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První díl trilogie
Vzpomínka na Zemi
V Říši středu zuří Velká kulturní revoluce a Číňané, kteří
nechtějí zůstat pozadu za Sověty a Američany, se v rámci
tajného vojenského projektu pokoušejí navázat kontakt
s mimozemskými civilizacemi…
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Autor za Problém tří těles obdržel prestižní ocenění Hugo
za román roku 2015, letos bude také do kin uvedena
filmová adaptace. Série Vzpomínka na Zemi uchvátila
čtenáře nejen v Číně, práva byla prodána téměř
do čtyřiceti zemí světa.
„Tato série vdechla nový život žánru, na který se hlavní
literární proud kdekoli na světě často dívá skrz prsty.”
The New York Times

TO NEJLEPŠÍ Z LETNÍCH KNIH NAKLADATELSTVÍ ARGO
SVĚTOVÉ ROMÁNY

SBOR CHILBURSKÝCH DAM
Jennifer Ryanová

V PŘÍPADĚ NEOČEKÁVANÉ UDÁLOSTI
Judy Blumeová

Kniha Jennifer Ryanové je důmyslně konstruovaným románem s tajemstvím, zasazeným
do bouřlivého údobí druhé světové války, kdy
na Británii útočilo německé letectvo. Autorka
svůj čtivý příběh zasadila na anglický venkov,
a prostřednictvím hlasů několika žen líčí střet
tradičního života a velkých dějin. Román dovedně poskládala z dopisů a deníkových záznamů, které umocňují intimitu líčených příběhů,
a okořenila jej vášnivými i osudovými střety
postav, které musejí překonávat válečné útrapy,
předsudky i sociální přehrady.

Na malé městečko Elizabeth v New Jersey spadnou v roce 1952 během tří měsíců tři (!) letadla.
Jak se s tím vyrovnávají jeho obyvatelé včetně
patnáctileté Miri? Je to náhoda, komunistické
spiknutí, nebo za to můžou mimozemšťané?
A jak dopadne první láska? V tomto románu
se Judy Blume vrací do vlastního mládí - v Elizabeth totiž vyrostla a šokující události roku
1952 prožívala jako čtrnátiletá. Kromě strhujících událostí a sympatických postav čtenáře
potěší i dokonale evokovaná estetika 50. let na
jejíž eleganci dodnes s nostalgií vzpomínáme.
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398 Kč

Vychází 15. 6. 2017
398 Kč

NĚŽNÁ PÍSEŇ
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Najmout si pro své dvě malé děti stálou chůvu
je pro skromnou pařížskou domácnost Myriam
a Paula finančně takřka neúnosné. Je to však
jediná možnost, jak Myriam umožnit to, co
potřebuje stejně jako vzduch a vodu: prosadit
se v náročné profesi advokátky. Po počátečním
ostychu a zdráhání mladí manželé zjišťují, že
chůva Louise převrátila jejich život naruby.
Totiž teprve tato hypervýkonná, pečující, vždy
dokonalá hospodyňka dokázala v jejich bytě
vytvořit opravdový domov – nejen pro jejich
děti, ale i pro ně samotné. Postupem času však
prohlubující se vzájemná závislost chytí trojici
do pasti. Pokus o únik z ní vyústí v drama.

VÝKŘIK TECHNIKY
Thomas Pynchon
398 Kč
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Je jaro roku 2001, v New Yorku rozkvétají
hrušně a Maxine Tarnowová, forenzní
auditorka, vede své dva syny do školy.
Když dorazí do kanceláře, čeká tam na
ni kamarád Reg se záhadným přípa-dem – je něco shnilého v internetové
firmě hashslingrz. Jakmile začne Maxine
rozkrývat její podezřelé finanční toky,
objevují se na scéně softwaroví kouzel-níci ze Silicon Valley, bohaté korporace z
Perského zálivu, neevidovaný supertajný
agent CIA, ruská mafie i Mossad. Kdo
z nich bude mít nakonec na svědomí
teroristické útoky z 11. září? Výkřik tech-niky dává čtenáři na tuto otázku několik
odpovědí – jednu paranoidnější a zábavnější než druhou.

Autorka knihu představí 15. 6. od 19,00
v Knihovně Václava Havla v Praze.

KNIHY NA CESTY

VÝLETNÍK
Jakub Pokorný

SKOTSKO

ZEMĚ DÁVNÝCH TAJEMSTVÍ

Jan Hrdina

Je hezčí Frýdek, nebo Místek? Jak vypadá
„cesta kolem Světa za 80 minut“? Je Bavorov opravdu, co jsou Vodňany, jak se zpívá
v lidové písničce, a kde je střed České republiky a proč není jen jeden? Objevování
české krajiny může být dobrodružstvím a
hravou „bojovkou“, jak ukazují sloupky Český výletník, které vycházejí už tři roky v MF
DNES v příloze Víkend. Kniha Výletník Jakuba
Pokorného shrnuje 117 sloupků a fotografií
a nabízí tipy na výlety po celé republice, z
nichž některé vycházejí úplně poprvé.

117 TIPŮ
Y
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Kdo a proč budoval megalitické stavby?
Žil skutečně král Artuš? Jaké tajemství
skrývá Rosslynská kaple? Žije ve skotských jezerech dávno vyhynulý tvor? A
kým byl ve skutečnosti William Wallace?
Autor na základě vlastní zkušenosti a
studia objasňuje v patnácti poutavých
kapitolách nejasné, pozoruhodné či
prakticky neznámé jevy skotských dějin
od doby kamenné po 20. století. Kniha
však čtenáře seznamuje také se skotskými
tradicemi, legendami, literaturou a samozřejmě bohatou a dramatickou historií,
která utvářela charakter hrdého národa
i tvář obdivuhodné a krásné země.
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TO NEJLEPŠÍ Z LETNÍCH KNIH NAKLADATELSTVÍ ARGO

LETNÍ DETEKTIVKY

MUŽ S MODRÝMI KRUHY
Fred Vargas

PŘÍPAD MÁŘÍ MAGDALENY
Laurie R. Kingová

Do Paříže přichází z rodných Pyrenejí komisař Adamsberg, svérázný muž s hlavou
zdánlivě věčně v oblacích. Ve stejnou dobu
se na pařížských ulicích začnou objevovat
podivné kruhy nakreslené modrou křídou
– a v jejich středu ještě podivnější objekty:
natáčka, zapalovač, svíčka, pinzeta, holubí
pařátek… Záhadnými kruhy se baví celé
město, jen v komisaři Adamsbergovi narůstají obavy. Inspektor Danglard, neohrabaný
skeptik s afinitou k bílému vínu, je s ním sice
nesdílí, přesto se na popud svého nadřízeného neochotně začne bizarními nálezy
zabývat, považuje to ovšem za ztrátu času. Dokud se v modrém kruhu neobjeví
první mrtvola…

Píše se rok 1923 a Mary Russellová tráví s manželem Sherlockem Holmesem poklidné léto v
Sussexu. Ona se věnuje teologii, on chemickým
experimentům. Idylu však ukončí nečekaná
návštěva amatérské archeoložky Dorothy Ruskinové, která jim do úschovy svěří velmi pozoruhodný dokument -- podle všeho evangelium
sepsané Máří Magdalenou. Krátce nato slečna
Ruskinová umírá při podezřelé dopravní nehodě
a Mary s manželem se pouštějí do vyšetřování.
Netuší však, že Dorothy ukrývala mnohem víc
tajemství, než by se na první pohled mohlo zdát.
Souvisela její smrt s tajnými politickými aktivitami ve Svaté zemi? Nebo snad s
jejím zapojením do boje za práva žen? A jak do všeho zapadá onen zneklidňující
kousek papyru, který by mohl otřást samotnými základy křesťanství?

