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Anna Fekete má maďarské kořeny, narodila se v bývalé Jugoslávii a je vyšetřovatelkou v severofinském přímořském městečku.
V nové vlasti se už zcela integrovala, ale ve svém nitru se stále cítí jako cizinka… První díl
krimi série od oceňované finské
autorky se zabývá palčivými
problémy přistěhovalectví.

Objev záhadného dopisu v rámu starého obrazu a poslední
společná cesta za tajemstvím…
Druhý román autorky bestselleru Jsme přece sestry líčí nevšední
rodinnou historii propletenou
s okázalým životem francouzské
malířky Georgette Aguttové.
Kniha je tak laskavá, smutná
a nevyzpytatelná jako život sám.

Rada padla. Přišlo tání. Emmeline konečně následuje své sny
a vydává se spolu se svou novou přítelkyní Matisou a milovaným Kanem za svobodou —
a do neznáma. Čelí hrozbám
v podobě bojovných skupin,
otrokářů, osadníků, nemocí
i přírodních katastrof… Druhý
díl fantasy trilogie Smrtná zima.

Země je ve válce. Jedinou naději představují trojčata Tarlan,
Elodie a Galf, jimž osud předurčil vládnout v míru. Toronijský trůn je však vzdálenější než
kdy předtím a sourozenci budou k přežití potřebovat všechny svoje schopnosti… Druhý
díl dobrodružné fantasy trilogie
Koruna tří pro mladší čtenáře.
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NOK A KNEDLÍČEK

EPICKÉ BÁSNĚ

Román klasika americké literatury pro děti inspirovaný
Voláním divočiny i Lvím králem
se odehrává v prostředí Yellowstonského národního parku.
Pohledem straky Maggie vykresluje věrohodný portrét
života ve vlčí smečce, kde je
k přežití třeba spousta odříkání
i velká dávka štěstí. Pro čtenáře
od devíti let.

Bogdan Trojak do svých veršovaných pochoutek přidává:
hrst legrace, snítku hravosti,
na špičku nože nevázaného
dryáčnictví a tři kapky fantazie na barvu, a aby byla kůrčička křupavá, jak se patří.
Kniha s podtitulem Básně
o baštění od oceňovaného básníka je určena nejen dětským
čtenářům.

Po výboru z Vrchlického lyrické
tvorby (svazek Intimní lyrika,
2000) přináší prestižní edice
Česká knižnice nyní soubor spisovatelových nejvýznamnějších
epických prací: mladistvé a provokativní Epické básně (1876),
soubor Mýty I (1879) a cyklus
historických obrazů Zlomky
epopeje (1886). Edičně připravil
Václav Vaněk.

Další svazek edice Česká knižnice přináší veršovanou legendu
Život svaté Kateřiny, stěžejní dílo
české hagiografické literatury. Reeditovaný svazek čtenáři umožňuje vnímat příběh
v původním staročeském znění
a současně ho v zrcadlovém
uspořádání porovnat s moderním překladem Jiřího Pelána.
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Vážení a milí čtenáři!
Shodou okolností vychází toto číslo Kniž‑
ních novinek v den, kdy si připomínáme
100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I.
(zemřel 21. listopadu 1916). Toto výročí
zůstalo letos zcela ve stínu oslav 700. vý‑
ročí narození císaře a krále Karla IV. Je
to přirozené, rakouský císař u nás nikdy
nebyl příliš oblíbený (ostatně se říká, že
ani on sám neměl Čechy zrovna v lásce)
a dokonce se nikdy nenechal korunovat
na českého krále, ačkoli jím byl (a také třeba králem uherským, jímž byl korunován
v roce 1867). Dlouhá vláda Františka Josefa I., která trvala 68 let, začala ale právě u nás,
a to v Olomouci, kde se císař a král Ferdinand V. Dobrotivý 2. prosince 1848 slavnost‑
ně vzdal vlády ve prospěch arcivévody Františka Josefa z rodu habsbursko-lotrinského,
jemuž bylo tehdy pouhých 18 let (budoucí císař se narodil 18. srpna 1830). Výročí císa‑
řova úmrtí rezonovalo pochopitelně hlavně v Rakousku; když jsem byl na jaře ve Vídni,
viděl jsem velmi pěknou výstavu o císařově životě a vládě v Rakouské národní knihovně,
v překrásném slavnostním sále zvaném Prunksaal. František Josef I. se dožil nejvyššího
věku (86 let) ze všech habsburských panovníků, byl nejdéle vládnoucím císařem rakous‑
kým a jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na světě v historii vůbec. V roce 1854 se
oženil se svou sestřenicí Alžbětou Bavorskou z rodu Wittelsbachů, zvanou Sissi, která
se nikdy nepřizpůsobila vídeňskému dvoru a žila si po svém. V roce 1898 byla zavraž‑
děna v Ženevě italským anarchistou Luigim Luchenim. Jinou velkou tragédií císařského
páru byla v roce 1889 sebevražda jejich syna, korunního prince Rudolfa, který zemřel
společně se svou milenkou baronkou Mary Vetserovou, kterou Rudolf pravděpodobně
zastřelil, než pak zabil sám sebe. Císařovna Alžběta přitahuje velkou pozornost spisova‑
telů a filmařů, stejně tak příběh Rudolfův – známé jsou např. knihy rakouské historičky
Brigitte Hamannové, jež vyšly i česky. Hamannová je také editorkou a spoluautorkou en‑
cyklopedie Habsburkové, vydané i u nás. Biografii Františka Josefa I. napsal např. Otto
Urban (poprvé 1991) či Jiří Pernes (poprvé 2005). Letos vyšla v nakladatelství Vitalis
knížka František Josef I. Život císaře slovem i obrazem autorky Juliany Weitlanerové,
která stručně seznamuje s nejdůležitějšími událostmi císařova života a vlády a obsahuje
i velké množství ilustrací a fotografií. Jako literární postava vystupuje císař také v celé
řadě románů, např. v Neffových Sňatcích z rozumu nebo v Kratochvílových románech
Evropa tančila valčík a Evropa v zákopech, nemluvě o románech světových autorů.
V nakladatelství Ikar vychází edice knih o panovnických rodinách a o Habsburcích, mj.
zde v roce 2011 vyšla zajímavá kniha Martiny Winkelhoferové Viribus Unitis – Císař
a jeho dvůr. Nový pohled na Františka Josefa.
MILAN ŠILHAN
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DVAKRÁT PHILIP ROTH
K nejlepším dílům amerického spisovatele Philipa Rotha (1933) patří román
Americká idyla z roku 1997, který byl oceněn Pulitzerovou cenou. V češtině vyšel
v překladu Luby a Rudolfa Pellarových poprvé v roce 2005 (Volvox Globator),
podruhé v Mladé frontě v roce 2009 a nyní znovu s filmovou obálkou, protože
do našich kin dorazila 17. 11. filmová verze, kterou jako svůj režijní debut nato‑
čil známý herec Ewan McGregor, jenž ztvárnil i jednu z hlavních rolí. Americká
idyla tvoří spolu s romány Vzala jsem si komunistu a Lidská skvrna (ta byla před
lety také zfilmována) volnou tzv. „americkou trilogii“, jejímž vypravěčem je au‑
torovo alter ego, spisovatel Nathan Zuckerman. Na rozdíl od zuckermanovské
tetralogie z konce 70. a počátku 80. let a posledního zuckermanovského románu
Duch odchází (2007) v této trilogii ovšem Zuckerman není hlavní postavou, ale
vypráví (a domýšlí si) příběhy jiných hrdinů, které znal a sám zůstává v pozadí.
V románech podává obraz americké společnosti v druhé polovině 20. století, a to
obraz kritický (slovo idyla v názvu prvního románu je ostatně míněno spíše iro‑
nicky, resp. idyla v něm vezme za své a postupně se změní v opak); jeho hrdinové
ale současně Ameriku milují. Hlavní postavou Americké idyly je Seymour Levov
přezdívaný pro svou fyzickou podobu Švéd (ačkoli je Žid). Ten si v poválečných
Spojených státech žije svůj americký sen, svoji idylu a zdá se, že se mu vše daří:
po otci převezme úspěšnou továrnu na výrobu rukavic, ožení se s nežidovskou
krasavicí (Miss New Jersey), má krásný dům a milovanou dceru Merry. Když se
s Levovem jako starým mužem setká Zuckerman, je Levov podruhé ženatý a má
tři syny a Zuckermanovi se zdá, že za tím úspěšným mužem se skrývá prázdné
nic. Ovšem fatálně se mýlí a netuší, jakým peklem si tento muž prošel. Zuckerman
nám pak odhalí celý tragický příběh rodiny Levovových: z milované dcery Merry,
odmala se potýkající s koktáním a obezitou, vyroste vzpurná dívka, která se ko‑
lem roku 1968 zapojí do aktivistického hnutí proti válce ve Vietnamu a kritizuje
a nenávidí Ameriku i své „buržoazní“ rodiče. A pak nastraží bombu na poštovním
úřadě v jejich městečku a zabije při tom člověka.
A zmizí… Švédovi a jeho ženě Dawn se zhroutí celý
svět. Zatímco Dawn dceru postupně odepíše (ale až
poté, co několikrát pobyla na psychiatrii a pokusila
se o sebevraždu), Švéd nepřestane po dívce pátrat.
Když ji po letech konečně najde, zjistí, že Merry se
sice změnila, ovšem mezitím při jiném atentátu za‑
bila další tři lidi a nyní žije tak, jak by ji žádný rodič
nechtěl vidět… Filmová verze je dobře natočená
a v několika silných scénách velmi působivá, ale ve
srovnání s rozsáhlým románem se jí nedaří zachytit
tolik témat a otázek, dostat se hlouběji pod povrch.
Scenárista John Romano se navíc zejména v závěru
od knihy dosti odchýlil a sklouzl k trochu zbytečné
melodramatičnosti. Není to špatný film, ale román
je – jako tak často a i když je vždy těžké knihu a film
srovnávat – prostě lepší.
V řadě děl Philipa Rotha vydala letos Mladá
fronta také krátký román či novelu Klam (přeložil
Jiří Hanuš), která již kdysi vyšla pod názvem Milostné rozmluvy (Melantrich 1993). Je psána čistě ve
formě dialogů, u nichž není hned jasné, kdo s kým
mluví, resp. s kým mluví hlavní hrdina, který je au‑
tobiografickou postavou spisovatele Philipa, autora
knih o Zuckermanovi. Philip odjel do Londýna, aby tam pracoval na nové knize.
Schází se s anglickou milenkou, která má problémy v manželství, i s dalšími mi‑
lenkami, mezi nimiž jsou i dvě emigrantky z východní Evropy. Philip si s nimi rád
povídá a vše si zapisuje. Zlom nastane, když si zápisky přečte jeho žena a obviní
ho z nevěry. Philip se z toho vykroutí s tím, že jde o poznámky k románu. Ale další
dialog naznačuje něco jiného… Kdo koho tedy klame? A není nejvíc oklamán čte‑
nář? Klam je příjemnou, humornou a čtivou hříčkou, která se z kontextu Rothovy
tvorby vymyká už tím, že je zcela zbavena popisu.
MILAN ŠILHAN
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JINDŘIŠKA A KNÍŽKY DO OUŠKA
VYDAVATELSTVÍ AUDIOSTORY OSLAVILO 25 LET!
„Vytvářím a produkuji Knížky do ucha s nadšením a láskou už více než 25 let. Jsem
odkojena rozhlasem, kde se tradovalo rčení: Oko – do duše okno, ale uchem je
do duše blíž. A to je také moje krédo. Knížky do uší – pohlazení po duši. Slucho‑
vý vjem četby je velmi intimní záležitostí. Poslech krásné literatury je zklidňují‑
cí protiváhou akčních a super adrenalinových disciplín. Patří spíš k relaxačním
zážitkům, samozřejmě kromě thrillerů. A ráda bych dodala, že četba a poslech
audioknih nestojí proti sobě. Jsou to jenom dvě možnosti setkávání s knížkou. Ti,
kdo poslouchají, většinou patří mezi vášnivé čtenáře! To jsem si v praxi ověřila.“
PhDr. Jindřiška Nováková, majitelka a producentka vydavatelství AudioStory
AudioStory vzniklo v roce 1991 jako zcela průkop‑
nický projekt na poli vydávání audioknih. Zaměřilo
se výhradně na produkci nahrávek beletrie pro děti
i dospělé. V té době tak vyplnilo znatelnou mezeru
na trhu, kdy firma Supraphon po určitou dobu ne‑
pokračovala v edici mluveného slova, kterou tam po
léta vytvářel režisér Jiří Šrámek, a Radioservis (vyda‑
vatelství Českého rozhlasu) se ještě nezrodil.
AudioStory pro svou produkci zvolilo ši‑
roký dramaturgický záběr, aby si vybral oprav‑
du každý. Klíčem k výběru pro natáčení byla
čtenářská oblíbenost titulu v knižním vydání.
Zvoleným nosičem byla audiokazeta. Inspiračním
zdrojem kanadská a americká praxe poslouchání
knih na audiokazetách. Motivací láska k rozhlasové
tvorbě a osobní zkušenosti i kontakty v tomto oboru,
kterými disponovala majitelka a producentka vyda‑
vatelství PhDr. Jindřiška Nováková.
Od roku 2006 spolupracovalo AudioStory s vy‑
davatelstvím Popron Music. Nabídlo mu v exkluzivní
licenci své nahrávky pro reedice
na CD. Vytvořilo si novou image,
modernizovalo dramaturgický
výběr, získávalo mladé herce…
A nadále natáčelo

nové tituly, vytvářelo nové projekty. Vstoupilo do
nové vlny svého vývoje.
Od roku 2010 AudioStory spolupracuje s kniž‑
ními nakladateli. Vznikly krásné nahrávky audioknih
z produkce nakladatelství Portál, Argo, Motto, Vyše‑
hrad. A právě nakladatelství Vyšehrad se stalo pro
AudioStory novým, dlouhodobějším partnerem na
poli vydávání mluveného slova a audioknih. Kromě
toho AudioStory vydává i výhradně vlastní projekty.
Navíc Jindřiška Nováková produkuje a režíruje dětské
audioknihy pro nakladatelský dům Albatros Media.
V roce 2011 vstoupila firma také na elektronický trh
a nabízí své tituly pro downloading prostřednictvím ně‑
kolika webových portálů (audioteka.cz, audiolibrix.cz,
alza.cz, supraphonline.cz, bontonline.cz, kosmas.cz,
wooky.cz a další).
AudioStory je nejstarším českým ryze audiok‑
nižním vydavatelstvím, jehož archiv dnes čítá více
než 180 titulů. Přestože každým rokem uvádí na trh
několik nových nahrávek, volají posluchači i po ree‑
dicích těch starších, často již
nedostupných. Jejich přání
se AudioStory snaží plnit

alespoň prostřednictvím výhradně elektronického
prodeje.
Několik takto znovu vydaných titulů připravilo
AudioStory v uplynulých letech: Tři banány, Hadrová Ančka, Cikánské pohádky, Literární poklesky,
Indiánské báje Střední a Jižní Ameriky nebo Cyril
a Teniska. Většina těchto audioknih vyšla pouze
v prvním vydání na magnetofonových kazetách v de‑
vadesátých letech a možnost elektronického nákupu
je tak pro řadu posluchačů velmi vítaná. Nechme se
překvapit, které další tituly opět spatří světlo světa
audioknih. V plánu je Bradburyho Marťanská kronika, Příběhy Alfreda Hitchcocka, Ztracená školačka od Agathy Christie. Ale nyní k novinkám:
Své ovoce nese také spolupráce AudioStory
s nakladatelstvím Vyšehrad. Na pultech se již brzy
objeví třicátý společný projekt, jímž je četba Spalovače mrtvol od Ladislava Fukse ve vynikajícím
podání Lukáše Hlavici. Brzy spatří světlo světa také
třetí díl výběru z Devatera pohádek Karla Čapka,
tentokrát v neopakovatelném pojetí Miloně Čepel
ky – herce Divadla Járy Cimrmana. S Vyšehradem
v koprodukci vyjde také audiokniha podle knihy
Jeroma Klapky Jeroma O psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávění v interpretaci Martina Dej
dara. V novém vydání jsou na trhu autorské
čtení Vánoce s Františkem Nepilem, Vánoční
příběhy Sherlocka Holmese a Vánoce Smolíka
McFiggina od Stephena Leacocka.
Řada milovníků mluveného slova a audio
knih ovšem také poslouchá historické detektiv‑
ky z pera Vlastimila Vondrušky: Jménem krále,
Apage satanas!, Případ masopustních maškar,
Plzeňské mordy, Ulička hanby, Msta písecké panny.
Pro příští rok se chystá v AudioStory start série
historických románů od dalšího populárního české‑
ho autora. Zákazníci se mají na co těšit.
Přejeme vydavatelství AudioStory všechno nejlep
ší a další úspěšná léta!
www.audiostory.cz
www.youtube.com/user/AudioStoryCZ
www.facebook.com/AudioStory.cz
https://plus.google.com/+AudioStoryCZ
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rozhovor

rozhovor s Karin Lednickou

MUSÍM TÉ KNIZE VĚŘIT
Nakladatelství Domino působí na českém knižním trhu již téměř dvacet let.
O rozhovor jsme požádali majitelku nakladatelství Karin Lednickou.
Prozraďte prosím čtenářům něco z historie naklada‑
telství Domino.
Domino vzniklo na troskách Středoevropského na‑
kladatelství, kde jsem byla zaměstnaná a které jeho
majitelé přivedli ke krachu. Zůstala jsem tam sama
s licenčními smlouvami na zajímavé knihy, a tak mi
z toho vyšlo jediné řešení: založit si nakladatelství
vlastní. To se stalo v roce 1997.
Za druhý velmi významný mezník považuji
rok 2012, kdy z Domina odešel bývalý společník.
Jeho odchod mi otevřel dveře k tomu, abych
zásadně změnila portfolio námi vydávaných
knih i jejich grafickou podobu. Po čtyřech letech
můžu s radostí konstatovat, že knihkupci i čtenáři
vnímají tento posun jako jednoznačnou změnu
k lepšímu.
Které vaše tituly jsou nejúspěšnější?
Budeme-li úspěšnost posuzovat podle prodejních
čísel, pak jednoznačně nejúspěšnějším titulem
v historii Domina je Sběratel kostí od Jefferyho
Deavera, kterého jsme už prodali přes sto tisíc vý‑
tisků. Za ním následuje thriller Templářské dědictví
od Steva Berryho, který byl v roce 2006 věrným
souputníkem Šifry mistra Leonarda na žebříčcích

bestsellerů, a trojici uzavírá Kafe a cigárko Marie
Doležalové, které se stalo hvězdou loňského před‑
vánočního trhu.
Jak vlastně vybíráte, co Domino vydá?
Musím té knize věřit. Musím mít vnitřní jistotu,
že toto je kniha, do které opravdu chci investovat
peníze, čas i veškerý nakladatelský um a úsilí,
abychom ji pak mohli předložit čtenářům a být
pyšní, že jsme to právě my, kdo má tento titul
v nabídce. Významná část akvizic se odehrává
v době před velkými mezinárodními veletrhy,
například teď v souvislosti s Frankfurtem jsme
nakoupili práva na řadu knih, které mě upřímně
nadchly. A v mezičase budu zase pátrat všude
možně, protože nikdy nevíte, kdy a kde můžete
narazit na dobrou knihu.

Projeví se nějak na prodejnosti knihy, když je zfilmová‑
na? V minulosti jste např. vydali Dánskou dívku dávno
před filmovou verzí a pak znovu s filmovou obálkou…
Neprojeví se to vždy, ale u Dánské dívky se to projevilo
velmi výrazně. Když jsme ji vydali před pár lety, bylo
pro mě velkým zklamáním, s jak mrazivým nezájmem
čtenářů se setkala, a s těžkým srdcem jsem dávala část
prvního vydání do výprodeje. Filmového vydání se už
prodalo kolem dvanácti tisíc výtisků. V tomto konkrét‑
ním případě tedy filmové ztvárnění zapůsobilo velmi
silně – a dlužno říct, že na tomto úspěchu se výrazně
podílela i umělecká kvalita snímku a famózní herecké
výkony obou hlavních představitelů.
Jaké novinky chystáte na předvánoční trh? Na co se
těšíte vy osobně?
Já se těším na každou naši knihu, opravdu. Kdybych
měla z letošního předvánočního edičního plánu vy‑
brat jen jednu jedinou, která mě hluboce čtenářsky
zasáhla, byly by to Osudy a běsy od Lauren Groff.
Tento román považuji za naprosto výjimečný nejen
v rámci naší produkce, ale i v rámci současné světové
literatury obecně.
Bylo by ovšem velkou chybou zmínit ze všech
našich knih jen jednu jedinou. Nosnou část naší pro‑

dukce představuje ediční řada Napětí, v níž na před‑
vánoční trh uvádíme několik nesmírně zajímavých
knih. Jako první vyšel psychothriller Vdova od Fiony
Barton, který nejeden čtenář hodnotí jako zdařilejší
než její žánrové příbuzné, Zmizelou a Dívku ve vlaku, a který byl nedávno nominován na cenu Kniha
roku 2016. Opomenout nemohu královnu britského
crime noir, Sharon J. Bolton – při četbě její novinky
Tak to je, tak to bude je čtenáři místy opravdu úzko.
Britskou trojici završuje Paul Finch, který v knize
Stalkeři dokazuje, že i dnes existují autoři, kteří umí
napsat procedurální román tak, abyste kvůli němu
probděli noc.
A že vychází další případ Lincolna Rhyma od
Jefferyho Deavera, tentokrát nazvaný Ocelový polibek, už asi všichni příznivci tohoto našeho kmenové‑
ho autora velmi dobře vědí.
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Co si ráda přečtete vy sama? Jaký je váš vztah ke kni‑
hám?
Nedokážu jednoznačně říct, co si ráda přečtu – je toho
tolik! Přemýšlela jsem, jak na vaši otázku odpovědět,
a napadlo mě, že dobrou odpověď bych mohla nalézt na
svém nočním stolku. Momentálně se tam tedy nachází:
Příliš mnoho štěstí od Alice Munro, Unknown Pleasures od Petera Hooka a Muzeum nevinnosti od Orhana
Pamuka. Kromě toho je náš dům posetý rozečtenými
rukopisy, které jsem dostala na posouzení od literárních
agentů, a teď po Frankfurtu jich není málo.
Odpověď na druhou otázku je nasnadě – můj vztah
ke knihám je veskrze kladný. Ochladnutí nastává právě
v době kolem velkých mezinárodních veletrhů, kdy toho
musím přečíst tolik v tak krátkém čase, že pak, předáv‑
kovaná literaturou, na literaturu nějaký čas rezignuju.
MILAN ŠILHAN

3. VYDÁNÍ

Kytice z královské zahrady

PŘÍBĚHY SVATÝCH OCHRÁNCŮ ČECH
A MORAVY PRO DĚTI

Ivan Renč
váz.,
96 s.,
269 Kč

Kniha představuje tyto křesťanské velikány tak,
aby děti s napětím prožívaly jejich osudy a aby
se jim vybavil člověk s velikým srdcem, až někde
zahlédnou kamennou sochu nebo obraz světce.

2. VYDÁNÍ

Vánoční příběh

Anselm Grün, Giulian Ferri (ilustrace)
váz.,
32 s.,
199 Kč

Před očima se nám zpřítomňuje andělovo zvěstování mladé dívce Marii, Ježíšovo narození v nepohodlí
Betléma, návštěva tří mudrců i útěk do Egypta. Vše
doprovázejí krásné ilustrace Giuliana Ferriho.

Haló, je tam Bůh?
Eduard Martin
brož.,
140 s.,
169 Kč

Eduard Martin nás svými povídkami vyzývá k
zamyšlení, jak sami nakládáme se slovy, gesty nebo
skutky ve vztahu k druhému člověku. Jako mistrný
pozorovatel vnímá neopakovatelnou hodnotu každé
prožité chvíle.

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2017
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. Cena jednoho
výtisku je 2 Kč + 17 Kč (poštovné a balné). Při zasílání většího počtu výtisků na jednu
adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2017 vyjde 20 čísel Knižních
novinek. Cena celého ročníku je 380 Kč.
Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY NA ROK 2017:
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 . ...........................................

knižní tipy

PAŘÍŽSKÝ POLIBEK
fora), v němž právě Camille hraje ústřední roli. Autorka nepopírá, že se občas uchýlila
k umělecké licenci (nepsala biografii, ale román), ovšem vesměs se drží skutečných udá‑
lostí. Vypravěčkou knihy učinila anglickou sochařku Jessii Lipscombovou (1861–1952),
která byla Camillinou přítelkyní a důvěrnicí, sdílela s ní pařížský ateliér a byla taktéž
žákyní Augusta Rodina. Zblízka sledovala Camillin vzestup i počátek pádu a její vztah
s Rodinem a sama v Paříži (ovšem to už v autorčině fantazii) prožila milostný příběh,
který tvoří druhou linii románu. Příběh Camillin a Jessiin se odehrává v letech 1884–87.
Třetí linii pak tvoří Jessiina cesta do Francie v letech 1929 a 1930, kdy po mnoha letech
od bolestného konce přátelství s Camille a návratu do Anglie vypátrá, kde Camille žije
a navštíví ji v sanatoriu v Montdevergues. Setká se také s dávným milencem Georgesem
a dalšími přáteli i s Camillinou sestrou Louise a s bratrem Paulem. Pokouší se jednak
rozluštit, co vše vedlo ke konci přátelství s Camille, zda je Camille opravdu šílená, jestli jí
nějak nemůže pomoct a také se snaží přesvědčit její sourozence, aby Camille vzali k sobě
nebo dovolili Jessii, aby se o ni mohla starat v Anglii. Ani v jednom případě však neuspěje
a také otázka kolem Camillina duševního stavu zůstává ne zcela zodpovězena – je dobře,
že si román zachoval jisté tajemství. Je to velice dobře napsaná a čtivá kniha, v níž se ob‑
jevují i další postavy z uměleckého světa (výstřední lesbická malířka Rosa Bonheurová,
malíř Henri de Toulouse-Lautrec, malířka a modelka Suzanne Valadonová) a z níž na
nás dýchne atmosféra romantické Paříže umělců a bohémů. Autorka se dotýká i tehdej‑
šího nelehkého postavení žen-umělkyň či otázky, zda může žena zůstat umělkyní i poté,
co se stane matkou. Jessiino váhání mezi dvěma muži, věrným, ale trochu suchopár‑
ným Angličanem a bohémským pařížským umělcem, je možná trochu melodramatické
a nejasná lesbická touha po Camille nadbytečná, ale jinak před námi vystupují velmi živě
vykreslené postavy talentované, výbušné, vášnivé a sebestředné Camille a sobeckého,
ale šarmantního a charizmatického Rodina. Camille ovšem láska k němu a její vlastní
povaha přivedou do záhuby. Nedokáže se smířit s tím, že Rodin nikdy neopustil svoji
životní družku Rose Beuretovou a že se jí jako umělkyni nedaří prosadit tak, jak by si
představovala (a jak se to mnohem lépe daří mužům), a upadne do paranoidních bludů
o tom, že se proti ní všichni spikli, že ji Rodin pronásleduje, že kradl její náměty a jen ji
zneužíval, až zostuzená rodina musí nechat Camille umístit v sanatoriu…
MILAN ŠILHAN

Příběh sochařky Camille Claudelové (1864–1943) patří k nej‑
zajímavějším, ale také nejtragičtějším, které v uměleckém světě
najdeme. Nadaná mladá sochařka se osudově zamilovala do
svého učitele, slavného sochaře Augusta Rodina (1840–1917),
a dá se velmi zjednodušeně říci, že z této nešťastné lásky nako‑
nec zešílela, až ji rodina musela v roce 1913 nechat internovat
v ústavu pro choromyslné, kde Camille strávila posledních tři‑
cet let svého života. Mladším bratrem Camille byl známý bás‑
ník, dramatik a diplomat Paul Claudel (1868–1955), který pů‑
sobil v letech 1909–10 v Praze. Za těch třicet let, které Camille
strávila v sanatoriu na jihu Francie, ji Paul navštívil pouze sedmkrát, sestra Louise jedinkrát
(v roce 1929) a matka nikdy. Když Camille psala milovanému bratrovi dopisy, podepi‑
sovala se jako „Tvoje sestra v exilu“. Z dnešního hlediska je zřejmé, že Camille sice trpěla
psychickými potížemi, ale nikoli tak vážnými, aby musela dožít v blázinci. V péči milující
rodiny by jí jistě bylo lépe. Camille i její dílo upadly po internaci v zapomnění. V roce 1951
uspořádal Paul výstavu jejích děl v Rodinově muzeu v Paříži (dodnes jsou tam některé její
práce k vidění); pak se na ni zase zapomnělo a situace se změnila až v roce 1984, kdy se
konala velká výstava její tvorby a kdy vyšel úspěšný životopis, který napsala Camillina pra‑
neteř (Paulova vnučka) Reine-Marie Parisová. Už v roce 1982 vydala spisovatelka Anne
Delbée román, který vyšel i česky pod názvem Camille Claudelová (Melantrich 1998).
A následovaly další biografie. Kniha Parisové se stala podkladem pro strhující filmové dra‑
ma Camille Claudelová (1988), jehož vznik iniciovala spoluproducentka a představitelka
titulní role Isabelle Adjaniová; režíroval Bruno Nuytten a Rodina ztvárnil Gérard Depar‑
dieu. Film vypráví o Camillině životě od seznámení s Rodinem až po rok 1913, kdy byla
umístěna v blázinci. Adjaniová získala za svoji životní roli Césara, Stříbrného medvěda na
MFF v Berlíně a nominaci na Oscara (film byl na Oscara nominován i v kategorii nejlepší
cizojazyčný film). V roce 2013 byl uveden film Camille Claudel 1915 v titulní roli s Juliette
Binocheovou (režie Bruno Dumont), který zachycuje Camillin pobyt v ústavu pro choro‑
myslné v Montdevergues a návštěvu jejího bratra Paula. Oba filmy byly uvedeny i u nás.
Camille Claudelová nedala spát ani skotské spisovatelce Maggie Ritchieové, která
napsala svůj první román Pařížský polibek (přeložila Blanka H. Petáková, vydala Meta‑

O ARABSKO-ISLÁMSKÉM STŘETU
Média nám každodenně přinášejí zprávy o turbulentním dění
v arabském světě, které je pro běžného sekulárního – i studo‑
vaného – Evropana stále méně pochopitelné. Hledá proto
vykladače tohoto počínání arabsko-islámské civilizace, aby
mu pomohl pohnutky jejího jednání a chování pochopit a ale‑
spoň zčásti proniknout do jejího myšlenkového světa. Přes
prizmata terorismu a sebevražedných atentátníků, zamindrá‑
kovaně proklamované nenávisti a přece obdivu ke všemu zá‑
padnímu, ustrnutí na náboženských doktrínách z doby před
více než patnácti stoletími se jen stěží hledají styčné body porozumění a chápavosti.
Německý islamolog a ekonom Rainer Hermann (1956) se o to pokusil v knize
Konečná stanice Islámský stát? Selhání státu a náboženská válka v arabském světě
(přeložili Jiřina a Petr Kučerovi, vydala Academia). Nemusel hledat pouze na internetu
a vycházet z již publikovaných pramenů. Více než dvacetiletý pobyt v Turecku, Egyptě
a v arabském světě i jeho působení jako zahraničního zpravodaje seriózních novin Frankfurter Allgemeine Zeitung ho dostatečně opravňují k tomu, aby podal hodnověrné svě‑
dectví i o tom, co se skrývá pod povrchem na první pohled šíleného jednání arabských
muslimů. Hermann si ve své útlé knize klade otázky a zároveň odpovídá, kde se v arab‑
ských zemích stala chyba, proč optimismus „arabského jara 2011“ končí děsem nekon‑
čící brutality, trpících dětí a permanentní krize. Jako by všemu nikdy neměl nastat konec
a stabilita a svoboda jsou jen slova bez významu. Jediným poutem a spornou identitou
„všech proti všem“ je islám a jeho výklad podle odnože jeho vyznavače, sunnity, šíity či
wahhábity a dalších. Rainer Hermann jakožto znalec arabského světa dokáže analyzovat
kořeny tohoto zla a řevnivosti, ukazuje cestu tzv. Islámského státu od jeho počátků v roce
1999 do současnosti, jeho metody a získávání příznivců, seznámíme se s jeho vůdci a ne‑

ustálým přeskupováním sil na základě nezažitého dějinného vývoje a svým způsobem
ustrnulé organizace společnosti. Bývalé koloniální velmoci podle svých vlastních zkuše‑
ností muslimskému světu bláhově nadělily instituce státních útvarů, vlády, parlamentu
a národa, i když on upřednostňuje a staví především na vazbách rodiny a kmenových či
etnických klanů. Možná mohly narýsovat hranice podle etnik a národností mnohem lépe
a citlivěji, ale na to se nelze vymlouvat donekonečna. Společnost rozdělenou na úzkou
mocenskou elitu se všemi možnostmi a masu ostatních, kteří se neidentifikují se svým
státem, necítí z něj nějaký hmatatelný užitek, pocit, že jim pomůže, a bez perspektivy, že
se někdy může povznést, už někdejší kolonialisté nevytvářeli. Tento latentní zdroj stálých
konfliktů a napětí ve společnosti si nové arabské státy vytvořily samy.
Hermann, bohužel, nedospívá k žádné optimistické katarzi. Jen k paralele s evrop‑
skými dějinami před čtyřmi stoletími, ke třicetileté válce. Islámský stát a jeho totalitní
ideologie a způsob vlády zůstane bohužel pro Blízký východ, Sýrii, Irák a další země
„konečnou stanicí“, i když dojde k jeho vojenské porážce. Zlikvidují-li se pouze zbraně,
instituce a jeho současní vůdci, jeho ideologie a její přijímání v této části světa zůstane
nedotčena. Pak je jen otázkou času, kdo ji opět uchopí třeba pod úplně jinou hlavičkou,
a bude pokračovat v dalším teroru s jeho odpudivými praktikami. Zaostávání arabského
světa za křesťanským Západem pokračuje již od Napoleonova tažení do Egypta v roce
1798 a stále se nezastavilo. Přebírání moderních vymožeností totiž není možné ome‑
zit jen na vybrané aspekty. Odmítání všeho nového pod nálepkou „neislámského“ či
„odporujícímu islámu“ tak jen konzervuje další eskalace konfliktu. To si ovšem musejí
především mezi sebou vyjasnit Arabové sami. Vedlejším důsledkem střetu uvnitř islám‑
ské civilizace je však skutečnost, že se jím blíží k definitivnímu konci historie východního
křesťanství, které zde existovalo ještě před islámem.
JAROSLAV CÍSAŘ
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P Ř E H L E D A K T I V I T K A M PA N Ě
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Tradiční literární soutěž vztahující se každoročně k jednomu z hlavních témat mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha.
Děti ssoutěží ve třech věkových kategoriích, vítězové jsou odměňováni na slavnostním vyhlášení výsledků.
SOUBOJ ČTENÁŘŮ
Soutěž pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih. Pilotní projekt soutěže se uskutečnil v roce 2010,
v současnosti se zapojuje více jak 80 třídních kolektivů, které s knihami pracují od začátku roku, aby se nakonec 5 nejlepších probojovalo
do květnového finálového kola.
MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH A LITERÁRNÍ FESTIVAL SVĚT KNIHY PRAHA
Kampaň Rosteme s knihou připravuje ve spolupráci se svými partnery široký a různorodý program pro děti, jejich rodiče i pro odbornou veřejnost.
Partneři mají příležitost prezentovat své projekty návštěvníkům veletrhu a zároveň jim nabízejí zajímavé literární pořady, soutěže, dílny, besedy s autory,
křty knížek.
SPISOVATELÉ DO ŠKOL
V rámci tohoto projektu je pravidelně vyslána na besedy, čtení, dílny a workshopy více jak desítka autorů do základních škol po celé České republice.
ČTENÍM K DEMOKRATICKÉMU MYŠLENÍ
Cílem a snahou projektu je propojit zájem studentů středních škol o čtenářské dovednosti („chytré čtení“) se schopností porozumět veřejnému
a společenskému dění. Zároveň má ambici oživit zájem studentů o klasická či moderní literární díla, na nichž lze čtenářskou dovednost a zájem
o veřejné dění rozvíjet. Jsou připraveny ukázkové lekce a podklady v podobě vhodných literárních úryvků.
ČTENÁŘ NA JEVIŠTI
Čtvrtým rokem pokračuje projekt Čtenář na jevišti, který se zařadil mezi pravidelné a velmi úspěšné akce. Ústřední aktivitou projektu byla zvolena
forma čtení nahlas v podobě scénického čtení, které přivádí děti k hlubšímu poznání textu, jeho analýze, vlastní interpretaci a dalšímu využití,
například k přepracování na scénář a dramatizaci. Odborná porota vybírá pět nejinspirativnějších a nejzajímavějších inscenací k předvánočnímu
setkání v divadle Minor.
ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE EU READ
Kampaň je členem skupiny EU READ, která sdružuje nejvýznamnějších evropské organizace zabývající se čtením.
Členství v EU READ je pro Rosteme s knihou branou do mezinárodního prostředí, ve kterém lze čerpat ze zkušeností odborníků z řady zemí.

