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rozhovory
s Mar tinem Kavkou,
Janem Stachowskim,
Petrem Horáčkem
a autor y knihy
Radost z jídla

Velký návrat velkého týmu. Přichází tým
složený z Thora, Iron Mana, Black Panthera,
Doctora Strange, Ghost Ridera, She-Hulk, Captaina
Ameriky a Captain Marvel. Proti nim stojí jejich
nejsilnější protivníci vůbec — šest set metrů vysocí
vesmírní bohové zvaní Nebešťané.
A jaké má plány Loki?
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K dostání na www.obchod.crew.cz
a u dobrých knihkupců.

Mladá fronta
doporučuje

Žádejte u svého knihkupce.

Novinky

Psaní a prezentace odborných textů

Právní etika

Jan Široký a kolektiv
Příručka seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní
bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací
i odborných článků. Přináší také praktické rady pro komunikaci
a úspěšnou prezentaci výsledků odborné práce.

Tomáš Sobek a kolektiv
Kniha se věnuje etickým teoriím a pojmům, významným pro právní
myšlení, i aplikované etice. Zaměřuje se na etiku právnických profesí
(soudců, advokátů aj.) a zkoumá praktický význam etických kodexů.
Zabývá se též etikou ve vztahu k médiím a etikou vědecké práce.

200 stran, cena 280 Kč

464 stran, cena 620 Kč

2. dotisk

Karuselové podvody

Dítě v rodičovském konﬂiktu

Michael Šefčík
Monografie popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují,
a hodnotí současný stav boje proti nim. Srovnává různá legislativní
opatření, včetně např. přenesení daňové povinnosti a kontrolního
hlášení, a navrhuje optimální řešení.

Romana Rogalewiczová
Příručka provází rozchodem či rozvodem rodičů z pohledu dítěte.
Radí rodičům i zástupcům zúčastněných profesí, jak předcházet
konfliktním situacím vznikajícím během rozchodu a jak je řešit.

96 stran, cena 190 Kč

Jak zůstat dobrým rodičem i po rozchodu

288 stran, cena asi 380 Kč, vychází v květnu

www.knihyleges.cz

editorial

tip redakce

EDICE REKORDMANKA

Vážení a milí čtenáři,
je tu květen a s ním největší knižní akce – veletrh
Svět knihy. Pro mě osobně je to každoroční milník. Těším se na knihy, na jejich vůni, na setkání
se spisovateli, nakladateli i organizátory, z nichž
někteří se v průběhu let stali mými přáteli. Poprvé jsem se totiž stala součástí týmu veletrhu před
patnácti lety, kdy jsem se začala podílet na Veletržních listech, zpravodaji z každodenního dění
v Průmyslovém paláci. Tehdy jsem byla pořádně
vylekaná, vyznat se ve všech sálech a najít správná místa konání akcí byl úkol, kdy
se mi hodila znalost orientačního běhu. S mapkou v ruce jsem se prodírala mezi
stánky a byla pokaždé šťastná, když jsem ve správný čas byla na správném místě.
Byl to krásný adrenalin. Dnes už do Literárního nebo Autorského sálu trefím snad
poslepu, ale veletrh pro mě své kouzlo neztratil. Stejně jako před lety se těším na
setkání s autory z celého světa, na doprovodné programy i nové knihy. Letošní,
už pětadvacátý ročník, je zajímavými akcemi nabitý k prasknutí (podrobné informace o programu najdete na sk2019.svetknihy.cz). Připraveno je pro každého
něco, programy pro děti, výstavy i koncerty. Hlavním hostem je Latinská Amerika
a tématem Paměť a vzpomínky. Výjimečnou událostí bude jistě setkání se dvěma
významnými spisovateli oceněnými Nobelovou cenou za literaturu, Hertou Müllerovou a Mariem Vargasem Llosou.
Malou pozvánku na Svět knihy 2019 jsme připravili i my na stránkách tohoto
čísla Knižních novinek. Na straně šest si můžete přečíst krátký rozhovor s Janem
Stachowskim, který na veletrhu převezme prestižní Cenu Jiřího Theinera. Také
Petr Horáček, český autor žijící v Británii, se na veletrhu setká se svými čtenáři
a my s ním přinášíme rozhovor na straně devět. A s Martinem Kafkou, který sbírá
úspěchy s knihou Hacknutá čeština, se můžete potkat nejen v Průmyslovém paláci, ale i na straně deset.
Přejeme veletrhu Svět knihy k pětadvacátým narozeninám hodně nadšených
návštěvníků a těšíme se i s vámi, našimi čtenáři, na viděnou od 9. do 12. května na
Výstavišti v Praze Holešovicích.
JANA MARXTOVÁ

Milovníkům detektivek asi nemusíme edici Původní česká detektivka z nakladatelství MOBA představovat. V roce 2000 ji založil nestor českého detektivního
žánru Václav Erben, který jako základní kámen položil svou knihu Trable anglického šlechtice v Čechách. Nyní, o devatenáct let později, se edice dočkala
jubilejní 300. publikace. Jmenuje se Sedmáctka a autorkou je jihočeská rodačka a právnička Jitka Ludvíková. Právě tři stovky
vydaných knih jsou dobrým důvodem pro bilancování. V nakladatelství MOBA to vzali zgruntu
a zjistili například, že všech tři sta svazků, které
zatím vyšly, napsalo 76 autorů, mezi nimi například Zdena Salivarová, Jan Zábrana, Josef
Škvorecký nebo Hana Prošková. Řada knižních
příběhů vycházela ze skutečných kriminálních
případů a některé posloužily jako předloha pro
zfilmování. Všechny vydané knihy měly dohromady 83 000 stran, které by prý průměrný čtenář
četl pět let. Celková hmotnost všech svazků je
sto dvacet kilogramů a délka, pokud je poskládáte vedle sebe, je devět metrů. Nejmladšímu
autorovi je osmnáct let a nejstaršímu osmdesát
sedm. Jde o nejrozsáhejší a prestižní knižní edici v dějinách České republiky a jedinou, která se
soustavně, systematicky a dlouhodobě věnuje
českým autorům. Prodalo se v ní více než milion
výtisků, přičemž nejprodávanějším svazkem se
stal titul Trable anglického šlechtice v Čechách
Václava Erbena, který vyšel zatím ve třech vydáních. „Naším cílem bylo vytvořit silnou edici původní české detektivní literatury, jež by navázala
na nejlepší tradici české detektivní tvorby. Jsme
na ni patřičně hrdí a děkujeme všem jejím čtenářů za přízeň,“ říká k jubileu
šéfredaktor nakladatelství MOBA Lukáš Kratochvíl. Na vavřínech však Edice
neusíná a připravuje už 301. titul, kterým bude Smrt ve Stuttgartu osvědčeného autora Stanislava Češky.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Stejně jako ostatní knižní veletrhy ve světě
chceme být především festivalem myšlení.“
Radovan Auer, ředitel veletrhu Svět knihy

co právě čte

PETRA ČERNOCKÁ
zpěvačka

Právě teď jsem si objednala v knihovně
poslední knihu z historické série Velké
století od Jana Gilloua. Mám jen obavy,
že jsem to už měla půjčené. Názvy knih,
které jsem už četla, si píšu na papírky a lepím na lednici, abych si to pamatovala.
Klidně totiž za rok zapomenu a půjčím
si stejnou knihu. Gilloua tam nemám, tak
doufám, že to bude díl, který jsem ještě
nečetla, a kdyby ano, nevadí, klidně si to přečtu znovu, protože to jsou skvěle
napsané knihy. Gillou je přesně moje krevní skupina, druh literatury, který se mi
líbí. Mám ráda i styl Simona Mawera, autora knihy Skleněný pokoj. Četla jsem
i další knihy a byly skvělé. Jeho způsob psaní se mi líbí. A pak se mi moc líbila
kniha Kvítek karmínový a bílý od Michela Fabera. Vidíte, samí mužští autoři,
žádná žena spisovatelka, kterou bych si oblíbila, mě teď nenapadá. Pro mě je
u knih nejdůležitější styl autora. Nejde mi ani tak o příběh jako o to, aby to bylo
dobře napsané.
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NAKLADATELSKÝ DŮM GRADA
na veletrhu Svět knihy 2019
9.–12. 5. 2019, VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE PRAHA
Srdečně vás zveme na náš stánek, který již tradičně najdete v levém
křídle areálu (číslo L301).
Těšit se můžete například na autogramiádu bestsellerového autora thrillerů
ROBERTA BRYNDZY nebo miláčka českého národa ZDEŇKA SVĚRÁKA.
A připravili jsme toho pro vás daleko víc…
PÁTEK 10. 5. 2019

13:00 hodin

10:00 hodin

Pohádkové vyprávění o Strašidláři s Hynkem
Klimkem na stánku GRADA
14:00 hodin

Nejen o židovských hřbitovech
s Jaroslavem Achabem
Haidlerem na stánku GRADA

Autogramiáda Jitky Molavcové a křest sté knihy
Zuzany Pospíšilové na stánku GRADA
14:00 hodin

Autogramiáda oblíbené herečky Sandry Pogodové
na stánku GRADA
15:00 hodin

Autogramiáda
bestsellerového autora
thrillerů Roberta Bryndzy
na stánku GRADA

16:00 hodin

Autogramiáda Zdeňka
Svěráka na stánku GRADA

SOBOTA 11. 5. 2019
11:00 hodin

Setkání s osobností kresleného humoru Honzou
Vyčítalem na stánku GRADA
11:00 hodin

Beseda s „Chlapcem, který
přežil pochod smrti“ Pavlem
Taussigem v Malém sále –
Profesní fórum
12:00 hodin

Putování s kouzelným atlasem
Veroniky Válkové v Literární
kavárně – pravé křídlo, balkon

15:00 hodin

Beseda s autorem knihy Bitcoin Dominikem
Stroukalem v Malém sále – Profesní fórum

20% SLEVA

Více na www.grada.cz

VELETRŽNÍ

rozhovor

s Janem Stachowskim

POLÁKY ČESKÁ LITERATURA ZAJÍMÁ
Od roku 2011 vyhlašuje Svět knihy Cenu Jiřího Theinera, která je udělována
osobnosti, která významně přispívá k šíření a propagaci tuzemské literatury v zahraničí. Letošním laureátem je bohemista a překladatel českých autorů do polštiny Jan Stachowski.
Jak jste reagoval, když jste se
dozvěděl, že letošní Cena Jiřího
Theinera poputuje právě do vašich rukou?
Byl jsem mile překvapen, i když
myslím, že nejen já, ale všichni,
kdo působí v kultuře, ať už to
jsou spisovatelé, herci nebo
právě překladatelé, dělají svou
práci ne pro případná ocenění, ale především proto,
že chtějí ostatním něco říct, něco předat. Samozřejmě, pokud získají nějakou cenu, jsou jistě potěšeni.
Já rozhodně potěšen jsem, zvláště když vím, v jak
skvělé společnosti se ocitám.
Nemáte někdy pocit, že práce překladatelů je podceňována, dokonce snad i trochu opomíjena?
Skutečně takový pocit mám. Vidím to především na
internetu. Někdo recenzuje knihu, uvede autora i nakladatelství, ale překladatel jako kdyby nebyl. A přitom nebýt právě překladatele, čtenář by si ve svém
jazyce danou knihu nepřečetl.
Je podle vás mezi českou a polskou literaturou velký
rozdíl?
Necítím se na to, abych přednášel obecné výroky,
nejsem literární historik, ale za sebe mám takový

pocit, že polská literatura se vždy hodně vyrovnávala
s minulostí, zatímco Češi více řeší „tady a teď“.
Jaké české autory mají Poláci rádi?
Zájem o českou literaturu nastal překvapivě v době,
která tomu vůbec nepřála, a sice koncem sedmdesátých let a pokračovalo to celá osmdesátá léta. Tehdy
v polském samizdatu začali vycházet i čeští autoři.
První byl v roce 1978 Bohumil Hrabal a jeho Příliš
hlučná samota. Dalšími pak byli Kundera a Škvorecký. To byla taková svatá česká trojice. Překladatelé
jako Andrzej Jagodziński a další se ale snažili na tato
jména neomezovat a představovat i jiné autory. Díky
českému samizdatu jsme věděli, že vedle oficiální literatury mají Češi početnou řadu významných autorů,
kteří ale žijí v exilu, jako byl třeba Ota Filip, který mi
byl velmi blízký. I ti pak dostali prostor.
Kdo ze současných českých autorů u polských čtenářů uspěl?
Teď jsou v Polsku dvě nakladatelství, která se specializují na českou literaturu a zaměřují se právě na
mladší autory. Z polistopadových autorů u Poláků
uspěli určitě Petra Hůlová, Petr Šabach nebo Jaroslav Rudiš. V Polsku ale není zájem jen o českou
literaturu, ale třeba také o film. V posledních letech
se vztah Poláků k Česku hodně změnil. Tím, jak se

otevřely hranice, není to už pro ně jen tranzitní země
k cestám na jih nebo na západ, ale přijíždějí sem cíleně, tráví tu více dní a k Čechům i jejich kultuře tím
získávají bližší vztah.
Čtete teď nějakou českou knihu jen tak, aniž byste ji
překládal?
Já mám takový problém, že když si něco z české literatury čtu a zalíbí se mi to, okamžitě mě napadne, že
bych to přeložil. Ale to samozřejmě nejde. Poslední
dobou jsem pracovně zpomalil, a nemůžu tedy překládat všechno, co se mi líbí. Teď jsem začal číst knihu, která je svým vydáním poměrně stará, je z roku
1993 a napsal ji psychiatr, významný a uznávaný
lékař, někdejší primář v Bohnicích Petr Rákos, který
si bohužel v roce 1994 vzal život. Kniha se jmenuje
Korvína čili kniha o havranech. Je to hodně šílená
kniha, místy se chechtám na celé kolo. Svým stylem
je nepřeložitelná, i když jsem neodolal a kousek jsem
si přeložil, ale je zajímavá a rozhodně ji můžu doporučit. 
JANA MARXTOVÁ

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
Pavla Jazairiová je bývalá redaktorka zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu – Radiožurnál, kde se specializovala na oblast Blízkého Východu a Afriky.
Přijďte si s ní od 16 hodin popovídat o její knize Jiná Afrika.

7. května kavárna Dobrovský, Václavské náměstí, Praha 1
Jste srdečně zváni na natáčení Dobrého rozhovoru
s mentorem Janem Mühlfeitem a lektorkou Kateřinou
Novotnou. Akce začíná v 17 hodin. Hosté budou povídat nejen o jejich nejnovější knize Odemykání dětského
potenciálu.

22. května Dům knihy KNIHCENTRUM.cz,
Smetanovo náměstí 222/8, Ostrava
Doktor Jan Cimický je přední český psychiatr, básník, prozaik a překladatel.
V Domě knihy pokřtí své dvě nejnovější
knihy, jejichž kmotry budou oblíbený herec Jan Fišar a sociolog, environmentalista a europoslanec Jan Keller. Akce začíná
v 16 hodin.

16. května Dům knihy KNIHCENTRUM.CZ, Smetanovo náměstí 222/8, Ostrava
Setkání se spisovatelkou, literární překladatelkou, publicistkou a rozhlasovou redaktorkou Pavlou Horákovou,
jejíž kniha Teorie podivnosti
získala ocenění Magnesia Litera
2019. Akce začíná v 16 hodin.

23. května kavárna knihkupectví Dobrovský v Brně Na
Čáře (Joštova)
Od 17 hodin jste zváni na křest knihy Normalizační Brno.
Autor fotografií František Kressa nečekaně zemřel těsně po
odevzdání knihy do tisku. Přijďte si ho připomenout v jeho
fotografiích.

20. května Dům knihy KNIHCENTRUM.cz, Smetanovo
náměstí 222/8, Ostrava
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knižní tipy

MANUÁL PRO UKLÍZEČKY
Americká spisovatelka Lucia Berlinová (1936–
2004) za svého života publikovala přes sedmdesát povídek v časopisech i ve třech knihách, ale
většího ohlasu nikdy nedosáhla. Až posmrtně
publikovaný výbor z jejích povídek Manuál pro
uklízečky způsobil v roce 2015 literární senzaci,
takže Berlinová si vysloužila přídomek „nejlepší
americká spisovatelka, o které jste nikdy neslyšeli“, a její tvorba bývá přirovnávána k povídkářským velikánům, jakými jsou Alice Munroová,
Raymond Carver a dokonce A. P. Čechov. V roce
2018 pak v USA vyšel další výbor z povídek Večer
v ráji a memoár Vítej doma. Český výbor z Manuálu pro uklízečky, který ve skvělém překladu Martiny Knápkové, vydalo Argo
v edici AAA, obsahuje 28 povídek. Berlinová vedla velmi dobrodružný a bohatý život, byla třikrát vdaná, měla čtyři syny, na něž byla často sama, hodně se
stěhovala po celé Americe a pracovala jako recepční, spojovatelka, uklízečka
či učitelka. Opakovaně propadala závislosti na alkoholu a prošla několika od-

vykacími kúrami. V devadesátých letech, po knižních vydáních svých povídek,
vyučovala tvůrčí psaní na univerzitě v coloradském Boulderu. Ve své tvorbě
hojně čerpala z bohatých životních kotrmelců a zážitků a z příběhů své rodiny. Alena Dvořáková v doslovu k českému výboru přiřazuje její psaní k dnes
oblíbené formě „autobiografické fikce stylizované jako autentická životní zpověď“. Vše tedy nemůžeme brát doslova jako autobiografii, ale je zřejmé, že z ní
Berlinová často vychází. Většina povídek je v ich-formě, a máme tak pocit, že
vypravěčka nemilosrdně, někdy sebekriticky, jindy sebeironicky, odhaluje své
já, své slabosti, pocity a vzpomínky.
Berlinová se opakovaně vrací k práci v nemocnici, k veřejným prádelnám,
k alkoholismu, k odvykacím kúrám, k práci uklízečky, ke své rodině, k umírající
sestře. Vnučka pomáhá svému dědovi, zubnímu lékaři, vytrhat jeho vlastní zuby.
Žena se v domově důchodců stará o otce, který ji nepoznává. Hrdinka jde na nelegální potrat, ale na klinice si to na poslední chvíli rozmyslí… To jsou jen některé
zápletky povídek Lucie Berlinové, u nichž se čtenář zasměje i dojme a nejednou
mu až zatrne, jak tvrdý a náročný umí život být a jak si ho sami umíme báječně
komplikovat.
MILAN VALDEN

V KIBUCU MEZI SVÝMI
Takový Cvi Provizor z povídky Norský král je všem protivný svou mánií
oznamovat nedobré zprávy o katastrofách, zločinech či úmrtích, třeba norského krále. Pradlenu Osnat zase opustí muž kvůli jiné ženě a ta pak píše Osnat
dopis, kde se jí svěřuje se svými pochybnostmi a pocity viny (Dvě ženy). V titulní
povídce řeší Nachum Ašerov dilema, jak se postavit k tomu, že jeho sedmnáctiletá dcera odešla žít k svému bývalému učiteli, stejně starému jako Nachum,
když jsou navíc oba muži přátelé a leží jim na srdci blaho kibucu. Šestnáctiletý
melancholický student Moše do kibucu, kam přišel relativně nedávno, dosud
příliš nezapadl a ví, že asi ani nezapadne; jede navštívit nemocného otce (Táta).
Vtipálek a klevetník Roni Scheindlin je doma tichým a podřízeným manželem
a něžným otcem uplakaného synka (Chlapeček). Tajemník kibucu musí i při
noční hlídce řešit problémy, třeba jedné ženy, do níž byl zamilovaný, která už
nemůže vystát svého manžela (V noci). Povídky jsou prokomponované, postavy
hlavní se v jiných povídkách stávají vedlejšími, občas je zmínka o nich dopovězením jejich příběhu. Oz se obejde bez výraznější pointy, v jeho stylu není žádné
slovo navíc, žádné není zbytečné, emoce jsou skryty mezi řádky, přesto někdy
bublají pod povrchem jako plížící se erupce.
MILAN VALDEN

Nedávno zesnulého světově proslulého izraelského spisovatele Amose Oze (1939–2018), mimo
jiné nositele Ceny Franze Kafky (2013), není potřeba blíže představovat ani u nás. V češtině vyšly
jeho nejdůležitější romány Můj Michael, Fima,
Panter ve sklepě, Černá skříňka, Jidáš či autobiografický Příběh o lásce a tmě. Jedna z jeho posledních knih, sbírka osmi povídek Mezi svými, získala
v roce 2013 National Jewish Book Award. V překladu Lenky Bukovské a Mariany Fisher ji vydala,
jako většinu předchozích Ozových knih, Paseka.
Autor se v krátkých povídkách vrací do kibucu,
tedy do míst, kde sám kdysi žil a kde začal psát. Odehrávají se v padesátých
letech, kdy byl izraelský stát, založený roku 1948, ještě mladý. Autor jen výjimečně opouští mikrosvět fiktivního kibucu a dává tak nahlédnout do života
komunity, která se řídí přísnými pravidly a kde není příliš prostoru pro samotu,
kde každý zná každého a kde se těžko něco utají. A kde mají muži i ženy nejrůznější problémy…

SLAVNÉ ČESKÉ KRIMINÁLNÍ PŘÍBĚHY (audiokniha)
V oblasti detektivních a kriminálních příběhů se
v audioknižní produkci posledních let setkáváme
především s případy odehrávajícími se v drsné
Skandinávii, na romanticky větrných skotských
ostrovech, ve Francii a díky Peteru Mayovi
i v Číně. Titul, o němž je v těchto řádcích řeč,
nás zavádí pro změnu domů a ještě do minulosti
Československa 70. a 80. let. Novinář a spisovatel I. M. Jedlička se od 60. let věnuje literatuře historické, cestopisné ale
i detektivní. Jeho tvorba z této oblasti si získala oblibu nejprve na stránkách
Zemědělských novin a záhy na to i knižně. Zvuková kniha Slavné české kriminální příběhy (vydává Supraphon) v podání Norberta Lichého přináší deset
krimi příběhů žánrově na rozhraní krátké detektivky a soudničky. I když se
odehrávají v dobách reálného socialismu, čtenář, respektive posluchač, se
nemusí obávat reminiscencí na někdejší trestné činy typu „rozkrádání majetku socialistickém vlastnictví“. Autor, který zpracovává skutečné události, se

věnuje především závažné násilné kriminalitě. Nejstarší ze zaznamenaných
příběhů, Satyr z karlovarské trasy, z roku 1971 popisuje dopadení brutálního
násilníka, který přepadal mladé stopařky na silnici mezi Prahou a Karlovými
Vary. Nejmladší je pak Cestující z Balt-Orientu, který se věnuje znásilnění
a vraždě mladé Němky v mezinárodním expresu. Až čapkovský rozměr má
záhadný příběh Pod cizím jménem z roku 1975. Z dnešního pohledu už poněkud přežité reálie pak připomíná kuplířská soudnička Dispečer milostných
hrátek a Salón s robertkem (1972) z doby, kdy byla jistá ženská erotická
pomůcka nedostupným západním artiklem a výsadou movitější společnosti.
Herecké podání Norberta Lichého, který je i režisérem nahrávky, je velmi
civilní. S úspěchem se mu daří vyvolat u posluchače pocit, jako by naslouchal
bezprostřednímu nepřikrášlenému a profesionálnímu vyprávění konkrétních
kriminalistů.
ILJA KUČERA ml.
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Těžká noc
Lenka Lanczová
61. KNIHA OD AUTORKY ČESKÝCH BESTSELLERŮ.
Po pětiletém vztahu by měla přijít svatba, anebo rozchod. Patrik zvolí druhou možnost
a Erika je náhle opuštěná a nešťastná…

Šumava – Jak šel život
na Březníku
Vzpomínky a obrázky ze života lidí na
šumavské samotě.

Václav IV
Jiří Bílek
Nešťastný syn slavného otce.
Jaký skutečně byl?

Útěk z osvětimského pekla
Edward Ciesielski
Osobní svědectví vězně, kterému se
podařil útěk z vyhlazovacího tábora.

Krkonošští rodáci
vzpomínají 3
Libor Dušek
Pestrá mozaika životních osudů pozoruhodných vypravěčů.

Svědectví z poválečné
Šumavy
Rosa Tahedl
Události oněch časů očima ženy,
která bouřlivou dobu prožila.

Šumavští rodáci
vzpomínají 4

Můj domov v Sudetech

Příběhy z bouřlivých válečných
a poválečných let.

Vzpomínky na dobu válečnou i poválečnou v severních Čechách a na Šumavě.

Erika Zemanová

rozhovor

s Petrem Horáčkem

DĚTI JSOU VŠUDE STEJNÉ
Láska je mezinárodně uznávaná veličina. A protože proudí nezávisle na hranicích států, občas se stane, že odvede našince
do světa. To se stalo Petru Horáčkovi. Zamiloval se v Praze,
ale láska ho odvedla do Velké Británie. Tam začal psát knihy
pro děti, které vycházejí v anglickém originále a překládají se
u nás do češtiny.
Cítíte se být v Čechách cizincem? Kde jste vlastně
doma?
Samozřejmě že jsem Čech. V Čechach mám rodinu, příbuzné, kamárady z dětstvi, přátele ze škol. V Čechách
jsem se narodil a čeština je můj rodný jazyk a to i přesto,
že se někde na úřadě někdo kdysi rozhodl, že když jsem
Brit, nemůžu být také Čech. Je to legrační, že vám může
někdo kdykoli zatelefonovat a říci vám, kdo jste. Dnes
už zase můžu mít obě občanství, ale ještě jsem nenašel
sílu na to, zajít na nějaký úřad a zeptat se, jestli bych
nemohl být papírově zase Čechem.
Jaké to je začínat svoji profesní kariéru v cizí zemi?
Když jsem se do Anglie odstěhoval, neuměl jsem
moc dobře jazyk. Moje žena je sice Angličanka, ale
v Čechách studovala, a tak jsme spolu mluvili česky.
Takže jsem se musel nejdříve naučit anglicky. Stejně jako spousta lidí, kteří se ocitli v jiné zemi, i já
začínal mytím nádobí a úklidem. Pak jsem pracoval
jako technik na umělecké škole, kde jsem zase myl
štětce, rovnal barvy a dělal všechno, co je potřeba.
V Čechách jsem se jako student živil tím, že jsem
občas navrhl nějaké logo nebo udělal plakát. Najednou jsem neměl žádné kontakty, a tak jsem bral práci, která se naskytla. Jedna z těch náhodných prací
byla také ilustrovat knížku pro jednu začínající paní
spisovatelku. Ilustrování mě bavilo a já začal i psát.
No a pak jsem měl štěstí, že se moje obrázky líbily
v nakladatelství Walker Books. Vydali jsme první dvě
malé knížečky a já za ně dostal cenu. To bylo v roce
2001. S Walker Books vydávám dodnes.
Musel jste při tvorbě dělat nějaké zásadní kompromisy, co se kulturních specifik týče?
Samozřejmě. K určitým kompromisům vždycky dojde.
Je ale potřeba říci, že práce na knížkách je týmová práce. Se svými dvěma editorkami mám výborný vztah.
Ony znají moji práci a já jim důvěřují. Nejvíce se řeší
text, občas drobnosti, jako je například kompozice
ilustrace, ale také to, jak moc může medvěd vystrčit
zadek. Nakonec se vždycky dohodneme. Párkrát jsem
ale ilustroval přímo pro zahraničního vydavatele v Korei nebo v Číně. Tam je to těžší. Ne vše je přijatelné a ne
vždy to, co my považujeme za vtipné, přijde vtipné jim
a naopak.
Zajímají anglické děti tytéž postavy a příběhy jako děti
naše, nebo jste musel pozměnit svoje hrdiny podle
jejich zálib?
Tohle jsem vlastně nikdy neřešil. Já rád kreslím zvířata a zvířecí postavičky. Jednak mě to baví, jednak

mi to dává i určitou svobodu. Myš v knížce může
mluvit a jíst banány nebo
nosit ponožky a nikomu to
nevadí. Vydavatelé to mají
vlastně také rádi, protože
se vyhnete stereotypům.
Někteří rodiče si pořad myslí, že kluka nebude zajímat
knížka o holčičce a naopak.
Já tak sice nepřemýšlím,
ale přemýšlí tak ti, co knížky prodávají. Děti jsou ale
všude na světe stejné. Mají
rády příběhy a postavičky,
s kterými se mohou ztotožnit, které je nějakým způsobem zaujmou.
V nakladatelství Portál vychází vase knížka O myšce,
která se nebála. Pro děti je to skutečná detektivka,
pro dospělého, který ji předčítá, je to vlastně rozvitý
vtip. Myslíte při psaní i na dospělé, kteří knihu dětem
čtou?
Nevím, jak moc myslím
na dospělé, ale své knížky vymýšlím tak, aby
bavily mě. Nejsem dítě
a nemyslím si, že vím,
co je pro dítě nejlepší.
Prostě si jen vymýšlím
a kreslím a doufám,
že se to bude líbit i někomu jinému. Mám ale rád, když má příběh několik
rovin. Například jedna moje knížka, která se jmenuje
Elephant (Slon), je o klukovi, co si přivedl domů slona.
Je o imaginárním příteli, ale malé děti to tak nevidí. Pro
ně je ten slon opravdový slon. Starší děti si mysíi, že to
byl jen sen malého kluka, a dospělý uhodne, že to byl
imaginární přítel. Nechávám to na věku čtenáře.
Jaké to tedy vlastně je – psát v cizím jazyce? Nechybí
vám někdy čeština, její bohatost a pocitovost?
Já píšu obrázkové knížky. Text je většinou poměrně
krátký, ale o to těžší je ho napsat tak, aby každé slovo
bylo na správném místě. V obrázkové knížce je text
a obrázek v naprostém souladu. Není třeba vždy psát
to, co je vidět na obrázku, a není nutné vždy ilustrovat
to, co už je napsáno v textu. Angličtina je zpěvná, má
rytmus a to mě na ní baví. Čeština je sice můj rodný
jazyk a je krásně barvitá, ale je někdy hodně těžká
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a komplikovaná. Uvědomuji si to vždy, když se snažím
přeložit už vydané knížky do češtiny.
Neláká vás ilustrovat nějakou knížku pro dospělé?
Teď bych na to asi neměl čas, ale v minulosti jsem si
udělal pár obrázků jen tak pro sebe. Ilustroval jsem si
do šuplíku například V melounovém cukru od Richarda Brautigana. Udělal jsem si hodně skic a ilustrací
ke své oblíbené knížce Mistr a Markétka od Michaila
Bulgakova. Takže vlastně láká. Představuji si, že jednou vyhlásím, že jsem v důchodu, odjedu někam, kde
budu úplně sám, a rok nebo spíš dva budu jen kreslit
a ilustrovat Mistra a Markétku. Pak se třeba zase vrátím do práce.
JARMILA SKOPALOVÁ

O myšce, která se nebála – ukázka

rozhovor

s Martinem Kavkou

JAZYK SE MUSÍ VYVÍJET
Víte, co je to jágrdečka, chcigáro nebo kindrpivo? Internetový slovník Čeština
2.0 vám to prozradí. Jeho zakladateli, autorovi knihy Hacknutá čeština a nově
i moderátorovi stejnojmenného pořadu na portálu televizeseznam.cz, Martinu
Kavkovi se podařil husarský kousek – z češtiny udělal fenomén.
Kdy a jak se zrodil nápad
na vytvoření internetového
slovníku Čeština 2.0?
Je to už jedenáct let, kdy mě
to napadlo a o rok později
se stránka zrodila. Prvním
impulsem bylo zajímavé slovo, které jsem zaslechl, a řekl jsem si, že bych takové
výrazy mohl sbírat. Chtěl jsem tím podpořit svou tehdejší práci, což byly korektury, ale nakonec se ukázalo,
že právě jim se do budoucna věnovat nechci, zatímco
Hacknuté češtině ano. Je to ale srdcovka, zábava.
Co vás na tom nejvíc baví?
Líbí se mi ohýbání slov, změny významu třeba jen
díky jednomu písmenu, je v tom hravost, taková
čechovtipnost.
Kolik slov vám lidé do internetového slovníku posílají?
Za první tři měsíce letošního roku to bylo tisíc dvě stě
slov. Loni to bylo tři tisíce za celý rok. Letos to jede
rychleji, takže to bude možná i pět tisíc slov.
Reakce na Hacknutou češtinu i na váš internetový
slovník Čeština 2.0 jsou rozporuplné. Jedni se královsky baví právě tím, jak je čeština tvárná, a druzí vás
naopak napadají, že jazyk przníte. Co tomu říkáte?
Tyhle dva tábory jsou tu od začátku a byly i doby,
kdy debaty byly ještě vyhrocenější. Je pravda, že jsem
dlouho vnitřně bojoval s tím, jestli češtinu opravdu
neprzním, a proto jsem se ptal jazykovědců Michala Škrabala a Míši Liškové a oba mě překvapili svým
otevřeným pohledem. Říkali, že to je skvělé, že něco
takového vzniká, že internetový slovník sledují a líbí
se jim. To konzervativní lidé dělají z jazykovědců
strážce čistoty češtiny, jako kdyby snad bojovala
o přežití a my ji museli chránit před útokem zvenčí.
Iniciativy jako návrh zákona na ochranu jazyka mi
připadají směšné. Zákon o státním jazyku navrhovali
komunisté a hned v úvodu návrhu měli chybu
v přechodníku. Tím se hezky znemožnili. Myslím, že
nápady chránit jazyk, hlídat jeho rozvoj a vlastně ho
zakonzervovat jsou nesmysl. Když si vzpomeneme,
jaká slova jsme používali my, když jsme byli mladí,
a jaká slova používají dnešní mladí lidé, pak je to rozdíl a my po nich přece nemůžeme chtít, aby mluvili
stejně, jako jsme mluvili my. Jazyk se musí vyvíjet.

mojka nebo samošpulka, ale nakonec to bude právě
selfíčko, co se definitivně uchytí.
Používáte sám některé novotvary, které vám projdou
rukama?
Používám. Vkládám je do své mluvy záměrně, ne hromadně, ale sem tam jedno slovo jako oživení nebo
prostě proto, aby se šířilo.
Jaké slovo vás v poslední době pobavilo, zaujalo?
Baví mě každé slovo, ale z těch posledních se mi líbí
třeba chcigáro, což je vysomrovaná cigareta, nebo
rychlobruslařská lhala. Lhala je věčně slibovaná
a nikdy nepostavená hala pro Martinu Sáblíkovou.
Politici opakovaně lhali, že jí halu postaví, tak je to
jednoduše lhala. Líbí se mi i slovo šalinosexuál, což
je člověk, který se v Praze fotí s mazací tramvají. Zajímavé na tom je, že tenhle termín se používá v Praze,
kde se tramvaji šalina neříká, a naopak v Brně sice
tramvaji šalina říkají, ale slovo šalinosexuál nepoužívají. Asi se tam nikdo s mazací tramvají nefotí.
Vy jste z češtiny udělal docela zábavnou věc. Měl byste napsat učebnici.
Učebnici asi ne, ale moc rád bych změnil vztah dětí
k češtině. Přece to nemusí být předmět, který musí
ve škole čtyřikrát týdně přetrpět. V současné výuce se
toho ale moc nedozví, je to většinou biflování vyjmenovaných slov a to je opravdu moc nebaví. Ze školy
si neseme do života spoustu bloků a pak neumíme
češtinu běžně používat. Lidé jsou zablokovaní třeba
jen, když mají napsat email kolegům. Nevědí, jak je
mají oslovit, jak začít. Rád bych to pomohl změnit.
Bavíme se sice v poslední době o reformě češtiny, ale
pořád to není vážná debata. Já říkám, že to je jako
vyvěšování rudých trenek nad hradem. Pokud bych
mohl pomoci tomu, aby se reformě víc mluvilo, bude
to skvělé.