259 Kč

DĚTEM NA PRÁZDNINY

JAK MARTA ZKROTILA DRAKA
Alena Wagnerová

NEJHORŠÍ DĚTI NA SVĚTĚ
David Walliams

S draky bojují princové a
rytíři s mečem v ruce, to je
známá věc. A přece existuje příběh, v nemž draka
přemůže žena, a ani k tomu
nepotřebuje zbraň. Jak se jí
to podařilo? O tom vypráví
stará provensálská legenda, kterou pro děti upravila
známá spisovatelka Alena
Wagnerová.
Ilustrace vytvořila Jitka Němečková.

Jste připravení setkat se s nejhoršími
dětmi na světě? Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými holkami!
Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno:
válet se celý den na válendě a koukat na
telku. Není divu, že se jí stane ta hrozná
věc, o níž se tady snad ani nebudeme
zmiňovat! Nebo se Slintou Samem slintajícím tak, že se na školním výletě dostane
do strašného průšvihu! A nezapomeňte
ani na Brečivou Bertu, ubulenou holku,
která si příšerně vymýšlí!
David Walliams tentokrát sepsal sbírku
deseti báječně zlomyslných historek,
ilustrace opět nakreslil geniální Tony
Ross.
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NOVÉ KOMIKSY

LADY MECHANIKA
Joe Benitez

GULLIVERIANA A ZLATÝ OSEL
Milo Manara

Jedna z nejslavnějších komiksových
hrdinek steampunku se představuje
českým čtenářům. Británie nabrala v
19. století ve vývoji poněkud jiný kurz
a moderní věda vládne celému společenství. Vzduch brázdí nejpodivnější
letouny, nejmodernější města oplývají
moderní hromadnou dopravou a všichni znají krásnou a nebezpečnou Lady
Mechaniku – napůl ženu, napůl stroj.
Jinou takovou hříčku vědy a přírody
svět neviděl. Až do chvíle, kdy se na
nádraží objeví další napůl mechanická
dívka v naprosto zuboženém stavu.
Lady Mechanika se okamžitě pouští
do pátrání. Jde totiž o hodně. Kromě
odhalení nelidských experimentátorů
hraje Mechanika i o odhalení tajemství vlastního původu.

V jednom svazku představujeme hned
dvě rozpustilá dílka legendy erotické-ho komiksu. Jde o pastiše dvou kla-sických literárních děl, jimž Manara
dodává o poznání lechtivější vyznění.
Gulliveriana zde není cestovatelka, ale
mladičká italská dívka, která nechtíc
otevře bránu do fantastických světů, ve
kterých žijí trpaslíci-monarchisté, hra-ví obři, žádostiví hřebci či frustrované
nymfomanky. Apuleiův Zlatý osel patří
ke klasickým dílům latinské literatury
středověku a Manara jej zpracovává
přímo nevídaným způsobem. Dobro-družství mladého Lucia, proměněného
v osla se stává znepokojujícím erotickým příběhem bez jakéhokoli tabu,
který patří k autorovým vrcholným dílům.

598 Kč
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PŘÍBĚH PASTERNAKOVY MÚZY

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
„O mnoho let později, když stál před popravčí četou, vzpomněl si plukovník Aureliano Buendía na ono vzdálené odpoledne,
kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl
led.“ Tak zní (v překladu Vladimíra Medka)
první věta jednoho z nejslavnějších románů
druhé poloviny 20. století, Sto roků samoty kolumbijského spisovatele Gabriela
Garcíi Márqueze (1927–2014), nositele
Nobelovy ceny za literaturu (1982). Letos
v červnu je tomu právě 50 let, co tento román vyšel v originále poprvé, v buenosaireském
nakladatelství Editorial Sudamericana, přesně 5. června 1967. Román se okamžitě stal
bestsellerem, první náklad osmi tisíc výtisků (neslýchaně velký na tehdy neznámého latinskoamerického spisovatele) byl brzy vyprodán a rychle následovala vydání další. Na
obálce prvního vydání je modravá galeona proplouvající modravým pralesem na šedém
pozadí, se třemi oranžovými květinami pod ní (autorkou je Iris Paganová). Nejslavnější
je ale obálka dalšího vydání od Vicenta Roja, která se objevila na víc než milionu výtisků
knihy a stala se latinskoamerickou kulturní ikonou: v devíti obdélnících se zkosenými rohy
jsou různé symboly, vyjadřující chaotické, spletité, lidové ovzduší románu, a písmeno E
ve slově SOLEDAD (samota) je napsáno obráceně, což vyvolalo složité a esoterické teorie literárních kritiků i protesty několika knihkupců a zákazníků, že je na obálce chyba.
Román se stal nejslavnější knihou latinskoamerické literatury a tzv. magického realismu.
Český překlad Sto roků samoty od Vladimíra Medka vyšel poprvé v roce 1971, podruhé
1980, potřetí 1986 s ilustracemi Borise Jirků (pokaždé v Odeonu); zatím naposledy
(9. vydání) vyšel román v roce 2015 taktéž v Odeonu. Kniha vypráví o několika generacích rozvětvené rodiny Buendíů a osudech fiktivního jihoamerického městečka Macondo
v průběhu sta let. Podle Wikipedie se celkem prodalo asi 50 milionů výtisků Márquezova
románu, zhruba stejně jako jiných světových bestsellerů, např. Nabokovovy Lolity, Ecova
Jména růže či Wallaceova Ben-Hura. Pro srovnání uvedu ještě několik nejprodávanějších
románů a počet prodaných výtisků: Cervantesův Don Quijot (500 milionů), Dickensův
Příběh dvou měst (200 milionů), Saint-Exupéryho Malý princ (140 milionů), Tolkienův
Hobit a Carrollova Alenka (100 milionů), Brownův Da Vinciho kód/Šifra mistra Leonarda (80 milionů), Salingerovo Kdo chytá v žitě (65 milionů), Gaarderův Soﬁin svět (40 milionů), Tolstého Vojna a mír (36 milionů jen v Rusku), Ptáci v trní C. McCulloughové
(33 milionů), Jih proti Severu M. Mitchellové a 1984 G. Orwella (30 milionů), Fitzgeraldův Velký Gatsby (25 milionů), Kmotr M. Puza (21 milionů), Haškův Švejk (20 milionů),
Endeův Nekonečný příběh (16 milionů), Clavellův Šógun (15 milionů). Z románových
sérií je nejprodávanější Harry Potter J. K. Rowlingové (celkem 504 milionů výtisků).
MILAN ŠILHAN