Kampaň realizována za finanční podpory

www.facebook.com/rostemesknihou

E. J. COPPERMAN A JEFF COHEN
OTÁZKA NEZNÁMÉHO MANŽELA

PAVLA HORÁKOVÁ
HROBAŘÍCI V PODZÁMČÍ

298 Kč

279 Kč

Rodina kyperských přistěhovalců se usídlila v britském Nottinghamu a vede krámek
s rychlým občerstvením na místním sídlišti. Život je směsicí sladkých vzpomínek
na rodný ostrov a drsné reality všedních
dnů. Tři generace žen – Anna, její matka
a babička – vyznávají rozdílné hodnoty.
Anna pracuje v rodičovském krámku, ale
chtěla by studovat na univerzitě. Její rázná
matka Tina si přeje, aby se dcera provdala
za bohatého Řeka a věnovala se jen rodině,
a babička má na všechno vlastní názor.
Umí čarovat a věštit z kávové sedliny
a podporuje vnučku v jejích snech a samostatném rozhodování. Annino hořkosladké
vyprávění, při kterém se nejednou sbíhají
sliny v ústech, je okořeněno spoustou rodinných receptů.

Druhý díl detektivní trilogie pro mladé
čtenáře je volným pokračováním napínavého příběhu Tajemství Hrobaříků. Parta
detektivů tentokrát vymění prostředí
pražského hřbitova za romantické kulisy
městečka Ostrožná, kde mladí hrdinové
o prázdninách pomáhají na archeologických vykopávkách. Brzy se dozvědí, že ze
zdejšího zámku během druhé světové
války zmizela vzácná relikvie, a spolu s
potomky šlechtického rodu se nadšeně
pustí do řešení dávné záhady…

DAN BROWN
ŠIFRA MISTRA LEONARDA - VERZE PRO MLÁDEŽ

UMBERTO ECO
OD HLOUPOSTI K ŠÍLENSTVÍ - ZPRÁVY O TEKUTÉ SPOLEČNOSTI

279 Kč

398 Kč

Vražedné tajemství zakódované do nejznámějšího Leonardova obrazu sahá až do dnešních
dnů… Ve hře není nic menšího než svatý grál!
Robert Langdon, uznávaný harvardský profesor
symbologie, pobývá služebně v Paříži, když v
jeho hotelovém pokoji zazvoní telefon. Správce
uměleckých sbírek v Louvru byl zavražděn. Co s
tím má společného profesor historie? Důvod leží
hned vedle mrtvého těla: nevysvětlitelná šifra,
kterou tam policie objevila. Langdon se pouští do
pátrání a k svému ohromení náhle vidí, že kamsi
do temnot vede stopa zřetelných nápovědí, viditelných pro všechny, kdo vidět chtějí, obsažených
přímo v díle geniálního Leonarda da Vinci. Do hry
se zapojí také talentovaná odbornice na šifry a
kódy, Sophie Neveuová, a na světlo vycházejí další záhadné souvislosti, naznačující spojení
zavražděného s elitní společností, tajným řádem zvaným Převorství sionské, jehož členem
byl kdysi i sám Leonardo. Nastává bezdechá honba Paříží i Londýnem, zatímco nepřátelé
beze jména a bez tváře se snaží všechno překazit. Pradávné tajemství, jehož zveřejnění
by znamenalo přepsání lidských dějin, má zůstat navěky skryto…

Poslední dílo Umberta Eca je souborem
malých intelektuálních potěšení. Eco ho
sám stihl připravit do tisku jen několik dní
před svou smrtí. Je jeho osobním výběrem
z knižně dosud nepublikovaných článků,
které nashromáždily za patnáct let, kdy
vycházely v tisku.

SEAN MICHAELS
DIRIGENTI ÉTERU

LAURIE R. KINGOVÁ
HRŮZNÁ VLÁDA ŽEN

348 Kč

348 Kč

„Pocházím z Leningradu. Holýma rukama jsem
zabil jednoho člověka. Narodil jsem se 15. srpna
1896 a od toho okamžiku se ze mě stal objekt
pohybující se prostorem směrem k vám…“ Zamčený v kajutě na parníku plujícím do Leningradu
vyťukává Lev Těrmen na stroji dopis Claře, své „jediné lásce“, a vzpomíná na mladá léta, jež prožil
jako brilantní vědec. Coby vynálezce éterického
hudebního nástroje thereminu vystupoval za nadšeného aplausu v pozlacených koncertních sálech
po celém Rusku i Evropě. Jako miláček Sovětského
svazu byl vyslán do New Yorku, aby infiltroval samotný kapitalismus, získal si jeho srdce a odhalil
jeho tajemství. Místo toho však Manhattan infiltruje Těrmena a v městě snů se setkává s
Gershwinem a Rachmaninovem, Rockefellery i Astory, Charliem Chaplinem či Glennem
Millerem a celé noci tančí s krásnou mladičkou houslistkou Clarou Rockmorovou. Když
se však jeho špionské plány rozpadnou a on se musí vrátit domů, zjistí, že se Matička
Rus hodně změnila. Ve vyhnanství v sibiřském Gulagu přežívá pouze díky svému důvtipu
a je čím dál hloub vtahován do labyrintu Stalinistického Ruska. Jen jeho city ke Claře,
vznášející se ve vzduchu jako píseň thereminu, mu naznačují východisko.“

Detektivka ze série příběhů o Mary
Russellové, učednici Sherlocka Holmese. Píše se rok 1921, a přestože
se Mary stává bohatou dědičkou,
nepřestává se toulat mlžnatým
Londýnem v důmyslném přestrojení.
Jedné noci narazí na starou známou
jménem Veronica a ta ji zavede do
Nového chrámu božího, což je
sdružení vedené charismatickou
Margery Childeovou, sufražetkou
s mystickými sklony. Když se však
mezi stoupenkyněmi odehraje nikoli
první ošklivá nehoda, začne Mary
zajímat původ bohatství vůdkyně
společenství. Na pomoc je přizván i
Sherlock Holmes, který stůj co stůj
musí zabránit tomu, aby Mary o své
peníze přišla... a spolu s nimi taky o
svůj život.

Objevují se ty z nejoblíbenějších filmových
či románových postav Umberta Eca, jako
James Bond, i protagonisté některých z
jeho oblíbených komiksů. A opět, jako
vždy, nostalgie po ztracené minulosti,
úvahy o moci a jejích nástrojích a kritika
konzumu, díky kterému jsme zavaleni
předměty ale prázdné myšlenkami. Génius, moudrost a smysl pro humor, to vše
najdeme v této knize, která je důstojným
rozloučením s velkým učitelem.
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ATTICUS LISH
PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ ŽIVOT
398 Kč

PIU MARIE EATWELLOVÁ
ŽÁBY SE PŘECE JEDÍ
PRAVDA O FRANCOUZÍCH

Může mít román z prostředí současných Spojených států závažnost klasické tragédie, aniž
by se vzdal strohého, nezaujatého realismu? Je
opravdový příběh velké lásky slučitelný s vášní
pro kulturistiku a fastfoodové restaurace? Lze bez
falešného patosu popsat brutalitu moderních válek, úmornou dřinu novodobých otroků a vůbec
onu „odvrácenou stranu“ americké společnosti
po 11. září? Atticus Lish svou strhující knihou
odpovídá na tyto otázky kladně. Cou Lej je ilegální imigrantka z Číny. Brad Skinner je veterán
z Iráku. Ona má za sebou těžké chvíle v rodné
zemi a několikaměsíční vězení v nové vlasti, on
má na těle zhojené jizvy po šrapnelu, psychicky
však funguje jen díky antidepresivům a alkoholu. Oba je přitáhne New York – ona se
chce ztratit v nesčetném davu jiných ilegálních přistěhovalců, on plánuje propít se k nové
chuti do života. V brilantně vylíčených kulisách společenského dna dnešního velkoměsta
se odehraje jejich smutně uvěřitelný příběh. Lish jej spřádá nelítostně, bez planého
mentorování i líbivých příkras. Píše strohým, ale bohatým jazykem plným temného
lyrismu, navíc s brilantním postřehem muže „ušpiněného životem“.

328 Kč

PAVEL BATEL
TÝPCI

MICHAL VRBA
PRAK

258 Kč

258 Kč

Akční komedie Týpci nás přenese do druhé poloviny devadesátých let dvacátého století. Krachující
vztah s modelkou a osobní tragická zkušenost
vedou hlavního hrdinu k útěku do země-nezemě a k novému životnímu startu. Drhnutí toalet chicagských továrních mega-komplexů a
ilegální svět moderního otroctví polských mafií
však nebylo to, co přesně očekával. Přišel tedy
čas se v cizím prostředí zorientovat a nové situaci čelit vlastním, neortodoxním způsobem – v
česko-slovenském gangu, který tvoří vskutku
pozoruhodní týpci…

„Psychologická novela Prak z období německé okupace vypráví příběh novináře,
který se zaprodal nacistické moci a svá
selhání se rozhodl kompenzovat tím, že
spáchá brutální, radikální čin, který jej
může přivést až na popraviště. A není
zdaleka jisté, zda mu tento záblesk vzdoru
pomůže po válce očistit vlastní jméno. V
druhé linii pak sledujeme osudy patnáctileté Aleny, která na počátku šedesátých let
objeví v lesní chatě u Hamerské nádrže na
Vysočině novinářovy zápisky. Jak se naplnil
jeho osud? Jaký vztah k tomuto muži má
její matka? A hlavně – proč jen zmínka o
něm přivádí k zuřivosti komunistického
tajemníka, který s oběma ženami tráví
na chatě noc?

JOSEPH CAMPBELL, BILL MOYERS
SÍLA MÝTŮ

CATHARINA INGELMAN – SUNDBERGOVÁ
LOUPEŽ BEZ CAVYKŮ

348 Kč

328 Kč

Síla mýtu je knižní přepis proslulého šestihodinového cyklu
rozhovorů amerického antropologa, religionisty a filozofa
Josepha Campbella (1904-1987)
s moderátorem Billem Moyersem, v zasvěcených sondách do
nejrůznějších kultur, civilizací a
náboženství věnovaných proměnám úlohy mytologie v dějinách
lidstva a jejímu smyslu v současném globalizovaném světě,
kde stále výrazně zasahuje do
představ a postojů moderního
člověka. Campbellovy myšlenky
například zásadně ovlivnily jeho
přítele George Lucase v koncepci
filmové trilogie Hvězdné války.
Vydání „Síly mýtu“ iniciovala Jacqueline Kennedyová Onassisová
jako redaktorka newyorského
nakladatelství Doubleday.

Po velmi úspěšných knihách Brambory na vloupačku a Půjčiti stříbro, loupiti zlato se Catharina
Ingelman-Sundbergová vrací se třetí knihou o
Lize důchodců nesoucí název Loupež bez cavyků. Ligu důchodců nikdo nezastaví. A její členové teď momentálně potřebují peníze – hodně
peněz. Zpříjemnit a rozveselit život starým lidem něco stojí. A proč nenapodobit svět velkých
financí a nerozdělovat bonusy – jenže tentokrát
lidem s nízkými příjmy a chudým, kteří potřebují trochu povzbudit. Neobyčejná bankovní
loupež sice vynese víc než deset miliónů, ale to
vystačí tak akorát na to, aby si Liga důchodců ve
Stockholmu pronajala jachtu a provozovala na
ní restauraci s nabídkou speed datingu a tanečních dýchánků pro seniory. A naše čtveřice
má přitom mnohem dalekosáhlejší plány. Märtha s přáteli se rozhodnou mířit mnohem
výš a získat opravdu velké peníze mezi bezohlednými finančníky, daňovými podvodníky
a velkoobchodníky. V honbě za jměním důchodci riskují, když se snaží vylákat peníze z
miliardářů na luxusních jachtách v Saint-Tropez. A ještě ke všemu je jim v patách policie.

Piu Marie Eatwellová s nadšením uvádí na pravou míru čtyřicet pět mýtů o
Francouzích, od „Francouzi se nikdy neopijí“ a „jedí koně, žáby a česnek“, přes
„jsou posedlí sexem“ až po jejich pověst
národa notorických kuřáků, rovnostářů
či revolucionářů. Výsledkem je vtipný,
informacemi a barvitými citáty překypující portrét současné Francie a proměn,
které tam v průběhu věků a zejména v
posledním půlstoletí nastaly. Nakolik se
od sebe někdy vzdálí realita a romantický
pohled například na Paříž, dokládá tzv.
„pařížský syndrom“, kvůli němuž musí být
každoročně hospitalizováno hned několik
šokovaných japonských turistů. Díky této
knize deziluzi zaručeně nepropadnete, vždyť ani radikální změny v jednadvacátém století
nedokázaly Francii v našich očích připravit o tradiční kouzlo.

Román Loupež bez cavyků je dalším dílem nové trilogie z žánru komediální „kriminálky“.
První část, Brambory na vloupačku, vyšla už ve 24 jazycích a připravuje se i její filmové
zpracování.
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Miroslav Bárta, Martin Kovář,
Otakar Foltýn (eds.)
NA ROZHRANÍ
Krize a proměny současného světa

Kniha volně navazuje na úspěšnou knihu
Povaha změny a přináší úvahy o vývo
ji a povaze kapitalismu v Evropě, o sou
mraku moderního státu, o právním státě,
zamyšlení nad tím, zda Evropa stanula
na prahu válečného konfliktu, stať vě
novanou Brexitu, studie o klimatických
změnách a dalších tématech. Autorský
kolektiv: M. Bárta, D. Batěk, V. Cílek,
D. Drábová, R. Fiala, O. Foltýn, P. Gazdík, K. Havlíček, P. Holländer,
P. Kohout, S. Komárek, M. Kovář, J. Landovský, M. Marko, V. Mařík,
A. Michl, V. Moravec, J. Padevět, P. Pokorný, M. Riegl, K. Řehka
a M. Zrno. Váz., 352 s., 498 Kč

Moises Naím
SOUMRAK MOCI
Z prezidentských paláců
k bitevním polím

Mimořádně aktuální knihu vysvětluje,
proč získat moc je dnes snazší, ale vy
konávat ji obtížnější. Prezidenti, výkonní
ředitelé ve finančních službách a ropných
společnostech, mezinárodní náboženští
vůdcové i politici nadále třímají v rukou
značnou moc, ale ne už takovou jako je
jich předchůdci. Naím soudí, že dnes jsme
zranitelnější vůči špatným teoriím a špatným vůdcům. Doporučuje
diskutovat o tom, co se děje uvnitř dotyčných národů, politických
hnutí, obchodních společností a náboženství.
Brož., 312 s., 298 Kč

John Hart
TÍHA NENÁVISTI
Bývalý policista Adrian Wall je po třinácti
letech propuštěn na podmínku z vězení
za vraždu mladé ženy a okamžitě se ocitá
v novém podezření – v polorozpadlém
kostele uprostřed lesa se najde tělo mrtvé
mladé ženy. Drastická vražda připomíná
dávný zločin, za který byl Adrian Wall od
souzen. Všichni jsou přesvědčení, že opět
začal vraždit. Všichni, až na policistku Eli
zabeth Blackovou, která se horlivě se vrhá
do vyšetřování obou vražd s myšlenkou
dokázat Adrianovu nevinu.
Váz., 432 s., 368 Kč

Franz Werfel
JEREMJÁŠ / Slyšte hlas

Životní příběh starozákonního proroka
Jeremjáše byl a zůstává stále naléhavým
varováním před všemi podobami osob
ního a společenského násilí. Tak jej chá
pal i slavný pražský rodák Franz Werfel
ve svém románu o těžké úloze této velké
biblické postavy. Román vznikal pod vli
vem tíživých událostí v Německu roku
1936, a to umocňovalo působnost dáv
ného Jeremiášova poslání. Významný
román o proroku Jeremjášovi a babylon
ském králi Nabukadnezarovi nyní vychází již ve 3. vydání.
Váz., 512 s., 388 Kč

Luděk Staněk, Jiří Padevět
POD TÍHOU HISTORIE
V knižním rozhovoru s historikem ma
pujícím temná údobí našich dějin, auto
rem knih Průvodce protektorátní Prahou,
Anthropoid či Krvavé finále Jiří Padevět
vysvětluje, proč jej přitahují právě tem
né stíny poslední války na českém území
a proč má touhu jit a dívat se tam, odkud
ostatní často odvracejí zrak. Úspěšný au
tor, nositel ocenění Magnesia Litera, ale
také nakladatel a knihkupec, navíc od
haluje jakou roli podle něj hraje historie
nedávná, alternativní, paralelní, ale i historie míst v životě člověka.
Váz., 168 s., 248 Kč

Linda Olsson
SONÁTA PRO MIRIAM
Nezapomenutelný román o mlčení, sa
motě a hledání nás zavede na Nový Zé
land, kde žije skladatel a houslista Adam
Anker se svojí dcerou Miriam. Stejně jako
on se od své matky nedozvěděl o svém
původu ani o osudech své rodiny v Polsku
za nacistické okupace, tak nedokázal říci
Miriam pravdu o její matce. Po dceřině
náhlé smrti Adam zůstane sám a šok z její
ztráty jej nutí obrátit se k vlastní minulos
ti. Jeho pouť vede ze slunného Nového
Zélandu do starosvětského Krakova a posléze i na melancholický
zasněžený ostrov stockholmského souostroví, kde kdysi zanechal
svou životní lásku. Váz., 256 s., 278 Kč

František Kalenda
VRAŽDY
VE ZNAMENÍ HVĚZDY
Detektivní příběh z doby Karla IV.

Rok 1350. Mladému králi Karlovi se koneč
ně podařilo ukončit letité boje a sjednotit
rozpolcenou Říši. České království si vy
dechlo a také pražská města se probudila
z noční můry morové nákazy. Obchází je
však nový strašák – vrah, který za sebou
nechává těla zohavená znamením židov
ské hvězdy. A tak zatímco pražští židé opět
trpí falešným nařčením, arcibiskup Arnošt
z Pardubic povolává zpět do služby svého nejschopnějšího vyšetřo
vatele, aby vraha dopadl, dokud je ještě čas.
Váz., 208 s., 248 Kč

Chalíl Džibrán
HLEDÁNÍ / Diář 2017

Přitažlivý a inspirativní dárek pro každého, kdo ocení moudrého průvodce
nadcházejícím rokem, přináší na každý
týden podnětné a motivující myšlenky
jednoho z nejoblíbenějších a nejslavněj
ších arabských spisovatelů, malíře, filosofa
a mystika Chalíla Džibrána. Jeho dílo do
dnes okouzluje miliony čtenářů na celém
světě svým poselstvím lásky a moudrosti.
Diář obsahuje více než 100 barevných
ilustrací malířky a knižní ilustrátorky
Jiřiny Lockerové. Najdeme v něm plánovací kalendář, lunární
kalendář, přehled státních svátků a jmenin, prostor pro poznámky aj.
Flexo, 272 s., 299 Kč

Kapitola 9

William Shakespeare
12 převyprávěných her
v historických
souvislostech

Renáta Fučíková

SHAK ESPE ARE

12 převyprávěnch her
v historických souvislostech

text
a ilustrace
Renáta Fučíková

První svazek ediční řady
Největší dramatici je průvodcem Shakespearovou
dobou a dílem pro starší
děti. Převyprávěla, úvodem
a tematickými exkurzy doplnila a ilustrovala Renáta
Fučíková. Autorka představí
dvanáct dramat (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho
povyku pro nic, Romeo a Julie,
Sen noci svatojánské, Večer
tříkrálový, Zkrocení zlé ženy,
Hamlet, Král Lear, Mackbeth,
Othello a Bouře).
Váz., 208 s., 398 Kč

Hudba a mimohudební myšlení jednoho z Beatles

Othe11o, benátský
mouřenín

Setkání po bouři
Setkání
po bouři
U
břehů
ostrova Kypru došlo k bitvě mezi
U břehů ostrova Kypru došlo k bitvě mezi benátskou
benátskou
flotilou a tureckým loďstvem. Moře se
flotilou a tureckým loďstvem. Moře se naštěstí
postavilo sepostavilo
na stranu Benátek.
Vlnystranu
vysoké Benátek. Vlny vysoké
naštěstí
se na
jako domy zpřevracely turecké koráby, až z nich
jako
domy
zpřevracely
turecké
koráby,
zbyla jen prkna na mořské hladině.
Benátské lodě zůstaly ušetřeny.
až
zSprávce
nich Kypru,
zbylapanjen
prkna
na
mořské
Montano, vyšel se
hladině.
Benátské
lodě
zůstaly
svými lidmi do
přístavu a vítá
připlouvající
benátské lodě. Z věže pevnosti zazní
ušetřeny.
fanfára a přes moře jí odpovídají trubky
z velitelské
lodi. Kypru, pan
Správce
„Generál Othello!“ zní přístavem.
Montano,
se svými lidmi
„Připlouvá vítězvyšel
nad Turky!“
Loď přirazí k a
molu
a generál
do přístavu
vítá
připlouvající
seskakuje z paluby. První, koho hledá, je jeho
benátske
lodě.
Z věže
pevnosti
mladá manželka
Desdemona.
Připlula
rovnou z Benátek na jiné lodi. Desdemona běží manželovi naproti a vlasy za ní vlají jako hedvábný zlatý prapor.
zazní
fanfára
a
přes
moře
Manžel ji obejme a promluví k lidem v přístavu: „Je po válce. Turci se utopili.
nás bude milovat,
hlavně tebe, moje drahá.“
jiKypr
odpovídají
trubky
Generál Othello s důstojníky a s Desdemonou odejdou do pevnosti.
zNavelitelské
lodi.
molu zůstanou praporčík Jago, osobní generálův sluha, a jeho přítel
Roderigo,
který připlul
jen kvůli Desdemoně. Kdysi se o ni ucházel, ale ona
„Generál
Othello!“
dala přednost hrdinovi černé pleti – Othellovi.
zní přístavem. „Připlouvá vítěz nad Turky!“
Loď přirazí k molu a generál
seskakuje z paluby. První, koho hledá, je jeho
mladá manželka Desdemona. Připlula rovnou
z Benátek na jiné lodi. Desdemona běží manželovi
naproti a vlasy za ní vlají jako hedvábný zlatý
prapor. Manžel ji obejme a promluví k lidem
v přístavu: „Je po válce. Turci se utopili. Kypr nás
bude milovat, hlavně tebe, moje drahá.“
Generál Othello s důstojníky a s Desdemonou
odejdou do pevnosti. Na molu zůstanou praporčík
Jago, osobní generálův sluha, a jeho přítel
Roderigo, který připlul jen kvůli Desdemoně.
Kdysi se o ni ucházel, ale ona dala přednost
hrdinovi černé pleti – Othellovi.
[Ukázka z knihy]
William Shakespeare Othello, benátský mouřenín

Krátce nato přišlo Shea Stadium,
historické vystoupení na nyní již
zbouraném sportovním stadionu
v newyorském Queensu 15. srpna
1965. Beatles se sem vrátili ještě jednou v roce 1966 a zdejší dva koncerty
vytvořily vzor pro všechna velká rocková představení následujících let:
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Paul du Noyer

PAUL McCARTNEY

Paul Du Noyer se přes třicet let
jako novinář zabýval světem hudby.
Zpovídal Madonnu i Pavarottiho,
Davida Bowieho, Micka Jaggera
a další osobnosti. První část knihy
podává chronologický přehled
životní dráhy McCartneyho, druhá
nechává nahlédnout do jeho
přemýšlení o životě i o dnešním
světě. Velkou předností díla je, že
ponechává povětšinou promlouvat
Paula McCartneyho vlastními slovy.
Váz., 304 s., 398 Kč

Zaujalo mě, že na skříňkách v šatně
nebylo jediný anglický jméno. Patřily
baseballovýmu týmu: Kowinski! Slowoski! Slamoom! Kabeem! Kaboom!
„Copak tady není žádnej Watson?“ No
tohle! Bylo to nesmírně americký, samý
imigrantský rodiny. Kopperboppolis!
Samý takový jména.
Tak jsme se oblíkli a už jsme byli
v tunelu, přichystaní vyrazit. Vůbec
jsme netušili, jak to tam bude vypadat,
a najednou jsme se vynořili venku a před
námi byla dlouhatánská cesta k pódiu.
Normálně jsme vyšli ze zákulisí a byli
na jevišti, případně se jen rozhrnula
opona. Tady jsme ale museli jít přes celý
hřiště a všude stáli newyorští policajti.
Takže na záznamu vidíte, jak všichni
natahujeme krok, občas dokonce běžíme, abychom se přes to hřiště dostali co
nejrychleji.
A potom samozřejmě ohlušující
hřmot, jako by nad námi letělo milionový hejno racků, ječící americký obecenstvo. Vyšplhali jsme se na pódium
a ozvučení bylo napojený na systém,
kterej používali při baseballu, takže to
byl nejhorší zvuk, jakej jsme kdy zažili.
Stáli jsme na tom malým pódiu, docela
foukal vítr a všichni ti lidi ječeli. Vůbec
jsme neslyšeli, co vyluzujeme, takže
bylo strašně obtížný se chytit. Člověk
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neslyšel, jestli se mu po tý dlouhý cestě
nerozladila kytara. Za normálních okolností jste měli za oponou chviličku, ve které jste mohli brnknout na pár strun, říct
si OK, dobrý. Ale tohle bylo… ani když si
člověk strčil kytaru k uchu, neslyšel vůbec
nic. Takže jsme prostě spustili.
A John mlátil při „I’m Down“ do kláves loktem. Myslím, že jsme ten večer byli
dost podráždění. Nechápali jsme, kde
jsme se to octli a co se kolem nás děje.
Vůbec nic jsme neslyšeli a říkali jsme si, že
to nemůže dobře dopadnout, jenže ono to
bylo nakonec skvělý. Hysterie a podrážděnost k tomu určitě přispěly. Když se podíváte na filmový záznam, John tam dělá
jenom tohle [naznačuje, jak loktem přejíždí
po klávesách] – a zní to jako sólo! Po tvářích se mu kutálejí slzy, jen se hystericky
směje. A obecenstvo jenom ječí, snaží se
proniknout na trávník a pere se s policií.
Vypadá to jako scéna z nějakýho filmu.
Jenže my byli přímo uprostřed.
[Ukázka z knihy]

Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2017
Cena 249 Kč, kalendář 60 stran, publikace 30 + 114 stran,
Žofie Kanyzová a kol.
Tradiční Lunární kalendář Krásné paní obsahuje kromě rad
na každý den podle postavení Měsíce ve zvěrokruhu i užitečný
přehled dění na obloze roku 2017. Ve dvou publikacích se
dočtete o skryté energii rostlin, svaté Hildegardě z Bingenu
a astrolog Milan Špůrek se zamyslí nad současnou
uprchlickou krizí, kterou předpovídal už před více než
deseti lety.

Lunární diář Krásné paní 2017

Cena 199 Kč, diář 192 stran, publikace 30 stran,
Žofie Kanyzová a kol.

Elegantní v plátně vázaný diář vhodný do kapsy i kabelky.

Měsíc zahradníkem
Krásné paní 2017

Cena 169 Kč, publikace 30 + 154
stran, Žofie Kanyzová a kol.
Neocenitelná pomůcka pro všechny milovníky starých dobrých rad
našich předků a plodů bez chemie.

Jednolistý nástěnný lunární kalendář
Krásné paní 2017
Cena 29 Kč, 290 x 400 mm,
Žofie Kanyzová a kol.

Přehledně lze mrknutím oka zjistit, kdy
je novoluní či úplněk, aby se držel půst.

