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Joël Dicker
Kniha o Baltimorských

Abby Clementsová
Zasněžená svatba

Kniha o Baltimorských je třetím románem
švýcarského, francouzsky píšícího autora
Joëla Dickera. Na rozdíl od jeho předchozího
bestselleru Pravda o případu Harryho Queberta nemá detektivní zápletku, ač napětí
v něm rozhodně nechybí. Děj této rodinné
ságy nazíráme opět pohledem mladého
úspěšného spisovatele Marcuse Goldmana, který se tentokrát vrací do dob a krajin
svého dětství, aby se vyznal z obdivu a lásky k těm, kterým říká Baltimorští – tedy ke
druhé větvi rodiny Goldmanů, svému strýci,
tetě a bratrancům. Byly to osobnosti pro běh jeho života zcela určující: byli bohatí,
úspěšní, krásní, laskaví – a zdánlivě naprosto a neochvějně šťastní. Prostřednictvím
vzpomínek a reminiscencí z dětství a dospívání, objevování zasutých rodinných
tajemství a vlastní rekonstrukce toho, co mu bylo zamlčováno, Marcus zkoumá
důvody a osudové náhody, které přes období dostatku a harmonie nakonec vedly
k rozkladu, pádu a tragédii. Je to kniha vyrovnávání se s velkou ztrátou i s rolí
věčně chudého příbuzného, ale i román o ztrácené a nalézané lásce a o cestě
k sobě samému.

Hazel neměla nikdy v úmyslu živit se
přípravami svateb. Jenom pomáhala
své sestře-dvojčeti Lile s jejím „velkým
dnem“. Vybrala nejen velmi vhodné
prostředí, ale postarala se o všechnu
výzdobu, choreografii slavnosti i veškeré jídlo, včetně úžasného svatebního dortu, který upekla její spolubydlící Amber. Letní svatba Lily a Ollieho
byla tak úspěšná, že netrvalo dlouho
a Hazel se začali ozývat další zájemci.
Vyhovět jejich přáním nebylo vždycky snadné. Právníci Gemma a Eliot si
vybrali svatbu na hradě ve skotských
horách a bohémsky laděný pár Josh
a Sarah zatoužili po karibském ráji. Musela čelit mnoha nečekaným problémům, aby těmto dvěma odlišným párům
otevřela cestu, na jejímž konci by k sobě došly a řekly si „ano“. Jestli se to Hazel
podařilo a co přitom sama prožívala, to se dočtete v nové knize Abby Clementsové,
která city rozhodně nešetří.

Alen Mešković
Ukulele Jam

Reiner Stach
Kafka - Rané roky
1883–1911
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Miki, patnáctiletý bosenský muslim, dorazí
s rodiči v létě roku 1992 do chorvatského
uprchlického tábora zřízeného v bývalém
rekreačním středisku. Má za sebou drsné prožitky, které se pro něj stávají tabu. Patří k nim
výbuch granátu ve vedlejším domě a smrt
sousedů, příchod lidové armády do rodného
města, vyhnání obyvatel a odvod mužů. Jeho
velký vzor, starší bratr Neno, skončil pravděpodobně v srbském zajateckém táboře.
Miki se i přes tíživé okolnosti chce přizpůsobit nové realitě. Zatímco se válečný konflikt
přibližuje, loví s novými přáteli holky, poslouchá hard rock, učí se anglické texty
a pořádá párty na pláži. Za peníze z brigády si kupuje tenisky Converse All Star,
pivo a vstupenky do místního rockového klubu Ukulele. Když vypukne válka mezi
Chorvaty a Bosňany, vztahy mezi obyvateli tábora se radikálně zhorší. Často dochází
k raziím, změní se obyvatelé ubytovny a dochází k politickým konfliktům. Přátelé
mizí do Švédska a Miki začne o zemi, v níž mají něco tak neskutečného, jako jsou
hudební knihovny, snít. Rodiče ovšem zarputile trvají na tom, že se chtějí vrátit
ke svému životu v Bosně a nezačínat znovu kdesi v severní Evropě.

298 Kč
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Monumentální trojdílný Kafkův životopis napsaný
německým literárním historikem Reinerem Stachem je rozsahem, komplexností i významem zcela jedinečné dílo, považované v zahraničí za milník biografické literatury. Autor na něm pracoval
celých osmnáct let, Kafku a jeho dílo prozkoumal
v širokých dobových, společenských a literárních
souvislostech. Přesto jeho dílo není určeno úzkému okruhu „kafkologů“. Naopak,
Stachův styl je barvitý, živý a čtivý: jako byste četli strhující, napínavý román.
První svazek zachycuje Kafkovo dětství a mládí, studia a prvních léta strávená
v zaměstnání a zároveň vykresluje velkolepé dobové panorama spisovatelova
rodného města, habsburské monarchie i celé střední Evropy. Kafkovy rané roky
(1883–1911) rozhodně nebyly dobou pokojnou. Vznikala nová média a technologie – auta, první letadla, pásová výroba, telefon... to vše urychlovalo a měnilo
život. Praha byla centrem vášnivých národnostních sporů a napětí, které se vybíjelo i na židovském obyvatelstvu. A uprostřed toho si citlivý Franz vybojovával
cestu k duševní samostatnosti a k vlastní literární tvorbě – proti očekávání rodiny
a nejednou i navzdory radám přátel.

John Clellon Holmes
Jeď!

Ladislav Čumba
Wittgensteinova kniha faktů

Román amerického prozaika je, jak
se říkává, ztraceným diamantem, a to
nejen pro své literární kvality. Děj, zasazený do New Yorku konce 40. let, nám
přibližuje postavy, důvěrně známé
z Kerouacových románů; Holmes ovšem svou strhující výpověď začal psát
více než dva roky před svým slavnějším
přítelem a vydal ji pět let před klasikou
Na cestě. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Neal Cassady
a řada dalších beatniků zde odhaluje
svá nitra, vrhá se do ztřeštěných dobrodružství, miluje, šílí a oddává se životu
ve všech jeho formách. „Pokud chcete
porozumět tomu, co Allen Ginsberg
mínil veršem o ,nejlepších hlavách své
generace‘, Jeď! je knihou, která vám to
řekne.“

Beletristický text s nadhledem líčí příběh rodiny
velkokapitalisty. Rodinu popisuje po kapitalistově odchodu. Podobu jeho ženy Poldi si někteří občané Kladna ještě uchovávají v paměti.
Představte si, že předání ocelářského holdingu
dědicům v letech před První světovou válkou
neproběhlo hladce. Představte si obchod
Kladno-Pittsburgh v roce 1912. Představte si,
že jedno z jejich dětí majetek převzít odmítlo.
Představte si, že tento syn dal přednost dráze
učitele. Představte si, že se stal jedničkou ve
svém oboru. Představte si, že se stal učitelem na
Cambridge. Představte si, že jediná kniha vydaná za jeho života začíná slovy: Svět je všechno,
co je faktem. Představte si knihu, která se skládá
ze samých faktů. Faktem je, že se syn Poldi a Karla Wittgensteinových jmenoval
Ludwig Wittgenstein. Faktem je, že se stal nejvlivnějším učitelem filosofie na
univerzitě v Cambridge ve 20. století.
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348 Kč

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

Komentáře, příručky a monograﬁe
Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv autorů

Stavební zákon

Ivo Macek, Romana Derková, Daniel Bartoň,
Karel Košťál, Eva Marečková, Petr Zatloukal

Praktický komentář
podle stavu k 1. 1. 2017

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Komentář
zprostředkovává
odborné zkušenosti
autorů i judikaturu
správních soudů
a Ústavního
soudu, metodická
stanoviska
Ministerstva pro
místní rozvoj
i závěry poradního
sboru ministra
vnitra ke správnímu
řádu.

Komentář k novému
zákonu přináší
popis a průběh
jednotlivých
úkonů v procesu
zadávání veřejných
zakázek. Autoři
zvolili praktický
přístup k této
problematice, a to
formou názorných
příkladů a odkazů
na použitelnou
judikaturu.

880 stran,
pevná vazba,
1390 Kč

848 stran,
pevná vazba,
1190 Kč

Eva Ondřejová

Robert Krč, Petr Dovolil

Ochrana osobnosti
v common law a českém právu

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového
zákona o zadávání veřejných zakázek

Tato ojedinělá
publikace
představuje
komplexní úvod
do problematiky
ochrany osobnosti
v systému
common law.
Věnuje se také
úpravě ochrany
osobnosti v českém
právním řádu.

Přehledný průvodce
po nejdůležitějších
změnách, které
přinesl nový zákon
č. 134/2016 Sb.,
je napsán z pohledu
dodavatelů, kterým
má pomoci správně
sestavit nabídky,
aby nemohly být
z formálních důvodů
vyřazeny ze soutěže.

256 stran,
480 Kč

208 stran,
390 Kč

Praktický komentář s judikaturou

Praktická příručka nejen pro dodavatele
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editorial

Stipendia Nadačního fondu
Františka Topiče pro rok 2017

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
V únoru si připomínáme výročí naro‑
zení či úmrtí několika spisovatelů, které
mám rád. Už před 20 lety, 3. 2. 1997,
zemřel Bohumil Hrabal (*1914), jeden
z největších českých spisovatelů; mám
rád hlavně jeho Příliš hlučnou samotu,
Obsluhoval jsem anglického krále, Postřižiny, Ostře sledované vlaky či trilogii
Svatby v domě, Vita nuova a Proluky.
Před 180 lety, 10. 2. 1837, zemřel nej‑
větší ruský básník, prozaik a dramatik Alexandr Sergejevič Puškin (*1799), z jehož
díla mám vedle mnoha básní nejraději povídku Piková dáma a především román ve
verších Evžen Oněgin, který jsem četl ve třech krásných českých překladech Josefa
Hory, Olgy Maškové a Milana Dvořáka a rád se k němu vracím; podle obou předloh
složil krásné opery P. I. Čajkovskij. Před 215 lety, 26. 2. 1802, se narodil Victor Hugo
(†1885), francouzský prozaik, básník, dramatik, esejista a politik, mj. autor románů
Chrám Matky Boží v Paříži, Bídníci, Dělníci moře, Muž, který se směje a Devadesát tři;
Giuseppe Verdi složil opery podle Hugových dramat Hernani (Ernani) a Král se baví
(Rigoletto), podle Bídníků vznikl slavný muzikál a několik filmů či televizních seriálů
(mně se asi nejvíc líbí filmová verze režiséra Roberta Hosseina s Linem Venturou jako
Jeanem Valjeanem). Před 115 lety, 27. 2. 1902, se narodil americký spisovatel John
Steinbeck (†1968), nositel Nobelovy ceny za literaturu (1962), autor románů Neznámému bohu, Pláň Tortilla, Hrozny hněvu (Pulitzerova cena 1940), Byla kdysi válka,
Na plechárně, Toulavý autobus, Na východ od ráje, Zima úzkosti či novely O myších
a lidech; já mám nejraději jeho román Na východ od ráje a rád bych někdy znovu
viděl americký televizní seriál natočený podle tohoto díla v roce 1981, který u nás v te‑
levizi běžel někdy v druhé polovině osmdesátých let a já jsem tehdy současně hltal jak
knihu, tak seriál. (Slavný Kazanův film z roku 1955 s Jamesem Deanem zpracovává
jen asi poslední třetinu Steinbeckova románu.) Před 105 lety, 27. 2. 1912, se naro‑
dil anglický spisovatel Lawrence Durrell (†1990), který proslul zejména románovou
tetralogií Alexandrijský kvartet; česky dále vyšly romány Černá kniha, Temný labyrint
a Monsieur aneb Kníže temnot a cestopis Setkání s mořskou Venuší. A připomene‑
me si také 310 let od narození (25. 2. 1707) italského dramatika Carla Goldoniho
(† 6. 2. 1793), autora mnoha desítek komedií, např. Poprask na laguně, Impresário
ze Smyrny, Zdravá nemocná, Kavárnička či Lhář; nejslavnější je Sluha dvou pánů
– inscenace této hry v pražském Národním divadle z roku 1994 s Miroslavem Do‑
nutilem v titulní roli je nejhranější v historii této scény, měla 600 repríz, derniéra byla
27. 12. 2016; komedie Mirandolína se stala námětem opery Bohuslava Martinů.
MILAN ŠILHAN

Nadační fond Františka Topiče, založený r. 1998 v Praze z iniciativy Milady Ble‑
kastad-Topičové, vnučky jednoho ze zakladatelů českého moderního nakladatel‑
ského podnikání, chce navázat na široké kulturní aktivity s tímto jménem spjaté.

Nadační fond je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností,
zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií, resp. oblastmi téhož
druhu, jako byla působnost podniku F. Topiče. Podpora může být rovněž po‑
skytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné
edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na
dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či te‑
matické obohacení v daných oblastech. Se jménem F. Topiče byly vždy svázány
projekty svou ideou zasahující a sjednocující více kulturních a společenských zá‑
jmů. Účelem je proto podporovat takové práce, které svým myšlenkovým podně‑
tem či pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní
oblasti nebo k obecnějším otázkám, rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.
Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2017 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem
k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let.
Žádost musí obsahovat:
- charakteristiku
- časový rozvrh projektu
- půlstránkové resumé v angličtině
- curriculum vitae (strukturovaná verze se všemi kontakty: e-mail, telefon, adresa)
- dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní
uchazečovy činnosti
Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu:
Nadační fond Františka Topiče
Jilská 1
110 00 Praha 1
a rovněž v elektronické podobě na adresu:
nf.frantisektopic@seznam.cz
Uzávěrka žádostí je 24. dubna 2017.
www.frantisektopic.cz
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knižní tipy

Ztracená nebo nalezená?
Dvě ženy, dva životy, které se nečekaně propojily. Dva muži
soupeřící o přízeň jedné z nich a k tomu velké tajemství.
Která z žen je vlastně ztracená a proč? Louisa žije v pokli‑
du s partnerem Joachimem na dánském Christianově
ostrůvku. Vede kavárničku, miluje Joachima a kochá se
výhledem, když píše svůj román. Idyla má však trvat jen
do dne, kdy se v kavárně objeví cizí muž Edmund a tvrdí,
že Louisa je jeho tři roky pohřešovaná manželka Helena.
Přivolaná policie odhaluje, že Louisa je skutečně Ed‑
mundovou manželkou, matkou dvou dětí a dědičkou ob‑
chodního impéria. Je nucena opustit jediný život, který si
pamatuje a odjet s Edmundem? Policie navíc pátrá, co se Heleně přihodilo. Když se teď
Helena našla, kde je Louisa, jejíž identitu používala? Zavraždila snad Helena tajemnou
Louisu, nebo se v celém příběhu skrývá mnohem hlubší a strašlivější tajemství? Dánský
milostný thriller Ztracená (přeložila Michaela Weberová, vydala Metafora) rozehrává
spletitý příběh plný chamtivosti, majetnické vášně a tajností, které možná hlavní hrdinku
dohnaly až k vraždě. Brilantní autoři, skrytí pod pseudonymem Anna Ekbergová, za‑
vedou čtenáře do malebných dánských rybářských vesniček, ale i do temných zákoutí
kodaňského podsvětí a nejvyšších vrstev společnosti. Thriller, který vás nenechá jen tak
vydechnout, je psán v krátkých kapitolách a ve svižném tempu nutí čtenáře, aby hltavě
obraceli stranu za stranou, až dospějí k neuvěřitelně překvapujícímu závěru. Ztracenou
bychom mohli směle přirovnat k nejnapínavějším bestsellerům poslední doby, jakými
jsou Zmizelá či Dívka ve vlaku. Tento dánský milostný thriller je však svébytným lite‑
rárním počinem a najde si své vlastní čtenáře i bez předem určené škatulky. S radostí
lze totiž podotknout, že jakožto thriller je Ztracená velmi příjemným překvapením mezi
haldami jednotvárných severských příběhů a čtení si dozajista užijete.
HELENA HERYNKOVÁ

Papež
František

Štěstí se dá naučit
Kdo by neznal populárního moderátora Karla Voříška,
který má na svém kontě řadu diváckých ocenění. Svoji me‑
diální kariéru začal v roce 1985 jako programový hlasatel
Československé televize, dnes moderuje hlavní zpravodaj‑
skou relaci v televizi Prima po boku Kláry Doležalové, má
svoji agenturu a vede motivační a moderátorské kurzy,
učí lidi správné rétorice, rád moderuje nejrůznější spole‑
čenské a kulturní akce. Karel Voříšek působí jako veselý,
bezstarostný a usměvavý člověk, ale byla doba, kdy se
mu moc vesele nežilo. Těžké životní chvíle (kauza kolem
spolupráce s komunistickou Státní bezpečností, Karel
Voříšek nařčení označil jako nesmysl a začal se soudit, odešel ze zpravodajské rela‑
ce televize Nova) se podepsaly na jeho psychice a na celkovém zdraví. S osudem se
popral, uzdravil se, srovnal si životní priority a nasbírané životní postřehy sepsal do
knihy Štěstí se dá naučit aneb Můj život bez strachů a bez rohlíků (vydala Grada Pub‑
lishing pod značkou COSMOPOLIS) a znovu se stal velice populárním moderátorem.
Pošpinění pověsti u něj vyvolalo silné deprese, od lékaře si odnesl recepty plné me‑
dikamentů, které nakonec nikdy nebral. V knize uvádí: „Osud nám dá většinou šanci
na opravnou zkoušku, pochopme se, nestresujme se, netrapme se tím, co bylo, ale
žijme okamžikem, dneškem a spíše popřemýšlejme, co uděláme, abychom dvakrát
nevstoupili do téže řeky chyb.“ V knize otevřeně, s notnou dávkou humoru, popisuje
své nálady a jak na ně, přestup z jedné televizní relace do druhé a jak mu bylo zle,
když přišel o práci a kauzu kolem StB probíral kde kdo. Neostýchá se mluvit o svém
partnerském vztahu s mužem a nejrozsáhlejší kapitola na závěr knihy je věnována
zdravějšímu stravování s výběrem receptů (sám autor zhubnul za tři měsíce 12 kg);
posledním shrnutím je autorovo desatero rad pro život. Útlá knížka je čtivá, obsahuje
řadu vtipných historek ze života autora či jeho přátel a je dobrou inspirací, jak objevit
své lepší já, být pohodovější, odpustit si a nežehrat nad osudem.
MARTINA HOSTOMSKÁ

Andreas Englisch nabízí
neobvykle otevřený pohled
do zákulisí Vatikánu.

Nečekejte duchovní spis.
Kupujte na
WWW.GRADA.CZ

knižní tipy

Opomíjená místa Českého ráje
Co my víme o významu pomníků, okolo kterých chodíme? Čermák nepřikrašluje. Jestli
má spisovatelka Jarmila Glazarová ve svém životopise i stinná období, napíše o nich. Ale
neopomene zmínit, jaké trápení pro ni posléze znamenala. Známá oblíbená věta malíře
Komárka „Jen krátká návštěva potěší“ platí obecně. U rodného domku se stala pamětní
deskou. Přístup Karla Čermáka k památkám a zajímavostem vyjadřuje jeho doporučení ke
Třem kanapím v Prachovských skalách. Soudí, že žádných označení či směrovek netřeba.
Varuje před tak zvanou masovou turistikou. Ať návštěvník trochu hledá sám. Kupříkladu
kapli Anděla Strážce nedaleko Jičína. U každé kapitoly je popis, kde se zajímavost nachází.
Je uvedena literatura a prameny. I to svědčí o zodpovědnosti autora a připomíná dávné
doby, kdy se pečlivěji vypravovaly knihy. Pro autorovu práci je příznačná věta: „Úplnou jisto‑
tu nemáme…“ Musíme pochybovat, pátrat, ověřovat. Že je to dobře, vyplývá z dalšího tex‑
tu. Vyzývá čtenáře ke spolupráci. Ukazuje mu objekt na starých mapách, které jsou krásné
i výtvarně. Rozdíl v nazírání kdysi a dnes předvádí při porovnání starých a nových fotografií.
Opomíjená místa nejsou průvodcem, jen navedením k dalšímu hledání. Třeba i jen
toho, jaký je Český ráj půvabný, tajemný.
BOHUMÍR PROCHÁZKA

Karel Čermák je sběratel. Sběratel pohlednic míst, které
má pečlivě utříděné, sběratel vydání vybraných knih, na‑
příklad Kytice. Sbírá také příběhy. Příběhy málo známé.
Vysedává v archivech, povídá si s lidmi. Bádá. Nejde mu
o děje známé, které stačí opsat, často s chybami, jak dělají
mnozí. Architekt Čermák ověřuje, nazírá z mnoha stránek.
Poznává lidi a jejich dílo. Obyčejné lidi, ale i ty významné.
Když má „plno“, podělí se s ostatními – vydá knihu. Má
k tomu citlivé partnery – vydavatelství Gentiana v Jilemnici. Tak spolu vydali například Jičín
a okolí na starých pohlednicích. Vedle pohlednic je tu na každé stránce popsána i zajímavá
událost. Opomíjená místa Českého ráje přinášejí fotografie, staré i nové, a k nim opět pří‑
běhy. Český ráj si autor rozdělil na oblasti. Od Mnichovohradišťska po Novopacko. Nevy‑
nechá Semilsko, ani Železnobrodsko. Pečlivě prochází, fotografuje, s lidmi hovoří. Někteří
přátelé mu sami poskytují typy. Krásná práce. I tím, jak pestrý, rozmanitý je lidský život.
Ano, je s ním i legrace. Jsou v něm i tragédie, které zůstaly zaznamenány do kamene. Třeba
o tom, jak byl student usmýkán koněm, protože se mu nepodařilo uvolnit nohu z třmenu.