Některé knihy nefascinují jen svým obsahem či dějem, ale také tím, jaký příběh
se skrývá za nimi: za jejich vznikem a vydáním, či jaké byly osudy autora. Jednou
z takových knih je bezesporu Doktor Živago ruského básníka, prozaika a překladatele Borise Pasternaka (1890–1960), který patří k nejslavnějším románům 20.
století. U nás se za jediným Pasternakovým románem navíc skrývá ještě příběh
jeho českého překladu.
Britská spisovatelka a novinářka Anna Pasternaková (1967) je praneteří
Borise Pasternaka a ve své knize Lara (přeložil Jan Sládek, vydala Jota) podrobně popisuje okolnosti vzniku Doktora Živaga, jeho prvního vydání v Itálii
v roce 1957 i štvavou kampaň, která byla proti Pasternakovi rozpoutána v tehdejším Sovětském svazu po vydání románu a ještě víc poté, co mu byla v roce
1958 udělena Nobelova cena za literaturu (mj. byl vyloučen ze svazu spisovatelů); především však autorka odhaluje životní příběh Pasternakovy milenky Olgy
Ivinské (1912–1995), která byla inspirací pro hlavní ženskou hrdinku románu
Laru, milenku Jurije Živaga, a stručně seznamuje i se životem Borise Pasternaka
předtím, než Olgu poznal. To se stalo v roce 1946. Pasternak, tehdy již proslulý
básník, překladatel i autor prozaických textů (česky vyšla řada výborů z jeho
básní, např. Druhé zrození či Hvězdný déšť, i soubor próz Vzdušné tratě),
několikrát nominovaný na Nobelovu cenu, byl podruhé ženatý a měl dva syny;
Doktora Živaga měl již řadu let rozepsaného pod pracovním názvem Chlapci a dívky. Olga pracovala v redakci časopisu Novyj mir a právě tam se oba
seznámili; ihned je to k sobě přitahovalo. Ani jedno Pasternakovo manželství
nebylo šťastné, u druhé manželky Zinaidy, praktické a pořádkumilovné ženy,
Pasternakovi chybělo pochopení pro jeho tvorbu. To našel plně až u Olgy, která
měla za sebou dvě manželství a dceru Irinu a syna Míťu. Byla to osudová láska,
která vytrvala až do Pasternakovy smrti i přes nepřízeň velké části básníkovy
rodiny a mocných sovětských úřadů, i přes
Pasternakovu nerozhodnost a neschopnost
opustit Zinaidu a žít trvale s Olgou. Ta se
stala nejen jeho životní láskou, ale i důvěrnicí a pomocnicí, pod jeho vlivem začala překládat básně a byla jeho múzou, jejíž portrét
najdeme v postavě Lary v Doktoru Živagovi.
Jelikož si sovětští politici či představitelé
mocného svazu spisovatelů netroufali přímo
na Pasternaka, který přežil i nejhorší čistky třicátých let a údajně byl Stalinovým oblíbeným
básníkem, mstili se aspoň na Olze, nechráněné tím, že by byla Pasternakovou manželkou.
V gulagu strávila po vykonstruovaných obviněních nejprve tři roky v letech 1950–1953 a pak dalších tři a půl roku v letech
1960–1964 (to byla zatčena jen pár dní po Pasternakově smrti); rok a půl byla
vězněna i její dcera Irina. Mezitím vyšel v roce 1957 v italštině Doktor Živago;
brzy následovalo na Západě i vydání v ruštině, angličtině, němčině, francouzštině a dalších jazycích. O rok později byl Pasternak oceněn Nobelovou cenou, ale
nakonec ji raději odmítl, aby zmírnil následky hysterické kampaně, kterou proti
němu vedli v Rusku za „protisovětský“ obsah románu; svou vlast básník nechtěl
opustit (naopak jeho rodiče a dvě sestry opustili Rusko už v roce 1921 a po Berlíně se usadili v Anglii). Olga Ivinská později napsala vzpomínky s názvem Vězeň času (1978) a Irina Jemeljanová napsala knihu Legenda Potapovovy ulice
(1997). Čtivá kniha Anny Pasternakové nabízí příběh velké lásky, ale i utrpení,
jež měly být zapomenuty, i podrobně popsané pozadí vzniku jedné slavné knihy
a skandálu kolem jejího vydání.
O českém překladu Doktora Živaga se v Laře již nedočteme, dodejme proto,
že vynikající překlad Jana Zábrany vznikal v šedesátých letech, měl vyjít v roce
1969, ale k tomu již nedošlo (slovenské vydání z téhož roku skončilo z větší části
ve stoupě); vyšel nakonec až v roce 1990, šest let po Zábranově smrti (v Rusku
vyšel román oficiálně poprvé v roce 1988). I knihy mají své osudy, jak se říká,
a někdy i velmi dramatické…
MILAN ŠILHAN
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s Michaelou Burdovou

ÚNIK DO NEUVĚŘITELNÝCH ŘÍŠÍ…
Michaela Burdová se narodila v roce 1989 v Příbrami a vyrůstala na
malé vesničce u Sedlčan. Psaní se věnuje od 16 let, první kniha jí vyšla
v 19 letech a od té doby publikovala již dvanáct knih pro děti a mládež. Na kontě má více jak 40 000 prodaných výtisků. Ráda čte, a to
především fantasy literaturu. Ke psaní ji přivedl její velký koníček –
kreslení. Jejím literárním debutem se stala v roce 2008 fantasy trilogie
Poselství jednorožců. Třetí díl Záchrana Lilandgarie se umístil na
3. místě v ceně dětí ankety SUK za rok 2009. S celou trilogií se potom
Michaela umístila mezi dvaceti nominovanými knihami na Zlatou knihu 2010 a také mezi dvaceti nominovanými autory. Trilogie Poselství
jednorožců prorazila i do zahraničí a koncem roku 2010 vyšla v srbském nakladatelství Evro Giunti a nyní vychází i na Slovensku. Také
se dočkala druhého vydání v podobě kompletu. Michaelinou druhou sérií se stala fantasy tetralogie Křišťály moci vydaná
nakladatelstvím Fragment. Následovala úspěšná dilogie s prvky hororu Syn pekel a pak nadpřirozená romance Volání sirény. Zatím poslední knihou Michaely Burdové je volné pokračování trilogie Poselství jednorožců: Snížkova dobrodružství
(Fragment, 2016). Mimo psaní se autorka věnuje také malování obrazů, soustředí se na kresby a malby nejen ke svým
knížkám, ale také na malby zvířat. Michaela miluje rekreační potápění a zvířata, proto je zarputilým ochráncem přírody
a zvířat, podporuje organizaci Svoboda zvířat a další různé projekty. Také je vegetariánkou.
únik do neuvěřitelných říší, kde se dějí neuvěřitelné hrdinské činy. Díky fantasy se
čtenář může vrhnout do magického světa a oživit si tak všední realitu.

Michaelo, začala jste psát velmi brzy, v 16 letech, první kniha vám vyšla v 19 letech. Co vás k psaní přivedlo a jaké ty začátky byly? Jak těžké bylo vydat první
knihu? A co na vaše psaní říkali rodiče, spolužáci, kamarádi?
Zamilovala jsem se do fantasy, když jsem poprvé viděla film Pán prstenů. Vždycky
jsem ráda vymýšlela příběhy, ale spíš jsem tvořila komiksy. Až později mě napadlo
svůj příběh napsat. Byl to pokus, zda mě to bude vůbec bavit. A začalo mě to
bavit neskutečně moc! A tak vznikl první díl Poselství jednorožců – Strážci dobra.
Když jsem ho dopsala, bála jsem se ho poslat do nějakého nakladatelství kvůli odmítnutí, ale rodiče mě hodně podporovali, a tak jsme zkusili Fragment. Do 14 dnů
se ozvali, že chtějí příběh vydat. Rodiče byli nadšení, stejně tak kamarádi, ale bohužel nikdo další se nezajímal, ani škola ne.

Věnujete se také kreslení a malbě, vaše ilustrace se objevují ve vašich knihách. Co
je vaší inspirací? Máte nějaké oblíbené malíře?
Co se týče kreslení a malování, všechno vychází z mých pocitů. Jsem samouk od
dětství a svůj styl jsem si tvořila už jako malá holka. Přesto se dodnes ráda učím
novým věcem. Zatímco v olejomalbě ztvárňuji zvířata a přírodu, ilustrace dělám
tak trochu ve stylu manga. Inspirací je mi mnoho umělců na youtube, kteří se
o svou tvorbu dělí se světem. Inspiraci ale vidím i všude kolem sebe – hlavně v přírodě. Ráda chodím na dlouhé procházky do lesa, kde sbírám nápady i ke knihám.
Milujete zvířata, angažujete se v boji za jejich ochranu. Jak je to pro vás důležité?
A co dalšího děláte ráda ve volném čase kromě psaní a malování?
Ochrana zvířat a zvířata celkově hrají v mém životě obrovskou roli. Miluji zvířata už odmalička, a to úplně všechna.
Nejvíce obdivuji velryby a můj největší
sen byl spatřit na vlastní oči kosatky. To
se mi díky mým skvělým rodičům před
lety splnilo. Také jsem velmi přilnula
k pejskům, hlavně potom, co jsem začala navštěvovat psí útulek. Doma máme
s přítelem pejsky dva, tři morčata a u rodičů máme i kočku. Snažím se propagovat ochranu zvířat, protože věřím, že je
velmi podstatné, aby si člověk uvědomil,
že tato planeta nepatří jen nám. Zvířata
jsou živí tvorové, kteří mají stejné právo
na život jako my. Sama se však bránit nedovedou, a tak to musíme udělat za ně.
Testování kosmetiky, kožešinové farmy, drezura divokých zvířat v cirkusech…,
tohle všechno představuje zbytečné utrpení mnoha tisíců zvířat.
Ve volném čase se ráda věnuji hlavně svým pejskům, procházkám, výletům,
čtení, ale také józe nebo in-line bruslím, a zbožňuju rekreační potápění.
MILAN ŠILHAN

