stran | 349 Kč

vázaná | 168 stran | 269 Kč

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde uvedené mají charakter
obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.

knižní tipy

NOVÉ PŘÍBĚHY PEJSKA A KOČIČKY SKRYTO VE SLOVECH
Kdo by neznal Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce. Na s citem napsaných příbězích Josefa Čapka
jsme vyrostli všichni a pro mnohé je to téměř nedotknutelná svátost. Autoři Miroslav Graclík a Václav
Nekvapil sice úctu k nestárnoucím příběhům chovají,
ale na druhou stranu se nebáli postavit za myšlenku,
že by si pejsek a kočička po devadesáti letech od svého knižního zrození zasloužili nové příběhy. Nápad
už má dnes konkrétní knižní rozměry a jmenuje se
Nové příběhy pejska a kočičky (vydává MV knihy).
„Kniha Josefa Čapka pro nás byla výchozím bodem a inspirací, zejména slohovou. Kniha má specifický jazyk, který je dětem blízký, a my jsme se snažili jej
zachovat v jeho původní podobě. I příběhy zůstaly podobné, děti i jejich rodiče
v nich najdou zábavu, dobrodružství i poučení. Zápletky i prostředí jsme museli
modifikovat a upravit pro náš moderní věk, ale poselství pohádek zůstává stále
stejné,“ říká jeden z autorů knihy Václav Nekvapil. Na rozdíl od textu, který se
tedy snaží navázat na původní styl, ilustrace se razantně liší. „Dnešní děti jsou
trochu jiné než ty před devíti desítkami let. V dnešní době se na malé caparty
valí animované filmy ze všech stran a nezřídka jsou vytvořeny počítačově. Chtěli
jsme dětem vyjít vstříc bohatě ilustrovanou knihou, která zaujme jak barvami,
tak řemeslným zpracováním,“ říká k ilustracím druhý autor Miroslav Graclík.
Vedle knihy vychází zároveň i audiokniha, na níž se podílela zpěvačka a moderátorka Heidi Janků, která namluvila kočičku, a imitátor a zpěvák Libor Petrů, který propůjčil hlas pejskovi. Herec Michal Gulyáš se ujal úlohy vypravěče
a v dalších rolích uslyšíte zpěvačku Petru Zámečníkovou, její sestru Janu Pospíšilovou, Věru Plavcovou a děti.
JANA MARXTOVÁ

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
www.paulinky.cz
objednavky@paulinky.cz

Nepatřím právě k velkým hlídačům čistoty češtiny, i když
bych kvůli své profesi jistě měla, a s klidem v běžném
hovoru přežívám anglicismy (ale ne všechny) i nějaké
nové výrazy dané počítačovou dobou jako „mailnout“
nebo „sejfnout“. Co mi ale vadí, jsou některé výrazy
v reklamách např. „Jdi do Snickers“. Proto mě pobavilo,
když jsem si pojednání právě o tomto sloganu přečetla
v knize filosofa, historika, učitele, autora a editora PhDr.
Vladislava Dudáka Skryto ve slovech aneb Co nám
slova vlastně říkají (vydává Cattacan). „Je jasné, že ne každá doba má svého Karla
Čapka, ale přece jen je na mě příliš, když podobu budoucí češtiny ovlivňuje reklama,
která nám radí: jít do Snickers. Také bych tvůrcům té reklamy rád poradil, kam mají
jít, a bylo by to jadrně české,“ píše autor s humorem. Podobně vtipně se pustil i do
v poslední době stále častěji používaného loučení „mějte hezký den“, které je vlastně
doslovným překladem anglického Have a Nice Day. „Kdysi jsme si vždy hezký den
navzájem přáli prožít, a proto jsme říkali ‚přeji dobrý den‘. Dnes si přejeme hezký
den mít čili ‚shrábnout si jej‘, s trochou nadsázky ‚vlastnit‘. A v budoucnu nejspíš
i koupit, protože brzy se bude prodávat už úplně všechno: ‚V nabídce máme zcela
nové, a ještě suprovější hezké dny, navíc obohacené vitamíny a aktivními bělicími
enzymy‘,“ zamýšlí se Vladislav Dudák. A takových trefných rozborů českého jazyka
je kniha plná. Autor o češtině a jednotlivých výrazech přemýšlí v souvislostech, objasňuje, co vlastně vyjadřují, proč je používáme a jestli je to tak správně. Jeho úvahy
nad slovy někdy přecházejí až k úvahám nad člověkem a jeho světem. V některých
úvahách převažuje složka jazyková, v jiných ta sociální, v dalších dominuje paradox
a jiné vedou zejména k pobavení. Ať už preferujete poučení nebo zábavu, v téhle
knize najdete obojí a namíchané právě tak akorát.
JANA MARXTOVÁ

