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52 způsobů, jak rozvíjet klid mysli
pomocí neuropsychologie

Kniha nabízí jednoduchá cvičení, která mají chránit proti stresu, zlepšovat náladu a budovat větší
emoční odolnost. Autor jako neuropsycholog vychází z výzkumy podloženého zjištění, že i malé
úkoly, které svému mozku dáme, mohou v dlouhodobé perspektivě vést k velkým změnám. Předkládané úkoly souvisejí se schopností zaměřit se na tom, co je dobré, odpustit si, přijímat vlastní
tělo, všímat si krásy, projevovat vděk a pokoru, usilovat o věci bez ulpívání, smířit se s nedokonalostí, nebrat si věci osobně, mít víru, milovat a s řadou dalších ctností. Kniha, v níž autor spojuje
svůj zájem o vědu a meditaci, byla přeložena do 14 jazyků.
brož., 160 str., 289 Kč

obchod.portal.cz
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Božská florence
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Vážení a milí čtenáři!
Začal nový školní rok a s ním i otázka do‑
poručené či povinné školní četby, která
nepatří právě k nejoblíbenějším tématům.
Pokud školák není velký čtenář, tak mu je
nesympatické něco, co mu učitel a škola
vnucují. Samozřejmě záleží na mnoha
okolnostech, na rodičích, na zájmech ško‑
láka, na učitelích. Např. já jsem na základní
škole nebyl nijak zvlášť velký čtenář, i když
knížky jsem měl rád od dětství, a povinnou
četbu jsem nemiloval. Babičku, Povídky malostranské, Máj, Malého prince a podobná
díla ze školního kánonu jsem sice většinou přečetl, ale opravdu jsem si je vychutnal, až
když jsem si je přečetl později znovu dobrovolně, dospělejší a poučenější. Naopak na
střední škole jsem se postupně stal vášnivým čtenářem, jímž jsem zůstal dodnes, jistě
také díky inspirativnímu učiteli češtiny a literatury. Ne všechny knihy z povinné a dopo‑
ručené četby jsem sice hltal s nadšením a mnohé jsem nečetl vůbec a do čtenářského
deníku „opisoval“, jak se to tak dělává (dnes to mají školáci jednodušší díky internetu,
ten za mých školních let nebyl); např. takového Balzacova Otce Goriota jsem si oblíbil
také až mnohem později. Spíše mě zaujala moderní literatura než klasika, tu jsem za‑
čal číst až dávno po skončení školy. Ale už na gymnáziu jsem hltal Kafkovu Proměnu,
Remarqueovo Na západní frontě klid, Ecovo Jméno růže, Kunderův Žert, Hrabalovy
Ostře sledované vlaky, Styronovu Sophiinu volbu či Irvingův Svět podle Garpa, mnohé
básně Seiferta a Rimbauda, ale i Nerudy, nebo Shakespearovu tragédii Romeo a Julie.
Měl jsem rád některé hry Karla Čapka nebo třeba Sienkiewiczův román Quo vadis či
Kaplického Kladivo na čarodějnice. Když jsem teď pátral, jaká je doporučená četba na
středních školách, zjistil jsem, že seznamy se příliš nezměnily, jen tam přibyla díla, která
byla za normalizace na indexu a samozřejmě i díla z posledních let. Stále se tedy dopo‑
ručují klasikové jako Boccaccio, Shakespeare, Tolstoj, Molière, Balzac, Goethe, Havlíček,
Dickens, Dostojevskij, Mácha, Němcová, Jirásek, Gogol, Flaubert, Puškin, Zola či Wilde
a jejich vybraná díla. Z literatury 20. a 21. století např. Kafka, Beckett, Orwell, Fitzgerald,
Hemingway, Eco, Irving, García Márquez, Nabokov, Remarque, Styron, Čapek, Dyk,
Fuks, Havel, Hrabal, Kundera, Škvorecký a další. V jednom seznamu doporučené četby
k maturitě (studenti si musí vybrat celkem 20 knih) jsem ale našel i Pána prstenů a Hobita, Hru o trůny, Harryho Pottera, Zaklínače, Eragona, Dunu, Alchymistu či Podivný
případ se psem, Saturnina, Hrdého Budžese, Báječná léta pod psa, Vyhnání Gerty
Schnirch, Šabachovy Babičky či hry Divadla Járy Cimrmana. Celkem je v seznamu cca
160 děl a myslím, že se z toho dají vybrat knížky čtivé a atraktivní i pro mladé čtenáře.
A optimisticky věřím, že mnozí z nich u čtení zůstanou i v dospělosti…
MILAN ŠILHAN

Na konci srpna měl v našich kinech premiéru film
Božská Florence (v originále mnohem prostěji Florence Foster Jenkins, což je jméno hlavní hrdinky),
který natočil režisér Stephen Frears (proslavil se
Nebezpečnými známostmi či Královnou). V titulní
roli „nejhorší pěvkyně na světě“ září trojnásobná dr‑
žitelka Oscara Meryl Streepová, jíž se ale nenechali
zastínit ani Hugh Grant v roli jejího partnera St. Clai‑
ra Bayfielda a Simon Helberg jako klavírista Cosmé
McMoon. Volně na motivy života Florence Fosterové
Jenkinsové (1868–1944) vznikl již před rokem fran‑
couzský film Marguerite v titulní roli s Catherine Frotovou, který se z velké části
natáčel v Praze i jinde v Česku. A ze životních osudů Florence čerpá také hra Pe‑
tera Quiltera Je úchvatná, která byla až donedávna s úspěchem uváděna v Diva‑
dle Kalich; Florence si zde zahrála a „zazpívala“ Jaroslava Kretschmerová. Film
Božská Florence ovšem zachycuje jen posledních několik měsíců hrdinčina života,
kdy si usmyslí, že vystoupí v Carnegie Hall a krátce na to zemře. Pestrý byl ovšem
celý Florencin život, a pokud vás tato výstřední, ale zajímavá osobnost zaujala díky
filmu či hře a chcete se o ní dozvědět víc, nenechte si ujít čtivou biografii, která u
nás i ve světě vyšla současně s premiérou filmu a která v češtině nese stejný název:
Božská Florence (přeložila Ivana Mičínová, vydal Kristián Entertainment a Ikar).
Napsal ji britský novinář, publicista a spisovatel Jasper Rees. Knihu doprovází
několik archivních fotografií i záběrů z filmu a z jeho natáčení (v originále ob‑
sahuje i filmový scénář). Na youtube není problém si vyhledat a poslechnout zvu‑
kové záznamy skutečné Florence a porovnat je s výkonem Streepové (či Frotové);
jistěže ve filmu je Florencin zpěv ještě příšernější než ve skutečnosti, ale pravda je,
že Florence prostě zpívat neuměla. Film se Streepovou je komedií (byť s hořkou
příchutí), která má diváky především pobavit. A to se podařilo. Není bez zají‑
mavosti, že Streepová chtěla být od dětství operní pěvkyní, ale nakonec ji zlákalo
herectví. V několika filmech (především v muzikálu Mamma Mia!) prokázala, že
zpívat umí, takže jistě nebylo jednoduché naučit se zpívat falešně a špatně jako
Florence (což při křtu knihy před českou premiérou filmu v kině Lucerna potvrdila
i Jaroslava Kretschmerová).
Florence se narodila ve Wilkes-Barre v Pensylvánii do bohaté rodiny advokáta
a politika a od dětství měla zájem o hudbu. Hrála na klavír a zpívala a hudbu stu‑
dovala na několika školách. Když v roce 1883 zemřela Florencina mladší sestra,
ani ne patnáctiletá Florence prodělala jakousi osobní krizi a utekla od rodiny do Fi‑
ladelfie, kde se provdala za třicetiletého doktora Franka Thorntona Jenkinse. Není
jasné, jak se seznámili, ale zřejmě prostřednictvím Frankovy sestry, která byla
Florencinou spolužačkou. Manželství to však šťastné nebylo a Frank navíc prav‑
děpodobně nakazil Florence syfilidou. S následky nákazy se Florence potýkala po
zbytek života. Po pár letech se manželé rozešli, ale zřejmě nebyli nikdy rozvedeni.
Florence pak dál studovala hudbu, učila hře na klavír, smířila se s rodinou a začala
se v New Yorku angažovat v hudebním klubu Euterpe. Měla několik koncertů i
jako zpěvačka a zřejmě její zpěv v té době ještě nebyl tak příšerný jako s postu‑
pujícím věkem. Syfilida mohla také přispět k šelestu v uších, takže je možné, že
Florence samu sebe neslyšela a domnívala se, že zpívá dobře. Po smrti otce a po
soudních tahanicích kolem jeho závěti zdědila značný majetek, usadila se v New
Yorku a v roce 1909 se seznámila s anglickým hercem vedlejších rolí St. Clairem
Bayfieldem, s nímž strávila zbytek života. Kniha přináší zajímavý pohled na hu‑
dební život té doby v New Yorku. V roce 1917 založila Florence vlastní Verdiho
klub a stala se významnou osobností. Pro svoji bezbřehou společenskou a kulturní
štědrost byla zahrnována nekritickým obdivem, a to i za svůj zpěv. Podplacené
články v novinách ji také uváděly do extáze. Jako pěvkyně nikdy nepřesáhla prů‑
měr a s věkem se její hlas zhoršoval. Katastrofa měla nastat až mnohem později,
v roce 1944, když si usmyslela splnit si svůj sen: uspořádat koncert v Carnegie
Hall. Předtím už také natočila několik nahrávek. Rozporuplná, poněkud narcistní
Florence byla tedy na jedné straně pilnou organizátorkou hudebního života a me‑
cenáškou, na druhé straně ale i ženou, jíž zcela chyběla sebekritičnost a soudnost.
MILAN ŠILHAN
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V tomto úžasném zpěvníku najdete
ty nejnovější hity z dílny oblíbených
autorů.

knižní tipy

Čtyři knihy o literatuře a umění
specifická čtení témat a textů napříč Havlovým dílem, přičemž se zaměřuje na
Havlovu typografickou poezii z 60. let (Antikódy), na esej Anatomie gagu, na
vaňkovskou trilogii, za Žebráckou operu, na otevřený dopis Gustávu Husákovi,
na eseje Moc bezmocných, Politika a svědomí a Thriller, na vybrané Dopisy
Olze a na některé pasáže z knih Dálkový výslech a Letní přemítání i na vybrané
texty z Havlova prezidentského působení. Danaher je samozřejmě důvěrně se‑
známen s Havlovým dílem i životem a s celým českým kontextem. Jeho pohled
„zvenčí“ je ale také nesmírně osvěžující a podnětný.
To samé se dá říci o další knize, kterou o české kultuře napsal také cizinec,
opět Američan, Thomas Ort, profesor historie na Queens College (City
University of New York). Jeho práce Umění a život v modernistické Praze –
Karel Čapek a jeho generace, 1911–1938 (přeložil Tomáš Míka, vydalo Argo)
se vrací hlouběji do minulosti, k „čapkovské generaci“, tedy k volnému usku‑
pení modernistických spisovatelů a výtvarníků, kteří sdíleli
mnohé umělecké i politické postoje. Karel Čapek byl ve sle‑
dovaném období, začínajícím před první světovou válkou
a končícím Čapkovou smrtí v roce 1938, vedle Jaroslava
Haška jedním z mála českých spisovatelů, kteří dosáhli
mezinárodního uznání. Jeho romány byly překládány do
světových jazyků a jeho hry se hrály v Berlíně, Londýně
i na Broadwayi. Dvakrát byl navržen na Nobelovu cenu za
literaturu. „Čapkovská generace“ je spojována s progresivním liberalismem
nebo umírněným socialismem, byla proreformní a nerevoluční, vyjadřovala
silnou podporu prezidentu T. G. Masarykovi. Její představitelé byli ovlivněni
filozofickým myšlením Henriho Bergsona a Williama Jamese, rozešli se s na‑
turalismem a přikláněli se k expresionismu, futurismu a zejména kubismu. Ku‑
bistická Praha je pro Orta důležitým tématem, Praha byla po Paříži „druhým
městem kubismu“. Spisovatelé a umělci kolem Čapka se „rezolutně stavěli
proti radikálním politickým alternativám, jak levicovým, tak pravicovým, a vy‑
trvale bránili rodící se demokracii československého státu“. Kniha chce proto
ukázat, že „umělecké, intelektuální a národní zkušenosti čapkovské generace
představovaly významnou, ale ve světovém kontextu nedoceněnou reakci na
kulturní krizi počátku dvacátého století v Evropě“. Přístup čapkovské generace
k modernímu životu a kultuře však bohužel utrpěl rozhodující porážku v roce
1938. Ortova kniha je cenná v tom, že vidí celou problematiku v širokém spole‑
čenském a historickém kontextu.
Bauhaus je pojem, který dodnes vzbuzuje obdiv a respekt, a to navzdo‑
ry tomu, že tato proslulá škola výtvarného umění měla tak krátkou existenci:
založena byla v roce 1919 v německém Výmaru architek‑
tem Walterem Gropiusem a v roce 1933 byla v Berlíně
násilně rozpuštěna nacisty. Měla však zásadní vliv na vývoj
výtvarného umění, architektury, grafického, interiérového
a průmyslového designu, typografie, módního návrhářství
i uměleckého vzdělávání. V Bauhausu působila řada vý‑
znamných a originálních umělců, jako byli např. výtvarníci
Vasilij Kandinskij a Paul Klee, grafik László Moholy-Nagy,
textilní výtvarník Gunta Stölzl či scénograf Oskar Schlemmer. Pod prostým ná‑
zvem Bauhaus se skrývá proslulá základní monografie z roku 1984, kterou na‑
psal kunsthistorik a výtvarný kritik Frank Whitford (přeložil Martin Pokorný,
vydalo Rubato). Její předností je široká přístupnost a čtivost, a přitom samo‑
zřejmá fundovanost a široký záběr. Autor popisuje zrod Bauhausu i celý jeho
fenomén, rozebírá jeho principy, ideje, koncepty i vyučovací metody a výstižně
charakterizuje i osobnosti s Bauhausem spojené. Bohatě dokumentuje každo‑
denní život studentů Bauhausu a práci v jeho dílnách a vše dokládá svědectvím
žijících pamětníků. Je pozoruhodné, jaký vliv a ohlas mělo toto krátké umě‑
lecké vzepětí, jehož hlavním cílem bylo zreformovat výuku umění a řemesel.
V knize samozřejmě nechybí ani bohatý obrazový doprovod či výběr různých
dokumentů.
MILAN ŠILHAN

Před dvěma lety vydalo nakladatelství Host knihu Thomase
C. Fostera Jak číst romány jako profesor, nyní přišla na řadu
předchozí autorova kniha Jak číst literaturu jako profesor
(přeložil Marek Sečkař). Jak už název napovídá, autor se
nezabývá jen romány, ale také poezií, dramatem, dokon‑
ce i filmem, a na literaturu se tak dívá z mnohem širšího
hlediska. Opět přináší čtivou, s lehkostí i vtipem napsanou
příručku, kterou ocení nejen milovníci literatury a vášniví
čtenáři, ale i studenti a myslím, že i učitelé. Foster zde populární, přístupnou
formou vysvětluje řadu pojmů a problémů z literární teorie i historie a radí
čtenářům, jak se mají na literaturu dívat a jak ji číst, aby do jejích tajů pronikli
hlouběji. Ostatně podtitul knihy to vystihuje docela dobře: „Zábavný průvodce
ke čtení mezi řádky“. V první kapitole např. píše autor o tom, že každá cesta
je rytířská výprava, jen si musíme uvědomit, že je tomu tak i v případech, kdy
v knize žádní rytíři nejsou. Dále nám prozrazuje, že příběhy o upírech a s duchy
nikdy nejsou jen o upírech a duších. Vždyť upír nemusí být jen ten, kdo vysává
krev, ale i ten, kdo někoho vysává či trýzní řečeno obrazně. A stejně tak duch,
jenž může být opravdu mnohoznačným symbolem. Literatura je provázaná,
přítomnost se setkává s minulostí, nová díla navazují na díla minulá, opravdu
originální dílo neexistuje, vše má jakousi souvislost se vším, každá kniha je více
či méně plná narážek na díla minulá. Autor to vtipně rozvíjí na příkladu Shake‑
speara a bible. Když si při četbě nějaké knihy uvědomíme, že autor používá
ve svém příběhu paralely k bibli či Shakespearovi, pohádkám nebo antickým
mýtům, dojde nám, že příběhu dodává jinou dimenzi a novou hloubku. Více
či méně máme v sobě všichni zakódovány jisté znalosti mýtů biblických, an‑
tických, pohádkových či shakespearovských. A když je rozpoznáme, hned je
nám to čtení mezi řádky jasnější. Neopakují se jen dějiny, ale i životy a zápletky.
V dalších kapitolách najdeme témata jako problém hrdinů a vedlejších postav,
násilí, symbol, politika, kristovská postava, létání v knihách, zobrazování sexu
v knihách, utonutí a křest, problém zeměpisu (tedy kde se příběhy odehrávají)
a ročního období, slepota či nemoc (ne všechny nemoci jsou si rovné, v knihách
se častěji vyskytuje tuberkulóza neboli souchotiny než třeba cholera; nemoc
musí být malebná; musí mít tajemný původ; a musí vykazovat značné symbo‑
lické a metaforické možnosti). Čím více čteme, tím jsme poučenější: „Každé
dílo nás za pochodu učí, jak je máme číst.“ Foster neponechává stranou ani
problematiku ironie, která „přetrumfne všechno“, i když není pro každého. Kdo
si ji ale uvědomí, pocítí velké uspokojení. Ironie totiž „literární hostinu pod‑
statně obohacuje“. V závěru knihy si můžeme vše vyzkoušet takříkajíc v praxi:
přečíst si zde uvedenou povídku Zahradní slavnost Katherine Mansfieldové
a poté ji spolu s autorem analyzovat. Na konci je pak i seznam četby. Mezi
knihy, k nimž se Foster v průběhu celé knihy často vrací, patří např. Fowlesova
Francouzova milenka, Šalomounova píseň Toni Morrisonové, díla Faulknera,
Joyce, Woolfové, Dickense, D. H. Lawrence, E. M. Forstera nebo Hemingwaye.
O Václavu Havlovi vyšlo už mnoho knih, většinou šlo však o knihy
životopisné či zabývající se jeho politikou, případně filozofickým pozadím
Havlova myšlení (studie Martina C. Putny). Havel však nebyl jen disident
a politik, ale také dramatik a esejista, a právě na tuto část
Havlova působení se ve své monografii Číst Václava Havla soustředil americký slavista David S. Danaher (knihu
přeložil Stefan Segi, vydalo Argo). Havlovo politické pů‑
sobení ponechává autor stranou, i když ne zcela, protože
umění a politika se v Havlově díle prolínají neodlučitelně.
Danaherova kniha není tradiční literární monografií, kde
by se chronologicky zkoumalo celé Havlovo dílo. Danaher
k Havlovi nepřistupuje ani na základě čtení biografického, historizujícího či in‑
telektualizovaného. Chce přinášet spíše nové a nečekané pohledy i podněty;
soustřeďuje se na Havlovu literární i politickou angažovanost jako formu apelu
ve smyslu Havlova dramatického stylu – „divadla apelu“. Apel je zde vyzdvižen
na úroveň dominantního principu Havlova myšlení. Autor v knize představuje
6
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Spoušť
Je to ale moc dobrý přístup. Text tím dostává barvu a vůni. Ponoříte-li se do jejích po‑
vídek, zjistíte, jak zajímavá banalita všedního dne vlastně je, jen když se to celé popíše
jinými slovy. Krvelačný bazén, řeka jako polévka…, stačí jen správná volba jiných slov
a z obyčejných obrazů se stává cosi výjimečného a neopakovatelného. Něco, co nako‑
nec dokáže pozvednout i všední den čtenáře. Podobně je to i v případě bizarních úkolů
(zkuste si třeba jen tak koupit piano jako mladík v povídce Nástroj) nebo ve zkratových
jednáních, které autorka svým postavám přiřkla (v povídce Beze snů). Co ji ještě baví,
kromě hry se slovy – nahlížet na různé životy z různých úhlů a snaha představit si něčí
vnitřní pocity. Což se jí docela daří – vynikající je v tomto směru povídka Plech. Na okraj:
Sára, neboť studuje francouzštinu, žije částečně v Paříži a v jejích povídkách je to trochu
znát. Možná je to určitá nonšalance a lehkost, která se tam nějak vplížila. Když jde jedna
její hrdinka v povídce Něco se pokazilo po schodišti v lehkých šatech z mušelínu, kouká
ta Paříž totiž za okny…
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Co je dnes předpokladem úspěšné knihy? A co je předpokladem
úspěšné povídky? Nelze to přesně říci – jisté je, že zaujmout sou‑
časného čtenáře je čím dál těžší. A co teprve odbornou porotu,
která má nároky ještě větší. Mladé autorce Sáře Vybíralové se to
ale podařilo – se svou sbírkou povídek Spoušť (vydal Host) se totiž
stala držitelkou prestižní Ceny Jiřího Ortena 2016, která je věnována
mladým autorům do 30 let. Nakolik se shoduje vkus odborné poroty s vaším, a kudy
se asi na tomto poli ubírá současný vývoj, můžete ostatně posoudit sami. Chytrých
a vtipných povídek je v knize celkem deset a každá je jiná. Aspoň tím, kde se odehrává
a kdo v ní účinkuje. Co je spojuje, je svižné tempo, schopnost zkratky, již zmíněný vtip
a všudypřítomná nehybná šedá realita, která ovšem může lehce vyústit v pravý opak.
O což jde! Sára sice napsala povídky, jde tedy o prózu, ale když je čtete, máte dojem, že
to je spíš takový jiný druh poezie. Brzy si totiž všimnete, že autorka má ráda zajímavé
slovní dvojice, že ráda boří klišé a že ustálená spojení ji prostě nudí. Že si ráda hraje.

Dva romány Susanny Kearsleyové
Podzimní večery mohou ovšem být někdy dlouhé, takže
pokud si autorčin styl oblíbíte, můžete sáhnout ještě po románu
Mariana (vydal Ikar v překladu Pavla Holuba), který je sice její
prvotinou, ale obě knihy nyní vyšly v češtině takřka současně,
byť je mezi nimi rozdíl už 20 let (česky vyšla kniha celkem ne‑
povšimnuta již v roce 1996). I tento příběh je mimořádně čtivý
a skvěle tak prodlouží čtenářský zážitek. Asi není divu, že Kearsleyová tehdy za
svou prvotinu získala ocenění, a i když napsala románů mnohem víc (a zároveň
pod pseudonymem Emma Cole publikuje také detektivky), zatím největší po‑
zornosti se dostalo právě těmto dvěma titulům. Autorka se drží svého stylu, takže
to, co čtenář našel v Zimním moři, najde i v Marianě. I v tomto příběhu hraje
„hlavní roli“ dům. Tentokrát je to domek v jedné zapadlé vsi, který ilustrátorku Julii
nevysvětlitelně přitahuje. Jednoho dne u něj zastaví a dopadne to tak, že jej koupí.
Další události na sebe samozřejmě nenechají čekat – i tady se totiž prolíná historie
s minulostí a osudy současníků s těmi, kteří v domě i okolí žili před nimi. A Julie
je tak vtahována do minulých životů jiných lidí, kteří jí ovšem pomohou najít i její
vlastní lásku a štěstí. Jak už to u dobrých romantických románů bývá.
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Zimní moře Susanny Kearsleyové (vydal Ikar v překladu Petry Pach‑
lové) je romantický příběh, který se skvěle hodí na studené podzimní
večery. Jen si to představte – sedíte v teple domova a na stránkách kni‑
hy se přenesete do chladného a deštěm bičovaného Skotska, dílem
navíc do jeho dávné historie, dílem do jeho současnosti. Autorka, jak je
dnes poměrně časté, totiž ve svém příběhu propojila dvě časové linie.
V té novější se mladá spisovatelka Carrie náhodou octne poblíž ruin jednoho skotského
hradu. Neznámé místo ji ovšem nečekaně zasáhne a něčím neznámým ji nevysvětlitelně
přitahuje, takže se rozhodne zůstat poblíž ve vsi Cruden Bay. Chystá se přitom psát kni‑
hu o povstání jakobitů a hledá jen způsob, jak téma zpracovat. Zdá se ale, že ten k ní tady
přijde sám; takřka proti její vůli jí totiž na mysl přicházejí útržky obrazů přímo z historie
místa, které jsou navíc o to působivější, protože jí je zprostředkovává Sophie, přímo
jedna z jejích ženských příbuzných. Carrie se tak jejím prostřednictvím dozvídá nejen
o pozadí povstání jakobitů, ale i o tom, jak je to s jejími vlastními kořeny. Sama přitom ne‑
čekaně nachází ve vsi i svou lásku a budoucnost. Susanna Kearsleyová píše mimořádně
čtivě a i když se jedná v prvé řadě o romantický román, umně do něj vetknula jak prvky
napětí, tak v neposlední řadě i historická fakta, která pečlivě rešeršovala, takže čtenář se
může nenuceně dozvědět i něco podstatného z historie Velké Británie.