Poklady sbírek (Regionální muzeum a galerie v Jičíně)
toho položit rok 2015, kdy bylo v galerii i muzeu dohromady 20 593 návštěvníků. Ano,
v konírně, protože z té rozlehlý prostor současné galerie vznikl. Zdali by Jičín měl tak
krásný prostor, kdyby tu nebyla velká láska vévody Valdštejna ke koním? Další otázku
otvírají autorky Lenka Patková a Andrea Sloupová zmínkou o tom, že v onom prostoru
se střídají výstavy výtvarné s muzejními. Naštěstí už nenastává situace z doby minulé,
kdy tu bývaly i výstavy ovcí a holubů. Podstatnou část knížky Poklady sbírek (Regionální
muzeum a galerie v Jičíně) tvoří reprodukce ze sbírek a výklad k nim. Dobře, že není či‑
něn rozdíl mezi regionálními a ostatními autory. Neboť Český ráj, Pojizeří a Podkrkonoší
je, nebo bylo, sídlem mnoha malířů významných celostátně. Vladimír Komárek, Josef
Jíra, Josef Váchal, František Kaván a další. Je přece tenhle kraj pro ně stvořen. A je snad
Karel Šlenger, Michail Ščigol nebo performer Miloš Šejn méně významný? Všechny je
hlavní autorka Lenka Patková, která pracovala v RMAG, dobře zná, zasvěceně o nich
píše. Mnohým uspořádala výstavu. Vznikla kvalitní monografie, rozsahem nevelká, ale
významná. Jako příspěvek jedné krajinné oblasti do šíře českého výtvarného umění.
BOHUMÍR PROCHÁZKA

O malířích a jejich obrazech toho bylo napsáno hodně.
Méně už o galeriích a dalších institucích, které ono výtvarno
schraňují. Jičínské Regionální muzeum a galerie to udělalo
a je to čtení poutavé, jako je i poučná historie galerie. Zajisté
k tomu přispělo ministerstvo kultury, protože poskytlo dotaci
z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování
standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. Náš svět
už je takový, že musí úřad vymyslet dlouhý název o standar‑
dizovaných službách, aby mohla být knížka. Nu, chválabohu, že je. Čtenář tu má dvě
témata. Osud galerie v Jičíně a povídání o malířích a jejich obrazech. Pardon, nesmíme
zapomenout na plastiky Ladislava Zívra a další. Podobně jako byla pestrá naše spole‑
čenská i politická historie v době poválečné, měnila se i organizační struktura kulturních
stánků, ne vždy k prospěchu věci. A tak vznikaly mezery v akvizici. Přesto se má jičínská
galerie čím chlubit. Kupříkladu v roce 1962 bylo v zámecké konírně celkem 14 výstav
a 4 přednášky s celkovou účastí 35 238 osob. Kdo si chce udělat představu, může vedle

Knihy Jakubovy
ho Žida, kupce, kabalisty, astrologa, alchymisty, mystika, filozofa, církevního reformátora
a samozvaného proroka, který se stal vůdcem židovské sekty frankistů. Jakub kolem sebe
postupně shromáždí skupinu oddaných stoupenců a hlásá své nové náboženství, jež má
být jakýmsi průnikem náboženství židovského, muslimského a křesťanského. Židé musí
přijmout křest, čímž „přestávají být Židy, alespoň pro jiné. Stávají se lidmi, křesťany. Je
možné koupit si půdu, otevřít si ve městě obchod, poslat děti do různých škol…“ V roce
1756 je na Jakuba Franka uvalena ve lvovské synagoze kletba. Jakub je jako heretik proná‑
sledován talmudisty, ale z mnoha míst se mu naopak dostává podpory. V roce 1759 je ve
Lvově pokřtěn a spolu s ním i další jeho přívrženci, kteří si zároveň volí nová, křesťanská
jména. Jakubův život byl ale plný zvratů, vymstí se mu přehmaty, kterých se dopouští,
až katolické církvi dojde trpělivost. Je zatčen a v únoru 1760 dopraven do Čenstochové,
poutního místa, kde má být internován ve zdejším klášteře-pevnosti. Propuštěn je za dra‑
matických okolností až po dvanácti letech. S rodinou a dalšími frankisty se pak Jakub usadí
v roce 1773 v Brně. Ve Vídni je přijat císařovnou Marií Terezií a jejím synem, budoucím cí‑
sařem Josefem II. Josefovou milenkou se stane Jakubova dcera Eva. V roce 1788 se rodina
stěhuje do německého městečka Offenbach nad Mohanem, kde se usadí v isenburském
zámku. Po Jakubově smrti v roce 1791 sledujeme osudy jeho dcery Evy a dalších postav.
Jejich mozaikovité příběhy autorka vypráví na pozadí bouřlivých proměn doby, na základě
pečlivého studia pramenů a kronik. Milovníky historických románů zaujme líčení méně
známých událostí, jež mají i jistou paralelu k současnosti.
MILAN ŠILHAN

Polská spisovatelka Olga Tokarczuková (1962) je u nás dob‑
ře známá, většina jejích knih byla přeložena i do češtiny, např.
romány Pravěk a jiné časy, Denní dům, noční dům, Poslední
příběhy, Běguni, Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých, po‑
vídky Hra na spoustu bubínků či soubor článků, fejetonů
a esejí Okamžik medvěda. Svým nejnovějším románem Knihy
Jakubovy překvapila Tokarczuková v roce 2014 asi všechny své
příznivce i další čtenáře – autorka, dosud se vyznačující spíše
kratšími texty či knihami „normálního“ rozsahu, odehrávající‑
mi se většinou v současnosti, napsala mohutný historický román o více než osmi stech
stranách, skutečné opus magnum, za který získala už podruhé nejsledovanější polskou
literární cenu Nike (první získala za Běguny). Knihy Jakubovy vyšly česky na sklonku loň‑
ského roku v překladu Petra Vidláka v nakladatelství Host. Román se odehrává v dlouhém
časovém rozpětí v letech 1752 až 1816 na řadě míst Evropy: v Podolí, což je území ležící
na dnešní jihozápadní Ukrajině, ale tehdy bylo součástí Polska, ve Varšavě, v Čenstochové,
ve Vídni, v Brně, v Offenbachu nad Mohanem. Podolí, osídlené křesťany, židy i muslimy, je
na jedné straně místem kvetoucího obchodu a bohaté kulturní výměny, ale i místem, kde
zákonitě musí dojít ke střetům, k emancipaci židů, k hledání viníka poté, co nastane po‑
zvolný hospodářský i morální úpadek. Tokarczuková vypráví v krátkých kapitolách mnoho
příběhů a román zalidnila desítkami postav ze všech vrstev obyvatelstva; hlavní pozornost
ale věnuje Jakubu Frankovi (1726–1791), skutečné, leč pozapomenuté postavě polské‑
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rozhovor

s Petrem Chrdlem

KAVA-PECH vyváží své knihy do nejvíce zemí
Nakladatelství KAVA-PECH bylo koncem roku 2016 zapsáno do České knihy rekordů jako „Nakladatelství, které ex‑
portovalo vlastní vydané knihy do nejvíce států světa“. Při té příležitosti jsme položili jeho majiteli Petru Chrdlemu
několik otázek.
Z vlastních prací je mi bezesporu nejbližší zmíněná učebnice Esperanto od
A do Z, která je rozvinutím předchozího společného díla s manželkou Stanislavou
Chrdlovou Esperantem za tři měsíce. Proto zůstala uvedena jako spoluautorka
žena, přestože učebnice vyšla letos a ona zemřela v roce 2000. Je to učebnice
multimediální, papírovou verzi doplňují materiály na internetu volně přístupné
i bez registrace; obsahují cvičení k jednotlivým lekcím, modelově přečtené texty
z čítanky na konci učebnice, kvízy, esperantské písně, filmy a mnoho odkazů na
užitečné webové stránky, kde se dají dále rozvíjet znalosti esperanta.

Jak dlouho se věnujete vydávání knih a kolik jste jich dosud vydal?
Knihy jsem začal vydávat v roce 1992, nejdříve jenom sborníky z mnou pořá‑
daných konferencí. Jak je vidět z plného názvu Kongresová a vzdělávací agentu‑
ra Petra Chrdleho, bylo vydávání knih zpočátku jen vedlejší činností mé agentu‑
ry. Brzy se však stalo naším koníčkem (tj. mým a manželky). Takže letos slavíme
čtvrt století existence. Dosud jsme vydali se svým ISBN jen 180 knih. Kromě
toho děláme knihy na zakázku, většinou pro zahraniční klienty, které vyvážíme
do Belgie, Dánska, Francie, Německa, Nizozemska a Švédska; tam dodáváme
knihy pro tři malá nakladatelství.

Můžete říci ještě něco o vašich novinkách?
Začátkem roku jsme vydali pohled na životy dvou dávných kamarádek Nora
Evy Vychodilové, esperantskou verzi Duchovní revoluce v srdci Evropy Přemys‑
la Pittra a též v esperantu Heredantoj de silentado (Dědicové mlčení) Sabine
Dittrich, román odehrávající se na pozadí složitých česko-německých vztahů
po 2. světové válce. V nejbližší době vyjde např. František Vladimír Lorenc
Vlastimila Novobilského s podtitulem O životě a díle neobyčejného člověka,
o českém polyglotovi, který je daleko známější v Brazílii než u nás, a Velký Esperantsko-český slovník Miroslava Malovce.
(red)

Jak jsme zmínili v úvodu, vaše nakladatelství, ač počtem vydaných knih malé,
je zapsáno v České knize rekordů jako nejhojnější exportér. Čím jste toho do‑
sáhl?
Jak jsem uvedl, vydali jsme 180 knih; z toho je 80 v esperantu, a ty vyvážíme
nejvíce. K datu zapsání do knihy rekordů jsme vyvezli knihy s vlastním ISBN do
67 zemí, dnes už to je do 68; právě jsme vyexpedovali zakázku do Komor, ze‑
mičky na třech ostrovech kousek od Madagaskaru. Jako většina mých exportů,
i toto byly knihy v esperantu.
Co ve své nakladatelské činnosti preferujete?
Nejprve jsem nejen preferoval, ale vydával výhradně sborníky z akcí pořá‑
daných mojí kongresovou agenturou. Ve druhé fázi jsme k tomu přidali literatu‑
ru psanou esperantem, což byl náš společný koníček. Vydávám knihy jak české,
tak i esperantské (ty hlavně pro zahraničí) podle svých zájmů a ne podle módy;
konkrétně jazykovou literaturu se zvláštním zaměřením na esperanto, z beletrie
hlavně literaturu faktu a psychologické romány, a protože mám houf vnoučat
a přes ně kladný vztah k pohádkám, tak i literaturu dětskou.

Celá momentálně dostupná produkce je na www.kava-pech.cz; knihy určené
pro český knižní trh distribuuje KOSMAS.

Novinky
KAVA-PECH

Které nakladatelské projekty považujete za obzvlášť povedené?
Asi projekt Slovensko-českého a česko-slovenského slovníku na cesty, který
se mi zrodil v hlavě poté, co jsem zjistil, že moji vnuci už nerozumí sloven‑
štině. Jak název napovídá, jedná se o slovník rozdílných slov a slovních spo‑
jení, a to jenom natolik rozdílných, že význam není hned patrný. Takže tam
nejsou slova, kde třeba místo českého í je ve slovenštině ie apod., ale jsou-li
přeházena písmena, tak ty už ano (mlha-hmla, bedna-debna). Autory jsem
našel v Žilině, a nakonec s nimi musel bojovat o rozsahu. Myslil jsem, že to
bude tak třicetistránkový sešit, ale když jsem zjistil, že rozsah už vypadá
přes 200 stran, stanovil jsem maximální počet 180, aby to zůstal slovník do
kapsy. Nakonec to je kompromisních 192 stran. Právě jsem vydal 2000 ks
čtvrtého vydání; předtím už se prodalo ve třech vydáních včetně dvou do‑
tisků 15 000 ks, což dokazuje, že má úvaha o potřebnosti takového slovníku
byla správná.
Z beletrie je asi nejzajímavější projekt, který jsem dělal ve spolupráci s ob‑
čanským sdružením Abertamy, 25 veselých historek z Abertam od Alexandra
Wüsta. Jedná se o trojjazyčnou knihu, která obsahuje jednak originál jediného
literárního díla, které kdy bylo napsáno v „abertamštině“ (dialektu němčiny),
jednak překlad do němčiny, a také následný překlad do češtiny. Knihu doplnil
krásnými ilustracemi Pavel Rak.
A nemohu neuvést ucelený komplet pomůcek pro výuku esperanta: dvou‑
dílnou učebnici Esperanto pro děti Jany Melichárkové, Esperanto přímou metodou Stano Marčeka, vhodnou zejména pro mládež, Esperanto od A do Z,
slovníky česko-esperantský i esperantsko-český, Kantoj por ĝojo (Písně pro
radost), zpěvník nejen lidových písní v esperantu včetně not a kytarových akor‑
dů, čítanku Bonvenon en nia mondo (Vítejte v našem světě), která seznamuje
s reáliemi ze života esperantistů, Ilustrita frazeologio a další.

Eva Vychodilová:
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Před lety rozkopnuté puzzle vyvolává
otázky. Tak svíravé, že by bylo možná
lepší nechat skládačku už navždy nedostavěnou. Jenže Kristýna teď našla jeden z chybějících dílků. A tak pátrá dál
a slepuje obraz svého dospívání vzpomínkami, které se na ni valí ze všech
koutů. Příběh jedné obyčejné rodiny
a dvou dávných kamarádek, které se
sobě ztratily. Mnohem dál než do Norska. Anebo kamkoliv jinam...
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V. Němec, M. Feifičová:
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P. Chrdle, S. Chrdlová:
Esperanto od A do Z
multimediální doplňky volně na webu
183 stran, 220 Kč

KAVA-PECH, Anglická 878, 252 129 Dobřichovice, info@kava-pech.cz
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knižní tipy

Paul McCartney komplexně
mystifikaci (viz např. vzpomínání Boba Dylana). Du Noyer však dodal zasvěcenou
plnohodnotnou náhradu.
Abych ještě vysvětlil své pozitivní hodnocení této knihy, rád uvedu pár detailů, o kte‑
ré je opírám. Myslím si, že běžní posluchači, kteří zrovna nebádají v Paulových životních
osudech a jeho tvorbě a nechávají se unést pouze genialitou tohoto rozeného melodika,
si mnohdy neuvědomují, pod čím vším je McCartney jako autor, multiinstrumentalista
nebo producent podepsaný. V knize o tom zmínky nechybí. Patří sem třeba jeho o dva
roky mladší bratr Mike, který se rovněž věnoval muzice, ale pod jménem McGear,
aby nebyl podezřívaný, že parazituje na slávě svého bratra (Paul mu napsal některé
písně a produkoval desky). Dále projekt Fireman, pod kterým se Paul ukrývá společně
s o generaci mladším Martinem Gloverem (Youthem), někdejším členem skupiny Kil‑
ling Joke, aby si mohl užívat do sytosti muziky bez ohledu na škatulky a nemusel stále
hrát typického McCartneyho a plnit tak očekávání fanoušků. Nemohu opominout ani
autorskou a produkční spolupráci s velšskou zpěvačkou Mary Hopkinovou, skupinou
Badfinger nebo dechovým orchestrem The Black Dyke Mills Band. V případě nádherné‑
ho parazitování na tvorbě The Beatles v podobě souboru The Rutles, ve které měl prsty
člen Monty Pythonova létajícího cirkusu Eric Idle, jsem se jinde dočetl o Paulově nevr‑
losti. V Du Noyerově knize je o tom pouze neutrální poznámka. Také jsem očekával ně‑
jaké bližší vyjádření k Paulově neuralgickému milostnému vztahu k modelce a pozdější
manželce Heather Millsové. V knize je sice o ní zmínka, ale rychle opuštěná. Nelichotivá
svědectví o Paulově tendenci doslova si přivlastňovat svoji první velkou lásku, herečku
Jane Asherovou, z pochopitelných důvodů chybí. Samotný Paul to tak možná necítil
a nelze mít asi v jedné knize absolutně vše, i když zde naleznete téměř vše.
Paul Du Noyer knihu šťastně rozvrhl do dvou základních částí: chronologické (jak
to všechno začalo a skončilo) a tematické (Beatles po Beatles, Paul jako skladatel, vztah
k Lindě Eastmanové, koncerty a turné, studia, producenti, používané nástroje apod.).
Na úplný závěr autor zařadil osobní komentář k padesáti Paulovým nahrávkám – zná‑
mým i méně známým, které ho prý provázely při přípravě této knihy. Z obrovské úrody
Paulova tvůrčího potenciálu opravdu jen zlomek. Co říci a poradit závěrem? Začtěte se!
JAROSLAV CÍSAŘ

Letos si budeme připomínat už 60. výročí, kdy se ve skupině The
Quarry Men sešli John Lennon s Paulem McCartneym a vznikl
tak základ největší hudební legendy populární hudby všech dob
– The Beatles. Nakladatelství Vyšehrad k tomuto výročí možná
neuvědoměle přineslo významný příspěvek. Rekordně rychle,
zhruba rok po vydání originálu, uvedlo na náš knižní trh mono‑
grafii anglického publicisty Paula Du Noyera nazvanou prostě
a jednoznačně Paul McCartney (přeložil Ladislav Šenkyřík).
Rozšiřuje tak českou překladovou mccartneyovskou literaturu
(H. Martin: Paul McCartney, Vitalis; G. Giuliano: Paul McCartney. Blackbird, Votobia
aj.). Tenhle příspěvek mi však připadá nejautentičtější a nejpropracovanější. Není to však
pouze tím, že Du Noyer, zapálený fanoušek The Beatles, někdejší redaktor britského
hudebního časopisu New Musical Express, zpovídal už takové hvězdy rockového nebe,
jakými jsou Bruce Springsteen či Van Morrison nebo byl David Bowie. Je stejně jako vy‑
těžovaný Paul „Liverpudlian“, jak v Anglii označují lidi původem z Liverpoolu, ale pře‑
devším své znalosti má „z první ruky“, protože kniha vychází na základě rozhovorů, které
vedl s Paulem McCartneym plných 30 let (1979–2008).
Už dost dlouho připravuji pro různé rozhlasové stanice hudební pořady z his‑
torie rockové, resp. non-artificiální hudby. Nemohl jsem tedy nikdy takový základní
stavební kámen v podobě PAULA přehlédnout a přejít bez povšimnutí. Ale také
jsem se nemohl zastavit pouze u The Beatles a jeho následné sólové kariéry stejně,
jako jsem osobnost Paula McCartneyho nemohl zúžit pouze na jeho působení mu‑
zikanta. Se znalostí mnohých detailů jsem tedy přistoupil k četbě, konfrontoval ji
s dalšími svědectvími, jež jsem načerpal jinde. Pro své závěrečné lakonické zhodno‑
cení jsem mohl jen vyjádřit souhlas s Geoffem Bakerem, bývalým Paulovým dlouho‑
letým mluvčím: „Dle mého poměrně zasvěceného názoru je toto nejlepší kniha,
která kdy byla o McCartneym napsána a která mu rozumí.“ Těžko předjímat, zda
letos v červnu už 75letý bývalý basák Brouků a stále rozjetý aktivní muzikant sám
někdy sedne a napíše vlastní paměti. Ostatně to bývá často ošidné kvůli selhávají‑
cí paměti, nesoustavnosti (viz např. paměti Neila Younga) a sebestylizaci či určité

Vzpomínky Patti Smith
se vzpomínkou na hurikán Hazel v roce 1954 a na smrt manžela v roce 1994. Nebo
dvě návštěvy domu Casa Azul v mexickém Coyoacánu, kde žila a tvořila malířka Frida
Kahlo. Když Patti dům navštívila poprvé v roce 1971, byl zavřený. Při druhé návštěvě
si dům prohlíží a fotí, udělá se jí špatně a může si odpočinout na lůžku malíře Diega
Rivery, který byl Fridiným manželem…
V roce 1979 se Patti seznámila s hudebníkem Fredem „Sonic“ Smithem, odešla za
ním do Detroitu, o rok později se vzali; v roce 1982 se jim narodil syn Jackson a v roce
1987 dcera Jesse. Při společné cestě do Francouzské Guyany navštíví Patti saintlau‑
rentskou věznici, o které psal v Deníku zloděje Jean Genet, a vezme si tam tři kameny.
Když po letech navštíví Genetův hrob v Maroku, ty kameny položí právě na jeho hrob.
Literatura je velkou vášní Patti Smith. V knize píše třeba o Robertu Bolañovi a jeho
románu 2666, o Haruki Murakamim (zejména miluje jeho Kroniku ptáčka na klíček),
o Sylvii Plathové, o Paulu Bowlesovi (s nímž dělala interview), o W. G. Sebaldovi nebo
o Japoncích Akutagawovi, Dazaiovi a Mišimovi. Píše o své návštěvě Japonska nebo
o pobytu v Londýně, kde v hotelu celý den sledovala krimi seriály. Vášeň pro tyto seriály
ji dovedla až k tomu, že si zahrála epizodní roli lékařky v jednom díle seriálu The Killing.
Osobní příběhy se prolínají s úvahami, třeba o čase: „Když píšu o minulosti a sedím
přitom v přítomném okamžiku, jsem pořád v reálném čase? Možná neexistuje žádná
minulost a žádná budoucnost, jenom věčně trvající přítomnost, která obsahuje trojí
paměť.“ V roce 1994 zemřel v pouhých 45 letech Pattin manžel Fred a hned o měsíc
později také její bratr Todd. Patti opouští Michigan a vrací se do New Yorku. Milujeme
a ztrácíme. „Co jsem ztratila a nemůžu najít, pamatuji si. Co nemůžu vidět, zkouším
k sobě přivolat. Pracuji na řetězci impulsů, vroubím iluminaci.“ Psaní je pro Patti Smith
vyvoláváním minulosti, sondou do vlastního nitra, pokusem o vyrovnání se se ztrátami.
A nejen psaní, ale také polaroidové snímky, které melancholickou knihu doprovázejí.
MILAN ŠILHAN