nabídka
vydavatelství akcent

Sally Readová

ZÁŘIVÁ TEMNOTA NOCI
Příběh jedné konverze
Příběh autorky, dříve zapřisáhlé ateistky,
je napsán poetickým jazykem, přičemž
svou vlastní zkušenost setkání s Bohem
autorka popisuje velmi výmluvně a přesvědčivě. Intimně prožívá novou lásku
k samotnému Kristu a přijímá víru, kterou předtím odmítala jako bigotní a tíživou.
Váz., 168 s., cena 279 Kč

Představujeme vám závěrečný díl románového cyklu pro
dospívající dívky. Opět v něm nechybí romantika, přátelství
a dobrodružství.
Sophie de Mullenheim
ZAPOMENUTÁ ZÁVĚŤ

Osud celého sirotčince je ohrožen zpochybněním Élisabethiny závěti, díky níž
v něm žijí řeholnice a opuštěné děti.
Podaří se najít ztracený dokument?
Zůstanou Emílie s Konstancií v tomto
posledním dobrodružství věrné sestrám
z Naděje?
Román navazuje na předchozí tři díly: Podepsána Charlotte,
Kde jsi, Élisabeth? a Na dvoře Alexandrově.
Brož., 232 s., 255 Kč

Tel. 568 844 553; e-mail: akcent@vydavatelstviakcent.cz;
www.facebook.com/knihyakcent

www.vydavatelstviakcent.cz

Napište si

Ježíškovi o:
Ruth Ammann, Verena Kast,
Ingrid Riedel (ed.)

Kniha obrazů
Dosud neznámá sbírka obrazů pacientů C. G.
Junga odkrývá netušené pole, kde se prolíná
duše, umění, sny, symboly...exkluzivní dárek
a naprosto ohromující sbírka obrazů a textů.
Irvin D. Yalom

Stávám se sám sebou
Známý terapeut odkrývá celý svůj život,
vzpomíná na rodinu, klienty, kolegy a na
knihy, které napsal.
Marek Kita

Čekání na Vánoce
Krásně ilustrovaná knížka se skládá z 28
„zastavení“ v adventní době, v nichž jsou
představeny postavy Starého zákona.
Timo Parvela

Ella a kamarádi
Další veselá dobrodružství Elly a jejich
přátel, pana učitele a záhadného
spolužáka.

Daniela Krolupperová

Sněhová víla
Poetická vánoční pohádka, kde zlé kouzlo
zlomí jeden malý kluk.

KNIŽNÍ TIPY Z NAKLADATELSTVÍ PASEKA
ZLATÝ DŮM
Salman Rushdie / z angličtiny přeložil David Petrů
Světoznámý prozaik, jehož každé nové dílo
se očekává v předtuše planetární senzace,
napsal první velký román trumpovské éry.
Mnohovrstevnatý příběh, který rámuje vláda
Baracka Obamy a volba prezidenta nového,
vypráví o záhadném magnátovi Neru Goldenovi a jeho třech synech. Mocný muž, jenž je
bývalým společníkem bombajské stavební
a filmové mafie, a právě proto žárlivě střeží