Koupíte u všech dobrých knihkupců nebo si objednejte na www.krasnapani.cz
KRASNA_KN_2017.indd 1
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BU DD H ISMUS;
ZE N; ISL ÁM;
H I N DU ISMUS

O BCH O D

HOŠEK, Pavel
Islám jako výzva pro křesťany

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
96 s., váz. 125 Kč
Aktuální kniha vnáší do diskuze
o islámu perspektivu křesťanské víry.
Poučeně, srozumitelně, ale nikoli
triviálně autor uvádní čtenáře na
cestu ohledávání vlastních hodnot,
osobního přesvědčení i samotných
základů vlastní víry.
ISBN 978-80-7255-375-4

K Ř ESŤANST VÍ
GRÜN, Anselm
Moudrost vyznání víry

Z něm. přel. J. Hubková, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 136 s., váz.
199 Kč
Nová kniha A. Grüna se věnuje
výkladu křesťanského vyznání víry.
Objasňuje slova, která stojí v základu
křesťanského pohledu na svět.
ISBN 978-80-262-1087-0

Milosrdní dojdou milosrdenství.
Světový den mládeže Krakov
2016

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 160 Kč
Co přiměje téměř dva miliony mla‑
dých lidí, aby našetřili dost peněz,
zabalili krosny, opustili své domovy
a vydali se na cestu? Odpověď nabízí
kniha vzpomínek na neopakovatelné
zážitky ze Světového dne mládeže
v polském Krakově.
ISBN 978-80-7450-235-4

HEBNAR, Jan a kol.
Obchod s Čínou bez rizika a se
ziskem

Praha: Mladá fronta, 2016, Euro,
1. vyd., 224 s., váz. 249 Kč
Máte zajímavý produkt? Už jste se
etablovali na českém, slovenském
a snad také evropském trhu? Chcete
se dozvědět víc o čínské mentalitě?
Možná pro vás může být Čína zajíma‑
vou exportní příležitostí.
ISBN 978-80-204-4183-6

SBO R N Í K Y
Theoretical and Practical
Aspects of Public Finance 2016.
Proceedings of the 21th Interna
tional Conference

Edit. L. Sedmihradská, Praha: Vysoká
škola ekonomická v Praze, Naklada‑
telství Oeconomica, 2016, 1. vyd.,
358 s., brož.
Sborník v angličtině.
ISBN 978-80-245-2155-8

ÚČE TN IC T VÍ
JANHUBA, Miloslav;
MÍKOVÁ, Marie; ROUBÍČ
KOVÁ, Jaroslava a kol.
Finanční účetnictví. Obecné
otázky

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
304 s., váz. 490 Kč
Publikace se zabývá finančním účet‑
nictvím podnikatelského subjektu
a obsahuje základní informace k po‑
chopení dané problematiky.
ISBN 978-80-7400-614-2

TEO LOG I E

společenské
vědy; osvěta

BRUEGGEMANN, Walter
Bible a postmoderní představi
vost. Písmo jako scénář života

ASTRO LOG I E

Z angl. přel. P. Sláma, Praha: Vyše‑
hrad, 2016, Studium, 1. vyd., 168 s.,
váz. 248 Kč
Přední americký biblista shrnuje
v knize předpoklady pro dialog dneš‑
ního člověka s dějinným biblickým
odkazem.
ISBN 978-80-7429-651-2

KUBÁČ, Vladimír
Člověk před Boží tváří

Edit. J. Beneš, Praha: Vyšehrad, 2016,
1. vyd., 336 s., váz. 348 Kč
Kniha přináší výběr prací V. Kubáče,
profesora Starého zákona na Husit‑
ské teologické fakultě UK a jednoho
z překladatelů Českého ekumenické‑
ho překladu Bible.
ISBN 978-80-7429-754-0

PESCH, Otto Hermann
Modlitba je řeč víry. Jak se dnes
můžeme modlit

Z něm. přel. H. Medková, Praha:
Vyšehrad, 2016, Základní teologická
témata, 1. vyd., 120 s., váz. 198 Kč
Autor popisuje s naprostou
otevřeností a pochopením obtíže
moderního člověka, vysvětluje
jednotlivé druhy modliteb
(každodenní, liturgická, prosebná,
rozjímavá) a dává praktické rady, jak
můžeme v modlitbě vyjadřovat svoji
víru dnes.
ISBN 978-80-7429-621-5
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KRUMLOVSKÁ, Olga
Astrologie pro začátečníky

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 259 Kč
Jednoduchá učebnice astrologie
pro začátečníky a samouky vhodná
pro všechny, kteří se zajímají o ho‑
roskopy.
ISBN 978-80-7243-904-1

DRU HÁ
SVĚTOVÁ VÁLKA
ŠMEJKAL, Pavel
Protektorátem po stopách
parašutistů. Vojáci – odbojáři –
památníky

Praha: Academia, 2016, Průvodce,
1. vyd., 1130 s., váz. 950 Kč
Kniha seznamuje čtenáře s místy,
která jsou spojena s výsadky vysla‑
nými v době 2. světové války z Velké
Británie na území Protektorátu Čechy
a Morava.
ISBN 978-80-200-2614-9

FI LOZO FI E
BOUBÍN, Jaroslav
Petr Chelčický. Spisy z Olomouc
kého sborníku
Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
Sbírka pramenů k náboženským
dějinám, 1. vyd., 384 s., váz. 325 Kč

z n o v i n e k k 2 1. 11. 2 0 16 4 4 8 t i t u l ů

V pořadí již 3. svazek kritického vydá‑
ní spisů P. Chelčického přináší texty 9
pojednání tohoto významného husit‑
ského myslitele, které jsou obsaženy
v Olomouckém sborníku z konce
15. století.
ISBN 978-80-7286-291-7

MICHALÍ, Adrian
Problém slobody v diele Edmun
da Burka. Úvahy o revolúcii vo
Francúzku
Boskovice: Albert, 2016, 1. vyd.,
98 s., váz. 150 Kč
Monografie analyzuje a interpre‑
tuje základní názory a argumenty,
které ve svém díle řeší E. Burke. Ve
slovenštině.
ISBN 978-80-7326-270-9

H ISTO R I E
BLÁHOVÁ, Marie; LUKŠO
VÁ, Zuzana; NODL, Martin
Karel IV. v soudobých kronikách
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 498 Kč
Výbor z kronik doby Karla IV. do‑
provází zasvěcená úvodní studie
historika M. Nodla a doslov a po‑
známky překladatelky a historičky
M. Bláhové.
ISBN 978-80-257-1849-0

BOLOM-KOTARI, Sixtus
Svoboda svědomí. Superinten
dent Michael Blažek a protes
tanská společnost pozdního
osvícenství

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 568 s., váz. 390 Kč
Tématem publikace je reformovaná
církev jako živoucí organismus v kon‑
textu své doby.
ISBN 978-80-7286-286-3

BOROVSKÝ, Tomáš a kol.
Mistra dělá zkratka. Studie
a eseje Jaroslava Marka

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 579 s., váz. 350 Kč
Edice přináší soubor textů brněnské‑
ho historika J. Marka publikovaných
v odborných časopisech.
ISBN 978-80-7286-284-9

DOUBEK, Oldřich; JINDRA,
Miroslav
Ikarové bez legend a bájí. Velký
příběh o létání a dosud neznámé
poválečné historii letectví ve
světle archivu StB

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 432 s., váz. 349 Kč
V osobním vyprávění pilota O. Doub‑
ka se jedinečným způsobem odráží
historie československého letectví
v období let 1925 až 1950.
ISBN 978-80-7485-099-8

GUREVIČ, Aron
Jedinec a společnost středověké
ho Západu

Z něm. přel. J. Komendová, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 350 s., váz.
398 Kč
Autor ve svých úvahách popírá kon‑
cept, že by středověk neznal pojem
autora a že by středověcí tvůrci dávali
jednoznačně přednost anonymitě.
ISBN 978-80-257-1871-1

HLAVÁČEK, Petr
Západ, nebo Východ? České
reflexe Evropy 1918–1948

Praha: Academia, 2016, Historie,
1. vyd., 840 s., váz. 695 Kč
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Vedle tzv. české otázky byla ve 20.
století souběžně reflektována i naše
„evropská otázka“, kterou intenzivně
diskutovaly tehdejší politické, intelek‑
tuální a kulturní elity.
ISBN 978-80-200-2606-4

KASPER, Tomáš;
KASPEROVÁ, Dana
Německé mládežnické hnutí
a spolky mládeže v ČSR v letech
1918–1933

Praha: Academia, 2016, Společnost,
1. vyd., 268 s., váz. 350 Kč
Publikace analyzuje programové
zaměření vybraných německých mlá‑
dežnických organizací v ČSR v letech
1918–1933 v kontextu tzv. německé‑
ho mládežnického hnutí (deutsche
Jugendbewegung).
ISBN 978-80-200-2624-8

LAKOSIL, Jan
Jižní Čechy krásné i zrádné
v dobových fotografiích a doku
mentech

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
304 s., váz. 499 Kč
Po úspěšném titulu Šumava krásná
i smrtící přichází další výpravná
fotografická publikace, která nabízí
unikátní pohled na novodobou
historii naší země – tentokrát již‑
ních Čech.
ISBN 978-80-204-4214-7

Louka ve staletích

Boskovice: Albert, 2016, 1. vyd.,
514 s., váz. 350 Kč
Dějiny horňácké obce od prvních
písemných zmínek až po současnost.
Velký počet fotografií, map, doku‑
mentů a barevná příloha.
ISBN 978-80-7326-268-6

McDONOUGH, Frank
Gestapo. Mýtus a realita Hitlero
vy tajné policie
Z angl. přel. J. Manďák, Praha: Vyše‑
hrad, 2016, Moderní dějiny, 1. vyd.,
296 s., váz. 368 Kč
Zdařile napsaná a přehledně struk‑
turovaná publikace představuje
jednu z řady složek nacistického
represivního aparátu, a to tajné státní
policie, známé pod zkratkovým slo‑
vem gestapo.
ISBN 978-80-7429-742-7

MENDEL, Miloš
Dějiny Saudské Arábie

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 402 s., váz. 379 Kč
Kniha představuje souhrnný vhled do
politických, kulturních a nábožen‑
ských dějin podstatné části Arabské‑
ho poloostrova.
ISBN 978-80-7422-499-7

MEYER, Joachim
Šerm rapírem

Z něm. přel. P. Matoušek, Praha:
Elka Press, 2016, 1. vyd., 264 s., váz.
399 Kč
Třetí část překladu zlomové knihy
J. Meyera (asi 1537–1571), vydané
několikrát tiskem, známé díky cita‑
cím v pozdější literatuře a dostupné
v reprintech.
ISBN 978-80-87057-26-1

NOVOTNÝ, Gustav
Zahraniční studijní cesty českých
lesních odborníků v první polovi
ně 20. století
Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 197 s., váz. 245 Kč

Monografická studie tematicky sou‑
visí a navazuje na publikaci Tři lesní
inženýři (2015). Sleduje podrobně
6 exkurzních cest několika českých
lesníků, které vedly v popisovaném
období do Švýcarska a okolních
zemí.
ISBN 978-80-7286-290-0

PERNES, Jiří
Moravští zemští prezidenti

Brno: Moravské zemské muzeum,
2016, 1. vyd., 90 s., brož. 143 Kč
Morava si postupně budovala svoji
vlastní samosprávu, která existovala
až do vzniku Československé republi‑
ky a která se vyvíjela a proměňovala.
ISBN 978-80-7028-471-1

TOMÁŠ, Jiří
Konec Jagellonců v Čechách

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
168 s., váz. 220 Kč
Autor mapuje pětapadesátiletou éru,
kdy u nás vládli Vladislav II. a jeho
syn Ludvík.
ISBN 978-80-7304-200-4

K ALE N DÁŘ E
EHRENBERGEROVÁ, Lucie;
EHRENBERGEROVÁ, Nicole
A Cup of Style – Motivační diář
2017

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 329 Kč
Do Motivačního diáře na rok 2017 si
nejen zapíšeš všechno, co potřebu‑
ješ, a přehledně si naplánuješ úkoly
i radosti díky mnoha přehledným
plánovačům, ale také se dozvíš, jak si
organizovat čas, jak se efektivně učit,
jak zůstat šik ad.
ISBN 978-80-7529-281-0

KOMUN I K ACE
ETRILLARD, Stéphane
Jak efektivně komunikovat.
Pohotová argumentace

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 96 s., brož. 159 Kč
Komunikace je základem mezilid‑
ských vztahů, osobních i pracovních.
Kniha nám radí, jak vést plodnou dis‑
kusi. Důležitá jsou také gesta a výraz
tváře. Ten, kdo je v debatě lepší, vy‑
hrává, aniž by ovšem druhý prohrál.
ISBN 978-80-7306-865-3

KOPSOVI, Kamila a Petr
Jak se domluvit s tygrem aneb
Učíme se tygrijsky

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 64 s., váz.
229 Kč
Potřeba komunikovat je přirozenou
potřebou všech lidí. Přímo ovlivňuje
nás a lidi v okolí. Úspěšná komunika‑
ce přispívá ke spokojenému a poho‑
dovějšímu životu.
ISBN 978-80-266-1046-5

LOGO PE D I E
LYNCH, Charlotte;
KIDD, Julia
Cvičení pro rozvoj řeči. Prevence
a náprava poruch komunikace
u mladších dětí
Z angl. přel. S. Struková, Praha:
Portál, 2016, 3. vyd., 136 s., váz.
197 Kč
Náměty pro více než sto zábavných
činností slouží učitelkám v MŠ i ro‑
dičům k podpoře vývoje řeči dětí
raného věku.
ISBN 978-80-262-1156-3

bibliografie
MOTIVAČN Í
PŘ Í RUČK Y
CUDDYOVÁ, Amy
Tady a teď. Jak si věřit, když na
tom opravdu záleží

Z angl. přel. H. Antonínová, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 336 s., váz.
349 Kč
Kolik příležitostí člověku unikne jen
proto, že ho nenapadla ta správná
replika v pravý čas, ale až ve výtahu
po nevydařeném pracovním poho‑
voru, v tramvaji po zpackaném ran‑
de nebo na schodech po neúspěšné
zkoušce.
ISBN 978-80-7432-764-3

DUHIGG, Charles
Chytřeji, rychleji, lépe. Tajemství
výkonnosti v životě i byznysu

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 384 s.,
brož. 399 Kč
Díky čtivému vyprávění založenému
na vědeckých výzkumech a přehled‑
nému návodu doplněnému mnoha
praktickými radami máte možnost
zvýšit svou osobní výkonnost,
výkonnost pracovního týmu i celé
firmy.
ISBN 978-80-265-0528-0

FRANKOVÁ, Ailsa
Zbavte se zbytečností v životě
a mějte se skvěle!

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 256 s.,
brož. 299 Kč
Od chvíle, kdy začnete číst tuto
knihu, začne se měnit i váš způsob
myšlení a kreativní techniky, které
uvnitř najdete, pak pomohou zcela
osvobodit vaši mysl. Najděte proble‑
matická místa a nahraďte nefunkční
staré zvyky novými.
ISBN 978-80-265-0530-3

JANSEN, Julie
Nevím, co chci, ale rozhodně ne
tohle. Praktický průvodce na
cestu k povolání vašich snů
Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 256 s., brož. 369 Kč
Tato kniha vás naučí, jak přijít na
to, která práce je pro vás ta pravá,
a třeba si ji i vytvořit. Je možné, že
až si knihu přečtete, rozhodnete se,
že jste připraveni a odhodláni svou
práci změnit.
ISBN 978-80-7261-448-6

KJERULF, Alexander
Jak být šťastný od 9 do 5. Jak
milovat život, mít rád svou práci
a být v ní úspěšný
Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 208 s., váz. 220 Kč
Pro mnohé z nás je pracovní život
příliš náročný, stresující a nijak
nás netěší. Něco by se s tím mělo
udělat! Pojďme to změnit. Zažívat
v práci štěstí není žádný luxus – je
to základ!
ISBN 978-80-7485-102-5

LINDAU, Veit
Přehoď výhybku a splň si svá
přání

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 406 s., váz. 329 Kč
Kniha nám pomůže zjistit, co
skutečně chceme a jak toho do‑
sáhnout. Její prověřené metody
lze aplikovat na všechny oblasti
života, počínaje nadváhou a konče
financemi.
ISBN 978-80-7306-853-0

LÖHR, Jörg;
PRAMANN, Ulrich
Jak být úspěšný. Cílevědomost

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 96 s., váz. 159 Kč
Kniha nám pomůže určit si životní
cíle, přehodnotit staré vzorce chování
a díky správné motivaci a energii se
těšit ze spokojeného a plodného živo‑
ta. Je určena těm, kdo už nechtějí být
odkázáni na náhodné štěstí.
ISBN 978-80-7306-866-0

TRACY, Brian
Trefa do černého

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 199 Kč
Neexistuje žádný důvod, proč byste
nemohli vydělávat dvakrát tolik, než
vyděláváte teď, nebo i vícekrát. Ko‑
lem vás jsou lidé, kteří rozhodně ne‑
mají tolik talentu ani takové vzdělání
jako vy, a přesto už tolik vydělávají.
ISBN 978-80-265-0541-9

OSO B N OSTI
GESSENOVÁ, Masha
Muž bez tváře. Neuvěřitelný
vzestup Vladimira Putina

Z angl. přel. M. Sečkař, Praha:
Akropolis, 2016, 1. vyd., 404 s., brož.
349 Kč
Když se v roce 1999 lidé kolem B.
Jelcina snažili najít náhradu za svého
chřadnoucího a čím dál méně oblíbe‑
ného prezidenta, padla jejich volba
na tehdy téměř neznámého V. Putina,
muže bez tváře...
ISBN 978-80-7470-126-9

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
STANLEY, Andy
Láska, sex a chození

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
168 s., váz. 195 Kč
Jsi nezadaný/nezadaná? Hledáš
„toho pravého/tu pravdou“? Do‑
mníváš se, že až takového partnera
najdeš, bude všechno „v pořádku“?
Zkus se nad tím ještě zamyslet.
ISBN 978-80-7255-374-7

PE DAG O G I K A;
D I DAK TI K A
BIDDULPH, Steve
Výchova kluků

Z angl. přel. J. Pištorová, Praha:
Portál, 2016, 4. vyd., 160 s., váz.
235 Kč
Publikace shrnuje jak teoretická
východiska, tak konkrétní náměty
a každodenní praktické zkušenosti
MŠ realizujících nové formy výchov‑
né práce.
ISBN 978-80-262-0991-1

JAKUBOVKÁ, Viera a kol.
Učitel a jeho kompetencie

Boskovice: Albert, 2016, 1. vyd.,
172 s., váz. 150 Kč
Vybrané problémy, které spojuje
společný jmenovatel – učitel, je
obsahem této publikace. Autorky
jsou vysokoškolské pedagožky, které
se věnují výchově a přípravě učitelů
občanské nauky.
ISBN 978-80-7326-271-6

NOVOTNÝ, Michael a kol.
ŠPL 16 – Grafomotorická
cvičení. Grafomotorika, logické

z n o v i n e k k 2 1. 11. 2 0 16 4 4 8 t i t u l ů
myšlení, orientace na ploše,
rozvíjení mluvního projevu

Ilustr. E. Plicková, Praha: Portál,
2016, 2. vyd., 64 s., váz. 139 Kč
Soubor pracovních listů rozvíjejících
zábavnou formou grafomotorické
dovednosti předškoláků, logické
myšlení, orientaci na ploše, základní
početní dovednosti, pohybové,
výtvarné a další kompetence odpoví‑
dající věku.
ISBN 978-80-262-0909-6

SPERRY, Rachel
Komunikace v problémových
situacích s dítětem v MŠ

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 189 Kč
Kniha nabízí dospělým tipy, jak pozi‑
tivně reagovat na každodenní nároč‑
né situace a problematické chování
dětí ve věku od 3 do 8 let.
ISBN 978-80-262-1115-0

STARÝ, Karel;
LAUFKOVÁ, Veronika a kol.
Formativní hodnocení ve výuce

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 152 s.,
váz. 339 Kč
Kniha si klade za cíl zorientovat čte‑
náře v aktuálních trendech hodnoce‑
ní žáků a tématech, jako je stanovo‑
vání kritérií hodnocení, poskytování
zpětné vazby, práce s chybou, rozvoj
sebehodnocení a vrstevnického
hodnocení.
ISBN 978-80-262-1001-6

TĚTHALOVÁ, Marie
Informatorium 3–8 Speciál
2/2016. Hrajeme si se slovy –
Rozvoj vyjadřovacích schopností
předškoláků
Ilustr. P. Koubská, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 24 s., váz. 65 Kč
Pracovní sešit nabízí desítky úkolů
k rozvíjení jazykových dovedností
předškoláků.
ISBN 978-80-262-1158-7

PO LITI K A
NĚMEČEK, Jan a kol.
Československá zahraniční
politika na sklonku války 1945.
Svazek B/6 (1.leden – 16. květen
1945)
Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 610 s., váz. 326 Kč
Závěrečný díl projektu zahrnuje ob‑
dobí od 1. 1. do 16. 5. 1945 a přináší
210 dokumentů, které dokumentují
závěrečnou fázi 2. světové války
a osvobození Československa v květ‑
nu 1945.
ISBN 978-80-7286-273-3

PO LITO LOG I E
Strany, volby a demokracie. Od
Duvergera k Sartorimu a dále

Edit. M. Novák, Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2016, Studijní
texty, 1. vyd., 516 s., váz. 499 Kč
Kniha se zaměřuje na důkladnou
analýzu vývoje organizace stran, typů
stranických systémů, jejich vztahů
s volebními systémy a s nimi úzce
spjatými dvěma protikladnými mode‑
ly demokracie.
ISBN 978-80-7419-233-3

PR ÁVO
BÁČOVÁ, Marie
Podlahová a užitná plocha budov
v právních předpisech
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Praha: Informační centrum ČKAIT,
2016, 1. vyd., 28 s., váz. 130 Kč
Termín podlahová (užitková, užitná)
plocha bytu (domu), resp. obytná
plocha, má v právních předpisech
různé významy. Vždy je proto třeba
zkoumat, pro jaký účel a podle jaké‑
ho právního předpisu má být tento
údaj uváděn.
ISBN 978-80-87438-73-2

ČERNÁ, S. a kol.
Obchodní právo – podnikatel,
podnikání, závazky s účastí
podnikatele

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 736 s., váz. 890 Kč
Výklad pojmu, povahy, systému
a pramenů obchodního práva. Posta‑
vení podnikatele a instituty, které se
vážou k podnikateli a jeho podnika‑
telské činnosti. Specifika postavení
podnikatele v soukromoprávních
vztazích ad.
ISBN 978-80-7552-333-4

ČUHELOVÁ, Kateřina
Předběžná opatření ve věcech
ochrany proti domácímu násilí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
Právo prakticky, 1. vyd., 128 s., váz.
200 Kč
Publikace se zabývá jevem, který spo‑
lečnost provází od nepaměti a jímž
je domácí násilí. Autorka se zamě‑
řuje na problematiku předběžných
opatření, které má k dispozici osoba
ohrožená domácím násilím nebo
stalkingem.
ISBN 978-80-7552-341-9

HENDRYCH, Dušan a kol.
Správní právo. Obecná část

Praha: C. H. Beck, 2016, 9. aktual.
vyd., 600 s., váz. 990 Kč
Základní studijní pomůcka obecné
části správního práva obsahuje syste‑
matický výklad jednotlivých institutů
a zásad správního práva.
ISBN 978-80-7400-624-1

KLABUSAYOVÁ, Naděžda
Zákon o obecné bezpečnosti
výrobků. Zákon o technických
požadavcích na výrobky.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 244 s., váz. 399 Kč
Zákon o obecné bezpečnosti
výrobků a zákon o technických
požadavcích na výrobky jsou dva
stěžejní právní předpisy regulující
uvádění výrobků na trh. Oba právní
předpisy vycházejí mj. z evropské
právní úpravy.
ISBN 978-80-7552-371-6

KOCOUREK, Jiří;
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš
Pracovní právo pro praxi

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
332 s., váz. 690 Kč
Publikace je zaměřena na přístup
k řešení vybraných a nejčastěji se vy‑
skytujících právních otázek spojených
s aplikací zákoníku práce a souvisejí‑
cích právních předpisů s ohledem na
ustálenou judikaturu.
ISBN 978-80-7400-616-6

KRUTÁK, Tomáš; KRUTÁ
KOVÁ, Lenka; GERYCH, Jan
Zákon o zadávání veřejných
zakázek s komentářem k 1. 10.
2016

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 944 s.,
brož. 649 Kč

Publikace podává komplexní výklad
nové právní úpravy a v ní obsažených
institutů, předvídá možné interpretační
problémy a snaží se čtenářům v maxi‑
mální možné míře nabídnout řešení.
ISBN 978-80-7554-040-9

PELC, Vladimír
Daň z hazardních her

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 320 s.,
brož. 499 Kč
Publikace obsahuje zákon o dani
z hazardních her s komentářem, dále
uvedený změnový zákon s vysvětlují‑
cími poznámkami a zákon o hazard‑
ních hrách s důvodovou zprávou.
ISBN 978-80-7554-045-4

POLIŠENSKÁ, Petra;
FEBEROVÁ, Radka
Musíš znát... Exekuční a insol
venční právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 224 s., brož. 295 Kč
Praktická studijní pomůcka poskytuje
čtenáři přehled nejdůležitější judi‑
katury exekučního a insolvenčního
práva za období let 2014 a 2015.
ISBN 978-80-7552-395-2

POLIŠENSKÁ, Petra;
FEBEROVÁ, Radka
Musíš znát... Finanční právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 200 s., brož. 285 Kč
Praktická studijní pomůcka poskytuje
čtenáři přehled nejdůležitější judika‑
tury finančního práva za období let
2014 a 2015.
ISBN 978-80-7552-392-1

PRO RO D IČE
ROGGE, Jan-Uwe
Děti potřebují hranice. Nevíte si
rady s drzostí dětí?

Z něm. přel. A. Sirovátková, Praha:
Portál, 2016, 6. vyd., 136 s., váz.
165 Kč
Rodičům, vychovatelům i mnohým
učitelům dodává autor svými návrhy
na řešení odvahu důsledně jít ve vý‑
chově cestou, která dětem dává pocit
bezpečí a jistoty.
ISBN 978-80-262-1152-5

ŘÍČAN, Pavel;
JANOŠOVÁ, Pavlína
Spirituální výchova v rodině. Co
radí psychologové?

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 269 Kč
Knížka pro rodiče, kteří chtějí pro své
děti něco víc. Víc než aby byly zdravé,
úspěšné a šťastně si užívaly všeho, co
nabízí naše doba. Pro rodiče, kteří
nechtějí, aby děti byly pouhými kon‑
zumenty této hojnosti.
ISBN 978-80-262-1098-6

SKLÁDALOVÁ, Markéta
Mámo, už to zvládnu samo! Jak
vychovávat samostatné, spokoje
né a úspěšné dítě
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 152 s.,
brož. 199 Kč
Autorka ukazuje, jak správnou výcho‑
vou vybavit naše děti vším, čím může‑
me, aby v životě obstály bez nás.
ISBN 978-80-264-1281-6

PŘ Í RUČK Y
CELUNOVA, Jelena;
TVRDÍKOVÁ, Sylva
Jak se žije v České republice.
Průvodce pro cizince

bibliografie
Praha: Ekopress, 2016, 1. vyd.,
117 s., váz. 165 Kč
Publikace je určena všem cizincům,
kteří žijí v ČR, a to jak studujícím čes‑
ký jazyk, tak i žadatelům o azyl nebo
o české státní občanství.
ISBN 978-80-87865-29-3

MÁMAMI
Báječné oslavy (s Mámami)

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 104 s.,
brož. 329 Kč
Bloggerky Mámami se s vámi
podělí o to, jak vytvořit nezapo‑
menutelnou atmosféru velkých
oslav i malých slavností uprostřed
všedních dnů.
ISBN 978-80-264-1274-8

Pěstounská péče. Manuál pro
pomáhající profese

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 315 s.,
váz. 449 Kč
Manuál by měl sloužit pracovníkům
pomáhajících profesí v podpoře
pěstounských rodin. Pokrývá klí‑
čová témata práce s pěstounskými
rodinami.
ISBN 978-80-262-1020-7

PSYCH O LOG I E
KAST, Verena
Závist, žárlivost a jejich smysl

Z něm. přel. P. Babka, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 192 s., váz. 279 Kč
Závist a žárlivost představují spole‑
čensky zakázané pocity. Proto se je
snažíme potlačovat nebo promítat
na druhé. V. Kastová je přesvěd‑
čena, že se tím připravujeme
o skvělou příležitost, jak rozvíjet
svůj potenciál a uvědomit si vlastní
hranice.
ISBN 978-80-262-1111-2

RÖHR, Heinz-Peter
Závislé vztahy. Léčba
a uzdravení závislé poruchy
osobnosti

Z něm. přel. P. Babka, Praha: Portál,
2016, 2. vyd., 152 s., váz. 245 Kč
Závislá porucha osobnosti se vyzna‑
čuje zvýšenou potřebou závislosti
na druhých lidech, neschopností
osamostatnění, nízkým sebehodno‑
cením či nepřiměřenými obavami
z opuštění.
ISBN 978-80-262-1159-4

SAND, Ilse
Přecitlivělost není slabost

Z dán. přel. V. Somogyi, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 136 s., váz.
249 Kč
Jste unavení z toho, že vám lidé říkají,
abyste nebrali život tak vážně? Kniha
poskytuje řadu konkrétních tipů, co
dělat, aby se o sebe přecitlivělí lidé
dokázali lépe postarat.
ISBN 978-80-262-1122-8

R E KO R DY;
Z A J Í M AVOSTI;
KUR IOZ IT Y
Guinness World Records 2017

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 599 Kč
V nejnovějším vydání Guinness
World Records najdete
nejsenzačnější rekordy v celém
vesmíru a dosud nevídané
fotografie.
ISBN 978-80-7529-214-8

z n o v i n e k k 2 1. 11. 2 0 16 4 4 8 t i t u l ů
Guinness World Records 2017:
Hráčská edice

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 216 s.,
brož. 499 Kč
Hráčská edice Guinness World
Records. Nové i aktualizované
rekordy ve vašich oblíbených
hrách, nejvyšší skóre, články
plné faktů, perličky, rozhovory
s osobnostmi herního průmyslu
ad.
ISBN 978-80-7529-222-3

SŤAHEL, Richard; SUŠA,
Oleg
Environmentální devastace
a sociální destrukce

Praha: Filosofia, 2016, 1. vyd., 258 s.,
váz. 170 Kč
Cílem knihy je identifikovat hlavní
aspekty environmentální devastace
a sociální destrukce a načrtnout
možnosti jejich reflexe a východisek
z těchto procesů.
ISBN 978-80-7007-452-7

ROČE N K Y

STUD I E

Ročenka 2014

HURTÍKOVÁ, Hana
Framing televizního zpravodaj
ství a jeho účinek na formování
politických postojů veřejnosti.
Případová studie pádu vlády
Mirka Topolánka v roce 2009

Edit. M. Bém, J. Peška, Olomouc:
Archeologické centrum Olomouc,
2016, 1. vyd., 188 s., váz.
Pravidelná ročenka Archeologic‑
kého centra Olomouc obsahuje
údaje o organizaci za předcházející
rok, tj. 2013, a odborné příspěvky
vycházející z výzkumů a nálezů téže
organizace.
ISBN 978-80-86989-27-3

SOCIÁLNÍ PRÁCE
MATOUŠEK, Oldřich
Slovník sociální práce

Praha: Portál, 2016, 3. vyd., 272 s.,
váz. 409 Kč
Zkušený autor vysvětluje základní
termíny sociální práce, a to s ohle‑
dem na situaci u nás – k níž je kritický
– i ve světě.
ISBN 978-80-262-1154-9

SOCIO LO G I E
ZICH, František; ANÝŽOVÁ,
Petra a kol.
Konfrontace hodnot v pozdní
modernitě. Česko a Hlučínsko
v evropském kontextu

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2016, Studie, 1. vyd., 302 s.,
váz. 319 Kč
Kniha se zabývá působením moder‑
nizačních a globalizačních trendů na
hodnotové orientace, normy a klíčo‑
vé aspekty životního způsobu české
a hlučínské populace v evropském
kontextu.
ISBN 978-80-7419-241-8

SPO LEČN OST
OSTŘANSKÝ, Bronislav;
BERÁNEK, Ondřej
Stíny minaretů. Islám a mus
limové jako předmět českých
veřejných polemik

Praha: Academia, 2016, 21. století,
1. vyd., 276 s., váz. 295 Kč
Kniha chce vydat jisté svědectví
doby a zároveň nabídnout čtená‑
řům sérii podnětných zamyšlení
nad klíčovými oblastmi zdejšího
střetávání i míjení se, pokud jde
o islám.
ISBN 978-80-200-2630-9

SCRUTON, Roger
Západ a ti druzí. Globalizace
a teroristická hrozba

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 176 s., váz. 199 Kč
Zatímco islámská civilizace je
drásána konflikty, západní civilizace
má vnitřní tendenci k rovnováze.
Svobody, které občané Západu
pokládají za samozřejmost, jsou
v islámských zemích veskrze
neslýchané.
ISBN 978-80-7485-101-8

Brno: Centrum pro studium demo‑
kracie a kultury, 2016, 1. vyd., 195 s.,
váz. 198 Kč
Jak je definován a jak se projevuje
framing v politické komunikaci? Co je
podstatou zpravodajského framingu?
Jak média vytváří rámy, do kterých
zabalují svá sdělení?
ISBN 978-80-7325-400-1

VĚŠTBY;
H O ROSKO PY
DEAN, Liz
Tarot. Velký průvodce tajem
stvím karet

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 499 Kč
Kniha přináší přehled všech důle‑
žitých aspektů jednotlivých karet,
podrobně pojednává o jejich sym‑
bolice a odkrývá souvislosti mezi
tarotem, astrologií, numerologií
a kabalou.
ISBN 978-80-7529-123-3

Ž IVOTN Í ST YL
JONÁŠOVÁ, Veronika
Berlíňanka. Stylový průvodce
Berlínem

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
238 s., váz. 299 Kč
V čem se inspirovat od Berlíňanek,
nejsvobodnějších žen světa? Stačí od‑
koukat pár triků a s lehkostí vyšper‑
kujete nejen svůj šatník, ale promění‑
te i svůj životní styl. Berlíňanky jsou
známé svým svébytným pohledem na
život i módu.
ISBN 978-80-204-4131-7

JONÁŠOVÁ, Veronika
Berlíňanka. Stylový průvodce
Berlínem (+ taška)

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
238 s., váz. 349 Kč
Nechte se inspirovat módou a život‑
ním stylem Berlíňanek!
ISBN 978-80-204-4306-9

matematické
a přírodní vědy
FYZIKA
FEYNMAN, Richard; LEI
GHTON, Robert B.; SANDS,
Matthew
Feynmanovy přednášky z fyziky
– revidované vydání
Praha: Fragment, 2016, 2. vyd.,
744 s., váz. 599 Kč
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Podlehněte kouzlu fyziky
s revidovaným vydáním přednášek
R. Feynmana, nositele Nobelovy
ceny, s řešenými příklady
a cvičeními.
ISBN 978-80-253-2444-8

CH E M I E
ALDERSEY-WILLIAMS, Hugh
Periodické příběhy. Zvláštní
životy prvků
Z angl. přel. S. Pavlíček, Praha: Argo,
Praha: Dokořán, 2016, zip, 1. vyd.,
302 s., váz. 448 Kč
Chemické prvky tvoří všechno ve
vesmíru, včetně vás. Kniha plasticky
ukazuje jejich osudy v lidské společ‑
nosti a kultuře. Příběhy prvků jsou
i našimi příběhy.
ISBN 978-80-257-1935-0 (Argo),
978-80-7363-699-9 (Dokořán)

M ATE M ATI K A
POLÁK, Josef
Didaktika matematiky II. část

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 269 Kč
Publikace má za cíl jednak pomoci
výuce didaktiky a historie matemati‑
ky, ale hlavně být zdrojem inspirace
pro středoškolské učitele, kteří mají
zájem o kvalitní výuku.
ISBN 978-80-7489-326-1

POLÁK, Josef
Didaktika matematiky III. část

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 180 s.,
váz. 299 Kč
Obsahuje stručný přehled
historie matematiky, přehledy
shrnující život a dílo významných
světových matematiků a originálně
zpracované medailonky vybraných
osobností.
ISBN 978-80-7489-327-8

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
KÖRNER, Claudia
Rhodéský ridgeback

Z něm. přel. L. Smrčková, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 128 s., brož.
199 Kč
Jeho poznávacím znamením je ridž
– v protisměru rostoucí pruh srsti na
hřbetě. Rhodéští ridgebackové se vy‑
značují elegantním vzhledem, citlivou
povahou a učenlivostí.
ISBN 978-80-7236-932-4

LEPERHOFF, Lars
Žakové. Život ve volnosti a voli
érový chov

Z něm. přel. A. Winnerová, České
Budějovice: Dona, 2016, 1. vyd.,
192 s., váz. 390 Kč
Autor popisuje život papoušků žako
v jejich přirozeném prostředí a nabízí
tak vysoce cenné informace. Druhou
polovinu knihy věnuje chovu žaků
v lidské péči.
ISBN 978-80-7322-197-3

PODANÁ, Helena
Italský chrtík: Aristokrat s duší
klauna

Praha: BB/art, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 399 Kč
Nejmenší plemeno chrtů získává
v posledních letech stále větší
oblibu. V knize najdete užitečné
rady a tipy týkající se běžné péče,

ale i podrobnější informace
k chovu, kapitolu o zdraví
a nemocech ad.
ISBN 978-80-7507-653-3

technické vědy
D IG ITÁLN Í
FOTOG R AFI E
HUNTER, Fil; BIVER, Ste
ven; FUQUA, Paul
Svícení. Věda a magie ve
fotografii

Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
328 s., váz. 439 Kč
Podstatou knihy je využití světla ve
fotografii. Na řadě příkladů a pomocí
jasných schémat se seznámíte s tím,
jak pracovat se světlem při nasvícení
různých předmětů v různých pod‑
mínkách.
ISBN 978-80-7413-322-0

I NTE R N E T
NGUYEN, Don
Node.js okamžitě

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
152 s., brož. 299 Kč
Seznamte se za víkend se základy
Node.js, se systémem, který vám
umožní vytvářet široce škálovatel‑
né internetové aplikace na straně
serveru.
ISBN 978-80-251-4820-4

LE TEC T VÍ
HOLMES, Tony
Spitfire

Z angl. přel. J. Chodil, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 168 s., váz.
249 Kč
Ilustrovaný průvodce příběhem nej‑
slavnějšího stíhacího letounu všech
dob vypráví o jeho historii, silných
stránkách i slabinách, o bojových
schopnostech i o bitvách, jež Spitfiry
vedly po celém světě.
ISBN 978-80-204-4053-2

MO D E L ÁŘ ST VÍ
ELSMORE, Warren; RŮŽIČ
KOVÁ, Patricie
Kostky a kola. Skvělá vozidla,
plavidla a letadla ze stavebnice
LEGO

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 299 Kč
Díky své všestrannosti a přizpůso‑
bitelnosti umožňuje LEGO skládat
nejrůznější vozidla, plavidla i letadla.
Kostky a kola přinášejí přes šedesát
modelů z dílků LEGO.
ISBN 978-80-7529-170-7