Vybaví se vám nějaké slovo, které před lety ještě neexistovalo, ale dneska ho běžně používáme a bereme
za své?
Je to třeba mail, mailovat nebo selfíčko. Češi se sice
selfie snaží nahradit obskurními výrazy jako sebka,
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Začal jste webem, máte knihu a teď nově i pořad
Hacknutá čeština na televizeseznam.cz. Nevadí vám
jít takhle s kůží na trh?
S kůží na trh díky knize chodím už nějaký čas, ale je
pravda, že vlastní pořad je něco jiného. Formát, který vznikl na Streamu, respektive portálu televizeseznam.cz, je taková jazyková jednohubka, není to nic
mentorského, poučujícího, je to myslím osvěžující. Je
fajn ukázat jazyk z jiné strany a udělat si z něj trochu
legraci. Baví mě i to, že na tom pracuje podobný tým
jako na knize. A pro mě osobně to byla velká výzva,
protože nejsem žádný moderátor ani herec. Naštěstí mám doma ženu, která je vystudovaná herečka
a moderátorka, a ta mi dává cenné rady stejně jako
dramaturg pořadu. Snažím se jejich dobře míněné
poznámky převést do praxe. Snad se mi to daří.
Plánujete další knihu?
Chtěl bych. Navíc jsem se v nakladatelství dozvěděl,
že autor jedné knihy ani není spisovatel, že mít v životopise jen jednu knížku je vlastně trapné. Takže teď
jsem tedy v období váhání, jestli mám zapomenout,
že jsem vůbec napsal knihu, nebo jestli vydám druhou a budu tedy oficiálně spisovatel.
JANA MARXTOVÁ

MUNI
PRESS

MUNI
100

z jednání národního shromáždění československého,
28. ledna 1919

Kulaté jubileum Masarykovy univerzity vyzývá k ohlédnutí po její historii.
Autorský tým šesti historiků tak činí popularizační formou za doprovodu
mnohdy unikátních fotografií a dalších obrazových materiálů. Příběh
univerzity přibližuje nejen v souvislosti s proměnami domácího vysokého
školství a vědeckého a technického vývoje, ale i s osudy několika generací
v politických turbulencích 20. století.
v knize se mimo jiné dozvíte:
Proč otázka založení brněnské univerzity vyvolala před rokem 1918
demonstrace i krveprolití.
Co spojovalo mladou univerzitu se skladatelem Leošem Janáčkem.
Proč se řada členů profesorského sboru zapojila do odboje
a co se za protektorátu odehrávalo na uzavřených fakultách.
Jak se měnily univerzitní a studentské festivity od promocí a Majálesů
po nucené oslavy Prvního máje.
Jak vypadal každodenní život studentů
za první republiky i normalizace.

kalendáriUM Masarykovy Univerzity 1919–2019

Kalendárium

„slavný sněme! Mám za to, že není zapotřebí návrh, který školský výbor
předložil, odůvodňovati, mám za to, že jest to první povinností českého
republikánského sněmu (výborně!), aby národu českému pokud možno
nejrychleji a nejdříve dal druhou českou universitu. (výborně!)“

Masarykovy
Univerzity
1919–2019

marek Vlha, Josef Šaur a kol.
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Ladislav Vojáček / Karel Schelle / Jaromír Tauchen
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• kde všude fakulta sídlila,
• jaké orgány v jednotlivých obdobích fakultu řídily a s
jakými problémy se potýkaly,
• co a jak se na fakultě učilo a zkoušelo,
• jak se vědecky profilovali její učitelé,
• jak se na fakultu přijímali studenti
a jak studium končili.
Dovíte se také

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (*1952)

Od roku 1977 působí jako pedagog na brněnské právnické fakultě.
Je autorem několika desítek monografií i učebnic a několika stovek
studií a článků publikovaných v České republice i v zahraničí.
Věnuje se zejména novějším českým právním dějinám s těžištěm
na dějiny veřejné správy, soudnictví a vývoj československého
konstitucionalismu.

V Dějinách Právnické fakulty
Masarykovy univerzity I., II.
se především dočtete,
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D Ě J I N Y P R ÁV N I C K É FA K U LT Y

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (*1952)

Absolvent brněnské právnické fakulty (1975) v současné době
přednáší na své mateřské fakultě. Je spoluautorem několika
učebnic českých, slovenských i obecných právních dějin. Jeho
odborný zájem se soustřeďuje především na novější českou
a slovenskou právní historii (vznik republiky, vývoj právní vědy
a právnického vzdělávání, zákonodárství poválečné SNR a d.).

1

Jak se zrodila univerzitní polární základna na pobřeží
ostrova Jamese Rosse v Antarktidě.

1

1

Ladislav Vojáček / Karel Schelle / Jaromír Tauchen

Oslavte
s námi
výročí
Za jakých podmínek na univerzitu pronikaly první počítače.

• kdo byli autory zákona o zřízení univerzity v Brně,
• kdo byl promován jako první doktor práv Masarykovy
univerzity,
• jak se jmenovala první brněnská doktorka práv,
• kolik je základních kamenů budovy fakulty,
• jak se na podobě budovy podepsalo působení Gestapa,
• že se profesoři zapojili do odboje, ale také kolaborovali,
• jak do chodu fakulty zasáhly únorové události roku
1948,
• proč byla fakulta v roce 1950 zrušena,
• proč univerzita, když její původní název překážel,
nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně,
• kdo se zasloužil o znovuotevření fakulty,
• co se na fakultě dělo koncem roku 1989,
• jak se fakulta adaptovala na zcela nové poměry,
• proč máme stropy velkých poslucháren podepřeny
dřevěnou konstrukcí
a řadu dalších zajímavých informací.
Prostřednictvím medailonků Vám také dáme nahlédnout do života již nežijících profesorů a docentů.

9

Autoři

doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. (*1981)

Od roku 2006 vyučuje na brněnské právnické fakultě obecné
a české právní dějiny, jakož i předměty v německém jazyce.
Zabývá se především právem platným v Protektorátu Čechy
a Morava, německými a rakouskými právními dějinami. Výsledky
své vědecké práce publikuje jak u nás, tak i v zahraniční.
Je soudním tlumočníkem pro jazyk německý.

MASARYKOVA UNIVERZITA

pf_dejiny_cover_01.indd 1
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Historický pohled na století života Masarykovy univerzity
A historical perspective of the centennial existence of Masaryk University

Katalog k výstavě MUNI 100

A Catalogue to the MUNI 100 Exhibition

Lukáš Fasora

vystavaMM2019_cover_historie.indd 1
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Významné osobnosti v životě Masarykovy univerzity
Katalog k výstavě MUNI 100
Lukáš Fasora a kol.

Srdečně Vás zveme
na prezentaci knižních
novinek Masarykovy
univerzity a doprovodný
program, který jsme pro
Vás připravili u příležitosti
25. mezinárodního
knižního veletrhu Svět
knihy a ke 100. výročí
založení Masarykovy
univerzity.
Veletrh se koná ve dnech
9.–12. května 2019
v Praze na holešovickém
výstavišti, najdete
nás v pravém křídle
Průmyslového paláce
na stánku P 106.

Doprovodné programy
vystavaMM2019_cover_biogramy.indd 1

24.4.2019 14:01:08

čtvrtek 9.5.2019, 13.00–14.00
Literární kavárna, Pravé křídlo

Univerzita jako firma?
Univerzitní mýty a tradice
Beseda s autory jubilejních publikací nejen o historii Masarykovy univerzity. Jak bylo chápáno univerzitní vzdělávání ve středověku, v 19. a 20. století? Pronikly dnes vlivy z politiky
a ekonomiky do škol natolik, že proměnily jejich vnitřní strukturu i cíle? Univerzita je často
nahlížena jako firma, na kterou jsou aplikovány manažerské postupy dosud v univerzitním
prostředí neznámé.

pátek 10.5.2019, 14.00–15.00
Profesní fórum, Pravé křídlo

O dědičnosti v našich osudech
Beseda s profesorem Václavem Pačesem nad českým vydáním knihy
Gen: o historii genetiky, která přináší obecné úvahy i etické obavy
týkající se každého z nás, zejména pak našich potomků. Je například dobré posílit geny
altruismu a potlačit geny sobectví? Nepotřebuje ale lidstvo sobectví a dokonce i agresivitu jedinců k přežití lidského rodu?

9. 5.–12. 5. 2019
Stánek Masarykovy univerzity

Výstava novinek a jubilejních publikací vydaných
ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity

Edice Munice
VĚDA VÁM!

press.muni.cz
munishop.muni.cz

NOVINKY Zoner Press

Prostě POSTAVA!

Písmomalba

Jednoduché základy kreslení postav.
Není to anatomie, ale srozumitelný
kurz, který vás naučí kreslit krásné
postavy s ideálními proporcemi. Začnete kreslením hlavy a výrazů tváře,
pak se přesunete k tělu, jeho částem
a celkovým pózám, a nebude chybět
ani postava v pohybu. Najdete zde
vše, co ke kreslení postav potřebujete, a nic, co nepotřebujete!

Objevte krásu ručního písma
Přetvořte obyčejná slova v působivá
umělecká díla! S knihou se naučíte
vytvořit svoje vlastní jedinečné
písmo k ozdobení všeho od vzkazů
s poděkováním po pasparty, hrníčky,
psací podložky a další.

Naučte se kreslit – Fantastická
stvoření a bestie
Kniha pro každého, kdo chce umět
ztvárnit zvláštní fantasy stvoření,
jako například démona, vlkodlaka,
krakena, zubatku, draka, obřího
červa, trolla, kentaura, yettiho nebo
třeba lesního elementála. U každého
tvora je v knize uvedena informace
o jeho výskytu a návod, jak ho
nakreslit. Kniha slouží současně
i jako skicář k procvičování kreslení.

Těšíme se na vaši návštěvu na našem stánku L707 (levé křídlo)
na knižním veletrhu Svět knihy 2019. Pro účastníky máme
připravenu zajímavou nabídku! Super příležitost pro čtenáře,
knihkupce, knihovny i školy.

UX pro začátečníky (rychlokurz – 100 lekcí)
Hlavní znaky UX designu jsou intuitivnost, přívětivost
a orientace na lidi. Tento titul je ideální pro všechny
designéry (současné i budoucí), manažery, programátory, obchodníky a markeťáky, kteří se chtějí dozvědět
více o UX. Vytvořte si přesvědčivý design, který bude
lákat vaše uživatele k lepšímu zapojení.

www.zonerpress.cz

Vydavatelství
Zoner Press
tel.: 532 190 883
e-mail: knihy@zoner.cz
Nové sady 18, 602 00 Brno
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Mocný
Thanos získal Rukavici
nekonečna, která
s pomocí Kamenů nekonečna
dovede měnit realitu. Doplatila na
to polovina obyvatel vesmíru
a Avengers se ho teď musí pokusit
zastavit. Je to skvělá příležitost
dát dohromady neuvěřitelnou
partu superhrdinů… a taky
superpadouchů!

K dostání na www.obchod.crew.cz
a u dobrých knihkupců.
www.dumknihy.cz01/04/19

Avengers_mb_210x149_kn_01.indd 1

bestseller, který
mění životy
slabikář pro každou
ženskou duši
349,-

A kam si pro Prostor pro
duši zajít? Do knihkupectví
Kanzelsberger!
V květnu pro Vás
otevíráme novou
pobočku
v Sedlčanech.
Nejste ze Sedlčan? Navštivte knihkupectví
Kanzelsberger v některém z dalších 50 měst:

Prostor pro duši

Vlastina Kounická
Svátková
knihy po všech stránkách

Benešov | Beroun | Blatná | Brno | Břeclav | Čelákovice |
Česká Lípa | České Budějovice | Děčín | Hodonín | Hradec
Králové | Chrudim | Jablonec nad Nisou | Jeseník | Jičín |
Jihlava | Jindřichův Hradec | Karlovy Vary | Kladno |
Klatovy | Krnov | Kroměříž | Litvínov | Mladá Boleslav |
Náchod | Nymburk | Olomouc | Ostrava | Pardubice | Písek
| Plzeň | Poděbrady | Praha | Prostějov | Přerov | Příbram |
Rakovník | Slaný | Soběslav | Strakonice | Svitavy | Tábor |
Teplice | Trutnov | Vrchlabí | Vsetín | Zlín | Znojmo | Žatec |
Žďár nad Sázavou
Nebo navštivte náš eshop na adrese www.dumknihy.cz.

10:19

Meditace – rozmlouvání s tichem
nakladatelství madal bal

nové
vydání

knížky a aforismy sri chinmoye

Sri Chinmoy: Meditace
Nové, přepracované a ilustrované vydání tohoto
praktického průvodce pro začátečníky i pokročilé
nabízí nejen inspiraci, ale zároveň i společníka na
objevnou duchovní cestu – od základních cvičení
a rad pro každodenní meditaci až k poodhaleným
vrcholkům nejvyššího meditativního vědomí.
Knihy Sri Chinmoye patří ke starodávné tradici,
která považuje meditaci za posvátné učení
a v dnešní spěchající době jí navrací její hlubší
význam jakožto prostředku k duchovnímu
probuzení a sebepoznání.
Doporučená cena 249 Kč
(304 stran, váz. )

novink
a

Nový den, nová příležitost
Inspirující aforismus
Sri Chinmoye na každý den
v roce, se stovkami krásných fotograﬁí. Neobsahuje
letopočet, může tedy sloužit
neomezeně dlouho.
Doporučená cena: 399 Kč
(370 stran, 23 × 16,5 cm)

Kapky moudrosti srdce 2. díl

Na věku nezáleží

Výběr inspirujících aforismů,
které prosvětlí váš den svou
osvěžující jednoduchostí.
Krásný dárek!

Magnety s inspirací

Doporučená cena: 199 Kč
(175 stran, váz.)

Doporučená cena: 39 Kč/ks
(90 × 70 mm, řada druhů)

Povzbuzující myšlenka vám
udělá radost každý den jako
magnet na lednici.

55 inspirujících aforismů pro
povzbuzení, naději a neutuchající
nadšení, s fotograﬁemi.
55 karet v krabičce:
Doporučená cena: 99 Kč
sada s dřevěným stojánkem:
Doporučená cena: 135 Kč

KOUPÍTE SE SLEVOU 25% NA VELETRHU SVĚT KNIHY (STÁNEK L310)
NEBO NA ZIJDOBRE.MADALBAL.CZ (POUŽIJTE SLEVOVÝ KÓD SVET2019)

Vychází
13. května

Yascha Mounk
LID VERSUS DEMOKRACIE
Autoritářští populisté po celém světě, od Indie po
Turecko a od Polska po Spojené státy, rozšiřují
postupně svou moc. Výsledkem tohoto procesu je
podle autora ohrožení demokracie.
Javier Cercas
ANATOMIE JEDNOHO OKAMŽIKU
Strhující převyprávění konkrétních historických
událostí ze 23. února 1981, kdy do španělského
parlamentu v Madridu vtrhla skupina ozbrojených
gardistů a začal tím pokus o puč.

Assmann Assouline Auster Ballester
Barkovová Bedürftig Berďajev Bergreen
Berlin Bernhard Beuysová Birgus Blaive
Blood Bloom Bondy Boorstin Bostrom
Brandes Brando Brodskij Burton Calvino
Canetti Carrasco Cercas Coblenceová
Coward Craven Cypkin d’Argens Daumal
Davies Delone Demetz Denny Denon
Depardieu Doerry Doležal Donne Doorman
Dutka Dvorník Earhart Eizenstat Englund
Ferguson Ferrante Fishbane Fonte
Forman Formanová Frankielová Gellately
Graeber Grajewski Grebeníčková Haasis
Haffner Hägermann Halberstam Halbertsma Hamannová Hanák Handke
Harding Hardy Hart Hayek Heideking
Hennetmair Heyse Hilbig Hoell Holt Hoppe
Hrabal Hron Hultkrantz Chalupecký
Chaneyová Chudožilov Jachina Jarkovská
PROSTOR
Jellinek Jenkins
Ježek Jírů Judt Juvin
Kalinová Kamen Karen Kárník Kaufman
NAKLADATELSTVÍ
Kerr Kissinger Knipe Kolář Kolečko
Konrád Kosík Kriseová Kroutvor Kubík
ZALOŽENO
Kulka Kyndrová
Laclos Lang Langerová
Lanzmann Laqueur Laughland Laurence
17.
12.
1989Liang Lindsey
Lawson Lester Levitsky
Lipovetsky Lipset Lorenzen Luhmann
Lukeš Lustig Macek Maffesoli Mareš
Martínek Maugham Maurois McCormack
McGowan Milén Mohn Moník Müller Nečas
Němcová Nooteboom Nový Nyklová
Osorgin Overmyer Palán Pažout Pehe
Percy Pithart Pokorný Pondělíček Popp
Popper Porter Pošová Putík Reagan
Rehnicer Reich Rey Ribbat Riefenstahlová
Roden Roszak Rousseau Rozner Rufin
Rupnik Satter Savický Sedláčková Seibt
Shaw Schama Schlink Schwanitz Schwanová Sigmund Simenon Simms Skilling
Skleničková Sláma Slouka Snyder Sokolov
Soros Součková Sozanský Sparková Starý
Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík
Šimko Šmeljov Štecha Tabori Tajovská
Taraba Tesař Thatcherová Thein Tigrid
Váchal Vaněk Vaszary Vašíček Vávra
Timothy Snyder
Veverka Vial Vilček Volný Wagnerová
CESTA K NESVOBODĚ
Wagnerová Weinstein Weizsäcker Wette Liberální demokracie není absolutním vítězem studené
Wiedemann Winder Wolf Wurm Ziblatt
války a ohlášený konec dějin se nekoná. Putin se
Zimmermann Zischler Zoja Zweig
opevnil ve své mocenské pozici a fašistické představy
Žantovský Adler Allison Allport Améry
Arsenijević Assmann Assouline Auster
o potřebě pevné ruky začínají ve světě opět rezonovat.
Ballester Barkovová Bedürftig Berďajev
Bergreen Berlin Bernhard Beuysová
Birgus Blaive Blood Bloom Bondy Boorstin
Diego Zúñiga
Bostrom Brandes Brando Brodskij Burton
MLHA NAD IQUIQUE
Calvino Canetti Carrasco Cercas CoblencePůsobivou a velmi čtivou novelu mladého chilského
ová Coward Craven Cypkin d’Argens
autora lze číst jako metaforu neuspokojivého života
Daumal Davies Delone Demetz Denny
v postdiktatuře, kde nikdo nebyl potrestán za zločiny proti
Denon Depardieu Doerry Doležal Donne
Doorman Dutka Dvorník Earhart Eizenstat
lidskosti, i jako smutný obraz rozpadu moderní rodiny.
Englundwww.eprostor.com
Ferguson Ferrante Fishbane
Fonte Forman Formanová Frankielová
Gellately Graeber Grajewski Grebeníčková
Haasis Haffner Hägermann Halberstam
Halbertsma Hamannová Hanák Handke
Harding Hardy Hart Hayek Heideking
Hennetmair Heyse Hilbig Hoell Holt Hoppe
Hrabal Hron Hultkrantz Chalupecký
Chaneyová Chudožilov Jachina Jarkovská
Jellinek Jenkins Ježek Jírů Judt Juvin
Kalinová Kamen Karen Kárník Kaufman
Kerr Kissinger Knipe Kolář Kolečko
Konrád Kosík Kriseová Kroutvor Kubík
Kulka Kyndrová Laclos Lang Langerová
Lanzmann Laqueur Laughland Laurence
Lawson Lester Levitsky Liang Lindsey
Lipovetsky Lipset Lorenzen Luhmann
Lukeš Lustig Macek Maffesoli Mareš
Martínek Maugham Maurois McCormack
30 LET
DÁVÁME
McGowan
Milén Mohn
Moník Müller Nečas
Němcová Nooteboom Nový Nyklová
Osorgin Overmyer
Palán Pažout Pehe
KVALITNÍM
Percy Pithart Pokorný Pondělíček Popp
Popper Porter
Pošová Putík Reagan
KNIHÁM
Rehnicer Reich Rey Ribbat Riefenstahlová
Roden Roszak
Rousseau Rozner Rufin
PROSTOR
Rupnik Satter Savický Sedláčková Seibt
Shaw Schama Schlink Schwanitz Schwanová Sigmund Simenon Simms Skilling
Skleničková Sláma Slouka Snyder Sokolov
Soros Součková Sozanský Sparková Starý
Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík
Šimko Šmeljov Štecha Tabori Tajovská
Taraba Tesař Thatcherová Thein Tigrid
Váchal Vaněk Vaszary Vašíček Vávra
Veverka Vial Vilček Volný Wagnerová
Wagnerová Weinstein Weizsäcker Wette
Wiedemann Winder Wolf Wurm Ziblatt
Zimmermann Zischler Zoja Zweig
Žantovský Adler Allison Allport Améry
Arsenijević Assmann Assouline Auster
Ballester Barkovová Bedürftig Berďajev
Bergreen Berlin Bernhard Beuysová

Mark Slouka
DALEKO V SRDCI
Vzpomínková próza o křehkosti vztahu mezi matkou
a jejím synem, nesnázích dospívání a složitém životě
českých emigrantů v cizí zemi. Memoáry roku 2016
podle deníku WASHINGTON POST.
Aleš Palán
MISS EXITUS
Nový román známého publicisty a spisovatele zavádí
čtenáře do prostředí domácího hospice. Hlavní hrdinka,
mladá žena pečující o umírající, se často nachází tváří
v tvář smrti v emočně náročných situacích.

Assmann Assouline Auster Ballester
Barkovová Bedürftig Berďajev Bergreen
Berlin Bernhard Beuysová Birgus Blaive
Blood Bloom Bondy Boorstin Bostrom
Brandes Brando Brodskij Burton Calvino
Canetti Carrasco Cercas Coblenceová
Coward Craven Cypkin d’Argens Daumal
Davies Delone Demetz Denny Denon
Depardieu Doerry Doležal Donne Doorman
Dutka Dvorník Earhart Eizenstat Englund
Ferguson Ferrante Fishbane Fonte
Forman Formanová Frankielová Gellately
Graeber Grajewski Grebeníčková Haasis
Haffner Hägermann Halberstam Halbertsma Hamannová Hanák Handke
Harding Hardy Hart Hayek Heideking
Hennetmair Heyse Hilbig Hoell Holt Hoppe
Hrabal Hron Hultkrantz Chalupecký
Chaneyová Chudožilov Jachina Jarkovská
PROSTOR
Jellinek Jenkins
Ježek Jírů Judt Juvin
Kalinová Kamen Karen Kárník Kaufman
KerrNAKLADATELSTVÍ
Kissinger Knipe Kolář Kolečko
Konrád Kosík Kriseová Kroutvor Kubík
ZALOŽENO
Kulka Kyndrová
Laclos Lang Langerová
Lanzmann Laqueur Laughland Laurence
17.
12.
1989Liang Lindsey
Lawson Lester Levitsky
Lipovetsky Lipset Lorenzen Luhmann
Lukeš Lustig Macek Maffesoli Mareš
Martínek Maugham Maurois McCormack
McGowan Milén Mohn Moník Müller Nečas
Němcová Nooteboom Nový Nyklová
Osorgin Overmyer Palán Pažout Pehe
Percy Pithart Pokorný Pondělíček Popp
Popper Porter Pošová Putík Reagan
Rehnicer Reich Rey Ribbat Riefenstahlová
Roden Roszak Rousseau Rozner Rufin
Rupnik Satter Savický Sedláčková Seibt
Shaw Schama Schlink Schwanitz Schwanová Sigmund Simenon Simms Skilling
Skleničková Sláma Slouka Snyder Sokolov
Soros Součková Sozanský Sparková Starý
Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík
Šimko Šmeljov Štecha Tabori Tajovská
Taraba Tesař Thatcherová Thein Tigrid
Váchal Vaněk Vaszary Vašíček Vávra
Obonete S. Ubam
Veverka Vial Vilček Volný Wagnerová
SEDM LET V AFRICE
Wagnerová Weinstein Weizsäcker Wette
Není snadné být mulatem v Čechách, ale mnohem
Wiedemann Winder Wolf Wurm Ziblatt
těžší je být Čechem v Nigérii. Skutečný příběh přináší
Zimmermann Zischler Zoja Zweig
čtenářům syrovou výpověď o drsném životě na
Žantovský Adler Allison Allport Améry
Arsenijević Assmann Assouline Auster
africkém kontinentu.
Ballester Barkovová Bedürftig Berďajev
Bergreen Berlin Bernhard Beuysová
Birgus Blaive Blood Bloom Bondy Boorstin
Peter Juščák
Bostrom Brandes Brando Brodskij Burton
A NEZAPOMEŇ NA LABUTĚ!
Calvino Canetti Carrasco Cercas Coblenceová Coward Craven Cypkin d’Argens Románové zpracování skutečných osudů žen odvlečených
Daumal Davies Delone Demetz Denny po druhé světové válce do sovětského gulagu z různých
Denon Depardieu Doerry Doležal Donne koutů střední Evropy, přičemž jeho protagonistka Irena
Doorman Dutka Dvorník Earhart Eizenstat
Kalaschová pochází z Československa.
Englundwww.eprostor.com
Ferguson Ferrante Fishbane
Fonte Forman Formanová Frankielová
Gellately Graeber Grajewski Grebeníčková
Haasis Haffner Hägermann Halberstam
Halbertsma Hamannová Hanák Handke
Harding Hardy Hart Hayek Heideking
Hennetmair Heyse Hilbig Hoell Holt Hoppe
Hrabal Hron Hultkrantz Chalupecký
Chaneyová Chudožilov Jachina Jarkovská
Jellinek Jenkins Ježek Jírů Judt Juvin
Kalinová Kamen Karen Kárník Kaufman
Kerr Kissinger Knipe Kolář Kolečko
Konrád Kosík Kriseová Kroutvor Kubík
Kulka Kyndrová Laclos Lang Langerová
Lanzmann Laqueur Laughland Laurence
Lawson Lester Levitsky Liang Lindsey
Lipovetsky Lipset Lorenzen Luhmann
Lukeš Lustig Macek Maffesoli Mareš
Martínek Maugham Maurois McCormack
30 LET
DÁVÁME
McGowan
Milén Mohn
Moník Müller Nečas
Němcová Nooteboom Nový Nyklová
Osorgin Overmyer
Palán Pažout Pehe
KVALITNÍM
Percy Pithart Pokorný Pondělíček Popp
Popper Porter
Pošová Putík Reagan
KNIHÁM
Rehnicer Reich Rey Ribbat Riefenstahlová
Roden Roszak
Rousseau Rozner Rufin
PROSTOR
Rupnik Satter Savický Sedláčková Seibt
Shaw Schama Schlink Schwanitz Schwanová Sigmund Simenon Simms Skilling
Skleničková Sláma Slouka Snyder Sokolov
Soros Součková Sozanský Sparková Starý
Stasiuk Stiglitz Suk Ševela Ševeljov Šibík
Šimko Šmeljov Štecha Tabori Tajovská
Taraba Tesař Thatcherová Thein Tigrid
Váchal Vaněk Vaszary Vašíček Vávra
Veverka Vial Vilček Volný Wagnerová
Wagnerová Weinstein Weizsäcker Wette
Wiedemann Winder Wolf Wurm Ziblatt
Zimmermann Zischler Zoja Zweig
Žantovský Adler Allison Allport Améry
Arsenijević Assmann Assouline Auster
Ballester Barkovová Bedürftig Berďajev
Bergreen Berlin Bernhard Beuysová

Novinky z nakladatelství
Nicholas Eames
Králové Wyldu
Clay Cooper a jeho skupina
bývali obávanými žoldnéry.
Každý z nich si pak šel
svou cestou. Až únos dcery
jednoho z členů skupiny
je důvodem pro novou
nebezpečnou misi.
399 Kč

Fantasy

Graham Masterton
Pro svět mrtví
V irském Corku řádí gang
zlodějů psů, ve městě
kvete obchod s drogami
a policisté musejí najít
zmizelou dívku. Co
když jsou navíc případy
propojené?
399 Kč

Krimi

Jáchym Topol
Sestra
Jubilejní stý svazek
České knižnice přináší
po čtvrtstoletí znovu
dobrodružný a milostný
příběh s mnoha básnickými
přesahy a vizemi. Nově
i s bohatým komentářem.

Pavel Bareš
Kronovy děti
Pavel Bareš přichází s pokračováním sci-fi
románu Projekt Kronos.

429 Kč

Downtown se hroutí. Rodiny jsou unášeny
ze svých domovů. Mafie přebírají vládu nad
městem, zatímco hlídky Radniční gardy hlídkují
v ulicích s jediným rozkazem: udržet obyvatele
na uzdě, dokud za ně Nákaza nedokončí
špinavou práci. Občanská válka je na spadnutí.
A pokud padne Downtown, celé Attiona City
padne s ním. V nejtemnějších časech města
přicházejí ke slovu ale i hrdinové.

469 Kč

Sci – fi

hostbrno.cz

Česká beletrie

Cara Hunterová
V temnotě
Druhý kriminalistický případ
inspektora Adama Fawleyho
od autorky thrilleru Někdo
blízký je plný napětí,
prudkých zvratů a mistrně
vykreslených postav
s bohatou psychologií.
369 Kč

Krimi

Co všechno nevíme
o svých nejbližších?
od autorky
bestselleru
Hana

rozhovor

s V. S t r n a d e l o v o u a J . Z e r z á n e m

JÍDLO LÉČÍ
Zajímavá kniha nakladatelství ANAG Radost z jídla autorů Vladimíry Strnadelové a Jana Zerzána by nás měla naučit, jak
jíst tak, aby nám strava pomáhala a nikoli ubližovala.
Praktikujete celostní medicínu, přičemž využíváte
ozdravné účinky zdravé stravy. Můžete čtenářům nějak blíže vysvětlit souvislosti mezi nimi? Jak to vlastně
funguje?
Věnujeme se celostní medicíně více než třicet let. Celostní medicína vnímá člověka jako jeden celek, a to
nejen ve vzájemné součinnosti uvnitř těla, ale také
vliv toho, co dělá, co jí, kde a s kým žije. To vše má
vliv na naše zdraví a životní pohodu. Žádná nemoc
nevznikne jen z jedné příčiny, vždy se jedná o individuální soubor vlivů od genetické dispozice, přes
psychiku, jídlo či životní prostředí. A právě zde má
celostní medicína velký úkol: odhalit co nejvíce příčin
a ty odstranit, a ozdravit tak organismus. Do tohoto souboru pochopitelně patří i strava. Je jedním ze
základních pilířů našeho zdraví či nemoci. Jídlo nás
má pochopitelně živit a mělo by odpovídat schopnosti a konstrukci našeho trávicího systému. To se
však v současné době příliš neděje, naše trávicí orgány tím velmi trpí, vytváří se přebytky i nedostatky
a následně se zhoršuje i naše psychika. Pokud chceme pomoci při chronických nemocech, je vždy třeba
myslet i na jídlo.

Tím umožníme našemu tělu regeneraci, podpoříme imunitní systém a odstraníme přebytky. Takové
tělo pak má velkou sílu na zvládnutí i chronických
nemocí. Samozřejmě v knihách najdete i recepty,
ale pochopení individuálních potřeb našeho organismu je základem pro to, abychom si sami mohli
zvolit takovou stravu, která nám bude pomáhat
a neuškodí.

Vladimíra Strnadelová
Jan Zerzán

RADOST

MUDr. Vladimíra Strnadelová a Jan Zerzán

PREVENTIVNÍ
I LÉČEBNÁ STRAVA
PRO CELOU RODINU
3. vydání
+ DVD
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• strava kojících maminek
• strava v kojeneckém věku
www.anag.cz
• speciﬁka stravy dětského věku • bohatá receptová příloha
• přírodní léčebné postupy při běžných nemocech
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Kromě psaní knih o léčebné stravě také přednášíte.
Na co se můžeme těšit na vaší přednášce 11. května
na veletrhu Svět knihy 2019?
V naší přednášce se pokusíme vysvětlit, jaké složení
stravy odpovídá schopnosti našeho trávení i jak je
třeba pohlížet na stravu z hlediska prevence i léčby. Pokusíme se říci i to, jaké potraviny je třeba do
jídelníčku zařadit a proč a které by se měly omezit.
Současná strava je velmi chudá a jednotvárná, používá z obilovin jen půlku pečené pšenice, k tomu
se přidávají nejrůznější úpravy masa, mléka a cukru. Budeme se snažit vysvětlit, jak si tuto stravu
můžeme významně obohatit, rozšířit, a tím pomoci
svému zdraví. Každý krok, který uděláme, má pro
nás smysl. Ale je třeba vědět, co je dobře a co ne,
a to ne z pohledu potravinářského průmyslu, ale
našeho těla a našeho zdraví.

7

Z JÍDLA

av
ráv

Vladimíra Strnadelová a Jan Zerzán

RADOST
ZE ZDRAVÝCH
DĚTÍ

RADOST Z JÍDLA

Je tu jaro, přichází sezóna alergií, jarní únavy a různých nachlazení. Jaká je vaše rada pro co nejhladší
překonání tohoto náročného přechodového období,
abychom si jej mohli naplno užít?
Jaro je obdobím, kdy se čistí příroda a obnovuje síly.
To platí i pro naše tělo. Měli bychom tomu přizpůsobit i svůj jídelníček. Důležitým orgánem v tomto
ročním období jsou játra. Pokud je v tomto období
zatěžujeme, můžeme pak cítit únavu a nejrůznější
další problémy. Proto je třeba na jaře snížit ve stravě
tuk a živočišné potraviny všeobecně. Zařadit
hodně zelené a kvašené
zeleniny, do jídelníčku
přidáváme i zeleninu divokou (pampelišky, konejen makrobiotika
očima lékaře
přivy, bršlici, sedmikrása pacienta
ky a podobně). Pročistí
nás a dodají potřebnou
RAD
O
sílu. Proto, abychom
Z JÍD ST
LA
strávili a využili zeleninu,
je třeba ji z větší části
tepelně upravit. Na jaře
však zkracujeme dobu
MUDr. Vladimíra Strnadelová
tepelné úpravy a snižuJan Zerzán
jeme zahřívající způsoby
na p
Všech

RADOST ZE ZDRAVÝCH DĚTÍ

O léčebné stravě jste vydali několik knih v nakladatelství Anag. Co se v nich čtenáři dozví?
V našich knihách najdete především vysvětleno
složení preventivní i léčebné stravy. Jak už bylo
řečeno, základ stravy musí odpovídat konstrukci
našeho trávicího systému, ale odvíjí se pak také
od našich momentálních i dlouhodobých potřeb.
Jiná strava je v různých denních, ročních i životních obdobích. Rozdílná strava je u prevence nebo
léčby nemocí. V posledních letech čteme hodně
o tom, co strava obsahuje, a podle obsahu vitamínů, minerálů, bílkovin a podobně se sestavují
dietní opatření. To však zdaleka nevypovídá nic
o schopnosti tyto potraviny strávit a využít. Proto
v našich knihách najdete vše o tom, jak funguje
naše tělo a jak jsme schopni strávit, využít stravu.

přípravy jídla, jako je pečení či fritování. S alergiemi
je to však složitější. Alergie je porucha imunity a tu
si budujeme po celý rok. Proto, abychom neměli na
jaře alergické problémy, je třeba zlepšit dlouhodobě
střevní imunitu a to pomocí vhodné stravy. To je pak
individuální a dlouhodobější.