tajemství své minulosti, se stěhuje do luxusního domovního bloku
v newyorském SoHo. Ve svém okolí vyvolává řadu dohadů a fám, nejen kvůli výstřednímu chování či sňatku s krásnou a vypočítavou ruskou emigrantkou. Jedním z těch, kdo se touží o Nerovi dozvědět víc, je
i vypravěč románu, mladý filmař René, kterého láká myšlenka natočit
o rodině a jejích osudech polodokumentární film. Již brzy však má přijít
apokalypsa... Filmová stylizace, noirová atmosféra, popkulturní narážky, hutný děj se spoustou odboček, to vše vytváří velkolepý „ohňostroj
marnosti“ současné zblázněné Ameriky.

ZMIZELÁ PRAHA: NEONY A SVĚTLA REKLAM
Eva Bendová, Václav Hájek
Neony ozářily noční tvář města a vnesly do
jeho ulic tajemství a moderní životní styl. Vábily k návštěvě do obchodních domů. Sváděly
ke vstupu do restaurací. Dotvářely mámivou
atmosféru filmů z dvacátých a třicátých let,
kdy se jejich sláva šířila Evropou a Amerikou.
Staly se symbolem tužeb moderního člověka.

V českých zemích jim vtiskli avantgardní estetiku slavní tvůrci, jako byli
Ladislav Sutnar nebo František Zelenka, a povýšili tak světelnou reklamu o umělecký výraz. Po druhé světové válce se neon stal i nástrojem
propagandy, ale to už jeho sláva postupně upadala až k dnešnímu zapomnění. Archivní fotografie, film a časopisecky publikované návrhy
z doby zlaté éry neonu jsou pramenem knižního zpracování tématu
v dalším svazku edice Zmizelá Praha.

NOČNÍ OCEÁN
Paul La Farge / přeložil Petr Kotrle
Doktorka Marina Willetová to vůbec nemá
lehké, její manžel Charlie si totiž vypěstoval
závislost na autorovi hororů H. P. Lovecraftovi.
Zejména je fascinován událostmi z léta roku
1934, kdy samotářský spisovatel strávil dva
měsíce se svým mladým fanouškem Robertem
Barlowem. Co ty dva spojovalo a co k sobě cítili? Když už si Charlie myslí, že hádanku vyřešil,

vypukne skandál a on zmizí. Policie to označí za sebevraždu, ale Marina této verzi nevěří. Ve snaze zjistit pravdu se vydává po manželových
stopách, které ji zavedou nejen k Futuriánům, skupině mladých autorů
science fiction, ale i k Williamu S. Burroughsovi nebo k takzvanému Erotonomikonu, jenž je považován za intimní deník samotného Lovecrafta. Ať už patříte k vyznavačům díla mistra hrůzy z Providence, nebo se
setkáváte s Lovecraftovým jménem poprvé, téhle románové pokloně
psychiatrii a pulp fiction podlehnete dřív, než řeknete Cthulhu.

MS. MARVEL: (NE)NORMÁLNÍ
G. Willow Wilsonová / přeložila Anna Křivánková / vydalo nakladatelství Paseka společně s nakladatelstvím Crew
Spolužačka, ségra, superhrdinka. Ms. Marvel
je příběhem teenagerky, která si hledá svou
cestu. A jen tak mimochodem získá nadlidské
schopnosti, které změní celý její život. Představte si, že se ze dne na den octnete ve světě Marvelu po boku Spider-Mana, Iron Mana

a dalších oblíbených hrdinů. Jak s novou mocí naložíte, jak si získáte
respekt osobností, které zbožňujete? Šestnáctileté Kamale Khanové se
přesně tohle přihodí, ale zároveň nezmizí starosti, jaké řeší každý puberťák. Musí zvládat školní povinnosti i zamotané vztahy a chce žít svůj
život jinak, než by si přáli její rodiče. Sice má superschopnosti, ale furt
může dostat zaracha.