Americká zpěvačka, textařka, spisovatelka a výtvarnice Patti
Smith oslavila na konci minulého roku sedmdesátiny a v češti‑
ně jí vyšla její nejnovější kniha M Train – Vzpomínky (přeložila
Lýdie Kárníková, vydal Dokořán). Na rozdíl od úspěšné kni‑
hy Just Kids – Jsou to jen děti z roku 2010 (č. Dokořán, 2011
a 2013), oceněné Národní knižní cenou, v níž Patti Smith vzpo‑
mínala na své umělecké začátky, bohémský život v New Yorku
na přelomu 60. a 70. let a komplikovaný vztah s fotografem
Robertem Mapplethorpem, je její druhá vzpomínková kniha
méně ucelená, dalo by se říci více básnická a impresionistická, ovšem podobně dobře
napsaná a zajímavá, a to i pro čtenáře, kteří třeba nejsou velkými fanoušky Patti Smith
jako zpěvačky. Ostatně na jejím životě je pozoruhodné mimo jiné to, že se proslavila
právě na poli rockové hudby, ačkoli v tomto směru žádné ambice původně neměla.
V nové knize se projevuje více než v Just Kids, že je Patti Smith básnířka a textařka,
protože některé pasáže jsou skoro jako básně v próze, na pomezí snu a skutečnosti
(„…někdy skutečně zastiňujeme naše sny realitou.“); že ráda sní, filozofuje, noří se do
svého nitra, hloubá a prolíná minulost s přítomností; a že ráda cestuje, pije kávu, čte
a miluje detektivní a krimi seriály. Kniha je oslavou pití kávy a kaváren; pro Patti Smith
je nepříjemným vykolejením, když je „její“ stůl v kavárně obsazen; a ještě větším, když
je zavřena její oblíbená kavárna v Greenwich Village, kam léta chodila každé ráno na
kávu, kde četla, psala nebo jen přemýšlela. Sama dlouho uvažovala o tom, že si otevře
kavárnu vlastní. Náhoda ji ale přivede k něčemu jinému: když „její“ kavárník otevře
novou kavárnu na pláži Rockaway Beach a Patti Smith se tam vydá, zalíbí se jí jeden
domek na pláži, který je na prodej, a tak ho koupí. Pak ale zasáhne tragický hurikán
Sandy, který pláž zničí; její dům, který nazve Alamo, ale zůstane naštěstí ušetřen, a tak
se Patti může pustit do jeho úprav. Vzpomínky se prolínají – hurikán Sandy v roce 2012
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Od hlouposti k šílenství
Umberto Eco (1932–2016) psal od roku 1985 sloupky
do časopisu L’Espresso na nejrůznější témata, o kterých
přemýšlel, jež byla zrovna aktuální, ale i taková, kte‑
rá jsou nadčasová. Řadu z nich vydal knižně, česky již
v roce 2004 vyšel soubor Poznámky na krabičkách od
sirek, nedávno pak titul Od hlouposti k šílenství – Zprávy
o tekuté společnosti, který Eco uspořádal ještě před svojí
smrtí (přeložily Helena Lergetporer, Gabriela Chalupská
a Kateřina Vinšová, vydalo Argo). Tekutá společnost z podtitulu Ecova souboru
je samozřejmě známá myšlenka Zygmunta Baumana. V úvodu se Eco ptá, zda
existuje způsob, jak tekutost přežít? „Ano, právě tak, že si uvědomíme, že žije‑
me v tekuté společnosti, která si žádá nové nástroje, aby mohla být pochopena
a možná překonána.“ Mnohé Ecovy sloupky se týkají společenské či politické
situace v Itálii, je proto dobře, že překladatelky doplnily knihu vysvětlivkami, aby
se čtenář lépe zorientoval, kdo je (nebo byl) kdo. Kniha je rozdělena do čtrnácti
tematických oddílů a obsahuje přes 170 sloupků či poznámek napsaných v le‑
tech 2000–2015. Často zde narazíme na několikanásobného kontroverzního
italského premiéra Silvia Berlusconiho, kterého Eco neměl zrovna v lásce, často
se zasmějeme Ecově pohotovosti, ironii, sarkasmu a vtipu a ještě častěji musíme
obdivovat Ecův rozhled a šíři jeho zájmů. Eco se nevyhýbá politice, terorismu,
rasismu, generačním střetům, žurnalistice, mobilům, masovým médiím, in‑
ternetu, svým oblíbeným spikleneckým teoriím, jež rád kritizuje, vysmívá se jim
a odhaluje jejich slabiny; zabývá se historií, náboženstvím a filozofií, vzděláním
a školstvím a samozřejmě nechybí milované knihy a literatura. Když píše o paříž‑
ském masakru v klubu Bataclan v roce 2015, vyjde z toho krásné vyznání lásky
k Paříži, kterou sdílíme vlastně všichni. Protože není jen Paříž reálná, ale také
Paříž, kterou známe z hodin dějepisu či z historických knih, Paříž z filmů, umění
a literatury. Proto se tento masakr dotkl nás všech: „Musíme uznat, že mnohé, co
jsme pochopili o životě a společnosti, lásce a smrti, nás naučila tato imaginární
Paříž, fiktivní, a přece skrznaskrz reálná. A proto zaútočili na náš domov, domov,
v němž jsme žili déle než na našich oficiálních adresách.“
(miš)

Proč má zebra pruhy
Český rozhlas Radiožurnál vysílá již léta oblíbenou En‑
cyklopedii Radiožurnálu, která přináší informace a za‑
jímavosti z nejrůznějších oborů lidské činnosti, a to pře‑
devším takové, které v běžných encyklopediích nenajdeme.
V roce 2015 vyšla první knižní podoba tohoto pořadu pod
názvem Kde má cvrček uši aneb Chytrej jak rádio, loni
vyšlo pokračování Proč má zebra pruhy aneb Chytrej jak
rádio 2 (vydal Radioservis). Opět je to várka desítek krát‑
kých „hesel“ o zvířecích zvláštnostech, o neobyčejných pří‑
slušnících rostlinné říše, o svébytných vlastnostech lidské
schránky, o bolestech těla a duše, o vynálezech všeho druhu, o lidských bytostech
a jejich světě, o laskominách, o živých i neživých obrazech, o zajímavostech z růz‑
ných koutů světa a z dávné i nedávné minulosti, o sportovních kláních i o tom,
o čem se v chytrých knihách nedočtete. Chcete vědět, proč mají žirafy dlouhý
krk? Kolik měří nejvyšší strom a který strom je nejstarší? Zda je šťourání v nose
opravdu lidskou nectností? Proč se lidé bojí klaunů? Kdy vznikl první zámek, kdy
se objevily první brýle a kdy byl vynalezen čajový sáček, první vysavač, termoska
nebo kostka cukru? Co znamená haute couture? Jak vznikl cylindr a kdo byl dan‑
dy? Jaká je nejdražší káva na světě? Jak jíst správně hamburger? Jaký je rozdíl mezi
kebabem a gyrosem? Který hraný film se natáčel nejdéle a který herec nejčastěji
zemřel na plátně? Jak vznikla zkratka OK? Kolik je v Česku šikmých věží? Co bylo
tzv. Husákovo ticho? Nebo proč je počítání bodů v tenisu tak zvláštní? To vše
a ještě mnohé další se dozvíte v této knížce, která je nejen poučná, ale i zábavná.
(miš)
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Netradiční sešit nabízí dětem na každé dvojstraně skvělá prostředí pro nesmrtelné souboje pastelek, tužek a fixek. Zábavná kniha jak pro dvojici, tak samotné dítě rozvíjí představivost
a výtvarné cítění, ale především nabízí materiál na spoustu
času legrace.
brož., 64 str., 225 Kč
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Literární grant DiLia

agentura Dilia již pátým rokem vyhlašuje Literární grant DiLia.
Literární grant DILIA je určen českým vydavatelům a nakladatelům a DILIA jím chce, stejně jako
v minulých letech, podpořit knižní vydání dosud nepublikovaného, umělecky ojedinělého a přínosného
slovesného díla českého autora. Literární grant DILIA je z poloviny určen nakladateli na uhrazení
části výrobních nákladů na vydání titulu. Druhou polovinu částky obdrží přímo autor. V daném roce
je nakladatel oprávněn požádat o Literární grant DILIA pouze na jedno dílo. Žádost musí obsahovat
zdůvodnění výběru, synopsi, ukázku v rozsahu 20 normostran a informaci o obchodních podmínkách
vydání díla.
Žádost o Literární grant DILIA je nuto podat do 28. 2. 2017 na adresu DILIA:
Krátkého 1, 190 00 Praha 9 nebo e-mailem na adresu jakoubkova@dilia.cz
O udělení grantu rozhodne Dozorčí rada DILIA do 30. 4. 2017
V loňském roce DILIA podpořila vydání tří publikací: dvou románů –Voják první linie, který napsal
Karer Richter a Vyšehradští jezdci Stanislava Berana, a knihu významného českého dramatika Jana
Vedrala Jan Vedral: DRAMA(tik) a DRAMA(turg).
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Miloš Rejchrt
DVEŘE SE OTVÍRAJÍ

Jiří Dynda

M. Rejchrt sloužil jako evangelický farář, byl mluvčím Charty 77, živil se jako topič, skládal písně a se
skupinou Berani je i zpíval. Působil v náboženské
redakci Českého rozhlasu. Obsahem této knihy,
kterou napsal spolu s P. Vaďurou, jsou rozhlasové
rozhovory nad texty Starého a Nového zákona.
Na biblický text se dokáže dívat nově a ryze současnýma očima. Váz., 248 s., 248 Kč

Svjatogor

Smrt a iniciace staroruského bohatýra

Váz., 160 x 235 mm, 536 stran, cena: 489,Byliny o bohatýru Svjatogorovi popisují setkání mladého hrdiny Ilji Muromce s jeho mentorem, umírajícím obrem Svjatogorem. Mladý
hrdina přebírá Svjatogorovu moc a postavení
přijetím jeho životní síly, a stává se tak nejdůležitějším bohatýrem ruských epických písní.
Autor v knize uvádí čtenáře do studia bylinné
epiky, předkládá přístupný výklad strhujícího a podivuhodného mytologického příběhu
o neodvratné smrti starého hrdiny. K důkladnému rozboru je přiložena ko
mentovaná příloha 37 verzí textu byliny v originále a českém překladu.
Martin Hanzlík

Blok Elsabe

Marc Bennetts
ZNIČÍM JIM
ŽIVOT

„Zničili mi můj
velký den. Já teď zničím jejich životy,“
prohlásil prý Putin poté, co jeho inauguraci v roce
2012 narušily masové protesty. Od té doby zahájila
ruská státní moc tvrdou ofenzivu proti opozici
a protestním lídrům. Kniha přináší objevný a mrazivý pohled na prostředí ruské politiky posledních
let, kde vládne autokracie a občanská
práva jsou každý
den pošlapávána.
Váz., 352 s., 348 Kč

Brož., 119 x 190, 200 stran, cena: 189,

ROZMARNÉ A TAJUPLNÉ PŘÍBĚHY
ZE STARÉ ČÍNY

David je obyčejný člověk bez ambicí a ideálů.
Žije v Československu sedmdesátých let. Až
dosud žil poklidným životem, spokojený sám
se sebou i se svým okolním. To se však změní ve chvíli, kdy začne pátrat po svých biologických rodičích, kdy opustí svět klidu a po
hodlí a vydá se klikatou cestou za poznáním.
Jde stále vpřed, nenechá čtenáře vydechnout.
S lehkostí a důvtipem zdolává překážky, které
mu klade jeho doba. Na jeho pouti ho čekají
města duchů, státní instituce jako z Kafkova
vtipu, podzemní továrna, kde nacisti za války
vyráběli součástky do tanků, ale také několik nečekaných zvratů, které znejistí
jeho pokojné bytí.

V příbězích ze staré Číny se před námi rozvíjí
pestrý svět malých obchodníků, řemeslníků,
úředníků, studentů, sluhů a služek, dohazovaček,
zlodějů, kuplířů, prostitutek, mnichů. V bohaté
škále příběhů se prolínají motivy milostné,
kriminální, dobrodružné, s tajemným, takřka
pohádkovým nádechem.
Váz., 424 s., 298 Kč

Luther - finále středověké zbožnosti
Jaroslav Vokoun

Isak Samokovlija

Šalomounova pečeť
Přeložil Dušan Karpatský
Brož., 140 x 205, 288 stran, Cena 279,
Sarajevský lékař a prozaik Isak Samokovlija
ukazuje Bosnu jako zemi v průsečíku čtyř ná
boženství, národností a kultur. Hned v první své povídce Rafův dvorek uvádí na scénu
takříkajíc sousedskou Bosnu, kde kolem jed
noho dvorku žijí v míru a bázni boží lidé růz
ných vyznání a kde se katolická holčička jaksi
samozřejmě modlí k Matce Boží za umírajícího židovského žebráka.
Jiří Suchý

info@ivysehrad.cz
www.ivysehrad.cz

váz.,
282 s.,
299 Kč

Pozoruhodný portrét Martina Luthera vychází
u příležitosti velkého výročí reformace
(1517-2017). Prof. Jaroslav Vokoun je
evangelický duchovní a teolog. Dlouhodobě se
zabývá ekumenismem a dynamikou církevní
tradice.

Židovské inspirace křesťanství
Jan Samohýl
váz.,
199 s.,
259 Kč

Autor se pohybuje mezi několika oblastmi
bádání – teologií, filosofií, religionistikou
a historií. Jádrem knihy jsou však duchovní
inspirace judaismu pro současné křesťanství.

Krajina podivných
skutečností
Brož., 148x210 mm, 92 stran, cena: 120,
Nová básnická sbírka Jiřího Suchého jerozdělena do tří oddílů: první oddíl se vyznačuje
snovým a přitom groteskním lyrickým laděním, druhý vytvářejí stylisticky pestré básně
– portréty titulní hrdinky i jejích kamarádek
a konečně poslední částje básnická rekapitulace osnovných období našich nedávných
dějin (1945, 1950, 1960, 1968, 1970, 1989).

YOUCAT

3. VYDÁNÍ

KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE PRO MLADÉ

brož.,
304 s.,
290 Kč

Katechismus pro mladé zprostředkovává souhrn
katolické víry, ovšem jazykem přiměřeným
mladému člověku.

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

bibliografie
duchovní nauk y
bib le
Obtížné oddíly Zadních proroků
Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 348 s.,
váz. 290 Kč
Každý čtenář Bible občas narazí
na pasáže, kterým plně nerozu‑
mí, v horším případě ho i zarazí či
znepokojí. Kniha obsahuje výklad
obtížnějších textů z proroků Izajáše,
Jeremjáše, Ezechiela, Ámose, Abdijá‑
še, Jonáše a Zacharjáše.
ISBN 978-80-7195-793-5

buddhismus;
z e n; isl ám;
h i n du ismus
HILLENBRANDOVÁ, Carole
Islám. Historie, současnost
a perspektivy

Z angl. přel. J. Jeníková, Praha: Pase‑
ka, 2017, 1. vyd., 304 s., váz. 440 Kč
Kniha usiluje přispět k pochopení
složité reality islámského světa
a představit především jeho různo‑
rodost a pestrost. Čtivý a přehledný
výklad, bohatě obrazově vybavený,
je určený všem zájemcům o danou
problematiku.
ISBN 978-80-7432-685-1

k ř esťanst ví
BÍCOVÁ, Ráchel
Rok učednictví. Učební plán
pro vyučování školních dětí –
5. ročník

Praha: Samuel, 2017, 1. vyd., 133 s.,
kroužk., 365 Kč
Učební plán Rok Boží svrchovanosti
je určen k výuce dětí školního věku
(6–12 let) v nedělních školách či
besídkách. Vznikl a byl vyzkoušen při
vyučování dětí ve sboru Křesťanské
společenství Praha. Je 4. ročníkem
pětiletého kurikula.
ISBN 978-80-88106-03-6

MIZUROVÁ, Petra
Pracovní sešit – Rok učednictví
Praha: Samuel, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 140 Kč
Pracovní sešit k učebnímu plánu
je určen pro děti školního věku.
Ke každé probírané lekci zde naj‑
dete různé úkoly, otázky, rébusy,
doplňovačky, dokreslovačky,
omalovánky atd. Obsahuje také
biblické verše, které se děti učí
zpaměti.
ISBN 978-80-88106-04-3

ekonomika
dan ě
LOŠŤÁK, Milan;
PELECH, Petr
Roční zúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti za rok 2016
Olomouc: Anag, 2016, 21. aktual.
vyd., 368 s., brož. 339 Kč
Kniha podrobným výkladem přispívá
k lepší orientaci při provádění ročního
zúčtování daně z příjmů ze závislé
činnosti za rok 2016. Výklad reaguje
na všechny legislativní změny, k nimž
v oblasti ročního zúčtování za dané
období došlo.
ISBN 978-80-7554-054-6
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e ko n om i k a

účetn ic t ví

DUŠEK, Jiří a kol.
Zaměstnanost a trh práce:
česko-slovenské zkušenosti

RYNEŠ, Petr
Podvojné účetnictví a účetní
závěrka 2017

České Budějovice: Vysoká škola ev‑
ropských a regionálních studií, 2016,
1. vyd., 110 s., brož. 210 Kč
Vývoj trhu práce a nezaměstnanosti.
Moderní nástroje a přístupy uplat‑
ňované na trhu práce. Sociální, psy‑
chologické, ekonomické a manažerské
aspekty zaměstnanosti. Aktuální tren‑
dy a výzvy současného trhu práce.
ISBN 978-80-7556-013-1

TITZE, Miroslav
Japonská dlouhodobá stagnace
a měnová politika

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 198 s., brož. 636 Kč
Kniha komplexně mapuje měnová
opatření centrální banky Japonska
v kontextu dlouhodobé ekonomické
stagnace. Text nemá výkladový
učebnicový charakter.
ISBN 978-80-245-2148-0

m anag e m e nt
FOTR, Jiří;
ŠVECOVÁ, Lenka a kol.
Manažerské rozhodování.
Postupy, metody a nástroje

Praha: Ekopress, 2016, 3. vyd.,
474 s., váz. 540 Kč
Rozhodování představuje jednu ze
základních manažerských aktivit,
jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry
výsledky i efektivnost fungování or‑
ganizačních jednotek v hospodářské
sféře i veřejné správě.
ISBN 978-80-87865-33-0

HALÍK, Jiří
Mistr – Manažer mezi dvěma
mlýnskými kameny aneb Co by
měl znát každý vedoucí

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 299 Kč
Publikace se zaměřuje na problema‑
tiku práce mistra při vedení pracovní
skupiny a efektivní zvládnutí této
role, co se týče komunikace a jednání
s podřízenými, ale také na postavení
mistra ve vztahu k nadřízeným.
ISBN 978-80-7554-059-1

PLAMÍNEK, Jiří
Průvodce moderního náčelníka.
Management pro pokročilé

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 128 s., brož. 249 Kč
Autor přináší shrnutí svých boha‑
tých zkušeností manažera, poradce
i mediátora. Kniha nenabízí jen rady,
jak se chovat v manažerské roli, ale
především velmi konkrétní nástroje,
které může manažer při řízení využít.
ISBN 978-80-7261-470-7

personalistika
HOFMANNOVÁ, Eva
Cestovní náhrady podle
zákoníku práce s komentářem
a příklady od 1. 1. 2017

Olomouc: Anag, 2016, 11. aktual.
vyd., 272 s., brož. 309 Kč
V publikaci je na jednotlivých příkla‑
dech formou dotazů a odpovědí
demonstrován zákonný postup pro
zaměstnavatele při poskytování
cestovních náhrad tak, aby nedo‑
cházelo k nesprávnému účtování.
ISBN 978-80-7554-057-7

Olomouc: Anag, 2017, 17. aktual.
vyd., 1152 s., brož. 579 Kč
Publikace se zabývá problematikou ve‑
dení podvojného účetnictví pro podni‑
katele v roce 2017 a sestavováním
účetní závěrky za rok 2016 a předklá‑
dá rovněž přehled změn v účetnictví
od 1. 1. 2017 ve všech právních a da‑
ňových souvislostech.
ISBN 978-80-7554-061-4

společenské vědy;
osvěta
antropologie
BLAHUT, Petr
Mýlit se je božské. Nová
antropologie pro každého

Brno: Doplněk, 2017, 1. vyd., 316 s.,
brož. 299 Kč
Kniha analyzuje vývoj lidského
myšlení ve vztahu k přírodě. Přináší
originální výklad dějin podle vztahu
historických kultur k okolnímu světu,
některé zcela nové pojmy a mnoho
barvitých metafor.
ISBN 978-80-7239-328-2