DVD obsahuje:
postupy přípravy
cvičení sestavy Qi Gong,
ch obkladů
a ukázky aplikací léčebný
ch nápojů
a postupy přípravy léčebný

20

Kdyby měli čtenáři změnit ve svém stravování jen
jednu věc, aby tak přispěli k lepšímu zdraví, co by to
bylo?
To je opravdu těžká otázka. Ale důležité je přidat do
jídla tepelně upravenou zeleninu, která nám přináší
mnoho živin, ale také je nejdůležitější zásadotvornou
složkou stravy. Tím však nemyslíme rajčata, brambory a papriky. Ale desítky ostatních, mnohdy i zapomenutých druhů zeleniny.
ZUZANA JURÁNKOVÁ

Program
autorských
vystoupení

Nakladatelství ANAG vás srdečně zve na 25. mezinárodní
knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2019,
kde na výstavišti Praha-Holešovice v Průmyslovém paláci,
autoři nakladatelství ANAG, titulů pro zdraví a volný čas,
vystoupí v rámci doprovodného programu:

nakladatelství ANAG
na 25. mezinárodním
knižním veletrhu
a literárním festivalu
Svět knihy Praha 2019

Strava a civilizační nemoci
MUDr. Vladimíra Strnadelová, lékařka-neuroložka a dietoložka, a odborník
na výživu Jan Zerzán působí v rámci Institutu celostní medicíny a jsou autory
knih „Radost z jídla“ a „Radost ze zdravých dětí“, jež vydalo nakladatelství
ANAG. Na přednášce na téma „Strava a civilizační nemoci“ posluchače
seznámí s problematikou nesprávného stravování, jelikož v posledních letech
neustále přibývá srdečně cévních nemocí, imunitních problémů i zhoubných nádorů. Přitom nemalou roli při vzniku
zdravotních problémů často hraje špatná strava.
MUDr. Strnadelová a pan Zerzán v rámci přednášky
vysvětlí, co má správná strava obsahovat a jak
může prospívat našemu celkovému zdravotnímu
stavu – preventivně i léčebně.
Název přednášky: Strava a civilizační nemoci
Kdy: sobota 11. 5. 2019 v 10:00 –10:50 hodin
Kde: Velký sál

Kouzlo kvásku
Ing. Dagmar Lužná je odbornice na makrobiotickou stravu, která se tomuto
tématu věnuje již od roku 1990 a pro nakladatelství ANAG napsala řadu titulů
o makrobiotickém vaření, např. bestseller „Makrobiotické nedělní vaření“nebo
„Vaříme pro děti podle makrobiotických zásad a nejen pro ně“.
Program „Kouzlo kvásku“ bude vycházet ze stejnojmenné knižní novinky, která vás přesvědčí, že používat kvásek je naprosto přirozená
věc. Náplní programu bude povídání a praktické ukázky na téma kvásek. Naučíte se založit a vést tradiční
žitný kvásek a ukážeme si, jak se o něj dále starat.
Pokud budete chtít, můžete si odnést vyzrálý
kvásek a doma si upéct svůj vlastní chleba. Kvásek
se zkrátka stane novým a plnohodnotným členem
vaší rodiny a po upečení svého prvního chleba už
nebudete chtít jinak.
Název programu: Kouzlo kvásku
Kdy: sobota 11. 5. 2019 v 15:00 –15:50 hodin
Kde: foyer v rámci programu „Vaříme s knihou“

Odhalte tajemství Feng Shui
Ludmila Djemelová se profesionálně zabývá Feng Shui již od roku 1993.
Za tuto dobu s pomocí Feng Shui zlepšila život, vztahy a finanční situaci mnoha
rodinám, podnikatelům a firmám. Věnuje se především
individuálnímu poradenství, ale také pořádání seminářů
a přednášek o Feng Shui. Na její přednášce „Odhalte
tajemství Feng Shui“ se naučíte uplatnit pravidla
Feng Shui ve vašem domově, abyste poté mohli
vytvořit vlastní prostor plný lásky, harmonie, zdraví
a hojnosti. Domov plný štěstí a radosti.
Název přednášky: Odhalte tajemství Feng Shui
Kdy: sobota 11. 5. 2019 v 16:00 –16:50 hodin
Kde: Literární kavárna

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

ení proběhnou
Po skončení jednotlivých autorských vystoup
si budou moci
autogramiády titulů daných autorů, které
í slevou.
účastníci zakoupit na místě s 30% veletržn

MLADÁ FRONTA

doprovodné akce na veletrhu Svět knihy

9.–12. května 2019 / Výstaviště Praha-Holešovice, Průmyslový palác
Na stánku L101 na Vás čekají
stovky knih se slevou 20 %.
10. 5. 2019 Pátek
10.00–10.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

12.00-13.00

LITERÁRNÍ SÁL

15.00-16.00

STÁNEK SLOVENSKA S116

16.30–17.30

L101 – Levé křídlo

18.00-18.50

VELKÝ SÁL - Střední hala

Petr Stančík, Lucie Dvořáková – beseda ke knize „Fíla, Žofie a Smaragdová deska“.

Beseda spisovatele Pavola Rankova ke knize „Malá dunajská válka“.

Autogramiáda a čtení z knihy spisovatele Juraje Šeba „Útěk z pekla“.

Autogramiáda „lékaře bez hranic“ Tomáše Šebka.

Setkání se spisovatelkou a držitelkou Nobelovy ceny za literaturu
Hertou Müllerovou ke knize „Liška lovec“.

11. 5. 2019 Sobota
10.30-11.30

L101 – Levé křídlo

11.00–11.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

11.00–12.00

L101 – Levé křídlo

13.00–13.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Autogramiáda spisovatelky Hany Parkánové-Whitton.

Beseda se spisovatelkou a novinářkou Klárou Mandausovou
ke knize „Holky s voctem“.

Karel Hvížďala a Iva Pekárková – autogramiáda.

Mariusz Surosz – beseda ke knize „Pepíci“.

13.00–14.00

L101 – Levé křídlo

13.00-13.50

Sál Rosteme s knihou

15.00–16.00

L101 – Levé křídlo

Ivan Mládek, Petr Zajíc – autogramiáda ke knize Ivan Mládek slovem.

Klára Smolíková, Vojtěch Šeda - beseda ke knize
„Pozor, v knihovně je kocour!“

Ladislav Špaček – autogramiáda.

12. 5. 2019 Neděle
11.00-12.00

L101 – Levé křídlo

13.00-13.50

Sál audioknih

L101.

Eva Papoušková a Galina Miklínová – autogramiáda
ke knize „Vombat Jirka je statečný“.

Beseda ke knize „Báchorky blanického rytíře“ s autorem knihy
Milošem Zapletalem a hercem Oldřichem Kaiserem, který knihu načetl.
Hudebně doprovodí Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser.

14.30-15.30

L101 – Levé křídlo

Daniela Kovářová – autogramiáda a čtení z knihy
„Jak chovat muže“, host Miroslav Macek.

KN
L101.

9.–12. 5. 2019.

PRÁVĚ VYŠLO

Nositel Nobelovy ceny
za literaturu MARIO
VARGAS LLOSA hostem
Světa knihy 2019.

Strach je nejintimnějším
portrétem úřadujícího
prezidenta, jaký byl
kdy publikován během
prezidentových prvních
roků ve funkci.

„BOB WOODWARD
- NOVINÁŘ, KTERÝ
ODHALIL AFÉRU
WATERGATE“.

W W W. K N I H Y-B OU R D ON.C Z

Každý člověk má nějaký sen a každý sen lze proměnit v realitu.
Jak? K tomu se děti mohou inspirovat v našich knihách, které představují plejádu úžasných
osobností, ať lidských či zvířecích, a jejich životních příběhů, jež dokládají, že nic není nemožné.
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Levé křídlo Průmyslového paláce, Výstaviště Praha – Holešovice
www.presco.cz

SOCIOLOGICKÉ
NAKL ADATELST VÍ (SLON)
Přináší novinky právě pro vás

SLOVNÍK ROKU 2019
na Světu knihy Praha

Miroslav Novák et al.
Úvod do studia politiky
Druhé rozšířené a upravené vydání.
ISBN 978-80-7419-263-0, 925 stran,
doporučená cena 749 Kč

v pátek 10. 5. 2018 ve 13.00
Literární sál (pravé křídlo)

Zygmunt Bauman
44 dopisů z tekutého moderního světa
Poutavé, objevné, znepokojivé – takové
jsou tyto dopisy Zygmunta Baumana,
analytika našeho moderního tekutého
světa, které psal v letech 2008 až 2009
pro čtenáře jednoho italského časopisu.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
26. ročníku soutěže, pořádané
Jednotou tlumočníků a překladatelů.
Vítězné slovníky a encyklopedie,
odměněné v jednotlivých kategoriích,
budou vystaveny v expozici „Slovník roku“
ve střední hale Průmyslového paláce.

ISBN 978-80-7419-276-0, 239 stran,
doporučená cena 399 Kč

Josef Bernard (ed.), Tomáš Kostelecký,
Renáta Mikešová, Jiří Šafr, Martin
Šimon, Lucie Trlifajová, Jakob Hurrle
Nic se tady neděje… Životní podmínky
na periferním venkově
Kniha se zabývá životními podmínkami
obyvatel venkovských periferií v Česku,
zkoumá postavení obyvatel těchto oblastí
na trhu práce, jejich příjmy a možnosti
zaměstnání.
Koedice se Sociologickým ústavem AV ČR,
v. v. i.

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

ISBN 978-80-7419-274-6, 244 stran, doporučená cena 295 Kč

Martin Hájek, Petr Kaderka, Jiří
Nekvapil a Tomáš Samec
Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti
v proměnách české společnosti
Kniha je určena výzkumníkům,
učitelům, studentům a dalším čtenářům,
kteří se zajímají o roli diskurzu
v utváření (nejen) ekonomického jednání
jedinců, sociálních skupin a institucí.

Zofia Kossaková
BEZE ZBRANĚ

Ve svém románu se polská autorka Zofia Kossaková vrací do pohnuté doby 12.
a 13. století a líčí prostředí, jež tvoří pozadí křižáckých výprav do Svaté země. Na
historicko-náboženském podkladu pak
rozvíjí několik příběhů tehdejších představitelů náboženské, politické a kulturní
Evropy. Mezi těmito velikány vykresluje
méně známý úsek života sv. Františka z Assisi, který nakonec
sám a beze zbraně dosáhne toho, co se mnohatisícovým
vojskům nepodařilo, když si svou radostí a odvahou získá
srdce velkého a obávaného sultána a zachraňuje to, co se
zdálo být nenávratně ztraceno.

ISBN 978-80-7419-260-9, 312 stran,
doporučená cena 440 Kč

Karel B. Müller
Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu.
Lokální politické elity jako klíčoví
aktéři demokratizace?
Studie se zaměřuje na porozumění
případům dobrého vládnutí v Česku.
Autor zkoumal tři menší města a jejich
politické představitele, kteří ve zkoumaném období prosazovali principy dobrého
vládnutí.

Váz., 440 s., 395 Kč

Zofia Kossaková
ÚMLUVA

ISBN 978-80-7419-271-5, 286 stran, doporučená cena 460 Kč

Příběh o Abrahámovi

Historický román s biblickou tematikou zachycuje Abraháma jako hlavní
postavu. Patriarcha je zde popsán jako
člověk z masa a kostí, se všemi pochybnostmi a starostmi. Román byl napsán
pod dojmem válečných zážitků z vězení
a koncentračního tábora a měl být pomocí pro ty, kdo jsou pronásledováni.
Váz., 464 s., 365 Kč

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)
Jilská 1, 110 00 Praha 1

Objednávky: tel.: 222 220 025, e-mail: slon@slon-knihy.cz
Vyžádejte si zasílání informací o novinkách e-mailem!
Podrobné informace o vydaných a připravovaných titulech:
www.slon-knihy.cz

bibliografie
duchovní nauk y
J U DAISMUS
Sobotková, Veronika;
Pěchota, Jan a kol.
Židé v islámu. Koncept ahl
adh–dhimma a případová studie
židovské menšiny v Maroku

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 226 s., brož.
Publikace Židé v islámu pojednává
o postavení náboženských menšin
na Blízkém východě. V první části se
autoři věnují obecněji postavení chráněných náboženství v islámu. Druhá
část publikace se pak zaměřuje na
židovskou menšinu v Maroku.
ISBN 978-80-261-0795-8

NÁBOŽE NST VÍ
Bajer, Pavel; Dojčár, Robert
Po proudu plavou jenom chcíplé
ryby

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 176 s., brož.
Kniha dává nahlédnout do života jednoho muže ve středním věku, který se
probíjí všednodenním životem jako
my všichni. Který hledá, co znamená
být člověkem, manželem, otcem
a křesťanem v dnešním světě.
ISBN 978-80-7566-094-7

Besancon, Alain
Náboženské otázky současnosti

Brno: Barrister & Principal, 2019,
336 s., váz.
Všude zaznamenáváme vzestup
zájmu o náboženství. Jednoznačně
to platí o judaismu a islámu, které se
ve Francii stále více prosazují. Křesťanství bylo podle konkordátu podepsaného Napoleonem Bonapartem
„náboženstvím většiny Francouzů“.
ISBN 978-80-7364-088-0

J. M. Nouwen, Henri
Návrat ztraceného syna

Praha: Paulínky, 2019, 2. vyd., 200 s.,
brož. 229 Kč
Roku 1983 Nouwen poprvé zahlédl
reprodukci slavného Rembrandtova
obrazu, na němž otec objímá marnotratného syna. Výjev ho naprosto
uchvátil. Záhy se mu naskytla příležitost odjet do Petrohradu a strávit pár
dní v tichu před originálem.
ISBN 978-80-7450-331-3

Jančařík, Zdeněk
Miláček Páně

Praha: Portál, 2019, 181 s., brož. 249 Kč
Známý salesiánský autor píše o „Miláčkovi Páně“ na pozadí svých reflexí
o současném křesťanství a roli kněží
a „apoštolů“ v dnešním světě.
ISBN 978-80-262-1447-2

Janšta, Vojtěch
Christologické a ekleziologické
inspirace v díle Huga Rahnera

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 358 s., 290 Kč
Hugo Rahner (1900–1968), věhlasný
patrolog, církevní historik a kérygmatický teolog, soustředil své teologické
srdce v souladu se svou ignaciánskou spiritualitou do úvah o Kristu
a jeho církvi, v české teologii takřka
neznámých.
ISBN 978-80-244-5242-5

Křížová cesta pro uspěchané

Praha: Paulínky, 2019, 1. vyd., 40 s.,
brož. 45 Kč
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Tato křížová cesta chce dodat odvahu
a chuť k modlitbě těm, kteří si na pobožnost křížové cesty se všemi náležitostmi z různých důvodů netroufají.
ISBN 978-80-7450-332-0

Laurentová, Annie
Islám – Pro ty, kdo o něm chtějí
mluvit, ale zatím o něm mnoho
nevědí

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 248 s., brož.
Kniha dává precizní a nezkreslující
odpovědi na všechny podstatné otázky, jež vyvolává islám v současném
světě. V době, kdy emoce převládají
nad racionálním přístupem, jde autorka odvážně do hloubky.
ISBN 978-80-7566-077-0

Mikulášek, Josef
Církev jako komunita jednání

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 128 s.,
150 Kč
Kniha Církev jako komunita jednání
se snaží prezentovat příspěvek
k současnému ekleziologickému
bádání, které se nebude profilovat
jako abstraktní theologia aeterna, ale
vstoupí do dialogu s dějinností člověka a křesťana dnešní doby.
ISBN 978-80-244-5323-1

Obluk, Pavel
Milý Jidáši...

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 180 s., brož. 229 Kč
Co viděli a jak se cítili svědci posledních Ježíšových dnů? A jak jeho
příběh prožíváme my? Ať už jdeme
vědomě za Ježíšem nebo jen tak procházíme okolo, dveře velikonočního
příběhu jsou otevřené…
ISBN 978-80-7566-099-2

Schmitt, Eric-Emmanuel
Oskar a růžová paní, Noemovo
dítě, Pan Ibrahim a květy Koránu
Praha: Garamond, 2019, 256 s., brož.
Soubor tří příběhů na téma světových náboženství (křesťanství,
judaismu, islámu) se stal prvním
Schmittovým bestsellerem a patří do
stále se rozmnožujícího Cyklu o Neviditelném.
ISBN 978-80-7407-444-8

Tichý, Radek
Tvůj křest a biřmování. S promluvami papeže Františka

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 80 s., brož.
Základem knížky je devět promluv
papeže Františka věnovaných křtu
a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo
církevních otců, otázky k zamyšlení
a osobní modlitbu.
ISBN 978-80-7566-113-5

ekonomika
DAN Ě
Brychta, Ivan; Hajšmanová,
Marie; Kameník, Petr a kol.
Tabulky a informace pro daně
a podnikání 2019

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 15.
vyd., 448 s., brož. 299 Kč
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů,
sazeb, postupů a údajů z daňových
zákonů pro rok 2019.
ISBN 978-80-7598-216-2
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Daňové zákony v úplném znění
k 1. 4. 2019 s přehledy a komentáři změn – včetně Daňového
balíčku k 1. 4. 2019
Olomouc: Anag, 2019, 29. vyd.,
352 s., brož. 99 Kč
Tato čtenářsky oblíbená publikace
přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením
legislativních změn, které nově platí
pro rok 2019.
ISBN 978-80-7554-209-0

Hrstková Dubšeková, Lenka;
Hanych, Michal
meritum Daňový řád 2019

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 256 s., 396 Kč
Meritum Daňový řád 2019 obsahuje
z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy
daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se
chtějí v této oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7598-322-0

E KO N OM I K A
Machala,Lubomír;
Damborská, Aneta (eds.)
Cenová bilance 2015

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 136 s., 132 Kč
Ročenka Cenová bilance 2015 je
třetí publikací v ediční řadě spojené
s bilančními semináři, které katedra
bohemistiky FF UP v Olomouci pořádá společně s Ústavem pro českou
literaturu AV ČR, v. v. i.
ISBN 978-80-244-5337-8

Kriegsman, Pavel;
Wencel, Tomáš;
Wenclová, Jana
Ekonomika a účetnictví veřejných výzkumných institucí

Praha: Academia, 2019, 132 s., brož.
Publikace shrnuje zásady ekonomiky a účetnictví podle zákona č. 341/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb. a navazujících zákonů o účetnictví a daních a prováděcích předpisů platných pro veřejné
výzkumné instituce.
ISBN 978-80-200-2905-8

Machala, Lubomír;
Franta, Tomáš (eds.)
Cenová bilance 2016

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 200 s., 172 Kč
Cenová bilance 2016 (CS) je čtvrtou
z řady bilančních ročenek, jimž předcházel seminář, připravený katedrou
bohemistiky FF UP v Olomouci ve
spolupráci s pražským Ústavem pro
českou literaturu AV ČR, v. v. i.
ISBN 978-80-244-5338-5

Mzdy 2019

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
564 s., 749 Kč
16. aktualizované vydání přináší
komplexní, přehledný a srozumitelný
výklad z oblasti mzdové a personální
praxe aktualizovaný podle platné
legislativy pro rok 2019.
ISBN 978-80-7598-293-3

SBO R N Í K Y
Teoretické a praktické aspekty
veřejných financí 2019. Sborník
ze studentské sekce

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 92 s., brož.
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Sborník z XXIV. mezinárodní konference pořádaná na VŠE.
ISBN 978-80-245-2308-8

Teoretické a praktické aspekty
veřejných financí 2019. Sborník
abstraktů

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 26 s., brož.
Sborník z XXIV. mezinárodní konference pořádané na VŠE.
ISBN 978-80-245-2309-5

společenské
vědy; osvěta
ANTROPOLOGIE
Benedictová, Ruth
Kulturní vzorce

Překl. Fialová, Jitka, Praha: Portál,
2019, 272 s., brož. 369 Kč
Kniha Kulturní vzorce patří k nejznámějších klasickým dílům kulturní
antropologie. Každá kultura je zároveň autorkou vylíčena tak mistrně,
že kniha je poutavou četbou i pro
naprosté laiky.
ISBN 978-80-262-1446-5

Kopecký, Miroslav a kol.
Manual of Physical Anthropology

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 230 s.
The book provides expert information about physical manual anthropology and its application in the
study and research of the biological
variability of humans and human populations in time and space.
ISBN 978-80-244-5359-0

E NC YK LO PE D IE
Švec, Petr
S malířem kolem Evropy. Kultovní encyklopedie se vrací!
Praha: Albatros, 2019, 120 s., váz.
349 Kč
Nesmrtelné obrázky Jiřího Kalouska
provedou všechny mladé milovníky
zeměpisu Českem, Slovenskem, Německem, Itálií, ale opomenuty nejsou
ani malé státečky jako například San
Marino nebo Vatikán.
ISBN 978-80-00-05431-5

ESOTE R I K A
Cunningham, Scott
Techniky přírodní magie

Překl. Krhutová, Daiana, Olomouc:
Fontána, 2019, 200 s., brož. 328 Kč
List z dubu… luční kvítí… voda ze
zurčícího potoka… hlína z temné
jeskyně… To jsou starodávné
nástroje přírodní magie. Zrozené
matkou Zemí, obsahující její
esenciální sílu čekají na náš dotek
a záměr, aby oživily své magické
vlastnosti.
ISBN 978-80-7336-966-8

Goswami, Amit
Kvantová kniha odpovědí

Překl. Jochmann, Petr, Olomouc:
Anag, 2019, 240 s., brož. 289 Kč
Základním předpokladem autora je,
že kvantová fyzika není jen budoucností vědy, je také klíčem k porozumění vědomí, životu, smrti, Bohu,
psychologii a smyslu života.
ISBN 978-80-7554-207-6

ESTE TI K A
Změlík, Richard
Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních
modelů

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 320 s., 300 Kč
Práce orientovaná na sémantiku pojmenování tzv. základových barev ve
fikčních narativech Jana Čepa.
ISBN 978-80-244-5479-5

FI LOZO FI E
Feigl, Marek
Sartrův ateismus

Praha: Filosofia, 2019, 118 s., brož.
Jean-Paul Sartre (1905–1980) bývá
v dějinách moderního myšlení zpravidla definován jako představitel ateistického existencialismu. Předložená
publikace se zabývá zejména čtyřmi
filosofickými texty tohoto autora.
ISBN 978-80-7007-560-9

GASTRO N OM I E
Kubašta, Vojtěch;
Škodová, Helena;
Škoda, Eduard
Už vím proč

Praha: Albatros, 2019, 144 s., váz.
299 Kč
Víte, jak se dělá čokoláda a jak se
vyrábí cukr? A proč se sýr jmenuje
camembert či hermelín? Z čeho jíme,
pijeme a kde bydlíme? Kdo neví,
hned se dozví! A nejen to.
ISBN 978-80-00-05432-2

V proseccu je vždy pravda

Praha: Slovart, 2019, 160 s., váz.
169 Kč
Prosecco stojí celá léta stranou
a čeká, až se bude moct OBJEVIT SE
VŠÍ SLÁVOU A LESKEM. Nyní vtrhlo
do světa jako velká voda a příjmeně
rozšumí každou slavnostní událost!
ISBN 978-80-7585-577-0

H ISTO R I E
Rechcígl, Miloslav, ml.
Tam za tím mořem piva aneb
Naše Amerika, jak ji málokdo zná. Příspěvek k historii
české a slovenské emigrace do
Ameriky

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 418 s., 400 Kč
Předkládaná publikace pojednává
o Americe, jak ji málokdo zná, a vznikla na základě celoživotního mravenčího výzkumu autora. Je zaměřena
na historii emigrantů z historických
Českých zemí a z Československa
ISBN 978-80-244-5180-0

Adam, Vaňhara
Nietzscheho zapomenutý bratr.
Lev Borský a jeho alternativní legenda o vzniku Československa
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 1. vyd., 227 s.,
brož. 229 Kč
Kniha nabízí pohled na zapomenutého člověka, jehož život a dílo bylo
mimořádné a vpravdě osudové.
ISBN 978-80-7325-472-8

Bednář, Miloslav
Idea dějin a Palacký jako myslitel. Soubor textů

Praha: Filosofia, 2019, 193 s., váz.
František Palacký svým myšlením
a jednáním zřetelně vytyčil smysl čes-

bibliografie
ké existence v dějinách lidstva, a tak
udal rozhodující tón českému národnímu obrození 19. století a z něj
pramenícímu dramatickému pohybu
českých dějin do dnešních časů.
ISBN 978-80-7007-557-9

Birgisson, Bergsveinn
Hledání Černého vikinga

Překl. Ivánková, Markéta, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 484 s., váz. 399 Kč
Islandský autor se vydává po stopách
vlastního předka, který žil před
1100 lety.
ISBN 978-80-7473-751-0

Doležal, Miloš
Čurda z hlíny

Brno: Host, 2019, 220 s., váz. 299 Kč
Tři dokupovídky nejsou historickou
studií, ale živým a čtivým portrétem
několika temných postav.
ISBN 978-80-7577-803-1

Echternkamp, Jörg;
Mack, Hans-Hubertus
Dějiny bez hranic? Evropské
dimenze vojenských dějin od
19. století po dnešek

Praha: Academia, 2019, 460 s., brož.
Vojenské dějiny jsou až dodnes
z velké míry národními dějinami.
Popsat vojenské dimenze minulosti
z evropské perspektivy proto znamená stanovit nové akcenty, a otevřít tak
překvapivé náhledy.
ISBN 978-80-200-2935-5

Halada, Jan
Albatros: 70 let na křídlech
dětské literatury

Praha: Albatros, 2019, 256 s., váz.
399 Kč
Je to už sedmdesát let, co vzniklo
Státní nakladatelství dětské knihy.
ISBN 978-80-00-05474-2

Hons, Pavel
Kasta, a basta! Pohledy na
kastovní systém, tentokrát
převážně zdola

Praha: Academia, 2019, 196 s., váz.
Kniha se věnuje problematice kasty
a kastovního systému. Pokouší se
dát odpověď na otázku, jak kastovní
systém vznikl, jak se postupem času
proměnil a jak vypadá dnes.
ISBN 978-80-200-2979-9

Horňáček, Milan;
Voda Eschgfäller, Sabine;
Peštová, Alžběta
Der Erste Weltkrieg in der
deutschsprachigen Literatur
und Publizistik Böhmens und
Mährens

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd., 150 s., 200 Kč
Die vorgelegte Publikation setzt sich
mit der Reflexion des Ersten Weltkriegs
in der deutschsprachigen Literatur
Böhmens und Mährens auseinander.
ISBN 978-80-244-5184-8

Horváth, Józef Kőzi
Kardinál Mindszenty. Vyznavač
a mučedník

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 1. vyd., 159 s.,
brož. 198 Kč
Neuvěřitelný životní příběh maďarského primase, vězně tří režimů. Jeho
životopisec se soustřeďuje zejména
na události po druhé světové válce,
kdy se Mindszenty stal arcibiskupem
v Ostřihomi.
ISBN 978-80-7325-468-1

Hrabíková-Vojnárová, Johana;
Šorm, Josef
Jan Zajíc

z n o v i n e k k 6 . 5 . 2 0 19 3 9 5 t i t u l ů

Praha: Albatros, 2019, 48 s., váz.
299 Kč
Je únor roku 1969. Celou zemí otřásá
nedávná tragická smrt Jana Palacha.
Jan Zajíc, další mladý člověk, který se
odmítá podřídit komunistické zvůli.
ISBN 978-80-00-05420-9

Písek: Nakladatelství J & M, 2019,
2. rozš. vyd., 232 s., brož. 280 Kč
Skutečný příběh skupiny lidí z Písecka, Vimperska a Prachaticka, kteří
v letech 1949–1951 spolupracovali
s legendárním Králem Šumavy Josefem Hasilem. Za svou víru ve změnu
a marný boj za svobodu zaplatili
příliš krutou daň.
ISBN 978-80-86154-86-2

Publikace známého etnologa a cestovatele zachycuje historii v časovém
rozsahu od indiánských kultur na
území dnešní Kolumbie po současnost, a to včetně rozsáhlých území,
která dříve ke Kolumbii patřila, tedy
v rozsahu tzv. Velké Kolumbie.
ISBN 978-80-7277-574-3

Ivanov, Miroslav
Atentát na Reinharda Heydricha

Mojžíš, Milan; Rak, Michal
Zborov 1917–2017

Nétek, Rostislav;
Burian, Tomáš
Free and open source v geoinformatice

Praha: Universum, 2019, 9. vyd.,
296 s., váz. 359 Kč
Zevrubný popis atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Akci provedli v květnu
1942 čeští výsadkáři Operace
Anthropoid, vyslaní z Anglie.
ISBN 978-80-7617-365-1

Jones, Dan
Rytíři Templu. Vzestup a pád
Řádu templářů

Překl. Dvořák, Milan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vyd.,
456 s., 499 Kč
Autor mapuje několik staletí dlouhou
historii slavného mnišského řádu, který
přesáhl hranice středověké Evropy,
a zbavuje ho nálepky sekty zahalené
rouškou tajemství, jež se pohybovala na
okraji raně středověkého křesťanství.
ISBN 978-80-7593-048-4

Juřík, Pavel
Kinští

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
168 s., váz. 359 Kč
Kinští patří mezi nejvýznamnější
šlechtické rody Království českého
a habsburské monarchie. Jejich kořeny sahají až do 13. století.
ISBN 978-80-242-6220-8

Kaplan, Karel
Politický proces s Miladou
Horákou a spol.

Praha: Epocha, 2019, 576 s., váz.
Bitva u Zborova je nejvýznamnějším
vystoupením čs. legionářů v 1. světové
válce. Tato výpravná publikace přináší
veškeré dostupné informace. Vše doplňuje přes 350 dobových fotografií a dokumentů a více než 250 snímků z oslav.
ISBN 978-80-7557-180-9

Pánek, Tomáš;
Jedlička, Svatopluk;
Kaňáková, Martina a kol.
Čechoslováci ve světě

Praha: Plus, 2019, 104 s., váz. 229 Kč
Dějinné události druhé poloviny 20.
století vyhnaly z komunistického
Československa bezpočet lidí, kteří
museli začít nový život v zahraničí.
ISBN 978-80-259-1068-9

Pavlíček, Jan Fr.
Dějiny Itálie

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 248 s.
Kniha poskytuje přehled o dějinách
Itálie od rozpadu Západořímské říše
v roce 476 do vzniku Italské republiky
v roce 1946. Na Dějiny Itálie bude
navazovat druhý díl zabývající se dobou nejnovější.
ISBN 978-80-244-5274-6

Richter, Karel
Osudový omyl generála Vlasova

Praha: Epocha, 2019, 288 s., váz.
Soudní proces s Miladou Horákovou
a dalšími patřil k závažným událostem v dějinách Československa. Příčiny, okolnosti a průběh vykonstruovaného procesu jsou představeny na
základě archivních materiálů.
ISBN 978-80-7557-173-1

Praha: Epocha, 2019, 4 vyd., 496 s.,
váz. 399 Kč
Již po útoku na SSSR v létě 1941
nabízeli postupujícím německým jednotkám spolupráci jednotlivci i skupiny obyvatel SSSR. Generálporučík
A. A. Vlasov objížděl zajatecké tábory
a hledal vojáky ochotné vstoupit do
Ruské osvob. armády.
ISBN 978-80-7557-177-9

Leikert, Jozef
Uloupené mládí. Utrpení studentů z akce 17. listopad 1939

Šašková, Kateřina
Tiglatpilesar III. Král veškerenstva

Praha: Academia, 2019, 264 s., brož.
Kniha je výsledkem výzkumu zaměřeného na události 17. listopadu 1939,
kdy bylo po demonstracích odporu
českého lidu proti německé okupaci
Čech a Moravy odvlečeno 1200
studentů do koncentračního tábora
Sachsenhausen.
ISBN 978-80-200-2928-7

Liška, Vladimír
Šedé eminence v evropské
historii

Praha: XYZ, 2019, 216 s., váz. 249 Kč
Role tzv. šedých eminencí je v dějinách
často nejen opomíjena, ale i nedoceněna, ačkoli je zpravidla jen dočasná.
Tyto osobnosti obvykle stojí v pozadí
politického a společenského dění.
ISBN 978-80-7597-375-7

Měšťan, Jan
Písecká spojka Krále Šumavy.
O víře ve změnu a touze po
svobodě, která vyústila v příliš
krutou daň.

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 210 s., brož.
Publikace se zaměřuje na období vlády
novoasyrského panovníka Tiglatpilesara III. (745–727 př. n. l.). Na základě
dobových pramenů sleduje zejména
Tiglatpilesarovy válečné kampaně a postupný nárůst asyrského území.
ISBN 978-80-261-0830-6

Tellinger, Michael
Tajná historie Anunnaků

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2019, 409 s., brož. 398 Kč
Vědci dlouho věřili, že první civilizace
na Zemi vznikla před 6000 lety v Sumeru. Michael Tellinger však odhaluje, že Sumerové a Egypťané zdědili
své vědění po dřívější civilizaci, která
žila na jižním výběžku Afriky a započala s příchodem Anunnaků.
ISBN 978-80-7336-971-2

Zelený-Atapana, Mnislav
Dějiny Velké Kolumbie

Praha: Libri, 2019, 420 s., váz. 490 Kč
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Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd., 118 s., 99 Kč
První část skript se věnuje problematice otevřeného softwaru a jeho pozice oproti softwaru proprietárnímu.
Jsou popisovány různé používané
licence a z nich plynoucí důsledky,
krátce je nastíněna historie hnutí.
ISBN 978-80-244-5291-3

KOMUN I K ACE
Svobodová, Jindřiška
Pragmalingvistické a sociopragmatické pohledy na vybrané komunikáty (nejenom) mediálního
diskurzu

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 126 s., 199 Kč
Autorky monografie se ve třech
relativně samostatných celcích věnují
pragmalingvistickým a sociopragmatickým aspektům komunikační
aktivity.
ISBN 978-80-244-5455-9

OSO B N OSTI
Engelbrecht, Wilken;
Engelbrechtová, Jana;
Hamers, Bas
Hendrik Conscience. Muž, který
naučil cizince číst nizozemskou
literaturu

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 260 s., 250 Kč
Hendrik Conscience (1812–1883)
je ve Vlámsku dodnes nejznámějším spisovatelem. Získal přezdívku
Muž, který naučil svůj národ číst.
Byl prvním úspěšným vlámským
spisovatelem.
ISBN 978-80-244-5443-6

Kundra, Ondřej
Vendulka. Útěk za svobodou

Praha: Paseka, 2019, 120 s., váz.
Když známý československý fotograf
Jan Lukas zmáčkl spoušť svého aparátu, mělo Vendulce Voglové zbývat
několik měsíců života. Fotografie, která později udělala z dvanáctiletého
děvčete symbol holokaustu, přitom
nemusela vůbec vzniknout.
ISBN 978-80-7432-992-0

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Alena, Vavrdová a kol.
Promotion of cooperation and
sharing of experience in early
childhood education

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 234 s.
Kniha se zaměřuje na problematiku
projektu Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání
v raném dětství – NF–CZ07–ICP–3–
3142015.
ISBN 978-80-244-5415-3

Dominik, Martin Polínek
a kol.
Expresivní přístupy (nejen)
v prevenci na ZUŠ

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 130 s.
Tato publikace nabízí čtenářům
(pedagogům nejen základních uměleckých škol) inspiraci skrze metody
expesivních přístupů. Tedy takové
disciplíny, které prostřednictvím
umění působí na psycho–sociální
stránku jedince.
ISBN 978-80-244-5244-9

Weberová, Ivana
Koheze speciální pedagogiky
v současnosti

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 302 s.
Publikace mapuje současné trendy,
východiska i projekty ve speciální pedagogice. V jednotlivých příspěvcích
se odráží nejen komplexnost přístupů
k jedincům se speciálními potřebami,
ale také akcentace řešení aktuálních
problémů.
ISBN 978-80-244-5256-2

Fasnerová, Martina a kol.
Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku základní školy

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 98 s., 100 Kč
Předkládaná monografie popisuje rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství
u žáků elementárních tříd v závislosti
na výukové metodě, kterou se žáci učí
prvopočáteční čtení a psaní.
ISBN 978-80-244-5236-4

Hanáková, Adéla a kol.
Deskripce vybraných faktorů
výchovy a vzdělávání u osob se
zdravotním postižením

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd., 96 s., 188 Kč
Publikace je výsledkem tříetapového
výzkumného projektu, jehož cílem bylo
charakterizovat specifické faktory a případné odlišnosti ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
ISBN 978-80-244-5294-4

Pedroli, Thomas
Intuitivní pedagogika – Rozhovory s Iris

Překl. Doubravová, Johana, Praha:
Universum, 2019, 1. vyd., 144 s.,
váz. 199 Kč
Když na počátku devadesátých let
vtrhly do domácností počítače, jen
málokdo z vědců si uvědomoval, k jakým změnám dochází. Již brzy si však
odborníci všimli posunů v komunikaci s dětmi a s dospívajícími.
ISBN 978-80-242-6306-9

Peng, Danping
Cross–cultural perspectives
on pedagogical leadership in
schools providing compulsory
education
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 156 s.
Neprodejná publikace.
ISBN 978-80-244-5258-6

Stoffová, Veronika;
Havelka, Martin
Práca s robotickými stavebnicami na 2. stupni ZŠ

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 64 s.
Předkládaná publikace je určena vyučujícím obecně technických předmětů na ZŠ a zájemcům o problematiku

bibliografie
edukační robotiky a konstrukčních
stavebnic řady Lego technic.
ISBN 978-80-244-5383-5

PO LITO LO G I E
Klimeš, Ondřej
Kulturní diplomacie Číny a její
regionální variace

Praha: Academia, 2019, 260 s., váz.
Tato kniha představuje kulturní diplomacii Čínské lidové republiky v letech
2012–2017 jako jeden z prostředků,
který jí má zajistit postavení světové
ekonomické a politické velmoci.
ISBN 978-80-200-2962-1

PR ÁVO
Janků, Martin
WTO a právo mezinárodního
obchodu
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ÚZ č. 1312 Daně z příjmů.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 320 s.,
brož. 149 Kč
Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4.
2019, dále zákon o rezervách a zákon
o EET.
ISBN 978-80-7488-346-0

ÚZ č. 1313 DPH. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 368 s.,
brož. 159 Kč
Zákon o dani z přidané hodnoty je
k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to
ve všech svých částech (více než 250
změn a doplnění).
ISBN 978-80-7488-347-7

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
224 s., brož. 490 Kč
Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní
organizace) zasazený do kontextu
obchodních a politických vztahů mezi
státy. Publikace vhodným způsobem
doplňuje částečně mezeru, která
v dané oblasti existuje v právnické
odborné literatuře.
ISBN 978-80-7400-735-4

Jantoš, Michal; Těžký, Václav;
Pospíšil, Petr
Zákon o střetu zájmů. Praktický
komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 236 s., brož. 495 Kč
Praktický komentář k zákonu
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je
v současné době často skloňován
v souvislosti s činností osob, které
vykonávají veřejné funkce, a to od
nejvyšších pater veřejné správy, až po
členy zastupitelstev malých obcí.
ISBN 978-80-7598-349-7

Kovářová, Daniela
Jak vyjednávat o odměně aneb
Nejsme si všichni rovni. Jak (ne)
dělat advokacii

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 104 s., brož. 199 Kč
Začínáte s advokacií nebo hledáte
odpověď na to, co děláte v dosavadní
praxi špatně? Série čtivých příruček
„Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje
rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na
které vás možná nenapadlo se zeptat.
ISBN 978-80-7598-218-6

Mareš, Miroslav;
Novák, Daniel
Ústavní zákon o bezpečnosti.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 236 s., váz. 695 Kč
Komentář k ústavnímu zákonu
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, uznávaných autorů prof.
JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D.,
a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D.
ISBN 978-80-7598-202-5

ÚZ č. 1311 Evropské právo.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 368 s.,
brož. 149 Kč
Publikace obsahuje zakládací smlouvy –
o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství),
o Evropské unii, o založení Evropského
společenství pro atomovou energii,
o přistoupení ČR k Evropské unii.
ISBN 978-80-7488-344-6

což je důvod, proč ji tak málo lidí
dokončí. Toto je kniha o objevování
vlastního životního poslání, tom nesmírně cenném pokladu, po kterém
všichni toužíme.
ISBN 978-80-262-1438-0

Novák, Tomáš
Neomylný znalec. Z psychologie
v péči o děti po rozvodu
Brno: Doplněk, 2019, 132 s., brož.
PhDr. Tomáš Novák se po dvaceti
letech praxe soudního znalce nyní
— zřejmě jediný v ČR — věnuje metodologickému posuzování znaleckých
posudků z psychologie.
ISBN 978-80-7239-342-8

Pechová, Olga; Dostál, Daniel
Narcismus jako rys osobnosti
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 128 s., 179 Kč
V současné psychologii existuje řada
různých pohledů na narcismus, které
často nejsou vzájemně kompatibilní.
Cílem tohoto textu je tedy nejprve
popsat různá pojetí narcismu.
ISBN 978-80-244-5374-3

Prünte, Thomas
Jak mi dneska je?