HILDA A PIDILIDI
Luke Pearson, Stephen Davies / přeložila Martina Knápková
Tohle je Hilda, průzkumnice, dobrodružka
a fanynka kamenů. Na světě má nejradši dvě
věci: svůj skicák a psa Větvíka. Tedy, na světě
má nejradši tři věci: svůj skicák, psa Větvíka a maminku. Pardon, na světě má nejradši
svůj skicák, psa Větvíka, maminku a všechny nadpřirozené bytosti a příšerky, které žijí
u nich v údolí. Hildina dobrodružství nejprve

uchvátila čtenářky a čtenáře komiksů, poté vznikl animovaný seriál
od Netflixu a nyní je tu knižní série. Prožijte s Hildou znovu její první
setkání s trollem nebo s párem zamilovaných obrů. Pro skalní fanynky
a fanoušky nabízí kniha desítky nových ilustrací a rozšíření smyšlené
krajiny, do které se tak rádi vracíme. A pokud jste o Hildě nikdy neslyšeli, máme pro vás dvě otázky: Na co čekáte? A bolí oči hodně, když
člověk poprvé vyleze z jeskyně?

Eva Papoušková, Galina Miklínová

Kolektiv

Cílovníci

Sto — Naše rodinné album

Humorná i dobrodružná knížka o klucích,
ze kterých vyrostla skvělá generace. Vynikající
stavitel, slavný filmový režisér, a dokonce
prezident, kterého zná celý svět – ti všichni
se v mládí sešli v poděbradské koleji.

Do vyprávné publikace se vešlo sto let,
sto fotografií a sto komentářů zajímavých
osobností. Připomene či odhalí, co podstatného
se událo v každém roce existence naší země
od vzniku Československé republiky.

Sedmkrát upadnout,
osmkrát vstát
Autor bestselleru A proto skáču se snaží, aby
společnost na lidi s jakýmkoli postižením pohlížela
především jako na lidské bytosti. Čtenář okusí, jak
složitě se autista vypořádává s věcmi, které my
považujeme za samozřejmé.

Emeran Mayer

Druhý mozek
Naše pocity, rozhodování, zdraví a pohoda
procházejí střevem. Druhý mozek je revoluční
a provokativní zprávou o rychle se rozvíjejícím
oboru a zároveň praktickým průvodcem
o propojení naší mysli s trávicí soustavou.

paseka.cz • facebook.com/pasekanakladatelstvi • instagram.com/knihypaseka

Naoki Higašida

POD STROMEČEK PATŘÍ KNIHA
Vybírejte z široké nabídky knih vydavatelství Zoner Press
fotograﬁe / graﬁka / kreslení / malování / hobby / osobní rozvoj / životní styl

Kreslete a malujte se
zkušeným lektorem,
umělcem a pastelistou
Michalem Janovským.

Žádné mandalové
vymalovánky, kterých je
na našem knižním trhu
spousta, ale konečně
praktická kniha, se kterou
díky podrobným výkladům
odhalíte své nitro
a poznáte sami sebe.

Jedinečná publikace k makro
fotograﬁi nabízí netradiční pohledy
na obyčejné věci/zvířata a ukazuje
nám, že správně vyfocená makro
fotograﬁe může působit až
kouzelně.

Na trhu je spousta knih,
které o sobě tvrdí, že jsou
kompletní průvodci.
Tato JE! Je určená jak
majitelům kompaktů,
tak i zrcadlovek.

www.zonerpress.cz
Vydavatelství
Zoner Press
tel.: 532 190 883
e-mail: knihy@zoner.cz
Nové sady 18, 602 00 Brno

TIP NA
VÁNOČNÍ DÁREK

www.kartograﬁe.cz

a
zem pisná map
ně země
Česko, obecně

18 mapových listů, 449 Kč

reprodukce historických map a plánů
České země, Slovensko, Podkarpatská Rus  Praha a Brno
mapy současného Česka a Evropy