NERUDA, Petr
Čas neandertálců. Time of
Neanderthals

Ilustr. P. Dvorský, P. Dvorská. Překl.
L. Krutilová, Brno: Moravské zemské
muzeum, 2016, 1. vyd., 316 s., váz.
340 Kč
Neandertálci jsou známí již od konce
19. století, ale za tu dobu jsme bohu‑
žel obraz jejich života zaplnili celou
řadou spíše zkreslených až hanlivých
představ, které vyplývaly z naší snahy
udržet si výjimečnost vlastní sou‑
časné populace.
ISBN 978-80-7028-475-9

arch eo log i e
NERUDOVÁ, Zdeňka
Lovci posledních mamutů na
Moravě

Brno: Moravské zemské muzeum,
2016, 1. vyd., 168 s., brož. 145 Kč
Kniha si klade za cíl sledovat osídlení
Moravy s ohledem na nová archeolo‑
gická zjištění, jež zásadním způso‑
bem přetvářejí náš pohled na dané
prehistorické období.
ISBN 978-80-7028-476-6

e n c yk lo pe d i e
OLIVA, Martin
Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí

Brno: Moravské zemské muzeum,
2016, 1. vyd., 342 s., váz. 292 Kč
Moderní přehled nalezišť ze starší střední
doby kamenné na území naší republiky.
Ke každé z téměř tří set lokalit přináší
údaje o poloze, průběhu výzkumu, stra‑
tigrafii, datování, sídlištních strukturách,
nálezech, uložení a literatuře.
ISBN 978-80-7028-470-4

g e n e alog i e
MACHALA, Karel
Kdo jsme a odkud přicházíme?
– Netušené souvislosti hledání
předků
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Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 309 Kč
Kdo jsme? Odkud pocházíme? Kdo
jsou naši předkové? Nechte se v této
knize provést napínavým genealo‑
gickým příběhem, v němž účinkují
Adamové i Evy, králové i pastýři,
války i epidemie, geny a mutace
a spletité cesty migrace.
ISBN 978-80-7554-053-9

h isto r i e
HAAG, Michael
Zkáza templářů. Vzestup a pád
křižáckých států

Z angl. přel. K. Petříková, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 352 s., váz.
329 Kč
Kniha líčí vzestup templářů a jejich
zkázu na pozadí ideálu křižáckého
života a jejich plánů na osídlení Svaté
země. Je to příběh, v němž je předem
jasné, že se všechno pokazí.
ISBN 978-80-7529-175-2

MILLER, Jaroslav;
BUREŠOVÁ, Jana;
TRAPL, Miloš
Český exil v Austrálii (1948–
1989)

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Dějiny českého exilu v Austrálii jsou
dosud nevyprávěným příběhem
mnoha individuálních osudů. Aus‑
trálie se po 2. světové válce stala
překvapivě zemí, která přijala největší
počet exulantů z Evropy postižené
komunismem a válečným běsněním.
ISBN 978-80-7422-519-2

ŠANDERA, Martin;
BERAN, Zdeněk a kol.
Poděbradská éra v zemích České
koruny
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 344 s., váz. 329 Kč
Kniha se snaží podat pestrý, výstižný
a vyvážený obraz významného úseku
českých dějin. Přibližuje nejen svět
vysoké politiky a válečných polí,
ale i mnohé z toho, co ovlivňovalo
chování šlechty i neurozených lidí,
duchovních i laiků.
ISBN 978-80-7422-538-3

ŠTOLLOVÁ, Sandra
Pangermanismus. Ideové základy pan-hnutí, historický vývoj
a proměna myšlenkového směru
v ideologii

Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 134 s.,
brož. 160 Kč
Kniha se svým charakterem pokouší
doplnit řadu historických analýz,
zprostředkovat pohled na fenomén
pangermanismu a objasnit vnitřní
proměnu tohoto hnutí a proč panger‑
mánské hnutí na vrcholu svých sil
vlastně selhalo.
ISBN 978-80-7277-554-5

k ř ížovk y;
hádan k y
Křížovky do kuchyně

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
320 s., brož. 99 Kč
Jedna křížovka denně pomůže udržet
mozek ve formě, procvičí paměť a po‑
sílí logické myšlení. A pokud vám při
tom vyhládne, po vyluštění tajenky
můžete vyzkoušet některý ze skvělých
a především jednoduchých receptů.
ISBN 978-80-7541-079-5

motivačn í
př í ručk y
DOW, Mike
Jasná mysl. Získejte zpět svou
pozornost, paměť a radost ze
života za 21 dní

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 369 Kč
Mozková mlha a podobné problémy
jsou nežádoucí účinky současného
životního stylu. Kniha přichází s revo‑
lučním třídýdenním programem, jenž
pomocí změny stravy a některých ná‑
vyků opět nastartuje váš mozek.
ISBN 978-80-265-0575-4

GOLDSMITH, Marshall;
REITER, Mark
Buďte tím, kým chcete být. Přeprogramujte se v šesti krocích

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 208 s., brož. 399 Kč
Kniha pojednává o změně chování
a jednání v dospělém věku. Proč nám
to moc nejde? Jak se v tom můžeme
zlepšit? Podle čeho vybrat, co je tře‑
ba změnit? A jak přimějeme ostatní
k tomu, aby vzali na vědomí, že jsme
se změnili?
ISBN 978-80-7261-469-1

LIPTON, Bruce H.
Biologie víry – Jak uvolnit sílu
vědomí, hmoty a zázraků

Olomouc: Anag, 2016, 2. aktual.
vyd., 288 s., váz. 349 Kč
Autor odhaluje tajemství, ke kterému
vědci dospěli teprve nedávno, a sice
že můžeme změnit svou biologii –
tedy naše tělo i mysl – díky svému
uvědomělému chování a myšlenkám.
Myslete pozitivně – pomůžete tak
svému tělu.
ISBN 978-80-7554-052-2

oso bn osti
BĚLINA, Pavel; KAŠE, Jiří
Generál Laudon. Slavný vojevůdce a pán na Bečvárech
Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 398 Kč
Vojevůdce, působící v 18. století ve
službách Marie Terezie, Josefa II.
a Leopolda II., se z majora během tří
let vyšvihl do hodnosti podmaršála,
za svoji kariéru dosáhl nejvyšších
vojenských poct a roku 1778 byl
jmenován polním maršálem.
ISBN 978-80-7432-687-5

KLEIN, Jan; KLEIN, Norman
Osamělost skromného génia –
Gregor Johann Mendel: díl 1.
Formativní roky

Z angl. přel. J. Kubát, Brno: Morav‑
ské zemské muzeum, 2016, 1. vyd.,
398 s., váz. 950 Kč
Mendela nejlépe charakterizují
osamělost, skromnost a genialita.
Pro plné ocenění přínosu Mendela
a velikosti jeho geniality je třeba
pochopit, co udělal, jak to udělal,
a sledovat jeho práci v kontextu
toho, co bylo známo a čemu se věřilo
v jeho době.
ISBN 978-80-7028-465-0

par tn e r sk é
v z tahy
HARRIS, Joshua
S nikým nechodím a nejsem cvok
Z angl. přel. M. Marková, Praha:

bibliografie
Samuel, 2016, 4. oprav. vyd., 176 s.,
váz. 220 Kč
Kniha o vztazích pro mládež od 15
do asi 25 let. Mladý autor se v knize
otevřeně i vtipně vypořádává s tím,
jaká je vlastně pravá definice lásky,
jak směřovat k čistotě a proč se nene‑
chat zatáhnout do hry „na chození“.
ISBN 978-80-88106-01-2

pe dag o g i k a;
d idak ti k a
JANIŠ, Kamil;
LOUDOVÁ, Irena
Obecná didaktika (vybraná
témata)

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2016, 1. vyd.,
104 s., brož.
Posláním publikace je uvedení do
problematiky obecné didaktiky. Jsou
zde prezentovány základní okruhy,
jako např. didaktické koncepce,
didaktické zásady, obsah výuky,
organizační formy výuky, metody vý‑
uky, didaktické prostředky aj.
ISBN 978-80-7405-407-5

PETRŮ-KICKOVÁ, Pavla
Poznáváme, hýbeme se
a tvoříme. Činnosti pro děti od
2 do 3 let

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 120 s.,
brož. 189 Kč
Kniha je výstupem pedagogické
praxe autorky a vychází z požadavku
doby na začlenění věkového období
dítěte od 2 do 3 let do výchovné
a vzdělávací práce mateřské školy.
ISBN 978-80-262-1182-2

po liti k a
CABADA, Ladislav;
HLAVÁČKOVÁ, Hana
Zahraniční politika Slovinska

Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 203 s.,
brož. 190 Kč
Kniha se zaměřuje na etablování
Slovinska jako samostatného aktéra
mezinárodních vztahů po jeho vystou‑
pení z jugoslávské federace. Analýza
sleduje procesy formulování a pro‑
sazování zahraniční politiky státu.
ISBN 978-80-7277-555-2

pr ávo
ČERNÝ, Petr;
LEHKÁ, Markéta
Zákon o právu shromažďovacím.
Komentář
Praha: C. H. Beck, 2017, 2. přeprac.
vyd., 368 s., váz. 990 Kč
Komentář reaguje na komplexní
novelu zákona o právu shromaž‑
ďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou
od 1. 11. 2016. Dále je zahrnuta
dosavadní judikatura všech českých
soudů, Evropského soudu pro lidská
práva a Evropského soudního dvora.
ISBN 978-80-7400-631-9

Daňové zákony v úplném znění
k 1. 1. 2017 s přehledy změn

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 336 s.,
brož. 99 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech
důležitých daňových zákonů s vyzna‑
čením legislativních změn, které nově
platí pro rok 2017.
ISBN 978-80-7554-060-7

DONÁT, Josef; MAISNER,
Martin; PIFFL, Robert
Nařízení eIDAS. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
304 s., váz. 1090 Kč
Autoři se zaměřili na to, aby byla
právní úprava v jednotlivých ustano‑
veních prezentována na jednom
místě, patřičně komentována,
a zároveň aby byly v jediné publikaci
k dispozici přehledně právní předpisy
v jejich zákonné textové úpravě.
ISBN 978-80-7400-633-3

KOSAŘ, David
Judicializace justiční politiky
Evropským soudem pro lidská
práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 296 s., váz. 440 Kč
Judicializace politiky představuje
jeden z nejdůležitějších fenoménů
ústavního práva již několik dekád.
V posledních letech však soudy
zacházejí ještě dále a začínají judici‑
alizovat i samotné nastavení soudní
soustavy a personální obsazení
soudů.
ISBN 978-80-7552-563-5

KRÁL, Jakub a kol.
Zákon o zdravotnických
prostředcích. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 456 s., váz. 880 Kč
Komentář není určen výhradně
právnické obci, ale také zástupcům
dalších profesí, kteří musí dnes
a denně pracovat se zákonem
o zdravotnických prostředcích.
ISBN 978-80-7552-415-7

ROZEHNALOVÁ, Naděžda
Instituty českého mezinárodního
práva soukromého

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 272 s., brož. 465 Kč
V monografii jsou analyzovány zá‑
kladní instituty obecné části kolizního
práva, jako jsou kvalifikace, zpětný
a další odkaz, předběžná otázka,
obcházení zákona, adaptace a další,
a jejich pojetí v české právní doktríně.
ISBN 978-80-7552-501-7

SCHMIED, Zdeněk;
TRYLČ, Ladislav
Zákoník práce 2017 (sešitové
vydání)

Olomouc: Anag, 2016, 13. aktual.
vyd., 168 s., brož. 129 Kč
V návaznosti na dosavadní roční
periodicitu nabízíme čtenářům i v le‑
tošním roce stručnou odbornou pu‑
blikaci obsahující aktuální znění zá‑
koníku práce k 1. 1. 2017. Praktické
vydání úplného znění se stručným
komentářem.
ISBN 978-80-7554-058-4

ÚZ č. 1159 Služební poměr.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 256 s.,
brož. 109 Kč
Soubor 24 předpisů je rozdělen do
5 kapitol: Služební poměr, Policie ČR,
Vězeňská služba, Bezpečnostní infor‑
mační služba, Zpravodajské služby.
Od minulého vydání byl novelizován
zákon o Policii ČR, zákon o BIS
a další předpisy.
ISBN 978-80-7488-190-9

ÚZ č. 1160 Ochrana spotřebitele. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 99 Kč
Soubor zákonů a dalších právních
předpisů v aktuálním znění – nove‑
lizovaný zákon o ochraně spotřebite‑
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le, zákon o technických požadavcích
na výrobky, zákon o obecné bez‑
pečnosti výrobků a zákon o potravi‑
nách a tabákových výrobcích.
ISBN 978-80-7488-191-6

ÚZ č. 1161 Státní služba. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 96 Kč
Publikace obsahuje kompletní
soubor předpisů regulujících státní
službu. Vedle zákona o státní službě
se samostatným rejstříkem je zde 12
nařízení vlády a vyhlášek. Podle stavu
k 1. 1. 2017.
ISBN 978-80-7488-192-3

ÚZ č. 1163 Předpisy související
s OZ. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 69 Kč
S občanským zákoníkem souvisí
několik dalších zákonů, nařízení vlády
a vyhlášek, které jsou obsahem samo‑
statné publikace edice ÚZ. Celkem
12 předpisů v úplném znění. Podle
stavu k 1. 1. 2017.
ISBN 978-80-7488-194-7

př í ručk y
MCHITARJAN, Eva
Svatební přípravy podle Ejvi

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 399 Kč
Nechte se provést od zásnub až po
den D. Veškeré přípravy na svatbu
budou s touto knížkou snazší, pře‑
hlednější a podle aktuálních trendů.
ISBN 978-80-264-1373-8

sbo r n í k y
Alis volat propriis. Sborník
příspěvků k životnímu jubileu
Ludmíly Sulitkové

Edit. H. Jordánková, Opava: Zemský
archiv v Opavě, Brno: Archiv města
Brna, Ústí nad Labem: Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně, 2016,
1. vyd., 690 s., váz. 450 Kč
Sborník příspěvků.
ISBN 978-80-87632-38-3 (Zemský
archiv v Opavě), 978-80-86736-49-5
(Archiv města Brna),
978-80-7561-023-2 (UJEP)

KOSTRHUN, Petr; SOUKUP,
Václav; PŮTOVÁ, Barbora
a kol.
Úsvit pravěkých lovců. Po
stopách Jana Jelínka. Dawn
of Prehistoric Hunters. In the
Footsteps of Jan Jelínek

Ilustr. S. Bártová, M. Latzmann,
P. Modlitba, K. Šišperová. Překl.
J. Klíčová, S. M. Miller, B. Půtová,
V. Soukup, Brno: Moravské zemské
muzeum, 2016, 1. vyd., 192 s., brož.
145 Kč
Knihu tvoří čtyři relativně samostatné
části, v nichž autoři z MZM spolu
s kolegy z Ústavu etnologie FF UK
z různých úhlů pohledu mapují a in‑
terpretují odlišné tematické oblasti
Jelínkova celoživotního zájmu o evo‑
luci člověka a kultury.
ISBN 978-80-7028-469-8

LAPÁČEK, Jiří a kol.
Sborník Státního okresního
archivu Přerov 2016

Opava: Zemský archiv v Opavě –
Státní okresní archiv Přerov, 2016,
1. vyd., 160 s., brož.
Sborník obsahuje příspěvky
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s vlastivědnou tematikou regionu
Přerovska a Hranicka.
ISBN 978-80-87632-37-6

Moravské zemské muzeum
s úctou k práci průkopníků,
s díky jejich pokračovatelům

Brno: Moravské zemské muzeum,
2016, 1. vyd., 368 s., váz. 396 Kč
V roce 2017 oslaví Moravské zemské
muzeum již 200 let svého půso‑
bení. Publikace, která byla u této
příležitosti vydána, představuje
v jednotlivých kapitolách průřez od‑
děleními, ukazuje jejich historii až po
současnou podobu.
ISBN 978-80-7028-472-8

se xuáln í
v ých ova
BERNE, Eric
Sex v lidském milování

Z angl. přel. R. Tolimat, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 280 s., váz. 369 Kč
Kniha je založena na autorových
přednáškách, které měl v roce 1966 na
Kalifornské univerzitě. Autor zde svým
typickým esejistickým, humorným a místy
prostořekým způsobem pojednává o se‑
xualitě ze všech možných úhlů.
ISBN 978-80-262-1089-4

stud i e
Občanský sektor v ohrožení?

Edit. P. Frič, Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2017, Studijní
texty, 1. vyd., 288 s., váz. 460 Kč
Publikace se soustřeďuje na analýzu
modernizačních procesů v občanském
sektoru. Autory zajímá profesionaliza‑
ce občanských organizací a individua‑
lizace občanské participace.
ISBN 978-80-7419-243-2

PONÍŽILOVÁ, Martina
Regionální řád a mocnosti
Blízkého východu. Formování
blízkovýchodního řádu na
pozadí soupeření regionálních
mocností v letech 1945–2015

Praha: Dokořán, 2017, Bod, 1. vyd.,
296 s., brož. 298 Kč
Blízký východ je vysoce nestabilním
a konfliktním regionem, tedy oblastí
častého výskytu mezistátních i vnit‑
rostátních konfliktů a s tím spojené
spirály zbrojení a napjatých vztahů
mezi státy.
ISBN 978-80-7363-813-9

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce
cizích jazyků

Edit. M. Pešková, K. Kubíková, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 160 s., brož.
Publikace řeší téma interkulturní
komunikační kompetence napříč
obory, jako je obecná didaktika,
psychologie, filologie, a zejména
lingvodidaktika a oborové didaktiky
různých cizích jazyků.
ISBN 978-80-261-0666-1

ž ivotn í st yl
CHINMOY, Sri
Dobrodružství života. O Józe,
meditaci a umění šťastného žití

Z angl. přel. A. Bernardová, Lazy:
Madal Bal, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 199 Kč
Průvodce duchovním životem pro
21. století. V této moderní duchovní

příručce mluví její autor jedno‑
duchým, srozumitelným jazykem
o umění duchovního života uprostřed
dnešní společnosti.
ISBN 978-80-86581-83-5

matematické
a přírodní vědy
ch e m i e
BÁRTA, Milan
Chemické sloučeniny kolem nás
– Anorganika

Ilustr. A. Vörös, Brno: Edika, 2017,
1. vyd., 112 s., brož. 199 Kč
Anorganické sloučeniny se vyskytují
všude. V knize naleznete přehledy
základních informací, názvosloví,
rovnice, ale i překvapivé zajímavosti.
Nechybí ani barevné fotografie
a vtipné lustrace.
ISBN 978-80-266-1066-3

m ate m ati k a
BARROW, John D.
Sto důležitých věcí o umění
a matematice, které nevíte (a ani
nevíte, že je nevíte)

Z angl. přel. J. Vítů, L. Georgiev,
J. Pilucha, Praha: Dokořán, 2017,
1. vyd., 336 s., váz. 350 Kč
Proč se diamanty třpytí? Proč jsou
vejce vejčitá? Proč se nejlépe zpívá ve
sprše? Sto originálních pohledů na
každodenní svět okem matematika.
Také sochařství, literatura, architek‑
tura, hudba a tanec se řídí matema‑
tickými zákony.
ISBN 978-80-7363-772-9

GARDNER, Martin
Jakou barvu má medvěd?
Nejlepší matematické a logické
hádanky

Z angl. přel. J. Verner, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 176 s., váz. 215 Kč
Kniha, která patří k nejoce‑
ňovanějším ve svém oboru, obsahuje
výběr 65 nejlepších matematických
hádanek a logických úkolů, které po‑
trápí mozkové závity, rozšíří možnosti
uvažování a poučí o matematických
a logických postupech.
ISBN 978-80-262-1166-2

zemědělství
ch ovate l st ví
DUNOVÁ, Andrea
O čem sní holčičky z množíren.
Jak správně kupovat štěně

Ilustr. K. Jerglová Fujerová, Havířov
Prostřední Suchá: Zdraví pro zvířata,
2016, 1. vyd., 77 s., brož. 150 Kč
Kniha poodhaluje prostředí života
v množírnách prostřednictvím
skutečných příběhů zachráněných
čivavek. Autorka seznamuje čtenáře
z pohledu terapeutky zvířat se zá‑
kladními pravidly správné koupě psa
a upozorňuje na zdravotní následky.
ISBN 978-80-270-0816-2

FRITZSCHE, Peter
Škrečok

Z něm. přel. M. Jakubičková, Praha:
Jan Vašut, 2017, 2. vyd., 64 s., brož.
139 Kč
Příručka pro chovatele křečků ve
slovenštině.
ISBN 978-80-7541-086-3

bibliografie
př í ručk y
KECLÍKOVÁ, Markéta
Můj květinový ateliér – květinové dárky a inspirace pro každé
roční období
Praha: Smart Press, 2017, 1. vyd.,
208 s., váz. 399 Kč
Autorka zasvěcuje srozumitelnou
a čtivou formou do základů praktické
floristiky, jejích technik a pojetí.
Obsahuje také řadu užitečných rad
týkajících se nákupu květin, péče
o ně a jejich vlastností. Přes 200 ná‑
vodných a ilustračních fotografií.
ISBN 978-80-87049-90-7
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Postupy byly od samého počátku
koncipovány jako srozumitelná a in‑
struktivní vodítka pro každodenní
klinickou praxi.
ISBN 978-80-7345-507-1

MAXOVÁ, Kateřina; TESAŘ,
Vladimír; VACHEK, Jan a kol.
Farmakoterapie v těhotenství
a při kojení

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 371 s.,
brož. 495 Kč
U každého léčiva je uvedeno
hodnocení jeho bezpečnosti
v těhotenství a při kojení včetně
komentáře. Uveden je i přehled
uznávaných online i tištěných lite‑
rárních zdrojů.
ISBN 978-80-7345-497-5

ŠTEMBERA, Zdeněk
Rodička včera, dnes a zítra

technické vědy
h o b by
RIEDLOVÁ, Michaela;
SÝKOROVÁ, Denisa
Dobrá sezóna na jaře. Tipy na
recepty, květinové dekorace
a sezónní tvoření

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 299 Kč
Chcete si užít jaro a vše, co nám
nabízí, naplno a s radostí? Pak je pro
vás tento titul tím pravým!
ISBN 978-80-264-1374-5

zdravotnic tví
k l asick á
m e d icí na
BRDIČKA, Radim;
DIDDEN, William
Genetika v klinické praxi IV.