Jedna dámská rozlučka… a jedna vražda
marádka ze střední školy Clare, kterou deset let neviděla, ji pozvala na rozlučku se svobodou.
Přišlo jí podivné, že si na ni vzpomněla, ale ze zvědavosti přece jen vyrazila strávit víkend na
opuštěnou chatu v lesích, kde si prý mají užít pořádný mejdan. Společně s Clare, dalšími tře‑
mi kamarádkami a jedním přítelem-homosexuálem se tedy scházejí jednoho zimního večera
v domku, kam je odevšad daleko, kde není mobilní signál, problém je i s pevnou linkou, a na
zdi visí jako hlavní dekorace puška. Snaha o zábavu začne brzy váznout, když vycházejí na
světlo různé události z minulosti – a pro Leonoru je největším šokem zjištění, koho že si to
vlastně Clare bude brát… Klubko událostí rozplétáme spolu s hrdinkou na nemocničním loži,
ale ani poté, co se v myšlenkách dobere k tomu, co se vlastně stalo a kdo byl zabit, nejsou
otázky zodpovězeny, protože ještě musí zjistit, proč ke všemu došlo a jestli náhodou nebude
další na řadě ona… Autorce se dobře daří vytvořit atmosféru malého prostoru, na kterém
se nacházejí lidé, co se až tak úplně neznají, a postupně se vynořujícího hrozivého napětí,
stejně jako umně splétat konstrukci postavenou na křivdách z minulosti – v tom bychom ji
mohli přirovnat i k samotné Agatě Christie. Možná je kniha místy až trochu moc upovídaná,
a spíše než sáhodlouhé rozhovory mohla autorka ještě trochu přitemnit atmosféru nějakými
detaily; ne všechno se tu úplně vysvětlí, trochu moc efektivně působí i to, že mezi šesti lidmi na
večírku musí být homosexuál, lesbička, spisovatelka a dva lidi z šoubyznysu. Tyto drobnější
výtky ale nic nemění na tom, že tu máme novou talentovanou autorku, která se může stát
dalším pojmem v detektivním žánru. 
MARTINA OPLATKOVÁ

Poslední dobou se u detektivek angloamerické produkce často objevuje
přirovnání ke Gillian Flynnové a její fenomenální Zmizelé, která jako by
se stala jistým měřítkem povedenosti knihy; nebo i srovnávání s Dívkou
ve vlaku Pauly Hawkinsové, která byla jednou z následnic Flynnové.
K podobným srovnáním sahají recenzenti u mladé britské autorky Ruth
Ware, jejíž kniha Všude kolem černý les (přeložila Vlasta Hesounová,
vydala Leda) se stala loni bestsellerem také v USA. Co tyto detektivky spojuje? Především
to, že stojí na pomezí detektivního románu a thrilleru (žánru, který jsme si zvykli spojovat
spíše s filmem), jeho hrdiny nejsou detektivové, ale přímo lidé nějak zapojení do vražedných
událostí, a snaží se o postižení duševního života postav více, než bývá u tohoto žánru obvyk‑
lé. Zodpovědět otázku, kdo je vrahem, je tu samozřejmě také důležité, ale stejně tak pod‑
statná je atmosféra, dopad na okolí, zjišťování motivací postav (a to zdaleka nejen vraha),
což vede k tomu, že jsou zpravidla vyprávěny v první osobě, návraty do minulosti… Pravda,
kniha Ruth Ware nemá ani takovou psychologickou hloubku, ani tolik kultivovaný jazyk jako
třeba zmiňovaná Dívka ve vlaku, přesto představuje v daném žánru nadprůměrné čtení.
Hlavní hrdinka Leonora, podobně jako vypravěčka u Hawkinsové, trpí ztrátou paměti na
jeden strašný večer, kdy se v její blízkosti odehrála vražda, není to zde ovšem následkem alko‑
holismu, ale dopravní nehody (možná?). Probouzí se totiž potlučená v nemocnici, nikdo jí
nechce nic říct, a tak jen postupně skládá dohromady jednotlivé vzpomínky. Její někdejší ka‑
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Krajiny
srdce
Novela Bohemica je sice malé nakladatelství, ale má na svém
kontě už poměrně slušnou řadu kvalitní literatury – k vydaným
knihám patří např. eseje sociologa Jana Kellera, filozofa Václava Bělohradského či
Václava Cílka. Dalším z titulů, který stojí za zmínku, jsou třeba vzpomínky Evy Zao‑
ralové, dlouholeté umělecké ředitelky karlovarského filmového festivalu. Naposled
na sebe nakladatelství upozornilo pozoruhodnou sbírkou esejů pod titulem Krajiny
srdce (editoři Václav Cílek, Ivo Dostál a Václav Štěpánek). Dnes, kdy bývá iden‑
tifikace s místem, kde se žije, čím dál těžší, kdy je více než kdy jindy třeba se s ním
znovu identifikovat, a vůbec nově definovat, co pro člověka znamená domov, není
takových knih pořád dost. Texty byly od roku 1997 (resp. od roku 1988) psány pro
časopis Veronica (periodikum Českého svazu ochránců přírody), do knižní podoby
pak bylo vybráno 73 esejů, k tomu 18 fotografií, přičemž dva fotografové poskytli
i vlastní text. Celkem jde tedy o příspěvky devadesáti autorů nejrůznějšího založení
a zaměření. Co je ovšem spojuje a spojovat musí, je náklonnost a láska k určitému
místu, krajině. Někdy to jsou vzpomínky, nejčastěji na krajinu dětství a dospívání, jin‑
dy je to krajina žitá právě teď, jindy jsou to zase místa inspirace anebo krajina, kterou
si zvolíme právě srdcem. Konečně, říká to ve svém textu i jeden z autorů: do jedné
krajiny se třeba narodíme, ale tu, kde budeme žít, si už můžeme vybrat podle svého
založení… Každý z autorů přistupuje k prezentaci té své krajiny po svém – někdo
s větší dávkou poezie, jiný mnohem realističtěji. Pro někoho jsou tou jeho krajinou
Jizerské hory, pro dalšího je to potok u silnice, pro jiného dokonce nebe nad hlavou!
Aby bylo po zmíněných místech možno také putovat, neboť kniha v neposlední řadě
slouží i jako inspirace pro čtenáře, je zde pro tyto účely podrobný místopisný rejstřík
v závěru knihy. A na vnímavého čtenáře pak zbývá už jen krásný úkol – najít si někde
taky tu svou krajinu…
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Čtenáři z Broken
Wheel doporučují
O autorce knihy Čtenáři z Broken Wheel doporučují Katarině
Bivaldové (vydal Host v překladu Martiny Kašparové) se říká, že
tak skvělou a úspěšnou knihu napsala možná proto, že pracuje
v knihkupectví a proto ví, co lidé chtějí číst. To, že se její prvotina
stala bestsellerem, ale možná bude díky něčemu jinému. Našla totiž ve svém příběhu
východisko z naprosto zoufalé situace. Zdá se totiž, že zoufalejší místo, než je uprášené
městečko amerického středozápadu, Broken Wheel, hned tak nenajdete. Zoufalejší je
snad už jen krajina kolem – nedozírná rovina zemědělské Iowy, kde roste skoro jen ku‑
kuřice a v ní městečka, odkud každý, kdo mohl, už dávno odešel. Kde je většina obcho‑
dů zavřených a kde už se nic neděje. Nikdo se nerodí, nic se neděje, jen se umírá. Tak
do takového městečka přijede na dovolenou Švédka Sara. Ne že by ji bavilo pozorovat
onu kukuřici, ale má v městečku přítelkyni, se kterou si už dlouho dopisuje. Stejnou
milovnici knih, jakou je ona sama. Jenže když dorazí na místo, zjistí, že její kamarádka je
náhle po smrti. Sara se zatím ubytuje v jejím domě a přemýšlí, co dál, neboť je na dovo‑
lené a tak daleko od domova poprvé v životě. Je tedy škoda jet hned zase pryč. Život jí
ostatně suplovaly až doteď knihy. A těch je i tady plný dům. Spolu s ní ovšem přemýšlí
i několik obyvatel ospalého města. Co se Sarou? Přece by tu mohla zůstat, napadne ně‑
které... Sara se nakonec rozhodne svůj čas věnovat knihám – otevře si v Broken Wheel
knihkupectví, kde nabízí knihy z pozůstalosti po své zemřelé přítelkyni a pomalu učí
své nové sousedy číst, ale dělat i jiné věci. Za měsíc se jí tak díky knihám podaří nejen
pozvednout ducha obyvatel, ale dokonce si najít i lásku, a asi by to nebyl román z řady
„feel good“, aby to celé neskončilo svatbou… Pokud tedy potřebujete nálož optimis‑
mu, zkuste se začíst do příběhu, který začíná vlastně tak všedně a kde rozhodně nic
nenasvědčuje tomu, že by věci mohly dobře dopadnout i někde, kde to vypadá jako
v Broken Wheel. V tom je ale právě jeho kouzlo.
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

V podivném hnízdě
ze sovího peří je nalezeno
tělo sedmnáctileté dívky.
Detektivové
Munch a Krügerová
v hlavní roli dalšího
bizarního případu.
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Charles Cunning
RUSKÉ KOLO

Druhý thriller s agentem britské tajné služby
Thomasem Kellem, kterého známe již z Cizí země.
Autor, bývalý spolupracovník MI6, tentokrát
hlavního hrdinu posílá do Turecka, kde se s vynikajícím špionem Paulem Wallingerem zřítilo
letadlo. Kell se tak dostává opět do labyrintu
špionských intrik a kamufláží plného bezprostředního ohrožení života.
Váz., 360 s., 298 Kč

Čtivá výpověď
o síle lásky
a devastujícím
účinku drogy.

Peter Tremayne
ĎÁBLOVA PEČEŤ
Případ sestry
Fidelmy

Panenka, to není jen oslovení
milované bytosti, panenka je
i hračka k pobavení.
Novinářka Beata a zlomená
Eva se setkávají v léčebně,
kde Beata naslouchá
životnímu příběhu Evy. Kdysi krásná žena, které i přes
péči o rodinu se dvěma dětmi v životě stále něco chybělo,
se nechala svést přitažlivým mužem a vyslyšela jeho
přání, aby společně vybudovali exkluzivní hotel. Světácký
milenec ale Evu postupně zatahuje do nečistých obchodů
i náklonnosti ke kokainu.

Již 20. kriminální příběh pro sestru Fidelmu, advokátku soudního dvora v Irsku v roce 671. Fidelma
s Eadulfem pobývají u krále Colgúa v Cashelu
a očekávají příjezd podivné anglosaské delegace
duchovních, vedené Ctihodným Veraxem, učencem z Říma. Nikdo netuší, za jakým účelem přijíždějí, ale jedno je jisté: jejich příchod provází smrt.
Váz., 336 s., 298 Kč

Martin Šandera
JINDŘICH STARŠÍ Z MINSTERBERKA
Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými
kartami

Láska, drogy, postupný rozklad osobnosti a marné volání
o pomoc, o tom všem je tato kniha, napsaná s výtečnou
znalostí lidské psychologie.

Jindřich, třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil
vzestup i úpadek českého státu, ztroskotání otcových plánů a nástup nové vládnoucí dynastie.
Svými vlastnostmi, stylem života, uvažováním
i chováním se králi Jiřímu nejvíce podobal. I když
jeho mocenské ambice ochromoval úmorný
zápas s dluhy, dokázal zachránit prestiž rodu.
Váz., 280 s., 348 Kč

http://harlequinnaruby.cz/
EAN: 978-80-88088-37-0, vazba V2, počet stran 284,
doporučená cena: 250 Kč
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Jana Jirásková

Pavel Mandys (ed.)

Naoki Higašida

Daniel Rušar, Lea Točeková

ZBLÁZNILA SES?

PRAHA NOIR

A PROTO SKÁČU

VLK A TMA

Román o matkách a dcerách

Detektivky od hvězdné sestavy

Unikátní kniha, kterou objevil
David Mitchell

Pro děti, které se už
nechtějí bát

Je rozvedená, je jí přes čtyřicet
a čeká dítě s partnerem o generaci
mladším. Dalo by se to ustát lépe,
kdyby doma už neměla čtyři děti od
dětského věku do dospělosti. Sama
dalšího potomka rozhodně chce, ale
ne všichni v okolí vnímají její situaci
stejně pozitivně.

Cigan, Goffa, Hejdová, Klevisová,
Kopřiva, Neff, Procházka, Pilátová,
Soukupová, Sýkora, Stančík,
Šabach, Tučková, Urban. Kolik tváří
můžou mít pražské zločiny, záhady
a tajemství? Ojedinělý soubor je
současně svérázným průvodcem
po tradičních i méně známých
lokalitách.

Mladý spisovatel, básník a bloger
trpí tak silnou formou autismu, že
nedokáže mluvit. Jeho vidění světa
je však neuvěřitelně bohaté, citlivé
a inteligentní. Dokázal to v bestselleru,
který napsal ve třinácti a který
pomáhá rodičům po celém světě.

Táta vlk vypráví bázlivým vlčatům
příběh, aby je přiměl vyjít ven do
tmy vstříc novým dobrodružstvím.
Kniha s moderními a dynamickými
ilustracemi pomáhá dětem pochopit,
že strach je normální a že se nad ním
dá lehce vyhrát.

200 stran, 249 Kč

304 stran, 329 Kč

Přeložila Anna Křivánková
170 stran, 229 Kč

32 stran, 199 Kč

www.paseka.cz

facebook.com/pasekanakladatelstvi

Buď, kde jsi

www.pav e lme rv art. c z

HLEDÁNÍ STÁLOSTI V NESTÁLÉ DOBĚ

Štěpán Smolen

Stanislav Chládek

Po stopách lovců
velryb v severním
Pacifiku

Vázaná 190 x 275 mm, 282 barevných
stran, cena 379 Kč

Aleutské ostrovy jsou pro většinu lidí
„ztracený kout světa uprostřed bouřlivých moří“. Dlouhý řetěz z velké části neobydlených ostrovů se rozprostírá
mezi severním Pacifikem a Beringovým
mořem, mezi Aljaškou a Kamčatkou.
I zde dříve žili lidé, Aleuti-Unangan,
kteří se dokázali skvěle přizpůsobit
drsným přírodním podmínkám a uměli
na ostrovech nejen přežít, ale i vyvinout pokročilou civilizaci. Perspektiva,
s níž autor přistupuje k popisu Aleutů
a jejich domoviny, kajaků, lovu velryb, šamanského náboženství atd., je
svým způsobem jedinečná: autor se několikrát vydal na Aleutské ostrovy
v mořských kajacích podobných těm, v jakých před lety brázdili domorodci
moře okolo ostrovů. To mu dalo možnost hlubokého poznání světa Aleutů.
Praktickou zkušenost doplnil studiem literatury a aleutských artefaktů v muzeích v USA a v Rusku. Kniha je vůbec první dílo o Aleutských ostrovech
a jejich obyvatelích unás. Knižní text je bohatě doprovázen fotografiemi
z autorových expedic, snímky aleutských artefaktů z muzejních sbírek, mapami a dobovými ilustracemi z 18. a 19. století.
Miroslav Hanke – Martina Kastnerová
– Martin Švantner – Marie Větrovcová

Stopování sémiotiky

Brožovna, 140 x 205 mm, 208 stran, cena: 229,-

Kniha přivádí čtenáře k místům, kde je možné sledovat znamení, znak, symbol, signifikaci či význam.
Pojetí znaku a významu, o jehož rekonstrukci usiluje, není neměnné a obecné; přihlíží k rozmanitým
případům a historickým místům, kde znakové teorie nalézá a testuje vzhledem k současným koncepcím. Historicky se pohybuje mezi pozdním
středověkem, renesancí až raným novověkem.
Ilarion Alfejev

Mystérium víry

Uvedení do pravoslavné teologie
Brožovaná, 145 x 210, 248 stran, cena: 249,-

Kniha Mystérium víry nabízí přehledný úvod do
pravoslavného teologického myšlení. Autor v ní
seznamuje čtenáře nejen s výkladem pojmů Bůh,
Trojice, Kristus či církev, ale věnuje se i významu svátostí, umění ikonomalby, duchovnímu životu, modlitební praxi, proměně člověka skrze
zbožštění a v neposlední řadě i počátku a konci
lidského života a celého světa, jak je chápe pravoslavná tradice. Antologie textů na konci jednotlivých kapitol, z nichž mnohé jsou do češtiny přeloženy vůbec poprvé,
dává zaslechnout živému hlasu učitelů církve a předních teologů.
Bengt Pohjanen

Faravidova říše

Brožovaná, 119x120, 190 stran, cena 199,-

Faravidova říše současného severobotnického spisovatele Bengta Pohjanena je poetickým příběhem
o cestách čarodějů a králů na evropském Severu
poloviny 11. století. Příběh obsahuje historickou
perspektivu staroseverských ság i mytologickou,
nadčasovou rovinu kalevalských run, estonských
bájí a laponských vyprávění. V knize proti sobě
stojí nejen meče Sveů a luky Kvenů, nýbrž také
modlitby křesťanů a kouzla čarodějů.

brož.,
152 s.,
199 Kč

Fantaskní, lehce humorný příběh o hledání stálosti
v nestálé době. Těkáme z místa na místo, ze vztahu
do vztahu. I student teologie se nechává nést
proudem, dokud nepotká záhadného starce, jenž
se mu stane samozvaným průvodcem na cestě.
Je nucen podniknout výpravu napříč staletími
a kontinenty, až k pouštním otcům na Saharu,
ale především do vlastního nitra.

Introverti v církvi
Adam S. McHugh
brož.,
238 s.,
299 Kč

Kniha chce inspirovat introvertně založené jedince
k tomu, aby svá velká obdarování, která mohou církevnímu společenství nabídnout, sdíleli s druhými.
Vychází ze zkušeností učiněných v protestantském
prostředí, je však užitečná pro introverty ze všech
denominací.

Smrt nemá poslední slovo
1. DOTISK

Cristiana Pacciniová, Simone Troisi

brož.,
128 s.,
219 Kč

Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech
na rakovinu jazyka. Příběh, kde nedojde k zázraku
uzdravení, ale kde oba manželé zažijí víc než zázrak:
pokoj shůry, radost z Boží blízkosti, která rozšiřuje
srdce a dodává naději uprostřed bouře.

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

Kateřina Šťastná
Misionářka lásky
Vyprávění o Matce Tereze
Vyprávění o životě té, která sama nikdy děti
neměla, ale přesto ji celý svět nazýval matkou.
Knížka v krátkých kapitolkách zahrnuje důležité
milníky života Matky Terezy už od jejího dětství.
Dětem jsou u v každé kapitolky nabídnuty
podněty k promýšlení a drobné úkoly.
Brož., 56 str., bohatě ilustrováno, 149 Kč
Michel Remery
Tweetuj s Bohem
Kniha odpovědí na skutečné otázky mladých
lidí na život z víry. Kniha je obohacena o zdarma
dostupnou aplikaci v českém jazyce pro Android
a iPhone a webovou stránku. Obojí hledejte pod
názvem Tweeting with God.
Brož., 436 str., barevné fotografie, 350 Kč
Papež František
Amoris laetitia (Radost z lásky)
Posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině
Exhortace je plodem dvou synodů o rodině. Již
z několika úvodních bodů je zřejmé, že papež
ani synodní otcové neuhýbají před složitostí
předložených témat. Papežův otevřený pohled na
realitu rodiny v současném světě není vystavěn
na abstrakcích a nedosažitelných metách, ale
vyznačuje se věrností evangelnímu ideálu
a zároveň pastorační citlivostí vůči konkrétním
situacím.
Brož., 117 str., 99 Kč

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1 | Tel.: 224 818 757
On-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz

bibliografie
duchovní nauk y
k ř esťanst ví
DRÁPAL, Dan
Úvahy nad žalmy. 3. a 4. kniha
žalmů

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
136 s., váz. 180 Kč
Autor navazuje na předchozí dva
svazky a tentokrát vykládá a komen‑
tuje 3. a 4. knihu žalmů. Vychází
přitom z vlastního překladu z hebrej‑
ského originálu a nabízí svůj pohled
na tuto sbírku starozákonní poezie.
ISBN 978-80-7255-362-4

GRÜN, Anselm
Sedmero skutků milosrdenství

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 104 s.,
brož. 159 Kč
Sedmero skutků milosrdenství se
v církevní tradici ustálilo na základě
Ježíšovy řeči o posledním soudu, ve
středověku bylo ke skutkům tělesné‑
ho milosrdenství připojeno ještě
dalších sedm skutků milosrdenství
duchovního.
ISBN 978-80-7195-906-9

LIBERSAT, Henry;
McKENNOVÁ, Briege
Zázraky se opravdu dějí

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 132 s.,
brož. 219 Kč
Málokterá žena změnila život tolika
kněží po celém světě jako irská sestra
Briege McKenna. Zajímavé je, že
v době, kdy se mnohé katolické ženy
v USA domáhají práva na svěcení,
sestra Briege se cítí povolána kněze
ze všech sil podporovat.
ISBN 978-80-7195-864-2

McHUGH, Adam S.
Introverti v církvi

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 299 Kč
Čím se liší introverta od extroverta,
pokud jde o život v církvi? Může se
introvertům v církvi dařit? S jakými
prvky bohoslužeb souzní, při jakých
spíš trpí? Jak prožívají vztahy v církvi?
V čem jsou jejich silné stránky?
ISBN 978-80-7195-866-6

Novéna s Matkou Terezou

Edit. B. Kolodiejchuk, Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2016,
1. vyd., 40 s., brož. 49 Kč
Novéna.
ISBN 978-80-7195-921-2

OMARTIANOVÁ, Stormie
Síla manželovy modlitby

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 199 Kč
Další povzbuzení k modlitbě ve
vztazích, tentokrát zaměřená na
manželovu modlitbu za svou ženu.
Po přečtení této knihy si uvědomíte,
že když do svého manželství pozvete
Boha, i ta nejbezradnější situace se
může změnit k lepšímu.
ISBN 978-80-7450-221-7

PAPEŽ FRANTIŠEK
Radost z lásky (Amoris laetitia).
O lásce v rodině

Z ital. přel. J. Brož, Praha: Paulínky, 2016,
Magisterium, 1. vyd., 117 s., brož. 99 Kč
Apoštolská exhortace, která po‑
jednává o problematice rodiny.
ISBN 978-80-7450-225-5
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POLA, Pavel
Novéna se svatou Terezií
z Lisieux

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 40 s.,
brož. 49 Kč
Novéna.
ISBN 978-80-7195-920-5

SMOLEN, Štěpán
Buď, kde jsi

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 152 s.,
brož. 199 Kč
Do mého sebechlácholení se náhle
ozval známý hlas: „Zestárni u svého
díla.“ Byl to zas pouštní otec naruši‑
tel. Pohlédl jsem na něj a pomyslel si,
jak je ten chlap neaktuální. Sedí celý
život v nějaké jeskyni – nejspíš kdesi
na Sahaře...
ISBN 978-80-7195-926-7

YOUCAT

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 3. vyd., 304 s.,
brož. 241 Kč
Modlitební kniha pro mladé ve slo‑
venštině.
ISBN 978-80-7195-973-1

nábož e nst ví
BUBER, Martin
Extatická vyznání

Z něm. přel. R. J. Weiniger, Praha:
Vyšehrad, 2016, 1. vyd., 192 s., váz.
258 Kč
Ve svém raném díle se M. Buber
pokusil shromáždit zprávy o se‑
tkání člověka s Bohem, jež nalezl
v duchovních textech celého světa.
Jeho přáním přitom bylo vybrat texty
co nejbezprostřednější, co nejméně
literárně stylizované.
ISBN 978-80-7429-646-8

ekonomika
dan ě
VYŠKOVSKÁ, Magdaléna
Cizinci a daně

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
4. aktual. vyd., 256 s., váz. 352 Kč
Publikace přehledně popisuje nej‑
častější situace týkající se zdaňování
cizinců v ČR, ať jsou daňovými rezi‑
denty, či nerezidenty. Naleznete zde
názorné příklady včetně podrobných
výpočtů z praxe.
ISBN 978-80-7552-285-6

personalistika
ŠIKÝŘ, Martin; BOROVEC,
David; TROJANOVÁ, Irena
Personalistika v řízení školy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
2. aktual. vyd., 188 s., váz. 295 Kč
Autoři jednotlivé činnosti popisují
jak z hlediska personálního řízení,
tak i z hlediska aktuální legislativy
a vše je navíc dokresleno příklady
ze školské praxe.
ISBN 978-80-7552-264-1

úče tn ic t ví
STROUHAL, Jiří
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 280 s., brož. 330 Kč
Publikace reflektuje změny v účetní
legislativě platné od 1. 1. 2016
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a zaobírá se účetními souvztažnost‑
mi všech syntetických účtů. Sou‑
vztažnosti jsou bohatě doplněny
praktickými příklady.
ISBN 978-80-7552-268-9

společenské
vědy; osvěta
eti k a
ČERNÝ, David
Princip dvojího účinku

Praha: Academia, 2016, Právo –
etika – společnost, 1. vyd., 248 s.,
váz. 350 Kč
Princip dvojího účinku je jedním
z nejdůležitějších a zároveň
nejkontroverznějších morálních prin‑
cipů. Monografie se zabývá dějinami
principu dvojího účinku od Tomáše
Akvinského přes druhé scholastiky až
do současné doby.
ISBN 978-80-200-2605-7

etn o log i e
Teorie etnicity. Čítanka textů

Edit. M. Jakoubek, Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2016, Studijní
texty, 1. vyd., 733 s., váz. 880 Kč
Cílem knihy je v podobě překladů
původních textů čtenářům představit
širokou škálu možných teoretických
přístupů k etnicitě a spřízněným
fenoménům.
ISBN 978-80-7419-185-5

h isto r i e
GIL, Yaron
Jeruzalém, stře(d)t světa. Historicko-politický průvodce
Z angl. přel. R. J. Weiniger, Praha: Vyše‑
hrad, 2016, 1. vyd., 304 s., váz. 348 Kč
Žádné jiné místo na světě není oh‑
niskem politických a náboženských
sporů v takové míře jako Jeruzalém,
svaté město tří světových nábožen‑
ství, jejichž věřící po staletí bojují
o nadvládu nad ním.
ISBN 978-80-7429-580-5

HOLÝ, Martin
Vzdělanostní mecenát v zemích
České koruny (1500–1700)

Praha: Academia, Praha: Historický
ústav AV ČR, 2016, Historie, 1. vyd.,
632 s., brož. 595 Kč
Kniha se zaměřuje na dosud málo
probádanou problematiku vzdě‑
lanostního mecenátu v zemích České
koruny v 16. a 17. století. Na základě
analýzy typově různých pramenů
zkoumá hlavní formy mecenátu.
ISBN 978-80-200-2591-3
(Academia), 978-80-7286-278-8
(Historický ústav AV ČR)