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
JANE AUSTENOVÁ

LIŠČÍ ŽENA

BIOGRAFIE
Lucy Worsleyová

MÝTY A LEGENDY SIBIŘSKÝCH NÁRODŮ
Ondřej Pivoda

Fascinující nahlédnutí do světa Jane Austenové,
jedné z nejslavnějších a nejvlivnějších autorek
světové literatury 19. století. Historička Lucy
Worsleyová k biografii přistupuje neotřelým
způsobem. Představuje Jane Austenovou jako
vášnivou ženu, která o svou tvůrčí i osobní svobodu
musela bojovat. Ženu, která neodpovídala obrazu
osamělé staré panny, ve skutečnosti dostala
pětkrát nabídku k sňatku, a odmítala se usadit
s kýmkoli menším, než byl její pan Darcy.

Mýty, legendy a pohádky třiceti tří etnických
skupin původních obyvatel Sibiře a ruského
Dálného východu. Mýty o stvoření světa, legendy
o lásce, hrdinech, démonech a šamanech
i pohádky o zvířatech a šibalech. Příběhy
pocházejí z různých období od počátku 18. století
po současnost. Všechny ale hovoří o životě lidí
a zvířat v přírodě tak drsné, že přežití může zajistit
často jen šaman se svou moudrostí a kouzly.

Slovart, 499 Kč

Dauphi, 448 Kč

DÍVKA S HAVRANÍMI KŘÍDLY

ČESKÝ RÁJ

Tereza Kramerová

Jaroslav Rudiš
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně
za městem. Potí svoje těla i duše. Tady je nikdo
neruší, tady se cítí svobodní a mohou být těmi,
kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný svět
rámují tragikomické vzpomínky na minulost
i nejistota z vlastní budoucnosti. Radost a smutek
mezi kapkami vody. Novela o současných mužích.

Miriam je dívka, která si uchovala kontakt
s duchovním světem. Vidí do sebe i ostatních
a bravurně využívá svoji mysl tak, aby ona
sloužila jí a ne naopak. V této knize vás nechá
nakouknout do svého vnitřního světa i do
zkušeností z běžného života. Nedávno se totiž
z Prahy přestěhovala do malého města. Mezi
novými spolužáky je i jeden, který ji nemá v oblibě
a dává jí to dost okatě najevo…

Labyrint, 265 Kč

Vědomý život, 396 Kč

KONEC SVĚTA SE PRÝ NEKONAL

NENASYTNOST

Ouředník Patrik

Grün Anselm

Jsou tu vtipy o dvou Číňanech, stručné dějiny
náboženství, pravidla vegetariánství, maltská
hymna, etymologie křestních jmen… Ouředník
proniká chatrnou konstrukcí naší doby a bujaře
odmontovává šrouby. Ve sto jedenácti kapitolách
nabízí čtenářskou procházku po jedné civilizaci.

Věděli jste ale, že hojnost je především stavem
mysli? Ten, kdo se domnívá, že má málo, tomu
nepomůže ani vlastnictví všech paláců světa.
Člověk je utvářen nutkavou potřebou mít pořád
víc a víc, nikdy se nespokojit s tím, co mu bylo
dáno. Toto úsilí se netýká jen materiálních věcí,
ale i naší emocionální stránky: Chceme stále více
uznání, více lásky, více pozornosti. Tato kniha se
proto zabývá tím, jak onu ničivou nenasytnost
proměnit v životodárnou sílu.

Torst, 248 Kč

Alpha Books, 248 Kč

DRŽ MĚ PEVNĚ, MILUJ MĚ ZLEHKA

AŤ ŽIJOU MIKROUTI
Radkin Honzák
Láska možná prochází žaludkem, ale celý náš
život řídí útroby… Známý psychiatr, publicista
a vysokoškolský pedagog píše poutavě, poučně,
originálně i s humorem o střevním mikrobiomu,
jemuž se také říká “střevní mozek”. Tento nově
objevený hybatel se podílí na našem metabolismu,
imunitě i řídících procesech. Mění náš pohled na
léčbu cukrovky, deprese i mnoho dalších nemocí.