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 210 s.,
váz. 300 Kč
Cílem publikace je nabídnout čtenáři
pohled na možnosti, které nabízí
současná diagnostika v různých
oblastech naší genetické výbavy tak,
aby se medicína mohla snažit odvrátit
důsledky toho, že náš genom není
dokonalý.
ISBN 978-80-7492-277-0

ČERVINKA, Pavel; KALA,
Petr; MATES, Martin a kol.
Koronární cirkulace. Od
koronární fyziologie po moderní
diagnostické techniky

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 491 s.,
váz. 895 Kč
Kardiovaskulární nemoci jsou
trvale vedoucí příčinou morbidity
i mortality ve většině zemí dnešního
světa. Mezi nimi pak právě nemoci
koronární cirkulace – tedy především
ICHS – stojí na prvním místě.
ISBN 978-80-7345-487-6

KOLEK, Vítězslav a kol.
Doporučené postupy v pneumologii

Praha: Maxdorf, 2016, 2. vyd., 564 s.,
brož. 495 Kč

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 222 s.,
váz. 395 Kč
Kniha nestora české perinatologie
přináší mimořádně zajímavou re‑
kapitulaci historie oboru, těžištěm
knihy je pak zasvěcený pohled na
současný stav, který je v závěru
doplněn možnými budoucími
trendy.
ISBN 978-80-7345-500-2

sbo r n í k y
ABRAHÁMOVÁ, Jitka
Vybrané otázky onkologie XX.

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 75 s.,
brož.
Sborník vydaný k příležitosti ko‑
nání 24. onkologicko-urologického
sympozia a 20. mammologického
sympozia, pořádaných v Praze ve
dnech 24. a 25. 11. 2016.
ISBN 978-80-7492-279-4

umění; hudba
d ivad lo
BÁRTOVÁ, Jindřiška;
HORÁČKOVÁ, Květoslava
Divadlo vytvořené hudbou.
Janáčkovské inscenace režiséra
Václava Věžníka

Brno: JAMU, 2016, Acta musicolo‑
gica et theatrologica, 1. vyd., 162 s.,
brož. 270 Kč
Kniha pojednává o janáčkovských
režiích V. Věžníka. Vytvářel je pře‑
devším na scéně brněnské opery
v 70. a 80. letech 20. století a jeho
režie měly nelíčený úspěch a desítky
repríz.
ISBN 978-80-7460-102-6

MOTAL, Jan
Existenciální divadlo snění. Rekonstrukce a analýza inscenace
HaDivadla Písek (Tak dávno…,
1988)

Brno: JAMU, 2016, 1. vyd., 290 s.,
brož. 160 Kč
Kniha obsahuje dokumentaci, re‑
konstrukci a analytickou interpretaci
divadelní inscenace Písek A. Goldfla‑
ma a souboru HaDivadla, která byla
uvedena v roce 1988 v Brně.
ISBN 978-80-7460-097-5

WIESNER, Daniel
Taneční divadlo aneb Vyprávění
o Macbethovi. Autorská reflexe
vzniku inscenace baletu Národního divadla v Praze

zdravotnické
příručk y

Praha: AMU, 2016, 1. vyd., 159 s.,
brož. 289 Kč
Choreograf a pedagog D. Wiesner
přibližuje tvůrčí proces při hledání
ideálního tvaru inscenace Macbeth.
Pokouší se předat mladším kolegům
zkušenosti, které při tvorbě celove‑
černích projektů tanečního divadla
získal.
ISBN 978-80-7331-411-8

HOFFBAUER, Gabi
Snižování krevního tlaku bez
léků

ZDRÁHAL, Dušan
Režijní profil Aloise Hajdy II. Inscenační tvorba z let 1972–1991

Z něm. přel. I. Kraus, Praha: Pragma,
2016, 1. vyd., 88 s., brož. 89 Kč
V knize najdete 50 rad, které můžete
bez potíží zařadit do svého způsobu
života. Kromě toho se dovíte to
nejdůležitější k tematice vysokého
tlaku, jak jej správně měřit a vy‑
hodnocovat.
ISBN 978-80-7349-610-4

Šumavské bylinné lázně

Praha: Fortuna, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 120 Kč
Jediné české lázně (Kašperské Hory),
které skloubily lázeňství s přírodou,
zemskou energií a historií.
ISBN 978-80-7373-132-8

životospr áva
HAVLOVÁ, Vladimíra; JIRKOVSKÁ, Alexandra
Recepty se sníženým obsahem
tuků a zvláště cholesterolu

Praha: Vyšehrad, 2016, 1. vyd.,
104 s., brož. 168 Kč
Publikace je určena nejen pro osoby
se zvýšenou hladinou cholesterolu,
ale i se zvýšenou hladinou krevních
tuků, s nevhodným aterogenním
složením krevních tuků, a pro ty,
kteří mají sklon k srdečně-cévním
komplikacím.
ISBN 978-80-7429-678-9

Brno: JAMU, 2016, 1. vyd., 397 s.,
váz. 300 Kč
Druhý díl monografie. Poté, co byl
A. Hajda v důsledku normalizačních čis‑
tek vypovězen z Mahenovy činohry Stát‑
ního divadla v Brně, našel v roce 1971
útočiště v Divadle pracujících v Gottwal‑
dově (dnes Městské divadlo Zlín).
ISBN 978-80-7460-103-3

fi lm
KOKEŠ, Radomír D.
Světy na pokračování. Rozbor
možností seriálového vyprávění

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
240 s., brož. 299 Kč
Každý den čteme, posloucháme
či sledujeme všeliká vyprávění na
pokračování, která se vracejí k týmž
postavám, příběhům či světům. Jak
jsou vystavěna? Kterak vedou naši
pozornost? Lze jim vůbec porozumět
coby samostatným dílům?
ISBN 978-80-7470-146-7

hud ba
DUCHOŇOVÁ, Katarína
Břetislav Bakala jako janáčkovský dirigent

Brno: JAMU, 2016, Výběrová řada
doktorských spisů, 1. vyd., 111 s.,
brož. 110 Kč
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Publikace pojednává o interpretaci
děl L. Janáčka z hlediska různých in‑
terpretačních pohledů. Zkoumá vlivy,
které zásadně ovlivnily B. Bakalu jako
dirigenta Janáčkových děl, zejména
vztah L. Janáčka a B. Bakaly.
ISBN 978-80-7460-105-7

POHL, Richard
Rudolf Firkušný. Umělecký
a osobnostní vývoj českého
pianisty a skladatele do roku
1948

Brno: JAMU, 2016, Acta musicolo‑
gica et theatrologica, 1. vyd., 452 s.,
váz. 450 Kč
Publikace pojednává o životě a profe‑
sionální činnosti R. Firkušného,
přičemž se zaměřuje především
na období pianistova tvůrčího
a osobnostního zrání do jeho emigra‑
ce v roce 1948.
ISBN 978-80-7460-107-1

VLASTNÍK, Jiří
Kučerovci aneb Legendy pod
sombrery

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 350 Kč
Kučerovci byli slavní. Nepřed‑
stavitelně. V encyklopediích o nich
mnoho nenajdete, teoretici si s nimi
nevědí rady, ale posluchači je mi‑
lovali a milují. V 50. letech se stali
fenoménem.
ISBN 978-80-7492-275-6

Bohatá obrazová dokumentace
nejlepších děl, která v uvedeném
období vznikla na českých vysokých
uměleckých školách v oblasti ar‑
chitektury, audiovizuálních umění,
designu, hudby, literatury, scénických
a výtvarných umění.
ISBN 978-80-7491-874-2

MÁDL, Martin
Benediktini I, II. Barokní nástěnná malba v českých zemích

Praha: Academia, 2017, Umění,
1. vyd., 594 s., váz. 1650 Kč
Kniha shrnuje výsledky projektu
zaměřeného na dokumentaci a in‑
terpretaci nástěnných maleb 17.
a 18. století v klášterech benediktinů
na území Čech a Moravy. Obsahuje
rozsáhlý, bohatě ilustrovaný katalog
malířských děl.
ISBN 978-80-200-2621-7

VOŘECHOVSKÁ, Dita
Jak se tvoří mandaly

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 104 s.,
brož. 249 Kč
Vytvořte svoji unikátní mandalu
podle postupu v knížce a vtiskněte jí
tak svůj vlastní rukopis. Začněte od
začátku s bílým papírem a tužkou
a pomocí geometrických sítí a jejich
jednoduchému využití se můžete
dopracovat k mnoha krásným vý‑
tvorům.
ISBN 978-80-264-1372-1

k atalog
k v ýstavě

učebnice
základní školy

CHALOUPKA, David
Nomen omen / Michal Burget
a Petr Fiala

česk ý ja z yk

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2017, 1. vyd., 16 s.
Katalog-skládačka ke stejnojmenné
výstavě pořádané GVU v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-76-9

teo r i e um ě n í
MOTAL, Jan
Dialog uměním. Filozofie
mimésis v kultuře dialogu

Brno: JAMU, 2016, Výběrová řada
doktorských spisů, 1. vyd., 188 s.,
brož. 120 Kč
Kniha formou filozofického eseje
představuje ucelenou teorii umění.
Dokládá, že jsme si navykli vnímat
umělecké dílo jako nástroj komu‑
nikace, namísto toho, aby pro nás
bylo prostorem setkání. Tedy místem
pro dialog.
ISBN 978-80-7460-106-4

v ý t var n é
um ě n í
KARADUMAN, Cetin Can;
LITTLE, Hope
Divočina. Vybarvi mě

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 199 Kč
Máte rádi obyvatele džungle, savany
a prérie? Tato zdivočelá omalovánka
je věnována právě jim. Pomocí spe‑
ciálního návodu a odstupňované ba‑
revné škály vytvoříte nádherné troj‑
rozměrné portréty divokých zvířat.
ISBN 978-80-7529-278-0

Kdo umí, učí. RUV 2010–2015

Edit. M. Zelinský, Brno: Host, 2016,
1. vyd., 158 s., váz. 249 Kč

ZELENÁ SITTOVÁ, Gabriela
Příprava na státní přijímací
zkoušky na osmiletá gymnázia –
Český jazyk

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
236 s., brož. 289 Kč
Publikace obsahuje 11 cvičných testů
z českého jazyka a literatury. Jsou se‑
staveny tak, aby žák získal ucelenou
představu o tom, jak jsou otázky for‑
málně koncipovány a uměl se v nich
dobře orientovat.
ISBN 978-80-253-3079-1

m ate m ati k a
ZELENÝ, Pavel
Příprava na státní přijímací
zkoušky na osmiletá gymnázia –
Matematika

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
204 s., brož. 289 Kč
Publikace obsahuje 11 cvičných testů
z matematiky. Jsou sestaveny tak, aby
žák získal ucelenou představu o tom,
jak jsou otázky formálně koncipovány
a uměl se v nich dobře orientovat.
Součástí je klíč správných řešení.
ISBN 978-80-253-3080-7

střední školy
ja z ykové
př í ručk y
KOSTNEROVÁ, Ilona;
MOHN, Volker
Maturujeme z německého
jazyka. Komplexní příprava na
didaktický test, písemnou práci,
ústní zkoušku

bibliografie
Praha: Ekopress, 2016, 1. vyd.,
265 s., váz. 319 Kč
Publikace je určena studentům ně‑
meckého jazyka k osvojení si správné
gramatiky němčiny, k získání jistoty
v mluveném projevu, rozšíření slovní
zásoby apod. Učivo předpokládá
znalosti jazyka, které rozšíří a utřídí.
ISBN 978-80-87865-28-6

Edit. B. Dobešová. Ilustr. J. Bičovská,
Praha: Dar Ibn Rushd, 2016, 5. vyd.,
132 s., váz. 242 Kč
Páté vydání učebnice moderní spi‑
sovné arabštiny, která je určena pro
začínající adepty výuky arabského
jazyka.
ISBN 978-80-88099-09-3

KUČÍRKOVÁ, Lenka a kol.
Cizí jazyk – příprava na přijímací
zkoušky na PEF ČZU v Praze

tu r istick é
průvo d ce
KOLEKTIV
Londýn. Průvodce s mapou
National Geographic

Brno: CPress, 2017, 5. aktual. vyd.,
64 s., brož. 269 Kč
Hlavní město Spojeného království
se před vámi v mžiku otevře díky to‑
muto jedinečnému průvodci! 100 za‑
jímavých míst, muzeí a památek
vyznačených v mapkách, 200 dalších
míst a veškeré nezbytné praktické
informace.
ISBN 978-80-264-1186-4

Řím. Průvodce s mapou National Geographic

Brno: CPress, 2017, 5. aktual. vyd.,
52 s., brož. 249 Kč
Objevujte Řím s mapou v ruce! Od
jedné čtvrti k druhé, pro všechny
chutě a každý rozpočet: výběr 60 ne‑
opomenutelných míst, 150 adres
restaurací, kaváren, čajoven, barů,
divadel, koncertních síní, obchodů,
tržišť, hotelů…
ISBN 978-80-264-1187-1

BERAN, Ladislav
Hříšní lidé města Písku

lite r ár n í
h isto r i e
MIKULOVÁ, Marcela;
Taranenková, Ivana a kol.
Konfigurácie slovenského
realizmu. Synopticko-pulzačný
model kultúrneho javu
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 412 s.,
váz. 299 Kč
Monografie prezentuje pohled na
slovenský literární realismus, který
vychází z nejnovějších výzkumů
a snaží se o jeho novou a přiléhavější
interpretaci. Ve slovenštině.
ISBN 978-80-7491-546-8

lite r ár n í
stu d i e
FORET, Martin;
PROKŮPEK, Tomáš
Před komiksem. Formování
domácího obrázkového seriálu
ve 2. polovině XIX. století

jazykověda;
literární vědy

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
368 s., brož. 550 Kč
Kniha si neklade za cíl stanovit
přesné datum či konkrétní dílo coby
„počátek domácího obrázkové‑
ho seriálu“, ale podrobně mapuje
tendence, které k ustavení domácí
varianty komiksové tvorby vedly,
a sleduje vlivy, jež toto formování
spoluutvářely.
ISBN 978-80-7470-145-0

ja z ykové
př í ručk y

lite r ár n í
teo r i e

ŠEFČÍK, Ondřej
Pálijština. Gramatika posvátného jazyka théravádského
buddhismu

JIRSA, Tomáš
Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní
literatuře

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 158 s.,
váz. 229 Kč
Kniha vedle obecného úvodu o pálij‑
ském jazyce a dílech v něm napsaných
obsahuje vlastní gramatiku, tedy
výklad pálijského hláskosloví, včetně
alternací, a dále tvarosloví a skladby,
a to s pomocí přehledných tabulek.
ISBN 978-80-7491-794-3

ja z ykové
uče b n ice
FLEISSIG, Jiří;
BAHBOUH, Charif
Základy moderní spisovné
arabštiny

Praha: Mladá fronta, 2016, 3. vyd.,
392 s., váz. 299 Kč
Dosud zřejmě nejobjektivnější
životopis J. Masaryka podává pře‑
kvapivý portrét politika, který vedle
své lidové, veřejností určené masky,
měl ješte jinou tvář, temnější a složi‑
tější, a jehož rozporuplný život byl
opředen mnoha idealizujícími mýty.
ISBN 978-80-204-4346-5

dete k tivk y;
k r im i

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 2. vyd., 115 s., brož. 99 Kč
Ukázkové testy z cizího jazyka pro
zájemce o studium na PEF ČZU
v Praze.
ISBN 978-80-213-2689-7

sport
a tělov ýchova
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Brno: Moba, 2017, Původní česká de‑
tektivka, 1. vyd., 264 s., váz. 249 Kč
Jednotlivé příběhy nás uvádějí do
každodenní práce písecké pátračky
na sklonku první republiky. Autor vy‑
chází ze skutečných případů a suchou
řeč archivních protokolů převádí do
čtivé formy.
ISBN 978-80-243-7447-5

CÍLEK, Roman
Bičování mrtvého koně

Brno: Moba, 2017, Původní česká de‑
tektivka, 1. vyd., 224 s., váz. 239 Kč
„Nezavraždila jsem ho, ale když se
nyní o něm dozvídám to, o čem jsem
neměla ani tušení, přeji si, aby byl
skutečně mrtev!“ vykřikla při výsle‑
chu manželka úspěšného, ale nyní
nezvěstného podnikatele. Krátce
nato se zhroutila...
ISBN 978-80-243-7446-8

GRANGER, Ann
Bláto a mršiny

Z angl. přel. J. Krollová, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Lucas Burton nesnáší venkov. Nevidí
v něm nic víc než bláto a mršiny. A to
ještě ani neví, jak moc se blíží pravdě.
Když dorazí na jednu opuštěnou
farmu s nadějí, že uzavře obchod,
zakopne o tělo neznámé dívky. Tím
však pro něj vše teprve začíná...
ISBN 978-80-243-7444-4

JACKSON, Lisa
Zasluhuje zemřít

Z angl. přel. J. Volný, Ostrava: Domi‑
no, 2017, 1. vyd., 416 s., váz. 349 Kč
Můžete utíkat. Můžete se skrývat.
Ale minulost vás stejně dostihne.
Sleduje, jak se do vody pozvolna noří
tělo té, kterou kdysi miloval. Už nikdy
nebude tak krásná jako dřív, ale jemu
to nevadí. Vzal si od ní totiž něco na
památku...
ISBN 978-80-7498-197-5

LEHANE, Dennis
Zmizelý svět

Brno: Host, 2016, Teoretická knihov‑
na, 1. vyd., 364 s., brož. 319 Kč
Kniha pojednává o setkání subjektu
s beztvarostí a jeho důsledcích, jak je
uchopuje moderní světová literatura
(V. Nabokov, E. Ionesco, R. Weiner,
N. V. Gogol, E. A. Poe, G. Leroux,
Ch. Perkins Gilman ad.).
ISBN 978-80-7491-793-6

Z angl. přel. D. Petrů, Praha: Paseka,
2017, 1. vyd., 288 s., váz. 299 Kč
Konec jara 1943. Světem zmítá válka,
ale americké mafii se daří jako nikdy
dřív. Někdejší zločinecký boss Joe
Coughlin nyní působí jako consigliere
nechvalně proslulé Bartolovy rodiny
a bez velké námahy prosazuje její
zájmy...
ISBN 978-80-7432-773-5

krásná literatura

MASTERTON, Graham
Výkupné pro krále

biog r afi e
KOSATÍK, Pavel;
KOLÁŘ, Michal
Jan Masaryk – Pravdivý příběh

Z angl. přel. R. Klimičková, Brno:
Host, 2017, 1. vyd., 464 s., váz.
349 Kč
Čtvrtý díl ze série o komisařce Katie
Maguirové. Komisařka pronásleduje
sériového vraha. Zdá se, že vraždy
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odkazují na Erinské velekrále, krutý
gang mučitelů a vyděračů. Jsou to
nebezpeční lidé. A aby Katie svedli ze
stopy, nezastaví se před ničím.
ISBN 978-80-7491-571-0

PROŠKOVÁ, Hana
Rýže po charvátsku. Stínová hra

Praha: Motto, 2017, 2. vyd., 296 s.,
váz. 269 Kč
Dva kriminální příběhy. Záhadné vraž‑
dy vyšetřují dva přátelé, malíř Horác
a kapitán Vašátko. Každý z nich svým
vlastním způsobem pátrá po pravdě –
Horác instinktivně, zkoumáním lidské
povahy, Vašátko naopak zcela racio‑
nálně sbírá fakta a dedukuje.
ISBN 978-80-267-0817-9

ROBERTSOVÁ, Nora
Srdcová dáma

Praha: Motto, 2017, 2. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Úspěšná spisovatelka Grace McCabe‑
ová si potřebuje odpočinout, a jede
proto do Washingtonu navštívit svou
spořádanou sestru, učitelku Kathle‑
en. Když ji jednoho dne nachází
zavražděnou, život se jí rázem obrací
vzhůru nohama.
ISBN 978-80-267-0816-2

h isto r ick é
rom ány
BAUER, Jan
Evangelium Máří Magdalény

h o ro ry
DARK, Jason
Yetti mezi námi

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2017, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Existuje yetti, tedy sněžný muž,
nebo ne? Co se mě týká, neměl jsem
vyhraněný názor, vlastně mi to bylo
jedno. Jenomže pak jsem mu jednoho
dne stál tváří v tvář, bohužel se tak
stalo poté, co už šestkrát vraždil…
ISBN 978-80-243-7525-0

h umo r
HURNÍK, Ilja
Muzikální Sherlock

Praha: XYZ, 2017, 2. vyd., 216 s.,
váz. 229 Kč
Příběhy založené na hypotéze, že
Sherlock Holmes byl nejen detektiv,
ale především houslový virtuóz. Jeho
muzikantskou vášní ale trpí hlavně
věrný společník Watson. Příběhy
s ironií, jemným inteligentním humo‑
rem a nádechem nostalgie.
ISBN 978-80-7505-595-8

korespondence
LUSTIG, Arnošt
Krásně jsem si početl. Korespondence s Otou Pavlem, maminkou
Terezií a sestrou Hankou