KRAFL, Pavel Otmar
Polské provinciální synody
13.–15. století

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 176 s., brož. 175 Kč
V publikaci je představena a shrnuta
tematika statut papežských legátů
promulgovaných pro Polsko a synod
a statut hnězdenských arcibiskupů
slavených a vydávaných s platností
pro hnězdenskou církevní provincii
do počátku 16. století.
ISBN 978-80-7286-274-0

OPATRNÝ, Josef
Mexiko. Stručná historie států
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Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 228 s.,
brož. 170 Kč
Barvité osudy indiánských říší, krvavá
conquista H. Cortése, španělské pan‑
ství, cesta k nezávislosti, mexicko-a‑
merická válka, pokus o nastolení
habsburského císaře Maxmiliá‑
na, revoluce Zapaty a další dějiny
20. století.
ISBN 978-80-7277-548-4

Slavné TED konference ukázaly ce‑
lému světu, jakou sílu může mít mlu‑
vené slovo. Právě proto se kurátor
TEDu Anderson ujal nového úkolu:
proměnit diváky v další rétory.
ISBN 978-80-7555-004-0

RYANTOVÁ, Marie
Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první
dáma království

Voňavé křížovky – bylinková
zahrádka

Praha: Vyšehrad, 2016, Velké postavy
českých dějin, 1. vyd., 528 s., váz. 448 Kč
Polyxena z Lobkovic (1566–1642)
v monografii vystupuje jak ve své roli
představitelky nejvyšší šlechty čes‑
kých zemí, správkyně svých statků,
která uměla v případě potřeby sama
úspěšně hospodařit, ale i ženy poli‑
ticky aktivní.
ISBN 978-80-7429-527-0

Rytíři renesančních Čech ve
válkách

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 400 s., váz. 429 Kč
Populárně pojatá kniha přináší
nový pohled do světa mužskosti
v renesančních Čechách. Její těžiště
představují životní příběhy 25 nižších
šlechticů, kteří spojili svůj život
v 16. a počátkem 17. století s vá‑
lečnou kariérou.
ISBN 978-80-7422-409-6

SMETANA, Vít
Ani vojna, ani mír. Velmoci,
Československo a střední Evropa
v sedmi dramatech na prahu
druhé světové a studené války
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 664 s., váz. 599 Kč
Kniha analyzuje dramatické momen‑
ty z novodobých československých
a středoevropských dějin, jež se
odehrály v předvečer 2. světové války
a na prahu války studené.
ISBN 978-80-7422-358-7

ZÁHOŘÍK, Jan
Bédžové a dějiny severovýchodního Súdánu

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 201 s., váz.
Publikace analyzuje regionální dějiny
severovýchodního Súdánu s ak‑
centem na společnost Bédžů.
ISBN 978-80-261-0536-7

k ale n dář e

k ř ížovk y;
hádan k y
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
128 s., brož. 99 Kč
Vůně bylinek vás příjemně naladí
a luštění křížovek pak půjde samo!
ISBN 978-80-253-2752-4

logo pe d i e
ŠÁCHOVÁ, Irena
Zábavná logopedie

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 48 s.,
brož. 139 Kč
Nácvik správné výslovnosti patří
v mnoha rodinách ke každodenní
rutině. Proto je důležité, aby procvi‑
čování všechny zúčastněné bavilo,
bylo pestré a zábavné. Sešit, který
máte před sebou, všechna tato kri‑
téria splňuje.
ISBN 978-80-253-2780-7

ŠKALOUDOVÁ, Renata;
KOUTSKÝ, Pavel
Jazykolamové bajky pro dospělé
aneb Nikdy není pozdě hezky
vyslovovat
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 64 s., váz. 260 Kč
Potřebujete řeč ve své profesi? Pre‑
zentujete, moderujete, přednášíte?
Sžíváte se s novým chrupem? Nebo
vás trápí onemocnění zasahující
oblast výslovnosti? V 9 bajkách si
procvičíte hláskové skupiny, které
mohou být výslovnostně obtížné.
ISBN 978-80-7552-243-6

m é d ia
ORSÁG, Petr
Mezi realitou, propagandou
a mýty

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 364 s., váz. 339 Kč
Exilovým médiím, která začali
uprchlíci z Československa zakládat
na Západě krátce po komunistickém
puči v únoru 1948, se historický
výzkum dosud věnoval spíše okrajově
či v širším kontextu jiných témat.
ISBN 978-80-7422-427-0

CHINMOY, Sri
Nový den, nová příležitost.
365+1 aforismů Sri Chinmoye na
každý den v roce

POUPEROVÁ, Olga
Institucionální aspekty regulace
médií

komun i k ace

motivačn í
př í ručk y

Z angl. přel. A. Bernardová, Lazy:
Madal Bal, 2016, 1. vyd., 370 s.,
kroužk., 399 Kč
„Věčný kalendář“ s aforismy a foto‑
grafiemi pro inspiraci a spokojenější
život.
ISBN 978-80-86581-78-1

ANDERSON, Chris
Přednášejte jako na TEDu.
Oficiální průvodce veřejným
vystupováním od kurátora
konference TED

Brno: Jan Melvil Publishing, 2016,
Žádná velká věda, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 256 s., váz. 380 Kč
Autorka se v knize zabývá otázkami,
co je regulace a jaké důvody a veřejné
zájmy mohou regulaci v demokra‑
tickém právním státě odůvodnit, kdy
se ze správy stává správa veřejná ad.
ISBN 978-80-7552-335-8

GIELANOVÁ, Michelle
Vysílání štěstí. Jak přijmout
pozitivní změny a šířit je kolem
sebe

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 264 s.,
brož. 349 Kč

bibliografie
Zaměřte se na způsob, jakým vysíláte
svá sdělení a staňte se moderátorem
pozitivních zpráv a změn! Všichni
jsme moderátoři. Každý z nás neu‑
stále „vysílá“ informace ostatním,
dokonce i když mlčí.
ISBN 978-80-265-0518-1

par tn e r sk é
v z tahy
CHAPMAN, Gary;
SOUTHERN, Randy
Pět jazyků lásky pro muže

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
168 s., váz. 225 Kč
V srdci muže je ukryta touha zvládat
vše, co mu připadá důležité. Je skvělé
být užitečný v práci nebo na spor‑
tovním hřišti, ale nic se nevyrovná
tomu, když vaše manželka řekne:
„Díky tobě se cítím milována.“
ISBN 978-80-7255-359-4

pe dag o g i k a;
d idak ti k a
KASÍKOVÁ, Hana
Kooperativní učení, kooperativní
škola
Ilustr. S. Fiala, Praha: Portál, 2016,
3. aktual. a rozšíř. vyd., 152 s.,
váz. 249 Kč
Soudobý velký zájem o koopera‑
tivní formy práce ve škole znamená
vlastně snahu o využití podmínek,
za nichž se děti nejlépe učí v přiro‑
zených situacích.
ISBN 978-80-262-0983-6

LEBLOVÁ, Eliška
Environmentální výchova v mateřské škole

Praha: Portál, 2016, 2. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
V knize nabízíme řadu nápadů, které
lze využít v rámci běžného programu
MŠ, s jejichž pomocí můžeme v dě‑
tech probudit lásku k přírodě a sou‑
časně naplňovat záměry RVP PV.
ISBN 978-80-262-1149-5

Zápisník učitele 2016/2017

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 96 s., váz. 62 Kč
Praktický pomocník pro všechny pe‑
dagogy. Všechny důležité a potřebné
informace budete mít vždy s sebou
a nemusíte již nosit několik sešitů –
např. na klasifikaci, na porady apod.
ISBN 978-80-7552-214-6

ZOUNEK, Jiří a kol.
E-learning – Učení (se) s digitálními technologiemi

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 280 s., váz. 360 Kč
Kniha je určena všem čtenářům, kteří
se setkávají při učení či výuce s digi‑
tálními technologiemi: studentům,
učitelům, vzdělavatelům dospělých,
vědeckým pracovníkům i nejširší
veřejnosti.
ISBN 978-80-7552-217-7

po liti k a
KOŘAN, Michal a kol.
Česká zahraniční politika v roce
2014

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2015, 1. vyd., 528 s., váz.
Analýza české zahraniční politiky
v roce 2014.
ISBN 978-80-87558-22-5

pr ag e nsi e
BEČKOVÁ, Kateřina
Vltava a její břehy – 2. díl. Od
Petrské čtvrti po vodě do Troje

Praha: Paseka, 2016, Zmizelá Praha,
1. vyd., 208 s., váz. 360 Kč
Kniha se zaměřuje na popis zaniklých
a proměněných objektů a na stavby
spjaté s kanalizací a splavněním řeky,
pojednáno je také využití řeky pro
zábavu a oddech Pražanů ad.
ISBN 978-80-7432-633-2

KOPL, Petr
Procházka po Karlově mostě –
Sochy a sousoší

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
10 s., 99 Kč
Karlův most – srdce Prahy. Projděte
se i vy po tomto nádherném mostě
a poznejte jednotlivé sochy a sousoší,
které tvoří společně s Pražským
hradem jedno z nejkrásnějších pano‑
ramat na světě.
ISBN 978-80-253-2731-9

LUKEŠ, Zdeněk
Psí vycházky 5 – Fenomén
Vinohradská třída

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 173 s., váz. 219 Kč
Oproti předchozím čtyřem vycház‑
kám, které vedly historickým jádrem
Prahy, začneme naše putování sice
v centru, ale postupně se od něj
budeme vzdalovat po Vinohradské
třídě, která patří k nejdelším v Praze.
ISBN 978-80-7422-534-5

pr ávo
KALVODOVÁ, Věra
Trest odnětí svobody a jeho
výkon

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 200 s., brož. 340 Kč
Monografie analyzuje postavení
trestu odnětí svobody v sankčním
systému trestního práva, iden‑
tifikuje problémy s tímto trestem
a jeho výkonem spojené a nabízí
i možnosti jejich řešení, a to v ši‑
rokém kontextu.
ISBN 978-80-7552-163-7

KOUKAL, Pavel; ČERNÝ,
Miroslav; CHARVÁT, Radim
Zákon o ochraně průmyslových
vzorů. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
1. vyd., 348 s., váz. 620 Kč
Odborný průvodce pro aplikaci záko‑
na o ochraně průmyslových vzorů.
ISBN 978-80-7478-929-8

KOZÁK, Jan; DADAM, Alexandr; PACHL, Lukáš
Insolvenční zákon a předpisy
související. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
3. aktual. vyd., 1668 s., váz. 2499 Kč
Třetí vydání úspěšného komentáře
z oblasti insolvenčního práva včetně
prováděcích předpisů a výkladu stě‑
žejního evropského předpisu upravu‑
jícího tuto oblast, doplněné plným
zněním nařízení 2015/848/EU.
ISBN 978-80-7552-135-4

LAVICKÝ, Petr; POLIŠENSKÁ, Petra
Judikatura k rekodifikaci – Zajištění a potvrzení dluhů
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015,
Judikatura k rekodifikaci, 1. vyd.,
312 s., váz. 450 Kč

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 16 2 7 9 t i t u l ů
Svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze
použít jako inspiraci při interpretaci
ustanovení občanského zákoníku
ohledně zajištění a utvrzení dluhů.
ISBN 978-80-7478-905-2

LAVICKÝ, Petr;
POLIŠENSKÁ, Petra
Judikatura k rekodifikaci.
Darování, koupě a směna

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 300 s., váz. 490 Kč
Svazek judikatury k rekodifikované‑
mu soukromému právu shrnuje
rozhodnutí zabývající se darováním,
koupí a směnou.
ISBN 978-80-7552-180-4

MÜLLER, Miloslav;
BAREŠOVÁ, Eva
Zákon o zeměměřictví. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 208 s., brož. 385 Kč
Cílem komentáře je poskytnout od‑
borné veřejnosti podrobnější pohled
na právní úpravu zeměměřických
činností a s nimi související práva
a povinnosti.
ISBN 978-80-7478-959-5

NOVÁK, Tomáš
Znalecké posudky o dětech pod
drobnohledem

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
2. vyd., 120 s., váz. 270 Kč
Čeká vás soudní znalecký posudek
ve sporu o svěření dítěte? Chcete se
na něj ve vší „počestnosti“ připravit?
Víte, že znalecký posudek je důkaz
jako každý jiný a mj. pro něj platí
možnost hodnocení důkazů?
ISBN 978-80-7552-171-2

PODEŠVA, Vilém a kol.
Zákon o zadávání veřejných
zakázek. Zákon o registru smluv.
Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 1108 s., váz. 1485 Kč
Nový zákon o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., nabyde
účinnosti už od 1. 10. 2016. Praktický
a věcný komentář vám pomůže
spolehlivě se připravit na zadávání
veřejných zakázek podle nového
předpisu.
ISBN 978-80-7552-102-6

PONDĚLÍČKOVÁ, Klára;
ŠŤASTNÝ, Vít
Zákon o úřednících územních
samosprávných celků. Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 252 s., váz. 399 Kč
Komentář je užitečnou pomůckou
v každodenní praxi nejen úředníků
územních samosprávných celků, ale
i starostů, členů zastupitelstev a dalších
osob působících v této oblasti.
ISBN 978-80-7552-301-3

TAUCHEN, Jaromír
Práce a její právní regulace
v Protektorátu Čechy a Morava
(1939–1945)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 480 s., brož. 630 Kč
Monografie podává podrobný pře‑
hled o právní regulaci práce a jevů
spojených s prací v období Protekto‑
rátu Čechy a Morava (1939–1945).
ISBN 978-80-7552-304-4

VÍTOVÁ, Blanka
Zákon o ochraně spotřebitele.
Komentář
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 364 s., váz. 620 Kč
Zákon o ochraně spotřebitele je zá‑
kladním předpisem pro každodenní
transakce a je tak určen nejen subjek‑
tům řešícím spory z porušení zákona,
ale i obchodníků a kupujících, kterých
se dotýká bezprostředně.
ISBN 978-80-7478-984-7

pro ro d iče
MILLER, Arnold; SMITH,
Theresa C.
101 tipů pro rodiče dětí
s autismem. Účinná řešení
každodenních problémů

Z angl. přel. M. Jelínková, Praha: Por‑
tál, 2016, 1. vyd., 168 s., váz. 299 Kč
Autoři se věnují především problé‑
mům souvisejícím s takzvanou
autistickou triádou, tedy problémům
s komunikací, sociálními dovednost‑
mi a chováním.
ISBN 978-80-262-1106-8

SNELOVÁ, Eline
Klidně a pozorně jako žabka.
Cvičení mindfulness pro děti
a jejich rodiče

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 299 Kč
Úvod do techniky mindfulness
pro děti (5–12 let) a rodiče. Kniha
jednoduchým a přístupným způso‑
bem popisuje, co je to mindfulness
(plná pozornost) a jak může dětem
pomoci uklidnit se, lépe se sou‑
středit, snadněji usnout, zvládat
hněv ad.
ISBN 978-80-265-0510-5

průvo d ce
POHORECKÝ, Vladimír
Rozhledny a ztracené hrady.
Západ, 1. díl

Praha: Radioservis, 2016, 2. rozšíř.
vyd., 270 s., váz. 269 Kč
Publikace poskytuje čtenáři řadu
užitečných informací k návštěvě
oblíbených i poměrně neznámých
výhledových míst v Karlovarském,
Plzeňském, Jihočeském, Ústeckém,
Libereckém a Středočeském kraji.
ISBN 978-80-87530-77-1

psych o log i e
HANSON, Rick
Stačí jen málo. 52 způsobů,
jak rozvíjet klid mysli pomocí
neuropsychologie

Z angl. přel. O. Fafejta, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 160 s., váz. 289 Kč
Kniha nabízí jednoduchá cvičení, kte‑
rá mají chránit proti stresu, zlepšovat
náladu a budovat větší emoční
odolnost.
ISBN 978-80-262-1088-7

CHAPMAN, Gary; PELLICANE, Arlene
Vztahy v digitálním světě.
Pomáhá technika vaši rodinu
sbližovat, nebo ji od sebe
odděluje?

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
200 s., váz. 230 Kč
V současném digitálním věku děti
tráví stále více času u obrazovek
a méně si hrají venku, přestávají číst
knihy nebo se bavit s rodiči. Technika
může narušovat pocit sounáležitosti
a bránit emocionálnímu a sociálnímu
vývoji dítěte.
ISBN 978-80-7255-358-7

SCHAUTOVÁ, Nina
Rozhodování a intuice

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 275 Kč
Rozhodování je klíčový psychologický
proces. Kniha podává vědecky dobře
ukotvený a současně čtivý přehled
aktuálních psychologických poznatků
o rozhodování.
ISBN 978-80-262-1090-0

WRIGHT, Norman H.
Navždy tátovo děvče. Vztah
mezi otcem a dcerou

Praha: Návrat domů, 2016, 2. vyd.,
208 s., váz. 245 Kč
Ať již vám byl blízký nebo vzdálený,
fyzicky přítomný či nepřítomný,
chladný nebo vřelý a projevoval vám
svou lásku či vás zneužíval, váš otec
na vás zanechal svůj otisk. A váš život
ovlivňuje dosud.
ISBN 978-80-7255-356-3

sbo r n í k y
Středověký kaleidoskop pro
muže s hůlkou. Věnováno
Františku Šmahelovi k životnímu
jubileu
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 736 s., brož. 599 Kč
Duchovní inspirací pro tuto knihu je
dílo význačného českého medievisty,
prof. F. Šmahela, který k profesi his‑
torika vychoval a inspiroval desítky
dalších.
ISBN 978-80-7422-355-6

socio log i e
KAJANOVÁ, Alena a kol.
Nerovnosti v romských rodinách

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 104 s., brož. 95 Kč
Kniha mapuje současné role romské
ženy a její postavení v rodině i v rámci
majoritní společnosti.
ISBN 978-80-7422-455-3

stud i e
BREHOVSKÁ, Lenka a kol.
Evakuace ze zón havarijního
plánování

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 152 s., brož. 149 Kč
Cílem monografie je prezentovat
výsledky bezpečnostního výzkumu
Ministerstva vnitra ČR pod názvem
„Ochrana obyvatelstva v závislosti na
diferenciaci populace“.
ISBN 978-80-7422-466-9

HORKÝ-HLUCHÁŇ, Ondřej;
PROFANT, Tomáš a kol.
Mimo Sever a Jih. Rozumět
globálním nerovnostem a rozmanitosti
Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2016, 1. vyd., 328 s., brož.
Kniha boří stereotypy o rozdě‑
lení současného světa a čtenářům
a čtenářkám pomáhá porozumět
jeho nerovnostem a ocenit jeho
rozmanitost.
ISBN 978-80-87558-18-8

KOLMAŠOVÁ, Šárka
Proměny konceptu humanitární
intervence: od Rwandy po Libyi

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2016, 1. vyd., 300 s., brož.
První komplexní práce o problemati‑
ce humanitárních intervencí vydaná
v Česku.
ISBN 978-80-87558-25-6

bibliografie
v ýro čn í
zpr áv y
Zpráva o činnosti Státního
úřadu inspekce práce za rok
2015. Roční souhrnná zpráva
o výsledcích kontrolních akcí
provedených inspekcí práce
za rok 2015. Zpráva o pracovní
úrazovosti v České republice
v roce 2015
Opava: Státní úřad inspekce práce,
2016, 1. vyd., 289 s., CD-ROM
Výroční zpráva Státního úřadu in‑
spekce práce za rok 2015.
ISBN 978-80-86333-20-5

matematické
a přírodní vědy
e vo luce
LIEBERMAN, Daniel
Příběh lidského těla. Evoluce,
zdraví a nemoci

Brno: Jan Melvil Publishing, 2016,
Pod povrchem, 1. vyd., 496 s.,
váz. 499 Kč
Autor, vedoucí katedry lidské
evoluční biologie na Harvardově
univerzitě a přední osobnost obo‑
ru, v knize srozumitelně a poutavě
popisuje vývoj, kterým lidské tělo
za miliony let prošlo.
ISBN 978-80-7555-005-7

technické vědy
d ig itáln í
fotog r afi e
DEWIS, Glyn
Photoshop – příklady z praxe.
Techniky retušování a montáží,
tipy a triky profesionálů

Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
288 s., váz. 449 Kč
G. Dewis je profesionální fotograf,
školitel a umělec a v této publikaci
seznámí čtenáře metodou krok za
krokem s celou řadou postupů,
technik a efektů, pomocí kterých
lze přetvořit snímky v nové, půso‑
bivější dílo.
ISBN 978-80-7413-326-8

POHRIBNÝ, Jan
Kreativní barva ve fotografii

Brno: Zoner Software, 2016, 1. vyd.,
288 s., brož. 650 Kč
Barva je ve fotografii tak samo‑
zřejmá, že jí často věnujeme pouze
malou pozornost. Profesionální
fotograf a pedagog J. Pohribný vás
uvede do světa barev a zkušeně
bude řídit vaše kroky při poznávání
toho, jak s barvami ve fotografii
pracovat.
ISBN 978-80-7413-332-9

sbo r n í k y
The 4th International Workshop
& The 3rd International Mini
Workshop on Solution Plasma
and Molecular Technology.
Abstract Book
Edit. E. Kondo, P. Baroch, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 34 s., váz.
Sborník z konference v angličtině.
ISBN 978-80-261-0630-2

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 16 2 7 9 t i t u l ů
zdravotnic tví
k l a sick á
m e d icí na
ADÁMKOVÁ, Václava a kol.
Antibiotika v chirurgických
oborech

Praha: Mladá fronta, 2016, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
168 s., váz. 550 Kč
V české literatuře ojedinělá kniha se
zabývá základními principy použití
antimikrobních přípravků v chirur‑
gických oborech. Je určena lékařům
chirurgických oborů a mikrobio‑
logům.
ISBN 978-80-204-3940-6

HALENKA, Milan;
FRYŠÁK, Zdeněk
Atlas ultrasonografie štítné žlázy

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 256 s.,
váz. 995 Kč
Rozsáhlý atlas obsahuje několik set
precizně vybraných a popsaných ul‑
trasonografických obrazů štítné žlázy.
ISBN 978-80-7345-455-5

HYTYCH, Vladislav
VATS lobektomie krok za
krokem

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 218 s.,
brož. 695 Kč
VATS (video-asistovaná thora‑
koskopická) lobektomie je v sou‑
časnosti uznávanou technikou
anatomické plicní resekce. Metoda
splňuje všechna současná kritéria mi‑
niinvazivních plicních resekcí.
ISBN 978-80-7345-449-4

KARETOVÁ, Debora; BULTAS, Jan
Farmakoterapie tromboembolických stavů

Praha: Maxdorf, 2015, 3. vyd., 280 s.,
brož. 295 Kč
Publikace dvou předních odborníků
v oblasti angiologie a kardiologie
přináší nejnovější poznatky v me‑
dikamentózní léčbě tromboembo‑
lických stavů, včetně podrobného
seznámení s novými látkami na
farmaceutickém trhu.
ISBN 978-80-7345-459-3

KOTAS, Rudolf
Bolesti hlavy v klinické praxi

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 312 s.,
váz. 595 Kč
Bolesti hlavy představují trvale jeden
z velkých klinických problémů. Pu‑
blikace je zatím nejkomplexnějším
dílem věnovaným bolestem hlavy
v české lékařské literatuře.
ISBN 978-80-7345-443-2

KOZÁK, Tomáš
Imunitní trombocytopenie

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 196 s.,
brož. 195 Kč
Knížka přehledně seznamuje lékaře
s klinicky významnými typy trombo‑
cytopenie, zaměřuje se na imunitní
trombocytopenii a její moderní
komplexní farmakologickou i nefar‑
makologickou terapii.
ISBN 978-80-7345-370-1

LEBL, Jan;
ZAPLETALOVÁ, Jiřina
Turnerův syndrom

Praha: Maxdorf, 2015, 4. vyd., 62 s.,
brož. 145 Kč
Čtvrté vydání knížky o Turnerově syn‑

dromu je věnováno otázkám vrozené‑
ho, poměrně častého onemocnění
žen, při kterém má žena jen jeden
chromozom X.
ISBN 978-80-7345-446-3

u každé nozologické jednotky začít
s léčbou a jak pokračovat podle lé‑
čebné odezvy, resp. jak léčbu modifi‑
kovat za konkrétních podmínek.
ISBN 978-80-7345-453-1

MÁCA, Jan a kol.
ARDS v klinické praxi

VLK, Radovan a kol.
Preeklampsie

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 695 s.,
váz. 795 Kč
Publikace si klade za cíl zajistit čtenáři
úvod do komplexní problematiky
syndromu po stránce teoretické
(historie, epidemiologie, patogeneze,
budoucnost) a praktické.
ISBN 978-80-7345-447-0

MARTAN, Alois; MAŠATA,
Jaromír; ŠVABÍK, Kamil
a kol.
New Surgical Techniques and
Medical Treatment in Urogynecology

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 264 s.,
váz. 540 Kč
Kniha v angličtině je určena gyneko‑
logům a urologům.
ISBN 978-80-7345-411-1

PERUŠIČOVÁ, Jindřiška
Kontroverze v diabetologii

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 95 s.,
brož. 195 Kč
Prakticky a srozumitelně koncipo‑
vaná knížka vysvětluje ta kontroverz‑
ní témata, která jsou pro diabetologa
i internistu důležitá s ohledem na kaž‑
dodenní léčebně preventivní praxi.
ISBN 978-80-7345-457-9

SEDLÁČKOVÁ, Eva; BAJČIOVÁ, Viera a kol.
Neuroendokrinní nádory

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 373 s.,
váz. 695 Kč
Unikátní a přitom velmi praktická
monografie seznamuje čtenáře –
onkology i lékaře dalších odborností
– s aktuálním stavem diagnostiky
a terapie nádorů, které již dávno
nelze považovat za vzácné.
ISBN 978-80-7345-468-5

SEIFERT, Bohumil; KRÁL,
Norbert; MÁJEK, Ondřej
a kol.
Screening kolorektálního
karcinomu

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 195 Kč
Kniha uvádí vědecké podklady pro
screening, strategie a používané me‑
tody u nás i v zahraničí, popisuje roli
lékařů primární péče ve screeningu
a přináší informaci o aktuálních
výstupech a perspektivě screeningu
kolorektálního karcinomu v ČR.
ISBN 978-80-7345-444-9