PŘ Í RUČK Y
BOŠOVÁ, Daniela
Denní osvětlení budov

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2016, 1. vyd., 120 s., váz. 170 Kč
Publikace se zabývá základy foto‑
metrie, denním osvětlením od zdroje
světla, jeho kriterii a limity. Zároveň
se zabývá měřením a výpočtem den‑
ního osvětlení, osvětlovacími systé‑
my, včetně sdruženého osvětlení.
ISBN 978-80-87438-70-1

RYAN, Justin
Tajné triky pro hráče Pokémon
GO: Bojová škola

bibliografie
Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
104 s., brož. 199 Kč
Dráždí vás pohled na nedale‑
ký gym obsazený jiným týmem?
Chcete konečně porazit Snorlax,
který vám brání ve sbírání Poké‑
Coinů?
ISBN 978-80-251-4835-8

RUČN Í PR ÁCE
FUČÍKOVÁ, Jana
Háčkujeme pro děti

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 96 s.,
váz. 249 Kč
Hledáte originální dárek pro vaše
nejmenší? Anebo jen rádi háčkujete
či vytváříte hezké věci? Detailní
návody doplněné množstvím názor‑
ných fotografií vás povedou krok
za krokem.
ISBN 978-80-264-1236-6

GRIMMICHOVÁ, Alena
Isabella
Květinové tvoření

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Kniha nabitá originálními nápady,
které se květinami buď inspirují, nebo
je přímo využívají. Jednotlivé projekty
jsou vysvětleny krok za krokem a jsou
doplněné názornými barevnými
fotografiemi.
ISBN 978-80-264-1234-2

HARTINGEROVÁ, Irena
Marie
Tvoříme šperky z PET lahví

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 269 Kč
V podrobných fotografických
postupech doplněných o textové
instrukce se přesně dozvíte, jak
z nevzhledných PET flašek vykouzlit
fascinující kousky pro oživení každé‑
ho outfitu.
ISBN 978-80-264-1239-7

HOFFMEISTER, Karoline
Háčkované čepice a šály

Z něm. přel. I. Čejková, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč
V této příručce si každý najde svůj
oblíbený model! Ať už módní čepici,
hřejivý nákrčník či vkusnou štolu: teď
máte možnost si tyto zimní doplňky
uháčkovat sama.
ISBN 978-80-7541-068-9

KELSCHENBACH, Charlotte
Patchwork a quilt

Z něm. přel. I. Čejková, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč
Nejoblíbenější kousky si vyrobíte
sama! Patchworkování a quil‑
tování nabízí úžasné možnosti
kombinací barev a materiálů, dává
spoustu prostoru pro vaši vlastní
tvořivost.
ISBN 978-80-7541-067-2

LODINSKY, Heather;
ROBERTSOVÁ, Luise
Háčkované motivky. Více než
100 návodů na 100 chvilek s háč
kovanými motivky
Z angl. přel. J. Dovcová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 224 s., kroužk.,
399 Kč
Kapitoly obsahují podrobný popis
práce, přehledný nákres vzoru i de‑
tailní fotografii. Jsou řazeny od jedno‑
duchých po náročné.
ISBN 978-80-7529-116-5

MARTIŇÁKOVÁ, Pavlína
Tohle je pletení

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 299 Kč
Na stránkách knihy se dozvíte vše,
co by začínající pletařka měla vědět.
10 podrobných návodů na 10 mo‑
derních a užitečných výrobků vás
provede základy s lehkostí, vtipem
a porozuměním pro začátečnické
nezdary.
ISBN 978-80-264-1275-5

ZAJDLOVÁ, Nora
Šiju s chutí – pro děti

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 80 s.,
brož. 149 Kč
Polštářek, hračka do postýlky, box na
poklady, obal na knížku nebo třeba
klíčenka – to jsou věci, bez kterých se
snad žádné dítě neobejde. A zároveň
jsou to věci, které každá alespoň tro‑
chu tvořivá maminka či babička může
vyrobit sama.
ISBN 978-80-7541-060-3

STAVE BN IC T VÍ
PATER, Jindřich
Dokumentace staveb

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2016, 1. vyd., 64 s., váz. 160 Kč
Publikace nabízí shrnutí různých
procesů staveb z pohledu potřeby
konkrétní dokumentace nebo
projektové dokumentace ve vazbě
na podmínku jejich zpracování pro‑
jektantem.
ISBN 978-80-87438-71-8

VEJVARA, Luděk
Zděné konstrukce I. Základní
informace a příklady k navrhová
ní podle Eurokódu 6
Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 120 s., váz. 99 Kč
Publikace se zabývá návrhem a po‑
souzením svislých zděných konstruk‑
cí pozemních staveb.
ISBN 978-80-261-0578-7

VOJ E NSK Á
TECH N I K A
GARNEAU, Olivier; HORÁK,
Jan; KOŘÁN, František
AMX–13 Family in detail
Praha: RAK, 2016, 1. vyd., 96 s., váz.
596 Kč
Monografie, plná fotografií a tech‑
nických detailů, je především určena
obdivovatelům vojenské techniky,
sběratelům a modelářům.
ISBN 978-80-87509-51-7

KAUTSKÝ, Aleš;
KOŘÁN, František
Airborne Landies in detail

Praha: RAK, 2016, 1. vyd., 92 s., váz.
596 Kč
Monografie, plná fotografií a tech‑
nických detailů, je především určena
obdivovatelům vojenské techniky,
sběratelům a modelářům.
ISBN 978-80-87509-50-0

KOŘÁN, František;
ZWILLING, Ralph
Leopard 1 part one in detail

Praha: RAK, 2016, 1. vyd., 96 s., váz.
596 Kč
Monografie, plná fotografií a tech‑
nických detailů, je především určena
obdivovatelům vojenské techniky,
sběratelům a modelářům.
ISBN 978-80-87509-48-7

z n o v i n e k k 2 1. 11. 2 0 16 4 4 8 t i t u l ů
zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
DISPENZA, Joe
Jste placebo – Na stavu mysli
záleží

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 352 s.,
brož. 389 Kč
Je možné vyléčit se jen
prostřednictvím myšlenek – bez
léků a operací? Autor nejen
zkoumá historii a fyziologii placebo
efektu, pokládá si také otázku,
zda je možné se naučit principy
placebo efektu.
ISBN 978-80-7554-039-3

SPARENBORG-NOLTE, Anne;
NOLTE, Stephan Heinrich
Homeopatie pro děti
Z něm. přel. D. Burešová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 192 s., váz.
349 Kč
Nemoci, úrazy a krize patří ke kaž‑
dému dětství. Náš kompaktní rádce
vám poskytne informace o přírodní
léčbě bez vedlejších účinků, která
dlouhodobě posiluje obranyschop‑
nost organismu.
ISBN 978-80-7236-991-1

K L ASICK Á
M E D ICÍ NA
ČECH, Oldřich; DOUŠA,
Pavel; KRBEC, Martin
Traumatologie pohybového apa
rátu, pánve, páteře a paklouby

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 612 s.,
váz.
Obsáhlá monografie s bohatou
obrazovou dokumentací poskytuje
ucelený pohled na léčení jednotlivých
zlomenin.
ISBN 978-80-7492-266-4

KOLOUŠKOVÁ, Stanislava
a kol.
Dětská endokrinologie a diabe
tologie

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 616 s.,
váz. 990 Kč
Obsáhlá monografie poskytuje
ucelený pohled na složitou
problematiku etiologie, patogeneze,
diagnostiky a léčby poruch růstu,
vývoje a jednotlivých endokrinních
poruch.
ISBN 978-80-7492-271-8

POLÁK, Martin
Urgentní příjem. Nejčastější
znaky, příznaky a nemoci na
oddělení urgentního příjmu

Praha: Mladá fronta, 2016, Edice
Postgraduální medicíny, 2. dopl. vyd.,
768 s., brož. 682 Kč
Kniha se věnuje nejčastějším stavům,
se kterými se může lékař na oddělení
urgentního příjmu setkat, především
stavům interní povahy.
ISBN 978-80-204-3939-0

KUCHAŘ K Y
Coolinářka – Testováno na
rodině

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
176 s., brož. 299 Kč
Svatava Vašková alias foodblogerka
Coolinářka začala svůj blog psát tepr‑
ve nedávno – na mateřské dovolené.
Za necelý rok si získala řadu nadše‑
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ných čtenářů a to už byl jen krůček
k vydání knížky.
ISBN 978-80-253-2972-6

FOWLER, F. L.
Padesát odstínů kuřete

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
160 s., váz. 299 Kč
Od „extra panenských prsíček“
po „křídla svázaná slaninou“ –
50 dobrodružství kuřecí slečny
Koko, vydané na milost a nemilost
dominantnímu, bohatému, svůdné‑
mu a nesmírně hladovému kuchaři,
Lišáku Bladesovi.
ISBN 978-80-253-2925-2

GERLACH, Hans
Sushi

Z něm. přel. H. Habartová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč
Sushi je chutný pokrm původem
z Japonska. Není tedy divu, že tyto
elegantní rolky jsou nejen lehké
a chutné, ale také krásně vypadají.
Proměňte svoji kuchyni v sushi bar!
ISBN 978-80-7236-981-2

HRADECKÁ, Gabriela
Domácí kváskové pečení

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Autorka této knihy vás přesvědčí, že
upéct si vlastní chleba není vůbec
těžké.
ISBN 978-80-264-1280-9

LUCIE
Kuchařka Delicious Blog Lucie

Brno: Cpress, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 299 Kč
Lucie, food blogerka roku 2014, pro
vás napsala opravdu zdravou, svěží
a moderní kuchařku, která obsahuje
97 receptů nejmodernější zdravé
gastronomie.
ISBN 978-80-264-1282-3

MAHER, Tanya
Vaření bez vaření. Průvodce
životním stylem založeným na
raw stravě

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 389 Kč
Kuchařka nevařené stravy pro
každého, kdo chce oslavovat život
skrze jídlo.
ISBN 978-80-7554-041-6

PASKEROVÁ, Andrea
Maminčiny recepty

České Budějovice: Dona, 2016,
1. vyd., 216 s., váz. 299 Kč
Domácí kuchařka vychází z osobních
zkušeností autorky při každodenní
přípravě jídla pro svou rodinu a je
doplněna více než 400 barevných
fotografií.
ISBN 978-80-7322-195-9

TRANOVÁ, Phuong Lan; VU
HOAI, Nam
Tak vaří Viet Nam

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
160 s., váz. 299 Kč
Vietnamská kuchyně patří k nejzdra‑
vějším na světě a v našich končinách
získává stále větší popularitu. Dva
mladí vietnamští autoři z Česka proto
sestavili výběr jejich tradičních jídel.
ISBN 978-80-204-4196-6

PŘ Í RUČK Y
KEOGHOVÁ, Michelle
Domácí sušení

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 399 Kč
Připravte si v sušičce potravin zdra‑
vé pochoutky. Od sušeného ovoce
až po maso. Domácí sušení potravin
je jednou z nejchutnějších cest ke
zdraví.
ISBN 978-80-7529-113-4

ZDRAVOTNICKÉ
PŘ Í RUČK Y
CHARISIUS, Hanno; FRIE
BE, Richard
Spojenci na celý život. Proč
bychom měli bakterie považovat
za své přátele

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 296 s.,
brož. 349 Kč
Mikrobi jsou pro nás životně důležití.
Donedávna však měli velmi negativní
pověst. Publikace však čtivou a sro‑
zumitelnou formou vysvětluje, proč
bychom měli považovat bakterie za
své přátele a ne škůdce.
ISBN 978-80-7554-042-3

LOWEN, Alexander;
LOWEN, Leslie
Cesta k vibrujícímu zdraví. Ma
nuál bioenergetických cvičení

Z angl. přel. J. Lorenc, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 176 s., váz. 269 Kč
Bioenergetika představuje
způsob, jak chápat lidskou
osobnost z hlediska jejího
těla a energetických procesů.
Kombinuje práci s tělem a myslí,
aby lidem pomohla řešit jejich
emoční problémy a realizovat
vlastní potenciál.
ISBN 978-80-262-1121-1

PRAŠKO, Ján a kol.
Obsedantně-kompulzivní poru
cha a jak se jí bránit. Příručka
pro klienta a jeho rodinu

Praha: Portál, 2016, 4. vyd., 120 s.,
váz. 197 Kč
Obsedantně kompulzivní porucha
(OCD) je velmi častou psychickou
poruchou, která se projevuje pocitem
nutkání provést určitý čin nebo zabý‑
vat se určitou myšlenkou.
ISBN 978-80-262-1155-6

ŽIVOTOSPR ÁVA
DOLEŽALOVÁ, Alena
Domácí krabičková dieta 1–3
(box)

České Budějovice: Dona, 2016,
1. vyd., 624 s., brož. 690 Kč
Komplet tří dílů Domácí krabičkové
diety tvoří ucelený soubor, věnující
se problematice doma připravované
krabičkové diety.
ISBN 978-80-7322-196-6

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
KURIAL, Antonín; KOVÁŘŮ,
Věra; KUČA, Jan
Katalog lidové architektury.
Okres Kroměříž
Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 88 s., váz. 245 Kč
K oblasti, která není vždy v popředí
zájmu památkové péče a specialistů
a v níž máme stále velký dluh, náleží
i výzkum, dokumentace a prezentace
lidového stavitelství.
ISBN 978-80-7485-106-3

bibliografie
FOTOG R AFI E
VANO, Robert
Robert Vano: Memories

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz.
Kniha fotografických vzpomínek
R. Vana je sestavena z více než 190
snímků, pocházejících z archivu foto‑
grafa. Kromě černobílých fotografií
tu umělec poprvé zveřejňuje také
barevné snímky.
ISBN 978-80-7529-265-0

O BR A ZOVÉ
PU B LI K ACE
PÝCHA, Ondřej
Sportovci

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
160 s., váz. 790 Kč
Milujeme je. Náš národní poklad,
naši sportovci. A nyní jsou všichni
pohromadě v luxusní knize fotografa
O. Pýchy.
ISBN 978-80-251-4827-3

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
CRILLEY, Mark
Naučte se kreslit – Manga. 30
lekcí kreslení od tvůrce populár
ní Akiko

Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 299 Kč
V knize se naučíte vše, abyste dosáhli
autentického manga stylu – od kresle‑
ní obličejů a postav až po navrhování
dramatických scén.
ISBN 978-80-7413-337-4

HAMAROVÁ, Darina;
HAMAROVÁ, Ľubica;
ROZLOŽNÍK, Pavol
Mandaly pro lepší život

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 199 Kč
Autoři se věnují osobnostnímu roz‑
voji a již před více než 10 lety, než se
omalovánky pro dospělé staly hitem,
vytvořili speciální mandaly, které se
svými klienty dlouhodobě používají při
koučování a rozvojových trénincích.
ISBN 978-80-7529-283-4

HANÁČEK, Mario
Kino v hlavě

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
88 s., váz. 222 Kč
Autorské spojení textů M. Hanáčka
a obrazů J. Samce. Jejich práce se
vyznačují velkou mírou fantazie, od‑
vahy experimentovat a odhalovat své
citové prožitky.
ISBN 978-80-88104-16-2

JONÁKOVÁ, Ivana
Kronikář nových časů. Malíř
a kreslíř Hugo Boettinger
(1880–1934)

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 164 s., brož. 445 Kč
H. Boettinger byl vyhledávaným por‑
trétistou vyšších vrstev, tvůrcem křeh‑
kých dívčích aktů a zároveň autorem
humoristických kreseb a karikatur
známým širokému publiku jako Dr.
Desiderius.
ISBN 978-80-7485-107-0

LUNNISS , Vivien
Umění kaligrafie. Vše co
potřebujete vědět, plus dvacet
krásných stylů psaní
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Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 369 Kč
S učebnicí kaligrafie zvládnete 20 stě‑
žejních ručně psaných písem. Najde‑
te v ní vše, od unciály a bastardy přes
římskou kapitálu a gotické písmo až
po moderní, volně tvarovaný „kresle‑
ný“ styl psaní, vždy včetně kompletní
abecedy.
ISBN 978-80-7529-131-8

Učebnice umožňuje vyučujícím
systematicky rozvíjet schopnost
žáků porozumět různým typům
textů, záznamů i obrazových
materiálů.
ISBN 978-80-7489-273-8

NIKL, Petr
Slovohledě

LISÁ, Dagmar
Hudební nauka pro malé i větší
muzikanty 2

Praha: Meander, 2016, 1. vyd., 87 s.,
váz. 398 Kč
Originální výtvarná knížka se zabývá
vztahem a souvislostmi mezi obrazo‑
vou a slovní představivostí, symbió‑
zou obrazu a slova. Obrazotvorností
textu a slovotvorností obrazu.
ISBN 978-80-87596-95-1

SARNAT, Marjorie
Kreativní psi. Vybarvujte,
relaxujte a potěšte dárkem

Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
64 s., váz. 139 Kč
Kniha omalovánek je jako stvořená
pro všechny milovníky psů. Obsahuje
31 ilustrací hafanů s nádechem fan‑
tasknosti.
ISBN 978-80-7413-344-2

ŠALÉ, František a kol.
Malíř František Řehořek

Boskovice: Albert, 2016, 1. vyd.,
216 s., váz. 390 Kč
Značné množství umělcových obra‑
zů zachycuje obyvatele Kořenecka
v krojích. Největší část knihy však
zachycuje malířovu tvorbu (téměř
200 obrazů).
ISBN 978-80-7326-267-9

učebnice
základní školy
FYZIKA
RANDA, Miroslav;
HAVEL, Václav;
HÖFER, Gerhard
Fyzika 6 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 77 Kč
Pracovní sešit přibližuje žákům prak‑
tickou povahu fyziky prostřednictvím
řady jednoduchých experimentů
a usnadňuje pochopení a upevnění
vědomostí žáků formou hravých i tra‑
dičních úloh.
ISBN 978-80-7489-046-8

RANDA, Miroslav;
HAVEL, Václav;
HÖFER, Gerhard
Fyzika 6 pro ZŠ a VG (nová
generace) – učebnice

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 159 Kč
Učebnice klade důraz na praktické
aplikace fyziky v každodenním životě,
přináší aktualizace obsahu a úpravy
vycházející ze zkušeností učitelů
z praxe a nový obrazový materiál,
rozlišuje standardní a náročné úkoly.
ISBN 978-80-7489-048-2

H ISTO R I E
Dějepis 8 pro ZŠ a VG – učeb
nice
Plzeň: Fraus, 2016, 2. vyd., 160 s.,
váz. 159 Kč

HUD E BN Í
V ÝCH OVA

Praha: Editio Bärenreiter Praha,
2016, 1. vyd., 94 s., brož. 199 Kč
Osvědčená hudební nauka s mnoha
obrázky pro 5. až 7. ročník ZUŠ se
základy dějin hudby.
ISBN 978-80-86385-17-4

LITE R ATUR A
ŠEBESTA , Karel;
SYNKOVÁ, Pavlína;
ŠORMOVÁ, Kateřina
Čítanka 6 pro ZŠ a VG (nová
generace) – učebnice

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 179 Kč
Čítanky nové generace jsou
zcela novou učebnicovou řadou.
Zohledňují moderní trendy ve
výuce literární výchovy a přihlížejí
k podnětům a požadavkům učitelů,
kteří užívají původní učebnicovou
řadu.
ISBN 978-80-7489-305-6

PŘ Í RO DO PIS
PELIKÁNOVÁ, Ivana
Přírodopis 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 77 Kč
Pracovní sešit zohledňuje změny
v nové učebnici. Pracovní sešity
nové generace jsou nově rozšířené
o blok badatelsky zaměřených
pracovních aktivit, které je možné
realizovat v laboratoři, učebně či
v terénu.
ISBN 978-80-7489-308-7

PELIKÁNOVÁ, Ivana a kol.
Přírodopis 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – učebnice

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 155 Kč
V učebnici pro 8. ročník je zachová‑
no učivo o savcích a člověku. Nově
je v učebnici zpracována kapitola
o vývoji člověka, která reaguje na
nové vědecké poznatky v této oblasti,
a o první pomoci.
ISBN 978-80-7489-307-0

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
PŘ Í RUČK Y
HABÁSKOVÁ, Olga
Outdoorové závody. Příprava
a organizace strategických her
v přírodě

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 199 Kč
Příprava herních outdoorových závo‑
dů krok za krokem doplněná o sku‑
tečné zážitky organizátorů.
ISBN 978-80-266-0387-0
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ZEMKOVÁ, Erika; HAMÁR,
Dušan
Toward an Understanding.
Agility Performance

Boskovice: Albert, 2016, 1. vyd.,
134 s., váz. 150 Kč
Učebnice zabývající se praktickými
příklady z oblasti sportu (pohyb, síla,
tabulky, grafy…). V angličtině.
ISBN 978-80-7326-258-7

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
UČE BN ICE
BULEJČÍKOVÁ, Petra;
HOLÁ, Lída; PŘEVRÁTILO
VÁ, Silvie
Česky krok za krokem 1. Pracov
ní sešit 1–12
Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 249 Kč
První díl pracovního sešitu doplňuje
lekce 1–12 publikace L. Holé Česky
krok za krokem 1.
ISBN 978-80-7470-133-7

HÖPPNEROVÁ, Věra
Moderní učebnice němčiny

Praha: Ekopress, 2016, 5., zde
1. vyd., 492 s., váz. 499 Kč
Publikace renomované autorky je
určena pro studenty SŠ, jazykových
i VŠ a všem, kteří chtějí dosáhnout
aktivní znalosti německého jazyka na
pokročilé úrovni.
ISBN 978-80-87865-27-9

HÖPPNEROVÁ, Věra
Moderní učebnice němčiny.
Pracovní sešit

Praha: Ekopress, 2016, 1. vyd.,
125 s., váz. 158 Kč
Pracovní sešit obsahuje další grama‑
tická a lexikální cvičení a čtecí texty.
ISBN 978-80-87865-30-9

LI NGVISTI K A
HJELMSLEV, Louis
O základech teorie jazyka

Praha: Academia, 2016, Europa,
1. vyd., 222 s., váz. 295 Kč
Stěžejní práce dánského lingvisty L.
Hjelmsleva (1899–1965) je jedním
z největších a dodnes nejvlivnějších
děl světové lingvistiky. Autor v ní
shrnul své snahy o tzv. glosématický
pohled na jazyk.
ISBN 978-80-200-2609-5

krásná literatura
ANTO LOG I E
Příšerný ženich a další příběhy
mistrů hororu. The Spectre
Bridegroom and Other Stories
by Masters of Horror

Z angl. přel. P. Diestlerová a kol.,
Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
272 s., brož. 220 Kč
Sbírka hororových povídek od ame‑
rických a britských autorů z celého
spektra žánru. Bilingvní vydání.
ISBN 978-80-7407-309-0

AUTOBIOGRAFIE
HARRIS, Neil Patrick
Zvol si vlastní životopis

Z angl. přel. V. Panenka, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 374 s., váz. 348 Kč
Vlastní životopis herce známého
zejména rolí Barneyho Stinsona ze
seriálu Jak jsem poznal vaši matku.
ISBN 978-80-257-1919-0

BA J K Y
LA FONTAINE, Jean de
Bajky. Dvanáct knih

Ilustr. A. Born. Z franc. přel. G.
Francl, Praha: Slovart, 2016, 1. vyd.,
588 s., váz. 799 Kč
Jean de La Fontaine psal bajky téměř
čtvrt století. Pojďte společně s námi
objevit nebo znovuobjevit rozmanitý
svět La Fontainových bajek, nabízíme
vám jedinečný soubor 12 knih, tedy
autorovo kompletní dílo.
ISBN 978-80-7529-111-0

BIOG R AFI E
BROADBENT, Rick
Vytrvalost – Emil Zátopek.
Pozoruhodný život a doba Emila
Zátopka
Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 349 Kč
První zahraniční biografie, která
dokumentuje nevšední vzestup,
pád a rehabilitaci muže, který byl
prohlášen za „největšího běžce
všech dob“.
ISBN 978-80-7529-185-1

KOSATÍK, Pavel
Věra Čáslavská – Život na Olym
pu. Autorizovaný životopis

Praha: Mladá fronta, 2016, 2. vyd.,
296 s., váz. 279 Kč
Kniha je autorizovaným životopisem,
zachycujícím vůbec poprvé uceleně
a plasticky celou dosavadní životní
dráhu jedné z nejvýznamnějších čes‑
kých žen nové doby.
ISBN 978-80-204-4297-0

MARÉS, Antoine
Edvard Beneš. Drama mezi
Hitlerem a Stalinem

Z franc. přel. H. Beguivinová, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 374 s., váz.
398 Kč
Autor místo schémat nabízí svébytný
pohled, ukotvený v dobových pra‑
menech, jenž mu ve svém důsledku
umožnil sepsat vskutku originální
biografii druhého československého
prezidenta.
ISBN 978-80-257-1895-7

WOODHEAD, Lindy
Pan Selfridge. Skutečný příběh
zakladatele obchodního domu

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 399 Kč
Život zakladatele známého obchodní‑
ho domu Selfridges, který revolučním
způsobem ovlivnil i naše nakupování,
byl plný přepychu, krásných žen a ha‑
zardu. Harry Gordon Selfridge byl
však také vizionář.
ISBN 978-80-267-0744-8

CESTO PISY
HAVEL, Jiří
Ruská setkání. Ani velké země
nejsou bez konce
Brumovice: Carpe diem, 2016,
1. vyd., 248 s., váz. 299 Kč
Kniha je souborem zážitků
známého cestovatele za bezmála
čtvrtstoletí cest do odlehlých částí
ruského severu, a to s použitím

bibliografie
nestandardních dopravních
prostředků, jako je kajak, bicykl či
malý motorový člun.
ISBN 978-80-7487-208-2

D E TE K TIVK Y;
KRIMI
BOLTON, S. J.;
VERNER, Martin
Tak to je, tak to bude

Ostrava: Domino, 2016, 1. vyd.,
496 s., váz. 349 Kč
Když jde o sérii vražd, kdo by
věřil jedenáctiletému klukovi? Ví
to každý, ví to tedy i jedenáctiletý
Barney: momentálně nejobávanější
londýnský vrah brzy udeří znovu.
Obětí bude další chlapec přibližně
v jeho věku...
ISBN 978-80-7498-171-5

DEAVER, Jeffery
Ocelový polibek. Dvanáctý
případ Lincolma Rhyma

Z angl. přel. D. Míček, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 656 s., váz.
349 Kč
Amélie Sachsová pronásleduje muže
podezřelého z vraždy. Jde mu v pa‑
tách až do nákupního centra, a za‑
tímco podezřelý v klidu popíjí kávu,
Sachsová přivolá posily a přemýšlí,
jak ho zatknout, aniž by vyvolala
rozruch.
ISBN 978-80-7498-175-3

DUŠEK, Milan
Tuhá jako hašlerka

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2016, 1. vyd.,
152 s., váz. 169 Kč
Další soubor krimi povídek inspiro‑
vaných skutečnými případy. Autor
je soustřeďuje do fiktivního regionu
ve východních Čechách, kde jsou
protagonisty na straně zákona
kriminalisté v čele s komisařem
Bémem.
ISBN 978-80-7405-402-0

FINCH, Paul
Stalkeři

Z angl. přel. Z. Pernicová, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 432 s., váz.
349 Kč
Klient pouze sdělí jméno té ženy.
O zbytek se postarají oni. Špinavá
práce je na nich – klient si může
dělat, co se mu zlíbí. Bez omezení.
Detektiv seržant Mark Heckenberg
vyšetřuje podivné zmizení osma
třiceti žen...
ISBN 978-80-7498-169-2

GALBRAITH, Robert
Cormoran Strike Box

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 1568 s.,
váz. 999 Kč
Co spojuje smrt oblíbené modelky,
slavného spisovatele a řady beze‑
jmenných žen? Comoran Strike!
Detektiv, se kterým se rozhodně
nudit nebudete. Tři romány v jednom
boxu.
ISBN 978-80-259-0592-0

GALBRAITH, Robert
Ve službách zla. Třetí případ
Cormorana Strika

Z angl. přel. L. Šenkyřík, Praha: Plus,
2016, 2. vyd., 576 s., brož. 299 Kč
Představte si, že obdržíte balíček
s useknutou nohou… Neohrože‑
nou Robin, asistentku soukromého
detektiva Cormorana Strika, vyděsí
záhadný balík k smrti. Jejímu šéfovi

je jasné, že jde o výstrahu a vrah ho
dobře zná...
ISBN 978-80-259-0576-0

GOFFA, Martin
Dítě v mlze

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 229 Kč
Únos sedmiletého chlapce od jedné
základní školy zprvu vypadá jako kru‑
tý, avšak jinak ničím neobvyklý zločin.
Postupující vyšetřování ovšem odhalí
určité odlišnosti: únosce nekomuni‑
kuje a neklade si žádné požadavky...
ISBN 978-80-204-4103-4

KALLENTOFT, Mons;
LUTTEMAN, Markus
Leon

Ze švéd. přel. E. Boudová, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 367 s., váz.
329 Kč
Z azylového domu se ztratí chlapec.
Později je nalezen mrtvý na vrcholu
zapomenutého továrního komína.
Krátce poté policie obdrží odkaz na
livestream, na kterém je vidět uvězně‑
ný další pohřešovaný chlapec...
ISBN 978-80-7491-721-9

KOVÁŘOVÁ, Daniela
Smrt v justičním paláci. Román
o zločinu

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
208 s., váz. 229 Kč
V budově Městského soudu v Praze
je nahlášena bomba. Předseda
soudu nechá budovu vyklidit, a když
se po důkladné prohlídce zaměst‑
nanci vrátí do svých kanceláří,
objeví v kanceláři předsedy mrtvého
soudce. Vzápětí umírá další soudní
zaměstnanec...
ISBN 978-80-204-4210-9

MAY, Peter
Umrlčí cesta

Z angl. přel. F. Drlík, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 384 s., váz. 349 Kč
Na opuštěnou pláž na hebridském
ostrově Harris moře vyplaví nezná‑
mého muže. Je těžce podchlazený
a sotva naživu. Neví, kdo je ani jak se
tam dostal. Jeho jediným vodítkem je
mapa tzv. Umrlčí cesty...
ISBN 978-80-7491-775-2
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Když Frank Rath odevzdal odznak
detektiva, myslel si, že už se vraždami
nebude muset zabývat. Stal se sou‑
kromým vyšetřovatelem. Jednoho
dne je však u silnice nalezeno opuš‑
těné auto a zdá se, že jeho majitelka
zmizela beze stopy...
ISBN 978-80-7491-774-5

STANLEY, Kelli
Město draků

Z angl. přel. P. Andělová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 360 s., váz. 299 Kč
San Francisco v roce 1940. Svérázná
soukromá vyšetřovatelka Miranda
Corbieová se odmítá smířit s vraždou
mladého Japonce Takahašiho, jehož
v Chinatownu zastřelili přímo před
jejíma očima...
ISBN 978-80-7507-656-4

E ROTICK Á
LITE R ATUR A
MALPASOVÁ, Ellen Jodi
Jedna noc 1: Zaslíbená

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 456 s.,
váz. 399 Kč
Livy ještě nikdy nezažila takovou
vášeň jako teď. Dokonale krásný
a záhadný Miller Hart ji uchvátil od
prvního setkání, od prvního okamži‑
ku, kdy ho uviděla. Fascinuje ji, a ona
fascinuje jeho...
ISBN 978-80-7505-485-2

ESE J E; ÚVAHY
CALDA, Emil
Znovu o věcech a lidech

Dobřichovice: Kava-Pech, 2016,
1. vyd., 127 s., brož. 132 Kč
Soubor téměř padesáti článků, které
se zabývají nejen aktuálními událost‑
mi lokálními, ale pojednávají i o ně‑
kterých jevech obecného charakteru.
Jde o texty k zamyšlení, které však
čtenáře i pobaví.
ISBN 978-80-87169-74-2

NUCKOLLS, Petr
Krakonoš a kámen mudrců

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2016, 1. vyd.,
160 s., váz. 179 Kč
JUDr. Slavomír Krákoš, přezdívaný
Krakonoš, je uprostřed své poklidné
advokátní praxe v okresním městě
zapleten do „her“ zločinců ochotných
pro osobní prospěch obětovat i živo‑
ty nevinných lidí.
ISBN 978-80-7405-400-6

PROKOP, Josef Bernard
Paní Grimmová a případ tovární
ka na penzi aneb Jarní případ

Praha: Fortuna Libri, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 199 Kč
Třetí případ zvědavé baronky Grim‑
mové, hrdinky české detektivní řady.
Město Kostelec a jeho okolí jsou díky
malebným uličkám a kvetoucí přírodě
oázou klidu. Baronka Kornélie stojí
vždy po boku zákona a pomáhá jej
prosazovat...
ISBN 978-80-7546-072-1

RICKSTAD, Eric
Tiché dívky

Z angl. přel. V. Kadlec, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 392 s., váz. 349 Kč

a zároveň poutavého průvodce
svou vlastní nepokojnou, bláznivou
i přemítavou duší.
ISBN 978-80-7432-770-4

KARHAN, Jaroslav
La vojo al harmonio. J. A. Kome
nio – L. L. Zamenhof
Dobřichovice: Kava-Pech, 2016,
1. vyd., 55 s., brož. 90 Kč
Esej o životě, díle a odkazu Ko‑
menského a Zamenhofa, analýza
podobností jejich údělů a literárních
děl a závěry autora i směrem k bu‑
doucnosti. Bibliografie obsahuje 32
jednotek. V esperantu.
ISBN 978-80-87169-73-5

MIKŠ, František
Obrana ženských tvarů a jiné
chestertonovské chvály a obrany

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 184 s., váz. 175 Kč
Kniha o životě, kráse a zdravém ro‑
zumu. Čtivá, vtipná a hlavně politicky
nekorektní. G. K. Chesterton jako
zasvěcený průvodce.
ISBN 978-80-7485-103-2

PEKÁRKOVÁ, Iva
Multikulti pindy jedný český
mindy

Praha: Mladá fronta, 2016, takto
1. vyd., 384 s., váz. 299 Kč
Multikulti pindy (v novém vydání,
doplněném o řadu dalších článků)
– to je pohlazení po duši každé‑
ho, kdo touží vidět svět zblízka
a nezkreslený ani optikou strachu
a nenávisti, ani vynucené politické
korektnosti.
ISBN 978-80-204-4209-3