Zákon o právu na informace
o životním prostředí. Praktický
komentář.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 208 s., 399 Kč
Praktický komentář k zákonu
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje
pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí.
ISBN 978-80-7598-344-2

PSYCH O LOG I E
Dolejš, Martin; Zemanová,
Vanda; Vavrysová, Lucie
Kdo a co řídí české adolescenty?

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 142 s.
Publikace se jako jedna z mála knih
pokouší přiblížit psychologický konstrukt locus of control z teoretického,
ale i z výzkumného hlediska. Podstatou tohoto konceptu je víra člověka
v to, co obecně ovládá posílení, jehož
se mu dostává.
ISBN 978-80-244-5425-2

Vavrysová, Lucie
Rizikové aktivity, depresivita
a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských
domovů se školou a z výchovných ústavů
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 188 s.
Na počátku této odborné publikace
stála otázka, jak se liší adolescenti
pobývající v dětských domovech se
školou a ve výchovných ústavech od
vrstevníků docházejících na základní
školy a víceletá gymnázia.
ISBN 978-80-244-5426-9

Goins, Jeff
Jít vlastní cestou

Překl. Roch, Pavla Le, Praha: Portál,
2019, 208 s., brož. 319 Kč
Cesta za vlastním posláním je náročná a riskantní, někdy nahání strach,

Překl. Babka, Petr, Praha: Portál,
2019, 2002 s., brož. 279 Kč
Tato kniha se zabývá tím, jak lze
úvodních deset minut terapie zvládnout s větším uvědoměním i jak se dá
obecně rozšířit terapeutický rejstřík.
ISBN 978-80-262-1436-6

Scarpa, Angela;
Wells, Anthony;
Attwood, Tony
Dítě s autismem a emoce

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Portál, 2019, 160 s., brož. 279 Kč
Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí
jednoduché strategie, které dětem
s vysokofunkčním autismem nebo
Aspergerovým syndromem, které
mají obtíže se zvládáním svých nálad,
pomohou zmírnit negativní pocity.
ISBN 978-80-262-1435-9

Suchá, Jaroslava; Dolejš,
Martin; Pipová, Helena a kol.
Hraní digitálních her českými
adolescenty
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 180 s.
Cílem monografie je přiblížit svět
digitálních her, který je pro děti a dospívající jedním z nejoblíbenějších
míst pro trávení volného času. Hraní
her může rozvíjet některé aspekty
člověka, ale má také stinné stránky.
ISBN 978-80-244-5424-5

Sutton, Robert
Jak přežít kretény

Brno: BizBooks, 2019, 264 s., brož.
299 Kč
Robert Sutton, profesor Stanfordovy
univerzity, se hledáním odpovědi na
otázku co dělat, když narazím na kreténa, zabývá již řadu let a kniha Jak
přežít kretény je aktuálním shrnutím
toho nejlepšího, na co přišel.
ISBN 978-80-265-0855-7

REGIONALISTIKA
Vondruška, Vlastimil
Život staré Šumavy. Šumava od
pravěku do počátků 20. století
Praha: Vyšehrad, 2019, 256 s., váz.
299 Kč
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Kniha historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky vypráví čtivým
a přitom fundovaným způsobem
o proměnách život staré Šumavy.
Je doplněna téměř stem unikátních
dobových fotografií ze sbírek Muzea
Šumavy v Sušici.
ISBN 978-80-7601-103-8

RELIGIONISTIKA
Hásová, Veronika;
Lužný, Dušan;
Kalvas, František a kol.
Continuity and Discontinuities
of Religious Memory in the
Czech Republic

Brno: Barrister & Principal, 2019,
256 s., brož. 299 Kč
This publication has several modest
goals: We shall describe how we
conceptualised religious memory
for the purposes of qualitative and
quantitative survey research, and we
shall explain how we operationalised
religious communicative.
ISBN 978-80-7364-089-7

Kučera, Karel;
Kučera, Vladimír
Praha světová

Publikace, kterou držíte v rukou, souvisí
s profesorem Čechurou hned v několika rovinách. Je darem k jeho životnímu
jubileu, napsali ji jeho kolegové, přátelé
a žáci a obsahuje studie k tématům,
jimž se odborně věnoval nebo věnuje.
ISBN 978-80-7422-629-8

Ignatov, Dmitry;
Nourine, Lhouari (eds.)
CLA 2018. Proceedings of
the Fourteenth International
Conference on Concept Lattices
and Their Applications

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 308 s.
Sborník konference CLA 2018. CLA je
mezinárodní konference zaměřená na
FCA (formal concept analysis) a oblasti, které s tímto tématem souvisí,
např. data mining, získávání informací,
management znalostí a další.
ISBN 978-80-244-5328-6

SOCIO LOG I E
Arkhanhelska, Alla (ed.)
Intertextualita a intermedialita
v prostoru ukrajinského jazyka,
literatury a kultury

RO ČE N K Y

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 308 s.
Monografie je věnována intertextuálním a intermediálním interakcím v sémiotickém prostoru ukrajinské umělecké tvorby, epistolária, aktuálního
mediálního a internetového diskurzu,
kinematografie a hudby.
ISBN 978-80-244-5327-9

Rýzner, Luděk
Česká architektura 2017–2018/
Czech Architecture 2017–2018

Arkhanhelska, Alla a kol.
Intertextualita v prostoru
slovanských jazyků a kultur

Švrček, Jaroslav
Mathematical Duel ´19

Bauman, Zygmunt
44 dopisů z tekutého moderního
světa

Praha: Vyšehrad, 2019, 184 s., váz.
499 Kč
Tato kniha, ač plná fotografií, je uprostřed mnoha publikací o metropoli
ojedinělá.
ISBN 978-80-7601-096-3

Praha: Prostor, 2019, 200 s., brož.
700 Kč
Cílem ročenky české architektury
(aktuálně jde o devatenáctý svazek
ediční řady) je pravidelně podávat
zprávu o současné situaci a vývoji
oboru nejen odborné, ale především
laické veřejnosti a přinášet inspiraci
a podněty k veřejné diskusi.
ISBN 978-80-87064-27-6

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 36 s.
Ročenka soutěže Mathematical Duel.
ISBN 978-80-244-5492-4

SBO R N Í K Y
Fiala, Ingeborg Fürst
Judaica Olomucensia
2016/2017, Special Issue – Kurt
Schubert, the Founder
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 88 s.,
150 Kč
Sborník, který je zároveň závěrečným dvojčíslem časopisu Judaica
Olomucensia, vychází při příležitosti
významných životních i profesních
jubileí manželů Schubertových,
iniciátorů myšlenky založení Centra
judaistických studií na UPOL.
ISBN 978-80-244-5289-0

Chládek, Oldřich;
Petráček, Tomáš;
Sič, Jan a kol.
Jdi svou cestou. Variety
sociálních a kulturních dějin.
Profesoru Jaroslavu Čechurovi

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 744 s., váz.

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 248 s.
Kolektivní monografie se pokouší
představit různorodost a mnohostrannost projevů intertextuality jako
charakteristické vlastnosti verbálního
textu a sémiotického fenoménu souvisejícího s jinými znakovými systémy
širokého kulturního kontextu.
ISBN 978-80-244-5272-2

Překl. Kittová, Monika, Praha: Sociologické nakladatelství, 2019, 1. vyd.,
239 s., brož. 399 Kč
Náš tekutý moderní svět není – jako
žádná tekutina – schopen zůstat
v klidu a podržet si nadlouho svůj
tvar. A my, obyvatelé tohoto neustále
se měnícího světa, cítíme potřebu se
tomuto světu přizpůsobovat.
ISBN 978-80-7419-276-0

Bernad (ed.), Josef;
Kostelecký, Tomáš;
Mikešová, Renáta a kol.
Nic se tady neděje.... Životní
podmínky na periferním venkově
Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1. vyd., 244 s., brož. 295 Kč
Kniha se zabývá životními podmínkami obyvatel venkovských periferií
v Česku, zkoumá postavení obyvatel
těchto oblastí na trhu práce, jejich
příjmy a možnosti zaměstnání.
ISBN 978-80-7419-274-6

Hájek, Martin; Kaderka, Petr;
Nekvapil, Jiří a kol.
Kdo šetří, má za tři? Diskurz
šetrnosti v proměnách české
společnosti

bibliografie
Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1. vyd., 312 s., brož. 440 Kč
Otázka, zda a jak šetřit, je trvalou
součástí rodinných i veřejných diskuzí
a budí někdy až vášnivé emoce. V základech těchto diskuzí je podle autorů
knihy nejen mnohoznačnost, ale především morální rozměr pojmu šetrnost.
ISBN 978-80-7419-260-9

Pospíšil, Jiří;
Pospíšilová, Helena;
Siarda, Ludmila,Trochtová
Katalog volnočasových aktivit

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 192 s.,
240 Kč
Volný čas je především zájmem sociologů, ale stále častěji se jeho zkoumání objevuje i v jiných oborech, např.
v psychologii, ekonomii, pedagogice
či andragogice.
ISBN 978-80-244-5399-6

Z ÁHADY
Greer, Steven M.
Mimozemšťané

Překl. Marek, Jan Sueneé, Praha:
Práh, 2019, 432 s., váz. 399 Kč
Tato kniha přináší překvapující zjištění o největším zakrývání pravdy
v novodobé historii lidstva.
ISBN 978-80-7252-800-4

Ž IVOTN Í ST YL
Cloud, Henry;
Townsend, John
Bezpeční lidé

Překl. Švecová, Alena, Praha: Návrat
domů, 2019, 192 s., brož. 250 Kč
Řada z nás investuje mnoho do
vztahů, které nám způsobují hluboká
zranění. Nakonec zůstáváme opuštěni nebo využiti a zbude nám jen velmi
málo oplátkou za to, co jsme dali.
ISBN 978-80-7255-414-0

Hartwigová, Melissa
Deník Whole30

Překl. Mohelská, Libuše, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2019, 240 s.,
flexovazba, 389 Kč
Vítáme všechny příznivce WHOLE 30!
Právě v rukou držíte vše, co vám scházelo pro úspěšné dokončení stravovacího restartu: svůj osobní deník, návod,
povzbuzení, inspiraci, tipy a triky.
ISBN 978-80-7555-067-5

Lucado, Max
Jsi úžasný

Překl. Zelinková, Lenka, Praha: Návrat domů, 2019, 32 s., váz. 250 Kč
Každý den prováděli malí dřevění lidé
zvaní zemíci stejnou věc: vzájemně se
nálepkovali hvězdami nebo puntíky. Kdo
byl hezký, měl hladký povrch a krásnou
barvu, dostával vždy hvězdičky.
ISBN 978-80-7255-419-5

Rantanen, Miska
Kalba ve spoďárech: Kalsarikänni. Pij a žij jako Fin

Praha: Paseka, 2019, 184 s., brož.
Finové, jeden z nejotrlejších národů
severu a podle aktuálních průzkumů
nejšťastnější lidé na světě, konečně odhalili své tajemství spokojeného života.
Až přijdete večer z práce, nalijte si ten
nejlepší alkohol, co doma najdete.
ISBN 978-80-7432-966-1

Russellová, Helen
Atlas štěstí

Brno: Jota, 2019, 288 s., váz.

z n o v i n e k k 6 . 5 . 2 0 19 3 9 5 t i t u l ů

Bojíte se blížícího se pracovního
pohovoru? Vezměte si příklad z Islanďanů a jejich konceptu betta reddast,
neochvějného přesvědčení, že všechno nakonec dopadne dobře. Atlas
štěstí vás zavede do mnoha zemí.
ISBN 978-80-7565-442-7

objevování, výroba i používání mají
navíc zajímavou historii i současnost.
ISBN 978-80-266-1408-1

matematické
a přírodní vědy

Praha: Filosofia, 2019, 251 s., 135 Kč
Kniha vyšla původně v roce 2008,
takže by se mohlo zdát, že ve světle
nových poznatků musela zastarat.
Garveyho kniha však není v první
řadě souborem faktů o změně globálního klimatu a vlivu člověka na ni, ale
filosofickým dílem.
ISBN 978-80-7007-563-0

BI O LOG I E
Dan, Faltýnek;
Matlach, Vladimír
Gramatiky DNA: Báze nejsou
písmena

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 124 s.
Tato publikace vychází v rámci grantu Inovace studia obecné
jazykovědy a teorie komunikace ve
spolupráci s přírodními vědami. reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0076.
ISBN 978-80-244-4341-6

Ensler, Eve
Monology vaginy

Brno: Jota, 2019, 192 s., váz.
Provokativní text, který odhaluje
ženský klín a nedbá na dodnes přetrvávající tabu kolem nejintimnějších témat. Autentické výpovědi žen
o tom, jak vnímají vlastní tělo, lépe
řečeno „místo tam dole.
ISBN 978-80-7565-459-5

BOTAN I K A
Hieke, Karel
Encyklopedie jehličnatých
stromů a keřů

Brno: CPress, 2019, 248 s., váz. 790 Kč
Unikátní publikace, ve které je obsaženo přes 230 druhů jehličnanů a přes
2 000 jejich kultivarů, variet, forem
a subspecií, přináší ucelený přehled
jehličnanů ve středoevropském a částečně i jihoevropském prostoru.
ISBN 978-80-264-2461-1

Horáček, Petr
Encyklopedie listnatých stromů
a keřů
Brno: CPress, 2019, 752 s., váz.
1690 Kč
Tato encyklopedie je dosud největší
českou dendrologickou knihou.
ISBN 978-80-264-2462-8

FAUNA
Quim, Tomás;
Blasco, Julio Antonio
Zvířecí cestovatelé

Překl. Mánek, Jiří, Brno: CPress,
2019, 32 s., váz. 269 Kč
Rybák dlouhoocasý, který létá mezi
póly, pouť lososů proti proudu řek
nebo neuvěřitelné putování monarchy stěhovavého – daleké migrace
zvířat jsou jedním z největších divů
přírody.
ISBN 978-80-264-2429-1

K LIMATO LOG IE

cí mezi všemi účastníky veřejné linkové
dopravy a navrhuje nové integrované
datové modely s dobrou znalostí procesů organizace veřejné dopravy.
ISBN 978-80-244-5364-4

Garvey, James
Etika klimatické změny

zdravotnic tví

SBO R N Í K Y
Kocánová, Barbora;
Nývlt, Pavel; Černá, Julie
Zahrada slov

Praha: Filosofia, 2019, 368 s., brož.
300 Kč
Zahrada slov je sborníkem sestaveným u příležitosti životního jubilea
PhDr. Zuzany Silagiové, vynikající
editorky a významné badatelky
v oboru středolatinské lexikografie
a dějin botaniky.
ISBN 978-80-7007-562-3

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Bauer, Wilhelm;
Krauseová, Antje
Domácí chov slepic. Nejlepší
plemena pro malé zahrady

Brno: CPress, 2019, 128 s., brož.
299 Kč
Není slepice jako slepice. Existují slepičí obři a skřítci, slepice jednobarevné a pestré, pilné nosnice a svůdné
krasavice, s klidnou povahou i temperamentní divoši.
ISBN 978-80-264-2463-5

Linke-Grün, Gabriele
Pokojová kočka. Tygřík
v obýváku

Praha: Jan Vašut, 2019, 64 s., brož.
Chybí kočce lov živé myši, když si
může v bytě chytit kožešinovou?
Potřebuje jako vyhlídku živý plot,
má-li mezi „čtyřmi stěnami“ báječný
škrabací strom a velkolepou kočičí
stezku? Určitě ne.
ISBN 978-80-7541-195-2

Weglerová, Monika
Zakrslý králík

Praha: Jan Vašut, 2019, 144 s., brož.
Poznejte svého nového kamaráda –
zakrslého králíka! Zakrslí králíci vypadají jako živí plyšáci. Přesto tato roztomilá zvířata nejsou žádné hračky
a pro svůj spokojený život potřebují
znalosti a lásku svého chovatele.
ISBN 978-80-7541-151-8

technické vědy

CH E M I E

D O PR AVA

Bárta, Milan
Chemické prvky kolem nás

Zajíčková, Lenka
Geoinformační přístup správy
prostorových dat o veřejné hromadné dopravě na úrovni kraje

Brno: Edika, 2019, 112 s., brož.
229 Kč
Chemické prvky tvoří naši potravu,
naše těla, předměty v dílně, koupelně, spíži… Mnohé najdeme i tam,
kde bychom je vůbec nečekali. Jejich

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd., 160 s., 99 Kč
Publikace představuje koncept integrované správy dat a výměny informa-
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KUCHAŘ K Y
Hrubešová, Markéta
Tak vařím já

Praha: Mladá fronta, 2019, 200 s., váz.
Úspěšná česká herečka, nyní známá
z televizních obrazovek i jako zdatná
kuchařka, představuje své recepty.
Z dědictví po babičce a z dalších
zdrojů převzala tradiční postupy.
ISBN 978-80-204-5305-1

Lexová, Viola;
Staniczok, Nico
Kempinková kuchařka. Recepty
pro vášnivé cestovatele

Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s., váz.
V této knize přinášíme recepty pro
všechny, kdo rádi vaří v kempech po
celém světě – hot dogy v županu, ručně připravenou pizzu, loup de mer
z grilu, jablečný koláč na pánvi nebo
„klackový chleba“, který si upečete
nad táborákem.
ISBN 978-80-204-5015-9

Obermajerová, Tereza
Nasladko – zdravě, moderně,
snadno

Praha: Fortuna Libri, 2019, 110 s., váz.
Sladké se dá jít zdravě a tato kuchařka je toho důkazem. Kombinuje raw,
veganský a bezlepkový i klasický přístup. Nevzdává se cukru, ale snaží se
ho nahrazovat přírodními sladidly.
ISBN 978-80-7546-206-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Dahlke, Ruediger
Tajemství životní energie ve
veganské stravě

Brno: CPress, 2019, 204 s., brož. 349 Kč
Jak vypadá strava, která nám dodává
zdravou životní energii a přinese nám
i tolik potřebný klid v duši? V této
knize se dozvíte, že „zdravá síla“ potravin závisí na jejich čerstvosti a na
tom, kolik slunečního světla je v nich
pro nás uloženo.
ISBN 978-80-264-2458-1

Dubová, Olga; Zikán, Michal
Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
886 s., brož. 1195 Kč
Kniha o rozsahu téměř 900 stran
většího kapesního formátu je určena
především pro přípravu na specializační zkoušky, současně je však
vynikající pomůckou pro každodenní
GYN–POR praxi.
ISBN 978-80-7345-599-6

Hennessey, Gary
Mindfulness pro každý den

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Portál, 2019, 112 s., brož. 199 Kč
Co dělat, když nám starosti přerůstají
přes hlavu a máme dojem, že nejsme
pány svého života? Stojí za to zkusit
jednoduchá cvičení, která představují
různé cesty, jak snížit stres a úzkost či
bojovat s depresí.
ISBN 978-80-262-1460-1

Hubáček, Petr;
Filipčíková, Radka a kol.
Efektivní systém třídění nemocných a zraněných
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 72 s.
Neprodejná publikace.
ISBN 978-80-244-5227-2

Chrastina, Jan
Funkční stereotaktická neurochirurgie
Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
168 s., váz. 995 Kč
Největší pozornost je v knize věnována terapii hybných poruch u Parkinsonovy choroby, dále stereotaxi
u nemocných s farmakorezistentní
epilepsií, u jinak neovlivnitelných
psychiatrických onemocnění či stereotaktické terapii bolesti.
ISBN 978-80-7345-590-3

Jirkovská, Alexandra
Léčba diabetu inzulínovou
pumpou a monitorace glykémie,
6. vydání

Praha: Maxdorf , 2019, 6. vyd.,
112 s., brož. 195 Kč
Příručka je určena v prvé řadě lékařům–diabetologům a edukačním
sestrám, má však také pomoci přímo
pacientům léčeným inzulínovou pumpou a využívajícím kontinuální nebo
okamžitou monitorací glykémie.
ISBN 978-80-7345-601-6

Koubská, Libuše;
Koukolík, František
Všechno dopadne jinak. O minulosti, přítomnosti a především
o pravděpodobné budoucnosti
Praha: Vyšehrad, 2019, 128 s., váz.
249 Kč
V rozhovoru s novinářkou Libuší
Koubskou se zpovídá známý neuropatolog ze svého vztahu k medicíně,
hovoří o povaze a evoluci života na
Zemi, o lidském mozku a o povaze
lidských společností.
ISBN 978-80-7601-093-2

Walvin, James
Cukr – Zkažený svět aneb od
otroctví k obezitě

Olomouc: Anag, 2019, 1. vyd., brož.
329 Kč
Cukr v dějinách lidstva. Příběh lidské
lásky k sladkosti, naše potřeba konzumovat med, třtinový cukr, řepný
cukr i chemická sladidla, má významné historické kořeny.
ISBN 978-80-7554-208-3

Wentz, PharmD, FASCP,
Izabella
Hashimotova tyreoiditida –
90denní plán léčby štítné žlázy
vedoucí k obnově kvality života

Olomouc: Anag, 2019, 1. vyd., 384 s.,
brož. 389 Kč
Autorka se vrací s dlouho očekávaným průlomovým receptem na to, jak
zvrátit příznaky tohoto závažného autoimunitního onemocnění. Autoimnunitní onemocnění, které postihuje
štítnou žlázu.
ISBN 978-80-7554-211-3

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Kuthan, Jiří
Dílo knížat a králů z rodu
Přemyslovců

bibliografie
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 832 s., váz.
Počátky českého státu jsou spjaty s christianizací země. Byl to
v pozdním 9. století Bořivoj, první
historicky doložený kníže z rodu
Přemyslovců, který postavil první
kostely na Levém Hradci a v prostoru Pražského hradu.
ISBN 978-80-7422-438-6

DESIG N
Chrastina, Jan
Případová studie – metoda
kvalitativní výzkumné strategie
a designování výzkumu / Case
Study – a Method of Qualitative
Research Strategy and Research
Design

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 288 s.,
289 Kč
Publikace předkládá ucelené pojednání o metodě, její aplikaci a také
výhodách a nevýhodách. Porozumění
přípravě a procesu provedení studie
znamená, že výzkumník zvažuje různé možnosti, další cesty a argumentuje své kroky.
ISBN 978-80-244-5373-6

Hlaváčková, Konstantina
Ascher: The Mad Silkman

Praha: Slovart, 2019, 384 s., váz.
1490 Kč
Ascher – although the name and the
brand are entirely unknown in the
Czech Republic, in Western Europe
they have been synonymous with fine
textile design for more than seventy
years.
ISBN 978-80-7529-748-8

FI LM
Taussig, Pavel
Barrandovská bohéma?

Praha: Plus, 2019, 216 s., váz. 269 Kč
Magické slovo Barrandov! Hvězdy
stříbrného plátna! Koho by neoslnily?
Byli to však opravdoví bohémové,
jak by napovídal i název televizního
seriálu Bohéma, mapujícího barrandovské ateliéry od nástupu fašismu
po 50. a 60. léta?
ISBN 978-80-259-1067-2

HU DBA
Strauss, Neil
Mötley Crüe. Zpověď rockové
skupiny s nejhorší pověstí na
světě

Překl. Šimek, Radek, Praha: BB art,
2019, 2. vyd., 464 s., váz. 499 Kč
Sex, drogy a rock’n’roll. „Nejdivočejší rock’n’rollový příběh, který kdy
kdo vyprávěl,“ tak charakterizoval
jeden z recenzentů neuhlazenou
autobiografii Mötley Crüe, jejíž
členové své historky vyprávějí zcela
bez ostychu.
ISBN 978-80-7595-214-1

Šula, Jan
Letem českým muzikantským
světem

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2019, 152 s.,
brož. 148 Kč
Uvedená kniha na více než 150 stranách s osobitým vtipem, humorem
a laskavým nadhledem přibližuje
čtenářům všech věkových kategorií
životní osudy a dílo téměř padesáti
českých muzikantů.
ISBN 978-80-7405-455-6

z n o v i n e k k 6 . 5 . 2 0 19 3 9 5 t i t u l ů
HU DE B N Í VĚ DA
Fričová, Lucie;
Kmentová, Milena
Třída zpívá ÍÁÍÁ

Praha: Portál, 2019, 64 s., brož.
179 Kč
Publikace volně navazuje na sešit
Slovo, slovo slůvko, slovíčko, honem
poběž, písničko! Přináší metodický
materiál pro rozvoj fonematického uvědomování a elementárních
pěveckých dovedností předškolních
a mladších školních dětí.
ISBN 978-80-262-1479-3

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
Chaloupka, David;
Zachař, Michael
Flóra, Flóra, Flóra!

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2019, 1. vyd., 14 s.
Katalog-skládačka ke stejnojmenné
výstavě konané v Galerii výtvarného
umění v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-94-3

Jančárková, Julie;
Tokoš, Vlastislav
I. Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII.–XX. století.
Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam–Gallasově
paláci v Praze roku 1935
Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2019, 1. vyd., 14 s.
Katalog-skládačka ke stejnojmenné
výstavě konané v Galerii výtvarného
umění v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-95-0

Knihovny benediktinských
klášterů Broumov a Rajhrad

Hradec Králové: Gaudeamus, 2019,
1. vyd., 139 s., brož.
Kritický katalog k výstavě Knihovny
bebediktinských klášterů Broumov
a Rajhrad, kterou připravili členové
týmu projektu s názvem Brána moudrosti otevřená.
ISBN 978-80-7435-740-4

ROZH L AS
Řezníčková, Zuzana
Pátrání po neviditelném vrahovi. Podoby české rozhlasové
detektivky

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 196 s., 200 Kč
Publikace se zabývá vývojem žánru
české rozhlasové detektivky s akcentací období po roce 1989 a zvukového ztvárnění děl.
ISBN 978-80-244-5445-0

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Babušová, Gabriela;
Chlumská, Petra;
Kosová, Jaroslava
Český jazyk 2 pro ZŠ (nová
generace) – učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 128 s.,
brož. 129 Kč
Učebnice nové generace pro 2. ročník
v sobě ideálně propojuje přehlednost
a systematičnost výkladu s aktivizujícím procvičováním, které vede žáky
k co největšímu zapojení do výuky.
ISBN 978-80-7489-452-7

Krausová, Zdeňka;
Pašková, Martina;
Vaňková, Jana
Český jazyk 9 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit (2v1)

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 76 s.,
79 Kč
Pracovní sešit 9 obsahuje úkoly k jednotlivým tématům v učebnici. Navíc
je doplněn o unikátní propojení
s online procvičováním, které přímo
navazuje na jednotlivá témata.
ISBN 978-80-7489-535-7

Pomykalová, Eva
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 6. díl učebnice –
Planimetrie I.

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 80 s.,
brož. 149 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývající středoškolské učivo potřebné ke složení povinné
maturitní zkoušky z matematiky navíc
s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-494-7

Papoušková, Alena
Český jazyk od šestky do devítky
– cvičebnice pro 6. třídu ZŠ

Tlustý, Pavel
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 5. díl učebnice
– Funkce

Papoušková, Alena
Český jazyk od šestky do devítky
– cvičebnice pro 7. třídu ZŠ

Tlustý, Pavel; Fuchs, Eduard
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 1. díl učebnice –
Číselné obory, množiny

Praha: Fragment, 2019, 96 s., brož.
129 Kč
Ovládáš bravurně učivo českého
jazyka pro 6. třídu? Umíš zodpovědět
v hodinách jakoukoli záludnou pravopisnou otázku? Pokud ne a chceš
si svoje mezery doplnit, je pro tebe
určena právě tato cvičebnice.
ISBN 978-80-253-4109-4

Praha: Fragment, 2019, 96 s., brož.
129 Kč
Ovládáš bravurně učivo českého
jazyka pro 7. třídu? Umíš zodpovědět
v hodinách jakoukoli záludnou pravopisnou otázku? Pokud ne a chceš
si svoje mezery doplnit, je pro tebe
určena právě tato cvičebnice.
ISBN 978-80-253-4110-0

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Karásková, Miluška;
Zídková, Kateřina;
Dvořáková, Kateřina
MATT the Bat 2 – hybridní
pracovní učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 88 s.,
brož. 219 Kč
Hravá dvoudílná řada učebnic
s roztomilými postavami pro výuku
v 1. a 2. ročníku ZŠ, na niž bude navazovat soubor učebnic pro
3.–5. ročník ZŠ. Rozsah cca 30 hodin
základní výuky (hodinová dotace
1 hodina týdně).
ISBN 978-80-7489-499-2

M ATE M ATI K A
Bomerová, Eva;
Michnová, Jitka
Matematika 1/1 pro ZŠ (nová
generace) – hybridní pracovní
učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 68 s.,
brož. 129 Kč
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické pojetí výuky
matematiky a postupuje dle Hejného
metody.
ISBN 978-80-7489-543-2

Bomerová, Eva;
Michnová, Jitka
Matematika 1/2 pro ZŠ (nová
generace) – hybridní pracovní
učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 2. vyd., 64 s.,
brož. 119 Kč
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické pojetí výuky
matematiky a postupuje dle Hejného
metody.
ISBN 978-80-7489-544-9
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Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 100 s.,
brož. 159 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývající středoškolské učivo potřebné ke složení povinné
maturitní zkoušky z matematiky navíc
s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-493-0

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 96 s.,
brož. 159 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývající středoškolské učivo potřebné ke složení povinné
maturitní zkoušky z matematiky navíc
s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-489-3

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 88 s.,
brož. 119 Kč
Učebnice nové generace je rozdělena
na geografickou a historickou část,
tím se výrazně odlišuje od původní
řady. Návrat k tradičnímu uspořádání
jsme zvolili s ohledem na nejčastěji
uplatňovaný přístup k výuce.
ISBN 978-80-7489-414-5

PŘ Í RO DO PIS
Frýzová, Iva
Člověk a jeho svět – Příroda 4
pro ZŠ (nová generace) – hybridní pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 48 s.,
brož. 59 Kč
Barevný pracovní sešit díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje tištěný obsah s online
procvičováním zdarma. Zároveň je
přímo provázán s učebnicí pomocí
odkazů v zápatí, čímž usnadňuje žákům orientaci.
ISBN 978-80-7489-409-1

UM Ě N Í
Hart, Christopher
Prostě Postava!

Překl. Němečková, Pavla, Brno: Zoner
Press, 2019, 140 s., brož. 299 Kč
Tento zábavný a názorný průvodce
vás naučí, jak efektivně kreslit mužské
a ženské postavy bez složitého probírání anatomie.
ISBN 978-80-7413-395-4

Zhouf, Jaroslav
Matematika od prváku k maturitě pro SŠ 3. díl učebnice –
Rovnice a nerovnice I.

Hart, Christopher
Kreslení anime

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

Frýzová, Iva
Člověk a jeho svět – Příroda
4 pro ZŠ (nová generace) –
učebnice

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 76 s.,
brož. 149 Kč
Nová čtrnáctidílná řada učebnic matematiky tematicky pokrývající středoškolské učivo potřebné ke složení povinné
maturitní zkoušky z matematiky navíc
s online procvičováním ZDARMA.
ISBN 978-80-7489-491-6

Dvořáková, Michaela;
Stará, Jana; Pištorová, Radka
Prvouka 1 (nová generace) –
hybridní pracovní učebnice
Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 84 s.,
brož. 129 Kč
Pracovní učebnice se zaměřuje na
badatelský přístup a integraci učiva.
Hlavní osou učebnice jsou jednoduché praktické pokusy, vycházky
a pozorování.
ISBN 978-80-7489-542-5

Gorčíková, Kateřina;
Východská, Helena
Člověk a jeho svět – Společnost
4 pro ZŠ (nová generace) –
hybridní pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 44 s.,
brož. 59 Kč
Barevný pracovní sešit díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje tištěný obsah s online
procvičováním zdarma.
ISBN 978-80-7489-412-1

Gorčíková, Kateřina;
Východská, Helena
Člověk a jeho svět – Společnost
4 pro ZŠ (nová generace) –
učebnice

Překl. Němečková, Pavla, Brno:
Zoner Press, 2019, 144 s., brož.
299 Kč
Nejlepší průvodce kreslením anime.
Naučte se pomocí základních předloh a tvarů vytvořit bezpočet různých
anime postav. Slavný kreslíř Christopher Hart vás krok za krokem provede konstrukcí hlavy, těla a detailů.
ISBN 978-80-7413-393-0

Plzeň: Fraus, 2019, 1. vyd., 84 s.,
brož. 119 Kč
Učebnice nové generace navazuje
na původní koncept, kdy učebnice
nepředkládá jen encyklopedická fakta, ale vede žáka k pochopení vztahů
a souvislostí v přírodě. Jednotlivá
témata vycházejí ze zkušenosti žáka,
která je konfrontována se souvisejícími pojmy a zákonitostmi.
ISBN 978-80-7489-411-1

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Houdek, Vladimír
Cesta na tenisový trůn

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
256 s., váz. 449 Kč
Máte doma malé tenisty? Zajímá vás
tenis a chcete proniknout hlouběji
k podstatě tradičního sportu? Využijte
rad a zkušeností vynikajícího trenéra
a bývalého hráče Vladimíra Houdka.
ISBN 978-80-242-6293-2

bibliografie
TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Bohlmannová-Modersoh,
Marina
Paříž – Merian Live!

Praha: Jan Vašut, 2019, 128 s., brož.
Přijedete-li do Paříže, určitě nebudete
vědět, kam dřív: k Eiffelovce nebo do
Louvru, k Vítěznému oblouku nebo
honem na Champs–Elysées? A budete v nitru bojovat: odolat, či neodolat
lákavé vůni kávy a pečiva vycházející
ze secesních kavárniček?
ISBN 978-80-7541-123-5

de Conciniová, Wolfraud
Benátky – Merian Live!