STŘÍŽ, Ilja;
HOLÁŇ, Vladimír
Cytokiny v klinické medicíně

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 207 s.,
váz. 595 Kč
Kniha je koncipována pro lékaře v kli‑
nické praxi i pracovníky klinických
imunologických laboratoří a určitě
osloví i pracovníky z oblasti výzkumu.
ISBN 978-80-7345-427-2

ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana a kol.
Moderní farmakoterapie
v neurologii

Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 486 s.,
CD, 795 Kč
Koncepce knihy klade důraz na
praktičnost, na konkrétní návody jak
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Praha: Maxdorf, 2015, 1. vyd., 349 s.,
váz. 695 Kč
Prakticky orientovaná publikace ko‑
lektivu předních českých porodníků
z několika fakultních pracovišť ČR
přináší nejnovější poznatky a dopo‑
ručení pro diagnostiku a léčbu této
poruchy, která je „noční můrou“
lékařů i pacientek.
ISBN 978-80-7345-460-9

kuchař k y
BEZ, David
Snídaně s láskou. Dokonalé
zdravé snídaně snadno a rychle

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 399 Kč
Snídaně je nesmírně důležitá. Získáte
energii do nového dne, a když víte,
jak na to, ani vám to nezabere moc
času. Připravte si zdravé jídlo, které
vás zasytí na celé dopoledne. 150
receptů.
ISBN 978-80-7529-128-8

MASTERS, Tess
Holka s mixérem – 100
bezlepkových veganských extra
jednoduchých, extra zdravých
jídel, svačin, dezertů a nápojů

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 349 Kč
Na svém populárním blogu receptů
nabízí Tess Masters – pod přezdívkou
Blender Girl (Holka s mixérem) –
recepty složené z jednoduchých
surovin, které si každý může rychle
připravit v mixéru.
ISBN 978-80-7554-027-0

PFANNEBECKER, Inga
Rychlé recepty Low Carb

Z něm. přel. H. Habartová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč
Low Carb je stále populárnější. Stále
více lidí totiž přichází na to, že díky nižší‑
mu obsahu sacharidů ve stravě mohou
být v lepší formě. Obzvláště večer jsou
jídla s nízkým obsahem sacharidů dů‑
ležitější než v jiné denní doby.
ISBN 978-80-7236-996-6

prvn í pomoc
MALÁ, Lucie; PEŘAN, David
První pomoc pro všechny
situace. V souladu s evropskými
doporučeními 2015

Praha: Vyšehrad, 2016, Zdravý život‑
ní styl, 1. vyd., 192 s., váz. 268 Kč
Publikace je určena všem, kteří si
nejsou jisti v základních postupech
první pomoci, ale také těm, kteří již zá‑
kladní znalosti mají, ale chtějí si postupy
připomenout nebo zjistit, kam se první
pomoc v posledních letech posunula.
ISBN 978-80-7429-693-2

psychoterapie
KOPŘIVA, Karel
Lidský vztah jako součást profese. Psychoterapeutické kapitoly
pro sociální, pedagogické
a zdravotnické profese
Ilustr. A. Šimek, Praha: Portál, 2016,
7. vyd., 152 s., brož. 199 Kč

Jak lépe rozvíjet vztah ke klientům,
jak se vyhnout hrozícím nebezpečím
a kde nacházet psychickou energii
pro službu druhým, radí zkušený
psychoterapeut.
ISBN 978-80-262-1147-1

zdravotnické
př í ručk y
TÓTHOVÁ, Valerie a kol.
Prevence obezity u romské
minority v komunitním ošetřovatelství

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 160 s., brož. 139 Kč
Rychlý nárůst nadváhy a obezity
je celosvětově alarmující a stává se
nejen osobním problémem jedince,
ale problémem celospolečenským,
medicínským a ekonomickým.
ISBN 978-80-7422-467-6

životospráva
HAVLOVÁ, Vladimíra
Osteoporóza. Recepty pro
prevenci i při onemocnění

Praha: Vyšehrad, 2016, Vaříme
s dietní sestrou, 1. vyd., 96 s., váz.
168 Kč
Kniha se věnuje receptům, které
svým složením a častým zařazováním
do stravy, spolu s ostatními dopo‑
ručeními, mohou předcházet nebo
zmírnit ubývání kostní hmoty.
ISBN 978-80-7429-648-2

CHOPRA, Deepak; TANZI,
Rudolph E.
Super geny

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 360 s., váz. 349 Kč
Jste přesvědčeni, že geny jsou od
narození dané a určují náš biologický
osud? Nová genetika naopak říká, že
jsou dynamické a reagují na vše, co
děláme a co si myslíme!
ISBN 978-80-7306-843-1

MANDŽUKOVÁ, Jarmila
Tajemství biologických hodin

Benešov: Nakladatelství Start, 2016,
1. vyd., 128 s., váz. 168 Kč
Kniha přináší revoluční metodu
léčby nemocí a posílení zdraví.
Dozvíte se zajímavé informace
o tom, jaký význam mají biologické
hodiny pro naše zdraví a jak lze jejich
prostřednictvím preventivně působit
i léčit mnohé nemoci a zdravotní
potíže.
ISBN 978-80-86231-62-4

umění; hudba
d ivad lo
ONDRÁKOVÁ, Jana;
MUNZAR, Jiří
Peter Hacks v kontextu
moderního německého dramatu
a jeho hra „Rozhovor v domě
Steinových o nepřítomném panu
Goethovi“

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 97 s., brož.
Monografie si klade za cíl seznámit
českého čtenáře s osobou a dílem
jednoho z nejvýznamnějších ně‑
mecky píšících dramatiků 2. polovi‑
ny 20. století P. Hacksem a detailněji
představit jeho i u nás velmi po‑
pulární hru.
ISBN 978-80-7435-639-1

bibliografie
v ý t var n é
um ě n í
JAKUBEC, Ondřej
Kde jest, ó smrti, osten tvůj?

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 488 s., váz. 556 Kč
Epitafní památníky představují
jedno z nejpozoruhodnějších témat
výtvarné kultury 16. a 17. století, ale
i klíčový fenomén sepulkrální kultury.
Kniha analyzuje epitafy nejen jako
umělecká díla.
ISBN 978-80-7422-509-3

KLODOVÁ, Lenka
Nahé situace

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 140 s.,
váz. 229 Kč
Lenka Klodová zná svůj obor jako
málokdo jiný a zkoumá jej křížem
krážem prostřednictvím medií, jako
jsou performance, socha, fotografie,
instalace, umění v prostoru i peda‑
gogika.
ISBN 978-80-7491-731-8

MARINE, Carol
Naučte se malovat: Malujte
každý den. Rady a cvičení pro
úspěšnou tvorbu

Z angl. přel. V. Nohavicová, Brno:
Zoner Software, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 359 Kč
Vyzkoušejte autorčinu metodu, při
které se zaměříte na malování obráz‑
ků, které zvládnete dokončit během
jednoho dne. Díky této publikaci
zvládnete techniky malby, naučíte se
malovat uvolněně.
ISBN 978-80-7413-335-0

Všechny krásy světa. Mistrovské
omalovánky
Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 199 Kč
Posuňte své umění vybarvování na
úplně jinou úroveň a otestujte svou
schopnost soustředění, barevného
cítění a koordinace očí a rukou
v náročném světě mistrovských
omalovánek!
ISBN 978-80-7529-243-8

WEBB, Ian R.
Vogue. Kniha omalovánek

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 299 Kč
Jedinečná kniha omalovánek módní‑
ho návrháře I. R. Webba, které
nakreslil podle původních modelů
kultovního časopisu Vogue.
ISBN 978-80-7529-130-1

učebnice
základní školy
m ate m ati k a
BUDÍNOVÁ, Irena a kol.
Matematika pro bystré
a nadané žáky. Úlohy
z matematiky pro bystré
a nadané děti prvního
stupně ZŠ, jejich učitele a rodiče
Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 169 Kč
Kniha je určena všem učitelům, rodi‑
čům nebo prarodičům, kteří mají ve
svém okolí matematicky nadané či
šikovné dítě a potřebují získat inspi‑
raci k tvoření dalších úloh pro rozvoj
nadějného matematika.
ISBN 978-80-266-1012-0

př í ro d o pis
KOUSALOVÁ, Anna
Přírodopis do kapsy pro 2. stupeň ZŠ (192 kartiček)

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 16 s.,
brož. 99 Kč
Strč školu do kapsy! 192 kartiček se
základním učivem z přírodopisu mů‑
žeš mít stále u sebe. Na jedné straně
kartičky je otázka, na druhé správná
odpověď.
ISBN 978-80-253-2714-2

př í ručk y
VLKOVÁ, Marie; ŘASA, Jan
Fyzika a chemie do kapsy pro
2. stupeň ZŠ (192 kartiček)

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 16 s.,
brož. 99 Kč
Strč školu do kapsy! 192 kartiček
se základním učivem z fyziky a che‑
mie můžeš mít stále u sebe. První
polovina kartiček je z fyziky, druhá
z chemie. Na jedné straně kartičky je
otázka, na druhé správná odpověď.
ISBN 978-80-253-2353-3

spor t
a tělov ýchova
spo r tovn í
př í ručk y
STRIANO, Philip;
PURCELL, Lisa
Strečink a trénink pro běžce –
anatomie

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 399 Kč
Praktické rady pro začátečníky
i pokročilé, jak se na běh připravit,
základní informace o výbavě,
typech terénu, prevenci a řešení nej‑
častějších běžeckých zranění.
ISBN 978-80-264-1180-2

tu r istick é
průvo d ce
BÖTTIG, Klaus
Malta a Gozo

Z něm. přel. J. Hofmann, Praha: Jan
Vašut, 2016, 2. vyd., 128 s., brož.
199 Kč
Průvodce ostrovy Malta a Gozo.
ISBN 978-80-7541-009-2

WOINKE, Barbara
Lago di Garda

Z něm. přel. J. Hofmann, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Lago di Garda neboli Gardské jezero
je ideální destinací pro všechny, kteří
chtějí mít na dovolené na dosah hory,
vodu a slunce.
ISBN 978-80-7541-006-1

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y
Angličtina do kapsy – slovní
zásoba pro pokročilé

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 229 Kč

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 16 2 7 9 t i t u l ů
Naučte se 777 nových slovíček a po‑
suňte se v angličtině na vyšší úroveň!
V sadě slovíček pro pokročilé najdete
výrazy, které se vám budou hodit
v běžném osobním i pracovním životě.
ISBN 978-80-253-2708-1

NAVRÁTILOVÁ, Jana
Pohádky bratří Grimmů A1/A2

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 88 s.,
brož. 179 Kč
Hrdinové pohádek budou vašimi
průvodci ve světě německého jazyka.
V knize najdete 6 pohádek, které byly
zpracovány pro účely zájemců začí‑
najících se čtením v cizím jazyce.
ISBN 978-80-266-1010-6

ja z ykové
uče bn ice
CZMERO, Jaromír; VESELÁ,
Barbora
Sprechen Sie mit! Intenzivní
kurz německé konverzace
Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 216 s.,
brož. 449 Kč
Učebnice je určena falešným začá‑
tečníkům a mírně pokročilým stu‑
dentům (úroveň A2–B1). Je vhodná
pro jazykové školy a pro samouky.
Hlavním cílem knihy je nabídnout
němčinu v moderní podobě.
ISBN 978-80-266-1011-3

KUZMOVÁ, Alena
Simply speaking pro středně
pokročilé. Učebnice angličtiny
pro samouky metodou přímého
mluvení

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 272 s.,
brož. 399 Kč
Učebnice pro středně pokročilé pre‑
feruje metodu přímého mluvení, kdy
od počátku hovoříte nahlas společně
s hlasem rodilého mluvčího.
ISBN 978-80-266-0993-3

li ngvisti k a
BOČEK, Vít
Perspectives of Slavonic
Etymology

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 128 s., brož. 99 Kč
Publikace v angličtině.
ISBN 978-80-7422-491-1

lite r ár n í
stud i e
FEDROVÁ, Stanislava; JEDLIČKOVÁ, Alice
Viditelné popisy. Vizualita,
sugestivita a intermedialita
literární deskripce

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
392 s., váz. 359 Kč
Autorky publikace popisy vždycky
četly se zalíbením, protože mnohé
z nich se jim v průběhu čtení stávaly
„viditelnými“. Publikace usiluje o re‑
habilitaci popisu – v literárních ana‑
lýzách často opomíjeného, v čtenář‑
ské a slohové praxi podceňovaného.
ISBN 978-80-7470-124-5

KUNEŠOVÁ, Květuše
Proměny románového žánru.
Francouzský „postexistencionalistický“ román
Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 176 s., brož.
Recenzovaná monografie.
ISBN 978-80-7435-642-1
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sbo r n í k y
Brücken 2015

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 384 s., brož. 199 Kč
Sborník mezinárodních literárně vě‑
deckých a lingvistických studií.
ISBN 978-80-7422-547-5

krásná
literatura
autobiografie
OGINO, Denisa; KOPCSÁNYI, Katarína
S duší Japonky

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 229 Kč
Denisa Ogino pokračuje ve vyprávění
svého příběhu „slovenské“ Japonky,
která odjela na návštěvu Slovenska
a už se do Japonska nesměla vrátit,
protože jí to její manžel zakázal.
ISBN 978-80-267-0680-9

biog r afi e
OLDFIENDOVI, Tom a Matt
Gareth Bale: kluk, co roztančil
bílý balet

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Výjimečný příběh nejdražšího fot‑
balisty světa! Velšská superhvězda.
Vyniká svou rychlostí a umí dávat
góly z trestných kopů. A v sou‑
časnosti nosí bílý dres. Přečtěte
si, jak se k němu Gareth Bale pro‑
pracoval.
ISBN 978-80-7505-403-6

TARABORRELLI, J. Randy
Beyoncé

Z angl. přel. V. Košnarová, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Beyoncé. Jméno, které člověk dřív
považoval za neobvyklé, je nyní syno‑
nymem talentu, krásy a odhodlání.
Kniha vypráví o tom, jak se Beyoncé
Giselle Knowlesová stala jednou
z nejbohatších a nejmocnějších hrá‑
ček na poli šoubyznysu.
ISBN 978-80-7243-895-2

cesto pisy
ŠEBESTA, Ondřej
Pouť do Santiaga de Compostela
Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 239 Kč
Knížka jednak zachycuje zážitky tří
českých poutníků, ale je zároveň ve
své druhé části doslova „návodem
k použití“.
ISBN 978-80-7557-016-1

česk á
k l asi k a
ČECH, Svatopluk
Výlety pana Broučka

Edit. M. Topor, Brno: Host, 2016,
Česká knižnice, 1. vyd., 576 s.,
váz. 369 Kč
Z díla klasika poezie i drobnější
prózy S. Čecha (1846–1908) přináší
Česká knižnice jako 1. svazek hu‑
moristicko-satirické „broučkiády“.
Obsahuje všechny prózy spojené
s postavou pražského měšťana Ma‑
těje Broučka.
ISBN 978-80-7491-655-7

ČEP, Jan
Povídky

Edit. M. Havránková, Brno: Host,
2016, Česká knižnice, 1. vyd., 340 s.,
váz. 329 Kč
J. Čep (1902–1974), jehož Šalda
nazval „básníkem jitřního zraku“,
patří k výrazným českým prozaikům
20. století. Česká knižnice přináší
Čepovy kratší prózy ze všech období
jeho tvorby.
ISBN 978-80-7491-657-1

deníky
HÁJKOVÁ, Dagmar; KOKEŠOVÁ, Helena
Dívčí deníky Zdenky Kaizlové
z let 1909–1919

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 160 s., brož. 209 Kč
O vánočních svátcích roku 1909 si
začala desetiletá dcera zesnulého
rakouského ministra financí Josefa
Kaizla Zdenka psát deník. Poslední
stránky popsala v červnu 1919.
ISBN 978-80-7422-425-6

d ete k tivk y;
k r im i
BERÁKOVÁ, Zora
Vražda bez oběti

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 344 s.,
váz. 249 Kč
Dvacet kriminálních povídek nás
zavádí do nejrůznějších prostředí
a odhaluje různé podoby lidských
vztahů, vášně a touhy, které doutnají
pod povrchem a nakonec vedou ke
zločinu, jehož motivy bývají někdy
velmi podivné či malicherné.
ISBN 978-80-267-0657-1

BŘEZINA, Jiří
Polednice

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Mrtvá dívka nalezená na sídlišti. Měl
to být rutinní případ, při kterém se
nováček Tomáš Volf a jeho nezkušená
parťačka zaběhnou do práce. Jenže
mezi paneláky obchází Polednice,
vrah, který své oběti napadá za bí‑
lého dne...
ISBN 978-80-267-0679-3

DÁN, Dominik
Cela číslo 17

Ze sloven. přel. J. Šmatlák, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 264 s., váz.
299 Kč
Nový případ sdílí tentokrát detektiv
Richard Krauz se svým mladým
parťákem Jozefem Fischerem alias
Josém, talentovaným vyšetřovate‑
lem a nenapravitelným sukničkářem
v jedné osobě.
ISBN 978-80-7529-208-7

FOJTOVÁ, Věra
Zrádná frankovka

Brno: Moba, 2016, Vinařská krimi,
1. vyd., 248 s., váz. 249 Kč
Kapitán Otakar Kuba odchází do
ústraní a uzavírá se před světem. Svou
sebelítost a smutek z rozpadu vztahu
by dál utápěl ve víně, kdyby jej nepřišla
jistá mladá žena požádat o pomoc při
hledání zmizelé kamarádky...
ISBN 978-80-243-7186-3

JOHANSSON, J. K.
Venla

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 184 s.,
váz. 299 Kč

bibliografie
Závěrečná část trilogie Prokletí
městečka Palokaski. Případ Venly Po‑
hjavirtové se odehrává na pozadí celé
trilogie. Miia si totiž uvědomuje jistou
spojitost sestřina zmizení v 80. letech
s případy Laury a Noory...
ISBN 978-80-7505-404-3

MACKAY, Malcolm
Jak se loučí střelec. Glasgowská
trilogie 2/3

Z angl. přel. J. Němeček, Mladá
Boleslav: Panteon, 2016, 1. vyd.,
278 s., váz. 299 Kč
Jak končí nájemný zabiják? Frank
MacLeod byl nejlepší v tom, co dělal.
Přemýšlivý. Výkonný. Nemilosrdný.
Ale je stále ten nejlepší? Nová práce.
Nový cíl. Ale schyluje se k něčemu
velmi zlému. Někdo skončí mrtvý...
ISBN 978-80-87697-49-8

MAROLD, Jiří
Zločin přichází za tmy

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 99 Kč
Detektivní příběh.
ISBN 978-80-7541-051-1

SANDFORD, John
Zranitelná oběť

Z angl. přel. R. Zetka, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Ať už se jim říká novodobí nomádi,
poutníci či batůžkáři, jedno mají
společné: putují od města k městu,
ale nikde nevydrží příliš dlouho.
Peníze si vyžebrají nebo dostanou –
nikomu neubližují, jsou nenápadní.
A proto jsou zranitelní.
ISBN 978-80-7507-620-5

ese j e; úvahy
HÖSCHL, Cyril
Odpovědi bez konce aneb
Sloupky z Reflexu 2002

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 170 Kč
Sloupky vybral a do knižní podoby
je sestavil sám autor převážně tak,
jak vznikaly jako odpovědi na otázky
čtenářů časopisu Reflex.
ISBN 978-80-7262-219-1

KOMÁREK, Stanislav
Mimikry a příbuzné jevy

Praha: Academia, 2016, Spisy
Stanislava Komárka, zde 1. vyd., 370
s., váz. 350 Kč
Kniha zachycuje celou šíři jevů v rám‑
ci adaptivních zbarvení v přírodě:
krypse, aposematismu i různých typů
mimézí i historii jejich poznávání za
posledních 200 let.
ISBN 978-80-200-2595-1

KOUKOLÍK, František
Josefu Švejkovi je 30 milionů
let. Eseje ze třetí kultury v roce
2001/2002

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 324 s.,
váz. 290 Kč
Eseje populární formou přibližují
podstatu některých současných
vědeckých poznatků z hlediska jejich
významu pro člověka. Kritický pohled
na současnou realitu optikou vě‑
deckých trendů.
ISBN 978-80-7262-163-7

SMETÁNKA, Zdeněk
Archeologické eseje a mikropříběhy

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 144 s., brož. 169 Kč
Soubor mikroesejů, v nichž se známý

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 16 2 7 9 t i t u l ů
český historik a archeolog středověku
zamýšlí nad dějinami, událostmi,
předměty.
ISBN 978-80-7422-429-4

fe j e to ny
HAJN, Petr
Z právníkova zápisníku aneb Já
neříkám tak ani tak

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
248 s., váz. 390 Kč
Prof. P. Hajn, legenda obchodního
práva, píše v souboru fejetonů a glos
posměvačně i podnětně o tom, jak
se zákony tvoří a vykládají, jak se
podle nich i v rozporu s nimi uzavírají
smlouvy, pořizují závěti, vedou a roz‑
hodují spory.
ISBN 978-80-7400-613-5

PAWLOWSKÁ, Halina
Ó, jak ti závidím

Praha: Motto, 2016, 3. vyd., 176 s.,
váz. 229 Kč
Fejetony H. Pawlowské, oplývající jejím
osobitým humorem, ve kterých se dívá
na život očima emancipované ženy.
ISBN 978-80-267-0678-6

h isto r ick é
rom ány
THOMAS, Sam
Lovec čarodějnic

Z angl. přel. M. Buchlová, Brno:
Moba, 2016, Historické krimi romá‑
ny, 1. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Do Yorku dorazila zima a s ní i hroz‑
ba čarodějnictví. Místní ženy a děti
kosí tajemná nemoc a porodní bába
Bridget Hodgsonová se proti své vůli
nechá zatáhnout do honu na čaro‑
dějnice, který rozpoutají puritánští
představitelé města.
ISBN 978-80-243-7195-5

VONDRUŠKA, Vlastimil
Jáchymovští démoni

Brno: Moba, 2016, Historické krimi
romány, 1. vyd., 216 s., váz. 279 Kč
Mladý rytíř Jiří Adam z Dobronína
se stane písařem Královské komory
a jeho úkolem je dohlížet na pořádek
v Údolí sv. Jáchyma, kde se podařilo
nalézt stříbro. Do nové osady se
stahují horníci z druhé strany hor...
ISBN 978-80-243-7181-8

VONDRUŠKA, Vlastimil
Letopisy královské komory IV

Brno: Moba, 2016, Historická krimi,
2. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Další dva příběhy královského písaře
Jiřího Adama z Dobronína nás zave‑
dou do Velhartic a do lázní Teplice.
ISBN 978-80-243-7330-0

h o ro ry
DARK, Jason
Noc zlé Angely

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2016, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Angela se vinou své naivity a zami‑
lovanosti stala upírkou. Její milý ji ne‑
chal odpočívat v močálu, než nastane
její čas. Pak se skutečně probudila
a začala sužovat své okolí...
ISBN 978-80-243-7310-2

KING, Stephen
Cujo

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 3. vyd., 336 s., váz. 259 Kč

Přichází to úplně nevinně, jako vž‑
dycky. Veliký přátelský pes pronásle‑
duje divokého králíka, který spadne
do skryté podzemní jeskyně a probu‑
dí spící zlo krutější než sama smrt...
ISBN 978-80-7306-854-7

humo r
JEROME, Jerome Klapka
Oni a já

Ilustr. A. Born, Praha: Vyšehrad,
2016, Čtení ke krbu, 1. vyd., 216 s.,
váz. 248 Kč
Méně známý a neprávem opomíjený
román z pera klasika anglické humo‑
ristické literatury. Svým nezaměni‑
telným stylem popisuje autor trampo‑
ty spjaté s nákupem venkovské
nemovitosti a její rekonstrukcí.
ISBN 978-80-7429-690-1

JONASSON, Jonas
Zabiják Anders a jeho přátelé
(a sem tam nepřítel)

Ze švéd. přel. H. Švolbová, Mladá
Boleslav: Panteon, 2016, 1. vyd.,
320 s., váz. 379 Kč
Třetí humoristický román světového
bestselleristy. Johan Andersson – díky
svým nesčetným pobytům v base na‑
zývaný jednoduše „zabiják Anders“ – je
čerstvě na svobodě. Potřebuje novou
práci a stejně tak přátele...
ISBN 978-80-87697-50-4

ŽÁČEK, Jiří
Český satirikon

Ilustr. A. Born, Praha: Šulc – Švarc,
2016, 1. vyd., 196 s., váz. 299 Kč
Epigramy, humoresky a parodie
píše J. Žáček celé půlstoletí a vždy
je ilustroval A. Born. Z nich vznikla
nová básnická kniha, která obsahuje
nejlepší Žáčkovy satirické verše
a většinu Bornových ilustrací k těmto
básním.
ISBN 978-80-7244-395-6

kom i k sy
VAUGHAN, Brian K.;
STAPLES, Fiona
Sága 3

Z angl. přel. R. Podaný, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 160 s.,
brož. 399 Kč
Ve 3. svazku mnoha cenami ověn‑
čeného eposu se Marko a Alana
konečně setkávají se svým idolem –
spisovatelem, který jim ukázal cestu.
Ale i jejich pronásledovatelům došlo,
že přesně tohle budou chtít udělat...
ISBN 978-80-7507-601-4

korespondence
MACHEK, Václav
Korespondence III a další dokumenty z pozůstalosti

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 232 s., váz. 239 Kč
Třetí svazek 12. dílu ediční řady Studia
etymologica Brunensia přináší nově
nalezené dopisy, které významně
doplňují Machkovu korespondenci vy‑
danou v prvních dvou svazcích (2011).
ISBN 978-80-7422-454-6

lite r atur a
fak tu
CIBULA, Václav; SLAVÍK,
Herbert
Olympijský rok. Devět příběhů,
devět cest ke slávě
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Fot. H. Slavík, Praha: Radioservis,
2016, 1. vyd., 152 s., váz. 269 Kč
Životní závod. Tahle šance přichází
jen jednou za 4 roky. Reportéři
Radiožurnálu celý rok den po dni
sledovali přípravu devíti českých
sportovních hvězd na olympijské hry
v Riu de Janeiro.
ISBN 978-80-87530-75-7