FE J E TO NY
KŘESŤAN, Rudolf
Jako husa do flašky

Ilustr. M. Křesťanová, Zvole u Prahy:
Nakladatelství Andrej Šťastný, 2016,
1. vyd., 180 s., váz. 259 Kč
Zvědavost a údiv pokládá autor
celoživotně za předstupeň k po‑
znání. Toto přesvědčení je patrné
z fejetonů, jejichž psaní se věnuje
přes půl století. Toto je jeho v pořadí
již 19. sbírka.
ISBN 978-80-86739-65-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
CÍLEK, Václav
Co se děje se světem? Kniha
malých dobrodiní v čase velké
proměny Země

Praha: Dokořán, 2016, 1. vyd.,
272 s., váz. 298 Kč
V nové knize V. Cílka jde zdánlivě
o popis velké proměny našeho světa
vlivem klimatických změn a migrační
vlny, ale ve skutečnosti se autor
soustřeďuje především na to, jak si
v životě udržet radost a jak (pře)
žít šťastně.
ISBN 978-80-7363-761-3

DYER, Geoff
Jóga pro ty, kterým může být
ukradená

Z angl. přel. D. Petrů, Praha: Paseka,
2016, 1. vyd., 216 s., váz. 269 Kč
Tohle není kniha o osobním
rozvoji. Britský prozaik a esejista
v ní nabízí originální cestopisný
deník z mnoha koutů světa
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CATTONOVÁ, Eleanor
Nebeská tělesa

Z angl. přel. M. Neradová, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 712 s., váz.
398 Kč
Stylisticky vytříbený viktoriánský
román z exotického Nového Zélan‑
du, ověnčený cenou Man Booker
Prize 2013.
ISBN 978-80-257-1912-1

VAŇKOVÁ, Ludmila
Lucemburkové – Rozděl a panuj

Praha: Šulc – Švarc, 2016, 1. vyd.,
448 s., váz. 499 Kč
Historická kronika o osudech mla‑
dých lucemburských králů Václava
a Zikmunda a jejich bratra Jana.
Každý z královských bratrů měl svůj
významný úkol. Teprve další události
prověří, kdo z nich je více hoden
císařského otce...
ISBN 978-80-7244-403-8

HUMO R
BOČEK, Evžen
Aristokratka na koni

Brno: Druhé město, 2016, 1. vyd.,
170 s., váz. 259 Kč
Mladá aristokratka Marie Kostková
z Kostky opět řeší nezáviděníhod‑
né problémy. „Nejchudší zámek
v Čechách“ zůstává věrný svému
označení, a tak tu hraběcí rodinka ani
personál rozhodně nemají ustláno
na růžích.
ISBN 978-80-7227-384-3

KRAUS, Ivan
Ve vlastních názorech se shodnu
s každým

Praha: Academia, 2016, Krásná
literatura, 1. vyd., 132 s., váz. 185 Kč
Knížka krátkých i velmi krátkých
textů. Autor si v ní během let ověřil,
že vyjádřit se stručně stojí nejvíc
času. Má dokonce dojem, že leckte‑
rý text ani nepsal, spíše se k němu
proškrtal.
ISBN 978-80-200-2640-8

PAWLOWSKÁ, Halina
Záhada žlutých žabek

Praha: Motto, 2016, 4. vyd., 264 s.,
váz. 249 Kč
Soubor humorných článků, sloupků,
fejetonů, úvah, zamyšlení, příběhů
a několika reportáží H. Pawlowské.
ISBN 978-80-267-0720-2

BETSOVÁ, Charlotte
Žena obchodníka s kořením

PROUTKOVSKÝ, Roman;
DROBNÝ, Libor
Jak zabít nudu v práci

CASTRO, Eve de
My, Ludvík XIV. král francouz
ský

ŠILAR, Miroslav
Švihák v porcelánu. Čím jsem
byl, tím jsem byl rád

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
408 s., brož. 349 Kč
Kate s napětím očekává návrat
svého manžela Roberta. Radost
z jeho příjezdu je však záhy zničena
obrovským požárem Londýna, který
s sebou vezme všechen jeho ma‑
jetek. Robertovi nezbývá než začít
tvrdě pracovat...
ISBN 978-80-253-2927-6

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 184 s.,
váz. 299 Kč
Historický román z posledních dnů
života Krále Slunce. Král přemítá nad
událostmi své vlády, nad význačnými
stavbami, které založil, především
nad svou pýchou – zámkem Versailles
a jeho zahradami.
ISBN 978-80-7243-910-2

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 48 s.,
brož. 129 Kč
Potřebujete někdy v práci na chvilku
vypnout a vyčistit si hlavu od nesmy‑
slných úkolů, zdlouhavých porad,
praštěných kolegů a termínů, které
na vás červeně blikají? Tak tužku
do ruky a začněte si čmárat, kreslit
a hrát.
ISBN 978-80-253-2973-3

Ilustr. R. Rakus, Praha: Brána, 2016,
1. vyd., 208 s., váz. 249 Kč
Humorná knížka o usedlém čtyřicát‑
níkovi, v němž se ale pořád skrývá
rozpustilý puberťák, který se po
hlavě vrhá do nových dobrodružství,
je magnetem na trapasy a věří, že
s úsměvem jde všechno líp.
ISBN 978-80-7243-905-8

bibliografie
KOM I K SY
AZZARELLO, Brian;
CHIANG, Cliff;
AKINS, Tony
Wonder Woman 2: Odvaha

Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 144 s., váz.
599 Kč, brož. 399 Kč
Wonder Woman by udělala coko‑
liv, aby zachránila život (a duši)
lidem, kteří jsou jí drazí. Teď si kvůli
tomu musí projít peklem. A zpět.
Doslova.
ISBN 978-80-7507-614-4 (váz.),
978-80-7507-613-7 (brož.)

KLEIST, Reinhard
Johnny Cash: I See a Darkness

Ilustr. R. Kleist. Z angl. přel. A.
Pokorná, Praha: Argo, 2016, 1. vyd.,
220 s., váz. 298 Kč
Komiks o životě countryového zpěvá‑
ka J. Cashe byl přeložen do 14 jazyků
a získal řadu ocenění.
ISBN 978-80-257-1894-0

LAYMAN, John;
FABOK, Jason;
LOPRESTI, Aaron
Batman Detective Comics 5:
Gothtopie

Z angl. přel. P. Zenkl, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 208 s., váz. 699 Kč,
brož. 499 Kč
V Gothamu je všechno v pořádku…
ale něco tu nehraje. V utopickém
Gotham City už zločin nemá místo.
O spravedlnost se stará Batman se
svou partnerkou a milenkou Selinou
Kyleovou...
ISBN 978-80-7507-612-0 (váz.),
978-80-7507-608-3 (brož.)

LINIERS, Ricardo
Macanudo 11

Ze špan. přel. M. Pilátová, Praha:
Meander, 2016, 1. vyd., 96 s., brož.
268 Kč
Autor se důsledně vzpěčuje všem za‑
vedeným normám a poučkám o tom,
jak má novinový strip vypadat. Např.
nemá žádného hlavního hrdinu. Ani
antihrdinu. Jeho magicky přitažlivým
světem se potulují filozofující tučňáci,
skřítci či akvarijní rybičky.
ISBN 978-80-87596-99-9

MOORE, Alan;
YEATES, Tom;
VEITCH, Rick a kol.
Swamp Thing – Bažináč 1

Z angl. přel. V. Janiš, Praha: BB/art,
2016, 2. vyd., 232 s., váz. 599 Kč
Bažináč býval jednou z mnoha prů‑
měrných sérií... dokud nebyl svěřen
geniálnímu scenáristovi A. Moorovi.
Pod jeho vedením se z Bažináče stala
legenda, která posunula hranice
žánru.
ISBN 978-80-7507-606-9

LEG E N DY;
MÝ T Y; POVĚSTI
PRCHAL, Jan
Pověsti z Vysočiny I

Ilustr. M. Makovská, Praha: Novela
bohemica, 2016, 1. vyd., 152 s., váz.
278 Kč
První svazek pověstí z Jihlavska,
Žďárska, Havlíčkobrodska, Pelhři‑
movska a Třebíčska přináší i vyprá‑
vění o dávných událostech, o lidech,
vesnicích a městech.
ISBN 978-80-87683-65-1
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LITE R ATUR A
FAK TU
BATTHYANY, Sacha
A co to má co dělat se mnou?
Zločin v březnu 1945. Příběh
mé rodiny

Z maď. přel. V. Hanišová, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 255 s., váz. 299 Kč
Novinář S. Batthyany, potomek
maďarského šlechtického rodu, zjistí,
že jeho prateta byla zapletena do
zrůdného nacistického zločinu. Určují
předchozí generace náš život? Jsme
my všichni „dětmi války“? Je holo‑
kaust dávnou minulostí?
ISBN 978-80-7491-779-0

ČESAL, Aleš
Před branou Šumavy a Českého
lesa. Tajemné stezky

Praha: Regia, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 289 Kč
Pojďte spolu s autorem pátrat po sta‑
rých legendách, pověstech, drama‑
tických historických událostech, po
osudech lidí, pokladech a tajemstvích
nádherné země, která je klíčem k Čes‑
kému lesu a Šumavě.
ISBN 978-80-87866-26-9

EVANS, Mike
Vinyl: Umění výroby desek

Z angl. přel. M. Talián, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 256 s., váz.
699 Kč
Náš svět se sice stále digitalizuje, ale
milovníci hudby dobře vědí, že ty
pravé nahrávky se nacházejí na gra‑
modesce. Kniha je vizuální oslavou
úžasných dějin a triumfálního návratu
tohoto média.
ISBN 978-80-7529-126-4

HARE, Brian; WOODSOVÁ,
Vanessa
Geniální psi. Zvířata jsou chyt
řejší, než si myslíte

Z angl. přel. J. Houserová, P. Houser,
Praha: Dokořán, 2016, 1. vyd.,
272 s., váz. 348 Kč
Kniha nám představuje nejen samot‑
né psy, ale i metody, jimiž moderní
věda zkoumá chování zvířat a jejich
kognitivní schopnosti. Kromě psů se
blíže seznámíme také s vlky, šimpan‑
zi, bonoby a ochočenými liškami.
ISBN 978-80-7363-775-0

HOWE, Sean
Marvel. Co jste neměli vědět
o komiksovém zázraku

Z angl. přel. R. Podaný, Praha: Pase‑
ka, 2016, 1. vyd., 496 s., váz. 490 Kč
Příběh S. Leeho, který získal slávu
díky Spider-Manovi, Avengers, Fan‑
tastické čtyřce a X-Menům. Příběh J.
Kirbyho, o němž jste nikdy neslyšeli,
přestože v kině fandíte i jeho hrdi‑
nům. Autor obnažil pravdu skrytou
za červenobílým logem.
ISBN 978-80-7432-708-7

JURMAN, Olin
Dvojitý agent. Utajená zákulisí
špionáže

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Svědectví o Karlu Zbytkovi, známém
českém špionovi, o jeho životě, vítěz‑
stvích i zradě.
ISBN 978-80-7243-901-0

KADEŘÁBEK, Jan
Guns n‘Roses. Příběh nejslavněj
šího turné

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 376 s.,
váz. 399 Kč
Příběh největšího turné v historii
GN’R je zarámován celkovým vylíče‑
ním příběhu skupiny od roku 1989 až
do roku 1994.
ISBN 978-80-7243-914-0

KHIDAYER, Emíre
Arabský svět – jiná planeta?

Ze sloven. přel. R. Mišustina, Praha:
Mladá fronta, 2016, 2. aktual. a roz‑
šíř. vyd., 376 s., váz. 299 Kč
Rozšířené vydání knihy reflektuje
dějinné události po „Arabském jaru“.
Kam se posunulo myšlení a co zůstá‑
vá neměnné? Kniha rozpitvává svět
Arabů na pozadí převažujícího islámu
jako způsobu života, duchovního
i politického nastavení.
ISBN 978-80-204-4202-4

KLÍMA, Jan
Kapverdští Sokolové – česká
inspirace v dějinách atlantského
souostroví

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz.
Jedinečný příběh kapverdských násle‑
dovníků M. Tyrše o duchu svobody
a aktivity, který se rozlil po ostrovech
tehdy spoutaných koloniálním
režimem.
ISBN 978-80-7405-399-3

KLÍMA, Josef
Splátka životem

Zvole u Prahy: Nakladatelství Andrej
Šťastný, 2016, 1. vyd., 208 s., váz.
219 Kč
V létě 2015 se provalí aféra: hokejový
idol V. Růžička vzal potají půl milionu
od otce jednoho mladého hokejisty,
aby mu poskytl výhody, jaké jiní
nemají. S ostudou odstupuje z místa
reprezentačního kouče, hrozí mu
trestní stíhání...
ISBN 978-80-86739-67-0

KREČ, Luboš
Uprchlíci a zachránci. Velké
příběhy českých emigrantů

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 289 Kč
Všichni tři byli svého času běženci
bez domova. M. Grenfell-Bainesová
opustila Československo jako dítě
v transportu N. Wintona. P. Raus‑
nitz prchal před nacisty, pak před
komunisty. B. Horáček investoval do
turistického ruchu.
ISBN 978-80-7432-740-7

LIŠKA, Vladimír
Krvavá hraběnka Alžběta Bátho
ryová. Tajemství hrůzných činů

Praha: XYZ, 2016, 3. vyd., 288 s.,
váz. 249 Kč
Kdo byla vlastně hraběnka Alžběta
Báthoryová? Sadistická vražedkyně,
šílená žena? To už se dnes nedozví‑
me. Z dochovaných záznamů a vý‑
slechů je však jisté, že tento případ
patří k nejhrůznějším kauzám světové
kriminalistiky.
ISBN 978-80-7505-483-8

McCANTS, William
Islámský stát – Apokalypsa

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 299 Kč
Autor knihy mapuje nejenom součas‑
ný stav, ale pracuje také s obrovským
množstvím arabských a starověkých
náboženských textů, dopisy Islámské‑
ho státu či s texty al-Káidy.
ISBN 978-80-264-1233-5
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PACNER, Karel
Podivné špionážní hry

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 384 s.,
váz. 299 Kč
Špionáž je součástí světových dějin
od nepaměti. Některé z případů svou
bizarností překonávají i ty nejodváž‑
nější zápletky špionážních románů.
ISBN 978-80-259-0590-6

POLREICH, Miroslav
Špióni v diplomacii

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 408 s.,
brož. 399 Kč
Kniha se zabývá podstatou, význa‑
mem a činností zpravodajských
služeb.
ISBN 978-80-7243-906-5

RANGE, Peter Ross
1924 – Rok, který stvořil Hitlera

Ilustr. E. Křižka, Praha: Baronet,
2016, 1. vyd., 376 s., váz. 349 Kč
1924: Rok, který strávil Hitler ve vě‑
zení. Rok, kdy uvěřil sám v sebe a na‑
psal Mein Kampf. Rok, kdy nastoupil
na svou neuvěřitelnou cestu vzhůru.
Rok, který stvořil Hitlera.
ISBN 978-80-269-0460-1

RYCHLAK, Ronald
Dezinformace. Tajná strategie
Ruska, jak zničit Západ

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 499 Kč
Kdo stojí za vzestupem terorismu?
Kdo a jak přepisuje dějiny a doku‑
menty? Kdo je největším nepřítelem
Kremlu? Při odkrývání zfalšované
minulosti vás autoři provedou říší
dezinformace.
ISBN 978-80-265-0527-3

SPITZER, Manfred
Kybernemoc

Z něm. přel. I. Kratochvílová, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 391 s., váz.
349 Kč
Autor informuje čtenáře o rychle se
šířících civilizačních chorobách, va‑
ruje před zdravotními riziky digitální
techniky a vysvětluje, jak se před nimi
můžeme chránit.
ISBN 978-80-7491-792-9

VAŠÍČEK, Arnošt
Labyrint záhad. Největší tajem
ství Čech, Moravy a Slezska

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 214 s., váz. 329 Kč
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy,
paranormální úkazy, utajené skuteč‑
nosti, historické otazníky, překvapivé
hypotézy, přísně tajné konspirace…
ISBN 978-80-7404-199-0

VĚTVIČKA, Václav
Vlastivěda krajiny mého srdce

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 199 Kč
V. Větvička dokáže svým vyprávěním
zaujmout a nadchnout, ba přímo
otevřít oči pro vše zdánlivě obyčejné
kolem nás.
ISBN 978-80-7541-078-8

ZÁZVORKA, Petr
Osobnosti stavitelství

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2016, 1. vyd., 264 s., váz. 420 Kč
Kniha, obsahující 55 životních pří‑
běhů osobností českého stavitelství,
se snaží ukázat, kdo jsou hlavní his‑
toričtí strůjci podoby tohoto odvětví
v současnosti, dobu, v níž žili a situa‑
ce, se kterými se museli vyrovnávat.
ISBN 978-80-87438-79-4

N OVE LY
VAVŘÍN, Vlastimil
S Drákulou do nebe

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
200 s., váz. 200 Kč
V. Vavřín, který před časem zaujal
svým románem Spaste naše duše,
nyní přichází se strhující novelou,
odehrávající se ve fiktivní Kotlince.
ISBN 978-80-7304-196-0

PO E Z I E
BOSÁK, Michal
Funerální romantik Albín Černý

Bechyně: BOSS – Michal Bosák,
2016, 1. vyd., 52 s., brož. 149 Kč
Barevná, jemná, hravá a romantická
poezie protkaná žilkami zhoubných
tumorů a frustrací alergika z jarní
rozkvetlé louky...
ISBN 978-80-270-0195-8

HORANSKÝ, Miloš
Dlužní kniha milosti

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
120 s., brož. 169 Kč
Nová básnická sbírka v mnohém pro‑
hlubuje charakteristické rysy autorova
básnického rukopisu – dramatičnost,
tvorbu nových slov, zkratkovitost, ci‑
tovou vypjatost, ostré střihy, důraz na
osudovost či ostrost vidění.
ISBN 978-80-7304-198-4

MÍKA, Tomáš
Textové zprávy

Ilustr. P. Calabria, Praha: Novela
bohemica, 2016, 1. vyd., 96 s., váz.
195 Kč
Třetí Míkova básnická sbírka balan‑
cuje na hranici klukovsky hravé a haš‑
kovsky drsné ironie.
ISBN 978-80-87683-64-4

RILKE, Rainer Maria
Lodice času

Z něm. přel. J. Pokorný, Praha:
Vyšehrad, 2016, Verše, zde 1. vyd.,
208 s., váz. 198 Kč
Verše pražského rodáka R. M. Rilke‑
ho (1875–1926) patří k nejpozoru‑
hodnějším zjevům evropské poezie
přelomu 19. a 20. století.
ISBN 978-80-7429-739-7

SEIFERT, Jaroslav
Maminka

Ilustr. J. Kiselová-Siteková, Praha:
Albatros, 2016, 9. vyd., 76 s., váz.
249 Kč
Půvabné vzpomínky na dětský svět
a na maminku, která dokázala udělat
domov krásným, oslovily nejednu
generaci.
ISBN 978-80-00-04499-6

TOLKIEN, J. R. R.
Artušův pád. The Fall of Arthur

Edit., pozn. a koment. Ch. Tolkien.
Z angl. přel. J. A. Kozák, S. Pošustová‑
-Menšíková, V. Panenka, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 228 s., váz. 298 Kč
Ve 30. letech se J. R. R. Tolkien
pokusil přebásnit staroanglickým
aliterativním veršem nesmrtelný
příběh o králi Artušovi. Nedokončený
text z pozůstalosti zpracoval jeho syn
Christopher. Bilingvní verze.
ISBN 978-80-257-1928-2

VONDRÁK, Ladislav
Tajnospády plus

Ilustr. I. Měkotová, Havlíčkův Brod:
Tiskárny Havlíčkův Brod, 2016, takto
1. vyd., 120 s., váz. 99 Kč

bibliografie
Rozšířené vydání básnické sbírky
havlíčkobrodského notáře JUDr.
L. Vondráka. Originální, hravá a vtip‑
ná poezie.
ISBN 978-80-903451-7-1

ZDECHOVSKÝ, Tomáš
Kapka

ní postavy Jendy, kterou sledujeme
od studií na gymnáziu až po profesní
kariéru chirurga a traumatologa.
ISBN 978-80-86654-38-6

ULRICH, Stefan
Bonjour la France! Rok v Paříži

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 296 s.,
brož. 299 Kč
Rodina Ulrichových se po 4 letech
v Římě přestěhovala do Paříže. První
týdny a měsíce v novém městě byly
ale s jejich poněkud „zaprášenými“
znalostmi francouzštiny překvapivě
komplikované a někdy až vesele
katastrofální.
ISBN 978-80-267-0721-9

Moje řeč. Dobrá čeština

PŘ Í B Ě HY

Svitavy: Trinitas, 2016, 1. vyd., 14 s.,
váz. 79 Kč
Další sbírka veršů, které se vyznačují
hravostí a jednoduchostí.
ISBN 978-80-86885-34-6

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Jazykoví prznitelé, třeste se! Neduhy
dnešní řeči, psaného projevu i jazyka
samotného pro vás s nadhledem
a lehkostí rozebírají členové spolku
Dobrá čeština.
ISBN 978-80-264-1273-1

POVÍ D K Y
NESVADBOVÁ, Barbara
Laskonky

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 229 Kč
Proč si neustále obouváme boty, které
přece vždycky tlačily… Může existovat
nevěra, která nezraňuje? Opravdu
lze mít sex bez závazků? A kdy přijde
po střídavé péči i střídavá povinnost
a role rodičů se konečně vyrovnají?
ISBN 978-80-267-0746-2

PRÓZ A
JELÍNEK, Jan
Jizvy na duši

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 104 s., váz. 169 Kč
Vyprávění malého kluka, který se na‑
rodil z židovské maminky přispěním
křesťanského otce v tu nejnevhodněj‑
ší dobu – roku 1940.
ISBN 978-80-7485-100-1

KUSTURICA, Emir
Cizinec v manželství

Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
206 s., brož. 260 Kč
Ve světě zalidněném pitoreskními
postavami sarajevských obyvatel
se tři dospívající kamarádi Dragan,
Alexa a Kosťa střetávají se světem
svých rodičů, jejichž osudy se
pokoušejí v bouřlivém odporu
i láskyplném objetí překročit.
ISBN 978-80-7407-322-9

LOSEKOOT, Michelle;
ŘÍHA, Miloš
Bez jablka

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 299 Kč
Kniha je ironickým povzdechem
nad tím, jak by dnešní svět vypa‑
dal, kdyby Eva tenkrát nepodala
Adamovi jablko a Adam si do něj
nekousnul...
ISBN 978-80-267-0719-6

RYBÁŘ, František
Střiženo z času. Próza mostec
kého lékaře

Most: Nakladatelství a knihkupectví
Hněvín, 2016, 1. vyd., 238 s., váz.
200 Kč
Autobiograficky laděná kniha. Autor
zachycuje klíčové životní etapy ústřed‑

BUSHNELL, Candace
Sex ve městě

Praha: Motto, 2016, zde 1. vyd.,
296 s., váz. 249 Kč
Odpověď na otázku, zda ženy mohou
prožívat sex jako muži, se rozhodla
najít C. Bushnell, která roky psala
sloupky pro týdeník New York Ob‑
server a nakonec je shrnula do knihy
Sex ve městě, předlohy slavného
stejnojmenného seriálu.
ISBN 978-80-267-0745-5

KIRKOVÁ, Alana
Matka, dcera, nebo já. Inspi
rativní příběh o vztahu mezi
matkou a dcerou

Z angl. přel. H. Hartlová, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 249 Kč
Alana Kirková je spisovatelka
a novinářka. V roce 2010 utrpěla
její maminka ničivou mozkovou
příhodu, pouhé čtyři dny poté, kdy
přišlo na svět její třetí dítě. Tehdy
se jí život rázem převrátil vzhůru
nohama.
ISBN 978-80-204-4060-0

MARBOE, Marcella
Utrpení docenta H aneb Jak (ne)
zvládnout manželku a jiná zvířa
ta (Díl I. Lov a domestikace)

Ilustr. H. Hrabincová, Ústí nad Orlicí:
Oftis, 2016, 1. vyd., 208 s., váz.
229 Kč
Bezpočet veselých příběhů a komic‑
kých scén, do nichž se nic netušící do‑
cent H. dostává díky své zvířatomilné
manželce, jejíž nebezpečné kvality
v tomto směru – zaslepen jejími
fyzickými přednostmi – nedokázal
správně vyhodnotit.
ISBN 978-80-7405-403-7

SPUDIL, D. V.
Pohádka úsměvů

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2016, 1. vyd.,
24 s., brož. 18 Kč
Čtenářům všeho věku. Pohádka
úsměvů je jednoduše pohádka, jejímž
hlavním hrdinou je úsměv. Kdo však
čte i mezi řádky, všimne si, že skuteč‑
ným hrdinou není úsměv na tváři…
ISBN 978-80-7405-401-3

R E PO R TÁ ŽE
JANOUŠEK, Jiří
Když Lendl stoupal na tenisový
trůn, Werich uzavíral svou život
ní pouť a Hušák vsadil Sazku do
hry o arénu – byl jsem u toho
Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 330 Kč
Tři reportážní příběhy spojuje
mistrovství vypravěče, známého

z n o v i n e k k 2 1. 11. 2 0 16 4 4 8 t i t u l ů
publicisty J. Janouška, mj. spoluau‑
tora knižních vydání rozhovorů Na
plovárně.
ISBN 978-80-7252-644-4

ROM ANTI K A
BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Zůstaň, jaká jsi

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno:
Moba, 2016, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Heiner Wendland zůstal chvílí stát
a díval se zamyšleně na starý činžák
s luxusními byty. Potom pokrčil
rameny a právě chtěl přejít vozovku,
když mu přímo před nohama se
skřípotem prudce zastavil malý,
otevřený vůz...
ISBN 978-80-243-7436-9

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Manželský trojúhelník

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Albert Henrici vrhl na svou krásnou
ženu pohled plný touhy a bolesti,
potom ustoupil a zavřel dveře. Po‑
malu kráčel v sousedním pokoji po
tlustém koberci. Potom klesl unaveně
do křesla...
ISBN 978-80-243-7431-4

LARSENOVÁ, Viola
Rozhodnutí v růžovém ráji

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Charlotta to nejdříve považovala za
pořádně bláznivou myšlenku, co si
její šéf, hrabě Atterskron, vymyslel ke
svým 60. narozeninám. Právě v tento
den chtěl rozhodnout, který z jeho
dvou synovců by měl zdědit obrovský
majetek...
ISBN 978-80-243-7435-2

STEINBERGOVÁ, Jill
Opožděná svatba

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2016, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Zdá se tak jednoduché splnit dětská
přání: Jensův tatínek si vezme Hen‑
drikovu maminku. Ale dospělí jim
jaksi nejdou na ruku, a tak si musí
malí kamarádi vymyslet něco docela
zvláštního...
ISBN 978-80-243-7433-8

WILD, Dunja
Svatba mámy a táty

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2016, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Chlapec od narození vyrůstal v dět‑
ském domově a poslední dobou
tvrdohlavě odmítal jíst, což vedlo
k tomu,že značně zhubl. Sestra
Angelika ale poměrně rychle zjistila
příčinu. A také to, co bylo Jörgovým
největším přáním...
ISBN 978-80-243-7430-7

ROM ÁNY
AMBJORNSEN, Ingvar
Elling: Pokrevní bratři

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 248 s.,
brož. 299 Kč
Elling a Kjell Bjarne jsou pokrevní
bratři. Stali se jimi, když spolu začali
bydlet, když si zvládli koupit koťata,
když zachránili těhotnou Reidun
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Nordslettenovou a když po narození
holčičky poprvé zažili kocovinu...
ISBN 978-80-7505-487-6

CARRASCO, Jesús
Neznámý v zahradě

Ze špan. přel. Š. Zajac, Praha:
Akropolis, 2016, 1. vyd., 200 s., váz.
269 Kč
Kniha nás zavádí do prostředí fiktivní
historie – blíže neurčeného období
1. poloviny 20. století. Čtenář se
ocitne v malebné zahradě venkov‑
ského sídla v Extremaduře, kde tráví
svá léta na penzi vysloužilý vysoký
důstojník...
ISBN 978-80-7470-140-5

svou volnou „venkovskou trilogii
morálního neklidu“. Po předešlých
literárních sondách obrácených do
minulosti české vesnice nyní následu‑
je román ze současnosti.
ISBN 978-80-7491-773-8

JONES, Victoria
Dům u ústí řeky

Z angl. přel. Z. Schönová, Praha: Brá‑
na, 2016, 1. vyd., 408 s., váz. 349 Kč
Tajuplná mohyla, opuštěná ruina
a skryté rodinné tajemství. Iris dlou‑
ho čekala, že se bude moci osvědčit
jako archeoložka, až konečně dostala
příležitost...
ISBN 978-80-7243-917-1

GARDÓS, Péter
Horečka nad ránem

KADDOUR, Hédi
Protější břehy

GROFFOVÁ, Lauren
Osudy a běsy

KEYESOVÁ, Marian
Žena, která mi ukradla život

GROMBÍŘ, Tomáš
Jedničky a nuly

KULINOVÁ, Ayse
Poslední vlak do Istanbulu

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 184 s.,
váz. 269 Kč
Švédsko, 1945. Miklós – maďarský
básník a novinář – přežil hrůzy kon‑
centračního tábora Bergen-Belsen
a zvládl i cestu lodí do nemocnice na
ostrově Gotland, kde se má zotavit.
Místo toho si však vyslechne krutou
diagnózu...
ISBN 978-80-259-0591-3

Z angl. přel. P. Babuláková-Jelínková,
Ostrava: Domino, 2016, 1. vyd.,
448 s., váz. 349 Kč
Nikdy si nezačněte myslet, že někoho
opravdu znáte. I když s ním žijete
dvacet let. Každý příběh má dvě stra‑
ny. Každý vztah lze nahlížet ze dvou
různých perspektiv.
ISBN 978-80-7498-179-1

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 249 Kč
Román o době, kterou jsme všichni
zažili, a která je už historií. Návrat
do časů, kdy bylo možné vše. A také
zasvěcené a vtipné vyprávění o infor‑
mační revoluci, která za posledních
30 let proměnila společnost.
ISBN 978-80-7432-767-4

GUNNARSSON, Hans
All inclusive

Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
328 s., váz. 320 Kč
Kariéra spisovatele C. G. uvázla na
mrtvém bodě, a tak potřebuje práci.
Navzdory očekávání skutečně jednu
nabídku dostane: má navštívit luxusní
hotelový resort na ostrově Guadelou‑
pe a napsat román, který tam přitáh‑
ne návštěvníky.
ISBN 978-80-7407-316-8

GYASI, Yaa
Návrat domů

Z angl. přel. P. Diestlerová, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Román o lásce, předcích, dějinách
a osudových zvratech se táhne od
ghanských válek k otrokářství a ob‑
čanské válce v Americe, od uhelných
dolů na americkém Jihu k Velké mig‑
raci do Harlemu 20. století.
ISBN 978-80-204-3937-6

HÁJÍČEK, Jiří
Dešťová hůl

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Po úspěšných románech Selský ba‑
roko a Rybí krev završuje J. Hájíček

Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
360 s., váz. 360 Kč
Na jaře roku 1922 přijíždí do ma‑
ghrebského městečka Nahbesu
natáčet americký hollywoodský štáb
a moderní vidění světa jeho členů
ještě přiostří napětí mezi místními
hodnostáři, francouzskými kolonisty
a mladými nacionalisty.
ISBN 978-80-7407-317-5

Z angl. přel. I. Emmerová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 368 s., váz. 299 Kč
Jednoho „krásnýho“ dne Stella
Sweeneyová trčí v dopravní špičce
a rozhodne se vykonat dobrý skutek.
Je z toho bouračka, která život dub‑
linské vdané paní a matky převrátí
vzhůru nohama...
ISBN 978-80-7507-648-9

Z tureč. přel. T. Laně, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 376 s., váz. 349 Kč
Jako dcera jednoho z posledních
osmanských pašů by Selva
mohla získat srdce kteréhokoli
muže v Ankaře. Temperamentní
mladá kráska má však oči jen pro
Rafaela Alfandariho, pohledného
židovského mladíka z vážené
lékařské rodiny.
ISBN 978-80-7491-781-3

LAKOTTA, Consilia Maria
Klauzura – vstup zakázán!