Praha: Jan Vašut, 2019, 128 s., brož.
Přijíždíte-li do Benátek po moři, zvolili jste ten nejlepší způsob, jak návštěvu tohoto města zahájit: Benátky se
vám budou jevit jako neskutečný sen
vystupující z moře…
ISBN 978-80-7541-191-4

Dunlop, Fiona
Portugalsko

Brno: CPress, 2019, 272 s., brož. 590 Kč
Aktualizovaná publikace z řady prestižních průvodců National Geographic,
která vás provede nádherným Portugalskem. V knize naleznete ucelené,
podrobné informace o Portugalsku.
ISBN 978-80-264-2464-2

Jůzlová, Jana
Toulky Polabím

Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
144 s., flexovazba, 259 Kč
Polabí kvůli jeho rovinatému terénu
řada lidí považuje za nepříliš atraktivní
oblast České republiky. Málokdo si
uvědomuje, že region nabízí obrovské
množství turistických zajímavostí,
od historických měst přes rybniční
soustavy.
ISBN 978-80-242-6273-4

TUR ISTI K A
Jiroutová, Anna
Středočeský výletník

Praha: XYZ, 2019, 256 s., váz. 299 Kč
Cestovní deník a průvodce v jednom
navrhuje jednodenní výlety po okolí
hlavního města do míst, která lákají
hlavně svým zvláštním názvem.
ISBN 978-80-7597-372-6

jazykověda;
literární vědy
ALM ANACH
Vomáčka, Jaroslav
Almanach k 10. výročí založení
Fakulty zdravotnických věd
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 80 s.
Propagační materiál FZV UP. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-5305-7

FILO LO G I E
Metruk, Rastislav
A Concise Introduction to General American Pronunciation.
Suprasegmental Features
Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 106 s.
Předkládaná učebnice je specificky
zaměřená, centrem její pozornosti

je teoretické a praktické osvojení si
suprasegmentálního subsystému
a komunikačně přiměřené výslovnosti americké angličtiny.
ISBN 978-80-244-5478-8

JA Z YKOVĚ DA
Jazyk, literatura a kultura jako
prostor mezinárodní spolupráce.
Sborník materiálů ze 4. ročníku
mezinárodního vědeckého
semináře

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 161 s., brož.
Sborník příspěvků.
ISBN 978-80-261-0835-1

Martinková, Michaela a kol.
Ivan Poldauf: Sebrané spisy.
Svazek II (1961–1977)

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1. vyd., 224 s., 250 Kč
Předkládaná publikace je druhým
z celkem tří plánovaných dílů kritické
edice Sebraných spisů Ivana Poldaufa, zahrnuje jeho česky psané práce
lingvistické, lexikografické s obecně
lingvistickým přesahem a úvahu
o stavu jazykovědy.
ISBN 978-80-244-5431-3

LI NGVISTI K A
Hradilová, Darina (ed.)
Inovační procesy v češtině a jí
blízkých jazycích

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 116 s.
Monografie se zabývá inovačními
procesy s cílem popsat jejich různé
aspekty a projevy. Neomezuje se
pouze na češtinu, ale bere v úvahu
i další jazyky, zejména slovenštinu
a polštinu.
ISBN 978-80-244-5381-1

Nagy, Marek
Hranice významu. Proměny
československé a české lexikální
sémantiky

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 200 s.
Tato publikace vychází v rámci grantu Inovace studia obecné
jazykovědy a teorie komunikace ve
spolupráci s přírodními vědami. reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0076. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
ISBN 978-80-244-4346-1

Slaměníková, Tereza
Čínské znakové písmo:
Synchronní model tradiční
kategorizace

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 1. vyd., 294 s., 350 Kč
I přes zásadní vývojové změny celé
soustavy se moderní gramatologové
při klasifikaci čínských znaků stále
intenzivně opírají o téměř dvě tisíciletí starý systém, který není schopen
reflektovat specifické rysy jejich synchronní podoby.
ISBN 978-80-244-5181-7

Třesohlavá, Anna
Breton and gallo : The current
language situation of the
languages of Brittany in the
sociolinguistic perspective

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 338 s.
La publication traite de la situation sociolinguistique actuelle en Bretagne.
ISBN 978-80-244-5284-5

z n o v i n e k k 6 . 5 . 2 0 19 3 9 5 t i t u l ů
Vomáčková, Olga
Die deutschen Ge–Kollektiva
und ihre tschechischen Entsprechungen

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 1. vyd., 132 s.
Monografie se zabývá problematikou německých hromadných jmen se
zaměřením na kolektiva s předponou
Ge–. Cílem práce je sledovat souběžnosti obsahu a formy, a to z aspektu
morfologického, sémantického a slovotvorného.
ISBN 978-80-244-5336-1

SBO R N Í K Y
Karlík, Petr; Malčík, Petr
Svět podle Grepla

Brno: Host, 2019, 256 s., brož.
Sborník věnovaný k devadesátým narozeninám předního českého syntaktika prof. Miroslava Grepla obsahuje
lingvisticky orientované příspěvky
z klávesnice jeho kolegů, kolegyň,
žáků a žákyň z tuzemska i zahraničí.
ISBN 978-80-7577-810-9

krásná literatura
ANTO LOG IE
Janáček, Pavel
Eskadra obětovaných a jiné
příběhy ze starých románů do
kapsy

Praha: Ústav pro českou literaturu
AV ČR, 2019, 848 s., brož. 399 Kč
Antologie přináší reprezentativní průřez původní románovou literaturou,
která vycházela v letech 1935 až 1944
v sešitových románových edicích pro
muže v českém jazyce (či v edicích
genderově nevyhraněných).
ISBN 978-80-88069-74-4

BIOG R AFIE
Cinger, František
To byl Arnošt Lustig

Praha: Eminent, 2019, 208 s., váz.
Tato kniha je hold spisovateli světového jména i významu napsaná jeho
přítelem a dlouholetým spolupracovníkem. Kniha přináší také řadu neznámých příhod z Lustigova života.
ISBN 978-80-7281-543-2

Klapka, Zdena Adamová
Žena, která žila za oceánem

Praha: Motto, 2019, 256 s., brož.
249 Kč
Příběh české zpěvačky, která působila
ve skupinách CK Vocal a Mahagon
a byla sólistkou divadla Semafor.
ISBN 978-80-267-1446-0

McDonaldová, Bernadette
Kurtyka. Polská hvězda světového horolezectví

Brno: Jota, 2019, 344 s., váz.
Wojtek Kurtyka je jedním z největších
horolezců všech dob a stal se jednou
z vůdčích postav polské zlaté horolezecké generace, jež v 70. a 80. letech
20. století zásadně posunula hranice
himálajského horolezectví.
ISBN 978-80-7565-447-2

Nepraš, František
Cornwall a Daphne du Maurier

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 428 s., váz.
Autor čtenáře čtivou formou seznamuje s pozoruhodnými osudy spisovatelky, jejími knihami a s místy, kde
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žila a kde se odehrává většina jejích
barvitých, napínavých příběhů.
ISBN 978-80-7422-669-4

CESTO PISY
Holeček, Ivan
Hrdinové zámořských objevů

Praha: Vyšehrad, 2019, 360 s., váz.
499 Kč
Ilustrované dějiny objevitelských cest.
Čtivě podané, bohatě ilustrované
dějiny zámořských cest.
ISBN 978-80-7601-099-4

Klaus, Václav
Václav Klaus: stále na cestách

Praha: Mladá fronta, 2019, 240 s., váz.
Václav Klaus: stále na cestách je
čtvrtým pokračováním čtenářsky
úspěšné série cestovatelských zápisků významné osobnosti českého veřejného života a bývalého prezidenta
republiky.
ISBN 978-80-204-5146-0

Vaňourek, Tomáš
Zikmund 100. Po stopách
Zikmunda a Hanzelky

Brno: CPress, 2019, 280 s., váz. 399 Kč
Dva mladí muži se vydávají po
stopách asijské cesty Zikmunda
a Hanzelky. Dnešníma očima hledí na
stejná místa, jako kdysi před šedesáti
lety jejich slavní předchůdci.
ISBN 978-80-264-2456-7

DENÍKY
Fermor, Patrick Leigh
Čas darů

Překl. Orlando, Daniela, Praha: Argo,
2019, 338 s., váz.
Cestovatel, novinář a spisovatel
Patrick Leigh Fermor se v zimě roku
1933 vydal na cestu Evropou. Z Nizozemí přes Německo, Prahu, Vídeň
putoval, většinou pěšky, až do Istanbulu. Své deníkové záznamy později
literárně zpracoval a roce 1977 vydal.
ISBN 978-80-257-2703-4

Hutka, Jaroslav
Cesta do království

Praha: Galén, 2019, 104 s., brož. 150 Kč
Cesta do království Jaroslava Hutky
popisuje deníkovou formou několik
týdnů z podzimu roku 1978: čas
bezprostředně před odchodem do
nizozemského exilu a dobu těsně následující, už mimo rodnou zem.
ISBN 978-80-7492-396-8

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Velký pitaval města Písku

Brno: Moba, 2019, 320 s., váz.
Když před lety písecký emeritní kriminalista Ladislav Beran zjistil, že i ve
městě nad Otavou od 1. ledna 1928
působila četnická pátrací stanice,
vydal se do Prácheňského muzea,
ponořil se do zdejších archivů a dobového tisku.
ISBN 978-80-243-8646-1

Connelly, Michael
Černá ozvěna

Překl. Netolička, Jan, Ostrava: Domino, 2019, 400 s., váz. 369 Kč
Dnes už kultovní detektiv Harry
Bosch se představil čtenářům v roce
1992 a brzy se přiřadil k řadě nejslavnějších postav americké tvrdé školy,

jakými jsou například Phil Marlowe
nebo Steve Carella.
ISBN 978-80-7498-320-7

Donlea, Charlie
Nevěřte tomu

Překl. Stuchlá, Dana, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 288 s., váz. 329 Kč
Bývala studentka medicíny Grace
Seboldová strávila již deset let ve vězení na ostrově Svatá Lucie, kde byla
odsouzena za vraždu svého přítele.
Po celou dobu marně trvá na své nevině a upozorňuje na neprofesionální
policejní práci.
ISBN 978-80-249-3817-2

Hlavinková, Lucie
Apatykář

Praha: Motto, 2019, 2. vyd., 216 s.,
váz. 249 Kč
Po studiích a dvouleté praxi v otcově
pražské lékárně se František vydal za
prací do Štramberka. Tíží ho zdravotní problémy a tajemství, která mu
nedají spát.
ISBN 978-80-267-1454-5

Horst, Jorn Lier
Na dně

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2019, 304 s., váz. 349 Kč
Detektivka psaná detektivem. Další díl série s vrchním komisařem
Williamem Wistingem.
ISBN 978-80-7473-771-8

J. Harrisová, Sarah
Barva vraždy Bee Larkhamové

Brno: Host, 2019, 400 s., váz.
O Jasperovi byste měli vědět tři věci:
1. Vidí svět úplně jinak než vy. 2. Nedokáže rozpoznávat obličeje. Ani svůj
vlastní. 3. Stal se jediným svědkem
vraždy své sousedky Bee Larkhamové. Jenže chytit vraha, jehož obličej si
nepamatujete, není jednoduché…
ISBN 978-80-7577-751-5

Kačírková, Eva
Nenechám tě odejít

Brno: Moba, 2019, 320 s., váz.
David Braun poznal mnoho zemí
a vždycky vyhledával dobrodružnou
a nebezpečnou práci. Když se po letech v emigraci vrací domů do Prahy,
přijme nabídku na delikátní pátrání.
ISBN 978-80-243-8638-6

Ludvíková, Jitka
Sedmnáctka

Brno: Moba, 2019, 468 s., váz.
Martinu Vaňkovou všichni znají jako
hodnou holku ze slušné rodiny, která
by jen tak z domova neodešla. Proto
je její zmizení pouhý týden po oslavě
sedmnáctých narozenin pro všechny
šokem.
ISBN 978-80-243-8647-8

Paris, B. A.
Přiveď mě zpátky

Překl. Medková, Karolina, Praha:
Motto, 2019, 288 s., váz. 349 Kč
Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené
ve Francii zastavili u benzinové pumpy a Finn si odskočil. Když se vrátil,
byla Layla pryč a už ji nikdy neviděl.
Aspoň tak vypovídal na policii.
ISBN 978-80-267-1459-0

Pennyová, Louise
Kudy vchází světlo. Případy
vrchního inspektora Gamache
(9. díl)

Překl. Uhlířová, Lenka, Praha: Kalibr,
2019, 1. vyd., 504 s., váz. 399 Kč

bibliografie
Kariéra Armanda Gamache, dříve
respektovaného vrchního inspektora
quebecké Sureté, balancuje nad propastí a v rozkladu je také jeho oddělení vražd, ze kterého musela odejít
většina jemu věrných agentů.
ISBN 978-80-7617-292-0

Tyce, Harriet
Krvavý pomeranč

Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 320 s., váz. 349 Kč
Alison má na první pohled vše, co si
žena může přát: oddaného manžela,
krásnou sedmiletou dcerku, moderní
dům i slibně se rozvíjející právnickou
kariéru. Jako obhájkyně dokonce dostane na stůl svoji první vraždu.
ISBN 978-80-249-3741-0

DIVADELNÍ HRY
Fučíková, Renáta
Shakespeare

Praha: Vyšehrad, 2019, 208 s., váz.
399 Kč
Průvodce Shakespearovou dobou
a dílem pro dnešní mladé čtenáře
i jejich rodiče.
ISBN 978-80-7601-100-7

E ROTICK Á
LITE R ATUR A
Nabokov, Vladimir
Lolita

Překl. Dominik, Pavel, Praha: Paseka,
2019, 384 s., brož. 299 Kč
Výstřední zpověď čtyřicátníka Humberta Humberta o jeho zničující erotické posedlosti kouzlem „nymfičky“
Dolores Hazeové vzbudila krátce po
svém vzniku bouři odporu i nemístná
očekávání.
ISBN 978-80-7432-963-0

FE J E TO NY
Horáková, Naďa
Tajnosti sborovny

Brno: Moba, 2019, 280 s., váz. 179 Kč
Fejetony a povídky ze školního
prostředí z pera spisovatelky a scenáristky Nadi Horákové, učitelky s třicetiletou praxí, nejsou jen abstraktním
povídáním.
ISBN 978-80-243-8644-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bauer, Jan
Spiklenci obruče a kladiva

Brno: Moba, 2019, 216 s., váz.
Král Václav IV. se dostal do vážných
sporů s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jejich výsledkem bylo umučení arcibiskupského generálního vikáře Jana
z Pomuku a arcibiskupův útěk z Čech.
ISBN 978-80-243-8654-6

Bauer, Jan
O trůn i o život

Brno: Moba, 2019, 440 s., váz.
Pod společným názvem vycházejí
v novém vydání dva historické romány. Znovu se v nich setkáváme
s agentem Karla IV., dominikánem
Pavlem.
ISBN 978-80-243-8634-8

Beverley, Jo
Temný hrdina

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2019, 408 s., váz. 329 Kč
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Osiřelá a zoufalá Imogen z Carrisfordu prchá po vpádu surového
lorda, jenž se zmocní jejího hradu.
O pomoc se může obrátit jen na jediného muže.
ISBN 978-80-269-1061-9

Bureš, Roman
Leon

Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
První století před Kristem. Ekonomika Říma stojí na potu a utrpení stovek
tisíců otroků. Malá vzpoura gladiátorů v Capue se rozroste do netušených
rozměrů. Jedním ze vzbouřenců je
i boxer Leon.
ISBN 978-80-7617-214-2

Grmolec, Zdeněk
Králové ve stínu

Brno: Moba, 2019, 280 s., váz. 189 Kč
Králi ve stínu jsou myšleni panovníci
Vladislav a Ludvík z rodu Jagellonců. Román líčí jejich životní osudy,
vypráví např. o stavbě Vladislavského sálu v Praze na Hradčanech, ale
i o Vladislavově netradičním přístupu
k výběru manželek.
ISBN 978-80-243-8642-3

Laurensová, Stephanie
Hrozba

Překl. Klůfová, Petra, Praha: Baronet,
2019, 431 s., váz. 329 Kč
Lord Drake Varisey, markýz z Winchelsea, nejstarší syn a dědic vévody
z Wolverstone, se usilovně snaží
pomoci vládě i své vlasti, které hrozí
teroristický útok a puč.
ISBN 978-80-269-1064-0

Mooreová, Ann
Úsvit naděje. Gracelin O´Malley
(3. díl)

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2019, 1. vyd., 464 s., váz. 399 Kč
Gracelin cestuje se svými dvěma dětmi do San Francisca, aby vyhledala
kapitána, který jí kdysi nabídl sňatek.
Město se však vzpamatovává ze zlaté
horečky. Epické vyvrcholení trilogie
o Gracelin O´Malleyové – ryzí irské
hrdince v nelehkých časech.
ISBN 978-80-249-3803-5

Pažoutová, Jana
Ohnivá mise

Praha: Olympia, 2019, 464 s., váz.
Děj knihy se odehrává v Praze v době,
kdy Prahu zachvátil veliký požár.
Jedněmi z podezřelých byli také francouzští agenti, kteří v Praze operovali.
Právě tito agenti, převlečení mušketýři, jsou hlavními postavami této knihy.
ISBN 978-80-7376-548-4

Pellier-Galdiová, Agnes
Veverka v kleci

Překl. Šindelka, Jan, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, 188 s.,
brož. 179 Kč
Román se odehrává v bývalém Československu v letech 1948 až 1956.
ISBN 978-80-7422-670-0

Rosnay, Tatiana de
Klíč k minulosti

Překl. Klůfová, Petra, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 312 s., váz. 299 Kč
Paříž, červenec 1942: do bytu,
v němž bydlí desetiletá Sára společně
s bratříčkem a rodiči, vtrhne francouzská policie. Malý Michel odmítne
s muži odejít a schová se do skříně,
jejíž intimitu se sestrou často sdílejí.
ISBN 978-80-249-3822-6

Simonová, Teresa
Krása a jed olenadru

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, 1. vyd., 448 s., váz. 399 Kč
Hamburk, 1938. Sofie, dcera vlivného obchodníka s kávou, se zamiluje
do chudého syna obyčejné kuchařky.
V cestě jim však stojí nejen odlišný
původ, ale také temné tajemství jejich
rodičů a – válka.
ISBN 978-80-7593-053-8

Solomons, Natasha
Zlatý dům. Sága rodu
Goldbaumů

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vyd.,
416 s., váz. 399 Kč
Goldbaumovi jsou nejbohatší a nejvlivnější židovská rodina své doby.
Na rodinných setkáních se vypráví
příběh, jak zakladatel rodinné tradice
rozeslal pět svých synů z ghetta do
pěti velkých evropských měst, aby
tam založili bankovní domy.
ISBN 978-80-7593-049-1

Šranková, Eva Ava
Anna – Šarišská amazonka

Překl. Kubík, Martin, Praha: Brána,
2019, 1. vyd., 200 s., váz. 259 Kč
Historický milostný román Anna –
Šarišská amazonka je příběh o ženě
mnoha tváří: krásné a něžné, ale
i nebezpečné. O velké lásce, ale
i odmítnutí.
ISBN 978-80-7617-325-5

Waltari, Mika
Egypťan Sinuhet. Patnáct knih
ze života lékaře Sinuheta

Praha: Vyšehrad, 2019, 832 s., váz.
499 Kč
Nesmrtelný román ze starověkého
Egypta.
ISBN 978-80-7601-102-1

H O RO RY
King, Stephen
Řbitov zviřátek

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 4 vyd.,
336 s., váz. 369 Kč
Rodina Creedových se přestěhuje
z Chicaga a usadí se v půvabném
venkovském domě ve státě Maine.
Otec – lékař, krásná manželka a dvě
roztomilé děti. Zdálo by se, že jejich
rodinné štěstí nemůže nic překazit.
ISBN 978-80-7593-089-7

HUMO R
Honzák, Radkin
ÚPLŇK

Sims, Gill
Proč máma nadává. Deník
rozčílené matky

Praha: Motto, 2019, 368 s., váz.
349 Kč
Děti už úplně zdivočely, dům vypadá
jako po výbuchu a manžel nikdy
není doma.
ISBN 978-80-267-1453-8

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Bestajovský, Martin
Velká kniha lidových obyčejů
a nápadů

Brno: CPress, 2019, 256 s., váz. 399 Kč
Kniha vás seznámí s nejvýznamnějšími svátky a lidovými obyčeji celého
roku. Zároveň v ní najdete řadu
užitečných nápadů k výrobě zvykoslovných předmětů.
ISBN 978-80-264-2465-9

OSO B N OSTI
Alborghetti, Roberto
U stolu s papežem Františkem.
Jeho recepty na jídlo i na život

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 208 s., váz.
Co má rád papež František? Myslíte,
že se umí otáčet v kuchyni? A chcete
si uvařit jeho oblíbená jídla? Výpravná kniha nám přibližuje, v jakém
rodinném prostředí Jorge Mario Bergoglio vyrůstal.
ISBN 978-80-7566-089-3

Dagostino, Mark;
Rawlings, Richard
Rychle a hlasitě. Krev, pot a pivo

Překl. Bárta, Pavel, Praha: XYZ,
2019, 256 s., váz. 299 Kč
Rawling založil dílnu Gas Monkey Garage a pronikl do TV s pořadem Rychle
a hlasitě, ve kterém se zaměřuje na
úpravu aut. V knize popisuje svou
cestu za úspěchem, přidává pár užitečných rad a vše doprovází fotografiemi.
ISBN 978-80-7597-381-8

Jarolímková, Stanislava
České osobnosti, jak je (možná)
neznáte
Praha: Motto, 2019, 320 s., váz.
349 Kč
Víte, že Jan Hus měl problémy s nadváhou, Václav Budovec z Budova
prožil sedm let v turecké říši a že
o pověst Petra Voka jako bonvivána
se přičinil až řadu let po jeho smrti
třeboňský purkmistr?
ISBN 978-80-267-1457-6

Praha: Galén, 2019, 78 s., brož.
190 Kč
Humor patří neodmyslitelně
k osobnosti a veřejnému působení
předního českého psychiatra Radkina
Honzáka. Již řadu let prokládá své
přednášky, proslovy a besedy humornými básničkami a slovními hříčkami,
kterými baví své posluchače.
ISBN 978-80-7492-415-6

Kotek, Marcel
Sklizeň vlčích máků

Melichar, René
Blb na zahrádce

Lamková, Hana
Hledání domova

Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 200 s.,
váz. 259 Kč
Humorně napsaná kniha o dnech
všedních, obyčejných a na první pohled naprosto nezábavných. Ovšem
každý obyčejný den v sobě umí skrývat alespoň jednu malou kalamitu.
ISBN 978-80-7617-260-9
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Praha: Universum, 2019, 1. vyd.,
264 s., váz. 259 Kč
Faktografický příběh Bohuslava
Slezy, záložního poručíka, přímého
účastníka národního boje za osvobození a blízkého spolupracovníka
Obrany národa.
ISBN 978-80-7617-366-8

Praha: Plus, 2019, 304 s., váz. 289 Kč
Pohnutá životní pouť manželů Ady
a Jiřího trvala bezmála sto let a byla
neobyčejně barvitá a dramatická. Strhující pravdivý příběh rodiny, která se
dostala do soukolí dějin, z pera autorky Čtyřlístku a loutkových filmů!
ISBN 978-80-259-1053-5

Steinová, Edita
Láskou za lásku. Život a dílo
svaté Terezie od Ježíše

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 104 s., brož.
Brilantně a přitom vroucně napsaný
životopis Terezie z Ávily z pera Edity
Steinové ukazuje niternou spřízněnost obou velkých žen církve. Edita
Steinová se cítila být učednicí velké
španělské světice.
ISBN 978-80-7195-914-4

PO E Z I E
Demel, Miroslav
Strohé příběhy

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2019, 1. vyd., 156 s.
Sbírka básní.
ISBN 978-80-244-5461-0

Kolář, Jiří
Nápady pana Apríla. Rozverné
verše Jiřího Koláře určené dětem

Praha: Albatros, 2019, 106 s., váz.
249 Kč
Poetická knížka, která vyšla poprvé
už v roce 1961, v sobě snoubí nápady
a vyprávěnky Jiřího Koláře s pozoruhodnými ilustracemi Vladimíra Fuky.
ISBN 978-80-00-05429-2

Kvapil, Miloš
Ad Maiorem Dei Gloriam.
K větší cti a slávě Boží

Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2018, 2. vyd., 42 s.
Soukromé vydání sbírky básní.
ISBN 978-80-244-5280-7

Štěpán, Jiří
Tekuté zrcadlo

Brno: Host, 2019, 88 s., brož. 199 Kč
Pozoruhodný básnický debut, který
se vztahuje spíše k americké než české tradici moderní poezie.
ISBN 978-80-7577-802-4

Žáček, Jiří
Jak se chodí do světa

Praha: Šulc – Švarc, 2019, 80 s., váz.
299 Kč
Kniha básní Jiřího Žáčka v doprovodu obrazů Josefa Lady, kterým dal
promluvit ve svých verších.
ISBN 978-80-7244-428-1

POVÍ D K Y
Kraus, Ivan
Má rodina a jiná zemětřesení

Praha: Academia, 2019, 336 s., brož.
Kniha povídek s oním zvláštním
humorem, po jakém my Češi nostalgicky toužíme od dob Poláčkových
Bylo nás pět. Je to humor laskavý,
mile absurdní, ironie spíš něžné
a nadsázky spíše filozofické než
karikující.
ISBN 978-80-200-2995-9

Moník, Josef
Pazdera pláče a jiné povídky

Praha: Prostor, 2019, 140 s., brož.
187 Kč
V souboru dvanácti povídek zachytil
autor jak předrevoluční osudy různorodých hrdinů, tak peripetie, s nimiž
se potýkala společnost v devadesátých letech.
ISBN 978-80-7260-417-3

Notaro, Klára
Svatba ve městě Chambéry

Praha: Odeon, 2019, 1. vyd., 184 s.,
váz. 249 Kč

bibliografie
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Soubor Kláry Notaro je suverénním
a originálním příspěvkem k dobré
tradici české povídky. Příběhy lidí
z různých koutů Francie – příslušníků
odlišných generací, národností, pohlaví, světonázorů a sociálních vrstev.
ISBN 978-80-207-1884-6

Tohle není typická romance. Není černobílá. Linie se protínají. Zdi se bortí.
To dobré se mění na špatné. A to špatné se mění na velmi, velmi dobré.
ISBN 978-80-243-8641-6

a lidového komedianta a vyjde vám
Zajda Munro.
ISBN 978-80-257-2795-9

Viewegh, Michal
Povídky o nelásce

Bard, Elizabeth
Večeře v Paříži

Překl. Nováková, Yvetta, Brno:
Moba, 2019, 168 s., brož. 249 Kč
Elizabeth se odstěhovala se do Paříže,
kde objevila nový kulinářský svět. Při
pozorování francouzských přátel pochopila, že to, co Američané chápou
jako dodržování diety, je pro Francouze normální způsob stravování.
ISBN 978-80-267-1460-6

Brno: Moba, 2019, 424 s., váz.
Cambridge je město špionů. Tady přátelství vznikají a staří přátelé se zrazují.
Profesor historie Hunt o tom ví své.
Možná proto se tolik zajímá o práci
studentky Wery, kterou fascinuje špionážní skupina „Cambridgeská pětka“.
ISBN 978-80-243-8631-7

Praha: Ikar, 2019, 1. vyd., 232 s.,
váz. 299 Kč
V nových povídkách se náš nejpopulárnější spisovatel opět vydává
do známého hájemství příběhů
„o manželství a sexu“, ale jak je pro
něj v posledních dílech typické, pohled je to trpký, sebeironický a občas
černočerně vtipný.
ISBN 978-80-249-3815-8

PRÓZ A
Fitzpatrick, Pat
Žádný sex a žádný spánek

Překl. Podzimková, Dina, Praha:
XYZ, 2019, 224 s., brož. 249 Kč
Populární irský sloupkař Pat Fitzpatrick přichází ve své knize s pár
dobrými tipy, jak přežít v roli novopečeného otce.
ISBN 978-80-7597-380-1

Hřebíková, Petra
Mateřství jako z reklamy (na
Lexaurin)

Brno: CPress, 2019, 144 s., váz. 199 Kč
Že jsou děti smyslem a radostí našeho
života, se dočtete i v příbalovém letáčku krému na opruzeniny. Jenže američtí vědci (a ti vědí všechno) nedávno
zjistili, že mít děti je nejhorší životní
rozhodnutí, které můžete udělat.
ISBN 978-80-264-2457-4

Kostelecký, Jiří
Mys dobré (bez)naděje

Praha: Yoli, 2019, 272 s., váz. 279 Kč
Blíží se konec milénia, doba, kdy
v naší republice po několika málo letech naděje zlo minulosti opět začíná
zapouštět své kořeny.
ISBN 978-80-7617-324-8

PŘ Í BĚ HY
Havel, Jiří
Příběhy půlnočního slunce

Brumovice: Carpe diem, 2019, 120 s.
Desítka severských příběhů z kopců,
hor, řek a ledovců Skandinávie,
Islandu, Grónska, Špicberk, Aljašky
a Ruska. Někdy s rukama svírajícíma
cepín, jindy pádlo nebo také řídítka
bicyklu.
ISBN 978-80-7487-273-0

Tůma, Jiří
Obchod s neštěstím. Jak utéct
exekutorovi z lopaty

Praha: Mladá fronta, 2019, 128 s.,
váz.
Třináct exekutorských příběhů sepsal
Jiří Tůma na základě svých bohatých
praktických zkušeností v této oblasti.
Historky jsou často drsné a odhalují,
kam až se může člověk vlastní vinou,
neznalostí zákonů či nešťastnou náhodou dostat.
ISBN 978-80-204-5147-7

ROM ÁNY
Attar, Leylah
53 dopisů pro moji lásku

Překl. Buchlová, Martina, Brno:
Moba, 2019, 432 s., váz. 359 Kč

Bonnefoy, Miguel
Černý cukr

Pozn. Krušinová, Markéta, Praha:
Argo, 2019, 208 s., váz.
Ve vesnici kdesi v Karibiku se objeví
hledač pokladů Severo Bracamonte
– pátrá po bohatství, jež tu podle legendy před třemi staletími zůstalo po
podivném ztroskotání lodi kapitána
Henriho Morgana.
ISBN 978-80-257-2754-6

Brattová, Kay
Přej mi domov

Překl. Novotná, Jaroslava, Praha:
Ikar, 2019, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Hladový a toulavý pes. Tak to je
poslední věc, kterou Kara Butterová
potřebuje – starat se o další hladový
krk. Stojí sama u silnice uprostřed
státu Georgia, batoh na zádech a pár
dolarů v kapse.
ISBN 978-80-249-3816-5

Carringtonová, Sam
Špatná sestra

Překl. Jurníková, Nikola, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 288 s., váz. 329 Kč
Svou rodinu si nevyberete… Můžete
však před ní utéct? Psycholožka
Connie Summersová se snaží pomoct
své pacientce Stephanie vybudovat si
nový život tak, aby mohla nechat minulost jednou provždy za zády.
ISBN 978-80-249-3829-5

Carter, Natalie;
d´Orves, Nicolas d´Estienne
Ticho a zuřivost

Praha: XYZ, 2019, 368 s., váz. 399 Kč
Zapomenutý ostrov uprostřed kanadského jezera, kde děsivý vítr rozfoukává podezření a strach. Právě tam našel
útočiště všemi zbožňovaný klavírista
Max King po tragické události, která
ho odsoudila k věčnému tichu.
ISBN 978-80-7597-378-8

Cartland, Barbara
V přestrojení

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2019, 144 s., váz. 199 Kč
Shana, krásná dcera lorda Hallama,
žije se svým otcem na venkově, kde
ještě ani nebyla uvedena do společnosti. Jednoho dne musí její otec odcestovat a požádá Shanu, aby místo
něj vyřídila pochůzku.
ISBN 978-80-269-1055-8

Cave, Nick
Smrt Zajdy Munroa

Překl. Marková, Michala, Praha: Argo,
2019, 240 s., flexovazba, 298 Kč
O tomto Caveově hitu napsal Irvine
Welsh: „Kdyby orgasmy byly malé
smrti, tak by nám bylo hned jasné, na
co hlavní hrdina této knihy sejde ze
světa. Smíchejte McCarthyho, Kafku

Coler, Hannah
Cambridge 5 – Čas zrádců

Colin, Jerome
Bitevní pole

Brno: Host, 2019, 180 s., váz.
Puberta… očima rodičů S dětmi je ta
potíž, že rostou. Jednoho krásného
dne začnou bez varování práskat
dveřmi, nosit špatné známky a vyjadřovat se nanejvýš mručením.
ISBN 978-80-7577-809-3

Feeney, Alice
Občas lžu

Překl. Chodilová, Dana, Ostrava:
Domino, 2019, 288 s., váz. 349 Kč
Amber je upoutána na nemocniční lůžko. Nemůže se hýbat. Nemůže mluvit.
Dokonce ani nedokáže otevřít oči. Ze
všech smyslů jako by jí zbyl jediný: sluch.
ISBN 978-80-7498-316-0

Ferrante, Elena
Dny opuštění

Praha: Prostor, 2019, 232 s., brož.
Olgu, spisovatelku žijící v Turíně, která
se vzdala své kariéry ve prospěch
rodiny, opustí zdánlivě bezdůvodně
manžel. Elena Ferrante je pseudonym
spisovatelky (nebo spisovatele?)
z Neapole. Nikdo její (jeho?) pravou
totožnost nezná.
ISBN 978-80-7260-418-0

Fitzgerald, Francis Scott
Velký Gatsby

Překl. Pokorný, Martin, Praha: Odeon,
2019, 2. vyd., 160 s., váz. 269 Kč
Velký Gatsby – jedno z nejznámějších
děl moderní americké literatury – má
roku 2013 hned dve premiéry: dílo
vychází v novém, moderním překladu
Martina Pokorného a do kin přichází
hvězdná filmová adaptace.
ISBN 978-80-207-1885-3

Hrochová, Petra Macková
Psí tinder

Praha: XYZ, 2019, 280 s., váz. 289 Kč
Příhody buldočka Evžena a jeho
atraktivní lidské paničky.
ISBN 978-80-7597-377-1

Jareš, Vítězslav
Zavěšená pizza

Brno: Moba, 2019, 320 s., váz.
Osud si najde každého, pak už jen
stačí postavit se mu tváří v tvář.
Hlavní hrdiny spojí „zavěšená pizza“,
důkaz, že v lidech zůstává stále něco
dobrého a chtějí si dělat radost.
ISBN 978-80-243-8645-4

Jones, Amo
Koruna nenávisti

Překl. Heitelová, Renata, Praha:
Baronet, 2019, 184 s., váz. 249 Kč
Někdo by řekl, že jako dcera současného prezidenta USA mám skvělý
život. Jenomže já sním o obyčejném
životě, v němž bych nebyla nucena
provdat se za nejděsivějšího muže, co
jsem kdy potkala.
ISBN 978-80-269-1052-7
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Jonesová, Tayari
Jedno manželství

Překl. Schormová, Františka Zezuláková, Praha: Vyšehrad, 2019, 280 s.,
váz. 299 Kč
Láska přes vězeňskou mříž. Co udělá
s mladým manželstvím justiční omyl?
Není to tak dlouho, co se Roy a Celestial vzali. Oba jsou mladí a mají
před sebou slibnou budoucnost.
ISBN 978-80-7601-091-8

Kars, Ota
Spratci

Praha: Mladá fronta, 2019, 232 s., váz.
Kniha Spratci je o tom, že dobrá parta je základ. Základ všech problémů.
Děj se odehrává především v letech
osmdesátých a na začátku let devadesátých. Je to akční, živočišný příběh.
ISBN 978-80-204-5236-8

Kawaguchi, Toshikazu
Než vystydne káva

Sedmdesátiletý Cesare Annuziata,
starý bručoun, sobec a cynik, po smrti své ženy žije sám v bytě v jednom
neapolském činžovním domě. S lidmi
dobře nevychází, se svými dětmi si
moc nerozumí, ale jedno mu nikdo
neupře: nakažlivý smysl pro humor.
ISBN 978-80-7601-097-0

Merullo, Roland
Radost z obyčejnosti. Prázdniny
papeže s dalajlámou.