Co jste ráda četla v dětství a dospívání a co ráda čtete dnes?
Tak já se musím přiznat, že jsem do svých 15 let vůbec nečetla. Všechno to přišlo
najednou a naráz. Začala jsem hodně číst fantasy literaturu a zároveň i psát. Dnes
kromě fantasy ráda čtu především thrillery a horory. Také bych do budoucna něco
takového ráda napsala.
Jaké máte ráda filmy či seriály?
Filmy podobně jako knihy – fantasy, horory, thrillery, ale i romantiku. Zbožňuju
Pána prstenů, všechny marvelovky, hlavně Iron Mana a Thora, Wolverina a XMeny, z hororů je nejlepší V zajetí démonů. Momentálně jsem se nejvíce zamilovala do filmové Krásky a Zvířete. Mezi mé seriálové lásky patřila Hvězdná brána
a Buffy, přemožitelka upírů. Líbily se mi ale i Upíří deníky, Arrow, Lovci duchů,
Once upon a time…
Kteří spisovatelé vás ovlivnili? Máte nějaké vzory? Nebo zvláštní oblíbence?
Obdivuji J. R. R. Tolkiena, ale můj velký vzor je také Stephen King. Velmi se mi také
líbí styl Gartha Nixe a momentálně nejvíce vzhlížím k Anthonymu Ryanovi, jeho
Píseň krve a Pán věže jsou famózní.
Věnujete se žánru fantasy, který je v posledních desetiletích velmi oblíbený. Proč
je podle vás obliba fantasy a sci-fi tak velká?
Myslím, že fantasy bude oblíbené pořád, protože je to zkrátka žánr, kde jsou
možné věci, které si člověk ve skutečném světě může pouze představovat. Je to
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knižní tipy

MOHOU FOTOGRAF A MODELKA UTVOŘIT PÁR?
Spisovatel Miloš Urban (1967) je v českém literárním
světě známý zejména svými mysteriózními příběhy s detektivními motivy, ve kterých se odhalují tajemství dávné
minulosti (Sedmikostelí, Stín katedrály, Santiniho jazyk).
V nedávné době se, dlužno říci že nepříliš úspěšně, pokusil
vydat do hájemství noirové detektivky (Přišla z moře) či
sci-fi románu (Urbo Kune). Jeho posledním dílem je zase
něco žánrově jiného – Závěrka aneb Ztížená možnost
happy-endu, čistě realistická novela ze současnosti, zvláštní milostný příběh fotografa a jeho modelky (vydalo Argo).
Hlavní hrdina, třicetiletý Matěj Rund, žije sám, nemá rodinu ani partnerský
vztah, pracuje na řadové pozici u reklamní společnosti Stellar Brusque, a čím dál
větší naplnění svého jinak nezajímavého života nachází ve fotografování. Je tím,
co bychom mohli nazvat „poučený amatér“ – fotí na středně drahý digitál, udělal
si kurs focení, díky kterému chápe něco z terminologie, umí vyměňovat objektivy
či měnit hloubku ostrosti, pracuje s přisvícením. Své fotografie dává s oblibou na
internetové stránky určené podobným jako je on – a s velkou radostí sleduje přibývání pochvalných koleček (obdoba lajků) a obdivných komentářů. Jednoho dne
potká v pražské předvánoční ulici dívku, která ho na první pohled zaujme – jako
objekt k focení. Děvče jménem Věra jeho nabídka nejdříve zaskočí, pak ale na
fotografování kývne a brzy se začnou pravidelně scházet: Věřin zvláštní půvab na
snímcích získá Matějovi nebývalý internetový úspěch, který dokonce vyústí v to,
že si modelku chce nafotit světoznámý fotograf a Matěji zase nabídnou přednášku
na vysoké škole. A poté, co snímky zaznamená i mladíkův šéf, to vypadá, že by
mu mohly vynést i povýšení – pokud ovšem Věru nafotí pro novou billboardovou
kampaň firmy a bude mít úspěch… Kariéra nečekaná, pro fotografa i pro modelku
– ale stojí o ni Věra vůbec? Nemá tahle donedávna nenápadná studentka zájem
spíše o něco jiného než o slávu a obdiv? A není škoda, že Matěj v ní vidí stále jen
a jen objekt k focení místo ženy, která by mohla zaplnit jeho život i jinak?

Novela se rozvíjí postupně, dlouho sledujeme oťukávání Matěje a jeho objektu focení, hledání vhodných míst a pozic pro snímky; přitom se dozvídáme leccos ze zajímavostí technik fotografování, které se dnes pro většinu lidí smrsklo na sekání snímků digitálem
či mobilem. (Možná jen trochu překvapí, že dosti cudná Věra celkem brzy svolí k svlékacím fotografiím, byť jsou pořizovány ve stylu „nic vlastně není vidět“.) V druhé polovině do
příběhu vtrhne mnoho dalších motivů, včetně různých zákulisních machinací a problémů
Matějovy firmy, objeví se tu i Věřina svůdná spolužačka Bára, které se podaří Matěje svést
(přestože její sexuální orientace není ani náhodou vyhraněná, a kdo ví, jestli ji něco nespojuje i s Věrou?), nakousnou se otázky typu ponižování žen jejich proměnou v objekt před
hledáčkem fotoaparátu a další… Všechno tohle pak možná na čtenářův vkus rychle skončí, aniž by to dospělo k pořádným závěrům. Zůstává opět jen příběh Matěje a Věry – je
to vlastně starosvětská romance, bez erotiky a téměř bez doteků, cit odhalovaný pomalu
a nepřímo, s pomocí ostatních, cit, kterému se člověk ve strachu z následků a ze závazků
brání. Jako epilog zařazuje Urban dvě básně nám neznámých amerických autorů z devatenáctého století: jedna vypráví o tom, jak mladý soudce potkal v polích prostou dívku,
a pak oba celý další život snili o tom, jaké by to bylo, kdyby se nestarali o konvence a dali
se spolu dohromady; jiný autor o něco později udělal básni obrácený konec, hrdinové se
tu vezmou a celý život se stejně trápí, že tehdy udělali chybu… To je ona Ztížená možnost
happy-endu, odkazující k Věře a Matějovi – ať už se dají dohromady nebo ne, nejspíš budou, aspoň někdy, litovat. Přesto to stojí za to zkusit – nebo ne?
Dodejme ještě, že knížku doprovázejí fotografie od samotného spisovatele, ve
kterých zachycuje mladou dívku v trochu podobných situacích jako jeho hrdina – sám
ovšem raději upozorňuje, že „s dějem nemají nic společného“, protože onu zvláštní
hloubku a půvab, který obdivují sledovatelé fotek v knize, tu opravdu nenajdeme,
snímky jsou dosti tuctové.
Urbanova novela nepatří k jeho zásadním dílům, oproti dvěma předchozím však
představuje krok vzhůru. Je to milostný příběh, příběh o fotografování, příběh o dnešní
době – a jako takový funguje a promlouvá.
MARTINA OPLATKOVÁ