Praha: Triton, 2016, 1. vyd., 216 s.,
brož. 169 Kč
Když Clare Nellová, vycházející
hvězda stříbrného plátna, ze dne na
den odejde do kláštera, šéfredaktor
úspěšného časopisu pro ženy za ní
vysílá mladičkou redaktorku Eileen,
aby stůj co stůj odhalila hereččina
tajemství.
ISBN 978-80-7387-976-1

LEWIS, C. S.
Dokud nemáme tvář

Praha: Návrat domů, 2016, 2. vyd.,
290 s., váz. 295 Kč
Mistrovské dílo, jež mnozí kritici
nazvali nejlepším románem o lásce
20. století. Autor, znalec mýtopo‑
etického vyprávění, v něm uchopil
klasický řecký mýtus o lásce mezi
Psýché a Kupidem, aby jej zcela
nově převyprávěl.
ISBN 978-80-7255-363-1

MARWOOVÁ, Alex
Ztracené holky

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 392 s.,
váz. 329 Kč

bibliografie
Amber pracuje jako vedoucí týmu
uklízečů v zábavním parku. Kirsty je
novinářka na volné noze. Žijí v jiném
městě, mají jiný život, jiné plány do
budoucna, jinou rodinu i přátele.
Pak je osud na jeden jediný den svedl
dohromady...
ISBN 978-80-267-0723-3

O’FARRELL, John
Muž, který zapomněl, že má
ženu

Z angl. přel. M. Ibl, P. Iblová, Praha:
Garamond, 2016, 1. vyd., 365 s.,
brož. 290 Kč
Hrdina románu v jediném okamžiku
ztráty paměti zapomene manželčino
jméno i tvář, všechno, co spolu pro‑
žili, i to, že vůbec nějakou manželku
má. Bohužel už si nepamatuje ani na
to, že se s ní právě rozvádí a znovu se
do ní zamiluje.
ISBN 978-80-7407-318-2

OLSSON, Linda
Sonáta pro Miriam

Ze švéd. přel. J. Chmura Svatošová,
Praha: Vyšehrad, 2016, Světová
próza, 1. vyd., 256 s., váz. 278 Kč
Adam Anker, hudební skladatel
a houslista, pobývá již nějaký čas
v Krakově. Sponka v prachu u jeho
nohou v parku v něm vyvolá příval
vzpomínek na dceru Miriam a její
náhlou smrt...
ISBN 978-80-7429-674-1

PELEVIN, Viktor
SNUFF. Utopie

Z ruš. přel. L. Dvořák, Praha: Doko‑
řán, 2016, 1. vyd., 412 s., váz. 399 Kč
V groteskním postapokalyptickém
románu skloubil V. Pelevin jedineč‑
nou společenskou satiru a trefnou
karikaturu současného rozložení
geopolitických sil.
ISBN 978-80-7363-777-4

PÉREZ-REVERTE, Arturo
Tango staré gardy

Ze špan. přel. V. Medek, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 432 s., brož. 398 Kč
Strhující příběh lásky Maxe Costy
a Mechy Inzunzové se postupně
odehrává na třech různých místech:
v Buenos Aires r. 1928, během špa‑
nělské občanské války v Nice a v 60.
letech je nacházíme v Sorrentu u par‑
tie šachů.
ISBN 978-80-257-1860-5

PERRY, Tasmina
Tajemný cizinec

Z angl. přel. L. Mikolášková, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 360 s., váz.
299 Kč
Když je Sophie Ellisová požádána,
aby v době nepřítomnosti majitelky
pečovala o dům v luxusní londýn‑
ské čtvrti Knightsbridge, vypadá to
jako nabídka, která se neodmítá.
Sophie je vtažena do společenských
kruhů majitelky domu...
ISBN 978-80-7507-657-1

ŘEŘICHA, Robert
Muž, který ví co chce

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
274 s., váz. 199 Kč
Láska na první pohled existuje!
A Marcel, romantik všech roman‑
tiků, nikdy nejde na schůzku jinak
než s nadějí, že to tentokrát bude
ONA. Poctivě se vrhá do milostných
dobrodružství a hledá svou budoucí
bohyni.
ISBN 978-80-7236-954-6
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SCARROW, Simon
Srdce z kamene

Z angl. přel. V. Viták, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 368 s., váz. 349 Kč
Chtěli zůstat přáteli. Jenže pak
začala válka... Rok 1938. Tři mladí
lidé, kteří si nenechávají kazit
náladu výbušnou politickou situací
v Evropě, prožívají na řeckém
ostrově Lefkada dokonalé léto.
Válka se však neúprosně blíží...
ISBN 978-80-7507-655-7

SCHEJBALOVÁ, Thea
Bonaparťačka. Lásky pražské
plavovlásky

Praha: Fortuna Libri, 2016, 1. vyd.,
288 s., váz. 269 Kč
Píše se rok 1970, v zemi probíhá
tuhá normalizace a pražská
patriotka Eva Formánková nese
aktuální politické klima těžce.
Je nepřehlédnutelná – vysoká,
blonďatá, okouzlující (zúčastnila se
dokonce soutěže Miss Praha).
ISBN 978-80-7546-071-4

SIDON, Karol Efraim
Sen o mém otci. Sen o mně

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
416 s., váz. 349 Kč
Brilantní autobiografické prózy,
kterými do literatury 60. let
vstupoval autor ani ne třicetiletý,
vyplavují ze vzpomínek obrazy
dětství, dospívání a prvních let
dospělosti.
ISBN 978-80-7470-137-5

STANČÍK, Petr
Andělí vejce

Brno: Druhé město, 2016, 1. vyd.,
200 s., váz. 269 Kč
Nový román P. Stančíka se odehrává
v kulisách 1. poloviny 20. století.
Hlavní hrdina Augustin Hnát se
narodil zásluhou mořské panny.
Jeho matka běhá po lese se srnami,
otec mu vybral za kmotra obecního
blázna...
ISBN 978-80-7227-385-0

STANČÍK, Petr
Pérák

Brno: Druhé město, 2016, 1. vyd.,
118 s., brož. 198 Kč
P. Stančík se ve své próze
originálním způsobem ujal
protektorátní městské legendy
o superhrdinovi vzdorujícím
nacistům a nabízí skvělou
kombinaci napínavého příběhu,
historického poučení a přesně
odměřené dávky humoru.
ISBN 978-80-7227-387-4

ŠLIK, Petr Hugo
Tržiště

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 168 s.,
brož. 229 Kč
Představte si, že stojíte na tržišti
a pozorujete hemžení kolem…
K jakému stánku se vydáte nejprve?
A pokud byste se rozhodli jinak,
změnilo by to nějak běh následu‑
jících událostí? A čí osudy se tu
proplétají? Deset postav, deset úhlů
pohledu.
ISBN 978-80-259-0575-3

TIDHAR, Lavie
Muž leží a sní

Z angl. přel. P. J. Poncarová, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 328 s., váz.
348 Kč
Píše se rok 1939 a Wolf (dříve Adolf
Hitler) živoří po pádu Německa do

područí komunismu jako soukromé
očko v Londýně. Zde se setkává s bý‑
valými nacistickými pohlaváry, kteří
se převážně věnují organizovanému
zločinu...
ISBN 978-80-257-1897-1

VÁŇOVÁ, Magda
Nebýt sám

Praha: Šulc – Švarc, 2016, 1. vyd.,
352 s., váz. 340 Kč
Nekonečnou pohádku o dětském ráji
vyprávěla maminka Konrádovi před
spaním a potom oba jeho rodiče
zahynuli při autohavárii. Vyrůstal
u strýce a tety na malém městě a te‑
prve v dospělosti si uvědomil, jak byl
osamělý...
ISBN 978-80-7244-399-4

VIEWEGH, Michal
Melouch

Brno: Druhé město, 2016, 1. vyd.,
158 s., váz. 279 Kč
Dva dlouholetí kamarádi a někdejší
kolegové-učitelé se už pár let živí
poněkud lukrativnějšími profesemi:
jeden jako gigolo a druhý jako ná‑
jemný vrah. Aby si od svých nároč‑
ných povolání na pár dní odpočali,
vyrazí na řeku Sázavu.
ISBN 978-80-7227-386-7

WOMACK, Gwendolyn
Malíř vzpomínek

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Bryan Pierce je slavný malíř. Za jeho
talentem se však skrývá tajemství:
obrazy maluje v transu, během
něhož jako by se přenášel do
minulých životů. Po procitnutí vždy
zjistí, že je bohatší o nějakou novou
dovednost.
ISBN 978-80-267-0722-6

WURMOVÁ, Monika
Nesmíš mě milovat

Z něm. přel. H. Mojžíšová, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 304 s., váz.
299 Kč
Příběh konžské otrokyně Ashanti
a jejího majitele Arthura a příběh
ze současnosti líčící vztah mezi
saudským korunním princem a bel‑
gickou gemologičkou Sandy de Vos
spojuje pouze tenká nit mezi pří‑
tomností a hříchy minulosti.
ISBN 978-80-7243-908-9

YALOM, Irvin D.
Lži na pohovce. Román o psy
choterapii a psychoterapeutech

Z angl. přel. H. Hartlová, Praha:
Portál, 2016, 6. vyd., 384 s., váz.
397 Kč
Na pozadí příběhu několika ana‑
lyticky orientovaných terapeutů
a jejich pacientů, který se odehrává
v současném San Francisku, přední
americký psychoterapeut otevírá
řadu zásadních problémů pomáha‑
jících profesí.
ISBN 978-80-262-1153-2

ŽÁČEK, Jan
Nenávist

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd., 258 s.,
brož. 269 Kč
Hlavní postava se vydává za od‑
platou proti mocnějšímu a výše
postavenému protivníkovi, který
spáchal zločin na jeho ženě. Přitom
narazí na politické machinace, ko‑
rupci, zneužívání moci, další zločiny
a intriky.
ISBN 978-80-7376-445-6
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země vládnou hladovci – kanibalská
monstra...
ISBN 978-80-7491-783-7

KINSELLA, Sophie
Báječné nakupování v Las Vegas

LUKJANĚNKO, Sergej
Vasiljev
Denní hlídka

Z angl. přel. D. Dvořáková, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 272 s., váz.
299 Kč
Becky se vrací ve vrcholné formě
a zachraňuje přátele a rodinu ve
svém posledním dobrodružství, které
vás potěší a pobaví!
ISBN 978-80-7507-640-3

SPITTLEROVÁ, Connie
Kostel
Erotický knižní klub. Záhada
léčivé knihy

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 368 s.,
váz. 349 Kč
Lily přijíždí do kalifornského
městečka, aby zde pomohla zalo‑
žit knižní klub. Na druhé straně
oceánu, v alsaském zámku, je
ukraden vzácný svazek starověkého
lékařství. Do podezření se hned
dostanou tři osamělé členky kniž‑
ního klubu.
ISBN 978-80-7505-482-1

ZHŘÍVALOVÁ, Petra
O fous líp

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Středobodem Jitčina života je její
manžel a děti. Když ji manžel opustí,
zjišťuje, že si nejspíš nesežene práci,
protože nemá žádnou pořádnou
praxi. Nezbývá jí než přijmout místo
v Paláci jógy. Její život se otočí o 180
stupňů.
ISBN 978-80-7505-484-5

ROZH OVO RY
BÝM, Petr
Barvy úspěchu. Rozhovory Petra
Býma
Praha: Gasset, 2016, Magellan,
1. vyd., 120 s., váz. 288 Kč
Rozhovory se sedmi osobnost‑
mi: psychiatr J. Horáček, guru
českých manažerů O. Landa,
architektka P. Melková, houslař
J. Špidlen, M. Soural, zakladatel
velké stavební společnosti, a bývalí
manažeři velkých firem L. Friedrich
a T. Votruba.
ISBN 978-80-87079-53-9

SCI-FI; FANTASY
ABNETT, Dan
Hereticus. Warhammer 40 000

Z angl. přel. M. Hrnčíř, Frenštát p. R.:
Polaris, 2016, 1. vyd., 320 s., brož.
309 Kč
Inkvizitor Gregor Eisenhorn, proná‑
sledovaný svými bývalými spojenci
jako radikál a nepřítel Impéria, musí
dokázat, že je stále loajální Císaři
a zároveň vypátrat nebezpečného
kacíře o kterém všichni věří, že je
mrtvý...
ISBN 978-80-7332-333-2

CAREY, M. R.
Všemi dary obdarovaná

Z angl. přel. L. Horáková, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 412 s., váz.
349 Kč
Desetiletá Melanie žije spolu s další‑
mi dětmi na vojenské základně, kde
se pod přísným dohledem vzdělává.
Základna je obklopená zpustošenou
krajinou, v níž stejně jako ve zbytku

Z ruš. přel. L. Dvořák, Praha: Argo,
2016, 2. vyd., 400 s., váz. 398 Kč
Druhý díl fantasy pentalogie. Ani na
okamžik neustávající boj mezi silami
Světla a Tmy – takový je její hlavní
motiv.
ISBN 978-80-257-1908-4

REYNOLDS, Alastair
Prefekt

Z angl. přel. J. a J. Oščádalovi, Praha:
Triton, 2016, 1. vyd., 600 s., brož.
399 Kč
Děj románu se odehrává v roce
2427 v soustavě Epsilon Eridani.
Tom Dreyfus, nejlepší prefekt poli‑
cejního sboru střežícího bezpečnost
Třpytného pásu, řeší zdánlivě ne‑
zajímavý přestupek, když nastane
krize...
ISBN 978-80-7387-300-4

RUBYOVÁ, Laura
Včelí královna

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
312 s., váz. 289 Kč
Všichni vědí, že Kostispáry jsou
podivné místo. Jsou plné spár – tako‑
vých, které vás zachytí i těch, jimiž se
můžete propadnout a zmizet navěky.
Když zmizí mladá a krásná Roza,
nikoho to moc nepřekvapí...
ISBN 978-80-253-2929-0

RYAN, Anthony
Královna ohně

Z angl. přel. J. Kalina, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 688 s., váz. 429 Kč
Třetí díl trilogie Stín krkavce. Vélin
Al Sorna musí pomoci vrátit Říši
Královně. Po boji o holý život má
královna Lyrna za úkol odrazit
vpád volarské armády a znovu
dobýt nezávislost Sjednoceného
království...
ISBN 978-80-7491-607-6

SANSAL, Boualem
2084 – Konec světa

Z franc. přel. R. Podaný, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 226 s., váz. 278 Kč
Rozlehlá říše Abistán vděčí za své
jméno prorokovi jménem Abi, „vy‑
slanci“ samotného Yoláha na Zemi.
Říše funguje díky všeobecné amnézii
obyvatel a podřízení se „jedinému
Bohu“.
ISBN 978-80-257-1899-5

SPISY
BONDY, Egon
Básnické spisy III. 1976–1994

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 1080 s.,
váz. 548 Kč
Závěrečný svazek sebraného básnic‑
kého díla E. Bondyho.
ISBN 978-80-257-1872-8

světová klasika

DICKENS, Charles
Strašidelný dům a jeho příběhy

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 299 Kč
V souboru povídek Strašidelný dům
autor oproti předchozím sbírkám po‑
sílil povídky o nadpřirozenou temati‑
ku, neodmyslitelně patřící ke sváteční
atmosféře Vánoc.
ISBN 978-80-259-0596-8

bibliografie
DICKENS, Charles
Vánoční koleda

Praha: XYZ, 2016, 2. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Proslulý příběh o starém lakomci,
kterému duchové ukážou svět chu‑
dých a změní tak jeho smýšlení.
ISBN 978-80-7505-486-9

TH R I LLE RY
BROWN, Dan
Inferno

Z angl. přel. M. Marková, D. Petrů,
Praha: Argo, 2016, 3. vyd., 424 s.,
brož. 348 Kč
Děj románu se odehrává v Itálii
a v centru dění se ocitá jedno
z nejtajemnějších děl světové lite‑
ratury, Dantovo Peklo. Podaří se
s jeho pomocí Robertu Langdonovi
zachránit lidstvo před globální
katastrofou?
ISBN 978-80-257-1954-1

CAPRI, Diane
Najděte Reachera

Z angl. přel. I. Harrisová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Je Jack přítel, nebo nepřítel? A kde
vůbec je? O Jacku Reacherovi a o zlo‑
činech, k nimž došlo v georgijském
Margrave, psal L. Child v románu
Jatka. D. Capri se k těmto událostem
vrací z jiné strany.
ISBN 978-80-7507-647-2

CARLSSON, Christoffer
Padající detektiv

Ze švéd. přel. E. Křížka, Mladá
Boleslav: Panteon, 2016, 1. vyd.,
384 s., váz. 329 Kč
Zavražděný sociolog, vyděšený šes‑
tiletý svědek a ohrožení násilnickými
gangy: nový případ Lea Junkera mu
návrat k policii nijak neusnadňuje.
ISBN 978-80-87697-51-1

DANIJEL
Oběti honu

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 299 Kč
Mladý novinář Josef si chce vydělat
velké peníze prací na senzačním
tématu, ale zprvu si vůbec neuvědo‑
mí, že za senzaci taky může zaplatit.
I vlastním životem. Ale v příběhu se
děje i cosi víc – hra „vyšší moci“?
ISBN 978-80-7376-438-8

ERELLE, Anna
Džihád

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Novinářka Anna Erelle, resp. její
fiktivní internetová identita jménem
Mélodie, se rozhodne pátrat v hlu‑
binách kyberprostoru za účelem
rozkrytí náborové sítě Islámského
státu.
ISBN 978-80-264-1283-0

KARIKA, Jozef
Strach

Ze sloven. přel. R. Pilch, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 230 s., váz. 298 Kč
Mysteriózní thriller plný hrůzy od po‑
pulárního slovenského autora.
ISBN 978-80-257-1920-6

SARID, Jišaj
Limassol

Z hebrej. přel. L. Bukovská, Praha:
Práh, 2016, 1. vyd., 156 s., brož.
249 Kč
Román napsal izraelský spisovatel
na základě vlastních zkušeností z pů‑
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sobení v izraelských zpravodajských
službách. Čtivý a napínavý thriller
získal řadu ocenění včetně francouz‑
ské Le Grand Prix de Littérature
Policiere.
ISBN 978-80-7252-660-4

Se svým chovem by brzy zbohatl.
Kdyby jenom jeho sousedem nebyl
Big Bill Dunham...
ISBN 978-80-243-7429-1

STEIN, Jesper
Fízl

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Se smečkou bezohledných pistolníků
vtrhl na indiánské území. Podle zá‑
kona se tam běloši nesměli usazovat,
protože ta země patřila Čerokíům.
Jenže plukovník Milton Pearce na
zákony kašlal...
ISBN 978-80-243-7438-3

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Kariéra vyšetřovatele Axela se hroutí
a on se stále více propadá do závi
slosti na drogách. Jeho neutěšené
situace využije nadřízený, který ho
v přísném utajení zapojí do vyšetřo‑
vání organizovaného zločinu souvise‑
jícího s prodejem drog.
ISBN 978-80-7243-909-6

VÁLEČN É
ROM ÁNY
DEUTERMANN, Peter T.
Hrdinové Pacifiku

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 424 s.,
váz. 399 Kč
Marsh, Mick a Tommy. Tři nerozluční
kamarádi z US námořní akademie.
A samozřejmě Glory, krásná a nedo‑
sažitelná žena, o kterou usilují všichni
tři. Ovšem do jejich osudů krutě za‑
sáhne válka. Píše se totiž rok 1941.
ISBN 978-80-264-1284-7

V ZPOM Í N K Y
JEŽEK, František
Mnichovská krize. Memoárové
poznámky na okraj tragických
dnů utrpení a hanby

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 418 s., váz. 369 Kč
Rozsáhlé paměti F. Ježka (1890–
1969), od března do září 1938
ministra poslední koaliční vlády první
republiky, podrobně zachycují a re‑
flektují osudné události roku 1938
v Československu.
ISBN 978-80-7422-493-5

LANDYŠ, Karel
Konvalinka

Brno: Doplněk, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 199 Kč
Vzpomínková kniha zachycuje pes‑
trý autorův život – od dětství, přes
studia, léta strachu z StB, až po defi‑
nitivní rozhodnutí emigrovat, opustit
s rodinou Československo a usadit se
ve Švédsku.
ISBN 978-80-7239-329-9

VILČEK, Ján
Láska a věda. Paměti

Z angl. přel. K. Lipenská Harrison,
Praha: Prostor, 2016, 1. vyd., 320 s.,
brož. 347 Kč
Kniha pamětí mikrobiologa J. Vilčeka
zaujme i čtenáře, kteří zrovna nebá‑
dají v laboratoři nad nějakým novým
lékem. Předkládá životní příběh zají‑
mavý, dobrodružný, plný zvratů.
ISBN 978-80-7260-339-8

WESTE R NY
HAYES, Rex
Jim Roberts se nevzdává

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Žil v ústraní v údolí Tonto. Jeho je‑
diným majetkem byla chata, chovný
hřebec a tři nádherné klisny. Jim Ro‑
berts mohl být šťastný a spokojený.

KIRBY, John
Starbuck přichází

UNGER, G. F.
O‘Hara

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, G. F. Unger – nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
Byl to obávaný pistolník, ale vydával
se za neuspěšného zlatokopa, jelikož
chtěl být v blízkosti krásné Revy
Hattawayové, které slíbil ochranu
před čtyřmi nejmocnějšími muži
Canyon City...
ISBN 978-80-243-7439-0

UNGER, G. F.
Wannagan se nevzdává

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Večer Toma Wannagana začal jako
všechny ostatní večery v Silver Hit.
Jedl v jídelně Liz Carpenterové
a oslnivě se usmál, když majitelka
přišla k jeho stolu a posadila se
u něho.
ISBN 978-80-243-7437-6

UNGER, G. F.
Zatraceně špatné karty

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když jsem vystoupil z dostavníku,
zářil měsíc na obloze jako ohromné
stříbrné peso. Ostatní cestující šli
přede mnou do hotelu. Měl ještě
otevřeno, protože půlnoční pošta vět‑
šinou přivezla několik hostů...
ISBN 978-80-243-7432-1

literatura pro
děti a mládež
D E TE K TIVN Í
PŘ Í BĚ HY
BERARDO, Gustavo
Pátrání s kouzelnou tužkou –
Tajemství z minulosti

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 149 Kč
Staň se detektivem a vyřeš záhady,
které tě zavedou do hlubin minulosti!
Pátrej po zmizelé aztécké sošce,
vystopuj mumii, která ukradla zlatou
masku faraona nebo zachraň farmá‑
ře, kterého pronásleduje obrovský
tyranosaurus.
ISBN 978-80-253-2800-2

BERARDO, Gustavo
Pátrání s kouzelnou tužkou –
Záhady ve městě

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 149 Kč
Staň se detektivem a vyřeš záhady,
které tě zavedou do ulic velkoměsta!
Vystopuj lupiče, který ukradl balík
peněz, vypátrej, kdo přepadl kouzel‑

26

níka Shazima nebo odhal tajemství
starého opuštěného domu.
ISBN 978-80-253-2799-9

DOBRODRUŽSTVÍ
BREZINA, Thomas C.
Klub Tygrů – Jed červeného
leguána

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., váz. 179 Kč
Biggi, Luk a Patrik si užívají na
nádherné pláži v Thajsku, když se
dozví, že jejich kamarád Somchai byl
otráven. Protijed lze prý získat jen ze
vzácného červeného leguána, který
žije na nedalekém ostrově...
ISBN 978-80-253-2975-7

svobodu. Ale tím její dobrodružství
teprve začíná…
ISBN 978-80-00-04501-6

MORGAN, Winter
Útok plížilů. Neoficiální hráčovo
dobrodružství: Kniha šestá

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
120 s., brož. 149 Kč
V posledním díle série získají Max,
Lucy a Henry mapu, v níž je označená
poloha bájné Důlní Hory. Přestože
si není jistý, zda mapa není podvrh,
připojí se Steve s Kyrou ke svým
kamarádům a vydávají se na další
výpravu.
ISBN 978-80-251-4828-0

DÜBELL, Richard
Poslední tajemství – Záhada
jezera Loch Ness

ŠÁMAL, Zdeněk; ŠOREL,
Václav; KOCIÁN, Michal
Prokletí. Pátrání po původu
záhadného artefaktu

EMERSON, Marcus
Deník nindži ze šestky 4: Šach
mat

WEGELIUS, Jakob
Legenda o Sally Jones

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
192 s., váz. 229 Kč
Dvojčata Franziska a Fynn jsou
potomky Eugena Vidocqa, prvního
detektiva na světě! První záhada na
ně čeká ve Skotsku, u pověstmi opře‑
deného jezera Loch Ness…
ISBN 978-80-253-2979-5

Z angl. přel. O. Duha, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 160 s., váz. 199 Kč
Jmenuju se Chase Cooper a tohle je
můj čtvrtý deník nindži ze šestky. Blíží
se vědecký veletrh a všichni makají
jako o život, aby svoje projekty do‑
končili včas. Jenže na začátku týdne
projekty začínají mizet...
ISBN 978-80-7507-630-4

GEHM, Franziska; HARVEY,
Franziska
Soptíci jsou bomboví!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 179 Kč
Plamínu a Krata už znáte. Jsou to
soptíci – prdící bytůstky, které bydlí
v sopkách a mají na svědomí to neu‑
stálé pobublávání a výbuchy. Nedají
bez sebe ani ránu, a to to kolem nich
bouchá neustále!
ISBN 978-80-253-2982-5

HUNTEROVÁ, Erin
Zákon smečky 1–6 (box)

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd.,
1160 s., 990 Kč
Zvířecí sága o statečné smečce psů,
z nichž každý pes je jiné rasy, jiné
povahy, přesto jsou svázáni společ‑
ným poutem přátelství. Prožijte spolu
s hlavním hrdinou Štístkem všech
šest napínavých příběhů!
ISBN 978-80-00-04462-0

LANGER, František
Bratrstvo bílého klíče

Praha: Albatros, 2016, 2. vyd., 188 s.,
váz. 239 Kč
Bratrstvo bílého klíče je tajný spolek
prožívající v opuštěné zahradě roman‑
tická dobrodružství, po jakých touží
každý správný kluk, holky nevyjímaje.
ISBN 978-80-00-04496-5

LISLE, Rebecca
Tajemství ohnivých pegasů

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 269 Kč
Podaří se Sparrow zachránit okříd‑
lené koně a najít svou rodinu? V den
jedenáctých narozenin Sparrow
konečně propustí ze sirotčince na

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 64 s., váz.
249 Kč
Fascinace třicetiletou válkou přivedla
mladou rakovnickou etnografku na
záhadné místo, kde spolu s Maxem,
lékařem lounské nemocnice a vášni‑
vým amatérským archeologem, nara‑
zili na nečekané stopy minulosti.
ISBN 978-80-266-1030-4

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 249 Kč
Vydejte se s gorilou Sally na cestu
kolem světa! Čeká vás dobrodruž‑
ství v dalekých, exotických městech,
v horečně rozpálených džunglích i na
vlnách rozbouřených oceánů.
ISBN 978-80-00-04498-9

WEINERT, Matthias
Velosauři – Honba za pokladem

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 199 Kč
Dinosauři už tu byli. V daleké bu‑
doucnosti planetu Zemi ovládnou
velosauři! Místo nohou mají kolečka
a je s nimi neskutečná zábava. Je čas
vyrazit, dobrodružství začíná!
ISBN 978-80-253-2926-9

E NC YK LO PE D I E
BAGOLY, Ilona
Velká encyklopedie s 3D obrázky
– Lidské tělo
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 299 Kč
Nahlédněte s námi pod povrch
dokonale fungujícího stroje – do
lidského těla.
ISBN 978-80-253-2966-5

Moje první encyklopedie Larous
se – Kdo co dělá?

Z franc. přel. L. Šavlíková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 349 Kč
Encyklopedie nabízí odpovědi na
stovky zvídavých otázek a poodhaluje
dětem tajemství nejrůznějších povo‑
lání a řemesel, která nás obklopují.
ISBN 978-80-204-3700-6

KOM I K SY
DELAF; DEBUCOVÁ
Pupíky 1–7 (komplet)

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 799 Kč
Pupíky pohromadě! Jeden z nejpro‑
dávanějších francouzských komiksů
posledních let.
ISBN 978-80-7544-208-6

bibliografie
Obrázky z dějin zeměpisných
objevů (a výletů)

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 144 s.,
váz. 269 Kč
Máte rádi historii? Vydejte se se
svými dětmi na dobrodružnou cestu
společně s Markem Polem, Kryšto‑
fem Kolumbem, ale i s dalšími objevi‑
teli a dobrodruhy.
ISBN 978-80-00-04500-9

LE PO R E L A
POWELL, Richard
Malá rybka

Brno: CPress, 2016, 5. vyd., 12 s., 89 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-1229-8

POWELL, Richard
Malý beránek

Brno: CPress, 2016, 5. vyd., 12 s., 89 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-1226-7

POWELL, Richard
Malý pejsek

Brno: CPress, 2016, 5. vyd., 12 s.,
89 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-1227-4

POWELL, Richard
Malý zajíček

Brno: CPress, 2016, 5. vyd., 12 s.,
89 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-1228-1

POWELL, Richard
Mlsná myška

Brno: CPress, 2016, 3. vyd., 12 s.,
89 Kč
Leporelo určené pro nejmenší nabízí
dětem spoustu zábavy a radosti. Stačí
jen zatáhnout za pohyblivou část
a objeví se doposud dobře ukryté
tajemství.
ISBN 978-80-264-1230-4

POWELL, Richard
Žluté kuřátko

Brno: CPress, 2016, 3. vyd., 12 s.,
89 Kč
Leporelo určené pro nejmenší nabízí
dětem spoustu zábavy a radosti. Stačí
jen zatáhnout za pohyblivou část
a objeví se doposud dobře ukryté
tajemství.
ISBN 978-80-264-1231-1

OM ALOVÁN K Y
GOBULEV, Alexandr
Kolo dějin. Dějepisné omalován
ky a zábavné úkoly pro děti

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 40 s.,
brož. 119 Kč
Kocour Mourek je proslulý cestova‑
tel! Kde on všude nebyl! Tentokrát se
chystá podniknout velmi neobvyklou,
fantastickou, zcela mimořádnou
cestu – cestu napříč kulturami a dě‑
jinami!
ISBN 978-80-266-1031-1

z n o v i n e k k 2 1. 11. 2 0 16 4 4 8 t i t u l ů
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BEDNAROVÁ, Yvona
Jak měsíček a hvězdičky pomohli
panence
Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 96 s., váz.
169 Kč
Pohádkový příběh odhozené pa‑
nenky dětem umožní nahlédnout do
dvou současných rodin, ve kterých
vyrůstají dvě holčičky – Marcelka
a Evička. V každé rodině je všechno
jinak.
ISBN 978-80-266-1045-8

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Rybí sliby. Pohádka

Ilustr. E. Chupíková, Praha: Portál,
2016, 2. vyd., 88 s., váz. 235 Kč
Pohádkový příběh vypráví o mořské
panence, kterou bídný černokněžník
Mořemor zlým kouzlem odnese da‑
leko od rodného moře až k prameni
horského potůčku. Panenku čeká
strastiplná cesta domů.
ISBN 978-80-262-0214-1

KUBAŠTA, Vojtěch
Kocour v botách

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 399 Kč
Klasické české pohádky, které předá‑
vají po věky prarodiče svým vnukům
k vám nyní přicházejí v bohatě
ilustrované dvojjazyčné knize, aby
potěšily děti i dospělé.
ISBN 978-80-266-1042-7

MRÁZKOVÁ, Eva;
GUTIÉRREZ, Enrique
České pohádky. Španělsko-české
vydání
Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 399 Kč
Klasické české pohádky v bohatě
ilustrované dvojjazyčné knize.
ISBN 978-80-266-1039-7

MRÁZKOVÁ, Eva;
HRČKOVÁ, Jana
České pohádky. Rusko-české
vydání

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 399 Kč
Klasické české pohádky v bohatě
ilustrované dvojjazyčné knize.
ISBN 978-80-266-1043-4

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 12 s.,
249 Kč
Byl jednou jeden kocour a ten měl
pořádné boty, slušivý obleček a hlav‑
ně pěkně za ušima! Byl jednou jeden
chudý mlynářský synek, který toho
podivného kocoura zdědil a... jak to
bylo dál?
ISBN 978-80-00-04433-0

MRÁZKOVÁ, Eva; PARC,
Charles du
České pohádky. Anglicko-české
vydání

KUBAŠTA, Vojtěch
Červená Karkulka

MRÁZKOVÁ, Eva; PARC,
Charles du
České pohádky. Francouzsko
-české vydání

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 12 s.,
249 Kč
Kdo by neznal příběh o Červené
Karkulce, která se vydá ke
své babičce, aby jí popřála
k narozeninám. Karkulka však
netuší, jaké nebezpečí na ni po cestě
číhá. Jak to všechno dopadne –
zvítězí dobro nad zlem?
ISBN 978-80-00-04430-9

KUBAŠTA, Vojtěch
Perníková chaloupka

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 12 s.,
249 Kč
Slyšeli jste už o té zvláštní chaloupce
v lese, která je celá z perníku? Jeníček
s Mařenkou se v lese ztratili a právě
tuto chaloupku objevili. Kdo ji obývá?
A najdou brzy cestu domů?
ISBN 978-80-00-04431-6

KUBAŠTA, Vojtěch
Tři prasátka

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 12 s.,
249 Kč
Žila jednou tři prasátka, která spolu
jedla, pila a také hospodařila. Jedno‑
ho dne je napadlo, že by si mohla po‑
stavit dům. Panečku, to by byla krása!
ISBN 978-80-00-04432-3

LEBEDA, Jan
Zlatá kniha pohádek skřítka
Medovníčka

Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána,
2016, 1. vyd., 144 s., váz. 399 Kč
Výběr z nejkrásnějších pohádek
a říkadel o oblíbeném skřítku Me‑
dovníčkovi.
ISBN 978-80-7243-911-9

MRÁZKOVÁ, Eva; FERRA
ROVÁ, Miroslava
České pohádky. Italsko-české
vydání

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 399 Kč
Klasické české pohádky v bohatě
ilustrované dvojjazyčné knize.
ISBN 978-80-266-1040-3

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 399 Kč
Klasické české pohádky v bohatě
ilustrované dvojjazyčné knize.
ISBN 978-80-266-1041-0

ONDER, Jan; ONDEROVÁ,
Zuzana
Kdo zachrání Pižďucha?

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
92 s., váz. 222 Kč
Sbírka lehce netradičních pohádek
není určena pouze malým
čtenářům, ale všem, kteří mají
rádi laskavý humor a netradiční
příběhy.
ISBN 978-80-88104-18-6

VOPĚNKA, Martin
O duši a dívce. Pohádky z hor

Ilustr. I. Dekune, Praha: Mladá fron‑
ta, 2016, 1. vyd., 144 s., váz. 289 Kč
Příběhy se čtou v několika rovinách,
kde si každý může najít to své: jako ly‑
rické popisy prostředí, jako pohádky,
filozofické povídky, i jako bajky, které
nenásilnou formou nabízejí i trochu
poučení.
ISBN 978-80-204-4219-2

ZACHARNÍK, František
Královské pohádky

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 199 Kč
Pohádky, které sestřenicím Elišce
a Sáře vypráví pozorný dědeček,
nabízejí všem dětem okouzlující at‑
mosféru královských dvorů.
ISBN 978-80-264-1278-6

ŽÁČEK, Jan
Hokejová pohádka

Ilustr. J. Quis, Praha: Brána, 2016,
1. vyd., 128 s., váz. 279 Kč
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Pohádka o snu malého kluka, který
touží stát se hokejistou a jako jeho
veliký vzor Jarda Jágr i největší světo‑
vou hvězdou.
ISBN 978-80-7243-899-0

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
BROŽ, František;
BROŽOVÁ, Pavla
Hrátky se sportem pro děti

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 169 Kč
Zajímavé informace ze světa
29 sportovních disciplín, kde
nechybí fotbal, hokej, tenis,
šerm, házená, kanoistika či
rychlobruslení, čeká na všechny,
kdo si rádi otestují své vědomosti
nebo se chtějí něco nového
dovědět.
ISBN 978-80-266-1029-8

HARAŠTOVÁ, Helena;
HANÁČKOVÁ, Pavla
Jak bydlí děti celého světa

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 36 s.,
váz. 199 Kč
Přemýšlel jsi někdy o tom, jak bydlí
děti v jiných zemích? Díky této knize
máš skvělou příležitost nahlédnout
do příbytků ze všech kontinentů a po‑
znat, jak se od sebe mohou životy
dětí lišit.
ISBN 978-80-00-04407-1

HARAŠTOVÁ, Helena;
HANÁČKOVÁ, Pavla
Jaké svátky slaví děti celého
světa

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 36 s.,
váz. 199 Kč
Přemýšlel jsi někdy o tom, jak se lidé
veselí v jiných zemích? Tak hurá do
víru oslav! Vydej se s námi na cestu
a poznáš, jak vypadají slavnosti ze
všech koutů světa!
ISBN 978-80-00-04408-8

JŮZLOVÁ, Jana; FIXL, Jiří
Světoví Češi 2. Příběhy dalších
osobností, které proslavily naši
zem

Ilustr. J. Fixl, Praha: Mladá fronta,
2016, 1. vyd., 88 s., váz. 299 Kč
I v novodobých dějinách naší země
se objevuje celá řada velkých po‑
stav, na které můžeme být právem
hrdi. Hlavně k nim se také obrací
2. díl oblíbené populárně-naučné
publikace pro děti, ale i mnohé
dospělé.
ISBN 978-80-204-4213-0

OXLADE, Chris
Hasiči. Stavíme si rádi. Hasičská
stanice v akci

Z angl. přel. S. Poláková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 499 Kč
Mnohý kluk i leckterá holka by se
chtěli stát hasičem nebo hasičkou
a pomáhat při zachraňování lidských
životů. Proč si to nevyzkoušet nane‑
čisto? V interaktivním boxu najdou
děti vše potřebné.
ISBN 978-80-204-4043-3

SENCANSKI, Tomislav
Malý vědec 4. Neviditelné
zdvihadlo a další experimenty
pro děti

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 72 s., váz.
199 Kč
Jednoduché a zábavné pokusy,
k jejichž provedení není třeba žádné
drahé či složité vybavení, pomohou
dětem porozumět fyzikálním a che‑
mickým zákonům, s nimiž se sezna‑
mují ve škole.
ISBN 978-80-266-1028-1

THOMASOVÁ, Isabel
23 způsobů, jak se stát ekohrdi
nou. Praktické tvůrčí projekty,
kterými přispějete k záchraně
světa
Ilustr. C. Andrews. Z angl. přel.
S. Poláková, Praha: Mladá fronta,
2016, 1. vyd., 64 s., brož. 229 Kč
Knížka je plná návodů pro všechny,
kdo rádi tvoří, recyklují, vynalézají
pro věci nové využití a chtějí svým
dílem přispět k záchraně světa.
ISBN 978-80-204-4030-3

VOLDŘICHOVÁ, Jana
Vyšívané a malované cukroví

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 249 Kč
Neobyčejná vánoční kuchařka od dětí
pro děti. Zkusili jste někdy namalovat
recept na vánoční cukroví? Nebo ho
dokonce vyšít?
ISBN 978-80-00-04504-7

ZÖLLEROVÁ, Elisabeth
Kam chodí kosmonauti na
záchod?