Brno: Jota, 2019, 328 s., váz. 198 Kč
Hravý, pozitivní román Rolanda Merulla předkládá bizarní situaci – dva
nejsvětější muži na světě se setkají ve
Vatikánu a zjistí, že by si potřebovali
dopřát krátkou – neoficiální! – dovolenou.
ISBN 978-80-756-5443-4

Moorcroftová, Sue
Léto v Itálii

Překl. Barešová, Ivona, Zlín: Kniha
Zlín, 2019, 192 s., váz. 299 Kč
Pokud byste měli možnost vrátit se
zpět v minulosti, využili byste ji?
ISBN 978-80-7473-769-5

Praha: Fortuna Libri, 2019, 352 s., váz.
Co byste udělali, kdybyste dostali
druhou šanci? Když Sofii po dlouhé
nemoci zemře otec, rozhodne se podívat na svět novýma očima.
ISBN 978-80-7546-205-3

Konečná, Lucie
Vířivka

Paigeová, Laurelin
Hudson. Fixed (4. díl)

Körnerová, Hana Marie
Děkuji, sestřičko…

Palán, Aleš
Miss exitus

Praha: Motto, 2019, 136 s., váz.
229 Kč
Helena se vrací po dvanácti letech
z vězení. Začíná znovu od nuly a žije
ze dne na den. Pronajme si garsonku
s vířivkou uprostřed pokoje, najde si
práci, přítele… Postupně zjišťuje, že
se zase dokáže radovat.
ISBN 978-80-267-1458-3

Praha: Ikar, 2019, 296 s., váz. 209 Kč
Pokračování křehkého osudu mladé
sestřičky, který se odehrává v sedmdesátých letech minulého století
v prostředí, které upřímným citům
právě nepřálo. Příběh o tom, jak si
poradit se životem bez cizí pomoci.
ISBN 978-80-249-3776-2

Lehečková, Hana;
Dolejší, Ondřej
Svatá hlava

Praha: Vyšehrad, 2019, 224 s., váz.
249 Kč
Než spasíš svět, zachraň sám sebe.
Nemá tátu, nemá práci, nemá přátele, v malé pohraniční vsi poznává
krušný rodinný život v dluzích, šikanu, výsměch okolí, domácí násilí.
ISBN 978-80-7601-101-4

London, Jack;
Olšovská, Dana
Bílý tesák A1/A2

Překl. Čuma, Aleš, Brno: Edika, 2019,
80 s., brož. 199 Kč
Příběh o vlkovi, v jehož žilách koluje
psí krev, je zpracován pro začínající
čtenáře.
ISBN 978-80-266-1409-8

March, Mia
Hledám Colina Firtha

Praha: XYZ, 2019, 312 s., váz. 349 Kč
V městečku Boothbay Harbor se potkávají tři ženy, které spojuje víc než
obdiv ke Colinu Firthovi.
ISBN 978-80-7597-353-5

Marone, Lorenzo
Pokušení být šťastní

Praha: Vyšehrad, 2019, 224 s., váz.
289 Kč

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 408 s., váz. 359 Kč
Hudson má peníze i moc a neexistuje téměř nic, po čem by toužil, ale
nemohl to mít. Až na jedno…Hudson nikdy nebyl zamilovaný. Ve své
dysfunkční rodině se s láskou takřka
nesetkal.
ISBN 978-80-249-3810-3

Praha: Prostor, 2019, 232 s., brož.
Ema, pracovnice domácího hospicu,
který poskytuje péči umírajícím klientům v jejich domovech, zažívá během
jediného dne několik zásadních životních zvratů.
ISBN 978-80-7260-412-8

Parker, Miriam
Srdce mezi vinicemi

Praha: Fortuna Libri, 2019, 304 s., váz.
Třicetiletá Hannah má před promocí
na ekonomické škole v Berkeley
v Kalifornii. Čeká ji vysněná budoucnost – slibná kariéra v New Yorku
v prosperující firmě, skvělé finanční
ohodnocení a společný život s partnerem Ethanem.
ISBN 978-80-7546-208-4

Preston, Douglas;
Child, Lincoln
Faraonova šifra

Překl. Kordíková, Jana, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 296 s., váz. 299 Kč
Na konci dobrodružné cesty čeká
poklad. Nebo smrt…Smrtelně nemocnému Gideonu Crewovi se krátí
čas, lékař mu dává nejvýš dva měsíce
života a doporučí mu, aby si z nich
užil každou minutu, každý okamžik.
ISBN 978-80-7595-176-2

Printzac, Julie
Ženy v poklusu

Překl. Pflimpflová, Alexandra, Praha:
Ikar, 2019, 1. vyd., 248 s., váz. 259 Kč
Justine je stejně jako mnoho jejích stejně starých kamarádek neustále v běhu,
hektický život v Paříži, práce i malá
dcerka ji vytěžují na maximum. Je rozvedená a na hledání vztahu nemá čas.
ISBN 978-80-249-3818-9

bibliografie
Probstová, Jennifer
Hledání vytouženého dne

Překl. Teodosijevová, Kateřina,
Praha: Ikar, 2019, 320 s., váz.
Kate Seymourová vlastní velmi
úspěšnou seznamovací agenturu
a nadto má zvláštní dar vycítit,
kdy se ve vzduchu vznáší skutečná
láska. To jí ale v nejmenším nepomůže, když do agentury vtrhne
rozezlený (ale zatraceně sexy)
právník.
ISBN 978-80-249-2803-6

Putneyová, Mary Jo
Dáma s tajemstvím

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2019, 336 s., váz.
Když Alexanderu Randallovi přijde
dopis od jeho strýce, hraběte z Daventry, v němž mu oznamuje, že je
jeho jediným dědicem, a měl by se
proto vrátit z armády na hrabství
a najít pro sebe vhodnou nevěstu,
je to pro mladého lorda velké překvapení.
ISBN 978-80-249-2725-1

Renshawová, Winter
PS: Nesnáším tě

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019,
1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Když se Isaiah, voják, který se právě
chystá na novou zahraniční misi,
jednoho dne ráno zastaví v kavárně
na snídani, netuší, že mu servírka Maritza změní život.
ISBN 978-80-7593-055-2

Rowellová, Rainbow
Fangirl

Praha: Yoli, 2019, 456 s., brož.
Ačkoli jsou až na fyzickou podobu
každá úplně jiná, Cath odjakživa
sdílela se svým dvojčetem Wren
všechno. Jenomže teď obě nastupují
na vysokou školu a Wren poprvé
nechala Cath na holičkách.
ISBN 978-80-87543-44-3

Setterwallová, Carolina
Doufejme v to nejlepší

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 328 s., váz.
369 Kč
Když mu přeje dobrou noc, netuší,
že je to naposledy. Nejspíš by do
svých slov vložila víc energie. Ani on
ji nezastaví, když ji vidí odcházet.
Místo toho upřeně sleduje obrazovku
počítače.
ISBN 978-80-7473-767-1

Shen, L. J.
Barva půlnoci

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2019, 400 s., váz. 299 Kč
Indigo Bellamyová je pro svou novou
práci jako stvořená. Je zodpovědná,
optimistická, nevinná. Mělo jí dojít,
že práce osobní asistentky slavného
rockera nebude procházka růžovým
sadem.
ISBN 978-80-269-1058-9

Skočílková, Mirka
Violka

Praha: Ikar, 2019, 1. vyd., 432 s.,
váz. 299 Kč
Marika je samostatná mladá žena,
která se nechce vázat, a aby si udělala
v životě pořádek, rozhodne se odletět na Nový Zéland. Její plány zhatí
tragická smrt její sestry Violy a jejího
manžela – Marika se najednou musí
postarat o neteř.
ISBN 978-80-249-3820-2

z n o v i n e k k 6 . 5 . 2 0 19 3 9 5 t i t u l ů
Stamm, Peter
Jemná lhostejnost světa

Praha: Plus, 2019, 120 s., váz. 229 Kč
Stárnoucí spisovatel pozve na schůzku mladou ženu. Během procházky
po Stockholmu jí vypráví o ženě, kterou před dvaceti lety miloval a které
se Lena nesmírně podobá, vlastně je
úplně stejná jako ona.
ISBN 978-80-259-1069-6

Stevensová, Amanda
Království

Překl. Klásková, Věra, Praha: Ikar,
2019, 2. vyd., 360 s., váz. 379 Kč
Amelia Grayová obnovuje staré
hřbitovy a píše blog o všem, co souvisí
s tradicí pohřbívání na americkém
Jihu. Kromě toho má také schopnost
vidět duchy, o čemž však – na rozdíl od
těch prvních dvou věcí – málokdo ví.
ISBN 978-80-249-3758-8

Strandberg, Mats
Domov

Brno: Host, 2019, 342 s., váz.
Joel se vrací na maloměsto, kde vyrostl. Okolnosti ho donutily začít se
starat o svou matku Moniku, kterou
se rozhodne umístit do domova
Tallskuggan, určeného pro pacienty
trpící stařeckou demencí.
ISBN 978-80-7577-755-3

Toddová, Anna
Polibek. After (1. díl)

Překl. Jašová, Jana, Praha: Yoli, 2019,
2. vyd., 536 s., brož. 359 Kč
…můj život a moje srdce už nikdy
nebudou stejné. Potom, co do nich
narazil Hardin, už ne. Tessa má
všechno – žije v láskyplném prostředí
s chápající matkou a má kluka svých
snů, laskavého, milého, kterého jí
závidí všechny kamarádky.
ISBN 978-80-7617-376-7

Vajsejtlová, Barbora
Mami, přidej!

Praha: Motto, 2019, 360 s., váz. 349 Kč
Je jí skoro čtyřicet, má dvě děti, lehkou
nadváhu, práci, kterou nenávidí, a pocit,
že se s tím nedá vůbec nic dělat (tedy ne
s těmi dětmi). Ženy v jejím okolí jsou na
tom podobně, i když každá z nich pojímá mateřství jiným způsobem.
ISBN 978-80-267-1455-2

Vavřík, Jan
Případ Kláry P.

Praha: Olympia, 2019, 256 s., váz.
Psycholog František Langmaier plánuje, že konečně pověsí své řemeslo
na hřebík. Tráví čas se synem a vnukem v Británii. Ovšem to by se nesměla ozvat Kristýna, jeho osudová
pacientka. Požádá jej, aby se vrátil do
vlasti a pomohl její přítelkyni.
ISBN 978-80-7376-551-4

Zúniga, Diego
Mlha nad Iquique

Praha: Prostor, 2019, 128 s., váz.
Kniha vypráví o nefungující rodině
z pohledu mladého chlapce, studenta
žurnalistiky, vyrůstajícího s rozvedenou matkou v chudých poměrech.
ISBN 978-80-7260-416-6

ROZH OVO RY
Ščeblykin, Kirill;
M. Šimečka, Martin;
Zajíček, Filip
Jsme jako oni. Rozhovor s Martinem M. Šimečkou o liberálech,
pokrytcích a fašistech

Praha: Paseka, 2019, 256 s., váz.
Nad tématy naší současnosti a minulosti se setkávají dvě generace novinářů: česko-slovenský intelektuál,
jehož formovalo dětství a mládí v disentu spolu s listopadovým angažmá,
a nadějní žurnalisté, narození do
svobodné společnosti.
ISBN 978-80-7432-959-3

SCI-FI, FANTASY
Barrows, Eddy; Romita, John;
Williams, Robert
Sebevražedný oddíl 3: Vypálit
do základů
Překl. Antonín, Martin D., Praha:
BB art, 2019, 1. vyd., 160 s., brož.
299 Kč
Hluboko uvnitř světa hoří skrytý
plamen – pekelná výheň spalující
nenávisti a touhy po pomstě, která
pohltí vše, čeho se dotkne.
ISBN 978-80-7595-178-6

Dunne, Rachel
Kosti světa

Překl. Boček, Martin, Praha: Talpress,
2019, 512 s., brož. 459 Kč
Na nebesích se schyluje k válce mezi
božskými Rodiči a jejich zapuzenými dětmi, Dvojčaty. K válce, která
ohrožuje celou Fiateru. A prohnaný
kněz Joros je odhodlaný z celé situace
vytěžit pro sebe co nejvíc.
ISBN 978-80-7197-708-7

Flanagan, John
Hraničářův učeň – Kniha pátá –
Výkupné za Eraka

Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2019, 436 s., váz. 399 Kč
Skandijský oberjarl Erak je zajat v pouštní zemi Aridě. Pátá kniha příběhů
o hraničáři Willovi a jeho přátelích
ISBN 978-80-252-4595-8

Flanagan, John
Hraničářův učeň – Kniha šestá –
Čaroděj na severu

Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2019, 312 s., váz. 349 Kč
Will, nyní už plnohodnotný hraničář,
se spolu s kurýrkou Alyss ocitne ve
víru nového dobrodružství, které je
oba zavede do odlehlého léna daleko
na severu.
ISBN 978-80-252-4596-5

Gibson, William
Jak vypálit Chrome

Překl. Rauvolf, Josef, Praha: Laser,
2019, 264 s., brož. 209 Kč
Temná vize počítačových kovbojů,
biologicky zdokonalených vojáků
štěstí a hi–techových jedinců vyřazených z normálního života získala
Williamu Gibsonovi nebývalou
chválu. Obsahem této sbírky jsou
jeho nejlepší povídky a příběhy z oblasti fikce.
ISBN 978-80-7617-383-5

Harknessová, Deborah
Čas čarodějnic. Čas čarodějnic
(1. díl)

Překl. Neradová, Martina, Praha:
Laser, 2019, 2. vyd., 544 s., brož.
399 Kč
Historička a čarodějnice Diana Bishopová celý svůj život odmítala své
nadpřirozené nadání. Očarovaný
alchymistický rukopis však do jejího
života vnese nevítaný příval magie
a najednou se o ni zajímají nejen čarodějnice, ale i démoni a upíři.
ISBN 978-80-7617-233-3
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Hearne, Kevin
Praštěný. Kroniky železného
druida (3. díl)

Překl. Ticler, Roman, Praha: Laser,
2019, 2. vyd., 304 s., brož. 299 Kč
Thór, severský hromovládce, je víc
než jen chvastoun a surovec – zničil
nespočet životů a zavraždil spoustu
nevinných. Vikinský upír Leif Helgarson je po staletích čekání připraven
se mu pomstít.
ISBN 978-80-7617-374-3

Chima, Cinda Williams
Síla stínů (Sedmiříší v troskách 2)
Praha: Slovart, 2019, 440 s., brož.
349 Kč
Vzrušující příběh o nezměrné ceně,
jež se platí za válku, lákadle temné
magie a dvou charakterních postavách, z nichž události činí protivníky,
ale které jsou k sobě navzdory všemu, co mohou ztratit, přitahovány.
ISBN 978-80-7529-694-8

Juráčková, Lenka;
Kučerovský, Tomáš
Propast

Praha: Paseka, 2019, 80 s., váz.
O Vracovských jeskyních se toho moc
neví. Ani na dno nejhlubší propasti
se nikdo ještě nepodíval – ti, kdo se
o to pokusili, přišli o rozum, nebo se
už nevrátili.
ISBN 978-80-7432-952-4

Long, Nathan
Z krve zrozená

Překl. Machačová, Olga; Machačová,
Magdalena, Praha: Polaris, 2019,
304 s., brož. 339 Kč
Nedobrovolná upírka Ulrika Magdovna se snaží udržet svou žízeň po
krvi na uzdě. Coven upírů jí pro její
vlastní ochranu i dobro ostatních
poskytne útočiště, kde se může
v klidu a bezpečí přizpůsobit životu
v temnotách.
ISBN 978-80-7332-410-0

Lu, Marie
Wildcard

Překl. Miketová, Petra, Praha: CooBoo, 2019, 320 s., váz. 349 Kč
Přišel čas odvety. Vraťte se podruhé
do světa Warcrossu.
ISBN 978-80-7544-768-5

Newitzová, Annalee
Autonomie

Brno: Host, 2019, 330 s., brož.
Země, rok 2144. Vědkyně Jack, která
neuznává patenty a stala se lékovou pirátkou, cestuje světem v ponorce a považuje se za farmaceutického Robina
Hooda. Vyrábí levné léky pro chudé lidi,
kteří si je jinak nemohou dovolit.
ISBN 978-80-7577-815-4

Noviková, Naomi
Ve stínu Hvozdu

Překl. Žáček, Milan, Brno: Host,
2019, 488 s., brož. 399 Kč
Agnieszka miluje své domovské údolí,
klidnou vesnici, lesy a průzračnou
řeku. Ale na hranici stojí zlověstný
Hvozd plný zlomyslné moci, jehož
stín tíživě padá na její život.
ISBN 978-80-7577-701-0

Ohlssonová, Kristina
Kouzelné srdce. Cesta za
záchranou kamarádčina života
právě začíná…

Praha: Mladá fronta, 2019, 152 s., váz.
Jedenáctiletá Roberta se nejvíc kamarádí s Charlottou. Jenže Charlotte

je vážně nemocná. Potřebuje nové
srdce – a to co nejrychleji. Na aukci
objeví Roberta globus, který je prý
kouzelný.
ISBN 978-80-204-4567-4

Riggs, Ransom
Sirotčinec slečny Peregrinové:
Mapa dní

Překl. Grygová, Bronislava, Brno:
Jota, 2019, váz. 398 Kč
Poté co odvrátil obrovskou hrozbu,
která téměř zničila svět podivných,
se Jacob Portman vrací tam, kde jeho
příběh začal – na Floridu.
ISBN 978-80-7565-488-5

Sebastian, Laura
Princezna popela

Brno: CPress, 2019, 360 s., brož.
329 Kč
Theodosii bylo šest let, když do
země vtrhli nepřátelé a zavraždili
její matku, královnu ohně. Toho dne
Theodosia přišla nejen o svou rodinu
a říši, ale i jméno.
ISBN 978-80-264-2455-0

Smythe, James
Organon

Překl. Lexová, Alžběta, Brno: Host,
2019, 420 s., váz.
Rok 1997. Sedmnáctiletá Laura
Bowová vynalezla primitivní umělou
inteligenci — Organon, který má
zpočátku jen plnit roli vrby pro její
pubertální frustrace. Ale jak Laura
stárne, Organon stárne spolu s ní
a zná ji líp, než zná ona sebe samu.
ISBN 978-80-7577-797-3

Star Wars – Darth Maul – Syn
Dathomiru

Praha: Egmont, 2019, 200 s., váz.
499 Kč
Darth Maul, nadaný učedník sithského lorda Sidiouse, odhodlaně kráčí
po cestě temné strany Síly. Je tajnou
zbraní svého mistra, jenž splétá
složitou síť intrik s cílem oslabit řád
Jedi a vyčkává na příležitost zasadit
rozhodující úder.
ISBN 978-80-252-4524-8

Star Wars Encyklopedie stíhaček
a jiných plavidel
Brno: CPress, 2019, 208 s., váz. 490 Kč
Získejte více informací o smrtících stíhačkách, obrovských bitevních lodích,
spídrech, plavidlech nájemných lovců
a další známé Star Wars technice.
ISBN 978-80-264-2437-6

Taylorová, Laini
Múza nočních můr

Praha: CooBoo, 2019, 464 s., váz.
369 Kč
Sarai vysílala každou noc své můry
a myslela si, že už zná všechny hrůzy
světa. Mýlila se. Po tragédii ani Lazlo,
ani Sarai nejsou tím, čím byli dříve.
Jeden bůh, druhý duch.
ISBN 978-80-7544-754-8

TH R I LLE RY
Adolfsson, Maria
Velká chyba

Překl. Podhorná, Lucie, Praha: Argo,
2019, 432 s., váz. 398 Kč
Když se inspektorka Karen Eiken
Hornbyová ráno probudí s kolosální kocovinou a navíc v hotelové posteli vedle
svého šéfa, nemá radost ani z jednoho.
A ještě ke všemu se u ní doma v kuchyni
najde brutálně zavražděná žena.
ISBN 978-80-257-2728-7

bibliografie
Carpenterová, Emily
Tíha lží

Překl. Sajvera, David, Praha: XYZ,
2019, 384 s., váz. 369 Kč
Na první pohled se může zdát, že
Meg Ashleyová má všechno. Je
mladá, krásná a život plný večírků
jí financuje matka, zbožňovaná
autorka hororového románu Kotě.
Nic ale není takové, jak se na první
pohled zdá.
ISBN 978-80-7597-379-5

Dán, Dominik
Na podpatcích

Praha: Slovart, 2019, 280 s., váz.
329 Kč
Rok po vraždě Bosse se jeho kapitáni
rozhodli rozdělit si území Našeho
Města. Začali si závidět a navzájem
škodit. Vůči majitelům restaurací
a kaváren ve svém teritoriu uplatňovali praktiky daleko přesahující
hranice zákona.
ISBN 978-80-7529-775-4

Freeman, Brian
Vnitřní hlas. Frost Easton (2. díl)

Překl. Jirák, Jan, Praha: Kalibr, 2019,
1. vyd., 336 s., váz. 379 Kč
Sériový vrah omylem propuštěný na
svobodu se stává noční můrou pro
San Francisco – a smrtící výzvou pro
detektiva Frosta Eastona. Před čtyřmi
lety byl Rudy Cutter odsouzen za své
činy na doživotí.
ISBN 978-80-7617-330-9

Giébelová, Karine
Pouhý stín. Dokonalý život,
který se vteřinu po vteřině mění
v peklo na zemi
Brno: Jota, 2019, 440 s., váz.
Na začátku je banální historka.
Mladou ženu vracející se
z večírku k zaparkovanému autu
pronásleduje podivný vysoký muž
ukrytý pod černou kapucí. Na
opuštěné noční ulici působí jen
jako zlověstný stín.
ISBN 978-80-7565-444-1

Giolito, Malin Persson
Tekutý písek

Překl. Matochová, Helena, Praha: Kalibr, 2019, 2. vyd., 376 s., brož. 329 Kč
Osmnáctiletá Maja Norbergová, obyčejná dívka, výborná žačka a oblíbená kamarádka, se ze dne na den stala
nejnenáviděnější osobou ve Švédsku,
obviněnou z účasti na masakru na
střední škole a vraždy svého chlapce
a nejlepší přítelkyně.
ISBN 978-80-7617-310-1

Heath, Jack
Mrchožrout

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Kalibr, 2019, 1. vyd., 296 s., váz. 349 Kč
Pro fanoušky Dextera a Hannibala
Lectera je tu další temný hrdina, který
se vám dostane pod kůži! Cestou ze
školy se ztratí čtrnáctiletý chlapec.
Jeho zoufalá matka obdrží žádost
o výkupné. Hodiny tikají a policie
nemá žádná vodítka.
ISBN 978-80-7617-285-2

Loubiere, Sophie
Černý kafe

Překl. Dobiášová, Kristýna, Praha:
Motto, 2019, 496 s., váz. 369 Kč
Desmond se celý život snaží zapomenout na události léta 1966, kdy byl
jako dítě svědkem brutálního řádění
šíleného vraha.
ISBN 978-80-267-1451-4

Mayne, Andrew
Hračkář

Překl. Diestlerová, Petra, Praha: Kalibr, 2019, 1. vyd., 296 s., váz. 379 Kč
Profesor Theo Cray se kvůli podezřením, která ho obklopila po smrti jeho
někdejší studentky, a skandálním spekulacím poté, co byl zabit její vrah, se
nemůže vrátit ke svému univerzitnímu výzkumu.
ISBN 978-80-7617-355-2

Parsons, Tony
Spolek katů

Překl. Teličková, Michaela, Brno:
Moba, 2019, 384 s., váz. 349 Kč
Za horkých letních večerů londýnské
ulice brázdí skupina samozvaných
katů, která unáší zločince a popravuje
je oběšením.
ISBN 978-80-243-8632-4

Rankov, Pavol
Malá dunajská válka

Překl. Darovcová, Petra, Praha: Mladá fronta, 2019, 200 s., váz. 279 Kč
Snad už příští rok vypukne na jižním
Slovensku Malá dunajská válka. Do
konfliktu mezi slovenskou domobranou a velkomaďarskými separatisty
se zapojí také čeští dobrovolníci.
ISBN 978-80-204-5250-4

Rollins, James
Klíč soudného dne

Překl. Dušek, Zdík, Praha: BB art,
2019, 2. vyd., 384 s., váz. 349 Kč
Na Princetonské univerzitě umírá v laboratoři, kde se pracuje s nebezpečným biologickým materiálem, úspěšný
genetik. V římské bazilice sv. Petra je
nalezen mrtvý vatikánský archeolog.
ISBN 978-80-7595-180-9

Rubáš, Josef
Laila

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 504 s., váz.
349 Kč
Napínavý sci–fi thriller, který vás donutí k zamyšlení! Adam Baxa pracuje
jako elitní právník londýnské firmy.
Přesto má pocit, že v jeho perfektní
paměti je mezera. A v jeho životě ještě
větší. S Lailou se má všechno změnit.
ISBN 978-80-7473-770-1

V ZPOM Í N K Y
Ahmad, Rana
Ženám snít zakázáno – Můj útěk
ze Saúdské Arábie
Překl. Borufka, Sarah, Praha: Ikar,
2019, 304 s., váz. 299 Kč
Saúdská Arábie je hanbou lidstva
a peklem na zemi především pro
ženy. Ovládá ji šaríja a náboženská
policie. Jako desetiletá dívka musí
Rana poprvé schovat svou tvář pod
závoj a bez mužského doprovodu
nesmí na ulici.
ISBN 978-80-249-3777-9

Burian, Jan
Vichřice a bubliny

Praha: Galén, 2019, 219 s., váz. 290 Kč
„Narodil jsem se v polovině minulého
století. Prožil jsem obyčejné dětství
v hradčanském bytě mých dost
neobyčejných rodičů – otec byl divadelník, hudební skladatel, ale také
básník, spisovatel a ředitel divadla.“
ISBN 978-80-7492-412-5

Kaprálová, Dora
Berlínský zápisník

Brno: Druhé město, 2019, 176 s.,
brož. 249 Kč

z n o v i n e k k 6 . 5 . 2 0 19 3 9 5 t i t u l ů
Berlínský zápisník je čtení bez patosu, zato poetické i humorné, přičemž
nikterak nepomíjí hloubku, složitost
a také smutek světa, spjatý s živou
dychtivostí po dalším setkání.
ISBN 978-80-7227-417-8

Kopta, Václav
Prodloužená jízda

Praha: Motto, 2019, 128 s., váz. 199 Kč
Známý český herec Václav Kopta
s lehkostí a nadhledem vzpomíná na
vlastní dospívání a na příhody z branže i rodinného života.
ISBN 978-80-267-1444-6

Scott, Jurek
Na sever. Jak jsem našel svou
cestu na Appalačské stezce

Praha: Mladá fronta, 2019, 280 s., váz.
Scott Jurek, živoucí legenda amerického i světového ultramaratonu,
se rozhodl pokusit se o nejrychlejší
zdolání „Zeleného tunelu“, 3500
kilometrů dlouhé Appalačské stezky
vedoucí z „hlubokého jihu“ Georgie
až do Nové Anglie.
ISBN 978-80-204-4998-6

literatura pro
děti a mládež
BÁJE A POVĚSTI
Slušný, Jaromír
Nejkrásnější řecké báje a pověsti
Praha: XYZ, 2019, 328 s., váz. 349 Kč
Vstupte do světa olympských bohů,
jimž vládne záletný Zeus a jeho žárlivá manželka Héra, sledujte životní
pouť nejslavnějšího řeckého hrdiny
Hérakla, spolu s Théseem se vydejte
do Mínotaurova labyrintu a s Perseem pro hlavu Medusy.
ISBN 978-80-7597-371-9

DOBRODRUŽSTVÍ
Agot, Patrick M.
Příběhy z amazonského pralesa

Překl. Roch, Pavla Le, Praha: Portál ,
2019, 48 s., váz. 249 Kč
V amazonském pralese je živo. Ať už
je to volba krále pralesa, holý boj o život nebo hledání pokladů, pořád se
něco děje. Vydejte se za dobrodružstvím, poznáním i legrací!
ISBN 978-80-262-1471-7

Cantini, Barbara
Mortina a přízračný kamarád

Praha: Egmont, 2019, 48 s., váz.
199 Kč
Kdo je ten záhadný přízračný kluk,
který se snaží dostat do Vily Rozvalinky v předvečer pochmurné oslavy
Předminulého Silvestra?
ISBN 978-80-252-4584-2

Csurma, Ladislav
Velké dobrodružství malého
pejska

Brno: CPress, 2019, 64 s., váz.
269 Kč
Malá Lara je štěňátko. Roztomilé
a hodné. Ale i na malá a roztomilá
zvířátka čeká v životě nejedna velká
zkouška. A tak se malá Lara setká
s nebezpečím i strachem.
ISBN 978-80-264-2459-8

Foglar, Jaroslav
Záhada hlavolamu

Praha: Albatros, 2019, 320 s., váz.
349 Kč
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V temných Stínadlech se cosi dalo do
pohybu! Klub Rychlých šípů – Mirek
Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer,
Červenáček a Rychlonožka – u toho
nesmí chybět! Stínadlům totiž vládne
drsná parta Vontů.
ISBN 978-80-00-05417-9

Fossová, Astrid
Sestry ze Sněhového království.
Zamrzlá duha

Praha: Mladá fronta, 2019, 120 s., váz.
Kouzelné schopnosti sester ze sněhového království neustále sílí. Každým
dnem roste ale také moc Čarodějnice
stínů. Pátrání po Proměnlivých světlech je závod s časem…
ISBN 978-80-204-4949-8

Chalupa, Jiří
Agent v kapse – Tajná mise

Praha: Edice ČT, 2019, 144 s., váz.
299 Kč
Pět kamarádů kromě přátelství spojuje i kouzelná figurka Agenta. V každé
kapitole čelí jedno z dětí nebezpečí,
ale naštěstí je tu Agent a nabídne
různé varianty řešení.
ISBN 978-80-7448-084-3

Krolupperová, Daniela
Policejní křeček

Praha: Albatros, 2019, 2. vyd., 60 s.,
váz. 199 Kč
Pes ve službách zákona dnes nikoho
nepřekvapí. Ale policejní křeček?
A opravdu jeden takový existuje!
Jmenuje se Bruno a žije v teráriu
u druháka Jirky.
ISBN 978-80-00-05435-3

Ransome, Arthur
Klub Lysek

Praha: Albatros, 2019, 344 s., váz.
299 Kč
Dva naši známí hrdinové – sourozenci
Dick a Dorotka Callumovi – vyrazí o velikonočních prázdninách do Norfolku
na východě Anglie. Ve spletité síti řek
a kanálů se chtějí naučit plachtit stejně
tak dobře jako Vlaštovky a Amazonky.
ISBN 978-80-00-05419-3

Whiteová, Kiersten
Vzestup

Praha: CooBoo, 2019, 384 s., brož.
349 Kč
Lada Dracula nemá žádné spojence.
A musí spoléhat pouze sama na sebe.
A tak ve snaze získat valašský trůn pustoší jedno město za druhým, stává se
stále nemilosrdnější a nemilosrdnější.
ISBN 978-80-7544-751-7

E NC YK LO PE D IE
Traini, Agostino
Povolání a řemesla

Praha: Fragment, 2019, 80 s., váz.
299 Kč
Už se tě někdo zeptal, čím chceš
být, až vyrosteš? Na světě je spousta
zajímavých povolání a řemesel, ze
kterých můžeš vybírat. Průvodci touto knihou, učitelé Albert a Diana, ti
o nich moc rádi povypráví.
ISBN 978-80-253-4093-6

H RY
Hledej a najdi – Když mám
volno. Spousta zábavných
a zajímavých detailů!

Říčany: Junior, 2019, 32 s., váz.
S knížkou ze série Hledej a najdi,
se dokážeš bavit dlouhé hodiny.
Můžeš v každé scéně hledat žertující

vtipálky, zajímavá zvířata a neobvyklé
předměty. Porozhlédni se i po dalších
zábavných drobnostech, kterých je
v každém obrázku celá řada.
ISBN 978-80-7267-663-7

Hledej a najdi – Světová
velkoměsta. Spousta zábavných
a zajímavých detailů!
Říčany: Junior, 2019, 32 s., váz.
Navštívil jsi už naše hlavní město
Prahu? Co tě zaujalo nejvíc? V naší
knížce ze série Hledej a najdi navštívíš i další světová velkoměsta.
ISBN 978-80-7267-662-0

Lego Star Wars Dobrodružství
Stormtrooperů

Praha: CPress, 2019, 32 s., brož.
199 Kč
Taky jste si vždycky představovali,
jaké by to bylo stát se stormtrooperem ve světě LEGO® Star Wars™?
Teď máte šanci si to vyzkoušet!
Sestavte minifigurku, vyřešte úkoly,
přečtěte si komiks.
ISBN 978-80-264-2392-8

Strouhal, Josef
Hádej, hádej, hadači

Praha: Albatros, 2019, 168 s., váz.
199 Kč
Knížka z legendární edice OKO obsahuje téměř 200 vybraných hádanek,
kreslených a jiných úloh a úkolů
z matematiky, které zábavným způsobem bystří vtip a úsudek.
ISBN 978-80-00-05425-4

Vejsadová, Jana
Mozkohrátky. Trénink paměti
nejen pro děti

Brno: BizBooks, 2019, 176 s., brož.
299 Kč
Hra je zábava. A zábavné můžou být
i hry s pamětí. V knize „mozkohrátek“
najdete hrátky s pamětí pro celou
rodinu v různých stupních obtížnosti.
Můžete se s nimi bavit společně
s dětmi.
ISBN 978-80-265-0854-0

LE PO R E L A
Lockerová, Jiřina
Na dvorku

Praha: Fragment, 2019, 16 s.,
leporela, 89 Kč
Klasické leporelo pro nejmenší se 16
půvabnými obrázky, jež děti naučí
bezpečně rozeznávat nejznámější zvířátka, která se na venkově vyskytují.
ISBN 978-80-253-4114-8

Müller, Ondřej
Jedeme, jedeme

Praha: Albatros, 2019, 3. vyd.,
leporela, 99 Kč
Seznamte své děti se vším, co se týká
cestování, ať už jde o auta a jízdu po
silnici, cestu tramvají, vlakem, lodí
či autobusem. Vyprávějte si s dětmi
a najděte, co je ukryto v obrázcích.
Humorné leporelo pro nejmenší
čtenáře.
ISBN 978-80-00-05441-4

Pechová, Ladislava;
Svěrák, Zdeněk
Mravenčí ukolébavka

Praha: Fragment, 2019, 16 s.,
leporela, 89 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
s motivem známé písničky od Zdeňka
Svěráka a plné veselých obrázků, potěší všechny malé děti i jejich rodiče.
ISBN 978-80-253-4115-5

bibliografie
Petiška, Eduard
Krtek a kalhotky

Praha: Pikola, 2019, 9. vyd., 12 s.,
lepor., 99 Kč
Krtek a jeho kamarádi – zajíček, medvěd, myška a žabka, prožívají velká
dobrodružství v lese, na louce a ve
vodě. Leporelo je určeno nejmenším
dětem od 2 let.
ISBN 978-80-7617-326-2

Požárník Sam – Les v ohrožení

Praha: Egmont, 2019, 18 s., 189 Kč
Jupiter je chloubou hasičského sboru
v Pontypandy. Bude však připraven
bleskově zasáhnout ve chvíli, kdy
vzplane místní les? Připojte se k požárníkům při tomto napínavém zásahu a pomozte jim s hašením! Určitě
vás to bude bavit!
ISBN 978-80-252-4540-8

Požárník Sam – Požár vodojemu

Praha: Egmont, 2019, 18 s., 189 Kč
Nastala chvíle, kdy mělo být slavnostně otevřeno nové nádraží, a všichni
se těšili, až spatří Letce z Pontypandy.
Pak však došlo k nehodě, která mohla
být pro novou lokomotivu velmi
nebezpečná.
ISBN 978-80-252-4541-5

Požárník Sam – Vodní dobrodružství

Praha: Egmont, 2019, 18 s., 189 Kč
Záchranný člun Neptun je vždy připraven vrhnout se do mořských vln
pomáhat potřebným! Uspěje však
i v případě, kdy se nedaleko pobřeží
objeví velryba, která působí všemožné potíže?
ISBN 978-80-252-4543-9

Richter-Magnuszewska, Jola
Rok na trhu

Brno: Host, 2019, 28 s., váz.
Velkoformátové leporelo ve stylu oblíbeného Roku v lese dětem tentokrát
představí barvitý život prodejců na
trhu a jejich zákazníků.
ISBN 978-80-7577-816-1

Zvířátka v přírodě

Praha: Fragment, 2019, 16 s.,
leporela, 89 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
s veselými obrázky zvířátek, které žijí
v přírodě.
ISBN 978-80-253-4116-2

PO E Z I E
Lukešová, Milena
Holčička a déšť

Praha: Albatros, 2019, 32 s., váz.
269 Kč
Poetická knížka, mnohokrát oceněná
a přeložená do mnoha jazyků, doprovázená celostránkovými barevnými
ilustracemi, vypráví o holčičce, která
chtěla na ulici někoho potkat a jednoho letního dne potkala zosobněný
déšť.
ISBN 978-80-00-05427-8

Stará, Ester
Ó, ó, ó, vajíčko!