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Břeněk Malovec z Malovic je králem
Jiřím z Poděbrad vyslán do Turecka
coby vůdce diplomatického posel‑
stva. Když se dlouho nevrací, vydává
se jeho snoubenka, šlechtická dcera
Kateřina z Voračova, za ním...
ISBN 978-80-243-7448-2

Edit. P. Kotyk, S. Kotyková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 449 Kč
Kniha dopisů, koncipovaná jako
mezerovitá kronika života A. Lustiga
a jeho rodiny po odchodu do exilu
v roce 1968, přináší jedinečný výběr
autentických dokumentů a fotografií
vedle původních neupravovaných
strojopisů a rukopisů.
ISBN 978-80-204-4347-2

BERÁKOVÁ, Zora
Plný pohár vína. Tajná láska
v dobách české renesance

lite r atu r a
fak tu

Praha: Motto, 2017, 2. vyd., 272 s.,
váz. 269 Kč
Druhorozený syn císaře Ferdinanda
I. a Anny Jagellonské se zamiloval do
Filipiny Welserové z augsburského
patricijského rodu. Oženil se s ní, ale
pro celý svět musela zůstat starou
pannou, která se z dobroty srdce uja‑
la dětí odložených u bran kostela.
ISBN 978-80-267-0815-5

KLIMEČKOVÁ, Jana
Kočárová cesta

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 384 s.,
váz. 289 Kč
V historické próze sledujeme osudy
české dívky za vlády Marie Terezie.
Šestnáctiletá Markéta, dcera hajné‑
ho, se stává komornou kněžny Paa‑
rové a odjíždí s ní do Vídně. I díky své
kráse prožije milostný románek s bu‑
doucím majitelem výrobny kočárů...
ISBN 978-80-243-7451-2

ZÁVACKÁ, Irena
Šaty pro poutníky

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 289 Kč
Ijnet řeší složitou situaci jak v pra‑
covním, tak v osobním životě. Sapet‑
ra, dodavatel barviv na látky a druh
Ijnetiny nejlepší přítelkyně, je vězněn
v dalekém Mennoferu. A Kemnet,
otec Ijnetiny dcery, má stále zapově‑
zen vstup do Vesetu.
ISBN 978-80-243-7452-9

DRAHOTA, Jiří
Smrdíš

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 86 s.,
brož. 150 Kč
Chcete přestat kouřit? Možná vám
pomůže zkušenost jednoho z těch,
kterým se to úspěšně podařilo. Stačí
jen chtít změnit svůj život. Kniha
může posloužit i nekuřákům jako ide‑
ální dárek pro kuřáky a jejich blízké,
aby možná i oni našli svoji motivaci.
ISBN 978-80-7492-280-0

LEBL, Jan; BOUBLÍKOVÁ
JAHNOVÁ, Juliana
Endokrinologie v umění

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 100 s., brož.
Zajímavý pohled na významné
osobnosti z historie i kulturního
prostředí pohledem endokrinologů.
ISBN 978-80-7492-281-7

MIKETA, Kamil
Mapa úspěchu. 111 tajemství
firem, které změnily tvář české
ekonomiky

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
192 s., váz. 299 Kč
O tajemství úspěchu, ale i o často
strastiplné cestě na vrchol podnika‑
telského nebe, se s vámi v této knize
podělí 22 českých či u nás působících
společností, které patří mezi špičky
svého oboru.
ISBN 978-80-204-4352-6

bibliografie
ŠMUCLER, Roman;
HÁTLOVÁ, Petra
Nevěřte ani mně aneb Špinavé
triky i neuvěřitelné možnosti
estetické medicíny

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
384 s., váz. 349 Kč
Kniha je nejenom průvodcem po
novém a fascinujícím světě estetické
medicíny, ale unikátně radí čtenáři,
kde všude jsou na něj kladeny pasti,
které mohou vyjít draho nejenom
jeho kapsu, ale i zdraví.
ISBN 978-80-204-3123-3

po e z i e
ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana
Čáry draka

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 76 s.,
brož. 145 Kč
Druhá básnická sbírka I. Štětkářové
promlouvá o lidech a vztazích mezi
nimi, o posledních věcech člověka.
Zamýšlí se nad odvěkou otázkou,
co nastane „poté“. Okouzlena
přírodou a cestováním sděluje
osobitým způsobem své poznatky
a pocity.
ISBN 978-80-7345-502-6

poví d k y
FAULKNER, William
Růže pro Emilii. A Rose for
Emily

Z angl. přel. J. Schwarz, Z. Urbánek,
Praha: Garamond, 2017, 1. vyd.,
356 s., brož. 280 Kč
W. Faulkner, držitel Nobelovy
ceny, ve svých příbězích mistrovsky
vystihuje poměry amerického Jihu
a krutou realitu otrokářství i jeho
dozvuků.
ISBN 978-80-7407-327-4

próz a
VYCHODILOVÁ, Eva
Nora

Dobřichovice: Kava-Pech, 2016,
1. vyd., 136 s., brož. 138 Kč
Před lety rozkopnuté puzzle vyvo‑
lává otázky. Tak svíravé, že by bylo
možná lepší nechat skládačku už
navždy nedostavěnou. Jenže Kris‑
týna teď našla jeden z chybějících
dílků. A tak pátrá dál a slepuje
obraz svého dospívání vzpomín‑
kami...
ISBN 978-80-87169-77-3

př í b ě hy
BECKOVÁ, Karolína
Dotknout se duhy

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
320 s., váz. 249 Kč
Na konci duhy leží hrnec plný zlata…
Můžete být obyčejná Bětka, nebo
okouzlující Liliana, stejně se toho
zlata chcete dotknout… Změnit se,
vyloupnout se z kukly a… a vzlétnout!
Jedna kniha – dva příběhy.
ISBN 978-80-7236-922-5

STRUSKOVÁ, Eva
O čem se (ne)mluví

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 295 Kč
Příběhy mladých lidí s Downovým
syndromem, ve kterých otevřeně
vyjadřují své názory na lásku, přá‑
telství, práci, manželství a intimní
život, tedy na záležitosti, o nichž se
ve společnosti běžně nemluví.
ISBN 978-80-7345-511-8
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rom anti k a
BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Láska v Benátkách

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno:
Moba, 2017, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Když se Hubert bezhlavě řítil za Fan‑
ny, kterou si lord Ivenhoe najal jako
společnici na cestu, musel se neustále
držet za vozem, který ho nenechal
předjet. Ve voze seděla za volantem
Helena Allersová...
ISBN 978-80-243-7536-6

Bylo to jen dobrodružství?

Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno:
Moba, 2017, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Doktor Frank, krásná žena a osudný
omyl.
ISBN 978-80-243-7521-2

CLEMENSOVÁ, Barbara
Ráj pro Jenny

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Devítiletá Jenny je chytrá a chápavá,
sportuje a není „padlá na hlavu“, jak
sama říká. Když ji člověk náhodou
potkal, bylo docela zábavné si s ní
popovídat. Jenže jaké by to bylo,
kdyby ji měl mít člověk čtyři dny na
starosti?
ISBN 978-80-243-7533-5

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Paleta lásky

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Jutta Falknerová odložila unaveným
pohybem pero a vsunula dopis do
obálky. Chvíli na něj hleděla. Potom
chvatně vstala a s povzdechem jej
vsunula do kapsy. Přistoupila ke
svému pracovnímu stolu u okna, kde
zhotovovala své nákresy.
ISBN 978-80-243-7531-1

LONGINOVÁ, Jenny
Stačil pohled do očí

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Danielův červený kabriolet se hnal
prudkou rychlostí kupředu. Stále
ještě myslel na pohnutou výměnu
názorů se svými rodiči. Trvali bez‑
podmínečně na tom, aby zasnoubení
s Iris zrušil. Ale to vůbec nepřicházelo
v úvahu...
ISBN 978-80-243-7535-9

MAYBACH, Viola
Milí hosté – zlá krev

Z něm. přel. N. Kudrnáčová, Brno:
Moba, 2017, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
„Myslím,“ řekl Eckhart von Strieben
zamyšleně baronu Friedrichovi von
Kant, „že byste měli malému knížeti
koupit psa.“ Friedrich se na svého
hosta užasle podíval. Eckhart byl
podstatně mladší než on, což však
jejich přátelství nevadilo, naopak.
„Psa?“
ISBN 978-80-243-7528-1

PRINZOVÁ, Heide
Kousek štěstí

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč

Hezká Beatrice Hachfeldová má
hodně snů. Jedním z nich je stát se
Marianovou ženou a založit rodinu.
Ale právě tento sen se sotva kdy
uskuteční – Marian je ženatý a rozvod
nepřichází v úvahu.
ISBN 978-80-243-7524-3

VELDEN, Irene von
Alexandra má děťátko

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Zlatá růže, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Nedávno zavládlo velké rozhořčení.
Když chtěl padre Guillermo z Limy
vrátit na Rabenhorst drahocennou
monstranci: Fendler a jeho komplic
Paolo ji chtěli uloupit, ale Paolova
zrada přivedla Fendlera opět do
vězení.
ISBN 978-80-243-7519-9

WILD, Dunja
Darovaný život, darované štěstí

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2017, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Hezká Kristýna k sobě něžně tiskla
malého Tima. Pětiletému chlapci
v Nemocnici u sv. Michaela vyope‑
rovali slepé střevo a Kristýna se
zotavovala po transplantaci ledviny...
ISBN 978-80-243-7530-4

rom ány
COELHO, Paulo
Alchymista

Ilustr. P. Růt. Z portug. přel. P.
Lidmilová, Praha: Argo, 2016, takto
1. vyd., 204 s., váz. 198 Kč
Takřka pohádkové vyprávění o cestě
španělského pastýře za zakopaným
pokladem je zároveň výzvou k na‑
plnění vlastního osudu i poznáním
posvátnosti světa, v němž žijeme.
Největší brazilský bestseller v limi‑
tované edici.
ISBN 978-80-257-1218-4

COELHO, Paulo
Jedenáct minut

Ilustr. P. Růt. Z portug. přel. L.
Weissová, Praha: Argo, 2016, takto
1. vyd., 288 s., váz. 198 Kč
Venkovská dívka podepíše v Rio de
Janeiru s evropským podnikatelem
smlouvu, která jí má zajistit kariéru
tanečnice, když však pozná sku‑
tečné podmínky práce v ženevském
podniku, dá přednost svobodnějšímu
životu prostitutky...
ISBN 978-80-257-1217-7

COELHO, Paulo
Veronika se rozhodla zemřít

Ilustr. P. Růt. Z portug. přel. P.
Lidmilová, Praha: Argo, 2016, takto
1. vyd., 216 s., váz. 198 Kč
Mladá Slovinka Veronika se z omrze‑
losti nad stále stejným životem i z po‑
citu vlastní zbytečnosti rozhodne
spáchat sebevraždu. Když se pak do‑
zví, že má poškozené srdce a pomalu
umírá, probudí se v ní instinktivní
vůle k přežití...
ISBN 978-80-257-1219-1

FRÜHAUFOVÁ, Martina ;
WEBER, Daniel
Hledání bodu G

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Co všechno se může stát, když jste
rozvedená sexuoložka a vydáte
se sama autem na dovolenou?
Možná na benzinové stanici
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potkáte neznámého muže, který
stopuje. Rozhodnete se ho svézt,
posléze svést a společně prožijete
letní flirt.
ISBN 978-80-7505-596-5

HILLENBRANDOVÁ, Laura
Sázka na outsidera. Seabiscuit –
příběh dostihové legendy
Z angl. přel. J. Zelenka, Praha:
Romeo, 2017, 1. vyd., 312 s., brož.
328 Kč
Malý, nevzhledný a líný kůň Seabis‑
cuit (Suchar) měl to štěstí, že na něj
vsadili tři zcela odlišní muži. Příběh
o koni, o kterém se ve 30. letech
v USA psalo víc než o Hitlerovi,
Stalinovi a Mussolinim, se dočkal
i filmového zpracování.
ISBN 978-80-86573-55-7

JAKOUBKOVÁ, Alena
Manžel, který štěká, taky kouše

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Když šestnáctiletá Sonja otěhotní,
převrátí to život naruby nejen jí.
Pro rodiče je to tragédie a za dceřin
poklesek se stydí, takže ji záhy odklidí
k tetě do města na druhém konci
republiky, navíc ji přinutí, aby dítě
dala k adopci...
ISBN 978-80-243-7450-5

KREJČÍ, Ivan
Česká čtyřka aneb Všechno mělo
být jinak

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 560 s.,
váz. 369 Kč
Humorně laděný román o mladíkovi,
kterému osud nadělil jedno varle,
zadrhávání v řeči, a aby toho neměl
málo, i lásku ke stejnému pohlaví. Nic
z toho si nepřál, naopak vždy toužil
žít stejně jako ostatní heterosexuá‑
lové.
ISBN 978-80-7505-598-9

MACKOVÁ, Marie
Příběh staré šperkovnice

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 280 s.,
brož. 279 Kč
Po požáru kláštera a poutního koste‑
la v Králíkách je nalezena kazeta
se starými šperky. Avšak nálezce
záhy umírá. Komisař finanční stráže
Eduard Plischek zjišťuje, že jeden
z klenotů, rozpůlené zlaté srdce, pat‑
řil sestrám Magdě a Marii.
ISBN 978-80-243-7453-6

MAY, Peter
Útěk

Z angl. přel. F. Drlík, Brno: Host,
2017, 2. vyd., 400 s., brož. 239 Kč
Román o nenaplněných touhách
a o rozhodující, ale často ošidné roli
přátelství v našich životech. Je rok
1965 a pětice mladíků opouští své
domovy v Glasgow a míří do Londý‑
na s cílem prosadit se v hudebním
světě...
ISBN 978-80-7491-878-0

MORRISON, J. B.
Jedinečná dovolená Franka
Derricka, 82 let

Z angl. přel. J. Krollová, Brno: Moba,
2017, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Franku Derrickovi je 82 let. Má
potíže se zády, s neplacením účtů
a s otravnými sousedy. Frankova dce‑
ra Beth se v Americe trápí. A Frank
to tak v žádném případě nemůže
nechat – za každou cenu se musí
dostat do L.A.
ISBN 978-80-243-7454-3

OZ, Amos
Jidáš

Z hebr. přel. L. Bukovská, M. Fisher,
Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 249 Kč
Pětadvacetiletý Šmuel Aš je neu‑
těšenou rodinnou situací donucen
přerušit studium na univerzitě
a v domku na kraji Jeruzaléma dělá
za byt a stravu společnost chromému
panu Waldovi, se kterým vede debaty
o historii a politice.
ISBN 978-80-7432-769-8

PARKS, Adele
Jestli odejdeš...

Z angl. přel. D. Kelbelová, Ostrava:
Domino, 2017, 1. vyd., 464 s., váz.
349 Kč
Dokázal by ji milovat víc, než
nenávidí válku? Jestli odejde, bude
muset zabíjet, nebo bude sám zabit.
Jestli zůstane, bude uvězněn a možná
odsouzen k trestu smrti. Takto
bezútěšné jsou volby, před kterými
stojí talentovaný dramatik Howard
Henderson.
ISBN 978-80-7498-189-0

STUART, Keith
Kluk z kostek

Ilustr. M. Pospíšil, Praha: Plus, 2017,
1. vyd., 352 s., váz. 329 Kč
Alex svou ženu Jody miluje, ale zapo‑
mněl, jak jí to dát najevo. Zbožňuje
i svého autistického syna, ale ani
za mák mu nerozumí. Sam je plný
překvapení a svět je pro něj há‑
danka, kterou bez pomoci nedokáže
rozluštit.
ISBN 978-80-259-0612-5

rom ány
pro ž e ny
BENKOVÁ, Jana
Čistá láska

Ze sloven. přel. O. Dobríková, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 248 s., váz.
249 Kč
Líza bydlí se svou sestrou, provozují
rodinnou cukrárnu, kterou zdědily.
Finanční tíseň však Lízu donutí při‑
jmout druhé zaměstnání ve městě.
Odpálkuje Patrika, nápadníka ze
sousedství, a po uši se zamiluje do
záletnického šéfa Romana.
ISBN 978-80-243-7449-9

roz h ovo ry
CZENDLIK, Zbigniew;
ZAHRADNÍKOVÁ, Markéta
Postel, hospoda, kostel

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 278 s.,
váz. 298 Kč
Není kněz jako kněz – Z. Czendlik
je toho skvělým důkazem. Knižní
rozhovor vám dá nahlédnout do
soukromí jednoho pozoruhodného
muže. Zjistíte, jak vnímá mezilidské
vztahy, život i Boha.
ISBN 978-80-257-1918-3

RETKOVÁ, Marie
Křeslo pro Fausta 2016

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 157 s.,
brož. 190 Kč
Patnáctý díl tištěné podoby oblí‑
bených rozhovorů z Faustova domu
přináší portréty devíti mužů, kteří
ve svých oborech představují špičku
a současně nabízejí bez adorace sebe
sama to podstatné ze svých životních
a profesních příběhů.
ISBN 978-80-7492-284-8

bibliografie
sci-fi; fantasy
LUKAS, Leo
Tajemství Enthonů

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2017, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Kantiran porušuje tabu – a musí se
postavit revizorovi.
ISBN 978-80-243-7518-2

th r i lle ry
CROSS, Neil
Pohřeb

Z angl. přel. A. Neuman, Brno:
Moba, 2017, 1. vyd., 224 s., váz.
279 Kč
Nathan nikdy nezapomněl na nejhorší
noc svého života, kdy náhle a strašlivě
zemřela mladá žena. Jenom on a Bob,
jeho starý známý, vědí, co se tehdy do‑
opravdy stalo, a míní to tak nechat. Ale
o mnoho let později jsou staré rány
znovu otevřeny...
ISBN 978-80-243-7445-1

KEPLER, Lars
Playground

Ze švéd. přel. K. Kloučková, Brno:
Host, 2017, 2. vyd., 439 s., brož. 239 Kč
Co se stane během těch vzácných vteřin,
kdy se zastaví srdce? Jasmin Pascalová
Andersonová má hodnost poručíka
švédské armády. Během mise NATO
v severním Kosovu se její jednotka
ocitne v boji. Jasmin je těžce zraněna...
ISBN 978-80-7491-879-7

KERR, Philip
Modlitba

Z angl. přel. R. Zítko, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 360 s., váz. 358 Kč
Psychologický thriller ze současnosti.
Co když Bůh existuje, ale je zlý?
Houstonský agent FBI Gil Martins
prochází už nějaký čas krizí víry, a roz‑
hodně ho z ní nedostane série vražd,
které se odehrávají ve městě a okolí.
ISBN 978-80-257-1751-6

v z pom í n k y
BARTA, Rudolf
Ručičky věžních hodin

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 384 s., brož. 299 Kč
Bartova kniha je veletokem vyprávění
se zřetelnou spodní linkou bluesové
poezie, popisující jak úspěšná údobí,
tak strmé pády. Není jen osobní
kronikou, ale svědectvím o životě celé
jedné generace.
ISBN 978-80-7422-556-7

HAŠKOVÁ COOLIDGE,
Eliška
Pět amerických prezidnetů,
česká babička a já

Praha: Mladá fronta, 2016, 2., zde 1.,
dopl. a rozšíř. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Vzpomínky významné Češky, která se
dokázala prosadit jak ve vrcholném
politickém prostředí v USA, kde
dlouho pracovala jako zvláštní asi‑
stentka pěti amerických prezidentů,
tak po revoluci i v bývalé vlasti.
ISBN 978-80-204-3968-0

RUFIN, Jean-Christophe
S leopardem v patách. Zápisky
lékaře nomáda

Z franc. přel. M. Pokorný, Praha:
Prostor, 2017, 1. vyd., 264 s., brož.
297 Kč
Autor Nesmrtelné túry do Composte‑
ly (Prostor 2015) se v knize ohlíží

za zákrutami vlastního života a za‑
chycuje je se stejným vtipem, umě‑
ním zkratky a neokázalou hloubkou.
ISBN 978-80-7260-343-5

weste r ny
KIRBY, John
Říkali mu Tygr z Tulsy

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Shattuck jel pomalu k břehu řeky.
Vedle mrtvého koně tam klečel muž.
Bylo horko. Zdálo se, že muž je na
konci svých sil. Shattuck zastavil
svého šedáka. „Mohu vám pomoct,
pane?“ Muž se bleskově otočil.
V pravé ruce držel revolver...
ISBN 978-80-243-7538-0

KIRBY, John
Ten silnější

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Mocný Big Dan Brewster přinutil
kovboje Franka McRea, aby se plazil
prachem Main Street, a pak ho bičem
vyhnal z města. To bylo před 5 lety
a jméno McRea bylo v Escalante
téměř zapomenuto. Potom se však
Frank McRea objevil znovu...
ISBN 978-80-243-7527-4

MURPHY, Bill
Hráč a jeho pomsta

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Tom Hulligan udělal v Prescottu
chybu – velkou chybu. Platil zlatými
nuggety, které našel v údolí Tonto.
A po tom zlatu zatoužili všichni
desperáti z kraje. Tom Hulligan už se
na svůj claim nevrátil.
ISBN 978-80-243-7520-5

SCOTT, William
Nezvěstný bratr

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Wyatt Hastings seskočil ve dvoře
nájemní stáje ze sedla. Byl zaprášený
a zpocený a jeho pohyby byly jakoby
neobratné. Vzal koně za ohlávku
a vedl ho do vrat. Ve stáji vládlo
pološero. Přivítal ho pach koňského
hnoje...
ISBN 978-80-243-7534-2