SONDA DO ŽIVOTA SINGLES
konce roku našla přítele, jinak má padáka. Nesluší se, aby byla specialistka na
seznamování singl. Před Genie Havishamovou se tak otevírá neuvěřitelně široký,
pestrý a zdánlivě jistý prostor různých moderních způsobů seznamování. Rozumí
se samo sebou, že o tom bude muset průběžně psát. V tom se však skrývá i svízel.
Ne každý z jejích potenciálních partnerů touží po tom, aby se jeho vztah propíral
veřejně a online.
V souladu s mantinely žánru chick lit následuje doslova zápisník konzumního
způsobu života plný ingrediencí pop-kultury. Nakupování značkového oblečení
a kosmetiky, večírky a tlachání s přítelkyněmi ve vyhlášených restauracích, péče
o štíhlou postavu za pomoci cvičení ve fitku, sledování banálních televizních pořadů a soutěží, využívání všech možností, které poskytují sociální sítě. To všechno
je ovšem jen pozadím a průvodními jevy seznamovacích akcí nejrůznějších typů:
rychlorande, seznamka při přípravě pizzy, seznamování naslepo, seznamování
při golfu a cvičení ve fitku, seznamování à la knihomolové, seznamovací večeře
atd. atd. Genie z toho s železnou pravidelností přináší své sloupky s až šokující
otevřeností v příslušné rubrice Coolhubu. Její čtenost roste, ohlas dosahuje rekordu, z autorky se stává celebrita mezi konzumenty příznivců tohoto životního stylu.
Potenciálním čtenářkám knihy nechci prozrazovat rozuzlení, ale podstatné je, že
ani zdánlivě bezbřehé možnosti získávání kontaktů mezi nezadanými k žádoucímu cíli nevede a měsíce ubíhají až k osudovému prosinci.
Pro toho, kdo trochu poznal Londýn a způsob života v Británii, bude popis
některých aktivit – např. „dámské jízdy nevěsty“ s přítelkyněmi před svatbou –
připadat důvěrně známý a zároveň vysvětlující. A kdo to nepoznal, tak zajímavě
informativní. Kniha je akční a má svižné tempo. Krátké kapitoly se střídají s referenčními sloupky od Genie, jak pokračuje její seznamovací úsilí. Nepochybuji
o tom, že bude mít úspěch i u českých čtenářů, resp. čtenářek.
JAROSLAV CÍSAŘ

Novinka letos (asi) osmatřicetileté anglické autorky Jenny
Stallardové Hledám chlapa do Vánoc (přeložila Anna
Pocnarová, vydala Mladá fronta) je typickým produktem
literárního žánru, který se označuje jako chick lit/chick literature. Objevil se na konci 90. let minulého století i v souvislosti s publikováním na internetu. V anglo-americkém
prostředí má úspěch zejména mezi čtenářkami. Ostatně
„chick“ je v americké angličtině slangový výraz pro mladou
ženu. K základní charakteristice chick lit patří, že hlavní
hrdinkou je zpravidla bílá singl heterosexuální emancipovaná Britka či Američanka, obvykle ve věku mezi 20–30 lety, ze střední třídy a bez existenčních problémů, žijící v některé z velkých městských aglomerací. Oč menší hmotné
starosti mají tyto hrdinky, o to více řeší své problémy v citové a vztahové oblasti. Tomuto typu literatury „prošlapala“ cestu zejména Helen Fieldingová se svým Deníkem
Bridget Jonesové; patří sem i Carrie Bradshawová ze seriálu Sex ve městě.
Mezi těmito polohami svých předchůdkyň osciluje i kniha Jenny Stallardové,
která zde zúročila své novinářské zkušenosti. Od elévky v regionálních novinách
a přispěvatelky do různých časopisů se propracovala až na pozici šéfredaktorky
londýnské mutace deníku Metro. Její hrdinka Genie Havishamová, která má krátce
po třicítce, vede rubriku o seznamování, randění a vztazích v lifestylovém online
časopisu Coolhub. Svou práci miluje do slova a do písmene, což negativně zasahuje i do jejího vlastního osobního života. Ostatně i její nejbližší přítelkyně a kolegyně z redakce, Willow a lesbička Rio, na tom nejsou jinak. Genie ztratí svého
přítele, který dosti oprávněně nabyde dojmu, že se při jejím pracovním zaujetí
ocitá na vedlejší koleji. Peripetie jejich vztahu tím však zdaleka neskončí.
Na jedné červencové poradě dostane šéfredaktorka Coolhubu ve své podstatě nosný, ale v důsledku ďábelský nápad. Dá Genie ultimátum, aby si do
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Čtení na léto

Žádejte u svého knihkupce.

Co když toho pravého
potkáte v nepravý čas?

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

Josef Schovanec

Noelle Stevensonová a kolektiv

Vítejte v Autistánu

Záleskautky — Lumberjanes

Josef Schovanec, muž s autismem a s doktorátem z filozofie, nás
zve na originální cestu po nejrozmanitějších zemích, o nichž díky
svým bezprostředním zkušenostem a neokázalému úsudku
dokáže vyprávět fascinující věci. Není divu, že ho milují čtenáři
i účastníci jeho zábavných přednášek po celém světě.
přeložila Šárka Belisová
200 stran • 199 Kč

Jak by vypadaly Rychlé šípy, kdyby vznikly ve 21. století?
Pět nejlepších kamarádek si chce užít léto na dívčím skautském
táboře a utužit svoje přátelství, jenže jim plány neustále hatí
tříoké lišky, vodní příšery nebo zdivočelí skauti z chlapeckého
tábora. Naštěstí nemají problém tomu všemu nakopat zadek.
přeložila Martina Knápková
128 stran • 299 Kč

Michaele a Karl Vocelkovi

Každý bulí
nad cibulí

František Josef I.
Císař rakouský a král uherský

Kolik má tma očí? Jak to dopadne, když se had ožení?
K čemu potřebuje postel chapadla? Co se stane alergikovi,
když sní kiwi? Známá autorská dvojice navazuje na nejlepší
českou tradici poezie pro děti. Na čtenáře čekají verše
halloweenské, pirátské, ba dokonce palačinkové.

Málokterý monarcha splývá s představou domnělých „starých
dobrých časů“ jako poslední habsburský císař František
Josef I. V moderním a čtivém životopise ale není pro nostalgii
místo. Představuje muže v centru vytrvalých politických
a soukromých bouří, čelícího nejtvrdším ranám osudu.
přeložila Zlata Kufnerová
416 stran • 445 Kč

80 stran • 249 Kč

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

Ester Stará, Milan Starý

bibliografie
duchovní nauk y
bib le
Bible – český studijní překlad
(vazba kožená se zlatou ořízkou,
v krabičce)
Edit. T. Dittrich. Ilustr. A. Lamr,
Praha: KMS, 2017, 4. souborné vyd.,
1200 s., váz. 980 Kč
Kapesní vydání Českého studijního
překladu Bible (bez poznámek).
ISBN 978-80-87904-59-6

Bible – český studijní překlad
(vazba s magnetem)

Edit. T. Dittrich. Ilustr. A. Lamr,
Praha: KMS, 2016, 4. souborné vyd.,
1200 s., váz. 690 Kč
Kapesní vydání Českého studijního
překladu Bible (bez poznámek).
ISBN 978-80-87904-58-9

Bible – český studijní překlad
(vazba se zipem)

Edit. T. Dittrich. Ilustr. A. Lamr,
Praha: KMS, 2017, 4. souborné vyd.,
1200 s., váz. 680 Kč
Kapesní vydání Českého studijního
překladu Bible (bez poznámek).
ISBN 978-80-87904-57-2

k ř esťanst ví
HEWARD-MILLS, Dag
Ti, kdo nevědí

Z angl. přel. L. Hambálek, Praha:
KMS, 2017, 1. vyd., 133 s., brož.
140 Kč
Ghanský biskup Dag Heward-Mills,
který založil církev s více než 1000
sbory, popisuje, jak věrnost posiluje
službu vedoucího. Dobrý vedoucí
podle něj musí podporovat kladení
otázek a otevřenost.
ISBN 978-80-87904-65-7