PŘÍBĚHY Z TANČÍRNY CENTURY
Robert Fulghum

Jevištěm Fulghumova románu je seattleská
tančírna Century. Není to ani tak místo, ale
spíš všechny ty příběhy, které se tu odehrávají.
Setkávají se tu lidé nejrůznějšího věku, pohlaví,
národnosti, náboženského vyznání či sexuální
orientace… To, co je důležité venku, zde není
podstatné… Jde tu totiž o jediné - o tanec.

Zeď, 349 Kč

Tympanum, 349 Kč

ADRESÁT NEZNÁMÝ

STRAŠIDÝLKO STRÁŠA

Taylor Kressmann

Alena Mornštajnová

Znovuobjevená klasika americké literatury, která
ani téměř po osmdesáti letech od svého prvního
vydání neztrácí na síle. Novela v dopisech mezi
americkým obchodníkem s uměním a jeho
někdejším společníkem, který se z USA vrací
do meziválečného Německa. Strhující příběh
o síle slova a proměně osobnosti pod tlakem
ideologie si poslechnete za hodinu, ale bude ve
vás doznívat ještě dlouho poté.

Strašení je vážná a zodpovědná práce. Je to
zaměstnání jako každé jiné, a proto k němu
potřebujete talent a vzdělání. A tak to strašidýlko
Stráša, které se narodilo do rodiny s dlouhou
strašidelnou tradicí, v životě vůbec nemá
jednoduché. Všeho se totiž bojí. Tmy, zvuků,
stínů, dokonce i svého vlastního jména. Jeho
kamarád Matěj je ovšem z trochu jiného těsta.

Tympanum, 249 Kč

Tympanum, 199 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 19. 11. až 25. 11. 2018

beletrie
1. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
2. Lars Kepler Lazar Host
3. Evžen Boček Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka Druhé město
4. Robert Bryndza Chladnokrevně Cosmopolis
5. C. J. Tudor Kříďák Kalibr
6. Radka Třeštíková Veselí Motto
7. Alena Mornštajnová Hana Host
8. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
9. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
10. Marcus & Martinus Marcus & Martinus: Náš příběh Jota

populárně-naučná
1. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
2. Roman Vaněk, Jana Vaňková Maso – Jednoduše & dokonale Prakul
3. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
4. Monika Kopřivová Strom života naší rodiny Familium
5. Tomáš Sedláček Druhá derivace touhy 65. pole
6. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
7. Kolektiv Toulavá kamera 27 Freytag&Berndt
8. Don Miguel Ruíz Tři otázky HarperCollins
9. Kolektiv Jíme zdravě ve městě i na venkově Fitrecepty
10. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
2. David Walliams Táta za všechny prachy Argo
3. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
4. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky Albatros
5. Kolektiv Vtipy pro děti CPress
6. David Walliams Babička drsňačka Argo
7. Adrián Macho Gerda, příběh velryby CPress
8. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 12 CooBoo
9. Petr Kolmann, Michal Kocián, Václav Šorel Vzduch je naše moře Argo
10. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E–KNIHY

Listopad 2018 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Lars Kepler Lazar Host
2. Robert Bryndza Chladnokrevně Cosmpolis
3. Vlastimil Vondruška Husitská epopej VII. MOBA
4. Jeﬀery Deaver Ostrý řez Domino
5. Miroslav Žamboch Bakly – Hledání smrti Triton
6. Evžen Boček Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka Druhé město
7. J. D. Baker Čtvrtá opice Motto
8. Nick Web Roj Fantom Print
9. Helen Fields Dokonalé stopy Plus
10. Ben Aaronovitch Nejodlehlejší stanice Argo
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K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde uvedené mají charakter
obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.
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