SCOTT, William
Noc odplaty

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Jeff Stirling byl ovládán nenávistí.
Před třemi lety ho dostihl trestní
oddíl z Bergeru, zajal ho, a on skončil
před soudem v Amarillu, který ho po‑
slal na deset let do Fort Davis.
ISBN 978-80-243-7522-9

UNGER, G. F.
Black Lady

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, G. F. Unger – nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
Když ji Oven Quaid v herně uviděl,
nevěřil svým očím. Byla to pře‑
krásná žena z jeho snů – Samanta
Donovanová, kterou přezdívali
Black Lady. Oba hned vycítili, že
patří k sobě a jejich láska jim vydrží
navždy. Bohužel osud zasáhl jinak...
ISBN 978-80-243-7539-7
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UNGER, G. F.
Cincaid

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Smyslem mého života určitě nebylo
udržovat slabé naživu. Moje cesty
byly příliš drsné, viděl jsem za‑
hynout příliš mnoho slabých, abych
mohl souhlasit s tím, že se pro ně
silní obětují. Dnes vím, že to bylo
špatně...
ISBN 978-80-243-7537-3

UNGER, G. F.
Kolt na prodej

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Měl jsem za sebou dlouhou, horkou
a prašnou cestu. První, co jsem
potřeboval, bylo studené pivo. A tak
jsem šel do nejbližší špeluňky, pro‑
tože na slušný saloon jsem už neměl
peníze...
ISBN 978-80-243-7523-6

UNGER, G. F.
Larry nezůstal sám

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Zůstal stát hned u vchodu a rozhlížel
se. Ostrým pohledem klouzal po
stolech a prohlížel si hosty. Viděl
jsem, že ten muž postřehl během
zlomku vteřiny víc podrobností než
průměrný člověk za několik minut.
Když mě spatřil, vykročil...
ISBN 978-80-243-7532-8

UNGER, G. F.
Ranč Santa Verde

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Byla to překrásná krajina, sevřená
mezi Pecos River a Rio Grande.
V jejím středu se zvedaly Guadalupe
a Davis Mountains. A pořádný kus
této požehnané země patřil jemu.
Zatím sice jen na papíře, ale brzy se
jej určitě ujme doopravdy...
ISBN 978-80-243-7526-7

WARNER, Hal
Kilrainovo město

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Rančerovi Josuovi Wardovi se zhrou‑
til svět, když jednoho dne na jeho
pastviny dorazili osadníci. Ti si ná‑
rokovali půdu pro sebe – a dokonce
na ni měli vlastnickou listinu. Ward
se tak dozvěděl, že jeho půdu prodal
osadníkům nějaký Kilraine.
ISBN 978-80-243-7529-8

literatura pro děti
a mládež
dete k tivn í
př í bě hy
HORÁKOVÁ, Pavla
Tajemství Hrobaříků. První detektivní příběh party Hrobaříků

Ilustr. J. Gruml, Praha: Argo, 2016,
1. vyd., 268 s., váz. 298 Kč
Dětská detektivka je zasazená do taju‑
plného prostředí rozlehlých Olšanských
hřbitovů v Praze. Právě tady se seznámí
pětice kluků a holek ze sousední čtvrti.
Členové party Hrobaříků netuší, že je
spojuje jedno prastaré tajemství, které
se hřbitovy souvisí.
ISBN 978-80-257-1820-9
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LEGO® Nexo Knights™ – Útok
kamenných příšer!

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč
Království Knighton je opět v nebezpe‑
čí. Tentokrát jej ohrožuje Mrak Mon‑
strox – padouch, který je v páchání zla
naprostým profesionálem. Spoj síly s tý‑
mem rytířů a pomoz jim v této dobro‑
družné knize zvítězit v impozantní bitvě.
ISBN 978-80-251-4855-6

kom i k sy
GROOT, Bob de
Leonardo 10 – Souboj géniů

Ilustr. Turk, Praha: CooBoo, 2017,
1. vyd., 48 s., brož. 149 Kč
Do vesničky, kde žije a bádá Leo‑
nardo se svým sluhou, přichází nový
vynálezce Albert Veliký. Chce se tu
též usadit, ale jak vidno, dva kohouti
na jednom smetišti se nesnesou
a začnou spolu bojovat pomocí svých
bláznivých vynálezů.
ISBN 978-80-7544-266-6

le po r e l a
Pět malých káčátek

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 10 s.,
149 Kč
Mamince kachně se někam zatoulalo
pět nezbedných káčátek. Pomůžete jí
je najít a spočítat? Interaktivní leporelo
pro nejmenší pomáhá rozvíjet řečové,
početní a motorické dovednosti.
ISBN 978-80-253-2984-9

Pět roztomilých koťátek

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 10 s.,
149 Kč
Pět roztomilých koťátek si hraje
s maminkou kočkou na schovávanou.
Pomůžete jí malé neposedy najít
a spočítat? Interaktivní leporelo pro
nejmenší pomáhá rozvíjet řečové, po‑
četní a motorické dovednosti.
ISBN 978-80-253-2983-2

Nate je zamilovaný do Ruby. Když ale
jeho spor s Randym Betancourtem
pronikne do školního časopisu, hrozí
mu něco mnohem horšího, než že
bude muset zůstat po škole! Zvládne
to? A přinese každoroční zápas
v bahnění vítězství nebo porážku?
ISBN 978-80-7544-269-7

pro
př e dško l ák y
HEGEROVÁ, Vendula
Dinohrátky s Dinkou a Sofíkem

Ilustr. V. Hegerová, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 64 s., brož. 129 Kč
Dinohrátky provedou děti jarem,
létem, podzimem i zimou. Hlavní
hrdinové Dinka a Sofík zažijí spous‑
tu dobrodružství. Zábavné úkoly,
omalovánky, komiksy i hry nadlouho
zabaví malé předškoláky i všechny
fanoušky veselých dinosaurů.
ISBN 978-80-264-1375-2

pro ško l ák y
GIFFORD, Clive
Tohle není věda. Knížka aktivit,
kterou úča nesmí vidět

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
96 s., brož. 229 Kč
Věda a umění se vzájemně nevylučují
– jen sis toho možná ještě nevšiml!
Vstup do světa vědy a užij si spoustu
zajímavých aktivit. Nakresli si vlastní
optické klamy nebo miniaturní film,
zjisti, co máš v těle za kosti, podívej
se, jak vypadá pavouk...
ISBN 978-80-251-4832-7

NASTOUPILOVÁ, Dita
Dysgrafie

po hád k y

Ilustr. M. Vydrová, Praha: Fragment,
2017, 1. vyd., 32 s., brož. 99 Kč
Pestré aktivity pro děti mladšího
školního věku, které se zatím s tužkou
či perem příliš nekamarádí. Nácvik
jednotlivých uvolňovacích cviků je pro‑
pojen s tvořivými činnostmi, které děti
zaujmou, a práce je proto bude bavit.
ISBN 978-80-253-3083-8

VANĚČEK, Michal
Ztracený cirkus

NASTOUPILOVÁ, Dita
Dyslexie

pro d ívk y

př í bě hy

LEGO® Friends – Ahoj, městečko
Heartlake!

McCALL SMITH, Alexander
Škola pod plachtami

pro m l ád e ž

sci-fi; fantasy

PEIRCE, Lincoln
Velkej frajer Nate 8

BEATTY, Robert
Serafina a čarodějná hůl

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Tři klauni tak dlouho brblají nad svou
klaunskou prací v cirkuse, až jim jedno
ho dne vítr a osud seberou cirkusový
stan a ten zmizí, kdo ví kde. Pohádka
o tom, že peníze nejsou všechno a ne
mohou nikdy nahradit věrné přátelství.
ISBN 978-80-7345-501-9

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč
Městečko Heartlake skrývá spoustu
míst, kde se Andrea, Mia, Ema,
Stephanie a Olivia mohou věnovat
svým koníčkům, hrát si s mazlíčky
a trávit společně čas. Přečti si o tom,
co holky baví, mrkni na roztomilý
komiks, vyřeš úkoly a aktivity.
ISBN 978-80-251-4856-3

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 199 Kč

Ilustr. M. Vydrová, Praha: Fragment,
2017, 1. vyd., 32 s., brož. 99 Kč
Pestré aktivity pro děti 2. až 3. roční‑
ků ZŠ, které mají potíže se čtením.
Prvotní činností je práce s obrázky,
která rozšiřuje slovní zásobu. Ve
druhé fázi se pracuje s krátkými pří‑
běhy, na které jsou navázány úkoly.
ISBN 978-80-253-3076-0

Ilustr. I. McIntosh, Praha: Fragment,
2017, 1. vyd., 208 s., váz. 249 Kč
Školu, do které chodí sourozenci Ben
a Fee, by jim jistě kdekdo záviděl. Je
totiž na moři, na palubě plachetnice
jménem Tobermory! Jednoho dne
se u lodi objeví filmový štáb a Ben
dokonce dostane nabídku zahrát si ve
filmu jako komparzista.
ISBN 978-80-253-3078-4

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 329 Kč

bibliografie
Serafina porazila muže v černém
plášti a zjistila, že není obyčejnou
dívkou, ale napůl šelmou. Když na
dům začnou útočit zlověstná zvířata,
je Serafina jediná, kdo se jim může
postavit. Kdo za těmi útoky stojí?
ISBN 978-80-7544-265-9

BLADE, Adam
Narga, mořská nestvůra – Beast
Quest (15)

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 149 Kč
Tom, Elena, hřebec Bouřlivák a vlk Še‑
divák se vydávají na další záchrannou
výpravu. Jejich dobrý ochránce
Sepron, mořský plaz, skomírá kdesi
ve vodách Černého oceánu, temných
a neprůhledných jako inkoust...
ISBN 978-80-00-04586-3

BUTLEROVÁ HILLESTAD,
Dori
Strašidelná knihovna – Ztracený
duch
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož. 149 Kč
Kaz není obyčejný kluk, je to duch.
Jednoho dne přijde silný vítr a odvane
ho pryč od jeho rodiny. Zanese ho do
vzdálené knihovny, kde potká Klárku
– holčičku, která ho jako jediná vidí!
Klárka se chce stát detektivem...
ISBN 978-80-253-3077-7

HIDALGO, Pablo
Star Wars: Rogue One – Velký
obrazový průvodce

Ilustr. K. Remillard, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 200 s., váz. 599 Kč
Kompletní obrazový průvodce ob‑
sahuje podrobné profily jednotlivých
postav, komentované průřezy vozidel
i jednotlivých prostředí, ve kterých
se příběh odehrává, a nechybějí ani
záběry ze samotného filmu.
ISBN 978-80-264-1370-7

LEGO® Batman – Chaos v Gotham City!

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč
Vítej v Gotham City… Najdeš tu akci,
dobrodružství a někoho, komu se
říká Temný rytíř! Rád nosí černou
a žlutou a jako jediný může zabránit
Jokerovi™, aby převzal vládu nad
městem! A jak se jmenuje? To je jasné
– přeci Batman™!
ISBN 978-80-251-4848-8

LEGO® Batman – Jsem Batman!

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
64 s., brož. 199 Kč
Jsem Batman™! A rozhodl jsem se,
že pro své největší fanoušky začnu
psát svůj deník. Protože moji fanoušci
nejsou jen tak ledajací… mám ty nejlepší
fandy na světě! Protože jsem Batman
a vy, moji fanoušci, jste prostě boží.
ISBN 978-80-251-4854-9

ROTHOVÁ, Veronica
Čáry života

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 424 s.,
váz. 299 Kč
Ve světě, kde vládne násilí a právo
silnějšího, kde mnozí trpí, má každý
člověk zvláštní dar. Akos a Cyra jsou
pro ten svůj zneužíváni. Cyra má dar
bolesti a její bratr, tyran, vládnoucí
celému válečnickému národu, použí‑
vá její sílu k tyranizování nepřátel.
ISBN 978-80-7544-267-3

SCHWABOVÁ, Victoria
Můj anděl strážný: Poslední přání

z n o v i n e k k 13 . 2 . 2 0 17 19 8 t i t u l ů
Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 199 Kč
Třetí díl trilogie. Aria je ta nejlepší
kamarádka na světě, je totiž anděl
strážný! Aby si vysloužila křídla, která
každý správný anděl musí mít, má za
úkol pomoci třem různým dívkám.
Dvě z nich už jsou šťastnější, třetí
ještě zbývá...
ISBN 978-80-00-04581-8

THORPEOVÁ, Kiki
Víly Nevíly: Špetka kouzla

Ilustr. J. Christyová, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 128 s., váz. 229 Kč
Ve čtvrti se chystá velká letní slavnost
s pekařským bazarem. Když Mie
přijdou na pomoc víly, změní se pů‑
vodní pekařské plány v nápad vyrobit
drobounké vílí dortíky. Dokáže Mia
dokončit úkol i bez jejich pomoci?
ISBN 978-80-264-1040-9

vysokoškolská
skripta; učebnice
dan ě
MÜLLEROVÁ, Libuše;
SKÁLOVÁ, Jana
Daně v účetnictví ČR. Příklady
a testy pro výuku předmětu
1FU350

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 132 s., brož. 102 Kč
Publikace je určena pro cvičení na
kurzu Daně v účetnictví ČR a konci‑
pována jako pracovní sešit sloužící
potřebám výuky. Obsah pokrývá
probíranou látku od účetní a daňové
legislativy, výpočty a pochopení
splatné a odložené daně ad.
ISBN 978-80-245-2160-2

SKÁLOVÁ, Jana
Daně v účetnictví v ČR II. Příklady pro výuku předmětu 1FU408
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 112 s., brož. 99 Kč
Skripta jsou určena posluchačům
magisterského kurzu Daně v účetnic‑
tví II a jsou koncipovány jako pra‑
covní sešit sloužící potřebám výuky.
Publikace obsahuje příklady a otázky
určené k procvičení problematiky na
cvičeních.
ISBN 978-80-245-2176-3

d ivadlo
BANU, Georges
Nepodrobený herec

Z franc. přel. J. Goriaux Pelechová,
Praha: AMU, 2016, 1. vyd., 172 s.,
brož. 249 Kč
Co určuje jedinečnost konkrétního
herce? V čem spočívají jeho zdroje
a kde čerpá své prostředky? A proč
nás tolik fascinuje? Autor se soustředí
na herectví posledních desetiletí a na
fenomén výjimečných herců, herců
nepoddajných a nepodrobených.
ISBN 978-80-7331-403-3

MACKOVÁ, Silva
Divadlo a výchova

Brno: JAMU, 2016, 1. vyd., 258 s.,
brož. 143 Kč
Autorka souhrnně zpracovává
problematiku historického vývoje
a současnosti oboru Divadlo a vý‑
chova.
ISBN 978-80-7460-101-9

RIEGER, Lukáš
Cesty k herecké pedagogice

Ilustr. B. Jůza, Brno: JAMU, 2016,
Cesty k herectví, 1. vyd., 128 s., brož.
96 Kč
Publikace je strukturovaným promýš‑
lením obsahu a smyslu vysokoškolské
pedagogiky herectví, založeným na
reflexi vlastní zkušenosti z let 1996
až 2003.
ISBN 978-80-7460-104-0

e ko n om i e
STARÁ, Dana;
URBÁNKOVÁ, Erika
Vybrané kapitoly z obecné
ekonomie

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 84 s., brož. 91 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2731-3

e ko n om i k a
HORVÁTOVÁ, Marie
Ekonomické texty v ruštině pro
studenty VŠE

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 96 s., brož. 216 Kč
První ze 4 dílů pomůcek určených
zejména pro studenty VŠE, kteří
zvolili ruštinu jako hlavní jazyk
a budou se systematicky připravovat
ke složení souborné zkoušky, popř.
zkoušky na mezinárodní certifikát
z ruštiny jako jazyka obchodní ko‑
munikace.
ISBN 978-80-245-2151-0

o bch o d
BERKOVÁ, Kateřina;
KRÁLOVÁ, Alena
Simulation of Business Activities
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 102 s., brož. 232 Kč
Skripta v angličtině.
ISBN 978-80-245-2177-0

pr ávo
KNĚŽICKÁ, Šárka;
TEPPEROVÁ, Jana
Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU. Pravidla pro
určení příslušné legislativy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 70 s., brož. 187 Kč
Cílem skript je přiblížit studentům
technickou oblast koordinace soci‑
álního zabezpečení a usnadnit jim
tím pochopení principů koordinace
a dalších souvislostí.
ISBN 978-80-245-2167-1

př í ručk y
SVATOŠOVÁ, Libuše a kol.
Systém studia a přijímací řízení
– Bakalářské obory PEF ČZU
v Praze 2017/2018

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 67 s., brož. 30 Kč
Informace o systému studia a přijí‑
macím řízení.
ISBN 978-80-213-2727-6

stud i e
DVOŘÁK, Karel;
ŘÍHA, Richard
Analýza odborného textu –
současný jazyk a výstavba
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jazykových projevů v současné
době

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2017, Studijní text, 1. vyd., 47 s.,
brož. 135 Kč
V publikaci je sledován vztah mezi
myšlením a vyjadřováním studen‑
tů. Bylo přihlédnuto k syntaktické
a kompoziční stránce, k náležitému
vyjadřování syntaktických vztahů.
Pozornost byla věnována četbě jako
hierarchii dovednosti.
ISBN 978-80-7556-014-8

účetn ic t ví
ČERMÁKOVÁ, Helena
Cvičení z teorie účetnictví

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 3. vyd., 181 s., brož. 116 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2733-7

KUCHAŘOVÁ, Ivana
Příklady a cvičné testy z účetnictví pro podnikatele
Praha: Česká zemědělská univerzita,
2017, 1. vyd., 187 s., brož. 161 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2724-5

ve ř e j ná
spr áva
ERNEKER, Jaroslav;
PÁNA, Lubomír
Systémové aspekty veřejné
správy

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2017, Studijní text, 2. dopl. vyd.,
117 s., brož. 240 Kč
Autoři publikace chtějí přispět
k poznání podstaty rozvojových
procesů v území státu z pohledu
jejich regionálních, ekonomických,
sociálních i kulturních charakteris‑
tik a postihnout význam a úlohu
veřejné správy.
ISBN 978-80-7556-015-5

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

ZELENKA, Vladimír;
ZELENKOVÁ, Marie
Konsolidovaná účetní závěrka.
Příklady a úkoly k procvičení

Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Nakladatelství Oeconomica, 2016,
2. přeprac. vyd., 212 s., brož. 218 Kč
Skriptum zahrnuje zejména příkla‑
dy a případové studie, které jsou
probírány na cvičeních uvedeného
předmětu, dále příklady, které po‑
slouží studentům k jejich samostatné
přípravě, základní předepsanou lite‑
raturu daného kurzu.
ISBN 978-80-245-2161-9

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.

Soutěž o knihu
Pierra Franckha
z nakladatelství ANAG
Pierre Franckh
7 úspěšných pravidel
k získání
vysněné postavy

Soutěžní otázka:
V kterém roce vyšla v nakla‑
datelství ANAG kniha Jak si
správně přát – 7 pravidel,
jak uskutečnit své sny?
a) 2007
b) 2008
c) 2009
Odpovědi najdete na www.anag.cz
a zasílejte na adresu: knizni.novinky@volny.cz
do 28. února 2017, vylosujeme 2 výherce

Prozkoumejte
prehistorii
na velkých
rozkládacích
mapách
nabitých
obrázky

Detektivka
s tajuplnou atmosférou
severního Norska
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320 stran
419 Kč
brož.
obj. kód 5703

408 stran
389 Kč
brož.
obj. kód 5705

472 stran
429 Kč
brož.
obj. kód 5694

368 stran
379 Kč
brož.
obj. kód 5711

352 stran
389 Kč
brož.
obj. kód 5695

632 stran
669 Kč
krouž. obj. kód 5700

304 stran
399 Kč
brož.
obj. kód 5707

1152 stran
579 Kč
brož.
obj. kód 5699

336 stran
99 Kč
brož.
obj. kód 5693

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

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

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná, 408 stran, 339 Kč

vázaná, 232 stran, 399 Kč

vázaná, 136 stran, 249 Kč

vázaná, 272 stran, 489 Kč

flexo vazba, 240 stran, 299 Kč

brožovaná, 128 stran, 69 Kč

brožovaná, 256 stran, 69 Kč

brožovaná, 112 stran, 199 Kč

brožovaná, 140 stran, 199 Kč

brožovaná, 136 stran, 199 Kč

brožovaná, 144 stran, 199 Kč

brožovaná, 140 stran, 199 Kč

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

NABÍDKA VYDAVATELSTVÍ AKCENT

HLEDÁME AUTORY CESTOPISNÝCH KNIH.
KONTAKT: tel. 568 844 553, 568 842 815; e-mail: akcent@vydavatelstviakcent.cz; www.facebook.com/knihyakcent;

www.vydavatelstviakcent.cz
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Historická detektivka
z prostředí Byzantské říše

Panajotis Agapitos
Ebenová loutna
Květen 832. V kapadocké Kaisareji to vře. Arabové chystají povstání, mniši jsou vesměs heretickými uctívači ikon, obchodníci
s bílým masem prodávají dívky
na trzích s otroky. Po vraždě dcery
soudce se ujímá vyšetřování byzantský hodnostář Leon.
Váz., 280 s., 288 Kč

Stařena jí vložila pohár do levé ruky a pomohla
jí vypít celý jeho obsah. Chuť nápoje připomínala mátu, kterou Theoktiste každý den zalévala
v otcově zahradě.
„Kde je moje chůva?“
„Netrap se, holčičko. Ráno budeš zase v její náruči,“ uklidnila ji stařena a začala jí opatrně rozepínat kaftan. „Teď si musíš trochu odpočnout.
Nechceš přece, aby tě chůva viděla unavenou.“
Poklekla před Eufrosynou, rozepnula poslední
knoflíky a rozevřela kaftan. Pod ním se objevilo
volné, jednodílné spodní prádlo z měkkého lnu.
Vyzula jí i plstěné boty a dívka stanula na zemi
bosá. Stařena vstala, položila ruce na teplé dívčí
tělo, stáhla rozepnutý kaftan dozadu a nechala
jej sklouznout na zem. Prohlížela si dívku téměř
s nábožnou něhou.
Třináctiletá Eufrosyne byla opravdová krasavice.
Její husté vlasy krásně voněly. Její obličej s mandlovýma očima a smyslnými rty tvořil dokonale
symetrický celek. Dlouhý krk se nádherně klenul
nad měkkými, zakulacenými rameny. Pod spodním prádlem se rýsovaly cudné křivky prsou
a měkké slabiny. Ploché bříško zdůrazňovalo
kudrnaté ochlupení mezi krásně tvarovanými
stehny. Jedinou ozdobou tohoto dokonalého těla
byl zlatý amulet visící na mladistvé hrudi.
Stařena ji uchopila za ramena a otočila ji ve své
náruči. Až v tom okamžiku dívka ztratila z očí
pohled té zvláštní ženy, která se teď ocitla za ní.
Až v tom okamžiku spatřila obrovského muže,
který stál nehnutě a tiše před závěsem vedoucím
do ložnice.