KOPEČEK, Pavel
Liturgické hnutí v českých
zemích a pokoncilní reforma

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, 1. vyd., 399 s.,
váz. 398 Kč
Kniha na základě studia pramenů
a v celosvětovém kontextu života
církve představuje české liturgické
hnutí, jak se formovalo od 19.
století, jakými proměnami procházelo i jeho završení v pokoncilní
církvi.
ISBN 978-80-7325-419-3

teo log i e
IMBACH, Josef
Biblické divy a zázraky. Nadčasový existenciální význam

Z něm. přel. K. Korteová, Praha:
Vyšehrad, 2017, Základní teologická
témata, 1. vyd., 208 s., váz. 248 Kč
Současný švýcarský teolog se ptá
(nábožensko-historicky), jakou
úlohu hrály zprávy o zázracích ve
starověkém světě, jak „zázraky“
chápalo Písmo a teologicky
vysvětluje významné zázraky
Ježíšovy, o kterých vyprávějí
evangelisté.
ISBN 978-80-7429-803-5

KASPER, Walter
Martin Luther. Ekumenická
perspektiva

Z něm. přel. H. Medková, Praha:
Vyšehrad, 2017, Teologie, 1. vyd.,
80 s., váz. 198 Kč
Kniha vychází k 500. výročí reforma-

12 / 2 0 17

ce. Snaha o dosažení jednoty v duchu
Kristova odkazu.
ISBN 978-80-7429-804-2

KÜNG, Hans
Žena v dějinách křesťanství

Praha: Vyšehrad, 2017, Teologie,
1. vyd., 136 s., váz. 248 Kč
Autor sleduje vývoj postavení žen od
období rané církve přes středověk,
reformaci a protireformaci až po
současnost. Popisuje společenské
vlivy i teologické koncepce, které
postavení ženy v církvi negativně
ovlivňovaly.
ISBN 978-80-7429-808-0

ekonomika
e ko n om i e
THALER, Richard
Neočekávané chování. Příběh
behaviorální ekonomie

Z angl. přel. J. Kalandra, Praha: Argo,
Praha: Dokořán, 2017, zip, 1. vyd.,
380 s., váz. 498 Kč
Kniha je mapováním geneze nového
přístupu k ekonomii, oboru behaviorální ekonomie, která zohledňuje
lidskou iracionalitu, neinformovanost
i lenost. Na příkladech i s teoretickým
výkladem.
ISBN 978-80-257-2121-6 (Argo),
978-80-7363-838-2 (Dokořán)

po dn i k án í
MACHEK, Ondřej
Rodinné firmy

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
160 s., váz. 290 Kč
Kniha představuje první česky publikovaný ucelený pohled na rodinné
podnikání: definice rodinných firem,
správa společností, formulace a obsah strategie včetně plánování, inovace, internacionalizace a společenské
odpovědnosti.
ISBN 978-80-7400-638-8

úče tn ic t ví
BŘEZINOVÁ, Hana
Rozumíme účetní závěrce
podnikatelů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
2. vyd., 232 s., váz. 349 Kč
Čtenář je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy
účetními zásadami a vytvořeny na
základě aplikace účetních metod.
ISBN 978-80-7552-603-8

společenské vědy;
osvěta
fi lozo fi e
BRAGUE, Rémi
Podstata člověka. O ohrožení
lidské legitimity

Z franc. přel. J. Mlejnek, Brno:
Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2017, 1. vyd., 194 s., brož.
198 Kč
Autor ukazuje, že idea humanismu,
která měla legitimizovat hodnotu
člověka a lidství, se ve 20. století vyprázdnila, nebo se dokonce obrátila
proti člověku, a že modernímu (ateistickému) myšlení scházejí argumenty
pro ospravedlnění lidské existence.
ISBN 978-80-7325-423-0
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h isto r i e
KOUBA, Miroslav;
RYCHLÍK, Jan
Dějiny Makedonie

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 472 s., váz. 399 Kč
Kniha je první původní českou syntetickou prací o dějinách Makedonie
od antiky přes středověk až do
současnosti.
ISBN 978-80-7422-562-8

komun i k ace
O komunikaci. 10 nejlepších
příspěvků z Harvard Business
Review

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 204 s., váz. 349 Kč
Světoví experti na problematiku komunikace dávají rady, jak co nejefektivněji
komunikovat v nejrozmanitějších situacích a jak se zachovat, aby komunikace
proběhla za všech okolností ku prospěchu zúčastněných stran.
ISBN 978-80-7261-497-4

m e d itace
DALAJLAMA
Srdce meditace. Objevování
nejvnitřnějšího uvědomění

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 249 Kč
Jeho Svatost dalajlama odkrývá skrytá tajemství pokročilého meditačního
cvičení Dzogchen za použití vizionářské básně světce z 19. století Patrula
Rinpočhe.
ISBN 978-80-7554-082-9

motivačn í
př í ručk y
CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly
Flow a práce
Z angl. přel. E. Hauserová, Praha:
Portál, 2017, 1. vyd., 248 s., váz.
399 Kč
Autor zpovídal několik desítek
úspěšných manažerů s vysokým
morálním kreditem, aby zjistil, co
zlepšuje pracovní prostředí a lidské
fungování v něm. Ukazuje se, že
odpovědi manažerů jsou slučitelné
s konceptem flow.
ISBN 978-80-262-1198-3

FRANCKH, Pierre
Rozvíjej svou sílu přání (kalendář). Cvičení, meditace a rituály
na 52 týdnů

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 120 s.,
kroužk., 279 Kč
Po dobu jednoho roku se můžete
s P. Franckhem věnovat svým přáním
a posilovat jejich energii, a přitáhnout
si tak do všech oblastí života lásku,
štěstí a hojnost.
ISBN 978-80-7554-056-0

HAY, Louise L.
Život vás miluje – karty

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 52 s.,
karty, 229 Kč
Sada karet přináší afirmace, které se
mohou stát prvopočátečními semínky
osobního růstu a transformace. 52 karet s afirmacemi pro váš šťastnější život.
ISBN 978-80-7554-055-3

INDIG, Doris
Jak žít tady a teď?

Z něm. přel. S. Hoskovcová, Praha: Jan
Vašut, 2017, 1. vyd., 80 s., brož. 149 Kč
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Osobní praktický sešit s tradičními meditacemi, které vás vrátí do
přítomnosti a k sobě samým. Praktická cvičení pro větší vyrovnanost
a harmonii.
ISBN 978-80-7541-036-8

KERPEN, Dave
Jak to hrát s lidmi. 11 triků,
které vás dostanou tam, kam
chcete

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 272 s., brož. 399 Kč
Můžete si myslet, že jen ambiciózní
a nemilosrdní lidé se sklonem k sebeprosazování se dostanou na vrchol.
Dnes ale právě osoba, která má ty
nejlepší vztahy s ostatními lidmi, dosáhne všeho, co chce. Doma, v práci
i v životě.
ISBN 978-80-7261-499-8

MOESTL, Bernhard
Moudrost šaolinských mistrů.
Jak ovládat emoce

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 176 s., váz. 239 Kč
Znalec čínské filozofie pomocí sedmi
principů vysvětluje, jak vědomě
pracovat s pocity a nedovolit jim, aby
ovládly náš život.
ISBN 978-80-7306-911-7

NEILL, Michael
Revoluce zevnitř

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 269 Kč
Autor sdílí se čtenáři jednoduché
principy, které vysvětlují, odkud pocházejí naše pocity a jak se naše vnímání života může změnit k lepšímu
během několika málo okamžiků, když
se „přeladíme dovnitř“.
ISBN 978-80-265-0606-5

REINWARTHOVÁ, Alexandra
Hoď to za hlavu... místa je tam
dost

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 152 s., váz. 229 Kč
V životě často přicházejí chvíle, kdy
ze slušnosti nebo kvůli zábranám
nedokážeme říct ne a potom děláme
nebo prožíváme něco, co nás stresuje
a deptá. A přitom stačí, abychom byli
sami sebou a dokázali některé věci
„hodit za hlavu“.
ISBN 978-80-7306-912-4

SIAUD-FACCHIN, Jeanne
Příliš inteligentní na to být
šťastný? Výjimečná inteligence:
dar či prokletí?