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2019,
1. vyd., 80 s., váz. 398 Kč
Veršovaný příběh z hmyzí říše Ó, ó,
ó, vajíčko! je vyprávěním o velké lásce
a odhodlání. Houseňák Pepík putuje
za svou vyvolenou a nic ho nezastaví.
Inspirací pro jednotlivé postavy byli
skuteční brouci, včely, larvy a zejména motýli.
ISBN 978-80-88268-14-7

z n o v i n e k k 6 . 5 . 2 0 19 3 9 5 t i t u l ů
PO HÁD K Y
Bolliger, Max
Slavnost obrů

Praha: Albatros, 2019, 32 s., váz.
249 Kč
V zemi obrů žijí spolu velký a malý
obr. Když jim sova doručí pozvánku
na slavnost, velký se hned chystá
na cestu. A malý nedá jinak, než že
půjde s ním.
ISBN 978-80-00-05433-9

Erben, Karel Jaromír
Erbenovy pohádky

Praha: Artur, 2019, 1. vyd., váz.
280 Kč
Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, Zlatovláska,
Hrnečku, vař!, Otesánek a další příběhy, které do zlatého fondu českých
pohádek Erben uložil, nabízí knížka
pro nejmenší čtenáře s ilustracemi
Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-7483-102-7

Julian, Gough
(Ne)přítel ve větvích. Brumla
a Remcík (2. díl)

Překl. Vrbová, Anna, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 112 s., váz. 199 Kč
Dobrosrdečná a věčně optimistická
medvědice Brumla a škarohlídský
králík Remcík jsou opět tady a s nimi
spousta legrace! Když přichází opravdové jaro, dovede být pěkně hlučné.
Nebo ne?
ISBN 978-80-7617-209-8

Klitzing, Maren von
Rozpustilé pohádkohrátky

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2019, 88 s., 249 Kč
Kniha veselých, leckdy až praštěných
pohádek, ve které si počtete, s níž si
pohrajete a zažijete kopec zábavy!
Nabízí totiž spoustu možností jak
z pasivního předčítání vytvořit hru,
díky níž děti rozvinou svůj postřeh.
ISBN 978-80-253-4095-0

Macourek, Miloš
Jakub a dvě stě dědečků

Praha: Albatros, 2019, 96 s., váz.
229 Kč
Jak to bylo s chlapcem, který si
zasadil dědečka a na keři mu jich
pak vyrostlo dvě stě? A co se stalo
s dívenkou, kterou cucavé bonbony
oloupily o zuby?
ISBN 978-80-00-05428-5

Meadowsová, Daisy
Kamarádky kouzelných zvířátek
5: Ušmudlaná neplecha Olívie
Ždibáčkové

Brno: CPress, 2019, 112 s., váz. 199 Kč
Když se Jola a Lilka ocitnou v lese
Přátelství tentokrát, zlá čarodějnice Grizelda začaruje malou křeččí
holčičku Olívii Ždibáčkovou tak, aby
si o sobě myslela, že je nepořádná
příšerka – stejně jako Grizeldini noví
pomocníci!
ISBN 978-80-264-2466-6

Medvídek Pú – Den s Púem

Praha: Egmont, 2019, 18 s., 189 Kč
Přečtěte si, jak vypadá den Medvídka
Pú ve Stokorcovém lese.
ISBN 978-80-252-4469-2

Otčenášek, Jaroslav
České lidové pohádky I – Zvířecí
Pohádky a bajky
Praha: Vyšehrad, 2019, 440 s., váz.
399 Kč

První svazek plánované devítisvazkové edice, která se snaží splatit dlouhodobý dluh české folkloristiky.
ISBN 978-80-7601-098-7

Reschová, Stanislava
Mravenečkova dobrodružství

Praha: Portál, 2019, 64 s., váz.
199 Kč
Mraveneček se opět vydává na cestu.
Tentokrát je to ale cesta opravdu
dobrodružná! Mraveneček musí
zachránit svého zraněného strýčka,
který se vydal na průzkum až k dalekému řepnému poli....
ISBN 978-80-262-1463-2

Rodari, Gianni
Pohádky po telefonu

Praha: Albatros, 2019, 144 s., váz.
249 Kč
Byl jednou jeden pan Bianchi.
Trávil hodně času na cestách, ale
každý večer volal své dcerce a po
telefonu jí vyprávěl jednu pohádku.
Ale jakou!
ISBN 978-80-00-05430-8

Spyriová, Johanna
Heidi, děvčátko z hor

Praha: Albatros, 2019, 168 s., váz.
269 Kč
Heidi je sirotek, o kterého se nemá
kdo starat, a tak ji pošlou k mrzutému
dědečkovi do hor. Oba k sobě ale postupem času najdou cestu a vytvoří
se mezi nimi silné pouto.
ISBN 978-80-00-05426-1

Sykesová, Julie
Šarlota a Jiskra. Akademie
jednorožců (2. díl)

Překl. Králová, Anna, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 112 s., váz. 159 Kč
Šarlota a její jednorožec Jiskra jsou
plní elánu a nezkazí žádnou legraci.
Když ale náhle udeří velké mrazy
a kouzelné Třpytivé jezero začíná
zamrzat, jejich společný pobyt na
Akademii jednorožců je ohrožen!
ISBN 978-80-7617-307-1

Wechterowicz, Przemysław
Nerozluční přátelé

Brno: Host, 2019, 1. vyd., 32 s., váz.
299 Kč
Příběh neobyčejného přátelství Králíčka a Sovičky s půvabnými ilustracemi od autorky Roku v lese. V tichém
koutku jednoho údolí žijí dvě rodiny.
V kořenech stařičkého dubu mají
svou noru králíci a vysoko v koruně
hnízdí sovy.
ISBN 978-80-7577-822-2

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
1000 slov – Příroda

Překl. Kyslíková, Kateřina, Praha:
Pikola, 2019, 1. vyd., 64 s., váz.
349 Kč
Velkoformátový obrázkový slovník
obsahuje všechno, co se malé děti
mohou dozvědět o přírodě! Pomáhá
jim rozšiřovat slovní zásobu a díky
barevným ilustracím i poznávat zvířata a rostliny.
ISBN 978-80-7549-898-4

Nashová, Eryl
Fascinující přírodní jevy

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 32 s., brož. 199 Kč
Příroda dokáže vykouzlit neuvěřitelné zázraky. Umí být divoká, krásná,
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tajemná i nebezpečná. Nechte se fascinovat magickými přírodními jevy.
ISBN 978-80-253-4108-7

PRO DĚ TI
Barkerová, Vicky;
Martineauová, Susan
Svět

Praha: Fragment, 2019, 48 s., brož.
229 Kč
Víš, jak funguje jízdní kolo? Tušíš, které zvíře je nejrychlejší? Dokážou létající mniši skutečně létat? Tato knížka
je stejně pestrá jako svět kolem nás.
ISBN 978-80-253-4111-7

Blabey, Aaron
Zlouni 3

Překl. Belejová, Katarína, Brno:
CPress, 2019, 144 s., brož. 199 Kč
Zlouni si tentokrát prožijí opravdu
velmi špatný den! Pan Vlk a jeho zlí,
zlí kamarádíčkové se dostali do křížku
s nespávným morčátkem.
ISBN 978-80-264-2460-4

Böhmová, Anna
Verča a prasorožec – Jednorožcem může být každý

Praha: Fragment, 2019, 200 s., váz.
249 Kč
V Šotkově dostává každé dítě k desátým narozeninám kouzelného tvora.
Verča se těší na půvabného a jemného jednorožce, ale v den jejích narozenin k ní kouzelnou mlhou přihopká
prasorožec!
ISBN 978-80-253-4107-0

Březinová, Ivona
Kluk a pes

Praha: Albatros, 2019, 60 s., váz.
199 Kč
Ahoj, já jsem Julin! Jsem třeťák, je
září a právě mi začíná škola. Ahoj,
já jsem César! Jsem prvňák, je září
a právě mi začíná škola. Jsme nejlepší
přátelé a společně zvládneme úplně
všechno!
ISBN 978-80-00-05437-7

Bussellová, Darcey
Malá baletka – Nela a Stříbrný
jednorožec

Překl. Brožová, Eva, Praha: Mladá
fronta, 2019, 96 s., váz. 189 Kč
Nela objeví v Zemi kouzel kolotoč
s bájnými tvory, které začarovala
Zlá víla. Teď chce čarodějnice chytit
Stříbrného jednorožce, aby měla
pohromadě celý zvěřinec.
ISBN 978-80-204-5003-6

Clevin, Jorgen
Jakub a Jáchym – zachránci

Praha: Artur, 2019, 4 vyd., váz.
240 Kč
Bohatě ilustrovaná knížka aktivního
čtení pro děti předškolního věku,
tolik oblíbená rodiči i učitelkami
mateřských školek.Chlapeček Jakub
a slon Jáchym si tentokrát založili
firmu, která pomůže každému se
vším.
ISBN 978-80-7483-104-1

Eislerová, Jana
Staré pověsti české – pro děti

Praha: Fragment, 2019, 48 s., váz.
229 Kč
Staré pověsti české by měl znát
každý kluk či holka. Příběhy jsou
převyprávěny tak, aby jim s pomocí
krásných ilustrací porozuměly
i malé děti.
ISBN 978-80-253-4113-1

Gleitzman, Morris
Když

Překl. Puchalská, Barbora Punge,
Praha: Argo, 2019, 220 s., váz.
248 Kč
Třetí díl ze série o židovském chlapci
Felixovi čelícímu hrůzám druhé světové války a holokaustu zprostředkuje
dětem tuto dobu lépe než sebedelší
výklady v hodinách dějepisu.
ISBN 978-80-257-2742-3

Kid, Books
Já, plížil

Praha: Computer Press, 2019, 128 s.,
brož. 199 Kč
Každý to ví. Plížilové v Minecraftu
explodují. Pro Mervyna to ale znamená víc. Chce se vyrovnat svému otci,
šampionovi v každoroční soutěži ve
vybuchování.
ISBN 978-80-251-4958-4

Kisielewska, Zuzana
12 půltónů

Překl. Veselka, Martin, Praha: Portál,
2019, 128 s., váz. 299 Kč
Autorka nepíše jen o skladatelích
a dílech, ale i o principech, na kterých
hudba stojí, a jak působí na lidské
životy. Děti se dozvědí, kdo použil
most jako hudební nástroj, jak vypadá melodie, proč je v Asii víc lidí
s absolutním sluchem.
ISBN 978-80-262-1429-8

Kubašta, Vojtěch
Domeček plný kamarádů

Praha: Albatros, 2019, 12 s., brož.
249 Kč
Na kopci stojí domeček ze samých
kostiček. Kdopak v něm asi bydlí?
Přece pejsek Barnabáš s kočičkou
Mickou. Ale nehospodaří v něm sami.
ISBN 978-80-00-05293-9

Lestrade, Agnes de
Malý princ

Překl. Červenková, Monika, Praha:
Pikola, 2019, 1. vyd., 56 s., váz. 199 Kč
Neobyčejná obrázková knížka a nadčasový příběh, který vypráví o lásce,
přátelství a důležitosti pout. A o tom,
jak dospět a neztratit přitom své
dětské já.
ISBN 978-80-7617-186-2

Lindgrenová, Astrid
Já chci taky do školy

Praha: Albatros, 2019, 2. vyd., 36 s.,
váz. 179 Kč
Dva drobné příběhy o sourozencích
Petrovi a Leně, které věnovala Astrid
Lindgrenová prvním čtenářům, jsou
veselá a půvabná vyprávění o jednoduchých věcech.
ISBN 978-80-00-05434-6

Martinello, Jessica
I příšery si čistí zoubky!

Překl. Knapová, Nela, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 32 s., váz. 199 Kč
I příšery si čistí zoubky! To je k nevíře,
viď? V obrázkové knížce se malé děti
dozvědí, co se přihodí holčičce, která
si odmítá čistit zuby. Ale opatrně…
Je možné, že uvnitř narazí na děsivé
příšery!
ISBN 978-80-7617-245-6

Medvídek Pú – Pocity

Praha: Egmont, 2019, 18 s., 189 Kč
Medvídek Pú vás naučí správně
pojmenovat pocity, které společně
s kamarády ze Stokorcového lesa
prožívají!
ISBN 978-80-252-4470-8

bibliografie
Moje kniha tajností

Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 96 s., váz. 249 Kč
O čem sníš, co máš ráda, co nesnášíš,
jaké jsou tvoje kamarádky, rodiče,
škola, co tě baví a co tě otravuje… To
všechno si můžeš zapsat do deníčku,
ve kterém tě čeká navíc spousta zábavy, tipů, kreslení, vyplňování…
ISBN 978-80-7617-063-6

Moonheartová, Ella
Stínkovi je smutno. Mína a kočky (2. díl)

Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 104 s., váz. 179 Kč
Mína není pouze obyčejná holčička,
která se kamarádí se všemi kočkami z okolí. Je také jejich Strážkyní
a pomáhá jim řešit problémy. Jak si
ale poradí s kocourem, který bydlí
ve strašidelném domě a nikdo ho
nemá rád?
ISBN 978-80-7617-268-5

Požárník Sam – Ledové
problémy

Praha: Egmont, 2019, 18 s., 189 Kč
V Newtownu se koná vánoční slavnost. Jenže přijde nečekaná zimní
bouře a Trevorův autobus v ní sjede
ze silnice na zamrzlé jezero! Povede
se požárníku Samovi dorazit včas,
a všem tak zachránit Vánoce?
ISBN 978-80-252-4542-2

Ridzoňová, Lenka
Biblický zvěřinec

Praha: Kalich, 2019, 112 s., váz.
318 Kč

Anežka (ta, co jezdí do Herlíkovic)
potkává na 112 stranách knížky
Lenky Ridzoňové biblická zvířata.
K zábavě i poučení, určeno všem, co
umějí číst nebo alespoň poslouchat.
ISBN 978-80-87098-75-2

Schnablová, Kristýna
První pomoc pro děti

Praha: Fragment, 2019, 10 s.,
leporela, 99 Kč
Ošetřit odřené koleno zvládne každý.
Ale co když se stane něco vážnějšího?
Mohou první pomoc poskytnout
děti? Rozhodně ano! Jen musí vědět,
jak na to.
ISBN 978-80-253-4112-4

Schoenwaldová, Sophie
Velké čištění zubů v ZOO

Praha: Fragment, 2019, 32 s., váz.
249 Kč
Zvířátka se rozhodla, že si přestanou
čistit zuby, a tak se kolem zoo šíří nepěkný puch. S tím se musí něco udělat – rozhodne ředitel Alfréd Prudký
a vyšle ježka Ignáce na životní misi.
ISBN 978-80-253-4094-3

Schreyová, Sophie
Jak nakreslit jednorožce a jiná
roztomilá zvířata

Překl. Vořechovská, Jana, Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 64 s., brož. 129 Kč
Chceš ohromit kamarádky, udělat
někomu radost k narozeninám nebo
si prostě jen tak kreslit pro sebe? Pak
rozhodně musíš mít tuhle knížku! Je
to táák jednoduché!
ISBN 978-80-7617-190-9
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Socha, Radomír
Moje houbová abeceda

Říčany: Junior, 2019, 80 s., váz. 229 Kč
Kdo z nás by rád nesbíral houby? Jakmile začnou růst, popadnou houbaři
košíky a hurá na ně! Nejenom dospělí, ale i jejich malé děti je rády sbírají.
Houby je ale třeba dobře znát.
ISBN 978-80-7267-669-9

Šplíchal, Antonín
Moje první slova – Zvířátka
Praha: Fragment, 2019, 16 s.,
leporela, 89 Kč
Navštivte se svými dětmi statek
a jeho obyvatele.
ISBN 978-80-253-4117-9

PRO DÍVK Y
Murrellová, Belinda;
Vlčková, Jana
Týnin ostrov: Kavárna na pláži
Brno: CPress, 2019, 200 s., brož.
229 Kč
Týna se právě přestěhovala do
nového města, kde musí chodit do
nové školy.
ISBN 978-80-264-2467-3

Wilkinsová, Catherine
Můj úžasný život a jiné katastrofy

Překl. Lásková, Veronika, Praha:
Pikola, 2019, 1. vyd., 224 s., váz.
199 Kč
Život je prima! Jessica je zase zadobře se svojí nejlepší kámoškou (teda…
aspoň většinou), v časopise vyjde její
první komiks (no dobře, tak trochu si

ho vydá sama…) a na návštěvu přijede její oblíbená praštěná tetička Joan.
ISBN 978-80-7617-336-1

PRO K LUK Y
Můj super tajný zápisník

Překl. Rybecká, Ivana, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 96 s., váz. 249 Kč
Tahle knížka je jenom pro kluky! Co
si sem napíšeš, do toho nikomu nic
není! A taky to nikdo neuvidí. Nevěříš? Vyzkoušej speciální propisku
s neviditelným inkoustem.
ISBN 978-80-7617-062-9

SCI-FI, FANTASY
J. Maasová, Sarah
Catwoman – Zlodějka duší

Praha: CooBoo, 2019, 1. vyd., 392 s.,
váz. 329 Kč
Je čas zjistit, kolik životů tahle kočka
vlastně má. Selina Kyleová se po
dvou letech vrací do Gothamu, ovšem tentokrát jako Catwoman.
ISBN 978-80-7544-753-1

Stehlíková, Olga
Kluci netančej!

Praha: Portál, 2019, 136 s., brož.
249 Kč
Děj příběhu je situovaný do současné
Prahy, vystupují v něm obyčejní školáci s láskou k baletu – tanci a hudbě,
kteří jsou pro svou vášeň ochotni leccos obětovat. Malí tanečníci z uměleckého baletního souboru se chystají
na baletní soutěž.
ISBN 978-80-262-1440-3

PRO M L ÁDE Ž
Montgomeryová, Lucy Maud
Anna z Avonlea

Praha: Albatros, 2019, 272 s., váz.
289 Kč
Anna dospěla, není už tolik ztřeštěná,
ale nějaký ten průšvih si ji čas od času
přesto najde… Obzvlášť když se její
představy a ideály střetnou s realitou.
ISBN 978-80-00-05416-2

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Knihy
měsíce
května

Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601,
argo@argo.cz, www.argo.cz

Knižní veletrh Praha 2019

Těšíme se na vás na Výstavišti Prah
a Holešovice, stánek L407
Prodej knih se slevou, pořady, autogram
iády, soutěže
Více o programu na straně 3 a na www
.argo.cz
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MICHELLE OBAMOVÁ
Můj příběh
Přeložila Michala Marková, 398 Kč
Michelle Obamová ve svých pamětech zve čtenáře do svého světa
a zaznamenává zážitky, které ji formovaly – od dětství v chicagské South
Side, přes léta, kdy jako vedoucí pracovnice vyvažovala mateřské a pracovní
povinnosti, až po dobu, kterou strávila na nejslavnější světové adrese.
S neomylnou upřímností a jiskřivým vtipem popisuje svá vítězství i zklamání
na veřejnosti i v soukromí a vypráví svůj příběh, tak jak ho žila.

Světový bestseller číslo 1
JORDAN B. PETERSON
12 pravidel pro život
Přeložil Aleš Drobek, 378 Kč
Kniha je mezinárodním bestsellerem v celém anglicky mluvícím světě
a nyní je překládána do dalších jazyků. Tucet zdánlivě prostých pravidel
ke zlepšení života každého z nás, podložených poznatky z řady vědních
oborů a autorovou praxí klinického psychologa. Renomovaný Jordan B.
Peterson, nekompromisní intelektuální provokatér, vede čtenáře k tomu,
aby usilovali o hlubší a smysluplnější život.

Příběh lásky, pomsty a nenávisti k městu i lidem s příchutí tryskající krve
MILOŠ URBAN
KAR. Pohřební hostina za jedno město

PAL

398 Kč

NÍ
UB

Do Varů, svého rodného města, se po dlouhé době vrací známý
spisovatel Julián Uřídil. Ne na stálo a ne jako lázeňský host, ale na
anonymní pozvání jako autor knih, v kterých se odehrávají podobné
zločiny. Minulost se mu spolu s dalšími vraždami vrací jako bumerang
a karlovarský horor pokračuje i za jeho pátrání po vrahovi. Tak, jak byl
pozván on, teď musí pozvat do Varů na pomoc člověka, kterého už
nikdy nechtěl vidět.
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MARIO VARGAS LLOSA
Pětinároží

MARIO VARGAS LLOSA
Chvála macechy

Přeložila Anežka Charvátová,
298 Kč

Přeložil Jan Hloušek, 248 Kč

Ve svém posledním románu se
peruánský nositel Nobelovy ceny
Mario Vargas Llosa vrací do rodné
země a svým nejlepším stylem
vykresluje devadesátá léta, kdy za
vlády prezidenta Fujimoriho žili
Peruánci v hrůze z terorismu. V propletených dějových
liniích sledujeme osudy dvou rodin bohatých podnikatelů,
vydíraných kvůli lechtivým fotograﬁím, a novináře z bulvárního
plátku, který zapomněl, že každý článek, názor či fotograﬁi
mají pod palcem tajné služby.

Erotický román Maria Vargase Llosy
je klenotem tohoto lehkého, leč
nesnadného žánru, dle mínění mnohých
přímo nejlepším španělsky napsaným
erotickým dílem. Líčí nezvyklý milostný
trojúhelník: Don Rigoberto vášnivě
miluje svou druhou ženu Lucrecii,
která jeho lásku s nadšenou oddaností opětuje, jenomže je
tu ještě jeho synek z prvního manželství, nebesky krásné dítě
s předčasnými erotickými zájmy.

DE N

MIGUEL BONNEFOY
Černý cukr

SILVESTER LAVRÍK
Nedělní šachy s Tisem

Přeložila Markéta Krušinová,
248 Kč

Přeložil Jiří Popiolek, 328 Kč

Miguel Bonnefoy ve svém románu,
v tom nejlepším slova smyslu
inspirovaném jihoamerickým magickým
realismem, převyprávěl nejslavnější
korzárskou legendu a na jejím základě
vystavěl ﬁlosoﬁcký příběh o osudu
mužů a žen, vedených touhou po lásce a štěstí a bojujících
s vrtkavostí osudu, slovy namaloval pestrý obraz blíže
neurčené země v blíže neurčeném čase, krajiny oplývající
kouzelnými přeludy i prokletím.

Anička z Bánovců nad Bebravou,
hrdinka, jež měla reálný předobraz.
Lehce autistická dívenka, důvěřivá
a dobrá křesťanka, způsobem
sobě vlastním vypráví svůj příběh.
A monsignor Tiso, první slovenský
prezident a politik, který kolaboroval s nacistickým Německem.
Anička Tisa osobně znala, obdivovala jej, pravidelně ho
vídala. I díky tomu je příběh muže, který se jako politik
přecenil, jako kněz zklamal a jako člověk selhal, daleko silnější
a znepokojivější.

JIŘÍ STRÁNSKÝ
Štěstí

JIŘÍ STRÁNSKÝ
Štěstí napodruhé

278 Kč

258 Kč

Nové vydání již legendárního
a několikrát ﬁlmově zpracovaného
souboru deseti povídek z prostředí
pracovních táborů 50. let minulého
století o skutečných osudech
politických vězňů, kteří v nich byli
internováni. Vypráví příběhy mužů,
kteří se nenechali připravit o mužskou
důstojnost, kamarádství, soucit, lásku, věrnost, odvahu
a naději. Kniha je věnována hrdinným obětem komunistického
režimu – a také těm, kdo měli to obrovské štěstí, že tu dobu
nezažili.

ALEJANDRO
JODOROWSKY,
MOEBIUS
Oči kočky
Přeložil Richard Podaný, 498 Kč
První spolupráce dvou velikánů
světového komiksu… tedy první
dotažená a samostatně vydaná. Oči kočky, to je drobnost
s velikým dopadem, a hodně „nekomiksový“ komiks, který
se přesto zařadil mezi klasiku tohoto média. Fascinující
apokalyptická mikropovídka s krajně úsporným textem,
vyprávěná v drtivé většině výtvarně, od roku 1978 stále znovu
vychází, je stále znovu čtena a stále znovu ohromuje.

Prozaický soubor Štěstí napodruhé se
časovým i tematickým obloukem vrací
o šedesát let zpět. Jednotlivé prózy
totiž pocházejí z krabic nalezených
náhodně ve sklepě, kam je kdysi ukryla
Jitka Stránská, aby manželovy texty
uchránila před příslušníky StB při
domovních prohlídkách. Na základě
těchto rukopisů vznikl pozoruhodně vrstevnatý text s jeho
vzpomínkami, deníkovými záznamy, osobními postřehy
a komentáři současného stavu.

NINA BUNJEVAC
Bezimena
Přeložil Richard Klíčník, 498 Kč
Výchozím bodem graﬁckého románu je
mýtus o Siproitovi, ve kterém bohyně
Artemis promění mladíka v ženu za
pokus o znásilnění. Hlavní hrdina,
Benny, je oním proměněncem, jehož
nutkavé myšlenky jej již od dětství
poměrně přímočaře vedou k nedobrému konci. Imaginativní
a sugestivní příběh čtenáře dozajista zneklidní. Zároveň
jej ohromí vizuální formou, černobílé kresby plné symbolů
zůstávají v paměti ještě dlouho po zavření knihy.

ÍK

#mojeargo
Autoři nakladatelství ARGO na veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2019
Výstaviště Praha Holešovice
Jednotlivé pořady podrobně na www.argo.cz

Pátek 10. 5. 2019

Sobota 11. 5. 2019

12.00–13.00 hod.  Střední hala S117

13.00–14.00 hod.  PEN klubovna

Morten Strøksnes – autogramiáda
Pořadatel Skandinávský dům

Václava Jandečková: Falešná
hranice

13.00–13.50 hod.  Café Evropa

Pořadatel České centrum
Mezinárodního PEN klubu

O moři – beseda s Mortenem
Strøksnesem a Václavem Cílkem
Pořadatel Norské velvyslanectví
14.00–14.50 hod.  Lapidárium Národního
muzea – Velký sál

Afonso Cruz – setkání
s portugalským spisovatelem
Následuje autogramiáda na stánku
Portugalského centra S118.
Pořadatel Portugalské centrum v Praze
15.00–15.50 hod.  Autorský sál

Miguel Bonnefoy: Černý cukr
Následuje autogramiáda na stánku
Francouzského institutu S103.
Pořadatel ARGO
16.00–17.30 hod.  Gauč ve Stromovce

Mario Vargas Llosa: Vzpomínky,
rešerše a imaginace v literatuře
Následuje autogramiáda na stánku
čestného hosta S201.
Pořadatel Svět knihy, Velvyslanectví
Peruánské republiky a Institut Cervantes
16.00–17.00 hod.  Lapidárium Národního
muzea – Malý sál

Ladislav Zedník a Ewald Murrer –
autorské čtení a diskuze
Pořadatel Svět knihy a Praha město
literatury
17.00–17.50 hod.  Autorský sál

Silvester Lavrík: Nedělní šachy
s Tisem
Následuje autogramiáda na stánku
Arga L407.
Pořadatel ARGO
17.00 hod.  Střední hala S117

Bea Uusma – autogramiáda
Pořadatel Skandinávský dům
19.00–21.00 hod.  Lapidárium Národního
muzea – Velký sál

Severský literární večer: Ida
Jessenová a Rosa Liksomová,
Morten Strøksnes a Bea Uusma
Pořadatel Skandinávský dům

14.00–14.50 hod.  Literární sál

Reiner Stach a jeho Kafka
Následuje autogramiáda u stánku
Arga L407.
Pořadatel ARGO
14.00–14.50 hod.  Autorský sál

Miloš Urban: KAR
Následuje autogramiáda na stánku
Arga L407.
Pořadatel ARGO
15.00–15.50 hod.  Autorský sál

Jiří Stránský: Štěstí napodruhé
Následuje autogramiáda na stánku
Arga L407.
Pořadatel ARGO
16.00–16.50 hod.  Literární sál

Diskuze: Javier Cercas a Reiner
Stach
Pořadatel Svět knihy, Institut Cervantes
a Velvyslanectví Španělska
16.00–16.50 hod.  Autorský sál

Pavla Horáková, Tereza
Semotamová, Jiří Kamen: próza
z Arga nominovaná na Magnesii
Literu
Následuje autogramiáda u stánku
Arga L407.
Pořadatel ARGO
20.00 hod.  Kino Lucerna, Vodičkova 36,
Praha 1

Literatura jako hlas svobody:
debata nobelistů – Mario Vargas
Llosa a Herta Müllerová
Pořadatel Svět knihy, Goethe Institut,
Velvyslanectví Peruánské republiky
a Institut Cervantes

Neděle 12. 5. 2019
11.00–11.50 hod.  Autorský sál
Jakub Szántó nahlédl za oponu války
Následuje autogramiáda u stánku
Arga L407.
Pořadatel ARGO

#mojeargo
Nepřehlédněte
v knihkupectví

GEORGE R. R. MARTIN: Tanec s draky. Písně ohně a ledu 5
Přeložila Dominika Křesťanová, 698 Kč

Sedm království se zmítá v agónii intrik a zrady. Také proto
se pozornost vypravěče upírá jiným směrem – na východ.
Za mořem povstává z popela a prachu mocná vládkyně –
Daenerys z rodu Targaryenů, matka draků, kteří stále rostou
a sílí. Daenerys se stává majákem, ke kterému míří i Tyrion
Lannister. Ke slovu se dostává také pouštní
království Dorne, na šachovnici se objevují nové
ﬁgury, aby zaplnily místo těch dávno padlých.
Na Zdi, kde se situace zhoršuje doslova každým
okamžikem, se stává velitelem John Sníh. Na vrata
buší Zdivočelí, kterým jsou v patách Jiní, ani všichni
bratři ve zbrani nejsou z volby nadšeni. Zima je
prakticky tady a velké ﬁnále před branami.

Magnesia
Litera
2019

Argo
TOP 10
DUBEN

NÍ DENÍK
UB

PAL

Nakladatelství ARGO – 3 vítězství

Litera za prózu
PAVLA HORÁKOVÁ

Litera za překladovou knihu
JAKUB SZÁNTÓ

Kosmas Cena čtenářů
MORTEN STRØKSNES

Teorie podivnosti

Za oponou války

Kniha o moři

1. Jakub Szántó

6. Neal Stephenson, Nicole Gallandová

2. Peter Mayle

7. Morten Strøksnes

3. Pavla Horáková

8. Margaret Atwoodová

4. Maria Adolfssonová

9. Mario Vargas Llosa

ZA OPONOU VÁLKY

VZESTUP A PÁD AGENTURY DODO

MÝCH 25 LET V PROVENCI

KNIHA O MOŘI

TEORIE PODIVNOSTI

PŘÍBĚH SLUŽEBNICE

VELKÁ CHYBA

CHVÁLA MACECHY

5. Peter Jaroněk

10. Nick Cave

OSPALÁ SLOVANSKÁ DÍRA

SMRT ZAJDY MUNROA

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 VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
NEZDOLNÝ ZAHRADNÍK

PĚSTOVÁNÍ POTRAVIN A SOBĚSTAČNOST
V NEJISTÝCH ČASECH
Carol Deppe
V době nejistého počasí a společenské nestability
prudce stoupá zájem lidí o pěstování vlastních
potravin. Tato kniha vám přináší techniky pěstování
schopné čelit výzvám sahajícím od zdravotních
a finančních problémů přes speciální dietní
požadavky až po vážné katastrofy a klimatické
změny.

VESMÍR VE SPRŠE
Petra Suchá
Kniha Vesmír ve sprše, debutující autorky Petry
Suché, nabízí poutavé čtení plné pravdivých
hořkosladkých příběhů o ženě ve všech jejích
životních podobách. Jak často se sama sebe žena
ptá: „Kdy už konečně začnu žít svůj život“?

DharmaGaia, 398 Kč

MAMI, TÍPNI TO!

No Limits, 269 Kč

NEJSI ZE SUDET?

JÁ SE Z TOHO PICNU
Michaela Krýslová

Anna Štičková

Už je to tutovka! Osmiletá Pepina Karásková se
konečně dočká sourozence. Na takovou událost
se musí připravit, a tak si pročítá knížku o tom, jak
děti přicházejí na svět. Když zjistí, že maminka by
neměla kouřit, aby miminku neublížila, poněkud
se vyděsí. Cože??? A máma si klidně kouří, jako
by se nechumelilo! Kniha je prvním titulem série
o trampotách Pepiny Karáskové „Já se z toho
picnu.“

Nejsi ze Sudet? pokládá otázku již název básnické
sbírky Anny Štičkové. Ano, jsem – odpovídá
autorka prostřednictvím čtyřiačtyřiceti básní
z cest. Jsou to cesty za teplem, do rodných krajů,
do dětství, cesty za láskou, jsou to úniky i návraty,
cesty, na nichž jsou Sudety výchozím bodem,
nehostinným, ale zároveň láskyplným krajem,
jímž se autorka cítí být určována.

Cattacan, 179 Kč

No Limits, 199 Kč

V NÁRUČI DEJVICKÝ NOCI

PROPAST

Ivan Hlas, Marcela Titzlová

Lenka Juráčková, Tomáš Kučerovský

Zpěvák, textař a skladatel Ivan Hlas v rozhovoru
s Marcelou Titzlovou připomíná pestré okamžiky
svého života, včetně těch, o kterých dosud
veřejně nehovořil. Od první kytary, která mu
záhadně spadla z nebe, přes báječná Šakalí léta
pod psa až po putování z Hanspaulky do Zemí
vzdálených.

O Vracovských jeskyních se toho moc neví. Ani na
dno nejhlubší propasti se nikdo ještě nepodíval ti, kdo se o to pokusili, přišli o rozum, nebo se
už nevrátili. Dvanáctiletý Jirka přijíždí do okolí
Vracova na návštěvu za dědou, který si zde užívá
lázeňský pobyt. Kam jinam se vypravit na výlet
než právě do jeskynního komplexu. Jenže Jirkovi
se po této návštěvě dějí samé divné věci. Slyší
tajemný hlas a setká se s dívkou, co se zdá jako
z jiného světa…

Maťa, 248 Kč

Paseka, 199 Kč

STOPAŘŮV PRŮVODCE
PO GALAXII JAZYKŮ

TRNY V ČASE
Jan Tomeš
Dvacetiletá Karolína studuje filozofii a zdávají se jí
podivné sny. Kdyby se jí nerozbil počítač a nebyla
zoufalá, tomu cizímu klukovi, co ji oslovil
v kavárně, by nikdy nenapsala. Tomáš: floutek,
co se jen vychloubá! To známe. Jenže je to právě
Tomáš, kdo Karolínu bez předsudků a rychlých
závěrů vyslechne. Karolína totiž také pátrá po
tom, kdo byla její máma a kam zmizela. A tak
se tihle dva vydávají na dobrodružnou cestu po
Evropě i filozofických směrech a přehodnocují svá
životní stanoviska.

FANTASTICKÁ LINGVISTIKA
OD TOLKIENA PO KLINGONY
Yens Wahlgren
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Nebo také elfem,
gulliverovským Liliputánem či mimozemšťanem.
Yens Wahlgren, odborník na umělé jazyky, kterými
se mluví ve fikčních světech, se v jedinečné knize
zabývá takovými lingvistickými fenomény, jaké
představují například seriály Star Trek a Hra o trůny
nebo Tarzanova dobrodružství či komiksy s Tintinem.

Paseka, 269 Kč

SPOLČENÍ HLUPCŮ

Paseka, 329 Kč

OSMANSKÝ TÁBOR

John Kennedy Toole
Pulitzerovou
cenou
oceněný,
kultovní,
humoristicko-satirický román. Ignácius Reilly,
dnes už legendární postava, je výstřední třicátník
s akademickým vzděláním, který odmítá pracovat
a žije se svou ovdovělou matkou. Notorický
mudrlant a zápecník Ignácius považuje za své
životní poslání sepsání význačného díla, ve kterém
odhalí pomýlenost a mravní zpustlost doby.

Tympanum, 399 Kč

LETOPISY KRÁLOVSKÉ KOMORY
Vlastimil Vondruška
I když se situace v Uhrách v polovině 16. století
poněkud uklidnila a Osmani na nějakou dobu
přestali s útoky na území svých sousedů, objeví
se jeden veliký a zdánlivě neřešitelný problém.
Jde o diskrétní záležitost, která vylučuje použití
vojska, a ani vyslanec českého krále v Budíně
nemůže zasáhnout. Proto se královna Anna obrátí
na královského písaře Jiřího Adama z Dobronína.

Tympanum, 299 Kč

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

65 x 46
cm
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PRVNÍ ČESKÁ KNIHA
O ŽIVOTNÍM STYLU
ZERO WASTE

KAŽDÝ DEN JE JEDINEČNÝ
A VŽDYCKY JE CO SLAVIT!