Jeho svalnaté tělo zakrývala jen krátká vojenská
košile a volné kalhoty přepásané šňůrou. Zápěstí měl pevně omotána koženými pásky. Dlouhé
tmavé vlasy mu padaly na ramena. Čelo, oči a polovinu obličeje zakrývala kožená škraboška, taková, jaké někdy nosí bulharští zápasníci v hipodromu v hlavním městě. Zpoza škrabošky svítily
chladné oči. Přestože se ani nepohnul, jeho tělo
vyzařovalo obrovské napětí.
„Pane,“ oslovila ho stařena a odmlčela se. „Přivedla jsem ti pannu, o kterou jsi žádal.“ Napětí
sálající z muže se přeneslo do těla dívky, ale ta
neměla sílu křičet. Napřáhl k ní pravou ruku.
„Vítej, má paní,“ řekl s drsnou vřelostí.
Zvedl rychle závěs a vtáhl ji dovnitř. Těžká látka
se se zašustěním vrátila na své místo. Stařena stojící uprostřed pokoje se pomalu otočila a poklekla. Dotkla se čelem podlahy, napřáhla ruce před
sebe a rozevřela červené dlaně a začala potichu
zpívat pomalou melodii ve zvláštním jazyce.
První Eufrosynin výkřik byl hluboký a chraptivý.
Druhý se vznesl do výše jako vyděšený pták, ale
uprostřed se náhle přerušil. Ze setmělé ložnice
bylo slyšet nohy tažené po zemi, tření látky i těl
o sebe. Drobné pěsti se pokoušely vzdorovat
a tloukly do všeho, na co narazily. Náhle se ozval
suchý zvuk lněné látky trhané vedví jako bič,
který se zarývá do masa, nebo jako nečekaný
blesk, jenž v tichu prořízne letní oblohu.
[Ukázka z knihy]

Více o knize www.ivysehrad.cz

novinky nakladatelství
Li Č’-Čchang
SEDNI SI A NEDĚLEJ NIC

ANCH BOOKS
Kniha uvolnění

Proč nejsme nikdy spokojení? Proč trpíme
stresem a napětím? Proč sníme o tom, že budeme krásnější, mladší či chytřejší? Proč se
chceme bavit, být bohatí a bez velkých oklik
nalézt svou vlastní cestu? Co je to štěstí? Na
všechny tyto otázky má Li Č’-Čchang jednoduchou odpověď: „Sedni si a nedělej nic.“
Li Č’-Čchang učí až překvapivě snadnému
umění – lehkosti bytí a uvolněnosti. Jednoduché cviky vám pomohou nalézt v sobě
vnitřní klid a rozpustit tělesné i duševní na-

Kerstin Simoné
Thovt, křišťálová čakra

pětí. Cviky vycházejí z tisíciletých technik
slavných mistrů. Mistr Li je pokračovatelem
tohoto kdysi tajného umění své rodiny ve
dvacáté první generaci. V jeho sedmi lekcích
objevíte lehkost bytí prastarých učení Dálného východu. Už pouhým prolistováním
vám bude tato jednoduchá knížka sympatická. Uvědomíte si, že k tomu, abyste dosáhli
vnitřní pohody, nemusíte nevyhnutelně tělesně dřít. Naučíte se vědomě cítit, „myslet
břichem“ a „ukládat štěstí“.

Otevření vesmírné brány k nejvyšší energii ve vás

kerstin simoné

Thovt, učenec mezi egyptskými bohy, inkarnovaný také do postavy Herma Trismegista,
byl otcem tajné moudrosti a astrologie i objevitelem alchymie.

křišťálová čakra

ANCH BOOKS

THOVT

Jeho další kniha čtenářům představuje nové
energetické centrum člověka – čakru jednoty Ta vychází z již existujícího čakrového

Hans Rath
ĎÁBEL JE TAKY JENOM ČLOVĚK
Hans Rath

Ďˇ
Dábel

Román

ANCH BOOKS

je taky jenom
Ďˇ Ďˇ
clovek

systému a v současné době se v nás rozvíjí.
Zvyšuje naše vibrace a urychluje energetickou proměnu. Všechny tyto procesy směrují
ke zdokonalení struktury DNA a stabilizaci
merkaby, našeho osobního světelného těla.
Díky tomu můžeme dosáhnout souladu
s frekvencemi nadcházející éry lidstva.

S knížetem pekej jsou samé problémy

„Ďábel, který se nejprve musí převléknout
za ďábla, aby lidi přesvědčil, že je skutečně ďábel, má podle mého názoru značné
problémy s identitou,“ prohlásím. „Možná
dokonce rozvinutou krizi identity.“
Auerbach se zasměje, ovšem poněkud
zdrženlivě.
„A proč bych měl mít krizi identity?“
„To netuším. Ke klasickým důvodům patří
změna povolání nebo změna náboženství či
světonázoru.“
„Děláte si legraci?“ táže se Auerbach. „Já

jsem ďábel! Nemůžu změnit ani povolání,
ani náboženství, ani světonázor.“
„A proč ne?“ vyzvídám.
„Jak si to představujete, Jakobe? Mám si
otevřít obchod s pleteným zbožím a ve
volném čase předčítat sirotkům pohádky,
nebo co?“
„Chtěl byste si otevřít obchod s pleteným
zbožím?“ zajímám se.
„Ne! Jistěže ne!“ zvolá Auerbach. „Jsem
satan! Kníže pekel! Žádný zatracený prodejce pleteného zboží!“

Jakob Jakobi je psychoterapeut. Ovšem ne jen tak ledajaký, kdepak, vždyť se v předchozím románu „A Bůh pravil:
Musíme si promluvit!“ setkal se samotným Bohem. A tak se Jakob nestačí divit, když se za jeho dveřmi zničehonic
objeví jistý Anton Auerbach, tvrdí, že je ďábel a ještě ke všemu hodlá koupit Jakobovu duši. Jakob na takový obchod
samozřejmě nehodlá přistoupit. Je přesvědčený, že Auerbach trpí bludy a že ho může vyléčit. Tato výbušná konstelace
se stane základem jejich obchodního vyjednávání a značně neobvyklého poznání sebe sama.

přečtěte si první díl úsměvné románové trilogie:
A Bůh pravil: Musíme si promluvit !

distribuce: Kosmas s.r.o.

www.anch-books.eu

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
S BAŤOU V DŽUNGLI

KNIHA O BALTIMORSKÝCH

VYSOKÉ HRY INSPEKTORA RÁDLA

Markéta Pilátová

Joël Dicker

Marek Skřipský

Zatímco v rodné zemi komunisté budovali
diktaturu, stavěl Jan Antonín Baťa v bra
zilské džungli nové Zlíny. Ideál nadšeného
baťováka s pevně naplánovaným životem
dostává na novém kontinentu úplně jiné
rozměry a boj s chaosem nikdy nekončí.
Jan Antonín se snaží vyprávět svůj příběh
tak, jak ho prožil on, a ne jak ho líčila
komunistická propa
ganda a její historikové.
Suverénní vypravěčka
Markéta Pilátová
vystavěla na základě
rodinných vzpomínek,
deníků a dokumentů
neobyčejně čtivý román.
Torst, 333 Kč

Román švýcarského, francouzsky píšícího
autora bestselleru Pravda o případu Harryho
Queberta. Děj této rodinné ságy nazíráme
opět pohledem mladého spisovatele Marcu
se Goldmana, který se ve vzpomínkách vra
cí do dob a krajin svého dětství, ke svému
strýci, tetě a bratrancům. Byly to osobnosti
pro jeho život určující:
byli bohatí, úspěšní, krás
ní, laskaví – a zdánlivě
naprosto a neochvějně
šťastní Proč tedy nastal
rozklad a pád, vedoucí
k tragédii?

Kriminální příběhy z 30. let minulého stole
tí. Máme republiku, která vzkvétá a rozvíjí
se. Doba je stále rychlejší a Československo
a s ním i celá Evropa se ženou do nebezpeč
ných časů. Pociťuje to také vrchní inspektor
Jan Rádl ze Zpravodajské ústředny.
Do pohybu se totiž dostávají zlé síly, kol
biště je stále užší a karty
jsou možná rozdány tak,
že ani sebevětší úspěch na
utajené frontě katastrofu
neodvrátí. Je třeba připra
vit se na zlé roky.

Argo, 398 Kč

Moba, 299 Kč

NEBEZPEČNÁ METODA

Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové

John Kerr
Kniha, založená na letech výzkumu a nově
objevených dokumentech v polovině
sedmdesátých let, popisuje začátky nového
vědního oboru – psychoanalýzy. Poprvé od
krývá příběh osudové rivality mezi Carlem
G. Jungem a Sigmundem Freudem, který
zároveň poznamenal další
vývoj této nové disciplíny.
Důvod, proč se tyto dvě
mimořádné osobnosti
rozešly, nachází John Kerr
mimo jiné v ženě, která
stála mezi oběma muži,
Sabině Spielreinové.
Prostor, 397 Kč

BEZ OHŇŮ JE UNDERGROUND

SUPERKRÁVY A MOŘE TRAPASŮ

ROMÁN PRO ŽENY

ROMÁN PRO MUŽE

Mejla Hlavsa, Jan Pelc

Audhild Solbergová

Michal Viewegh, interpret: Lukáš Hlavica

Michal Viewegh, interpret: Lukáš Hlavica

Třetí vydání rozhovoru o historii nejvýrazněj
ší undergroundové skupiny – Plastic People
of the Universe, od jejího založení po
americké turné v roce 1999. S předmluvou
Ivana M. Jirouse a doslovem Vráti Brabence.
Historie kapely v letech 1990–2001
 Jiří Vanča. Doplněno fotopřílohou.

Pokračování úspěšného titulu Válka
proti superkrávám. Na Anne Beu a Nilse se
usmálo štěstí. Krátkozraká albínka a malý,
nesmělý zrzek sice pořád ještě nepatří
k nejoblíbenějším sedmákům na škole, ale
přinejmenším už nejsou tak sami. Navíc
rozhádané superkrávy mají co dělat samy se
sebou, a tak je ve škole
konečně trochu klid.
Život je ale občas jako
horská dráha. Jen co se
dostanete na vrchol, čeká
vás sešup dolů. A sotva
se trochu vzpamatujete,
řítíte se dolů znovu.

Žena, která sní o velké lásce a po mnoha
peripetiích ji konečně nachází, to je nejčas
tější téma čtiva zvaného červená knihovna.
Román pro ženy není vlastně o ničem ji
ném. Michalu Vieweghovi se tento důvěrně
známý námět podařilo povýšit na moderní,
inteligentní a zábavnou prózu, určenou
samozřejmě nejen ženám. V předloze, která
byla také s úspěchem zfilmována, nechybí
obvyklý vieweghovský
humor, nejrůznější
groteskní situace – a do
konce ani happy end!

Rafinovaná kompozice, rychlý dějový spád
a v neposlední řadě i slovní a situační hu
mor jsou už tradiční výbavou Vieweghových
audioknih. Tentokrát je k přednostem auto
rova psaní nutno přičíst i nekompromisní
ráznost, s níž v románu otvírá dveře „třinác
té komnaty“ mužského světa. Román pro
muže je jubilejní, dvacátou knihou Michala
Viewegha. Je nejen knihou o ženském zkla
mání ze světa řízeného
přestárlými kluky, ale
také bilancující, mnohdy
až sebeironickou reflexí
úspěšného spisova
telství.

Maťa, 298 Kč

Host, 259 Kč

Tympanum, 299 Kč

Audio CD

Tympanum, 299 Kč

Audio CD
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Učebnice je určena pro začátečníky a
zprostředkujícím jazykem je angličtina.
Skládá se z: učebnice,
cvičebnice,
doplňků ke stažení,
přehledu gramatiky,
pěti hodin poslechu,
interaktivních cvičení.
Cena učebnice zahrnuje všech šest
částí.
Poslech, doplňky, výuku slovíček a interaktivní cvičení najdete na našem webu
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		 1. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
		 2. Vlastimil Vondruška Dobronínské morytáty MOBA
		 3. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel, hospoda, kostel Argo
		 4. Robert Bryndza Dívka v ledu Grada Publishing
		 5. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
		 6. Tereza Boučková Život je nádherný Odeon – Euromedia Group
		 7. Reiner Stach Kafka – Rané roky Argo
		 8. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
		 9. Evžen Boček Aristokratka na koni Druhé město
10. Radka Třeštíková Bábovky Motto

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1. Hana Marková Daňové zákony 2017 Grada Publishing
		 2. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
		 3. Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
		 4. Matěj Černý, Marie Peřinová 111 míst v Praze, která musíte vidět Paseka
		 5. Tomáš Kosačík Břicháč Tom & Lucie Tomáš Kosačík
		 6. Žofie Kanyzová a kol. Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2017 Krásná paní
		 7. Petr Havlíček, Petra Lamschová Superjídelníček II Mladá fronta
		 8. Peter Wohlleben Tajný život stromů Václav Kazda
		 9. Matěj Barták a kol. Autoškola 2017 Plot
10. Pavel Bělina, Jiří Kaše Generál Laudon Paseka

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1. Petr Stančík, Toy Box O díře z trychtýře Argo
		 2. Renáta Fučíková William Shakespeare Vyšehrad
		 3. Igor Nosov Neználkův ostrov Knižní klub – Euromedia Group
		 4. J. K. Rowlingová Harry Potter a prokleté dítě Albatros
		 5. Jiří Žáček Kamarádi zvířátka Fragment
		 6. Keri Smithová Destrukční deník Cooboo
		 7. Esther Hicks, Jerry Hicks Sára – kniha první Synergie
		 8. Veronica Rothová Čáry života CooBoo
		 9. Rotraut Susanne Bernerová Jaro Paseka
10. Jiří Černý, Lukáš Fibrich Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989) Knižní klub – Euromedia Group
 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
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		 1. Robert Bryndza Dívka v ledu Grada Publishing
		 2. Evžen Boček Aristokratka na koni Druhé město
		 3. František Kotleta SPAD Epocha
		 4. Lauren Groff Osudy a běsy Domino
		 5. Elena Ferrante Geniální přítelkyně Prostor
		 6. Jiří Hájíček Dešťová hůl Host
		 7. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel, hospoda, kostel Argo
		 8. Vilma Kadlečková Mycelium 5 Argo
		 9. Henry Kissinger Uspořádání světa Prostor
10. Ben Aaronovitch Šepot podzemí Argo
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Joakim Zander
Bratr
Jásmín Adžamová utekla před svou minulostí
z drsného stockholmského předměstí do New
Yorku. Ve Švédsku nechala
svého bratra, který se postupně radikalizuje a odchází bojovat do Sýrie…
Nejžhavější politická témata naší doby v pokračování bestselleru Plavec —
špionážní thriller Bratr
vychází v 29 zemích.

hostbrno.cz

A. A. Solbergová
Superkrávy
a moře trapasů
Být jiný není žádná sranda.
Dost pomůže, když na to
člověk není sám… Na hlavní
hrdiny úspěšné knihy
Válka proti superkrávám se
usmálo štěstí. Krátkozraká albínka a malý
nesmělý zrzek sice pořád
nepatří k nejoblíbenějším
sedmákům ve škole, ale
aspoň už nejsou tak sami.
Pro čtenáře od deseti let.

349 Kč

259 Kč

Anthony Ryan
Královna ohně

Luke Scull
Temné bratrstvo

Po boji o holý život má
královna Lyrna za úkol
odrazit vpád volarské
armády a znovu dobýt
nezávislost Sjednoceného
království. Musí udělat
víc než jen shromáždit
své věrné příznivce. Musí
se spojit se silami, které
jsou jí odporné… Druhé,
brožované vydání třetího
dílu epické hrdinské fantasy
trilogie Stín krkavce.

Je doba temna.
Zásoby kouzla čerpaného z mrtvých bohů
pomalu docházejí. Démoni
a krakatoni zamořují zemi
a poslední hranice mezi
říšemi se začínají hroutit.
Žárliví vládci tří velkých
měst přemítají nad tou
špetkou magie, která
zbývá… Druhé, brožované
vydání prvního dílu
strhující fantasy trilogie.

259 Kč

249 Kč

Peter May
Umrlčí cesta

Jiří Hájíček
Dešťová hůl

Moře vyplaví tělo
neznámého muže, ve staré
kapli je nalezen muž
utlučený k smrti a dívka
z Edinburghu se zoufale
snaží zjistit pravdu o smrti
svého otce, průkopnického vědce. Druhé,
brožované vydání románu
od bestsellerového autora
trilogie z ostrova Lewis
a sérií čínských thrillerů
a Akta Enzo.

Zbyněk, profesí správce
pozemků, se po mnoha
letech setkává se svou
dávnou láskou, aby jí
pomohl se zdánlivě jednoduchým majetkoprávním
problémem. Nejnovější
román jednoho z nejúspěšnějších současných
českých spisovatelů zvítězil
v anketě Lidových novin
Kniha roku 2016. Druhé,
brožované vydání.

239 Kč

229 Kč

TOP titul měsíce
Becky Masterman
Bývalá agentka FBI Brigid Quinnová zažila psychopatů víc než dost.
Chce nechat vše za sebou a vybudovat si v Tucsonu nový život s manželem,
přáteli a klidnou prací soukromého očka. Po smrti švagrové se ujme
sedmnáctileté neteře, která však začne projevovat nezdravý zájem
o pitvání různorodé zvířeny. Brigid mezitím slíbí místnímu páru pomoc
s vyšetřováním smrti jejich syna – ani to nakonec není tak snadné.
Její dům přestává být útočištěm a všude jako by číhaly nové hrozby.
Brigid neví, jestli může vůbec někomu věřit. Nebo je to jen tím,
že se ďábel nastěhoval blíž?
339 Kč

Ann Granger
Bláto a mršiny

Vlastimil Vondruška
Dobronínské morytáty
Lucas Burton nesnáší venkov. Nevidí
v něm nic víc než bláto a mršiny.
A to ještě ani neví, jak moc se
blíží pravdě. Když dorazí na jednu
opuštěnou farmu s nadějí, že uzavře
obchod, zakopne o tělo neznámé
dívky. Tím však pro něj vše teprve
začíná. Od té chvíle jako by se
všechno obracelo proti Lucasovi…
Vyšetřování se ujímá Jess Campbellová s novým komisařem
Ianem Carterem za zády.
A zanedlouho naleznou další tělo…

Na počátku adventu přijíždí Jiří Adam
z Dobronína s pomocníky bakalářem
Petrem a jeho ženou Rozárkou na
svůj statek na Vysočině, kde hodlá
během Vánoc odpočívat. Ale ihned
po příjezdu ho vyhledá stařena, která
byla kdysi jeho kojnou. Prosí o pomoc,
protože se ztratil její vnuk. Jiří Adam
z Dobronína záhy najde jeho mrtvé
tělo v opuštěném mlýně. I když je
advent a křesťané by měli očekávat
narození Páně, dojde k dalším mordům a smrt hrozí i jemu.

299 Kč

279 Kč

Virginia C. Andrewsová
Svítání

Neil Cross
Pohřeb

Čtrnáctiletá Dawn je chudá, ale
šťastná. Miluje svoji rodinu a ze všeho
nejraději zpívá. Když se na nové škole
sblíží s okouzlujícím Philipem a k tomu
dostane sólo na jarním koncertu, zdá
se, že vše spěje k dokonalému, skoro
až pohádkovému konci.
Jenže tenhle svět není světem
pohádek, a tak zdánlivá idyla záhy
končí. Umírá Dawnina matka a jenom
několik dní poté přichází šokující
zjištění, které všechno obrací vzhůru
nohama.

Nathan nikdy nezapomněl na
nejhorší noc svého života, kdy náhle
a strašlivě zemřela mladá žena.
Jenom on a Bob, jeho starý známý,
vědí, co se tehdy doopravdy stalo,
a míní to tak nechat. Ale o mnoho
let později, za jedné deštivé noci,
se u Nathanových dveří objeví Bob
a nese děsivé zprávy.
Staré rány jsou znovu otevřeny
a hrozí, že celý Nathanův svět
rozcupují na kousky.

299 Kč

299 Kč