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 269 Kč
Má stonožka opravdu sto nohou?
Proč to nebolí, když se necháme
ostříhat? A jak se déšť dostane do ob‑
lak? Přiznejme si, že zvědavé otázky
našich dětí nás někdy trochu zaskočí.
ISBN 978-80-253-2974-0

PRO D ĚTI

KOVAL, David
O čem si šeptají souhvězdí?

Ella, malé slůňátko: Hrajeme si
s Ellou

LUČENKOVÁ, Xenie
Já mravenec

GOLDFLAM, Arnošt
3 x Agátka Kulhánková

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 152 s.,
váz. 269 Kč
Odkud se vzaly názvy souhvězdí?
Proč se u nás střídají roční období?
A proč vlastně dochází k zatmění
Měsíce?
ISBN 978-80-266-1047-2

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Chcete se dozvědět všechno
o mravencích? Jak mezi sebou
komunikují, kam a proč pořád
pospíchají nebo kolik místností je
v mraveništi? Pak sáhněte po této
knize!
ISBN 978-80-253-2968-9

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 16 s.,
brož. 149 Kč
Ella, malé slůňátko, ti se svými ka‑
marády přináší sešit plný zábavných
her a úkolů, jako jsou třeba bludiště,
hledání rozdílů, doplňovačky ad.
ISBN 978-80-264-1276-2

Ilustr. P. Goldflamová Štětinová,
Zvole u Prahy: Nakladatelství Andrej
Šťastný, 2016, 1. vyd., 108 s., váz.
259 Kč
Oblíbený autor dětských knih při‑
chází se třemi napínavými příběhy
devítileté Agátky, jejíž zvědavost jí
nedovoluje se čehokoliv bát.
ISBN 978-80-86739-66-3

bibliografie
HAVEL, Jiří
Radosti a strasti na dvoře Otce
vlasti

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Hrátky se slovy a slovíčky, aforismy,
hádanky, doplňovačky i všemožně
zapeklité otázky, doprovázené hu‑
mornými a poetickými verši skrývá
knížka pro zábavu, přemýšlení i pro
tvořivou práci.
ISBN 978-80-00-04503-0

Kate & Mim-Mim: Hrajeme si
s převleky

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 20 s.,
brož. 169 Kč
Kate a její králičí kamarád Mim-Mim
zkouší různé převleky a potřebují při‑
tom tvoji pomoc. Zapoj svou fantazii,
nakresli Kate hezké oblečení a potom
si zahraj hry, které na tebe čekají
uvnitř knihy.
ISBN 978-80-264-1237-3

Kate & Mim-Mim: Koťata
a rukavice

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 169 Kč
Kate s Mim-Mimem mají veliký
úkol – musí pohlídat bednu plnou
rozpustilých rozkošných koťátek!
Když se bedna převrhne a koťata
se rozprchnou po domě, je to velká
katastrofa.
ISBN 978-80-264-1238-0

KLÁROVÁ, Barbora;
KONČINSKÝ, Tomáš
Překlep a Škraloup

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 399 Kč
Věděli jste, že věci stárnou? A kdo
za to může? Skřítek Překlep, jehož
specialitou jsou chyby v knížkách,
se jednoho dne vydá na dobrodruž‑
né putování k samotnému Zubu
Času...
ISBN 978-80-00-04502-3

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Ztracená náušnička

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 169 Kč
Ztratili jste někdy náušnici? Malá
Natálka ano! A s náušničkou se děly
věci! Příběh o neuvěřitelné cestě ztra‑
cené náušničky a o tom, že všechno,
co se děje, má svůj důvod.
ISBN 978-80-00-04507-8

MACUROVÁ, Katarína
Kde je ten pravý balon?

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Medvídek si přeje hezký balon. Ale
kde ho najít? To není jen tak. Jedna
kulatá věc je velká, druhá malá, další
moc těžká… žádná se k hraní nehodí.
Ale ví vůbec medvídek, jak takový
pravý balon vypadá?
ISBN 978-80-00-04505-4

MAZZA, Irene
Kostýmy a masky pro děti

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
120 s., brož. 229 Kč
Kniha plná nápadů na výrobu origi‑
nálních masek a doplňků vhodných
na karneval, oslavu nebo jen zpestře‑
ní obyčejného dne.
ISBN 978-80-253-2976-4

MILER, Zdeněk
Krtek a zimní radovánky

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 14 s.,
váz. 229 Kč

Užij si krásné zimní dny s Krtkem
a jeho kamarády.
ISBN 978-80-253-2804-0

MORTKA, Marcin
Tappi a podivuhodné místo

Ilustr. M. Kurczewska. Z pol. přel.
M. Alexa, Brno: Host, 2016, 1. vyd.,
56 s., váz. 249 Kč
Vítejte v kouzelném světě usměvavé‑
ho Tappiho a rošťáckého Chichotka!
Vikingovi Tappimu a sobíku Chichot‑
kovi se Šeptající les nikdy neomrzí.
Žije v něm spousta jejich kamarádů,
na které se dá vždycky spolehnout
a je s nimi legrace.
ISBN 978-80-7491-810-0

NĚMEČKOVÁ, Jana
Hrajeme si s dětmi na rodičovské
dovolené
Ilustr. P. Koubská, Praha: Portál,
2016, 2. vyd., 136 s., váz. 189 Kč
Pro knihu návodů na hry, vyrábění
a jiné zábavy pro rodiče s dětmi od
narození do 4 let autorka vybírá ta‑
kové aktivity, které jsou jednoduché,
zajímavé a přitom snadno použitelné
bez speciálních pomůcek.
ISBN 978-80-262-0990-4

RUŠAR, Daniel
Kamzíkův velký skok

Ilustr. Ľ. Paľo, Praha: Portál, 2016,
1. vyd., 40 s., váz. 229 Kč
Smrt blízké osoby stahuje každému
hrdlo. Autoři obrázkové knížky si
berou na pomoc příběh, který bojuje
pradávnou silou zvířecí alegorie.
ISBN 978-80-262-1009-2

SOCHA, Radomír
Jak skřítkové a děti chránili les

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
V lese, o který se starají skřítkové, se
všem donedávna dobře žilo. Lidé tam
rádi chodili na procházky i na houby.
Ale potom si tichý les vyhlídli nezvaní
hosté a ničili, co se dalo. Nešťastní
obyvatelé si nevěděli rady...
ISBN 978-80-00-04497-2

STAINTONOVÁ, Keris
Lucinka a vánoční přání

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
V malebném městečku se lidé už ne‑
mohou dočkat Vánoc. Letos totiž na
velký strom na náměstí všichni zavěsí
svá přání. Jednoho dne velký vítr přání
pomíchá a začnou se dít zvláštní věci...
ISBN 978-80-00-04506-1

STRÝČKOVÁ, Jana; TESLÍ
KOVÁ, Kamila
Draci v hrnci slaví Vánoce

Ilustr. E. Gargašová, Praha: Česká
televize – Edice ČT, 2016, 1. vyd.,
88 s., váz. 249 Kč
Oskara a jeho dračí kamarády znáte
z oblíbeného televizního seriálu a věz‑
te nevězte, i Draci v hrnci slaví Vánoce!
V jejich nejnovější knížce najdete
sváteční, avšak jednoduché a nápadité
recepty, které zvládne úplně každý.
ISBN 978-80-7448-060-7

SUCHÁ, Romana
Můj kamarád Rufus

Ilustr. V. Hegerová, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 64 s., váz. 199 Kč
Knížka je určená ke společnému čtení
dětí s rodiči či prarodiči, avšak sekun‑
dárně využitelná je i v prostředí MŠ
a dětských skupin.
ISBN 978-80-262-1110-5
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ŠKALOUDOVÁ, Renata
Říkačky o dobrotách

Ilustr. P. Koutský, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 32 s., váz. 159 Kč
Druhá knížka vtipných a hravých
říkanek, které prostřednictvím
pravidelného opakování
a doplňování slov, jež jsou
nahrazena obrázkem, pomohou
dětem osvojit si správnou podobu
slov.
ISBN 978-80-00-04461-3

Tajný život mazlíčků – Zábav
né čtení a aktivity. Universal
Studios

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč
Copak asi dělají vaši mazlíčci,
když nejste právě doma? Páchají
nejrůznější kousky! S tímto sešitem
plným her, luštění, malování,
hledacích úkolů i zábavného čtení si
užiješ dlouhé chvíle zábavy.
ISBN 978-80-264-1279-3

VODŇANSKÝ, Jan; REIFO
VÁ, Magdalena
Kde se schovávají pohádky?

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 299 Kč
Pohádky, básničky a písničky.
ISBN 978-80-253-2969-6

ZÖLLEROVÁ, Elisabeth
Jan Nepořádníček naučil děti
uklízet

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 229 Kč
Uklízet? To slovo Anička a Honzík sly‑
ší velmi neradi. Když se však v jejich
dětském pokojíčku zjeví malé straši‑
dýlko Nepořádníček, přihodí se něco
neuvěřitelného. Stane se zázrak!
ISBN 978-80-253-2928-3

ŽÁČEK, Jiří
Chytrolíni z Hloupětína

Ilustr. A. Born, Praha: Slovart, 2016,
1. vyd., 120 s., váz. 269 Kč
Knížka inspirovaná příběhy svéráz‑
ných obyvatel pohádkového městeč‑
ka Hloupětína, legračních popletů
a trumberů, kteří uvěří každému ne‑
smyslu a nechají se napálit kdejakým
kuliferdou.
ISBN 978-80-7529-244-5

PRO D ÍVK Y
COSTAINOVÁ, Meredith;
MCDONALDOVÁ, Danielle
Ella a její deníky 4: Splněný sen
Z angl. přel. M. Čermáková, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 144 s., váz.
229 Kč
Ella se chce setkat s popovou
hvězdou Cassi Valentine. Jenže
když se jejich škola přihlásí do
soutěže, kde je první cenou
osobní návštěva zpěvačky,
ukáže se, že Ella a její nejhorší
nepřítelkyně Peach Parkerová
musí spolupracovat!
ISBN 978-80-7507-654-0

FLEKOVÁ, Radka
Korálkové šperky nejen pro
náctileté

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Stejně jako každá mladá slečna, i ty
se určitě chceš líbit a být trendy.
Šperky a doplňky hrají ve stylu důleži‑
tou roli, a tak bys jejich výběr neměla
podceňovat.
ISBN 978-80-264-1235-9
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FRÁŇOVÁ, Alexandra
Najdi svůj styl

Horseland 16 – Noční kouzlo

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
104 s., váz. 249 Kč
Stojíš často před skříní a nevíš, co
na sebe? Je tvoje pleť bez života
a potřebovala by vzpruhu? Už tě
nebaví nosit ten samý účes? Hledáš
průvodce, který by ti poradil? Buď
klidná: je tady!
ISBN 978-80-253-2930-6

Brno: CooBoo, 2016, 1. vyd., 96 s.,
váz. 149 Kč
Mít přátele je pro jezdce z Horse‑
landu to nejdůležitější. A nejen pro
ně – i koně jsou rádi, že patří do
stáda a mají vedle sebe vždy své ka‑
marády, protože hory a lesy kolem
ranče mohou být pro jednotlivce
nebezpečné.
ISBN 978-80-7544-195-9

MAPLEOVÁ, Daphne
Psí záchranářky – Poprvé do
akce

MERES, Jonathan
Svět podle Norma 5: Může být
nakažlivé

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
216 s., váz. 199 Kč
Kim má tu nejlepší kamarádku na
světě – Sašu. A co víc – obě mají
stejný koníček. Milují psy! Holky jsou
nerozlučná dvojka. Nebo alespoň
byly...
ISBN 978-80-253-2980-1

Módní studio. Vyrob si 50
úžasných modelů

Z angl. přel. J. Kordíková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 48 s.,
brož. 499 Kč
Módní studio je souprava pro každou
dívku a slečnu, co ráda sní o módě
a ještě raději svoje nápady rovnou
realizuje.
ISBN 978-80-204-4059-4

PEROUTKOVÁ, Ivana
Anička – Devět příběhů (box)

Praha: Albatros, 2016, takto 1. vyd.,
1160 s., váz. 1190 Kč
Anička je milá, chytrá, přátelská,
a tak má spoustu kamarádek.
A všechno si jako správná cesto‑
vatelka a dobrodružka zapisuje do
tajného deníku!
ISBN 978-80-00-04508-5

Z angl. přel. R. Podaný, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 192 s., váz. 249 Kč
Prudce srandovní knižní série o pří‑
hodách třináctiletého kluka, proti kte‑
rému se očividně spikl celý svět.
ISBN 978-80-7507-652-6

REICHS, Kathy; REICHS,
Brendan
Stopa

Z angl. přel. K. Kučerová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 248 s., váz. 249 Kč
Tory a její viráti – jak to všechno
začalo a skončilo… Čtenáře pěti
románů o virátech určitě někdy na‑
padla otázka: jak jejich příběh vlastně
začal? Jak se Tory dostala na odlehlý
ostrov nedaleko jihokarolínského
Charlestonu?
ISBN 978-80-7507-649-6

SMITHOVÁ, Keri
Destrukční deníček

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 149 Kč
Deníček má kapesní formát a najdete
v něm oblíbené úkoly z klasického
Destrukčního deníku, ale taky celou
spoustu nových.
ISBN 978-80-7544-211-6

SMALEOVÁ, Holly
Geek Girl. Dneska geek, zítra šik

WEINOVÁ, Elisabeth
Rose pod palbou

WHITEHORNOVÁ, Harriet
Violka a ukrytý poklad

PRO ZAČÍNAJÍCÍ
Č TE NÁŘ E

Z angl. přel. V. Volhejnová, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 286 s., váz.
279 Kč
Když bylo autorce série 15, všimla
si jí jedna renomovaná londýnská
modelingová agentura a Holly se
pak 2 roky procházela po molech
módních přehlídek. Pak ovšem
vystudovala a vydala se na spisova‑
telskou dráhu.
ISBN 978-80-257-1917-6

Z angl. přel. V. Matysová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 208 s., váz. 229 Kč
Druhý příběh o Violce RemyRobinsonové. Violka má za sebou
dobrodružné prázdniny v Indii, kde
mimo jiné navštívila mahárádžu
a seznámila se s jeho svéráznou
papoušicí kakadu. Po návratu domů
ji čeká překvapivá návštěva...
ISBN 978-80-7507-650-2

PRO M L ÁD E Ž
CÍCHA, Tomáš
RobotiCS

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
304 s., váz. 349 Kč
Kniha vypráví příběh Matiase Karin‑
gena, mladého programátora, který
je talentovaným a zapáleným studen‑
tem robovědy. V jeho světě žijí bok
po boku lidé a roboti a technologie
mohou všem zajistit bezstarostný
život...
ISBN 978-80-251-4826-6

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 349 Kč
Mladá pilotka Rose je v létě 1944
chycena nacisty a poslána do Ra‑
vensbrücku, ženského koncentrační‑
ho tábora. Tam se setkává s nezapo‑
menutelnou skupinou žen. Přátelství
s těmito ženami hledá Rose naději
a sílu na přežití.
ISBN 978-80-7544-209-3

CLEVIN, Jorgen
Jakub a Jáchym

Ilustr. H. Zmatlíková, Praha: Artur,
2016, 1. vyd., 56 s., váz. 240 Kč
Knížka pro děti od 5 let o chlapečkovi
Jakubovi a jeho slonovi Jáchymovi,
který jde poprvé do školy, je vtipně
řešené aktivní čtení, kdy rodiče
nebo učitelé mohou rozvíjet znalosti
i fantazii malých čtenářů.
ISBN 978-80-7483-059-4

SMITH, Alex T.
Bruno v záři reflektorů. Neo
byčejný pejsek s neobyčejným
životem!

Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 104 s., brož.
179 Kč
Vykutálený pejsek Bruno je opět
tady! A jeho nejlepší kamarád,
pan Žmolkofuska, nesmí u žádného
z jeho podařených dobrodružství
chybět. Další díl knižní řady bohatě

bibliografie
ilustrovaných příběhů pro začínající
čtenáře i k předčítání.
ISBN 978-80-204-4176-8

PŘ Í B Ě HY
AUEROVÁ, Margit
Kouzelná škola – Všude samá
díra!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
196 s., váz. 199 Kč
Tato škola skrývá tajemství. A všichni,
kdo o něm vědí, by měli držet jazyk
za zuby! Idě a jejímu lišáku Rabbatovi
ale přeci jen něco uklouzlo. A aby
toho nebylo málo, na školní zahradě
se začaly objevovat záhadné díry
v zemi.
ISBN 978-80-253-2977-1

FIŠEROVÁ, Ilona
Pejsek Dar – Případ ztraceného
papouška

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 56 s.,
váz. 199 Kč
Pejskovi Darovi se splnil sen – stal se
hlídačem v zoo. Chtěl se stát raději
psím detektivem, brzy ale zjistil, že
i v zoo se děje plno záhadných věcí,
které je třeba vyřešit.
ISBN 978-80-253-2978-8

FUČÍKOVÁ, Renáta
Karel a rytíři. Jak se stát dobrým
králem
Ilustr. R. Fučíková, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 176 s., váz.
399 Kč
Výběr nejslavnějších evropských
rytířských legend je orámován a spo‑
jen vyprávěním o putování malého
Karla IV. z Čech na francouzský krá‑
lovský dvůr.
ISBN 978-80-204-4000-6

JEŽKOVÁ, Alena
Prahou kráčí lev

Ilustr. M. Kukovičová, Praha: Olym‑
pia, 2016, 2. vyd., 64 s., váz. 320 Kč
Druhé vydání knihy, která patří mezi
doporučenou školní četbu. Poetický
příběh z magické Prahy, ve kterém
kluk David a jeden neobyčejný
pražský holub hledají ztraceného
Žlutého lva.
ISBN 978-80-905851-3-3

Kate & Mim-Mim: Kateino přání
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 149 Kč
Kate by si přála být trochu jiná.
Když si pak ale něco podobného
přeje i Mim-Mim, uvědomí si Kate,
že být sama sebou je ta nejlepší věc
na světě!
ISBN 978-80-264-1277-9

POLAN, Alex
Jak chytit Cresselii. Neoficiální
příběhy pro lovce Pokémonů

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
128 s., brož. 199 Kč
Marco, Nisha, Logan a Maddy se již
nemohou dočkat svého nejnovějšího
dobrodružství – hledání Pokémonů
v terénu!
ISBN 978-80-251-4833-4

SCI-FI; FANTASY
ADAMSOVÁ, Georgie; BO
LAMOVÁ, Emily
Tři malí kouzelníci

Z angl. přel. M. Krýslová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 80 s., váz. 249 Kč
Miranda, Majda a Max se vypravili na
kouzelnickou soutěž do Křišťálového
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zámku. Doufají, že získají první cenu,
ovšem podlý čaroděj Cikcak dělá, co
může, aby jim překazil plány.
ISBN 978-80-7507-636-6

ADAMSOVÁ, Georgie; BO
LAMOVÁ, Emily
Tři malí upíři

Z angl. přel. M. Krýslová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 80 s., váz. 249 Kč
Verča, Viky a Vincek pořádají
halloweenský večírek. Pozvali všech‑
ny kamarády, jen na hraběte Kunu ze
Strašidelného zámku zapomněli. Ten
si samozřejmě takovou nehoráznost
nenechá líbit a rozhodne se tři malé
upíry pěkně vytrestat.
ISBN 978-80-7507-637-3

BANKS, Rosie
Tajuplné království – Kouzelný
palác

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
120 s., brož. 149 Kč
Summer, Ellie a Jasmína jsou nejlepší
kamarádky. Jednoho dne najdou
kouzelnou skříňku, která je obratem
přenese do jiného světa – do Tajupl‑
ného království. A stane se to v ten
správný okamžik: království je totiž
v nebezpečí.
ISBN 978-80-253-2932-0

BRACKENOVÁ, Alexandra
Pasažérka

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 408 s.,
váz. 329 Kč
Ztratila vše, co znala a milovala… Etta
se proto vydává do neznámé země,
kde se seznámí s Nicholasem, který
uniká z dosahu mocného rodu v Ko‑
loniích. Navíc jí začnou pronásledo‑
vat agenti usilující o její život...
ISBN 978-80-7544-212-3

BURDOVÁ, Michaela
Poselství jednorožců – Snížkova
dobrodružství

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
168 s., váz. 229 Kč
Snížek je kočkoroh. Spokojeně si žije
u Veragina, u kterého má zajištěn
neomezený přísun jídla a spánku. Se
vším je ale konec, když se nechá vlá‑
kat do pasti. Drkotající vůz a nerud‑
ný trpaslík ho veze neznámo kam...
ISBN 978-80-253-2970-2

DOSTÁLOVÁ, Lenka
Dcery světla a temnoty – Démon
stínů

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
288 s., brož. 299 Kč
Lea a Sára jsou sestry – dvojčata.
Když se Sára dozví, že má čarodějnic‑
ké schopnosti a že je součástí magic‑
kého světa, o jehož existenci neměla
dosud potuchy, rozhodne se, že před
ním Leu uchrání...
ISBN 978-80-253-2924-5

GLÄSEROVÁ, Mechtild
Strážci příběhů

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
344 s., váz. 299 Kč
Během letních prázdnin se Amy dozví,
že dokáže vstupovat do knih a ovlivňo‑
vat již napsané příběhy. Svět knih ale
není tak pokojný, jak se zprvu zdálo...
ISBN 978-80-253-2931-3

HOCKINGOVÁ, Amanda
Mrazivý oheň

Brno: CooBoo, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 249 Kč
Ukryté hluboko v srdci sněhem
pokryté divočiny leží tajné království

Kaninů – magická říše stejnou měrou
krásná jako zrádná... Bryn Avenová
mezi Kaniny nikdy tak úplně neza‑
padala...
ISBN 978-80-7544-196-6

ní kouzelnické série vyčaroval Jim Kay,
držitel Ceny Kate Greenawayové.
ISBN 978-80-00-04459-0

HOWARDOVÁ, A. G.
Běsnění

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
344 s., váz. 299 Kč
Vasilisa neměla až donedávna ponětí
o tom, že její otec je mocný mág
země Eflary. Místa, kde žijí čarodě‑
jové, kteří ovládají silnou magii, díky
níž mohou ovlivňovat čas...
ISBN 978-80-253-2967-2

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Allysa Gardnerová skočila do králičí
díry, čelila tajemné říši divů a nako‑
nec zvládla naplnit svůj osud. Přežila
bitvu o svět podsvětníků a také bitvu
o své srdce
ISBN 978-80-7544-210-9

JAMESOVÁ, Lauren
První konec

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 368 s.,
váz. 329 Kč
Osudem Katherine a Matthewa je
rodit se stále znovu a znovu, století za
stoletím. Jejich přítomnost pokaždé
změní historii o fous k lepšímu a po‑
každé se do sebe beznadějně zamilu‑
jí, ale osud je vždy tragicky rozdělí.
ISBN 978-80-7544-213-0

LEGO® NEXO KNIGHTS™
Hejna příšer

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
64 s., váz. 269 Kč
Nikdo nemá rád knihy tolik jako Kni‑
ha příšer – ta zhltne každičkou knihu,
na kterou narazí! Kdyby jen trochu
mohla, snědla by i tuhle knížku.
ISBN 978-80-251-4821-1

PACOVSKÁ, Ilka
Sedmý smysl (box 1–9)

Praha: Albatros, 2016, takto 1. vyd.,
3400 s., brož. 1699 Kč
Souborné vydání oblíbené fantasy sé‑
rie. Devět příběhů Hanky, Sváti a Ra‑
faela ve světě lidském i magickém.
ISBN 978-80-00-04468-2

PETTERSON HADDIX,
Margaret
Trosečníci v čase 1 – Setkání

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
288 s., váz. 249 Kč
Jonáš a jeho kamarád Karlos od malič‑
ka věděli, že jsou adoptovaní. Jednoho
dne oba dostanou podivný dopis, ve
kterém stojí: Měj se na pozoru, jdou si
pro tebe! A následují další...
ISBN 978-80-253-2971-9

REJFOVÁ, Marie
Sestra smrt

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 232 s.,
váz. 249 Kč
Poté, co se Štěpán a Jindřiška vrátí
zpět do našeho světa, čekají, že se vše
vrátí do normálu. Ovšem ona cítí, že
její osud není v říši lidí.
ISBN 978-80-7544-207-9

ROWLINGOVÁ, J. K.
Harry Potter 1–7 (box)

Z angl. přel. V. Medek, P. Medek,
Praha: Albatros, 2016, takto 3. vyd.,
3512 s., brož. 1499 Kč
Všech sedm příběhů čarodějnického
učně v nové dárkové kolekci.
ISBN 978-80-00-04509-2

ROWLINGOVÁ, J. K.
Harry Potter a Tajemná komnata
(ilustrované vydání)
Ilustr. J. Kay. Z angl. přel. V. Medek,
Praha: Albatros, 2016, 6. vyd., 312 s.,
váz. 449 Kč
Ponořte se do krásných ilustrací pl‑
ných detailů, které i v 2. díle legendár‑
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ŠČERBA, Natalja
Časodějové – Klíč k času

THORPEOVÁ, Kiki
Víly Nevíly: Svatební závoj

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 229 Kč
Naše čtyři kamarádky se chystají
na svatbu a Gábi bude květinová
družička! Když se to doslechnou víly,
moc si přejí jít na svatbu taky. A jedna
malá víla ukrytá v Gábiině košíčku
s květinami přece nemůže být na
škodu… že ne?
ISBN 978-80-264-1038-6

VOPĚNKA, Martin
Spící město – trilogie (box)

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
776 s., brož. 799 Kč
Když se sourozenci Samuel,
Kristýna, Ema a Kryštof jednoho
dne probudí, zjistí, že svět kolem
se proměnil v noční můru. Rodiče
všech dětí usnuli podivným
spánkem, ze kterého se stále
neprobouzejí. Vzhůru zůstali jen
bezdětní dospělí...
ISBN 978-80-253-2981-8

v ysokoškolská
skripta; učebnice
BIO LOG I E
Čítanka k přírodním vědám –
biologie. Metodika

Edit. L. Müller, J. Dobroruková,
P. Macháčková, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 240 s., CD
Předkládané CD je metodikou k Čí‑
tance k přírodním vědám – biologie.
Cílovou skupinou publikace jsou
učitelé ZŠ a SŠ, kterým usnadní práci
se samotným učebním textem dané
čítanky.
ISBN 978-80-244-4512-0

Laboratorní a terénní cvičení –
biologie. Metodika

Edit. L. Müller, J. Dobroruková,
P. Hašler, Olomouc: Univerzita Palac‑
kého, 2016, 1. vyd., 147 s., CD
Předkládané CD je metodikou k La‑
boratorním a terénním cvičením –
biologie. Cílovou skupinou publikace
jsou učitelé ZŠ a SŠ, kterým usnadní
práci se samotným učebním textem
dané čítanky.
ISBN 978-80-244-4593-9

MÜLLER, Lukáš a kol.
Náměty k mimoškolní činnosti
– biologie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 202 s., brož.
Kniha je sestavena ze snadnějších ba‑
datelsky orientovaných experimentů
z oblasti biologie realizovaných v do‑
mácím prostředí nebo v klubovně,
dílně či laboratoři přírodovědného
kroužku.
ISBN 978-80-244-4746-9

D IVAD LO
TOMÁNEK, Alois
Forms of puppets

Do angl. přel. D. Nixon, Praha: AMU,
2016, 2. vyd., 226 s., váz. 239 Kč
Publikace o loutkách v angličtině.
ISBN 978-80-7331-389-0

E KO N OM I E
KOUBEK, Ivo;
JANÍČKO, Martin
Organizace trhů a odvětví.
Sbírka příkladů

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 204 s., brož. 217 Kč
Publikace obsahuje zejména typové
příklady aplikované neoklasické mik‑
roekonomie a průmyslové organiza‑
ce, zaměřené z větší části na proble‑
matiku chování výrobců působících
na nedokonale konkurenčních trzích.
ISBN 978-80-245-2143-5

E KO N OM I K A
STARÁ, Dana
Základy ekonomických teorií

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 2. vyd., 75 s., váz. 83 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze
ISBN 978-80-213-2678-1

TOMŠÍK, Karel
Evropská integrace a envi
ronmentální ekonomika

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 9. vyd., 126 s., váz. 96 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2661-3

E LE K TRO TECH N I K A
KŮS, Václav
Elektrické pohony a výkonová
elektronika

Ilustr. T. Saitzová, Plzeň: Západočes‑
ká univerzita, 2016, 2. vyd., 181 s.,
váz. 99 Kč
Skripta seznamují čtenáře se základní
problematikou výkonové elektroniky
a elektrických pohonů. Jsou určena
nejen posluchačům na Fakultě elekt‑
rotechnické ZČU, ale také zájemcům
z řad odborné veřejnosti.
ISBN 978-80-261-0639-5

PITTERMANN, Martin
Přehled měničů pro elektrické
pohony

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 259 s., váz. 132 Kč
Publikace představuje v širších sou‑
vislostech problematiku elektrických
pohonů. Text je doplněn četnými
příklady z praxe. Určeno jak studen‑
tům ZČU, tak zájemcům z řad široké
veřejnosti.
ISBN 978-80-261-0598-5

G EO LOG I E ,
M I N E R ALOG I E
Čítanka k přírodním vědám – geo
logie a paleontologie. Metodika
Edit. L. Müller, T. Lehotský, M. Famě‑
ra, Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 233 s., CD
Předkládané CD je metodikou k Čí‑
tance k přírodním vědám – geologie
a paleontologie. Cílovou skupinou
publikace jsou učitelé ZŠ a SŠ,

bibliografie
kterým usnadní práci se samotným
učebním textem dané čítanky.
ISBN 978-80-244-4528-1

LEHOTSKÝ, Tomáš;
FAMĚRA, Martin;
MÜLLER, Lukáš
Laboratorní a terénní cvičení
– geologie a paleontologie.
Metodika

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 46 s., CD
CD je metodikou k Laboratorním
a terénním cvičením – geologie a pa‑
leontologie. Cílovou skupinou jsou
učitelé ZŠ a SŠ.
ISBN 978-80-244-4595-3

CH E M I E
Čítanka k přírodním vědám –
chemie. Metodika

Edit. L. Müller, L. Bartáková, P. Da‑
niš, Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 266 s., CD
Předkládané CD je metodikou k Čí‑
tance k přírodním vědám – chemie.
Cílovou skupinou publikace jsou
učitelé ZŠ a SŠ, kterým usnadní práci
se samotným učebním textem dané
čítanky.
ISBN 978-80-244-4510-6

Laboratorní a terénní cvičení –
chemie. Metodika

Edit. L. Müller, L. Bartáková, P. Da‑
niš, Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 226 s., CD
Předkládané CD je metodikou k La‑
boratorním a terénním cvičením –
chemie. Cílovou skupinou publikace
jsou učitelé ZŠ a SŠ, kterým usnadní
práci se samotným učebním textem
dané čítanky.
ISBN 978-80-244-4591-5

MÜLLER, Lukáš;
DANIŠ, Pavel;
JÁČOVÁ, Jaroslava a kol.
Náměty k mimoškolní činnosti
– chemie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 316 s., brož.

Kniha je sestavena ze snadnějších
badatelsky orientovaných
experimentů z oblasti chemie
a biochemie realizovaných
v domácím prostředí nebo
v klubovně, dílně či laboratoři
přírodovědného kroužku.
ISBN 978-80-244-4745-2

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
KLČOVÁ, Renata
Verfassungsrecht der deut
schsprachigen Länder

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 2. vyd., 82 s., váz.
Publikace v němčině.
ISBN 978-80-244-4977-7

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
BŘEZINA, Jaroslav a kol.
Fachsprache Wirtschaft

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 2. vyd., 292 s., váz. 207 Kč
Učebnice hospodářského jazyka
je určena především studujícím
ekonomických oborů mateřské
VŠE.
ISBN 978-80-245-2149-7

KU LTU R N Í
D Ě J I NY
FLAJŠAR, Jiří
The Culture of American
Suburbs

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 212 s., váz.
Kniha přináší multidisciplinární
přehled dějin suburbie USA a inter‑
pretuje její kulturní roli ve vztahu
k americkému snu, třídní stratifikaci
společnosti, gender, rase, etnicitě,
architektuře, literatuře a umění.
V angličtině.
ISBN 978-80-244-4965-4

z n o v i n e k k 2 1. 11. 2 0 16 4 4 8 t i t u l ů
LITE R ÁR N Í
STUD I E

Kniha vychází v sedmi jazykových
mutacích. Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4951-7

Kniha vychází v sedmi jazykových
mutacích. Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4956-2

FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Grace Nichols Universal and
Diverse: Ethnicity in the Poetry
and Fiction of Grace Nichols

MOLNÁR, Josef
Materials for Teaching Together:
Science and Mathematics
Teachers collaborating for better
results

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 318 s., váz.
Kniha přináší poznatky z oblasti
postkoloniální literatury. Věnuje se
dílu současné britsko-guyanské čer‑
nošské spisovatelky G. Nicholsové.
V angličtině.
ISBN 978-80-244-4970-8

M ATE M ATI K A
KLŮFA, Jindřich
Matematika pro Vysokou školu
ekonomickou
Praha: Ekopress, 2016, 1. vyd.,
198 s., váz. 299 Kč
Učebnice obsahuje látku pro
základní kurs a bakalářskou
zkoušku z matematiky na VŠE
v Praze. Vzhledem k probírané
látce má publikace možnost
širokého využití.
ISBN 978-80-87865-32-3

MOLNÁR, Josef
Materials for Teaching Together:
Science and Mathematics Teachers
collaborating for better results
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 134 s., váz.
Publikace je zaměřená na
spolupráci mezi pedagogy
matematiky a přírodních věd
a obsahuje výukové a procvičovací
materiály pro práci se studenty.
Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4950-0

MOLNÁR, Josef
Materials for Teaching Together:
Science and Mathematics
Teachers collaborating for better
results
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 132 s., váz.