Praha: Ekopress, 2017, 1. vyd.,
227 s., váz. 319 Kč
Být nadaný je bohatství. Ale také rozdílnost, která může vyvolávat pocit
posunu, jako bychom nikdy nebyli
na svém místě. Jak vědět, jestli jsme
nadaní? A lépe tedy uspět ve svém
životě? Jak naplno využívat svých
schopností a zdrojů?
ISBN 978-80-87865-34-7

TRACY, Brian
Pravidla úspěchu. Jak myslí
a jednají ti nejúspěšnější
a nejlépe placení

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 184 s.,
brož. 299 Kč
Jak docílit finanční nezávislosti
a zbavit se existenčních obav? Jak
se naučit klást ty správné otázky
a nacházet ty správné odpovědi?
Jak se naučit myslet v souvislostech
a v dlouhodobé perspektivě?
ISBN 978-80-265-0608-9

oso bn osti
ROKOSKÝ, Jaroslav;
URBAN, Jiří
František Udržal. Sedlák
a politik

Praha: Vyšehrad, 2017, Moderní
dějiny, 1. vyd., 288 s., váz. 368 Kč
Státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr
národní obrany a v letech 1929–1932
předseda vlády ČSR, se po květnu
1945 vytratil z veřejného povědomí,
ačkoliv se podstatně zasloužil o „budování státu“.
ISBN 978-80-7429-633-8

pe dag og i k a;
d idak ti k a

Acta Sociopathologica IV.
Ohrožení dítěte v kontextu
společenských změn

Hradec Králové: Gaudeamus, 2017,
1. vyd., 198 s., brož.
Publikace Pedagogické fakulty UHK.
ISBN 978-80-7435-666-7

po lito log i e
BALÍK, Stanislav;
PINK, Michal a kol.
Kvalita demokracie v České
republice

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, Politologická
řada, 1. vyd., 223 s., brož. 198 Kč
Kniha se jako první v českém prostředí koncentrovaně zaměřuje na
témata spojená s výzkumem kvality
demokracie v ČR.
ISBN 978-80-7325-417-9

KUPKA, Petr
Násilí, podvody a každodennost.
Jak zkoumat organizovaný
zločin?
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, Politologická
řada, 1. vyd., 203 s., brož. 198 Kč
Kniha kriticky shrnuje dosavadní
přístupy k výzkumu organizovaného
zločinu, přičemž formuluje nové pojetí založené na reflexivní sociologii
P. Bourdieua.
ISBN 978-80-7325-418-6

pr ávo
ERÉNYI, Tereza;
KANTOROVÁ, Diana;
VEJSADA, Daniel
Vyznejte se v zákoně o státní
službě. Srozumitelný výklad
zákona pro všechny státní
zaměstnance a zájemce o vstup
do státní služby

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 269 Kč
Kniha objasňuje úpravu zákona
o státní službě a souvisejících
právních předpisů a seznamuje státní
zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při výkonu služby.
ISBN 978-80-265-0607-2

JOSKOVÁ, Lucie;
PRAVDOVÁ, Markéta;
ZACHARDOVÁ, Lenka
Likvidace obchodních
společností

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
208 s., váz. 390 Kč
Publikace detailně zpracovává
průběh likvidace i postavení
likvidátora, zvláštní pozornost je
věnována ochraně věřitelů. Výklad

bibliografie
je doplněn o účetní a daňové
souvislosti.
ISBN 978-80-7400-646-3

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 78 (vč. CD)
Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
696 s., váz. 765 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu ČR.
ISBN 978-80-7400-652-4

ÚZ č. 1194 Školství, pedagogičtí
pracovníci. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 688 s.,
brož. 269 Kč
Celkem 45 předpisů v aktuálním
znění: regionální školství (školský
zákon vč. prováděcích předpisů
ad.), pedagogičtí pracovníci, vysoké
školství (zákon o vysokých školách
vč. prováděcích vyhlášek). Změny
jsou vyznačeny tučným písmem.
ISBN 978-80-7488-226-5

ÚZ č. 1195 Katastr nemovitostí.
Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 272 s.,
brož. 129 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty
celkem 15 právních předpisů, které
jsou rozděleny do tří kapitol: katastr
nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Změny jsou
vyznačeny tučným písmem.
ISBN 978-80-7488-227-2

provázejí nově narozeného človíčka
až za práh jeho dospělosti, se autor
zastavuje u problémů, s nimiž se setkává každá rodina.
ISBN 978-80-7429-797-7

NEŠPOR, Karel
Léčivá moc smíchu

Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz. 198 Kč
Kniha je praktická, čtivá a srozumitelná. Najdete v ní mimo jiné více než
50 způsobů, jak prozářit a proteplit
svůj život smíchem, i když právě nesvítí slunce a nemáte to lehké.
ISBN 978-80-7429-826-4

sbo r n í k y
JARMAROVÁ, Hana a kol.
Sborník Státního okresního
archivu Šumperk č. 9

Opava: Zemský archiv v Opavě –
Státní okresní archiv Šumperk, 2017,
1. vyd., 76 s., brož.
Ve sborníku je kromě shrnutí činnosti
archivářů za poslední dva roky představena výstava Moravolen Šumperk,
nově uspořádaný fond Okresní soud
Zábřeh a některé nově převzaté
kroniky.
ISBN 978-80-87632-39-0

stu d i e
HENDL, Jan; REMR, Jiří
Metody výzkumu a evaluace

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 464 s.,
váz. 699 Kč
Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v oblasti
společenských věd a biomedicíny.
Výklad vychází z myšlenek praxe založené na empirické evidenci (EBP)
a shrnuje jednotlivé postupy.
ISBN 978-80-262-1192-1

ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona;
TSIVOS, Konstantinos
Řecká tragédie

ÚZ č. 1196 Ochrana zdraví.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 160 s.,
brož. 89 Kč
Nové téma edice ÚZ je reakcí na
přijetí zákona o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek,
který nabývá účinnosti 31. 5. 2017
a mj. řeší zásadní omezení kouření
na veřejnosti. Celkem 7 předpisů
v úplném znění.
ISBN 978-80-7488-228-9

ÚZ č. 1197 Energetika. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 384 s.,
brož. 289 Kč
Publikace obsahuje energetický
zákon, zákon o hospodaření energií
a zákon o podporovaných zdrojích
energie. K těmto zákonům jsou
zařazeny nejpoužívanější vyhlášky.
Změny jsou vyznačeny tučným
písmem.
ISBN 978-80-7488-229-6

Praha: Novela bohemica, 2017,
1. vyd., 295 s., váz. 298 Kč
Kniha odhaluje skutečné kořeny
dluhové krize v Řecku. Vychází z historického, ekonomického a politického pozadí řeckého vývoje a řeckou
krizi v mrazivé analýze ukazuje jako
jeden z důsledků mocenského soupeření v EU.
ISBN 978-80-87683-69-9

ž ivotn í st yl
WIKING, Meik
Hygge

Brno: Jota, 2017, POP – Zdraví
a životní styl, 1. vyd., 288 s., váz.
298 Kč
Hygge je o atmosféře a prožitku. Je to
o sdílení se s lidmi, které máme rádi.
Pocit domova. Pocit bezpečí. Pocit
vnitřního klidu a blaženosti.
ISBN 978-80-7565-111-2

matematické
a přírodní vědy

psych o lo g i e

bio lo g i e

MATĚJČEK, Zdeněk
Rodiče a děti

YONG, Ed
Obsahuji davy. O mikrobech
v nás, kolem nás a o jejich fascinujícím vlivu na náš život

Praha: Vyšehrad, 2017, 3. uprav., zde
1. vyd., 360 s., váz. 298 Kč
V téměř stovce drobných i šířeji
rozpracovaných kapitolek, které