Naro

JACOB A JEHO PODIVNÍ
PŘÁTELÉ JSOU ZPĚT!
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TĚŠÍME SE NA VÁS
NA VELETRHU SVĚT KNIHY
V PRAZE, 9.–12. KVĚTNA, STÁNEK L410

BEZ OBALU – KŘEST KNIHY S HERCI ZE SERIÁLU MOST!
10. KVĚTNA 18.00
STO LET MIROSLAVA ZIKMUNDA – BESEDA
S PETREM HORKÝM A VLADIMÍREM KROCEM
12. KVĚTNA 10.00
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NEJVĚTŠÍ JADERNÉ HAVÁRIE
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vždy výhodněji na
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NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ PRÁH
KRÁLOVNY OŠKLIVEK
Clémentine Beauvais
Třeskutě vtipná kniha, která vás přesvědčí o síle
přátelství a o tom, že to důležité se skrývá uvnitř.
Mireille, Astrid a Hakimu zvolili jejich spolužáci největšími
Špekounkami, takže jsou oficiálně nejošklivější holky
na škole. Kvůli tomu přece ale nebudou ronit slzy – no
dobře, trochu jo, ale vzápětí zjistí, že je všechny spojuje
společný cíl: všechny tři potřebují být 14. července
v Paříži. Zároveň se nebojí výzev, a tak se rozhodnou,
že tam z dalekého městečka na východě Francie
dojedou na kole. A začnou se dít věci.
Cena: 299 Kč

DVĚ MINUTY MISTRY SVĚTA
Luboš Beniak

CODE 93
Olivier Norek
Dvoumetrový černošský
překupník ožije na pitevním
stole, mobilní telefon zvoní
v těle uhořelého mrtvého
feťáka a anonymní dopisy
se vracejí k nevyřešeným
případům vražd…
Cynický kapitán Victor Costa
cítí, že vyšetřování tentokrát
překročí běžnou rutinu
departementu 93.

Osudy stříbrných fotbalistů z MS
do 20 let v Kanadě 2007
V létě 2007 jsme zažili fotbalovou senzaci:
česká reprezentace do 20 let se na MS v Kanadě
nečekaně probojovala až do finále a v něm jen
těsně prohrála s Argentinou 1:2! Jan Šimůnek,
Martin Fenin, Ondřej Kúdela a další hráči,
které předtím nikdo neznal, se domů vrátili
jako celebrity. Zdálo se, že otázka, kdo nahradí
odcházející generaci Nedvěda nebo Poborského
je zodpovězena. Světově rozjeté kariéry mladých
fotbalistů se ale brzy začaly zadrhávat.
Cena: 299 Kč

Debutový thriller napsaný
skutečným pařížským
kriminalistou šokuje svou
autentičností.
Cena: 299 Kč

BĚHEJ, MAMI, BĚHEJ
Leanne Daviesová
a Lucy Waterlowová
Inspirace pro ženy, aby byly fit,
zdravé a šťastné
Kniha Běhej, mami, běhej nabízí jednoduchý
návod, jak začít s běháním od úplně prvních
krůčků po první ultramaraton. České vydání
je navíc doplněné o tipy a oblíbené tratě
Báry Hlaváčkové a Terezy Tobiášové
z talkshow v běhu Kilák.
Cena: 299 Kč

ZLATÉ ČESKÉ POHÁDKY
Lucie Lomová
Nové modernizované vydání. Přední česká
autorka komiksů vytvořila tuto půvabnou
knížku, ve které najdete pět klasických
českých pohádek, a navíc ještě něco
o jejich původu. Vychází i v angličtině.
Cena: 330 Kč
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Je konzervatismus stále nosný ideový proud, nebo už své
hlavní „bitvy“ v globalizované společnosti dávno prohrál?
Může nás dnes ještě nějak inspirovat?

Autoři v přehledné publikaci shrnují své politicko-ﬁlosoﬁcké úvahy, které již dlouhou dobu publikují
v revui Kontexty a v dalších časopisech a publikacích. Zamýšlejí se nad tím, jak v dnešním světě
uchopit konzervativní myšlenkovou tradici, zejména tu anglosaskou, a jak ji lze využít v současné
pravicové politice.
Svůj přístup deﬁnují jako konzervativní realismus, politický styl prosazující realistické odpovědi
na hlavní problémy naší doby. Návrat k základním
konzervativním hodnotám, postojům a přístupům

Právě vychází v Books & Pipes
WWW.FACEBOOK.COM/BPUBLISH.CZ

může pomoci účinně čelit současným ideologickým nešvarům, úpadku české politiky, krizi evropské integrace i novým bezpečnostním rizikům. Je
to rozumná, pragmatická odpověď na sílící krizi
západních institucí a celkové oslabování Evropy,
na rozbujelý multikulturalismus, politiku identit
a politickou korektnost, na neúnosně rostoucí
byrokracii a všudypřítomný elektronický dohled,
na ekologické výzvy a celkové odlidšťování světa.
A5 | 176 stran | 245 Kč

Publishing
WWW.BPUBLISH.CZ

Objednávky se slevou 25 % na www.bpublish.cz

obchod@bpublish.cz
OBCHOD@BPUBLISH.CZ

www.facebook.com/bpublish.cz

A. Gr Avensteen

Pohyby ledu
Třicetiletý novinář Miroslav jen tak tak stíhá slavnostní otevření
nového skleníku. Mezi hosty slavnosti se zatím proplétá tajemná
dívka v černém. Za chvíli se ti dva potkají a začne příběh o pravdách
a lžích, o snech a skutečnostech, o manipulaci a svobodné vůli.
„Román potěší především ty, kdo se nebojí přestoupit hranice
běžné detektivky. Čte se jedním dechem.“ — Anna Cima

s tAnisl Av HAvlíček

Syn buvola
V Agoku s Lékaři bez hranic
Lékárník Stanislav Havlíček rozvrhl zásobování africké lékárny na
devět měsíců dopředu, připravil správný protijed na hadí uštknutí
nebo namíchal tišící lék pro ošklivě popálenou holčičku. Nic ale
nebylo tak těžké, jako když Tomáše Šebka učil pěstovat rajčata.
„Standa má pozorovací talent a znalosti místní fauny
a flóry hodné Emila Holuba. Nezapře vynalézavého,
praktického a ironií prosáklého Čecha.“ — Jan Trachta

Yens WAHlGren

Stopařův průvodce
po galaxii jazyků
Fantastická lingvistika od Tolkiena po Klingony
Odborník na umělé jazyky fikčních světů se v jedinečné knize zabývá
fenomény, jako jsou seriály Star Trek a Hra o trůny nebo Tolkienova
Středozem. Přístupně napsaného průvodce ocení scifističtí nerdi,
fanoušci popkultury i ti, kdo si rádi čtou o zajímavostech jazyka.

JARNÍ NOVINKY
nakladatelství MEANDER
pokračování příběhů JEZEVCE CHRUJDY,
zbrusu nová edice pro nejmenší REPOLELO a další
všechny novinky i kompletní
knižní produkci najdete na www.meander.cz
nebo
v knihkupectví Meander
(Vratislavova 7, Praha 2)

Nakladatelství MEANDER, to jsou nezaměnitelné umělecké knihy pro děti,
dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny
Vyšla také speciální sada ilustrovaných sešitů a bloků
a plakáty s hrdiny z knížek Meanderu. Nenechte si je ujít.

Jaroslav Kovanda: Cirkus Bruno
ilustrace Nikola Hoření
23,9 × 19,4 cm, 48 stran, pevná vazba
edice Modrý slon, DPC 268 Kč

Petr Koťátko: Anička, mluvící potok
a další chovanci ústavu paní Majerové
ilustrace Eva Koťátková
26 × 20 cm, 160 stran, pevná vazba
edice Modrý slon, DPC 398 Kč

Marka Míková: Babky
ilustrace Kristina Fingerland
20 × 20 cm, 48 stran, pevná vazba
edice Modrý slon, DPC 268 Kč

Emma Pecháčková:
Pilot Pírko
ilustrace Petra Josefína
Stibitzová, 18 × 21,5 cm
56 stran, pevná vazba
edice Modrý slon, DPC 268 Kč

Emma Pecháčková:
Holub Kolumb
ilustrace Petra Josefína
Stibitzová, 18 × 21,5 cm
48 stran, pevná vazba
edice Modrý slon, 2. vyd.
DPC 268 Kč

trrr/pšš...
Meander tu má novinky!
letecké, jezevčí
i cirkusové
Petr Stančík: Jezevec Chrujda
ostrouhá křen
ilustrace Lucie Dvořáková
16 × 21 cm, 24 stran, pevná vazba
edice Modrý slon, DPC 198 Kč

Ester Nemjó: Kalamajka mik mik mik
19 × 15 cm, 18 stran, leporelo
edice Repolelo, DPC 198 Kč

Daniela Fischerová / Jakub Kouřil:
Plác! Tác! Bác!
19 × 15 cm, 18 stran, leporelo
edice Repolelo, DPC 198 Kč

www.meander.cz

Petr Stančík / David Böhm / Jiří Franta:
Ohou! Kolik má kdo nohou?
19 × 15 cm, 18 stran, leporelo
edice Repolelo, DPC 198 Kč

Jaroslav Rudiš
Český ráj
Novela o současných mužích, jejichž touhy
a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré
sauně za městem. Potí svoje těla i duše.
Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky.
Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní
a mohou být těmi, kým doopravdy jsou.
Jejich sebestředný svět rámují tragikomické
vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní
budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami
vody. 184 stran, 265 Kč — bestseller
Vyšlo také jako e-book.
Petr Čtvrtníček načetl Český ráj pro
vydavatelství OneHotBook a nahrávka
získala titul Nejlepší audiokniha roku.

Nakladatelství Labyrint
www.labyrint.net
Dittrichova 5, 120 00 Praha 2
eshop@labyrint.net, tel. 224 922 422
Knihy k dostání u všech dobrých knihkupců.

Marek Epstein
Dravec
Román o zradě, pomstě, zázraku a odpuštění
od respektovaného filmového scenáristy.
Drama o konci rodinného štěstí, které se
zdálo nedotknutelné. Zklamaná žena, psychopat a jejich malá dcera — tři vypravěči,
tři různé pohledy na „obyčejné“ domácí
násilí. Autor odhaluje lidské slabosti, ale
zároveň citlivě naznačuje cestu, jak se
postavit zlu. 250 stran, 295 Kč — dotisk

Martin Jun
Meteorit s rodokmenem
Po debutu Doživotí, který na české literární
scéně vzbudil značný rozruch, přichází
autor s knihou tematicky i stylisticky odlišnou. Pětice mužů se vydává potokem na lov
pstruhů, jako to dělávali v dětství, aniž tuší,
že se při tom dotknou čehosi posvátného.
Zatímco na ně paní smrtka líčí a příroda
vychýlená z rovnováhy na ves sesílá jednu
pohromu za druhou, je čtenář vtažen do
osudů hlavních protagonistů protkaných
nejen milostnými příběhy, ale i humornými
příhodami a bujarými slavnostmi středočeského venkova. Román o lásce v dlouhých
souvětích. 280 stran, 295 Kč — novinka

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Přijměte pozvání Thovta
a nechte se vést k branám
poznání a hluboké moudrosti.

Jan van Helsing,
a další autoři
odhalují lži a iluze naší doby.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Vlastimil Vondruška
Křišťálový klíč
Falknovská huť
Nová historická sága Vlastimila
Vondrušky vypráví o osudech
sklářského rodu Heřmanů na pozadí
života v severních Čechách, které
prošly na konci feudalismu nebývalým
hospodářským vzestupem a později
stejně rychlým úpadkem. „Křišťálový
klíč“ symbolizuje rodinné tajemství,
které se v rodu Heřmanů předává
z generace na generaci. Barvité osudy
členů rodu se prolínají s příběhy
rázovitých severočeských postav.

František Niedl
Pach krve
Píše se rok 1316 a boj o moc v Čechách neustává. Ani uvěznění Jindřicha
z Lipé na Týřově situaci nevyřešilo a poměr sil se stále přeskupuje. Král
Jan Lucemburský je nucen opět povolat do Čech své rádce a nejvěrnější
podporovatele. Ti skutečně přijíždějí v čele vojska, ale pokud si Jan myslel,
že mu pomohou protivnou stranu jednou provždy zlomit, musel být zklamán.
Je nad slunce jasné, že České království nečekají klidné časy…

R. Voosen, K. S. Danielsson
Archanděl

Johan Theorin
Bitva o Salajak

Thomas McConnell
Dřevěný král

Ingrid Nyströmová a Stina Forssová
narazí na nesrovnalosti ve starém
případu, který se týkal sebevraždy
mladého muže. Tento muž byl na
počátku devadesátých let hlavním
podezřelým z jednoho z nejkrutějších
zločinů ve Švédsku, v němž bylo
zabito šest mladých lidí, členů
heavymetalové skupiny. Tento
případ není ještě zdaleka vyřešen…

Tři bratři, Samuel, Niklis a Jöran, opustili statek v jižním Švédsku. Chtějí se
připojit k vojsku, které táhne na sever,
aby zastavilo řádění vittrů, horských
démonů. K armádě se přidá také Lovisa,
krásná dcera velitele, a potají i někdo
další… Vojsko se po dlouhé cestě
utábořilo pod hradem nepřátel.

Život Viktora Trna, univerzitního
profesora historie, se zásadně změní,
když v roce 1939 Brno obsadí
jednotky nacistického Německa.
Trn se ze všech sil snaží pro svou
rodinu zachovat dojem normálního
života, ale nakonec se stejně ocitá
sevřený mezi dvěma obrovskými
armádami – a musí si vybrat, jak
zachrání všechny, které miluje.

Pro milovníky Hry o trůny.

Nakladatelství MOBA

Od 9. - 12. 5. nás najdete na Světě knihy Praha

na Výstavišti v Holešovicích na tradičním místě,
tedy na stánku L001 v levém křídle.

Oslavte s námi naše výročí! Připravili jsme pro Vás bohatý program,
velké slevy, dárkové balíčky i soutěž! Kromě našich autorů nás navštíví
i řada sportovních hvězd českého fotbalu a atletiky. Těšíme se na Vás!
ČTVRTEK 9.5.
15:00—16:00

Alena Vitásková

O bestselleru Solární baroni

16:00—17:00

Ivan Pilný a Jan Žáček

Novinka Pilný žáček

17:00—18:00

Ivana Konečná

Pomněnka v nesnázích

PÁTEK 10.5.
10:30

OLYMPIA dětem, představení Pekelné třídy a dalších novinek

12:30—13:00

Zdeněk Fišera

O církevních památkách a turistice

13:00—14:00

Václav Junek

Novinka Tragédie obrněnce a další

14:30—15:30

Petr Vokáč a Magdalena Zachardová

16:00—17:00

Josef Laufer

Nová kniha povídek

17:00—18:00

Arthúr Soldán

Špionážní příběhy, jak je neznáte

SOBOTA 11.5.
10:00—12:00

TRADICE NIKDY NEKONČÍ - sport v Olympii a jeho autoři

12:00—13:30

Předávání výročních cen Nakladatelství OLYMPIA

13:30—14:30

Jan Cimický

14:30—15:30

Alena a Jaroslav Klempířovi - Čeští Eskymáci tentokráte

Jeřabiny z Hangzhou

v rytmu merenque
16:00—17:00

Jan Bauer

Nad novinkou Od faraonek k Maovi

17:00—18:00

Jan Vavřík

Autor bestsellerů poprvé v Olympii

Jan Žáček a Jan Soukup

O unikátním projektu Deset hvězd

NEDĚLE 12.5.
10:30

nakladatelství

ARTUR

edice D

artur_nakladatelstvi

NA SVĚTĚ KNIHY

www.artur.cz

DĚTI, ČTETE?!
30.5 – 1.6 2019
Festival pro
děti
Kampa?
Vyšehrad!
i jejich rodiče
Mariánské náměstí!
Humpolec?
---------------------*
Malá Strana!
*
čtení! dílny! divadla!
*
------------------------------------*
sledujte fb/instagram @detictete
kompletní program čtěte na www.detictete.cz
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...čtete?
Program festivalu Děti, čtete?! je každoročně sestavován na základě titulů
vybraných do katalogu Nejlepší knihy dětem. Tyto knihy dostávají na festivalu
největší prostor v dílnách výtvarných, literárních i divadelních!
----------------------------------Festival Děti, čtete?! je partnerem projektu UNESCO Praha – město literatury.
Pořádá ho již 10. rokem nakladatelství Meander a spolek Knižní stezka k dětem
ve spolupráci s Ústřední knihovnou v Praze, SČKN, IBBY a Werichovou vilou.

�

�

čtvrtek 30.5
Ústřední
knihovna MKP
14:00 zahájení+vernisáž
kde:dětské oddělení
-------

Slavnostní zahájení festivalu za přítomnosti
zakladatelky festivalu Ivany Pecháčkové.
Proběhne také vernisáž výstavy ilustrací a knih
z katalogu Nejlepší knihy dětem 2018/2019
s následným programem pro děti. Výstava je
koncipována jako putovní po dalších místech
v České republice.
16:00–16:45 dílna věk:7+
kde:dětské oddělení
-------

PAPÍROVÝ PEPÍNO
Daniel Michalík, Meander
Pepíno, malý skřítek z papírnictví, má zvláštní
nadání – díky svým skládačkám dokáže pomoci lidem i zvířatům tak, jak by to nikdo nečekal!
Co kapitola to jedno papírové origami. Přijďte
si je i vy s panem ilustrátorem poskládat.

kde:podkroví
-------

11:00–11:45 beseda+čtení věk:13+
kde:klubovna
-------

14:00–14:45 beseda+čtení věk:10+
kde:podkroví
-------

H2O A TAJNÁ VODNÍ MISE
Petr Stančík, Abramis
H2O Znáte chemickou značku vody? Ovšem,
kdo by ji neznal! Ale H2O je také název mise
kamarádů Huga, Huberta a Ofélie, kteří zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko podnikají
dobrodružné výpravy vodovodním potrubím
na palubě ponorky Abramis.

WWW.BEZ-BOT.CZ
Ivona Březinová, Cattacan
Jaké to je, když se patnáctiletému klukovi
ve vteřině převrátí svět vzhůru nohama? Benjamin by se obraznému přirovnání z této otázky spíš trpce vysmál – místo nohou mu zbyly
fantomové bolesti po amputaci. Od počáteční
rezignace a záchvatů vzteku se propracovává
k přijetí reality. Jaký život ho čeká?
12:00–12:45 soutěž
kde:klubovna
-------

Vyhlášení soutěže
o nejlepší rukopis
Výsledky soutěže rukopisů a čtení ze soutěžních knih. Děti samotné rozhodují, které knížky
nakladatelství Meander vydá v roce 2019.
Takto již Meander vydal například senzační
Velký úklid loňské vítězky Markéty Pilátové.
Hlasovat můžete na stránkách festivalu.

pátek 31.5
Ústřední
knihovna MKP
9:00–11:00 dílna věk:6+
kde:dílna
-------

ÁĎA SPADLA DO KANÁLU
ANEB PUTOVÁNÍ DÁVNOU PRAHOU
Sylva Francová, Albatros
Víte, jak to bylo s Golemem a kde je zahrada
mrtvých? Nebo co dokážou vykouzlit alchymisté? Holčička Áďa se ocitla v Praze dob dávno
minulých a se svými novými kamarády se
vydává na cestu za dobrodružstvím.
9:00–9:45 kvíz+dílna věk:12+
kde:dětské oddělení
-------

PO STOPÁCH BAROKA V ČECHÁCH
(1648–1748)
Martin Bedřich, Portál
Jak vypadala města a vesnice barokních Čech?
Jak probíhaly dobové slavnosti, co se jedlo
a jak se lidé oblékali? Nejen tyto, ale i další
zajímavosti představí pan autor. V zábavném
kvízu seznámí mladé čtenáře s principy barokního umění a kultury.
9:00–9:45 beseda+čtení věk:8+
kde:klubovna
-------

ŘEZ KOČKOU
Robin Král, Běžíliška
Řez kočkou, skafandrem, masožravou rostlinou, sopkou i trubkou – všechno máme! A rádi
se s vámi o pohled do útrob podělíme. Hádankou uvedené ilustrace věcí, zvířat i budov
s mnoha vedlejšími obrazovými mikropříběhy
a s rozkládacími stránkami odhalujícími to, co
bývá obyčejně skryto uvnitř.
10:00–10:45 beseda věk:8+
kde:dětské oddělení
-------

RYCHLÉ ŠÍPY A JEJICH ÚŽASNÁ
NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Tomáš Prokůpek a kolektiv, Akropolis
Editor Tomáš Prokůpek zodpoví palčivé otázky
ohledně problematiky mládežnických spolků
a jiných organizací. Kdo všechno se skrývá pod
maskou Široka? Dokáže Jeremiáška zachránit
Řehoře Samsu? Uspěje Bratrstvo kočičí pracky
v soutěži swingových orchestrů?
10:00–10:45 beseda+čtení věk:9+
kde:klubovna
-------

PRAŠINA
Vojtěch Matocha, Paseka
Vojtěch Matocha vás zavede do Prašiny, toho
tajuplného místa, temného ostrova uprostřed
zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině
nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje
nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu.
A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými
kamarády Tondou a En po dávném tajemství,
které by mohlo změnit svět…

13:00–13:45 dílna+čtení věk:6+

11:00–11:45 beseda+čtení věk:10+
kde:dětské oddělení
-------

pátek 31.5
Werichova vila
na Kampě
10:00–10:05 zahájení
kde:podkroví
-------

Festival zahájí nakladatelka Ivana Pecháčková
a Jana Chalupová, vedoucí projektu Čtenář
na jevišti (Svět knihy).
10:10–10:55 beseda+dílna věk:6+
kde:podkroví
-------

KAROLÍNKA A JEJÍ ZOO
Denisa Ryšková, Portál
Karolínce a její mamince by adresu trvalého
pobytu bezesporu všichni záviděli! Stejně jako
autorce Denise Ryškové, která s mírnou stylizací zúročuje své profesní zkušenosti a malým
čtenářům nabízí lákavý pohled do zákulisí
zoologické zahrady.
11:00–11:45 beseda+čtení věk:6+
kde:podkroví
-------

O TAJEMSTVÍ
Martina Špinková, Cesta domů
Tajemství patří k našemu životu; jak tajemství
hezká, která je dobré si uchovávat, tak těžká,
která je dobré sdílet. Co je a co není tajemství?
Jak s ním můžeme zacházet, jak ctít cizí tajemství a kde má tajemství své místo, nám poví
autorka Martina Špinková.
11:00–14:00 divadlo věk:6+
kde:zahrada
-------

ČTENÁŘ NA JEVIŠTI
Představení oblíbených knih zdramatizovaných
a nastudovaných žáky základních škol napříč
republikou, které motivuje ke čtení nejen děti
v hledišti, ale i ty na prknech co znamenají
svět.
12:00–12:45 beseda věk:8+
kde:podkroví
-------

MALOVANÉ DĚJINY EVROPY
Vít Haškovec & Ondřej Müller, Albatros
Proč se zhroutila Římská říše? Kdy se pes stal
nejlepším přítelem člověka? Jak se z Evropy
stala technická velmoc? Vydejte se na vzrušující cestu a poznejte důležité okamžiky
dějin evropského kontinentu, které utvářely
dnešní svět. Beseda s autory vás přesvědčí, že
historie může být velká zábava!

PAN BARTOŠ, LISTONOŠ
Bartosz Choryan & Lukáš Csicsely,
POP-PAP
Proč a jak vzdát hold v současnosti tak
opomíjené pošťácké profesi? To se můžeme
přesvědčit na příkladu pana Bartoše, nejlepšího listonoše široko daleko a jeho „běžného“
pracovní dne.

PŘEDVEČER SVATÉHO MIKULÁŠE
Lukáš Csicsely, Meander
Každý rok se v předvečer sv. Mikuláše prohání
městem tlupy maskovaných čertů a ze všech
koutů jsou slyšet petardy, štěkot a křik. A malý
Petr i vy budete u toho. Pozor, přestrojení čerti
nejsou zdaleka tak nevinní…
15:00–15:45 beseda+čtení věk:12+
kde:podkroví
-------

PŘÍRUČKA MLADÉHO HLEDAČE
Eva Prchalová & Eva Koťátková, Paseka
Napínavý román pro mladší náctileté by se
dal s trochou nadsázky nazvat zbeletrizovaným kurzem psychoanalýzy pro nepolíbené
začátečníky.

17:00–17:45 křest+čtení+dílna věk:5+
kde:knihkupectví Meander
-------

JEZEVEC CHRUJDA
OSTROUHÁ KŘEN
Petr Stančík & Lucie Dvořáková,
Meander
Křest již šestého pokračování oblíbených
příběhů jezevce Chrujdy nás znovu přivádí
do lesa Habřince. Chrujda se svými kamarádkami lasičkou Aničkou a sůvičkou Stáňou
opět bojují proti další Smradolfově zákeřnosti,
tentokrát proti křenu, který se vymkne kontrole… S pomocí nejnovějšího Stánina vynálezu
naštěstí dobro zvítězí a roztahovačný křen
skončí jako pochutina.
14:00–18:00 dílna+čtení věk:8+
kde:Husův sbor
-------

EDICE MANAMANA
Iva Pecháčková, Meander
Autorka a nakladatelka představí novou edici
převyprávěných biblických příběhů manamana
a předvede, jak se s knížkami dá pracovat.
Originální výuková série se zaměřuje na toleranci, humanismus a porozumění základům
evropské vzdělanosti a pomocí různých zadání
pomáhá dětem v propojení si biblického příběhu s tématy a otázkami dnešního světa.

16:00–16:45 divadlo věk:3+
kde:zahrada
-------

KOCOUR V BOTÁCH
Buchty a loutky
Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví...
Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze
a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha
chá, jen obyčejný kocour? Ale pozor, on tak
docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže
taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat!

sobota 1.6
Spolek občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan
14:00–14:45 beseda+čtení věk:5+
-------

pátek 31.5
Vratislavova
ulice,
Vyšehrad
14:00–14:45 dílna věk:6+
kde:kavárna Čekárna
-------

BRATŘI V POLI
Jana Šrámková & Markéta Prachatická,
Běžíliška
Příběh o přátelství sysla a hraboše, které nenaruší ani skutečnost, že zimním spánkem spí
pouze jeden z nich. Jejich svět vyplněný šrafovanými perokresbami, které jednou znázorňují
vesmír a jindy syslí srst, nám představí autorky.
15:00–15:45 dílna věk:4+
kde:kavárna Čekárna
-------

PRÁZDNINY S OSKAREM
Eva Maceková, Baobab
Víte, co je nejlepší na chození do školy? No
přece prázdniny! Kvůli tomu, abys něco zažil
a něčemu se přiučil, nemusíš lítat na druhý
konec světa ani chodit do školy, ale jak si
v dílně ukážeme, stačí si vyjít do lesa, do parku
nebo do zahrady.
16:00–16:45 dílna věk:9+
kde:knihkupectví Meander
-------

DANIEL V JÁMĚ LVOVÉ
Štěpánka Jislová, Meander
Jak se navrhují kreslené postavy pomocí
geometrických tvarů? Kreslíř knížky je nejen
režisérem i kameramanem, ale obstarává
přece i výběr herců! Na workshopu se Štěpánkou se dozvíte, jak navrhují postavy animátoři
z Pixaru, že správné tvary jsou půlkou úspěchu
a společně nakreslíte postavu, která váš
příběh řekne na vás.
16:00–16:45 divadlo věk:3+
kde:kavárna Čekárna
-------

JAK LESÍČKOVI ULETĚLY VČELKY
DO BAVORSKÉHO LESA
Divadlo Dětí
Lesíček je malinký květinkový mužíček z
Českého lesa. Jak by v něm bylo pěkně, kdyby zde nezačal škodit sobecký Praskokaps!
Ale Lesík, ten se nedá. Pohádka o šetrnému
uchopení nakládání s odpady, aby nám zbylo
dost na výrobu nových krásných knih.

VĚCI NAŠEHO ŽIVOTA
Adriana Skálová, Cesta domů
Věci nás provázejí celý život, ale které jsou ty
důležité? Nejvěrnější? Prchavé? Trvanlivější
nežli my? Kniha nabízí nahlížet na tajemství
našeho neobyčejného života a všímat si toho,
co vidíme tak často, až to nevidíme.
15:00–15:45 beseda+čtení věk:10+
-------

KDO ZABIL SNÍŽKA?
Petra Soukupová, Host
Jednoho dne najde Martina svého psího
parťáka Snížka mrtvého. Hned ji napadne, že
nezemřel náhodou. Opravdu Snížka někdo
zabil? Martina se spolu s kamarády pustí do
vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné pátrání přinese nečekaná odhalení.

sobota 1.6
8smička, Humpolec
14:00–17:00
sprejerská dílna věk:5+
-------

PÁR HŘEBÍČKŮ A NIC VÍC
Meander
Stejně jako francouzská spisovatelka Sophie
Curtil i děti svou představivostí stvoří vlastní
pestrobarevný svět. K hřebíčkům přibudou
různorodé předměty, knihu nahradí zase chodník. O úklid se postará letní deštík.
14:00–17:00
beseda+dílna+čtení věk:4+
-------

ŠEDÍK A BUBI
Ester Stará & Milan Starý, Pikola
Čtení i pro nečtenáře, výtvarno i pro nevýtvarníky – komiksy, bubliny a zábavné ilustrace,
výroba čepic v létě.

naKladaTElSTVí

TRITon
Mauglí
Píše a kreslí Jan Hora

Já, Emilie Schindlerová
Erika Rosenbergová (vyd.)
Přeložil Ruben Pellar
Emilie Schindlerová, která podobně jako její
manžel Oskar nasadila svůj život při záchraně
více než 1300 Židů před jistou smrtí během
nacistické nadvlády, prožila celá desetiletí
po válce takřka zapomenuta v Argentině. Až
mnohem později než jejímu manželovi se jí
po životě ve velké chudobě dostalo finanční
podpory a oficiálních poct zvláště z izraelské
a německé strany.
Publikace je doplněna četnými, převážně poprvé uveřejněnými dokumenty a fotografiemi
a příspěvkem Charlotty Knoblochové, předsedkyně Centrální rady Židů v Německu.
256 str., váz., 299 Kč

Mauglí je indický chlapec, který se ztratí
rodičům a žije v džungli mezi divokými zvířaty. Stará se o něj vlčí rodina a na Poradní
skále, kde se scházejí obyvatelé pralesa,
nachází věrné přátele. Medvěd Balú, černý
pardál Baghíra a vůdce vlčí smečky Akéla se za Mauglího postaví, když o jeho vydání žádá zlý tygr Šer Chán.
Mauglí se stane uznávaným členem zvířecího společenství v džungli,
ale s přibývajícími lety se musí vyrovnat s prostou skutečností, že je
vlastně pořád člověk.
Povídka Rudyarda Kiplinga je ve zkrácené verzi citlivě převyprávěna
a bohatě ilustrována.
80 str., váz., 219 Kč

O parazitech a lidech
Jan Votýpka, Iva Kolářová,
Petr Horák a kol.

Tato kniha je o parazitech… a lidech, samozřejmě.
Tato planeta je planetou parazitů a parazitický způsob života je nejrozšířenější životní strategií na Zemi. Přesto se zdá, že jsou
paraziti vzácní, ale to je tím, že žijí skrytě
Kniha získala cenu
v tělech svých hostitelů.
Magnesia Litera 2019 - Litera
V tropech a subtropech jsou paraziti doza naučnou literaturu
dnes velmi vážným zdravotním problémem, na druhé straně se uvažuje i o jejich pozitivním přínosu pro naše
zdraví a imunitu, a dokonce se používají k léčbě. Proč nás paraziti tak
moc zajímají? Proč se lidé parazitů bojí? A existuje vůbec důvod mít
z parazitů strach?
348 str., váz., 399 Kč

Alzheimer
Dejte jim lásku a štěstí
Jolene Brackeyová
Přeložila Renata Hájková
Autorka na konkrétních příkladech ze života
ukazuje, že člověk s demencí zůstává lidskou
bytostí, se svými smutky, náladami, osobitým
smyslem pro humor a zejména právem na život. Ačkoli toto onemocnění oloupí postiženého o krátkodobou paměť, neubírá mu schopnost vnímat přítomný okamžik a radovat se
z něj – autorka nabízí nepřeberné množství rad
a nápadů, jak pro nemocné vytvořit okamžiky
radosti, které v nich zanechají pocit štěstí.
288 str., brož., 279 Kč

Hallux
valgus – limitus –
rigidus
Řešení bez operace
Carsten Stark
Přeložil Jan Hlavička
Hallux valgus trápí ve vyspělém světě deset
milionů lidí. Toto chybné postavení palce
nohy nejen nehezky vypadá, ale jednoho
dne se palec začne ozývat silnými bolest
bolestmi. Většina postižených se proto dříve či později musí rozhodnout, zda
podstoupí, či nepodstoupí operaci. Celostní přístup Carstena Starka
funguje bez ortopedických vložek, injekcí a operací. Kombinací různých
opatření nabízí šetrnou pomoc a úlevu od bolesti při diagnózách hallux
valgus, hallux rigidus a hallux limitus.
172 str., brož., 299 Kč

Nakladatelstvi TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: distribuce2@triton-books.cz

www.tridistri.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 15. 4. 2019 až 21. 4. 2019

beletrie
1. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
2. Alena Mornštajnová Hana Host
3. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
4. Andrew Mayne Hračkář Kalibr
5. Stephen King Řbitov zvířátek Pavel Dobrovský – Beta
6. Michal Viewegh Povídky o nelásce Ikar
7. Rupi Kaur Květy slunce Omega
8. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
9. Anna Toddová Polibek: After 1 Yoli
10. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
2. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
3. Kolektiv Trestní předpisy Sagit
4. Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava, Petr Horký Sloni žijí do sta let Jota
5. Jakub Szántó Za oponou války Argo
6. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
7. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
8. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
9. Kolektiv Zákoník práce Sagit
10. Kolektiv Občanský zákoník Sagit

pro děti a mládež
1. J. K. Rowlingová Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny – původní scénář Albatros
2. Kolektiv Obrázky pro miminko Drobek
3. Kolektiv Vtipy pro děti CPress
4. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
5. Jaroslav Foglar Záhada hlavolamu Albatros
6. Vendula Borůvková 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo Host
7. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
8. Sally Greenová Zloději dýmu CooBoo
9. Kolektiv Jak vycvičit draka – Celý příběh o mně a Bezzubkovi Egmont
10. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E-KNIHY

Březen 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Robert Bryndza Smrtící tajnosti Cosmopolis
2. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
3. Samuel Bjork Clona Plus
4. Peter May Ochráním tě Host
5. Bernard Minier Sestry XYZ
6. Vi Keeland, Penelope Ward Rebelský dědic Baronet
7. Melanie Moreland Kontrakt Baronet
8. Samuel Bjork V lese visí anděl Plus
9. Samuel Bjork Sova Plus
10. Simon Mawer Skleněný pokoj Kniha Zlín
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PORTÁL NA SVĚTU KNIHY
Daniela Krolupperová,

NA ROZCESTÍ KE ŠTĚSTÍ/
NA ROZCESTÍ OD ŠTĚSTÍ
9. 5. 2019 Čtvrtek, 11.00–11.50, AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo
Na rozcestí ke štěstí/ Na rozcestí od štěstí je nová dvojkniha pro mladší školní
věk Daniely Krolupperové. Co kdybyste měli možnost se v jednom okamžiku
rozhodnout pro špatnost/ctnost? Jak by vypadal váš příběh?

Jan Dungel,

PŘÍBĚHY Z AMAZONSKÉHO
PRALESA
9. 5. 2019 Čtvrtek, 12.00–12.50, AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo
Příběhy z amazonského pralesa s ilustrátorem Janem Dungelem
Výtvarník Jan Dungel kreslí zvířata v tropech Jižní Ameriky skoro třicet let, potkává se
s nimi „osobně“ a s některými i opakovaně. Přijďte si s dětmi poslechnout jeho vyprávění a zkusit i něco nakreslit podle knihy Příběhy z amazonského pralesa.

Petr Horáček,

O MYŠCE, KTERÁ SE
NEBÁLA
12. 5. 2019 Neděle, 12.00–12.50, PROFESNÍ FÓRUM 2 – Pravé
křídlo (balkon vlevo)
O myšce, která se nebála – nový Petr Horáček
Jednoho rána se myška rozhodla, že půjde do lesa na průzkum. Nic ji nevystrašilo.
Ale jak to dopadne, když najde malé, bílé, chlupaté… koťátko? Knihu pro nejmenší čtenáře
představí známý a oceňovaný výtvarník a autor Petr Horáček, žijící ve Velké Británii.

VÝHODNÁ SLEVA 20 %
PORTÁL NA STÁNKU L603:

• stovky našich knížek pro děti, studenty, laiky i odborníky
• možnost platby kartou nebo v hotovosti
• časopisy Psychologie dnes, Rodina a škola, Informatorium 3–8
a jejich výhodné předplatné

9.–12. května 2019 Výstaviště Praha – Holešovice
sk2019.svetknihy.cz

POZNEJTE
JE ZBLÍZKA

www.KNIHA-MESICE.cz

w w w.NOVINKA-MESICE.cz

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.