KETTNER, Petr
Konec černého vraha. Operace
Anthropoid: Atentát na Reinharda Heydricha

Brno: CPress, 2016, 2. vyd., 152 s.,
brož. 249 Kč
27. 5. 1942 byl spáchán atentát na
zastupujícího říšského protektora Re‑
inharda Heydricha. Kniha odhaluje
dramatický příběh o tom, jak celá
tato operace probíhala i kdo byli jeho
jednotliví aktéři.
ISBN 978-80-264-1181-9

i duchovní lyriky stále nezastupitelný
a neopakovatelný význam.
ISBN 978-80-7405-397-9

ŘEZANKA, Marek
Procházky po Jelení

Ilustr. J. Staněk, Slušovice: Nakla‑
datelství Monument, 2016, 1. vyd.,
49 s., brož. 99 Kč
Básnická zpověď autora. Prolíná
se zde několik rovin – vzpomínky
na dětství, jež má autor spojené
se zaniklou obcí Jelení v Krušných
horách, varování před válkou a jejími
následky, a v neposlední řadě hold
tajemné krajině.
ISBN 978-80-88143-03-1

LIŠKA, Vladimír
České, moravské a slezské hrady
ve faktech, mýtech a legendách

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 424 s.,
váz. 399 Kč
Vydejte se poznat jedenapadesát
hradů, zámků a tvrzí ČR opředených
mýty a pověstmi. Poznejte stavby
známé a dodnes obývané, ale i zapo‑
menuté, restaurované nebo opuštěné
zříceniny aj.
ISBN 978-80-7388-748-3

MARTÍNEK, Jiří
Karel IV. – Památná místa tehdy
a dnes
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
104 s., váz. 189 Kč
Život Karla IV. mapuje autor nejen
z hlediska historických událostí, ale
zavede nás i na místa, kde Karel IV.
pobýval, a seznámí nás s tím, jak
vypadají dnes.
ISBN 978-80-253-2712-8

ŠULA, Jan
Střípky za života světových
muzikantů

Ilustr. R. Steska, Ústí nad Orlicí:
Oftis, 2016, 2. vyd., 208 s., brož.
109 Kč
Kniha s osobitým nadhledem, vtipem
a laskavým humorem přibližuje
čtenářům všech věkových kategorií
životní osudy a dílo téměř padesáti
největších a nejvýznamnějších svě‑
tových hudebníků.
ISBN 978-80-7405-398-6

po e z i e
HNILICOVÁ, Hana
Vstříc Bohu

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 89 Kč
Básně psané s láskou a z lásky
k Bohu, ale i k lidem a k rodné vlasti.
Je dobré je užívat jako lék, zvláště
tehdy, když je člověku úzko. Roz‑
něcují lásku, vnášejí do srdce pokoj
a posilují touhu hledat Boha a jít mu
s láskou vstříc.
ISBN 978-80-7195-967-0

KARHANOVÁ, Lenka
Motýl a moře

Ilustr. L. Karhanová, Ústí nad Orlicí:
Oftis, 2016, 1. vyd., 64 s., brož.
Sbírka může čtenáři předat po‑
vědomí o tom, že ve vnímání
nejsilnějších okamžiků lidského
života uvnitř i zvenčí má poezie haiku

SEIFERT, Jaroslav
Chlapec a hvězdy

Praha: Vyšehrad, 2016, zde 1. vyd.,
80 s., váz. 168 Kč
Tvorbu našeho jediného nositele
Nobelovy ceny za literaturu si při‑
pomínáme jednou z nejkrásnějších
sbírek Chlapec a hvězdy, jež hluboce
ovlivnila zejména mladé čtenáře.
ISBN 978-80-7429-696-3

SCHOVANCOVÁ, Běla
Archanděl Michael

Ilustr. L. Schovanec, Brno: Knihař,
2016, 1. vyd., 36 s., váz. 40 Kč
Nová básnická sbírka B. Schovan‑
cové je svým způsobem osobní zpo‑
věď autorky z její rodinné návštěvy
San Damiano v Itálii.
ISBN 978-80-86292-90-8

po pul ár n ě
naučná
GOLDFLAM, Arnošt;
POLÁŠEK, Josef
Na houby s Arnoštem Goldflamem

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 192 s., váz. 249 Kč
Prožijme český houbařský rok jinak!
Průvodcem novátorského zpracování
je A. Goldflam v roli roztomile vševě‑
doucího „taty“.
ISBN 978-80-7448-058-4

poví d k y
KING, Stephen
Bazar zlých snů

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 472 s., váz. 399 Kč
Nová sbírka přízračných povídek
slavného mistra napětí je na světě!
A obsahuje i texty, které ještě nikdy
knižně nevyšly!
ISBN 978-80-7306-842-4

próz a
HORNÍČEK, Miroslav
Listy z Provence

Praha: Motto, 2016, 3. vyd., 136 s.,
váz. 199 Kč
Knížka fiktivních dopisů věnovaných
slavným osobnostem francouzské

bibliografie
Provence, kterou M. Horníček mi‑
loval už od svého mládí.
ISBN 978-80-267-0659-5

LUDVÍKOVÁ, Jitka
Devět let natvrdo

Ilustr. J. Mareš, Praha: Brána, 2016,
1. vyd., 196 s., váz. 259 Kč
Jsme klasická rodina. Já, manžílek
a dvě děti. Starší dcera Laura začala
chodit do 1. třídy a můj život je rázem
vzhůru nohama! Až dosud jsem si
myslela, že školní docházka je děs
pro dítě, ale v roli matky je to ne‑
srovnatelně horší.
ISBN 978-80-7243-892-1

URBAN, Josef
Habermannův mlýn

Předml. J. Herz, Praha: Fragment,
2016, 2. vyd., 168 s., váz. 249 Kč
Otázka sudetských Němců a jejich
divokého odsunu po skončení 2.
světové války patří k nejkontroverz‑
nějším tématům naší novodobé his‑
torie. Jedním z mála lidí, kteří tehdy
dokázali zůstat nad věcí, byl německý
mlynář August Habermann.
ISBN 978-80-253-2729-6

př í b ě hy
PAVEL, Luboš; PAVLOVÁ,
Aneta
Stories of Little Tibet

Praha: Maxdorf, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 295 Kč, brož. 195 Kč
Anglická verze knihy Příběhy Malého
Tibetu.
ISBN 978-80-7345-491-3 (váz.),
978-80-7345-492-0 (brož.)

rom anti k a
CLEMENSOVÁ, Barbara
Děti mé a děti tvé…

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2016, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Být sám a mít děti, takoví musí držet
pohromadě! To zjistili Gabi a Gerd,
když se při hledání bytu náhodou po‑
tkali. Protože jen v jednotě je síla!
ISBN 978-80-243-7309-6

VELDEN, Irene von
Chyba Grega Jacksona

na změnami ve své rodině. Otec je
nemocný, zato matka se místo sta‑
rosti o něj věnuje jen svým zájmům
a stykům s výrazně mladšími přáteli.
Když se mladá dívka svěří dr. Fran‑
kovi, doufá v jeho pomoc.
ISBN 978-80-243-7306-5

žije samotářsky v malebné přírodě
Cornwallu. Jednoho dne se u ní
objeví zubožený voják. Mladík
poznamenaný válkou i smrtí dávné
lásky a prazvláštní stařenka se sblíží
a vznikne mezi nimi pouto.
ISBN 978-80-7306-844-8

rom ány

rom ány
pro ž e ny

DESJOURSOVÁ, Ingrid
Její život v očích panenky

Z franc. přel. P. Christov, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 288 s., váz. 299 Kč
Dvě zraněné duše. Dva sny o druhé
šanci. Potížista, cynik a mizogyn Marc
je po vážné autonehodě přidělen
k mravnostní policii. Při vyšetřování
jednoho případu se setká s jemnou
dívkou Barbarou, jež pečuje o svou
slepou matku...
ISBN 978-80-7491-601-4

JIRÁSKOVÁ, Jana Franče
Zbláznila ses?

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 249 Kč
Je rozvedená, je jí přes 40 a čeká dítě
s partnerem o generaci mladším.
Dalo by se to ustát lépe, kdyby doma
už neměla 4 děti od dětského věku
do dospělosti. Sama dalšího potomka
rozhodně chce...
ISBN 978-80-7432-704-9

KINGOVÁ, Lily
Euforie

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 248 s., váz. 299 Kč
Píše se rok 1933 a v džungli na Nové
Guineji svede náhoda dohromady
tři antropology: Nell Stoneovou, au‑
torku slavné knihy, jejího ambiciózní‑
ho manžela Fena a mladého Andrewa
Banksona, který sem utekl před svou
minulostí.
ISBN 978-80-7306-845-5

MAY, Peter
Útěk

Z angl. přel. F. Drlík, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 400 s., váz. 349 Kč
Román o nenaplněných touhách
a o rozhodující, ale často ošidné roli
přátelství v našich životech.
ISBN 978-80-7491-529-1

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Zlatá růže, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Pletichy Fendlera alias Grega Jack‑
sona v obchodu s drogami vzbudí
nedůvěru jeho ženy Glorie. Svěří
se reportérovi Ronnymu Arrowovi,
který jí slíbí, že věc objasní. Společná
cesta zavede manžele Glorii
a „Grega“ na Rabenhorst.
ISBN 978-80-243-7304-1

NOCOUROVÁ, Markéta
Nahá před Bohem lásky

VELDEN, Irene von
Nejistotě vstříc

ŠEVELJOV, Michail
Nejsem Rus

Z něm. přel. N. Kudrnáčová, Brno:
Moba, 2016, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Fendler přísahá pomstu, protože ho
Ines a Dieter obehráli. V převlečení
za kněze se spojí s podvodníkem
Josefem a vymyslí nový plán, jak přijít
k penězům. Mezitím se Dagmar podaří
rozluštit záhadu úkrytu svaté číše…
ISBN 978-80-243-7313-3

Život bez tebe

Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno:
Moba, 2016, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Aline Olbrechtová je znepokoje‑

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 16 2 7 9 t i t u l ů

Ilustr. L. Geislerová, Praha: Eroika,
2016, 1. vyd., 168 s., brož. 177 Kč
Zapomeňte na nudnou literaturu, která
zajímá leda hrstku podivínů. Teď je tu
román pro všechny, kteří normálně
nečtou. Kniha vypráví romantické pří‑
běhy čtyř mileneckých dvojic, s nimiž si
pohrál všemocný Bůh lásky.
ISBN 978-80-87409-33-6

Z ruš. přel. J. Šedivý, Praha: Prostor,
2016, 1. vyd., 176 s., váz. 197 Kč
Dramatický děj knihy se odehrává
v současném Rusku, kdy skupina
teroristů obsadí nedaleko Moskvy
kostel plný lidí a domáhá se jednání
o svých požadavcích. Hlavními aktéry
jsou vůdce teroristů a novinář – vy‑
pravěč příběhu.
ISBN 978-80-7260-333-6

WINMANOVÁ, Sarah
Rok zázraků

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 328 s., váz. 319 Kč
Téměř devadesátiletá Marvellous

MATHEWSONOVÁ, R. L.
Dohoda s láskou. Když pan Božský hledá slečnu Dokonalou....
Z angl. přel. M. Vondráčková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 259 Kč
Zoe už se dávno smířila s tím, že se jí
smůla lepí na paty. Takže když přijde
o práci a s jejím životem to začne jít
z kopce, nečeká ani, že by se to mělo
zlomit... Úspěšná romantická série
o sousedech na zabití!
ISBN 978-80-204-3905-5

roz h ovo ry
Boha neokecáš. Josef Mixa
v rozhovoru s Vítem Hájkem

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
Mons. J. Mixa (1925) je jednou
z nepřehlédnutelných kněžských
osobností současnosti. U příležitosti
jeho 90. narozenin noviny psaly, že
jde o nejstaršího aktivně působícího
kněze v Čechách.
ISBN 978-80-7195-840-6

sci - fi;
fantasy
ANTON, Uwe
Ledové město na Vaccau

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Objevem kosmické lodě terminální
kolony učinili Solané, aniž by to
věděli, důležitý krok vpřed. Zatím
ještě nic nevědí o TRAITORU, ale
to se může změnit rychleji, než jim
bude milé...
ISBN 978-80-243-7303-4

KING, William
Zabiječ trolů. První kniha
o Gotrekovi a Felixovi ze světa
Warhammer

Z angl. přel. B. Matoušková, Frenštát
p. R.: Polaris, 2016, 1. vyd., 262 s.,
brož. 299 Kč
Felix Jaeger, zavržený syn bohatého
šlechtice, se zapřísahal, že zazna‑
mená všechny hrdinské činy trpasli‑
čího bojovníka Gotreka. Teď mu
nezbývá než spolu s ním putovat od
jednoho dobrodružství k druhému...
ISBN 978-80-85911-69-5

NEWMAN, Peter
Tulák

Z angl. přel. J. Kalina, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 375 s., váz. 329 Kč
Osamělá pouť němého hrdiny. Strhu‑
jící debut z originálního temného svě‑
ta plného démonů a ztroskotaných
létajících lodí.
ISBN 978-80-7491-480-5

REYNARD, Sylvain
Temný stín

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
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Druhý díl „temné“ trilogie. Princ pří‑
sahal Raven Woodové lásku a slíbil,
že se pomstí za všechna příkoří, jež
musela vytrpět. Hned na počátku
jejich znovu objevené náklonnosti
musí ale Raven čelit nelehkému roz‑
hodnutí...
ISBN 978-80-7505-397-8

Dusot kopyt Milese Kerrigana vytrhl
z jeho myšlenek. Bleskově vyskočil
z lůžka a sáhl po revolveru. Tábořil
v obávané oblasti na Big Bendu, kde
se to jen hemžilo Komanči a bandity.
ISBN 978-80-243-7312-6

VALA, Petr
Supriarcha

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Chas Garnett chtěl konečně žít bez
koltu. Bývalý pistolník si koupil přívoz
a pokusil se zapomenout na minu‑
lost. Jenže potom byl nucen si znovu
připnout revolverové pouzdro. Jeho
návrat nebyl nijak slavný...
ISBN 978-80-243-7305-8

Ilustr. V. Točík, Ústí nad Orlicí: Oftis,
2016, 1. vyd., 104 s., váz.
Jedná se o titul Katova komnata
vydaný roku 2013, který je rozšířen
o pokračování v podobě povídkové‑
ho epilogu Katova cela. Společně pak
tvoří tuto knihu, vizi dávných zítřků –
dramatický obraz lidské společnosti
v letech 2114 a 2115.
ISBN 978-80-7405-395-5

spo leče nsk é
rom ány
PEARSE, Lesley
Nezlomná

Z angl. přel. L. Faltejsková, Brno:
Moba, 2016, Společenský román,
1. vyd., 456 s., váz. 339 Kč
Belle Reillyové je teprve 20 let, přesto
toho má už mnoho za sebou – únos,
znásilnění, prodej do nevěstince.
Nakonec se jí podařilo vrátit zpátky
domů, šťastně se provdat a usku‑
tečnit svůj dávný sen – otevřít si dám‑
ské kloboučnictví.
ISBN 978-80-243-7179-5

th r i lle ry
GRAFTONOVÁ, Sue
X

Z angl. přel. J. Kočová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
Patrně nejtemnější román autorky,
drsný, až vám bude mrazit. Vystupuje
v něm postava bezcitného sériového
vraha, který po sobě nezanechává
žádné stopy...
ISBN 978-80-7507-619-9

PRESTON, Douglas; CHILD,
Lincoln
Relikvie

Z angl. přel. J. Žerávek, Praha: BB/
art, 2016, 3. vyd., 352 s., váz. 349 Kč
Expedice v Amazonské džungli pátrá
po tajemném kmeni Kothogů. Nalez‑
ne chatrč s kultovními předměty
kmene, mezi nimiž je dokonale pro‑
pracovaná soška podivné bytosti...
ISBN 978-80-7507-622-9

v z pom í n k y
OLIČ, Jiří
Vy neznáte Mirka Tichého...

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Příběh přátelství dvou Kyjovanů,
světově proslulého fotografa M.
Tichého a velkého českého básníka
J. Veselského. Kniha vychází (kromě
písemných dokumentů) především
ze vzpomínek osobností, které oba
tvůrce znaly.
ISBN 978-80-7491-712-7

weste r ny
KIRBY, John
Kerrigan a zlatí vlci

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč

ROBERTS, Dan
Muž od řeky

SCOTT, William
Do samého konce

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2016,
Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Ten muž zemřel v mých rukou. A já,
texaský marshal Bill Waco, jsem měl
průvodce transportu peněz vlastně
chránit! Ale dokázal mi z posledních
sil povědět jméno svého vraha...
ISBN 978-80-243-7307-2

SCOTT, William
Závod se smrtí

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2016,
Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Luther Morgan byl zoufalý. Majitel
poštovní společnosti se obrátil na
soudce Buchanana, protože stál po‑
malu před krachem. Stále někdo pře‑
padal jeho dostavníky a zabíjel jeho
zaměstnance. Bandité vždy udeřili ze
zálohy a zmizeli za horami...
ISBN 978-80-243-7319-5

UNGER, G. F.
Adios, hombre!

Z něm. přel. P. Sychra, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Zloději koní ukradnou dvěma mužům
stádo. Jednoho z lovců přitom zabijí,
druhého nechají bez vody, beze
zbraně a bez koně uprostřed na‑
prosté pustiny…
ISBN 978-80-243-7311-9

UNGER, G. F.
Pistolnice

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Dva lovci skalpů zachrání dvě krásné
dívky před Apači. Obě sestry se jim
za to odvděčí, ale lovci je přesto chtějí
prodat do nevěstince. Dívky si ale
dovedou poradit…
ISBN 978-80-243-7308-9

literatura pro
děti a mládež
d ete k tivn í
př í bě hy
BUNGTER, Tobias
Detektivní kancelář Leo & Leo –
Muž se psem
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., váz. 199 Kč
Detektivní kancelář Leo & Leo řeší
svůj první případ. Vše začne tím, že
zmizí křeček Kruso. Pátrání vede
až do Londýna, kde se děti nacho‑
mýtnou k záhadné loupeži slavného
obrazu Muž se psem.
ISBN 978-80-253-2710-4

bibliografie
DROBNÝ, Libor
Suri & Kata: Sebrané spisy I.

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
96 s., váz. 259 Kč
Suri a Kata – zdánlivě dva obyčejní
školáci, ale ve skutečnosti geniální
mozky se stoprocentní úspěšností
v řešení i těch nejzapeklitějších detek‑
tivních příkladů!
ISBN 978-80-204-4028-0

HENDRYCH, Josef
Dvojčata na stopě – Záhada
v muzeu

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 96 s.,
váz. 169 Kč
Klidné městečko na Vysočině už
dlouho nezažilo takový poprask! Do
muzea se vloupali neznámí zloději
a ukradli z něj cenné exponáty... Na‑
pínavá detektivka pro čtenáře, kteří
mají rádi záhady a luštění.
ISBN 978-80-253-2775-3

dobrodružství
BREZINA, Thomas
Klub Tygrů – Utajená laboratoř
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
120 s., váz. 179 Kč
Patrik našel v lese ochočeného
králíka. Cestou domů ho začaly
pronásledovat dvě podezřelé osoby
a zvláštní zájem o ušáka projevuje
i podivný ochránce zvířat...
ISBN 978-80-253-2667-1

BREZINA, Thomas
Klub Tygrů – Ztracená Atlantida

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., váz. 179 Kč
Klub Tygrů tráví prázdniny na řeckém
ostrově Naxos. Na výletě lodí vyloví
z vody tajemnou zprávu. Podle legen‑
dy se prý v těchto místech nachází
pozůstatky bájné Atlantidy. Biggi, Lu‑
kovi a Patrikovi nedá záhada spát.
ISBN 978-80-253-2761-6

CARTEROVÁ, Ally
V tajných službách: Protřepat,
nelíbat

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
224 s., brož. 199 Kč
Cammie je výjimečná dívka. Umí 14
jazyků a nepřítele sprovodí ze světa
třeba jen pomocí neuvařené špagety.
Je totiž studentkou Akademie Gillian
Gallagherové pro budoucí špionky.
ISBN 978-80-253-2829-3

CENTNEROVÁ, Helena
Aprílové dobrodružství

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
108 s., váz. 179 Kč
Ema se konečně dočkala! Je 1. dubna
a oslava jejích 9. narozenin je tady.
Od rodičů dostala dárek – výlet
lanovkou na zámeček Větruši. Když
s kamarádem Robinem a opičkou
Magdou do kabinky nastupují, netu‑
ší, jaké je čeká dobrodružství...
ISBN 978-80-253-2773-9

FENDRICHOVÁ, Nadja
Speedy, závodní autíčko –
Dobrodružný výlet

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 179 Kč
Pozor, přijíždí Speedy, nejzvědavější
závodní auto na světě! Konečně je
to tu: Speedyho škola se vydává na
výlet k moři! Speedy a jeho přátelé
se nemohou dočkat, až vyrazí na
cestu a zjistí, jaké to je projet se
autovlakem.
ISBN 978-80-253-2665-7
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HEJNÁ, Olga
Bubáci z Pampelic

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 249 Kč
Už jste slyšeli o Pampelické škole?
Neslyšeli? Tak dobře poslouchejte.
Tahle škola je totiž úplně jiná. Ne‑
chodí tam kluci a holky, ale strašidla!
Pevnou rukou a silným hlasem zde
vládne pan učitel Šumák.
ISBN 978-80-253-2848-4

JANSSONOVÁ, Tove
Tatínek píše paměti

Praha: Albatros, 2016, 4. vyd., 248 s.,
váz. 249 Kč
Další podivuhodná dobrodružství
muminků. Jednoho letního dne se
muminkův tatínek pustí do psaní
pamětí. Vzpomíná na bouřlivé mládí
plné nádherných snů a velkých činů...
ISBN 978-80-00-04404-0

KINNEY, Jeff
Deník malého poseroutky
Box 1–10

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd.,
2240 s., brož. 1599 Kč
Box obsahuje všech 10 dobrodruž‑
ství Grega Heffleyho alias malého
poseroutky.
ISBN 978-80-7544-151-5

KUENZLEROVÁ, Lou
Zmenšovací Viola a tajemství
starověkého Egypta

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 288 s.,
brož. 199 Kč
Viola Nezbedová starověký Egypt
zbožňuje! Když se dozví, že její babič‑
ka vyhrála plavbu po Nilu a vezme ji
s sebou, je nadšením bez sebe. Jenže
poté, co se z nevinné dovolené stane
strašidelné dobrodružství, začíná
Viola pochybovat...
ISBN 978-80-7529-039-7

MARKOVÁ, Cyndi
Kuře Kung-Prásk – Šílený plán

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 149 Kč
Gustu už znáte. Není to obyčejné kuře,
ale hrdina z Drůbežákova zvaný Kuře
Kung-Prásk! Jednoho dne vezme ma‑
minka Gustu do opery. Vypadá to na
pěknou nudu, ale když přímo během
představení dojde k únosu slavné zpě‑
vačky, Gusta okamžitě zbystří.
ISBN 978-80-253-2656-5

PARACHINI-DENY, Juliette
Království poníků – Poplach ve
stájích

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 56 s.,
váz. 149 Kč
V pony klubu s výstižným názvem
Dobrodružství bude pořádné horko!
Všichni dospělí odjeli, a tak mají
Mia, Sára a Benjamin pony klub jen
pro sebe. Přižene se však pořádná
bouřka, vypadne elektřina a všude
zhasne světlo.
ISBN 978-80-253-2702-9

PARACHINI-DENY, Juliette;
DUPIN, Olivier
Království poníků – Ztracená
medaile

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 56 s.,
váz. 149 Kč
V pony klubu Dobrodružství se koná
soutěž krásy! Na nejúspěšnější jezd‑
kyně a jejich poníky čekají medaile. Za‑
tímco se Mia a Sára připravují na svoje
vystoupení, Ben má hlídat stánek, ve
kterém jsou medaile vystaveny...
ISBN 978-80-253-2777-7

REEVE, Philip
Potrhlá dobrodružství – Mopslíci
z ledového severu
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
220 s., váz. 229 Kč
Jen jednou za život se pořádá závod
na zamrzlý konec světa. Cena pro
statečného vítěze? Nevyčíslitelná! Po‑
cit dokonalého štěstí, že to dokázal!
Není to totiž žádná sranda.
ISBN 978-80-253-2713-5

STEWNEROVÁ, Tanya
Alea dívka moře: Volání z hlubin

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
288 s., váz. 249 Kč
Nikdy se nepřibližuj k vodě! To byla
poslední slova její matky, předtím než
zmizela. Aleu však voda a tajemství
kolem ní natolik přitahují, že vyrazí
s kamarády na plavbu po moři. Při
jedné bouři ale spadne přes palubu...
ISBN 978-80-253-2763-0

e n c yk lo pe d i e
Velká encyklopedie s 3D obrázky
– Zaniklé civilizace
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 349 Kč
Procestujte spolu s námi čtyři svě‑
tadíly a projděte se ulicemi dávno
zaniklých měst. Jak tato centra kultu‑
ry, obchodu, náboženství a politiky
vznikla? Jak vypadal zdejší každo‑
denní život? Co bylo příčinou jejich
úpadku a zániku?
ISBN 978-80-253-2779-1