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 134 s., váz.
Kniha vychází v sedmi jazykových
mutacích. Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4952-4

MOLNÁR, Josef
Materials for Teaching Together:
Science and Mathematics
Teachers collaborating for better
results
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 134 s., váz.
Kniha vychází v sedmi jazykových
mutacích. Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4953-1

MOLNÁR, Josef
Materials for Teaching Together:
Science and Mathematics
Teachers collaborating for better
results
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 138 s., váz.
Kniha vychází v sedmi jazykových
mutacích. Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4954-8

MOLNÁR, Josef
Materials for Teaching Together:
Science and Mathematics Teachers
collaborating for better results
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 140 s., váz.
Kniha vychází v sedmi jazykových
mutacích. Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4955-5

MOLNÁR, Josef
Materials for Teaching Together:
Science and Mathematics Teachers
collaborating for better results
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 134 s., váz.

OBST, Otto
Obecná didaktika

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 178 s., váz.
Studijní opora je určena všem ka‑
tegoriím učitelů sekundárních škol,
kteří se na svoji profesi připravují
ve všech formách studia na PdF UP
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-4916-6

PERSONALISTIKA
KOLMAN, Luděk;
CHÝLOVÁ, Hana;
MICHÁLEK, Pavel a kol.
Výběr zaměstnanců. Metody
a postupy

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 164 s., váz. 72 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2664-4

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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.

Věra Kadlecová

VINA

Beata dopsala knihu a chystá se
splnit slib, který dala Evě. Slib
je zavazující, posvátný a radost
z hotového díla kalí jen nešťastná
sebevražda hlavní hrdinky. Rukopis
tím však získává na ceně, což
dojde hned prvnímu nakladateli.
Triumfální vstup Evina životopisu na
scénu je dokonale připraven a hotov
odhalit Evino svědomí, vzpomínky,
myšlenky, pocity, lásky, ambice, ale
i omyly, průšvihy a tragické pády.
Co v knize je hrozbou pro Ester, co ji
plní děsem a hysterickou nenávistí
nejen k mrtvé mámě, ale i k Beatě? Proč se třese strachy, že se nadobro
znemožní před svým bratrem Arnoštem a kamarádkou Lucií, vyjde-li ta
kniha? Do boje s Beatou tedy nastoupí v plné zbroji.
Volné pokračování PANENKY.
http://harlequinnaruby.cz/

Jiřina Průchová
UMĚNÍ NA PŘEDPIS? a UMĚNÍ NA PŘEDPIS!
1. díl
2. díl
Spojením románu a literatury faktu vás obsah knih zavede na dobro
družnou cestu příčin a následků originálního českého diagnosticko
terapeutického systému REE – restaurování elektromagnetické energie
člověka – nového fenoménu nejen v umění, fyzice, ale zejména v medicíně.
Vydalo nakladatelství: Jiřina Průchová, říjen 2016
Pevná vazba, 287 stran 1. díl, 218 str., 2. díl
Objednávky: www.icpavvz.eu, e-mail: info@icpavvz.eu,
GSM +420 602 266 098 a v síti distribuce KOSMAS, s.r.o.
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NEUVĚŘITELNÝ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
CESTOVATELE A INDIÁNSKÉHO
NÁČELNÍKA MILOSLAVA STINGLA
S TING
STING
TINGLA
LA
V DÁRKOVÉM BOXU S BONUSY

NAKUPUJTE SE SLEVOU 20 % NA

WWW.JOTA.CZ

N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
DVĚ SLOVA JAKO KLÍČ

JSI ZNAČKA?!

JEDEN Z MILIONU

Laskavá kniha o podivuhodných osudech
dotýkajících se života Teodora D.

Dobře se bavte a vydělávejte u toho peníze

Martin Reiner

Tomáš Lukavec

Josef Formánek

Jste úspěšná značka na trhu? V rukou máte
první knihu v ČR s kompletním návodem na
to, jak ze svého jména udělat brand, který
k vám přitáhne lidi, příležitosti a peníze.
Úspěšný brand manažer a autor knihy
Tomáš Lukavec, který díky svým projektům jako byl Banán za
milion, Pekelná značka
nebo Jsi příběh vydělal
za 2 roky přes 9 miliónů
korun, formou příběhů,
tipů a konkrétních kroků ukazuje, jak využít
svoje silné stránky.

Nejsem a nikdy nebudu Tom Cruise, říká
jedna z postav této knížky. Není v tom
sama; Reinera nepřitahuje exotika extrémů,
svět jeho povídek ukazuje takříkajíc ke
střednímu proudu, kde nás chtě nechtě
pluje (či se stébla chytá) nejvíc, kde žijeme
své příběhy ve vlastní šťávě: V literatuře
se umění povídky cení
vysoko, a autor vstupuje
na její půdu připraven:
ví, jak zatavit do slov
tvář či pachuť chvíle,
umí zaznamenat žhavé
jádro příběhů.

Osudy lidí z různých koutů světa magicky
se propojující v jednu řeku nekonečně
plynoucího přítomného okamžiku a konečného rozhodnutí hlavního hrdiny Teodora
D. Příběh o lásce, vině a smíření. Typické
autorovo hledání smyslu
života se v této knize
dostává až k hranici tajemného, kde se realita
rozpouští v iluzi.

GEKKO, 249 Kč

Brandovi s.r.o, 388 Kč

Větrné mlýny, 249 Kč

VE TMĚ JAKO V RANCI
JDOU TŘI POČŮRÁNCI
Lukáš Pavlásek
Co hledá chobotnice v lednici? Proč se
náš tělocvikář vyhýbá tělocviku? Co dělají
žraloci, když mají žízeň? A proč psi jedí
vysvědčení? To všechno a ještě mnohem
víc se dozvíte ve třetí knížce básniček pro
děti od populárního komika. 45 humorných
říkanek vychází opět
s jeho vlastními švihlými
ilustracemi.

Vládce všech galaxií
169 Kč

ZLODĚJ LURIDIA

ARISTOKRATKA NA KONI

LETEC OTTO HANZLÍČEK

JAK SE DĚLÁ GALERIE

Bobbie Peers

Evžen Boček

Válečná cesta československého stíhacího pilota

O. Chrobák, R. Koryčánek, M. Vaněk

Seznamte se s Williamem Wentonem,
osmiletým klukem, který umí luštit šifry jako
nikdo jiný na světě. Jediný háček tkví v tom,
že neví, kdo doopravdy je…William Wenton si uvědomuje, že není jako ostatní děti
a že jeho minulost je zahalena tajemstvím.
Nikdo mu nikdy neprozradil, proč jeho
rodina používá krycí
jméno a proč se z Anglie přestěhovala do
ospalého Norska. A proč
jeho dědeček před osmi
lety beze stopy zmizel
v londýnském metru.

Mladá aristokratka Marie Kostková z Kostky
opět řeší nezáviděníhodné problémy. „Nejchudší zámek v Čechách“ zůstává věrný
svému označení, a tak tu hraběcí rodinka
ani personál rozhodně nemají ustláno na
růžích. Místo davů návštěvníků se na zámku
kupí neproplacené faktury za vodu a hrozí,
že záhy bude největší
atrakcí každodenní
koupel obyvatel zámku
v kašně s dešťovkou.
Chce to nějaký nápad…
Nikdy ale není tak zle,
aby nemohlo být hůř.

Matěj Hanauer (ed.)

KNIHA ZLÍN, 299 Kč

Druhé město, 259 Kč

Labyrint, 499 Kč

Jak galerie vznikaly a postupem času se
proměňovaly? Jakým způsobem se zde díla
prezentují, jak se o ně galerie starají a jak se
připravuje výstava? Kdo všechno v galeriích
pracuje? To vše se dozvíte v nové knize,
která je věnována především dětem ve věku
8–12 let. Své si v ní najde každý, kdo se
o umění zajímá a chtěl
by nahlédnout „pod
pokličku“ galerijního
provozu. Zveme vás do
světa muzeí a galerií,
kde je možné zažít
nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy.
Moravská galerie v Brně
299 Kč

Tato unikátní kniha vypráví příběh československého pilota 312. perutě R.A.F. Otty
Hanzlíčka (1911–1940), který se nikdy nesmířil s obsazením své vlasti a byl ochoten
odejít do neznáma, aby se nepříteli postavil
tam, kde to uměl nejlépe – na nebi – jako
pilot stíhacích letounů.
Při své válečné cestě
poznal Polsko, Francii,
Afriku i Anglii. Jeho
válečný deník poskytuje
jedinečný pohled na
historické události, než
jak je známe.

Vybírejte z více než 40 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

Kniha jako dárek
www.albatrosmedia.cz

Socialismus byl
tragickou kapitolou
české historie, avšak
skvělou kapitolou
českého humoru

Mateřskou
ten pravý život
teprve začíná!

Legendární čeští cestovatelé
v neobyčejné knize plné
přátelství, dobrodružství
a unikátních fotograﬁí
z jejich cest

Exkluzivní
i známé fotograﬁe
našich nejlepších sportovců
poprvé pohromadě
v jedné knize

Autoimunitní řešení

(5918)

Vy jste placebo

(5907)

Vaření bez vaření

(5924)

Amy Myers, M.D.

Joe Dispenza Dr.

Tanya Maher

V této knize nabízí autorka svůj lékařsky
ověřený přístup k prevenci a odvrácení
široké škály zánětlivých symptomů a onemocnění včetně alergií, obezity, astmatu,
kardiovaskulárních chorob, ﬁbromyalgie,
lupusu, syndromu dráždivého tračníku,
chronických bolestí hlavy atd. Kniha přináší
z lékařského hlediska průlomový, popisný
a přehledný program pro potírání a zdolání celého spektra autoimunitních onemocnění, který vychází ze 4 základních kroků:
eliminace toxických a zánětlivých potravin,
užívání regeneračních prostředků, omezení toxinů v životním prostředí a vyléčení
s autoimunitou souvisejících infekcí.

Je možné vyléčit se jen prostřednictvím
myšlenek – bez léků a operací? Pravda je
taková, že se to stává mnohem častěji,
než byste očekávali. Autor předkládá několik případů těch, kteří překonali rakovinu, srdeční choroby, depresi, artritidu atd.
pouze díky tomu, že věřili v placebo efekt,
popisuje však i odvrácenou stranu placebo
efektu. Kniha propojuje nejnovější výzkumy na poli neurovědy, biologie, psychologie, hypnózy, životních podmínek a kvantové fyziky, aby potvrdila účinky placebo
efektu a rovněž ukázala, jak může být
zdánlivě nemožné v konečném důsledku
skutečně možné.

Perfektní kniha pro každého, kdo chce oslavovat život pomocí jídla. Raw strava nám
dodává spoustu energie a rovněž schopnost myslet jasněji – je ovšem také o prožitcích a užívání si života, takže i o zdraví.
Autorka nabízí jednoduchý návod s dostupnými recepty v moderním duchu, čerpá
z mnohaletých zkušeností z vlastní praxe
nutriční specialistky na raw stravu, poutavou formou vás provede základy raw stravy
a také těmi nejlepšími recepty pro celou rodinu. S krásnými fotograﬁemi, dostupnými
a dobře známými surovinami jsou tyto recepty tak chutné, že je budete chtít připravovat pořád dokola.

400 stran, brožovaná

352 stran, brožovaná

200 stran, brožovaná

Všímavá chůze

399 Kč

(5806)

Spojenci na celý život

389 Kč

(5921)

Bible dět
Bibl
dětských
ký h pokrmů
k ů

389 Kč

(5920)

Hugh O’Donovan

Hanno Charisius, Richard Friebe

Annabel Karmel

V této knize nás autor zavede zpět k základnímu spojení pohybu těla a mozku,
soustředí se na jednoduchý akt pohybu
a sleduje, jak můžeme dosáhnout vnitřního klidu a pohody. Kniha obsahuje jednoduchá cvičení na to, jak začlenit všímavou
chůzi do našeho každodenního života:
od chůze po schodech, chůzi v parku nebo chůzi po horách a může výrazným způsobem zlepšit vaše zdraví.

Autoři knihy „Spojenci na celý život“ nám
otevírají dveře do jedné z posledních dosud neprobádaných krajin – lidského
mikrobiomu. Seznamují čtenáře s nejnovějšími vědeckými poznatky týkajícími se
bakteriálního osídlení lidského těla, srovnávají nejrůznější názory a teorie vědců odlišného zaměření a upozorňují na to, čemu
by bylo potřeba věnovat v budoucnu větší
pozornost.

Tato kniha nabízí snadné recepty jako
předchozí tituly autorky – ideální pro ty
z nás, kteří bojují s časem, ale přesto chtějí
poskytnout dětem výživné jídlo. Je dobrým
pomocníkem pro každého, kdo hledá inspiraci na nové pokrmy nebo kdo potřebuje překonat stresující začátky prvních jídel
se svými dětmi. Publikace obsahuje recepty
pro první a druhou fázi odstavování, pro
děti ve věku 9 až 12 měsíců a pro batolata.

144 stran, brožovaná

299 Kč

296 stran, brožovaná

344 stran, brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

349 Kč

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

359 Kč

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná, 144 stran, 333 Kč

vázaná, 796 stran, 1 490 Kč

vázané, 752 stran, 499 Kč

brožovaná, 240 stran, 349 Kč

vázaná, 282 stran, 489 Kč

vázaná, 288 stran, 399 Kč

vázaná, 256 stran, 279 Kč

vázané, 760 stran, 499 Kč

brožovaná, 128 stran, 149 Kč

vázaná, 176 stran, 299 Kč

vázané, 2112 stran, 2 999 Kč

K dostání u vašeho knihkupce nebo na 
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.

VÁNOČNÍ TIPY Z VYDAVATELSTVÍ VÍKEND
V pekle mezi
ostnatými dráty
Manny Steinberg

Císařovna Sisi
a její milovaná místa
Katrin Unterreiner

Zpověď muže, který přežil hrůzy
čtyř koncentračních táborů.
Cena 279 Kč

Pro císařskou dvojici Františka Josefa
a Alžbětu znamená Solná komora
místo soukromého štěstí a návrat do
intimního rodinného soukromí.
Autorce se z mozaiky známých
a neznámých pramenů podařilo
doplnit obraz života této mimořádné ženy.
Cena 319 Kč

Šumavští rodáci
vzpomínají
Šumava byla po válce doslova zdivočelou zemí. Dokazují to i příběhy posledních žijících svědků této
doby.
Cena 279 Kč

Příběhy z poválečné
Šumavy
Karel Fořt
Skutečné příběhy z bouřlivých poválečných let.
Cena 269 Kč

Děláme si
všechno sami
Liz Wright
Průvodce na cestě k soběstačnosti
Chcete si vypěstovat pár kousků
zeleniny, nebo si rovnou koupit celé
prase a odstěhovat se na venkov?
Tento neocenitelný průvodce vás
provede každým úskalím snahy
o soběstačnost.
Cena 599 Kč

Já, Linda a zbytek světa
Alexandra Maxeiner
Moje sestra Linda je pouze o jedenáct měsíců starší než já. „Skoro
jako dvojčata“, říká někdy taťka. Jenže Linda a já si to ani náhodou nemyslíme. Dvojčata vypadají stejně.
Linda a já ale ne. Taky jsme úplně
jiné. Linda je totiž smrdutý skunk.

www.vydavatelstvivikend.cz
A to já pochopitelně nejsem. Chytrá, originální a opravdu vtipná – parádní kniha k samostatnému čtení
nebo poslouchání.
Cena 249 Kč

Johanka v Zapadálkově
Toňa Revajová
Autorka s něhou a citlivostí popisuje svět současných dětí a směruje je k pozitivním hodnotám
života.
Získala několik ocenění, například
zápis knihy Johanka v Zapadálkově na Čestnou listinu Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu
(IBBY), Mexico City, září 2014.
Cena 249 Kč

Smolařka
Barbora Robošová
Patricie si často doma i mezi vrstevníky připadá jako outsider,
který nikoho nezajímá a je spíš na
obtíž. Když se v jejím životě nečekaně objeví naprosto úžasný kluk,
kterému ani ona není lhostejná,
ale díky hloupé náhodě – a hlavně
díky svým sourozencům – o svou
příležitost přijde, je to pro ni už
poslední kapka…
Cena 249 Kč

ANCH BOOKS
NOVINKA

kerstin simoné

Kerstin Simoné
Thovt, křišťálová čakra

THOVT

ANCH BOOKS

Thovt, učenec mezi egyptskými bohy,
inkarnovaný rovněž do postavy Herma
Trismegista, byl otcem tajné moudrosti
a astrologie i objevitelem alchymie.
Jeho další kniha představuje nové
energetické centrum člověka – čakru
jednoty. Ta vychází z již existujícího
křišťálová čakra
čakrového systému a v současné době
se v nás rozvíjí. Zvyšuje naše vibrace a urychluje energetickou proměnu. Všechny tyto procesy směřují
ke zdokonalení struktury DNA a stabilizaci merkaby, našeho osobního
světelného těla. Díky tomu můžeme dosáhnout souladu s frekvencemi
nadcházející éry lidstva.

vychází 20.11.

Jan van Helsing
Kdo se bojí Smrti?
Interview
s Andělem transformace
Každý z nás se s ní alespoň dvakrát
v životě setká. Toltékové říkají, že kráčí
stále s námi za levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem.
Autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody, které ho přivedly do její bezprostřední blízkosti.
Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou
zvědavostí se během následujících dvou let pokoušel navázat
s ní kontakt. V prosinci 2004 se mu to podařilo... V jedinečném
interview položil energii, kterou my nazýváme Smrt, 222 otázek. Odpovědi bytosti, která od počátku stvoření nepřebývala
ve fyzickém těle a sama si říká Anděl proměny, přesahují „pozemské“ vnímání světa.

Wendy Kennedy & Tom Kenyon
Velký experiment
z pohledu Hathorů
a Plejáďanů 9. dimenze
Země představuje pozoruhodný experiment, kde je uložen genetický materiál
z tisíců světů. Bylo zde zanecháno veškeré emoční kódování a zkušenosti těchto
planet a druhů, které jsou základem pro
Velký experiment. Existují další časové
osy, v nichž tento experiment nebyl úspěšný. Ale vy, vaše verze, s níž vedeme tuto konverzaci, je úspěšná, a proto procházíte
procesem vzestupu.
Informace, které v této knize sdílíme, považujeme za nejvhodnější vibrační shodu pro stav, v němž se právě teď nacházíte.
Zatímco poskytujeme informace, vždycky se díváme na vibrační úroveň většiny těch, u nichž předpokládáme, že text budou
číst. Děláme to proto, abychom vám poskytli verzi pravdy, jež
vám nejlépe poslouží k získání přístupu k vašemu nejvyššímu
potenciálu.
Jste to vy, kdo je tvůrcem bytí a můžete změnit svou verzi reality. A pokud vás bude dost, kdo se rozhodnou pro jinou verzi
skutečnosti, pak se vytvoří zcela nová časová osa, kterou následují změny v současných událostech. A to vede k úplně novému
světu.

distribuce: Kosmas

www.anch-books.eu
Dr. Richard Bartlett
Matrix Energetics
Věda a umění transformace
V roce 1997 se dr. Richardu Bartlettovi podařil objev: Koncentroval se na jistou myšlenku, dotkl se dvou s problémem pacienta
souvisejících bodů na jeho těle nebo v auře
a vyvolal u něj spontánní změny. Svou metodu nazval Matrix energetics. Když ji použil,
záhy zmizelo vadné držení těla, uvolnila se
emoční blokace a pacienti se cítili odlehčení
a plní energie. Dr.Bartlett zde učí, jak jednoduše funguje tento jemný
postup umožňující trvalé změny.

Alberto Villoldo
Návrat duše
Šamanská cesta do minulosti
a ozdravení budoucnosti
Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto
Villoldo ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé přítomnosti, uzdravovat události, které
nastaly v minulosti, a tím změnit svůj osud.
V knize poskytuje způsoby, jak léčit sama
sebe a své blízké s využitím praktik dávních
amerických šamanů. V knize jsou jednoduché a podrobné popisy jak
má člověk postupovat, aby znovuzískal svou duši a vrátil se na cestu
svého skutečného předurčení. Každý může být svým vlastním šamanem. Během několika sezení můžete pomocí mentálního „cestování“
dosáhnout výsledků, které u psychoterapeutické léčby trvají celé roky.
„Každý má svou budoucnost,“ píše doktor Villoldo, „ale jen někteří
z nás žijí své předurčení.“ Tato kniha vám ukáže, jak najdete a naplníte své životní poslaní, své skutečné předurčení.

Christine Li & Ulja Krautwald
Cesta císařovny
Manuál úspěšné ženy
Před více než 1 000 lety se konkubíně Wu
Zhao podařil pohádkový vzestup na císařský
trůn a stala se nejmocnější ženou staré Číny.
Cestu k němu si proklestila svou chytrostí,
díky svému erotickému vyzařování i tajným
strategiím čínského válečnického umění. Jejím důvěrným průvodcem byl mág a lékař
Sun Simiao, strážce prastarých tajemství ženské moudrosti a moci.
Tato kniha je o tom, co Sun Simiao císařovnu naučil a jak mohou
i dnešní ženy kráčet „cestou císařovny“. Ženy, které dají prostor své
„vnitřní císařovně“, jsou silné a velkorysé bytosti, otevřené, a přesto
tajuplné: znají totiž vnitřní zdroje své síly.

MVDr. Cheryl Schwartz
Přírodní léčba pro psy a kočky
od A - Z
Snadno použitelný průvodce pro domácí péči o zvířata.
Autorka se již přes dvacet let věnuje
holistické veterinární medicíně. V této knize s krásnými ilustracemi
naleznete abecedně uspořádané popisy problémů a nemocí společně s doporučením, jak lze pomocí bylin, homeopatických přípravků,
výživy či masáže docílit toho, aby se Váš zvířecí kamarád cítil lépe.
U některých položek jsou uvedeny pokyny, kdy vyhledat odbornou
péči. Zvláštní pozornost se věnuje tomu, jak zvýšit u vašeho mazlíčka
chuť do života a výkonnost a jak posílit jeho imunitní systém – což
vede vše k získání a udržení optimálního zdraví.

www.anch-books.eu

NOVINKY
NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN
e-shop: www.dokoran.cz

Edward Osborne Wilson:
Smysl lidské existence
Evoluce a náš vnitřní konflikt
Překlad Aleš Drobek, vázaná s přebalem, 184 stran,
248 Kč, doslov Jan Havlíček, edice Aliter

Edward Osborne Wilson je jedním z nej‑
uznávanějších biologů dneška, pro svou průkopnickou práci bývá často nazýván „otec
sociobiologie“ nebo „otec biodiverzity“
a mezi biology je znám jako největší znalec
života společenství mravenců. Ve své dosud nejfilozofičtější knize
Smysl lidské existence se však obrací k lidským otázkám jako „Odkud pocházíme?“, „Proč existujeme na této planetě?“ nebo „Kam
a proč kráčíme?“.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.
Vyjde 29. listopadu 2016

Patti Smith: M Train
Vzpomínky
Překlad Lýdie Kárníková, vázaná s přebalem,
240 stran, 60 ilustrací, 298 Kč

Nový titul zpěvačky, básnířky a spisovatelky
Patti Smith, autorky slavné knihy Just Kids,
je ojedinělým autobiografickým záznamem.
Kontemplativní odyseu, která vznikala přibližně v letech 2011–2013, sama autorka nazvala „automapou svého života“. Příslovečný vlak vzpomínek „M Train“ se dává do
pohybu v malé kavárničce v Greenwich Village, kam Patti Smith
každé ráno vyráží na šálek černé kávy…
Vyjde 29. listopadu 2016

Vũ Trọng Phụng: Klikař

Carlo Rovelli:
Sedm krátkých přednášek z fyziky

Překlad Ondřej Slowik, vázaná s přebalem, 200 stran,
249 Kč, 10 ilustrací

Překlad Jiří Podolský a Tereza Lišková, vázaná
s přebalem, 96 stran, 7 ilustrací, 149 Kč

Fyzika je dobrodružstvím poznání. A moderní fyzika, vzešlá z vědeckých revolucí
20. století, posunula hranice chápání světa
daleko za meze běžné představivosti. Rovelliho přednášky se věnují Einsteinově
obecné teorii relativity, kvantové mechanice, globální architektuře kosmu, elementárním částicím, pokusům o kvantování gravitace, principiální náhodě, povaze času a termodynamice černých děr. Ta závěrečná pak
popisuje, jaké je naše vlastní místo ve fyzikální realitě, jak ji dnes
známe.
Vyjde 6. prosince 2016

Alex Bellos:
Alex za zrcadlem
Překlad Ondrej Majer, vázaná s přebalem, 292 stran,
160 ilustrací, 348 Kč

Náš nesmírně složitý svět se překvapivě často
řídí neočekávanými matematickými schématy. Alex Bellos, autor bestselleru Alexova dobrodružství v zemi čísel, se opět ujal role zábavného a současně trpělivého průvodce.
Z abstraktního světa matematiky se tentokrát vrací do světa konkrétní každodenní zkušenosti. Na cestě matematickou krajinou potkáme trojúhelníky, rotace a mocninové zákony, ale i fraktály, kužele a křivky.
Vyjde 6. prosince 2016

Klikař, patrně nejslavnější román moderní
vietnamské literatury, je příběhem Zrzka
Xuâna, mládence z chudých poměrů, který
se nejprve protlouká životem v ulicích Hanoje, ale pak sérií šťastných náhod dosáhne
vysokého společenského postavení. Živý a zábavný příběh není jen
nenáročnou humoreskou, ale i groteskně satirickým popisem hanojských středních tříd z doby francouzské pozdně koloniální správy.
Vyjde 6. prosince 2016

Druhý
dotisk

Václav Cílek: Co se děje se světem?
Kniha malých dobrodiní v čase velké
proměny Země
Vázaná s přebalem, 272 stran, 20 stran barevná
příloha, ilustrace Kateřina Piňosová, 298 Kč

Geolog a oceňovaný esejista Václav Cílek je
známý tím, že se k aktuálním problémům
světa dokáže vyjádřit nadčasově, z rozmanitých úhlů pohledu, s nadhledem, vtipem
i s konstruktivní skepsí. Jeho nejnovější
kniha Co se děje se světem? je typicky cílkovská: zdánlivě jde o popis velké proměny našeho světa vlivem klimatických změn a migrační vlny, ale ve skutečnosti se autor soustředí především na to, jak si v životě udržet radost a jak
(pře)žít šťastně.
Vyšlo 13. října 2016

Nakladatelství Dokořán, s.r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5,
tel: 257 320 803, fax: 257 320 805, e-mail: dokoran@dokoran.cz

Proslulý
libertinský román z 18. století
Intimní příběh ženy, která změnila svět

Opus magnum nejvlivnějšího
politologa planety

Nové dílo známého českého historika,
držitele ceny Kniha roku Magnesia litera

Číst o objevování léku, který
zachránil miliony lidských životů, je
jako číst napínavý detektivní román

PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

Originální dějiny gastronomie

Knihu zná celý Svět
po autorce Se pátrá
Světový bestseller, který se stal objevem,
od autorky, jejíž identita
je záhadou

„Elena Ferrante je dnes v Americe
nejoblíbenější italská spisovatelka: její
tetralogie Geniální přítelkyně se tu
prodalo milion výtisků. V Itálii se
drží na předních příčkách žebříčku
prodejnosti už 225 týdnů a brzy bude
zfilmována v podobě televizního seriálu.“
Donna moDerna

„Elena Ferrante je mimořádnou
literární senzací. Její romány se drží
na žebříčku bestsellerů a ona sama
je považována za jednu z nejlepších
spisovatelek současnosti.“
Times

PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů
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nejprodávanější knihy

		 TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 31. 10. až 6. 11. 2016

			 b e l e t r i e
		 1. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
		 2. Evžen Boček Aristokratka na koni Druhé město
		 3. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel, hospoda, kostel Argo
		 4. Eleanor Cattonová Nebeská tělesa Argo
		 5. Paulo Coelho Vyzvědačka Argo
		 6. Tomáš Sedláček a kol. 2036: Jak budeme žít ta 20 let? 65. pole
		 7. Václav Cílek Co se děje se světem? Dokořán
		 8. Tereza Boučková Život je nádherný Odeon – Euromedia Group
		 9. Vilma Kadlečková Mycelium V: Hlasy a hvězdy Argo
10. Michal Viewegh Melouch Druhé město

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1. Zdeněk Pohlreich Lehká kuchyně Sevruga
		 2. Žofie Kanyzová a kol. Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2017 Krásná paní
		 3. Antoine Marés Edvard Beneš – Drama mezi Hitlerem a Stalinem Argo
		 4. Jiří Padevět Krvavé léto 1945 Academia
		 5. Jiří Padevět Krvavé finále Academia
		 6. Ohnivý kuře – 80 originálních receptů z oblíbeného gastronomického seriálu Ikar – Euromedia Group
		 7. Dan Hrubý Pražské příběhy 2 Nakladatelství Pejdlova Rosička
		 8. Bohuslava Holubová, Jan Onder StarDance... Když hvězdy tančí Edice České televize
		 9. Tomáš Kosačík Břicháč Tom & Lucie Tomáš Kosačík
10. Marie Kondo Zázračný úklid Knižní klub – Euromedia Group

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1. J. K. Rowlingová Harry Potter a prokleté dítě Albatros
		 2. Jiří Černý, Lukáš Fibrich Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989) Knižní klub – Euromedia Group
		 3. Pavel Šrut, Galina Miklínová Lichožrouti Paseka
		 4. Petr Stančík Pérák Druhé město
		 5. Jiří Žáček Chytrolíni z Hloupětína Slovart
		 6. Radek Adamec, Milan Zimmermann Pohádky o nezbedných mašinkách Colibris – GMP Group
		 7. Roald Dahl Danny, mistr světa Knižní klub – Euromedia Group
		 8. Rotraut Susanne Bernerová Zima Paseka
		 9. Lucie Lomová Anča a Pepík 1. Práh
10. Já, JůTuber 3 CooBoo
 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
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

		 Říjen 2016 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
		 1. Evžen Boček Aristokratka na koni Druhé město
		 2. Anthony Ryan Královna ohně Host
		 3. Peter May Umrlčí cesta Host
		 4. Jeffery Deaver Ocelový polibek Domino
		 5. Samuel Bjørk Sova Plus
		 6. Chris Carter Já jsem smrt BB/art
		 7. Jiří Hájíček Dešťová hůl Host
		 8. Camilla Lackberg Vlastní spravedlnost Motto
		 9. Michal Viewegh Melouch Druhé město
10. Samuel Bjørk V lese visí anděl Plus
46
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Ondřej Nezbeda

PRŮVODCE SMRTELNÍKA

Prakticky o posledních věcech člověka

Poutavý román o životní proměně Adriana, nesebevědomého, nezkušeného
a sexuálně strádajícího kluka se zálibou v programování, ze kterého se stal
vysoký manažer ve společnosti tunelářských bossů. Jedinečné a zasvěcené
vyprávění o informační revoluci, která za posledních třicet let nevídaným
způsobem proměnila společnost.

Překvapivě pozitivně laděný Průvodce smrtelníka nemá bořit tabu, nýbrž podat
pomocnou ruku. Autor odpovídá na základní otázky spjaté s péčí o umírající a
nevyléčitelně nemocné, co je třeba zajistit během umírání a bezprostředně poté,
ale také například jak hovořit s umírajícím o jeho přáních. Vedle praktických rad
kniha přináší řadu osobních příběhů a rozhovorů s odborníky.

280 stran, 249 Kč

292 stran, 249 Kč

Janna Levinová

Luboš Kreč

Geoff Dyer

Jediná kniha o objevu
gravitačních vln

Velké příběhy českých
emigrantů

Kniha, u které budete řičet smíchy

Temně komický román

Obří teleskopy hledí do vesmíru, ale
nevidí zdaleka vše. Občas bychom
potřebovali spíš uši než oči. Podle
fyziků jsme je právě získali, jmenují
se LIGO a jde o observatoř schopnou
„slyšet“ gravitační vlny. Kniha vypráví
příběh objevu a nechává nahlédnout
do zákulisí vědeckého provozu.

Hrdinové této knihy byli svého času
běženci bez domova. Všichni ale dostali
šanci, chopili se jí, tvrdě pracovali,
dokázali se prosadit – a pak se rozhodli
pomáhat v zemi, kde se narodili, ale
odkud utekli, aby mohli žít svobodně.
Předmluvu napsal Jindřich Šídlo.

Přední britský prozaik a esejista si vedl
originální cestopisný deník z mnoha
koutů světa (Detroit, Kambodža,
Amsterdam, Paříž, Thajsko…) a zároveň
poutavého průvodce svou vlastní
bláznivou i přemítavou duší. Nepřestává
fascinovat a bavit jedinečnou
směsí postřehů, zamyšlení a anekdot.

Kniha o vyšetřovateli pátrajícím
po okolnostech série sebevražd
mezi zaměstnanci gigantického
průmyslového podniku navazuje
na podobně laděné prózy
Kafkovy či Beckettovy
a potvrzuje neobyčejnou šíři
Claudelova záběru a vypravěčské
mistrovství.

272 stran, 289 Kč

Přeložil David Petrů
216 stran, 249 Kč

Přeložila Zora Obstová
188 stran, 269 Kč

VESMÍRNÉ BLUES

Přeložil Karel Výborný
256 stran, 299 Kč

UPRCHLÍCI A ZACHRÁNCI JOGÁ PRO TY, KTERÝM
MŮŽE BÝT UKRADENÁ

Philippe Claudel

VYŠETŘOVÁNÍ