Zázračná příroda – Lesy
a pralesy. Interaktivní encyklopedie

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 249 Kč
Také jste si vždycky přáli knihu, ve
které budou obrázky jako živé a bu‑
dou se doopravdy hýbat? S touto
interaktivní encyklopedií je to možné.
Potřebujete jen smartphone nebo
tablet a internetové připojení.
ISBN 978-80-253-2730-2

h ry
BERNHARD, Anna;
SCHMITZ, Silvia
101 her na dětské oslavy

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
120 s., brož. 179 Kč
V knize najdete 101 her pro dětské
oslavy a setkání. Přinášíme hry pro
různé věkové kategorie, na doma i do
přírody, klidné i bujaré.
ISBN 978-80-253-2767-8

om alován k y
Mandaly pro děti – Z pohádky
do pohádky

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 119 Kč
Relaxační omalovánky a mandaly si
svým klidem, krásou a pozitivní ener‑
gií podmanily celý svět. Speciálně pro
děti jsme proto připravili kouzelné
mandaly s pohádkovými motivy, kte‑
ré budou jejich duši blízké.
ISBN 978-80-253-2764-7

po e z i e
ZÍMOVÁ, Alena
Básničky pro radost

Praha: Fragment, 2016, 2. vyd., 48 s.,
váz. 179 Kč
Veselé básničky pro malé děti na
doma i do školky! Říkejte si společně
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básničky a prohlížejte obrázky, které
je doplňují. Děti si procvičí paměť
a vyjadřování a rozšíří slovní zásobu.
ISBN 978-80-253-2774-6

po hád k y
ČERNÍK, Michal
Za zvířátky do pohádky

Ilustr. H. Zmatlíková, Praha:
Fragment, 2016, 1. vyd., 56 s., váz.
199 Kč
Veselé pohádkové příběhy o zvířát‑
kách nikdy nezevšední. V příbězích
najdete vtip, ponaučení i dobrodruž‑
ství. Krátké pohádky jsou ideální pro
první čtení.
ISBN 978-80-253-2766-1

ČTVRTEK, Václav
Česílkova vodnická knížka

Ilustr. R. Pilař, Praha: Fragment,
2016, 1. vyd., 64 s., váz. 199 Kč
V malém rybníčku v lukách pod
městem Jičínem bydlí chytrý
a dobromyslný vodník Česílko. Pře‑
čtěte si vyprávění nejen o něm, ale
i o rozmarném knížepánovi, něžné
rusalce Andulce, kapru Osmikilá‑
čovi nebo panovačném vodníku
Halamovi.
ISBN 978-80-253-2768-5

PROCHÁZKA, Luboš
O tom, že někdy i hrábě
rozkvetou…

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
104 s., váz. 239 Kč
Zbrusu nové pohádky o tom, že
i hrábě někdy rozkvetou a štěstí si na‑
konec najde to správné místo.
ISBN 978-80-253-2772-2

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava
Pohádky zahradního skřítka

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
116 s., váz. 199 Kč
Vypravte se s Pohádkami zahradní‑
ho skřítka do mravenčího městeč‑
ka, na Pivoňkovic farmu nebo na
lesní poradu stromových strážců.
V knize najdete plno pohádkových
příběhů o dětech, zvířátkách,
přírodě.
ISBN 978-80-88104-14-8

po pul ár n ě
naučná
EISLEROVÁ, Jana
Osobnosti českých dějin

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Seznamte se se životy a počiny
slavných českých mužů a žen.
Životní osudy výjimečných Če‑
chů, kteří ovlivnili naše i světové
dějiny či kulturu, jsou vyprávěny
tak, aby jim snadno porozuměly
i malé děti.
ISBN 978-80-253-2397-7

GANERIOVÁ, Anita
Bytosti z bájí a legend

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 229 Kč
V obrazovém průvodci najdeš spous‑
tu zajímavých informací o bytostech
z dávných bájí a legend, jejichž
existence je opředena záhadami
a nebezpečím.
ISBN 978-80-253-2666-4

GANERIOVÁ, Anita
Bytosti ze záhrobí – Duchové
a přízraky

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
V obrazovém průvodci najdeš spous‑
tu zajímavých informací o bytostech,
jejichž existence je opředena záhada‑
mi a tajemstvím.
ISBN 978-80-253-2707-4

MARTÍNEK, Jiří
Dějepis v souvislostech

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 299 Kč
Historické dění probíhající sou‑
časně v Čechách a v dalších evrop‑
ských zemích je popsáno svěžím
a moderním způsobem, s ohledem
na to, aby kniha čtenáře zaujala
a bavila.
ISBN 978-80-253-2670-1

MLÝNKOVÁ, Jana
Zeměpisné hrátky pro děti

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 169 Kč
S knihou můžete procestovat krásná
a zajímavá místa Evropy včetně naší
České republiky.
ISBN 978-80-266-1013-7

PITROVÁ, Pavlína
Český rok

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 68 s.,
váz. 199 Kč
V knížce se dozvíte spoustu informací
o původu a významu tradic. Nechybí
ani návody na výrobu tradičních
předmětů nebo říkadla.
ISBN 978-80-253-2709-8

SNOW, Alan
Jak dinosauři fungují

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Knížka vám o dinosaurech prozradí
i to, co byste možná raději vědět ne‑
chtěli. Vtipné a originální provedení
s podrobnými ilustracemi pro všech‑
ny dinosauří šílence!
ISBN 978-80-253-2798-2

SOKOLOWSKI, Ilka; TOLL,
Claudia
Můj pejsek

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 119 Kč
Chceš mít doma pejska nebo už ho
dokonce máš? A jestlipak víš, jak se
o něj správně postarat? Dobré rady
od zkušených chovatelů ti pomohou
k tomu, aby se tvůj čtyřnohý kamarád
cítil co nejlépe a nic mu nescházelo.
ISBN 978-80-253-2849-1

STAR, Fleur
Rytíři

Praha: Fragment, 2016, 2. vyd., 56 s.,
váz. 199 Kč
Vydej se s námi do středověku
a poznej, jaký byl skutečný život sta‑
tečných rytířů! Zjisti, jaké používali
zbraně a brnění a jakými pravidly
boje se řídili.
ISBN 978-80-253-2704-3

ŽIŽKOVÁ, Pavla
Dopravní výchova s Tondou
a Barunkou

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 99 Kč
Umíš správně přecházet přes ulici?
Víš, jaké vybavení má mít kolo? Znáš
dopravní značky? Zvládneš cestovat
autobusem nebo vlakem? Jestli si
ještě nevíš se vším rady, jsou tady
Tonda, Barunka a jejich kamarádi,
kteří ti rádi pomohou.
ISBN 978-80-253-2706-7

bibliografie
pro dě ti
AUEROVÁ, Margit
Kouzelná škola – Nejlepší kamarád na světě
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
192 s., váz. 199 Kč
Tato škola skrývá tajemství! Ten, kdo
bude mít štěstí, zde najde nejlepšího
kamaráda na světě. A nebude to ně‑
jaký kluk či holka, ale kouzelné zvíře,
které umí mluvit!
ISBN 978-80-253-2776-0

BUKOVSKÁ, Lenka;
DOČEKALOVÁ, Mariana;
JEHLÍKOVÁ, Lenka
Rosa a Dara a jejich velká
dobrodružství

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 40 s., váz. 149 Kč
Zábavný pracovní sešit aktivit
nejen na prázdniny pro děti a jejich
rodiče.
ISBN 978-80-7404-198-3

DURKOVÁ, Milena
Proč má Janička velrybu

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
152 s., váz. 229 Kč
Co se stane, když se v úplně normální
rodině ocitne velryba? Janička chodí
do 2. třídy a ví si rady skoro se vším.
Jednoho dne se stane fůra divných
věcí, a tou nejpodivnější je to, že
dostane velrybu.
ISBN 978-80-253-2861-3

JEREMIESI, Christian
a Fabian
Poldík a Pavlík

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 189 Kč
Babička Tučňáková slaví 90. naro‑
zeniny. To je přeci důvod k pořádné
oslavě! Sjelo se celé příbuzenstvo
a dům se hemží tučňáky. Všichni se
těší na večerní maškarní bál. Kam
se ale ztratily doplňky k babiččinu
duhovému kostýmu?
ISBN 978-80-253-2845-3

KADLECOVÁ, Zuzana
Máme doma veselo

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 179 Kč
Veselé říkanky o tom, že i doma
můžete zažít kopec legrace! Krátké
básničky s vtipnou pointou obohatí
slovní zásobu a pobaví děti, rodiče
i učitele.
ISBN 978-80-253-2769-2

KRPÁLKOVÁ, Věra
Vyprávění strýčka Bena

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
112 s., váz. 199 Kč
Chcete vědět, odkud se vzal strach?
Jak proti němu bojovat a umět nad
ním vítězit? Pobavte se humorný‑
mi a láskyplnými příběhy malého
prvňáka Ondry. Kniha je určena dě‑
tem od 5 let (a jejich strýčkům).
ISBN 978-80-88104-13-1

LÁŽNOVSKÝ, Ondřej;
KLÁSEK, Martin
Hurvínkovo přání

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 229 Kč
Být malým klukem Hurvínka nebaví!
Musí chodit do školy, poslouchat
taťuldu a dokonce nemůže ani do
kina na svého oblíbeného filmového
hrdinu. Má toho dost! Přeje si být
dospělý.
ISBN 978-80-253-2802-6

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Kdo straší školní strašidlo?

Ilustr. H. Pavlátová, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 64 s., váz. 215 Kč
Radílka jistě dobře znáte. Je to školní
strašidlo, ze kterého se stal školní de‑
tektiv. Stará se o to, aby bylo ve škole
všechno v pořádku a nedělo se tam
nic nekalého.
ISBN 978-80-262-1097-9

Sedmá knížka. Děti z 1.– 5. třídy
ZŠ v Dlouhé Třebové
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2016, 1. vyd.,
96 s., váz.
Výtvarné a literární práce dětí této ZŠ.
ISBN 978-80-7405-394-8

Tajný život mazlíčků – Aktivity se
samolepkami
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 199 Kč
Zajímalo vás někdy, co dělají vaši
mazlíčci, když nejste doma? Je čas
znovu si užít všechny oblíbené scény
z úspěšného filmu Tajný život maz‑
líčků v tomto sešitě aktivit plném
báječných samolepek.
ISBN 978-80-264-1183-3

pro d ívk y
BENTON, Jim
Můj milý deníčku (2. rok) – Proč
mám řešit blbosti?
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
144 s., brož. 129 Kč
Myslela jsem si, že takový divný
spolek, jakým je Výbor všímavých
školáků, může v tichosti zemřít
důstojnou smrtí. Jenže se do toho
vložila Angelina. Chce ukázat, že se
o NĚCO zajímá...
ISBN 978-80-253-2669-5

BENTON, Jim
Můj milý deníčku (2. rok) – To
se můžeš vsadit!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
152 s., brož. 129 Kč
Musím říct, že před rokem bych si
raději strčila ruku do krku, než abych
napsala, že Angelina a já jsme kama‑
rádky. Stejně mě ale pořád dokáže
pěkně vytočit.
ISBN 978-80-253-2770-8

COSTAINOVÁ, Meredith;
MCDONALDOVÁ, Danielle
Ella a její deníky 3: Miluju
zvířátka

Z angl. přel. M. Čermáková, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 144 s.,
váz. 229 Kč
Pozor pozor: Budete číst o mých ab‑
solutně největších tajemstvích. Dá se
vám věřit? Jestli jo, tak fajn. Jmenuju
se Ella a tohle je můj deník. Kniha pro
čtenářky cca od 7 do 10 let.
ISBN 978-80-7507-621-2

JOHNSON, Rebecca
Julinka a její zvířátka – Školní
mazlíčci

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 129 Kč
Jmenuju se Julinka a až budu velká, chci
se stát zvěrolékařkou! Škola, do které já
a Zuzka chodíme, je prostě skvělá. Smí‑
me mít totiž ve třídě zvířecí koutek.
ISBN 978-80-253-2751-7

JOHNSON, Rebecca
Julinka a její zvířátka – Zatoulaní
pejskové

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 129 Kč

z n o v i n e k k 12 . 9. 2 0 16 2 7 9 t i t u l ů
Jmenuju se Julinka a až budu velká,
chci se stát zvěrolékařkou. Dnes
v noci byla veliká bouřka a v ulicích
teď běhá spousta vyplašených pejsků.
Jeden se objevil přímo u mého okna...
ISBN 978-80-253-2657-2

PERRYOVÁ, Chrissie
Penelope – prostě perfektní:
Projekt Nejlepší kamarádka

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., brož. 149 Kč
Holky, ruku na srdce. Která z nás
nechce být dokonalá, perfektní a ob‑
líbená? Chceme to všechny! A Pene‑
lope Kingstonová ze všech nejvíc!!!
Touží být milá, trpělivá, pečlivá
a většinou se jí to daří...
ISBN 978-80-253-2778-4

PERRYOVÁ, Chrissie
Penelope – prostě perfektní:
Tajná táborová příručka

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., brož. 149 Kč
Penelope jede na tábor a hrozně moc
jí záleží na tom, aby všechno bylo
perfektní. Proto si sestaví přísně tajný
seznam pravidel, jak se chovat a ne‑
chovat, aby na táboře uspěla a uděla‑
la na ostatní skvělý dojem.
ISBN 978-80-253-2844-6

UBAC, Claire
Lili – módní návrhářka: Moje
školní trable

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
112 s., brož. 179 Kč
Lili se splnilo její velké přání – byla
přijata na návrhářskou školu! Těší se na
první školní den a na nové kamarádky,
které tam potká. Jenže její krásný sen se
rychle promění v noční můru...
ISBN 978-80-253-2801-9

UBAC, Claire
Lili – módní návrhářka: Můj
velký sen

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
112 s., brož. 179 Kč
Lily už odmalička zbožňuje módu.
Strašně ráda kreslí, tvoří a vymýšlí
si nejrůznější módní kreace. Jejím
velkým snem je stát se módní návrhá‑
řkou. Jenže už nemá mámu, která by
ji podpořila, a táta je proti. Jak ho jen
přesvědčit?
ISBN 978-80-253-2668-8

pro m l ád e ž
CONSTANTINOVÁ, Robin
Léto, kdy jsme se potkali

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
304 s., brož. 249 Kč
Cassidy má za sebou ošklivý rozchod.
Když dostane nabídku pomáhat na
letním táboře, neváhá a jede. S novou
životní situací se vypořádává i Bryan.
Po těžkém úrazu skončil na vozíku
a jeho myšlenky se točí jen kolem
toho, co už nikdy nezažije...
ISBN 978-80-253-2842-2

EDGAROVÁ, Silene
Adéla na svatbě královny
Margot

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 199 Kč
Adéle je 13 let a nikdo jí nerozumí.
A ještě ke všemu jim učitel francouz‑
štiny dal na prázdniny za úkol přečíst
Královnu Margot od A. Dumase,
která je tak nudná, že Adéla při čtení
usne… A jako zázrakem se ocitne
v době, o níž kniha vypráví.
ISBN 978-80-7544-172-0
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ELLEN, Tom; IVISONOVÁ,
Lucy
Krabáci – Totálně trapná
lovestory

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
264 s., brož. 249 Kč
Prázdniny – ideální čas pro to najít si
toho pravého nebo tu pravou. Přesně
to mají v plánu i Sam a Hannah.
V partě svých kamarádů jsou totiž
poslední, kteří „to“ ještě nemají za se‑
bou, a hodlají s tím něco udělat.
ISBN 978-80-253-2830-9

HEATHFIELDOVÁ, Lisa
Zahrada spáčů

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
248 s., váz. 289 Kč
Vše, co Pearl za svůj krátký život po‑
znala, se dá vyjádřit jediným slovem
– Seed. Tak se nazývá uzavřená
komunita, ve které se narodila. Řídí
ji Papa s., duchovní vůdce, kterého
všichni milují a uctívají...
ISBN 978-80-253-2843-9

SCHMIDT, Gary D.
Pod vlivem Jupiteru

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., brož. 179 Kč
Josephovi je 14 a na svůj věk toho má
už dost za sebou. Byl ve vězení pro
mladistvé za pokus o zabití učitele.
Alespoň se to o něm říká. Má nási‑
lnického otce, a také dceru. Jmenuje se
Jupiter a narodila se, když mu bylo 13...
ISBN 978-80-253-2762-3

pro n e jm e nší
SMALL, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Kočička Kiki

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
112 s., váz. 149 Kč
Vítejte v čarovném lese, o který se sta‑
rají roztomilá zvířátka a vzduchem voní
kouzla. Kočičí víla Kiki má krásný úkol.
Každý den poletuje po lese a zdobí
pavučiny blyštivými kapičkami rosy...
ISBN 978-80-253-2705-0

pro
př e dško l ák y
VYMAZALOVÁ, Lenka
Nemusím se školy bát

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 189 Kč
Chcete, aby se vaše dítě do školy
těšilo a bylo připravené na to, co ho
tam čeká? Přečtěte mu veselý příběh
prvňáčka Martina! Jeho zážitky rozptýlí
veškerou nejistotu a váš předškolák při‑
jde na to, že škola není žádný strašák.
ISBN 978-80-253-2771-5

pro ško l ák y
Já píšu levou!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 79 Kč
Všimli jste si, že vaše dítě používá pro
manipulaci s předměty častěji levou
ruku? Je možné, že bude levák. Na ko‑
nečné určení, která ruka bude nakonec
dominantní, není dobré spěchat.
ISBN 978-80-253-2711-1

pro začínající
čtenáře
HORÁKOVÁ, Eva
V zoo není žádná nuda. První
čtení, to nic není

Ilustr. M. Bergmannová, Praha: Por‑
tál, 2016, 1. vyd., 64 s., váz. 199 Kč
Knížka prvního čtení pro děti je
zároveň příběhem na pokračování
i krátkými pohádkami. Jedná se o pří‑
běh chlapce Huga, jehož tatínek je
ředitelem zoologické zahrady.
ISBN 978-80-262-1039-9

př í bě hy
DOSTÁLOVÁ, Lenka
Projekt Alfa – V pasti

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
232 s., brož. 229 Kč
Bývala jsem obyčejná holka. Klidně
jsem proplouvala životem a nic ne‑
řešila. A pak se to stalo. Zkolabovala
jsem ve škole. Svět se mi obrátil vzhů‑
ru nohama a já nemám ani ponětí,
co se to děje s mým tělem! Proč se
musím skrývat?
ISBN 978-80-253-2765-4

KOHOUT, Pavel
Jolana a kouzelník

Fot. O. Škácha, Praha: Novela bohe‑
mica, 2016, 1. vyd., 48 s., váz. 198 Kč
Osmiletá Jolana má strašnou smůlu:
prázdniny jí začaly bolavým zubem.
Navíc musí rodiče podniknout dalekou
cestu a nechají Jolanu u svých přátel,
pana spisovatele a paní malířky...
ISBN 978-80-87683-62-0

SCHLÜTER, Andreas;
MARGIL, Irene
Dvojčata aneb Chaos na druhou

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 199 Kč
Malte a Julie jsou sice dvojčata, ale
každý je úplně jiný. Když se přestěhu‑
jí do nového města, je to pro ně velká
změna. Nakoukni do jejich mailů,
mobilů a deníků a přečti si, jak se
s tím vyrovnávají.
ISBN 978-80-253-2700-5

sci-fi; fantasy
BLADE, Adam
Skor, okřídlený hřebec – Beast
Quest (14)

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 149 Kč
Druhá výprava v Říši zla! Minotaurus
Torgor je poražen! Ještě však zbývá
dalších pět dobrých netvorů, ochrán‑
ců Avantie, které musí naši přátelé
osvobodit...
ISBN 978-80-00-04312-8

BREZINA, Thomas
Všechna moje strašidla – Tajemství strašidelného zámku

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
200 s., váz. 279 Kč
Max je obyčejný desetiletý kluk, který
to nemá snadné. Spolužáci se mu
posmívají, že je srab, a starší sestra
Dodo mu dělá ze života peklo. To vše
se změní, když se skamarádí s tajem‑
nými obyvateli opuštěné pouťové
atrakce.
ISBN 978-80-253-2672-5

HATFIELDOVÁ, Ruth
Kniha bouří

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 249 Kč
Ne všechna stvoření jsou přátel‑
ská – mějte se na pozoru! První díl
strhující fantasy trilogie. Anglická
fantasy s hororovými prvky ve stylu
The Graveyard Book od N. Gaimana.
Budete se bát!
ISBN 978-80-00-04351-7

bibliografie
HUNTEROVÁ, Erin
Kočičí válečníci (1) – Vzhůru do
divočiny

Praha: Albatros, 2016, 2. vyd., 264 s.,
brož. 199 Kč
Čtyři klany divokých koček si odedáv‑
na dělí území lesa podle zákonů, kte‑
ré stanovili kdysi dávno jejich před‑
kové-válečníci. Kočkám Hromového
klanu však nyní hrozí nebezpečí,
protože bojovníci ze Stínového klanu
jsou den ode dne silnější...
ISBN 978-80-00-04310-4

LEWIS, C. S.
Narnie – Poslední bitva. 7. díl

Praha: Fragment, 2016, 2. vyd.,
224 s., brož. 199 Kč
Je spousta dveří, ale pouze jedny
vedou do jiného světa. Projděte
s námi do země zázraků a kouzel –
do Narnie! Jill s Eustacem se znovu
vydávají do země, které hrozí zkáza...
ISBN 978-80-253-2330-4

LEWIS, C. S.
Narnie – Stříbrná židle. 6. díl

Praha: Fragment, 2016, 2. vyd.,
256 s., brož. 199 Kč
Najděte společně s Jillem a Eustacem
syna krále Kaspiana, který zmizel při
pátrání po vrahovi své matky. Času
je málo, Aslanova znamení se dají
snadno přehlédnout a v podzemí
číhají nebezpečné nástrahy...
ISBN 978-80-253-2329-8

LUOVÁ, Marie
Spirit Animals – Strom věčnosti

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
184 s., váz. 249 Kč
Spirit Animals aneb máš také své
spirituální zvíře? Conor, Abeke, Mej–
lin a Rolan bývali kdysi obyčejnými
dětmi. To se ale změnilo. Ve snaze
zastavit krutého nepřítele společně
procestovali celý Erdas a jejich
dobrodružství se nyní blíží ke konci.
ISBN 978-80-253-2860-6

MEYER, Kai
Arkádie – Pád

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
344 s., brož. 269 Kč
Rosa s Alessandrem již nechtějí své city
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skrývat. Poštvou tím proti sobě celé kla‑
ny arkádských dynastií a hrozí jim smrt.
Prchají přes celou Sicílii a postupně po‑
znávají, kdo za tímto spiknutím stojí...
ISBN 978-80-253-2351-9

PEINKOFER, Michael
Hvězdní rytíři – Útok robotroxů

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 179 Kč
Jmenují se Ben, Sammy a Mia – a stali
se z nich Hvězdní rytíři! Byl vyhlášen
poplach! Robotroxové se totiž ob‑
jevili na mírumilovné planetě Anwyl.
Bojové stroje hraběte Atroxe tam
hledají záhadnou knihu s pravdou
o tajemství hvězd.
ISBN 978-80-253-2701-2

RIDDEL, Chris
Ničitel – Zóna chaosu

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
272 s., brož. 199 Kč
York s Bellou se po zuřivé bitvě se
zoidy vydávají dolů, na další úroveň
Biosféry, do které byla umístěna
všechna zvířata a rostliny určené
k dopravení na novou Zemi...
ISBN 978-80-253-2703-6

SCHREFER, Eliot
Spirit Animals – Vzestup a pád

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
176 s., váz. 249 Kč
Hluboko v poušti je nádherná oáza,
které vládne výjimečný panovník. Je
to lev, král zvířat, a jeden z Velkých
strážců. Na jeho území ještě nikdy
žádný člověk nevkročil a dostat se
do oázy, ve které střeží svůj zlatý
talisman, je prý nemožné.
ISBN 978-80-253-2732-6

SIGLAIN, Michael
Star Wars – Použij Sílu!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 119 Kč
Vydej se s Lukem za mistrem Yodou
a přečti si příběh o tom, jak se naučil
používat Sílu!
ISBN 978-80-253-2715-9

SIGLAIN, Michael
Star Wars – Útěk před Darthem
Vaderem

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 119 Kč
Pozor! Vesmírná loď byla napadena
Darthem Vaderem! Podaří se robo‑
tům C-3PO a R2-D2 uprchnout z lodi
a zachránit tajné plány, které jim svě‑
řila do úschovy princezna Leia?
ISBN 978-80-253-2673-2

STIEFVATER, Maggie
Spirit Animals – Skrytá hrozba

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
184 s., váz. 249 Kč
Jen několik vyvolených obyvatel
Erdasu dokáže vyvolat spirituální
zvíře. Conorovi, Abeke, Mej-lin
a Rolanovi se to podařilo a díky
tomuto poutu mohou získat nadlid‑
ské schopnosti.
ISBN 978-80-253-2433-2

STRAFFI, Iginio
Winx Family – Návrat domů

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 149 Kč
Planeta Melody ztratila svou hudbu
a celá ztichla. Musa je přivolána
na pomoc. V noci se jí ve snu zjeví
maminka, varuje ji před nebezpečím
a doporučí jí, aby si přečetla jednu
starou pohádkovou knihu…
ISBN 978-80-7544-152-2

SUTHERLANDOVÁ, Tui T.
Spirit Animals – Zrádné vody

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
168 s., váz. 249 Kč
Ostrovní země vypadá jako ráj na
zemi. Přestože je zalitá sluncem,
další cesta se zdá být zahalená stíny.
Při pátrání po talismanech, které
nesmějí padnout do rukou nepřátel,
už Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan
procestovali celý svět...
ISBN 978-80-253-2658-9

VEBROVÁ, Sandra
Ducháčkovic rodina aneb Mlžani
v nesnázích. 3.díl
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
176 s., váz. 229 Kč
Ve světě duchů se nečekaně ztrácí
mlha! Simon, Olívie a Bubi se musí
vydat na stopu této záhady. Čeká je
cesta plná strašidelných setkání, ne‑

čekaných zvratů, napínavého pátrání,
ale i legrace.
ISBN 978-80-253-2797-5

WEBBOVÁ, Holly
Emily Pírková a schody ke
hvězdám

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 199 Kč
Pokračování příběhů o Emily. Emily
bude mít sestřičku! Nebo bratříčka.
Ale místo, aby měla radost, cítí vz‑
tek. Rodina se totiž rozroste o další
kouzelnou bytost, která bude umět
čarovat…
ISBN 978-80-00-04350-0

vysokoškolská
skripta; učebnice
e ko n om i e
HOLMAN, Robert
Ekonomie. Sbírka řešených
otázek a příkladů

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
168 s., váz. 390 Kč
Sbírka řešených otázek a příkladů
k učebnici Ekonomie prof. R. Hol‑
mana slouží studentům k lepšímu
pochopení látky a k přípravě na
zkoušku.
ISBN 978-80-7400-615-9

společenských faktorů, které v průbě‑
hu dějin státnost (a vůbec vládnutí)
ovlivňovaly.
ISBN 978-80-7552-331-0

v ýro čn í
z pr áv y
Výroční zpráva o činnosti
Univerzity Hradec Králové za
rok 2015

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 74 s., brož.
Výroční zpráva UHK.
ISBN 978-80-7435-646-9

Výroční zpráva o hospodaření
Univerzity Hradec Králové za
rok 2015

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 40 s., brož.
Výroční zpráva UHK.
ISBN 978-80-7435-645-2

Výroční zpráva o hospodaření
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2015

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 45 s., váz.
Výroční zpráva.
ISBN 978-80-261-0603-6

VLČEK, Josef
Ekonomie a ekonomika

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

po lito log i e

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.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
5. vyd., 556 s., váz. 660 Kč
Cílem učebnice je podat ucelený
výklad ekonomie, pozornost je proto
věnována nejdůležitějším otázkám
mikroekonomie, makroekonomie
a podniku v tržní ekonomice.
ISBN 978-80-7552-190-3

KLÍMA, Karel
Teorie veřejné moci (vládnutí)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
3. vyd., 428 s., váz. 550 Kč
Vysokoškolská učebnice představuje
pojetí veřejné moci v širším pohledu

Za dveřmi mateřské školy

NAKLADATELSTVÍ START VYDÁVÁ
Jarmila Mandžuková

ISBN 978-80-88104-15-5

Daria Fialová, Miroslav Pavlík, A5, 232 stran, vázané, cena 199,- Kč

Tajemství biologických hodin

Autorka knihy Daria Fialová téměř 40 let života zasvětila
mateřské škole. Kniha je o hledání cesty dobra při výchově
dítěte. Zajímá vás, co prožívá vaše dítě v MŠ, když není s vámi?
Jak jej připravit pro vstup do tohoto předškolního zařízení? Co
by mělo později zvládat před vstupem do školy základní? Kdy
se rozhodnout pro odklad školní docházky?

Kniha známé autorky populárně
naučných knih přináší revoluční metodu
léčby nemocí a posílení zdraví. Dozvíte
se zajímavé informace o tom, jaký
význam mají biologické hodiny pro naše
zdraví a jak lze jejich prostřednictvím
preventivně působit i léčit mnohé
nemoci a zdravotní potíže. Začnete-li
vnímat svoje biologické hodiny, budete
zdravější, šťastnější a spokojenější!

Obsah knihy zkušené pedagožky Darii Fialové se pro vás může
stát opravdu spolehlivým kompasem při důležitém putování
k nejlepšímu vychování milovaného dítěte!

www.krigl.cz

Váz., bar. obálka, 128 stran, 168 Kč
EAN 978-80-86231-62-4

Informace z redakce

NAKLADATELSTVÍ START, Jindřich Brožek,
J. Horáka 1558, 256 01 Benešov

Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek, která
slouží nejen nakladatelům a knihovnám, ale i knihkupcům a čtenářům,
můžete doplnit barevnou reprodukcí obálky za zvýhodněnou cenu 500 Kč.
(K uvedené ceně se účtuje 21 % DPH)

tel.: 317 721 828, 603 476 042
e-mail: brozek@nakladatelstvi-start.cz

www.nakladatelstvi-start.cz
Distribuce: EUROMEDIA GROUP, a.s.
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Nové vydání
úspěšného
titulu

ANCH BOOKS

DOUGLAS
ADAMS: Holistická detektivní kancelář
Dirka Gentlyho
NOVINKA
CO neSMÍTE VĚDĚT !
Michael Morris

Přeložila Jana Koubová, ISBN 978-80-257-1862-9, 298 Kč

Michael Morris
CO neSMÍTE VĚDĚT ! - 2. Díl

Po slavném stopaři, který je hlavním

Autor vysvětluje jednoduchým a srozumitelným stylem fungování bankovního a finančního systému, jak a proč vzniká inflace a jak
se ji dá zabránit.Jmenovitě píše o lidech
v pozadí, kdo vlastně včetně politiků a medii řídí náš svět. Odhaluje i propletení aktuálních firem nejmocnějších bankéřských
rodin planety. Napínavá, probouzející a top
aktuální kniha!

Jakéhrdinou
jsou plány
pětitajné
knih světovlády?
Admasovy „trilogie”,

vytvořil autor
další svéráznou
V bestselleru
Co nesmíte
vědět, vy- postavu –
detektiva
Dirka Michael
Gentlyho.
Dirk uplatňuje
daném
v roce 2011,
Morris
metody
založené na kvantové
názorně
a srozumitelně
vysvětlil, mechanice,
hypnóze
a teoriibankéřů
o vzájemné
jak malá
skupinka
sahápropojenosti
prostřednictvím
a záhady
všech věcí ahospodářských
postupně odhaluje
měnových
válek koček,
po totálním
ovlád- ducha,
ztracených
zbloudilého
nutí světa.
tomto druhém díle
sečasu a také
mnichaV Elektromnicha,
stroje
zaměřil
na politické
a vojenské
ohromné
tajemství
lidstva...asNově vydáváme
pektyvnového
pevné světového
vazbě oběřádu.
knihy s Dirkem

USA dominovaly světu více než sto let, Gentlym
jejich hvězda
všaktemný
již zapa– Dlouhý,
čas svačiny duše
dá. Mocipáni v pozadí se tomu ale zarytě
brání
a na mnoha
místech
bude
následovat
vzápětí.
Země inscenují konflikty. Odkud ale pochází jejich destruktivní vliv na
EU? Malá skupina vůdců je zodpovědná nejen za války v Afghánistánu, v Iráku a v Sýrii, nýbrž také za konflikt na Ukrajině i za takzvané
Arabské jaro. Afrika se stejně jako Blízký a Střední východ propadá
do řízeného a stále většího chaosu, jenž nyní „přeskakuje“ i na Evropu. A teroristické útoky v Evropě byly pouhým začátkem! V Evropě
Robert Fulghum
i v USA jsou již vyzbrojovány policejní, četnické a vojenské jednotky, aby
POPRASK
V SÝROVÉ
ULIČCE
byly připraveny brutálně potlačit dlouho připravované
občanské
války.

Argo
TOP 10
SRPEN

1.

6. Donna Tarttová

2.

7. Douglas Adams

3.

8. G. R. R. Martin

MALÝ KAMARÁD

V knize se dozvíte, jak je tomu ve skutečnosti s NATO, s celosvětovým tePeter Mayle
rorismem, s konfliktem na Ukrajině i s válkou proti Rusku. Kdo doopravdy
PODFUK S DIAMANTY
stojí za „antiputinovskou“ propagandou Západu, která by už brzy mohla
mít pro nás všechny destruktivní následky? Jakou roli v tom hraje Saúdská Arábie a proč jsou evropští špičkoví politici Martin
v této hřeMoravec
jen bezzubými
ENTER,
MAMI!
loutkami? Dočtete se skutečnosti o smlouvách TTIP
a CETA
i o dohodách,
jež hrozí kulturně a ekonomicky zničit Evropu, a pochopíte, jak závažné
Jenny Colganová
důsledky by mohly přinést každému z nás.

4.

HOLISTICKÁ DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ
DIRKA GENTLYHO
DIVOKÉ KARTY II. – TRUMFOVÁ ESA

9. Jeremy Clarkson

OSTROV S VŮNÍ ČERSTVÉHO CHLEBA

FAKT CHCI TAK MOC?

Po této hutné mase výbušných a zdrcujících informací by mohl leckterý
čtenář začít propadat beznaději. Michael Morris však píše o těchto složiJaromír
99, Jan
tých faktech a komplexních souvislostech jednoduše
a ukazuje
takéNovák
cestu, jak se osvobodit ze spárů tajné světovlády a ZÁTOPEK
znovu učinit Evropu i svět
místem míru a empatie.

5.

Nepřehlédněte
na pultech
knihkupectví

P

Celý západní svět patří jen několila
rodinám. A nyní chtějí zbytek!

10. Steven Lee Meyers
NOVÝ CAR

SARAH WATERSOVÁ:
Zlodějka
Kerstin Simoné:

vychází 23.9.

UBNÍ DE
AL

Wendy Kennedy & Tom Kenyon
298 Kč
Thovt, Projekt lidstvoPřeložila Barbora Punge Puchalská, ISBN 978-80-257-0040-2,
VELK Ý EXPERIMENT
z
pohledu
Hathorů
a
Plejáďanů
deváté
dimenze
Thovt, brány Atlantidy
Thovt na každý denV kinech
právě
můžete pozoruhodný
vidět korejskýexperiment,
ﬁlm Komorná,
vzniknul
Země
představuje
kde který
je uložen
genemateriál
z tisíců
světů. Společně
s tímto
genetickým
Thovt, chrám moudrostipodletický
předlohy
Sarah
Watersová.
Nenechte
se zmýlit
tím, žemateriáděj
zde bylo zanecháno veškeré emoční kódování a zkušenosti
(karty)ﬁlmu lem
se odehrává
na Dálném východě a ne ve viktoriánském
těchto planet a druhů, které jsou základem pro Velký experiment.
Kerstin Simoné tlumočí ve svýchLondýně,
knihy
se
drží velmi
s hlavní hrdinkou,
Sue
Existují další časové
osy, věrně.
v nichžSpolu
tento experiment
nebyl úspěšný.
knihách Thovtova poselství. Trinderovou,
Ale vy, vaše
verze, mezi
s nížspodinou
vedeme tuto
konverzaci,
je úspěšná,
se ocitáme
živořící
v nejubožejších
a proto
procházíte
vzestupu.
V prvním dílu mluví Thovtčástech
Londýna
a živícíprocesem
se pochybnými
způsoby. Sue se snaží
o mimozemských aktivitách ve
Informace,
které
v
této
knize
sdílíme,
považujeme
vymanit z prostředí podvodníků, ve kterém vyrostla, azajejínejvhodnější
nelehká
vesmíru a o posunech, které
vibrační shodu pro stav, v němž se právě teď nacházíte. Zatímco
je plná nečekaných
zákrutů
a
zvratů.
Autorka
prokazuje
se nyní odehrávají. Věnuje secestaposkytujeme
informace, vždycky se díváme na vibrační úroveň
i našemu každodennímu životusvrchované
v budování
raﬁnované
zápletky
většiny mistrovství
těch, u nichž
předpokládáme,
že text
budou číst. Děláme
a jednoduchou řečí odhalujei v barvitém
to proto,líčení
abychom
poskytli verzi pravdy, jež vám nejlépe
postavvám
a prostředí.

moudrost, která byla v minulosti
výsadou jen přísně tajných učení. Můžete si přečíst o mimozemském životě, o podstatě času či změnách
magnetického pole Země, o postupném zvyšování frekvencí lidského těla,
anebo o budoucím vývoji na naší Zemi.

poslouží k získání přístupu k vašemu nejvyššímu potenciálu.

Jsme opravdu nadšení, že se pouštíte na tuto cestu! Toto okno
v čase oplývá úžasným potenciálem, jenž je limitován pouze vaší
představivostí. Největší výzvou pro vás bude zbavit se zábran
způsobených vašimi hodnoceními a přesvědčeními. Vězte, že je
možné cokoliv. A o tom všem je vzestup.

Staňte se Argonautem!

Ve druhém díle připomíná, že mnozí nyní na Zemi žijící lidé jsou někdejšími obyvateli Atlantidy. Jsme zde v této době proto, abychom společně
Jakmile zjistíte, že navzdory všemu „negativnímu“, hrám či manise Zemí dokončili dílo vzestupu. Předává metody, jak se vysvobodit ze
pulacím
– jste to vy, kdo je tvůrcem bytí, můžete změnit svou verzi
Přidejte
si
do
oblíbených
stránky
Arga
na Facebooku
zažitých vzorců společenského chování a jak si vytvořit opravdový vztah
reality.
A pokud
a
soutěžte
s
námi
o
naše
knihy.
Kromě
možnosti
výhryvás bude dost, kdo se rozhodnou pro jinou verzi
k sobě i ke svému okolí. Nezanedbatelnou součástí tohoto procesu je vyskutečnosti, pak se vytvoří zcela nová časová osa, kterou náslezískáte
dokonalý
přehled
o
našich
novinkách.
vážení vlastních vnitřních disharmonií a vyléčení fyzického těla.
dují změny v současných událostech. A to všechno vede k úplně
V třetí knize, Thovt na každý den, učí efektivním cvičením, která zvyšují
novému světu.
vibrace a umožňují stát se opravdovým mistrem materie. S lehkostí a jedí
v
t
s
l
Takže – zbývá udělat pouze jednu věc: Sněte svůj nejkrásnější
e
at
admentálně
noduše vám ukáže, jak se otevřít novým úhlům pohledů,njak
aklse
jiné n
sen!
ajít na
Knih
přesměrovat nebo a přizpůsobit své vibrace novým
frekvencím
Země.
y
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Kniha
měsíce
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Pieter De Buysser – Bookburning, 21:3
0 křest knihy Řezači kamene
v baru, divadlo Archa, Na Poříčí 1047/26,
Praha 1
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Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz
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LAURIE B. KINGOVÁ: Holmesova učednice
Přeložila Alžběta Lexová,
ISBN 978-80-257-1807-0, 398 Kč

Píše se rok 1915, když patnáctiletá Mary Russellová, která se
po ztrátě rodičů nastěhuje k tetě na venkovskou farmu, potká
starého pána zabývajícího se studiem včel a dá se s ním do
řeči. Je to Sherlock Holmes na odpočinku. Jeden druhého pak
překvapí svým pohotovým úsudkem a Holmes se rozhodne,
že z ní udělá svou pokračovatelku. Uběhne několik let a Mary
odjede studovat do Oxfordu, ovšem Holmes ji poprvé
začne opravdu potřebovat. Někdo totiž unesl dceru jistého
amerického senátora a Mary má pomoci s pátráním. Jejich
sok se ukáže být nebezpečnější než samotný Moriarty neblahé
paměti a brzy jim oběma, stejně jako Watsonovi s Mycroftem,
začne usilovat o život.

NÍ
UB

PAL
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N
Í

Bylo mi patnáct, když jsem poprvé
potkala Sherlocka Holmese. Procházela jsem se právě po pahorcích
Sussexu s nosem zabořeným do knihy, a málem jsem na něj šlápla. Na
mou obhajobu je třeba říci, že se
jednalo o velmi zajímavou knihu a že
v těchto končinách jste ve válečném
roce 1915 jen zřídkakdy narazili na
člověka. Za sedm týdnů mého kočovného čtení mezi ovcemi (které
mi samy uskakovaly z cesty) a hlodášovými keři (jimž jsem se bolestivou zkušeností naučila vyhýbat sama) jsem nikdy na nikoho nešlápla.
Bylo chladné, slunečné dubnové ráno a knižní doprovod mi dělal Vergilius. Za úsvitu jsem vyrazila
ze ztichlého statku, vydala se jiným
směrem než obvykle – tentokrát na
jihovýchod, k moři – a následující
hodiny jsem trávila luštěním latinských sloves, nevědomým šplháním
přes kamenné zdi a bezděčným obcházením živých plotů. Moře bych
si nejspíš všimla teprve v okamžiku,
kdy bych se do něj zřítila z některého z křídových útesů.
Přítomnost jiné živé duše jsem
zaznamenala, když si necelé čtyři
stopy ode mě kdosi hlasitě odkašlal. Latinské dílo mi vyklouzlo z rukou a já zaklela. S tlukoucím srdcem
jsem posbírala zbytky důstojnosti
a shlédla přes brýle na postavu přikrčenou u svých nohou. Byl to vyzáblý, šedivějící muž po padesátce

Knihy nak
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a na sobě měl placatou čapku s kšiltem, tvídový svrchník a solidní boty. Kousek od něj se na zemi válel
ošoupaný vojenský ruksak. Možná
tramp, který nechal zbytek svých
věcí někde ve křoví. Nebo excentrik. Rozhodně to nebyl žádný pasák ovcí.
Mlčel, a to velmi sarkasticky. Sebrala jsem knihu a očistila ji.
„Co tu, pro všechno na světě, provádíte?“ zeptala jsem se. „Číháte tu
na někoho?“
Zvedl jedno obočí. Jeho úsměv
byl stejně blahosklonný jako rozčilující, a když promluvil, učinil tak způsobem vlastním přespříliš vzdělané
horní vrstvě britských gentlemanů,
vysokým hlasem a kousavým tónem.
Rozhodně to byl excentrik.
„Dle mého názoru mohu být sotva
obviňován z ‚číhání‘,“ prohlásil, „neboť nijak nemaskován sedím na přehledném kopci a hledím si svého.
Pokud tedy zrovna nemusím odhánět ty, kteří mě hodlají zadupat
do země.“ Slovo ‚zadupat‘ náležitě
zdůraznil, aby mě odkázal do příslušných mezí.
Kdyby byl použil jiného výrazu nebo kdyby to řekl jiným způsobem,
pouze bych se stručně omluvila, svižně odkráčela a můj život by se vyvíjel
jinak. Jenže on se těmi slovy nevědomky dotkl citlivého místa. Toho
dne jsem totiž hned za rozbřesku
opustila dům, abych se vyhnula tetě.
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Důvodem mého samotářského jednání (tím nejaktuálnějším) byla naše prudká hádka z předchozí noci,
kterou vyvolal fakt, že mé nohy již
podruhé od chvíle, kdy jsem před
třemi měsíci přijela, vyrostly z bot.
Teta byla drobná a pořádkumilovná žena, pyšná na své maličké ruce
a chodidla, a svůj ostrý jazyk a bystrý rozum často využívala k tomu,
aby se chovala jako semetrika. Neustále jsem se kvůli ní cítila neohrabaně a nemotorně, a má výška, společně s odpovídající velikostí nohy,
pro mě tudíž byla choulostivým tématem. Mimochodem, teta tu hádku o peníze na nové boty ještě ke
všemu vyhrála.
Nevinná slova toho muže a zároveň jeho nevinnosti zcela vzdálený
způsob projevu na mou vznětlivou
povahu zapůsobily jako rozbuška.
Stáhla jsem ramena dozadu, vystrčila bradu a připravila se na souboj. Netušila jsem, kde se nacházím
a kdo je ten muž, ani za mák mi nezáleželo na tom, zda jsme na jeho
pozemku nebo na našem, či zda je
to nebezpečný šílenec, uprchlý vězeň nebo majitel panství. Měla jsem
vztek.
„Neodpověděl jste mi na otázku,
pane,“ odsekla jsem.
Mé rozčilení ignoroval. Ba co hůř,
ani si ho nebyl vědom. Vypadal lehce znuděně, jako by si přál jedině
to, abych zmizela.
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ARTURO
PÉREZ-REVERTE
Tango staré gardy
Přeložil Vladimír Medek, 398 Kč
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Strhující příběh lásky Maxe Costy
a Mechy Inzunzové se postupně
odehrává na třech různých místech:
v důsledku podivné sázky dvou
hudebníků se ocitají v Buenos Aires
r. 1928, během španělské občanské
války v Nice, kde se rozehrává špionážní hra, a v šedesátých
letech je nacházíme v Sorrentu u partie šachů. Příběh
vášnivého vztahu, intrik a zrady trvá po čtyři desetiletí
bouřlivého dvacátého století, které je koncem jedné epochy.
Po tomto románu s chutí sáhnou jak milovníci špionážního
žánru, tak inteligentně a s citem napsaných milostných
příběhů.

EDOGAWA RAMPO
Zrcadlové peklo
Přeložil Jan Levora, 398 Kč
Kniha šesti povídkami a jednou
novelou představuje rozmanitou
tvorbu Edogawy Rampa (1894–1965),
zakladatele japonské varianty
detektivního žánru. Inspirace Edgarem
Allanem Poem, podle kterého si autor
zvolil svůj tvůrčí pseudonym a která
ho vedla k psaní příběhů s tajemstvím, je zjevná i v atmosféře
jeho textů. V pozdější tvorbě se přiklonil spíše ke groteskním
a erotickým tématům – je považován za zakladatele žánru
ero guro nansensu („erotický groteskní nonsens“). Často se
pohybuje na pomezí žánrů, rád pracuje také s prvky hororu.
Mnoho jeho příběhů bylo zﬁlmováno.

DE N

SORJ CHALANDON
Čtvrtá zeď

DONNA TARTTOVÁ
Malý kamarád

Přeložila Danuše Navrátilová,
298 Kč

Přeložila Lucie Johnová, 398 Kč

Píše se rok 1982. Dvaatřicetiletý
Georges se rozhodne splnit slib, který
dal umírajícímu příteli, opouští ženu
a čtyřletou dcerku a vydává se do
Libanonu inscenovat slavnou Antigonu
Jeana Anouilha. Jelikož je země zmítaná válkou, je smyslem
celého projektu spojit na jevišti herce vzešlé z rozdílných
politických a náboženských uskupení, zapřisáhlé protivníky,
předvést harmonickou souhru na pozadí sutin, a propojit
tak znepřátelené komunity ve společném snu o míru. Dokáží
drúzové, Palestinci, křesťané, šíité a křesťanští falangisté
překročit svůj stín a uvolnit napětí, které mezi nimi panuje?

Donna Tarttová ve svém druhém
románu Malý kamarád (po němž
následoval světoznámý román Stehlík,
za který v roce 2014 získala Pulitzerovu
cenu) brilantně zachycuje dusivou
atmosféru upadajícího jižanského
městečka, kde stále doutnají rasové
a společenské konﬂikty: V městečku Alexandrie ve státě
Mississippi dojde k tragédii – na Svátek matek je devítiletý
Robin Cleve nalezen oběšený na stromě na zahradě před
domem svých rodičů. Jeho vražda není nikdy objasněna
a rodina se ze ztráty jediného syna nikdy nevzpamatuje.
O jedenáct let později se do pátrání na vlastní pěst pouští
chlapcova mladší sestra Harrieta.

PETER MAYLE
Podfuk s diamanty

HUIKJONG UN
Krása mnou pohrdá

Přeložil Paul Millar, 198 Kč

Přeložila Petra Ben-Ari, 249 Kč

Bonviván, světák, labužník
a příležitostný detektiv Sam Lewitt se
opět vrací z Los Angeles do kouzelné
a sluncem zalité Provence. Když jedné
dámě z místní společenské smetánky
náhle zmizí diamanty, Elena, Samova
partnerka jak v lásce, tak v řešení
zapeklitých situací, přiletí prošetřit událost pro pojišťovnu,
pro kterou pracuje. Tato krádež je však jen tou poslední
v sérii zdánlivě vzájemně nesouvisejících, avšak čím dále tím
více odvážných loupeží. Elena se do vyšetřování pustí ráda,
protože jí to umožní nejen setkat se opět se starými přáteli,
ale zejména se Samem. Spolu pak postupně zjistí, že ty
odvážné a „dokonalé“ loupeže mají společného jmenovatele.

Un Huikjong se narodila roku 1959
ve městě Kočchang v provincii
Severní Čolla. Vystudovala korejskou
literaturu, magisterský titul získala
z prestižní Yonsei University v Soulu.
Svůj spisovatelský debut si odbyla
roku 1995 a hned v následujícím
roce na sebe upoutala pozornost románem Ptákův dar (Seui
sonmul), který popisuje svět dospělých skeptickým pohledem
dvanáctiletého vypravěče. Ve své tvorbě spojuje humorný,
místy až sžíravě cynický styl s pronikavým porozuměním
a citem pro vnitřní svět jejích postav.

ELI GOTTLIEB
Nejhodnější chlapec

FRED VARGAS
V mrazivých časech

Přeložila Klára Šumová, 278 Kč

Přeložila Kateřina Vinšová, 379 Kč

Padesátník Todd Aaron je
těžký autista, žijící od dětství ve
specializovaném sanatoriu. V klidu si
znovu a znovu pročítá encyklopedii
a je nejraději, když se nic neděje. Když
však do sanatoria přibudou noví lidé –
nevlídný člen personálu a pacient
s poškozeným mozkem –, poklidné vegetování vezme za
své, a co je ještě horší: jednooká pacientka Martine mu dělá
milostné návrhy a přesvědčuje ho, aby přestal brát léky,
protože právě ty mu blbnou hlavu. Tlak těchto okolností citlivý
Todd nevydrží a ze sanatoria uprchne.

Náš starý dobrý známý, svérázný,
sympatický komisař Adamsberg
je postaven před nový případ. Na
jeho počátku je několik zdánlivých
sebevražd, které zaujmou komisařovu
pozornost, protože se u každé z nich
najde nakreslené prapodivné znamení,
naznačující, že věci se zřejmě nemají
tak, jak na první pohled působí. Pátrání dovede tentokrát
Adamsberga nejenom do vzdálených končin na mrazivý,
mlhami zahalený Island, ale také k tajuplné společnosti lidí
vyznávajících revoluční odkaz Maximiliena Robespierra.
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JASMINE WARGAOVÁ
Moje srdce a jiné černé
díry
Přeložila Michaela Večerková,
269 Kč
Když máte pocit, jako byste místo
srdce měli zoufale bezednou černou
díru, která všechno spolkne, jaký smysl
má každé ráno znovu vstávat? Aysel už
nechce žít – čeká jen na vhodný okamžik, aby se rozžehnala
se životem. Nemá ale odvahu udělat to sama. Když se přes
internet seznámí s Romanem, zdá se, že našla skvělého
komplice, aby uskutečnila svůj záměr. Jenže při plánování
společné smrti Aysel začíná cítit, jak moc se na setkání
s Romanem těší, jak lehké a plné světla dokáže její srdce
být. A najednou je pomyšlení, že by to všechno skončilo,
nesnesitelné... Aysel se pustí do boje. Za svůj život, za jeho
život, za jejich lásku...

KOLEKTIV AUTORŮ
Karel IV. v soudobých
kronikách
498 Kč
Výbor z kronik doby Karla IV.
obsahuje třetí knihu Kroniky (Cronica
praegensis) probošta pražského
kostela a kaplana pražského biskupa
Jana IV. z Dražic Františka Pražského,
dále Kroniku kostela pražského (Chronica ecclesiae Pragensis)
pražského kanovníka Beneše Krabice z Veitmile, která z ní
vychází, a konečně vlastní životopis Karla IV. (Vita Caroli
Quarti). Díla, která jsou mimořádně cenným dobovým
pramenem k vládě nejvýznamnějšího Lucemburka na českém
a říšském trůně, doprovází zasvěcená úvodní studie historika
Martina Nodla a doslov a poznámky překladatelky a historičky
Marie Bláhové.

J. R. R. TOLKIEN
Artušův pád /
The Fall of Arthur
Přeložili Jan A. Kozák, Stanislava
Pošustová-Menšíková a Vít
Penkala, 298 Kč
Ve třicátých letech se J. R. R. Tolkien,
veden svou profesí i zájmem
o starou literaturu, pokusil přebásnit
staroanglickým aliteračním veršem nesmrtelný příběh
o králi Artušovi. Podle svědectví jednoho z blízkých přátel
šlo o velice úspěšný pokus, ale ani nadšená chvála tohoto
čtenáře nepřiměla Tolkiena k tomu, aby text dokončil. Podle
všeho jej deﬁnitivně opustil v roce 1937, kdy vyšel Hobit.
Text z pozůstalosti zpracoval jeho syn Christopher, opatřil

MORRIS GLEITZMAN
Kdysi
Přeložila Barbora Punge
Puchalská, 198 Kč
Každý si zaslouží zažít něco dobrého.
Alespoň jednou v životě. Tři roky a osm
měsíců žije devítiletý Felix v odlehlém
katolickém sirotčinci v horách, ačkoli
není katolického vyznání. Jeho rodiče
nejsou mrtví. Přivedli ho k matce Mince,
představené jeptišek, aby se měl dobře. A určitě si pro něj brzy
přijdou, jak Felix věří, jen co vyřeší potíže, které mají se svým
knihkupectvím. Protože židovští knihkupci to mají v Polsku roku
1942 těžké. Jak moc, to Felix pochopí, až když se v sirotčinci
objeví muži s podivnými páskami na rukávech a začnou
vyhazovat a pálit knihy z místní knihovny. Felix uteče, aby našel
rodiče a před těmi muži je varoval.

EGON BONDY
Básnické spisy III.
548 Kč
Egona Bondyho netřeba představovat:
guru několika generací nonkonformní
mládeže, světec českého undergroundu,
svérázný ﬁlozof, pozoruhodný prozaik
a především – vynikající básník.
Projekt Bondyho sebraných básnických
spisů si klade za cíl představit poprvé v úplnosti jeho básnickou
tvorbu, včetně nově objevených či rekonstruovaných textových
materiálů. Proponované tři svazky nepřinesou „pouze“
Bondyho vlastní texty, nýbrž i ediční aparát; naše edice se
tak svými parametry v mnohém přibližuje kritickému vydání.
Zárukou kvalitního edičního zpracování je Martin Machovec.

DANIEL KEYES
Růže pro Algernon
Přeložil Richard Podaný, 298 Kč
Růže pro Algernon patří
k nejinspirativnějším příběhům
moderní literatury. Už od roku 1959,
kdy se poprvé objevila jako krátká
povídka posléze odměněná cenou
Hugo, nejvyšším čtenářským oceněním
v rámci fantastického žánru. Později
svůj vlastními životními zkušenostmi inspirovaný příběh Daniel
Keyes rozšířil do románové podoby a opět si neústupně stál
za jeho zakončením, přestože byl stejně jako v případě povídky
nucen najít si nového nakladatele. Od té doby se Růže pro
Algernon objevila v nejednom ﬁlmovém i televizním zpracování,
jako divadelní hra prošla nepřeberným množstvím rozmanitých
zpracování po celém světě a mnohými i u nás.

ARTHUR C. CLARKE
2001: Vesmírná odysea

SERGEJ LUKJANĚNKO
Stráž – Pohraničí 1

Přeložil Vladimír Svoboda, 298 Kč

Přeložila Iva Dvořáková, 269 Kč

Na Měsíci je nalezen záhadný
objekt. Důsledky objevu jsou natolik
významné, že je kvůli němu vůbec
poprvé vyslána lidská posádka
hluboko do Sluneční soustavy.
Ale ještě než výprava dosáhne cíle,
vyskytnou se potíže narůstající do
děsivých rozměrů… Slavný román napsaný v době, kdy
přistání na Měsíci bylo ještě pouhým snem, přetvořený
do jednoho z nejvýznamnějších ﬁlmů všech dob, strhující,
prorocký. 2001: Vesmírná odysea je příběhem o přetrvávající
otázce místa člověka ve vesmíru… Legenda literatury SF
vychází v Argu.

Centrum. Centrální svět vesmíru
obklopují další světy jak okvětní lístky,
jedním z nich je i naše Země. Centrum
bylo kdysi veliké a silné, to všechno
ale vzalo zasvé při katastrofě. Tady
na křižovatce tisíců a tisíců civilizací
drží vartu Sbor pohraniční stráže,
který hlídá hranice mezi světy. Pozemšťan ocitnuvší se na
Centru nemá zrovna moc na výběr: může být buď pašerák,
nebo pohraničník. A že se tyhle profese tu a tam moc neliší!
Dřív nebo později je ale třeba se rozhodnout, co pro člověka
pohraniční služba vlastně znamená. Zemi totiž hrozí stejná
pohroma, jaká kdysi zasáhla i Centrum… První titul nové
Lukjaněnkovy série Pohraničí.

Nové vydání
úspěšného
titulu
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DOUGLAS ADAMS: Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho
Přeložila Jana Koubová, ISBN 978-80-257-1862-9, 298 Kč
Po slavném stopaři, který je hlavním
hrdinou pěti knih Admasovy „trilogie”,
vytvořil autor další svéráznou postavu –
detektiva Dirka Gentlyho. Dirk uplatňuje
metody založené na kvantové mechanice,
hypnóze a teorii o vzájemné propojenosti
všech věcí a postupně odhaluje záhady
ztracených koček, zbloudilého ducha,
mnicha Elektromnicha, stroje času a také
ohromné tajemství lidstva... Nově vydáváme
v pevné vazbě obě knihy s Dirkem
Gentlym – Dlouhý, temný čas svačiny duše
bude následovat vzápětí.

1. Robert Fulghum

6. Donna Tarttová

2. Peter Mayle

7. Douglas Adams

3. Martin Moravec

8. G. R. R. Martin

4. Jenny Colganová

9. Jeremy Clarkson

POPRASK V SÝROVÉ ULIČCE

MALÝ KAMARÁD

PODFUK S DIAMANTY

HOLISTICKÁ DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ
DIRKA GENTLYHO

ENTER, MAMI!

DIVOKÉ KARTY II. – TRUMFOVÁ ESA

OSTROV S VŮNÍ ČERSTVÉHO CHLEBA

FAKT CHCI TAK MOC?

5. Jaromír 99, Jan Novák

10. Steven Lee Meyers

ZÁTOPEK

Nepřehlédněte
na pultech
knihkupectví

NOVÝ CAR

SARAH WATERSOVÁ: Zlodějka
Přeložila Barbora Punge Puchalská, ISBN 978-80-257-0040-2, 298 Kč

V kinech právě můžete vidět korejský ﬁlm Komorná, který vzniknul
podle předlohy Sarah Watersová. Nenechte se zmýlit tím, že děj
ﬁlmu se odehrává na Dálném východě a ne ve viktoriánském
Londýně, knihy se drží velmi věrně. Spolu s hlavní hrdinkou, Sue
Trinderovou, se ocitáme mezi spodinou živořící v nejubožejších
částech Londýna a živící se pochybnými způsoby. Sue se snaží
vymanit z prostředí podvodníků, ve kterém vyrostla, a její nelehká
cesta je plná nečekaných zákrutů a zvratů. Autorka prokazuje
svrchované mistrovství v budování raﬁnované zápletky
i v barvitém líčení postav a prostředí.
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Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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NOVINKY NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN
e-shop: www.dokoran.cz
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Karel Žák, Martin Majer,
Petr Hůla a Václav Cílek
Křivoklátsko
Příběh královského
hvozdu

Clifford A. Pickover
Matematická kniha
Od Pythagora po 57. dimenzi:
250 milníků v dějinách matematiky
Překlad Petr Holčák, vázaná s přebalem,544 stran,
250 ilustrací, 699 Kč, řada zip

Vázaná bez přebalu, 318 stran,
350 fotografií, 599 Kč

Kdy uvázal člověk svůj první uzel? Jaké byly
významné matematičky a proč první z nich
zlynčoval dav? Lze stejnoměrně učesat chlupatou kouli? To je jen ukázka z množství matematických témat,
které přináší bohatě ilustrovaná kniha zkušeného autora řady populárně naučných knih o matematice.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.
Vyšlo 23. srpna 2016

Křivoklátsko, chráněné jako
lovecký revír českých knížat
a králů od středověku, se dočkalo moderní velkoplošné ochrany
vyhlášením chráněné krajinné oblasti v roce 1978. Tato kniha shrnuje vývoj krajiny Křivoklátska od její nejstarší geologické historie přes geomorfologický vývoj v třetihorách a čtvrtohorách až
po vliv člověka na krajinu od pravěku po úplnou současnost.
Vyšlo 30. srpna 2016

Martin Tomášek
Krajiny tvořené slovy
K topologii české literatury
devatenáctého století

Miloš Hoznauer
Cesta do hlubin kantorovy duše

Vázaná s přebalem, 376 stran, 17 ilustrací, 399 Kč

Tato kniha se zaměřuje na krajinu, v naprosté většině na krajinu 19. století, kdy se krajinopisné umění rodí a kdy na poli romantismu, realismu a raného modernismu dosahuje
svého největšího rozmachu. Nabízí zamyšlení
nad smyslovou percepcí světa, podstatou literárního zobrazení prostoru i nad fenoménem literární krajiny.
Vyšlo 30. srpna 2016

Vázaná s přebalem, 196 stran, 249 Kč

Miloš Hoznauer bývá označován za živoucí legendu pražských češtinářů – kantorské
povolání si zvolil na maturitním večírku jaksi
z recese, ale stalo se mu celoživotním údělem. Z jeho dlouholetého pedagogického působení vychází i tato kniha.
Vyšlo 6. září 2016

Jan Stavinoha
Pražský dixieland

Jeremy Clarkson
Svět podle Clarksona

Vázaná s přebalem, 192 stran, 10 ilustrací, 249 Kč

Překlad Aleš Drobek, vázaná s přebalem, 248 stran,
298 Kč

Sbírka povídek nezapře autorův český
původ, přestože již dlouhá léta žije v Nizozemsku. S hrabalovskou nostalgií či haškovským humorem, ale přesto po svém
líčí drobné pražské postavičky šedesátých
let. Komunistický režim jim všem komplikuje život, ale oni se vyrovnávají se všemi
útrapami důvtipně a s nadhledem.
Vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.
Vyjde 13. září 2016

Jeremyho Clarksona neznají snad jen „ekomentálové se svraštělýma nohama, kteří v reflexní vestě pojídají v dešti pod keřem brokolici“, abychom použili jeho slova. Může za
to fenomenální úspěch jeho motoristického
pořadu Top Gear, a také jeho automobilové
sloupky ze Sunday Times. Tentokrát přinášíme ty nejčerstvější z let 2013–2015.
Vyjde 13. září 2016

Oleh Kryštopa
Ukrajina v měřítku 1 : 1

Max Tegmark
Matematický vesmír
Moje pátrání po nejhlubší podstatě reality

Překlad Marie Iljašenko, vázaná s přebalem, 232 stran,
298 Kč

Oleh Kryštopa se ve svých reportážích snaží
podívat na Ukrajinu zblízka, doslova v měřítku 1 : 1. Projel ji křížem krážem, od západu
na východ a zpět, vyzpovídal stovky lidí. Dostal se do míst, kam se turista nikdy nepodívá.
Vyjde 20. září 2016

Překlad Jiří Podolský, vázaná s přebalem, 368 stran,
100 ilustrací, 699 Kč, řada zip

Max Tegmark, profesor fyziky na MIT
a vášnivý milovník matematiky, tvrdí, že místo
„vesmír je popisován matematikou“ lze říci
„svět je matematika“. Aby svá tvrzení doložil,
zkoumá nejnovější výsledky pokročilých
výzkumů mikrokosmu i makrokosmu, kvantovou teorii i astrofyziku.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.
Vyjde 27. září 2016

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

ní

2. vydá

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA

(5665)

BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OD A DO Z 2016
Ing. Marta Neplechová, Ing. Bc. Martin Durec
Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem
těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a bytového spoluvlastnictví zabývají. Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních předpisů
platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku včetně prováděcích právních předpisů, zákona
o obchodních korporacích, zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících právních předpisů. Publikace
obsahuje praktické příklady účtování hospodaření a ﬁnancování obou forem vlastnictví bytů, přípravy a sestavení účetní závěrky a zároveň na příkladech také objasňuje řešení z oblasti daňových i odvodových povinností těchto právnických osob. Rok 2016 je ve znamení úprav účetních předpisů vztahujících se i na oblast
společenství vlastníků a tyto změny jsou v publikaci zohledněny.
400 stran, brožovaná

DAŇOVÝ PROCES

419 Kč

(5672)

JUDIKATURA K PROBLÉMOVÝM SITUACÍM
JUDr. Jaroslav Kobík
Bez znalosti judikatury vážící se k jeho ustanovením a návazně i k ustanovením daňového zákona procesního
se dnešní podnikání neobejde. Tato publikace je určena všem, kteří se zabývají daňovým procesem. Autor
judikaturu k této problematice shromažďoval od roku 2007, a nyní ji zpracoval řazenou podle jednotlivých
paragrafů, odstavců a písmen zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, což platí i ohledně judikatury vážící se k zákonu o správě daní a poplatků, která je v dnešní době ještě použitelná. Judikatura je souhrnný
pojem, kterým se rozumí rozhodovací činnost soudů i výsledky této rozhodovací činnosti ve formě souboru
rozhodnutí. Není zařazována mezi prameny práva, ale obecně platí, že rozhodnutí správců daně a nižších
soudů, která nejsou v souladu s linií rozhodování soudu vyššího, budou v případě odvolacího řízení s největší
pravděpodobností zrušena nebo změněna. Odvolací orgán a nižší soudy se tak následováním předchozí
judikatury zpravidla brání pozdějšímu rušení vlastních rozhodnutí.
488 stran, brožovaná

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ S KOMENTÁŘEM 2016

589 Kč

(5675)

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová
Autorky v této publikaci nejen přehledně a srozumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení zákona
o sociálně-právní ochraně dětí, ale vysvětlují též ﬁlozoﬁi vzniku jednotlivých ustanovení a jejich praktické
uplatnění. Zvláště cenné je propojení s jednotlivými ustanoveními předpisů souvisejících, jakož i literatura
vztahující se k jednotlivým ustanovením.
Pro přehlednost jsou součástí publikace též výňatky relevantních ustanovení právních předpisů dotýkajících
se problematiky sociálně-právní ochrany dětí včetně vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a směrnice k vedení spisové dokumentace.
Komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí je velmi žádanou publikací, která je využívána všemi
orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupracujícími nevládními organizacemi či soudci.
808 stran, brožovaná

FKSP, SOCIÁLNÍ FONDY, BENEFITY A JINÁ PLNĚNÍ 2016

669 Kč

(5653)

Jindřiška Plesníková, Ing. Marie Krbečková
Bez ohledu na ekonomickou situaci a dopady přetrvávající krize na naše životy využívá stále velké množství
organizací a ﬁrem jako stabilizační nástroj možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých beneﬁtů. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a také velkého množství navazujících
právních předpisů a novel stávajících zákonů se některé změny významně dotýkají i oblasti beneﬁtů. Stále
platí, že jedním ze základních nástrojů při poskytování beneﬁtů je tvorba a používání FKSP, popřípadě sociálního fondu v organizacích, na které se vyhláška o FKSP nevztahuje. Protože se v této oblasti i nadále
vyskytuje poměrně značné množství otázek, které se s přijetím nové legislativy ještě násobí, a protože i přes
mnohaleté zkušenosti nadále dochází k záměně těchto fondů, je zapotřebí se v této problematice zorientovat, k čemuž slouží právě tato publikace, která je doplněna o odpovědi a příklady z praxe vycházející
z nejčastějších dotazů a požadavků čtenářů.
184 stran,brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

299 Kčč

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

Duhová džusová očista

(5807)

Holka s mixérem

(5805)

Dr. Ginger Southall

Tess Masters

Kniha od Dr. Ginger Southallové, která je
v Americe známá jako „Dr. Ginger“ ukáže
čtenářům, jak „pití duhy“ – červené, oranžové, žluté, zelené, modré, indigo a ﬁalové
čerstvé, organické šťávy pomůže při hubnutí, proti stárnutí. Díky tomuto programu
se dá zhubnou za 7 dnů až 7 kg. Odhalí
mylné představy o detoxikaci a naučí, jak
se vyhnout chybám při odšťavňování.

Na svém populárním blogu receptů nabízí Tess Masters – pod přezdívkou Blender
Girl (Holka s mixérem) – recepty složené
z jednoduchých surovin, které si každý
může rychle připravit v mixéru. V této své
první kuchařce nabízí Tess 100 různých
receptů (všechny bezlepkové a veganské)
a spoléhá na přirozené chutě. Mnoho
z nich je také raw, bez ořechů, sóji a cukru.

192 stran, brožovaná

224 stran, brožovaná

Úžasná očista jater
a žlučníku

329 Kč

(5905)

Andreas Moritz

349 Kč

Míchané saláty ve sklenici
Karin Stöttinger

(5817)

Salát jako předkrm, hlavní chod nebo sladké překvapení. Ideální jídlo s sebou – jednoduché a chutné. Představa stejně tak jednoduchá jako geniální: salát, vrstvu po vrstvě
naskládaný do sklenice, na něj vynikající
dresink bezprostředně před podáváním,
krátce protřepat, hotovo! A nemusí být
vždy jen ze zeleniny, může být také s masem či rybami nebo jako sladké překvapení.
156 stran, brožovaná

299 Kč

Vaříme pro kojence a batolata

RAW veganské nepečení (5925)

200 receptů na rychlé, snadné
a zdravé pokrmy
(5933)

Emily von Euw

Tato kniha informuje čtenáře co způsobuje žlučové kameny v játrech a žlučníku
a proč tyto kameny mohou být zodpovědné za většinu běžných onemocnění rozšířených v dnešním světě. Poskytuje znalosti jak
tyto kameny rozpoznat, a potřebné rady,
jak žlučové kameny bezbolestně odstranit.
Obsahuje kompletní program zdravotní
péče, která je primárně založena na starověkém lékařském systému ajurvédy.

Annabel Karmel
V přepracovaném vydání, které vychází
z 25. výroční edice knihy v originále, naleznete mj. více než 50 nových receptů
a rovněž nejnovější odborné informace
týkající se dětské výživy. Skvělou pomůckou může být i velký plakát s přehledným
schématem popisujícím odstavování miminka krok za krokem a přechod na pevnou stravu.

Tato kniha vám má co nabídnout, ať už
jste vegetariáni, raw vegani, nebo dokonce milovníci masa hledající něco zdravého, nového a chutného. Každý recept je
doplněn fotograﬁí. Emilyny úžasné a jednoduché dobroty jsou tak chutné, že si
ani neuvědomíte, že jsou veganské.
Delikatesní dezerty z této „nekuchařky“
zkrátka ohromí vaše chuťové pohárky
a zapůsobíte díky nim na své přátele
a rodinu.

448 stran, brožovaná

479 Kč

246 stran, vázaná + plakát

228 stran, brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

349 Kč

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

399 Kč

žebříček

nejprodávanější knihy

		TIŠTĚNÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 22. 8. až 28. 8. 2016

			 b e l e t r i e
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Radka Třeštíková Bábovky Motto
Milan Kundera Život je jinde Atlantis
Jonas Jonasson Zabiják Anders a jeho přátelé Panteon
Aňa Geislerová P.S. Ikar – Euromedia Group
Peter May Útěk Host
Halina Pawlowská Cesta za láskou Motto
Robert Fulghum Poprask v sýrové uličce Argo
Naoki Higašida A proto skáču Paseka / Pasparta
Kristina Ohlssonová Miovo blues Kniha Zlín
Peter Mayle Podfuk s diamanty Argo

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Ohnivý kuře – 80 originálních receptů z oblíbeného gastronomického seriálu Ikar – Euromedia Group
Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
Břetislav Nakládal Vzpomínky na protektorát Poznání
Cvičení při bolestech zad Triton
Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
Jaroslav Pavlíček Člověk v drsné přírodě 65. pole
Boris Johnson Faktor Churchill Kniha Zlín
Antónia Mačingová Zhubněte jednou provždy Antónia Mačingová
Kateřina Bečková Zmizelá Praha – Vltava a její břehy, 2. díl Paseka
Kovařík Jiří Pád říše římské – Římské války V Akcent

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1. Eduard Petiška, Zdeněk Miler O dětech a zvířátkách Knižní klub – Euromedia Group
		 2. Kiera Cassová Šťastně až na věky CooBoo
		 3. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 3 – Poslední kapka CooBoo
		 4.	Letadla – letem světem Egmont ČR
		 5. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 9 – Výlet za všechny peníze CooBoo
		 6. Ransom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Jota
		 7. Rudolf Lukeš, Michal Černík Tygr a jeho kamarádi Albatros
		 8. Kresli, čmárej, tvoř – Pro kluky s fantazií REBO International CZ
		 9. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
10. Karina Schaapman Dům myšek Meander
 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E-KNIHY

		 Srpen 2016 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Lars Kepler Playground Host
Peter May Útěk Host
František Kotleta Velké problémy v malém Vietnamu Epocha
Radka Třeštíková Bábovky Motto
Daniel Kahneman Myšlení, rychlé a pomalé Jan Melvil Publishing
Jonas Jonasson Zabiják Anders a jeho přátelé Panteon
R. L. Mathewsonová Dohoda s láskou Mladá fronta
Henry Kissinger Uspořádání světa Prostor
Radka Třeštíková To prší moře Motto
Bernard Minier Tma XYZ
30

349

299

249

LARS KEPLER

INGRID DESJOURSOVÁ

PLAYGROUND

JEJÍ ŽIVOT V OČÍCH PANENKY

TAKAŠI HIRAIDE
KOČIČÍ HOST

Jasmin Pascalová Andersonová
má hodnost poručíka švédské armády. Během mise nato v severním Kosovu se její jednotka ocitne v boji. Jasmin je těžce zraněna,
zastaví se jí srdce a po probuzení
mluví o své zkušenosti z klinické smrti — ocitla se v tajemném
přístavním městě… Mysteriózní thriller od autorů krimi série
s Joonou Linnou.

Potížista, cynik a mizogyn Marc
je po vážné autonehodě přidělen
k mravnostní policii. Při vyšetřování jednoho případu se setká
s jemnou dívkou Barbarou…
Psychologický thriller o dvou
zraněných duších a dvou snech
o druhé šanci od oceňované francouzské autorky, která je také
psycholožkou specializující se na
sexuální kriminologii.

Poetické vyprávění o pomíjivosti života a drobných radostech,
které manželům žijícím na okraji
Tokia do života přinese kočička
Čibi. Manžele tento tajemný host
fascinuje. Čibi je svobodný duch,
bydlí u nich a nebydlí. Patří jim
a nepatří… Kniha získala japonskou Cenu Šóheie Kijamy a stala
se bestsellerem Sunday Times
a New York Times.

249

299

ALBERTO MANGUEL
CESTOVATEL, VĚŽ A ČERV.
ČTENÁŘ JAKO METAFORA

LUDĚK NAVARA,
MIROSLAV KASÁČEK
A PŘECE BUDU BLÍZKO

Knihu světa čteme v různých rolích. Můžeme být cestovateli, kteří
putují stránkami na cestě k osvícení. Můžeme být samotáři a čtením
se uzavírat do své slonovinové
věže. Nebo můžeme knihy hltat,
nevnímat jejich moudrost a jen se
cpát nespočetnými slovy… Od autora úspěšných titulů Dějiny čtení,
Čtení obrazů či Knihovna v noci.

Ozbrojení muži zastřelili tři funkcionáře MNV v Babicích. Přestože kněží Jan Bula i Václav Drbola
byli v době tragédie již ve vězení,
byli za útok mučeni, souzeni a nakonec popraveni… Nová kniha
od dvojice autorů úspěšných titulů Mlynáři od Babic, Příběhy třetího
odboje, Volavčí sítě a Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse.

269

369
MICHAL PŘIBÁŇ
VŠECHNO JE JENOM
DVAKRÁT
I když se vydáte po vlastních
stopách, sami sebe nenajdete. Román o návratech a neshledáních
není jen další reflexí normalizačního období; postihuje i postupné zrání generace aktérů listopadových událostí. Román Všechno
je jenom dvakrát je prozaickým
debutem brněnského literárního
historika.

229

ANTONÍN K. K. KUDLÁČ
ANATOMIE POCITU ÚŽASU

LENKA KLODOVÁ
NAHÉ SITUACE

Monografie s podtitulem Česká
populární fantastika 1990—2012
v kulturním, sociálním a literárním
kontextu přináší první tuzemský
syntetický pohled na žánry science
fiction a fantasy. Zabývá se vznikem, strukturou a současnou podobou subkultury, jejíž příslušníci
byli dlouho považováni za asociální podivíny. Fandom ve skutečnosti tvoří nesmírně zajímavý svět…

Pro autorčina díla je typická práce s vlastním tělem, s ženskou
identitou, s otázkami kolem lidské sexuality. Vede Ateliér tělového designu Fakulty výtvarných
umění VUT v Brně a zná svůj
obor jako málokdo jiný: zkoumá
jej křížem krážem prostřednictvím médií, jako jsou performance, socha, fotografie, instalace či
umění v prostoru.

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