Brno: Jan Melvil Publishing, 2017,
1. vyd., 420 s., váz. 399 Kč
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Každé lidské tělo, i to vaše, obsahuje davy: přetéká desítkami
bilionů mikrobů. Co jsou vlastně
zač? Škodí nám? Pomáhají? A jak?
Nahlédněte do neuvěřitelného
mikrosvěta.
ISBN 978-80-7555-027-9

botan i k a
PRAUSOVÁ, Romana;
KOZELKOVÁ, Zuzana;
TOMÁŠOVÁ, Zina
Rdest dlouholistý. Potamogeton
praelongus Wulfen
Hradec Králové: Gaudeamus, 2017,
1. vyd., 224 s., váz.
Kolektivní monografie pojednává
o rdestu dlouholistém – kriticky
ohroženém druhu vodní rostliny
v Česku, který přežívá na své poslední původní lokalitě v nivě řeky
Orlice u Hradce Králové.
ISBN 978-80-7435-669-8

paleontologie
SOCHA, Vladimír
Dinosauři v Čechách

Ilustr. V. Rimbala, Praha: Vyšehrad,
2017, 1. vyd., 200 s., váz. 298 Kč
Ucelený a čtivý pohled na historii
objevů zkamenělých pozůstatků
různých pravěkých tvorů, které se do
dnešní doby našly na území Čech,
Moravy a Slezska.
ISBN 978-80-7429-799-1

zemědělství
ch ovate l st ví
FÁBIN, Josef
Hovawart

Praha: Jan Vašut, 2017, 2. vyd., 72 s.,
brož. 99 Kč
Ochránce rodiny a společník na
výlety přírodou. Toto velké plemeno,
sportovně, pracovně a společensky
založené, oceníte, pokud budete usilovat o zdravý životní styl.
ISBN 978-80-7236-942-3

technické vědy
př í ručk y
HOŘÁKOVÁ, Hana
Powertex. Vytvořte si unikátní
sošky, dekorace a dárky

Brno: Zoner Software, 2017, 1. vyd.,
160 s., brož. 289 Kč
Powertex je založený na vodní bázi,
netoxický, šetrný k přírodě a vhodný
i pro děti. Představuje textilní tužidlo,
které existuje v mnoha barvách, dá
se kombinovat s mnoha barevnými
pigmenty a je použitelné na všechny
savé materiály.
ISBN 978-80-7413-350-3

so f t war e
SIECHERT, Carl; STINSON,
Craig; BOTT, Ed
Mistrovství – Microsoft
Windows 10

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
720 s., váz. 990 Kč
Nahlédněte pod pokličku Windows
10 a seznamte se i s těmi nejvzdálenějšími zákoutími systému. V knize
najdete i celou řadu užitečných tipů
z praxe.
ISBN 978-80-251-4869-3
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voj e nsk á
tech n i k a
BOER, Jan Willem de;
BOUCHAL, Tomáš;
KOŘÁN, František
LMV Lince in detail

Praha: RAK, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 659 Kč
Monografie, plná kvalitních fotografií
a technických detailů, je především
určena obdivovatelům vojenské techniky, sběratelům a modelářům.
ISBN 978-80-87509-54-8

HORÁK, Jan; HUGHES,
Chris; KOŘÁN, František
U.S. Army Earth Movers part
two in detail

Praha: RAK, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 777 Kč
Monografie, plná kvalitních fotografií
a technických detailů, je především
určena obdivovatelům vojenské techniky, sběratelům a modelářům.
ISBN 978-80-87509-53-1

zdravotnic tví
kuchař k y
BODENSTEINER, Susane
Grilujeme

Z něm. přel. H. Habartová, Praha:
Jan Vašut, 2017, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč
Vše o grilování.
ISBN 978-80-7236-980-5

HAVLOVÁ, Vladimíra a kol.
Kuchařka pro diabetiky a nejen
pro ně

Praha: Vyšehrad, 2017, Vaříme
s dietní sestrou, 6. vyd., 296 s., váz.
328 Kč
485 receptů pro diabetiky a pro
všechny ty, kteří se chtějí stravovat
zdravě, ale chutně. Součástí všech
receptů jsou, mimo použitých surovin a popisu zpracování, i přepočty
živin a potravin, včetně kalorických
hodnot.
ISBN 978-80-7429-798-4

HAVLOVÁ, Vladimíra;
WOHL, Petr
Kuchařka při onemocnění
žlučníku

Praha: Vyšehrad, 2017, Vaříme
s dietní sestrou, 3. vyd., 80 s., brož.
128 Kč
Recepty jsou určeny pro osoby
s onemocněním žlučníku a žlučových
cest.
ISBN 978-80-7429-828-8

HAVLŮ, Karina
Vaříme v remosce. 235 receptů

Praha: Vyšehrad, 2017, 5. přeprac.
vyd., 192 s., váz. 278 Kč
Kuchařka určena stálým příznivcům,
ale i nováčkům. Nejenže zde najdou
některé tradiční pokrmy, ale budou
mít možnost se seznámit i s recepty
nevšedními, zajímavými, a hlavně
chutnými.
ISBN 978-80-7429-821-9

KOHOUTOVÁ, Lucie
Recepty ze šumavské vesnice.
Kuchařka čtvero ročních období
pro tradiční vaření a chvilky
s povídáním o Šumavě
České Budějovice: Dona, 2017,
1. vyd., 240 s., váz. 350 Kč

Kuchařka plná tradičních
šumavských receptů, předávaných
po dlouhá léta z generace na
generaci, ale i receptů současné
kuchyně.
ISBN 978-80-7322-199-7

MENTA, Angelo
Vášeň pro grilování. Nejlepší
recepty, rady a techniky

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 499 Kč
Kniha o grilování s jasnou koncepcí:
griluje se na dobrém dřevěném uhlí
a používají se přísady, které lze bez
větší námahy sehnat.
ISBN 978-80-7529-257-5

MILATOVÁ, Růžena;
NOVOTNÝ, Marek
Kuchařka při onemocnění
ledvin. 109 receptů

Praha: Vyšehrad, 2017, Vaříme
s dietní sestrou, 1. vyd., 96 s., brož.
158 Kč
Knížka dietní sestry čtenáře upozorní, na co by si měli při snížené
funkci ledvin dát pozor, jaké potraviny jsou pro ně vhodné, ale i čeho se
mají vyvarovat.
ISBN 978-80-7429-809-7

MOMČILOVÁ, Pavla
Polévkové štěstí. Power food pro
každé roční období
Fot. J. Poláček, Z. Lhoták, archiv
P. Momčilové, Čestlice: Medica
Publishing, 2017, Pavla vaří a peče
zdravě, 1. vyd., 136 s., brož. 199 Kč
Posilující power polévky jsou
světovým hitem, kterému se říká
souping či bowling. Polévky vařené
s láskou, podle ročních období,
v souladu s člověkem a přírodou.
80 receptů pro mladou rodinu
i singles.
ISBN 978-80-85936-73-5

nápoj e
PLŠEK, Jiří
Lexikon kávy ...prostě milujeme
kávu
Ilustr. T. Jirků Váňa, Brno: CPress,
2017, 1. vyd., 72 s., brož. 249 Kč
Malý lexikon vám jednoduchou
formou odpoví na základní otázky
ze světa kávy. Dozvíte se i něco
o kavárenském prostředí a na konec dostanete i pár kulinářských
tipů.
ISBN 978-80-264-1480-3

zdravotnické
příručk y
ČAKRT, Michal
Typologie osobnosti v medicíně:
lékaři, sestry, pacienti

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 272 s., brož. 349 Kč
Autor se obrací k pracovníkům ve
zdravotnictví. Pacienti se mnohdy liší
od osobnostního typu lékařů, jimž
kniha poradí, jak s pacienty, ve shodě
s jejich typem osobnosti, jednat.
ISBN 978-80-7261-496-7

MICHAELS, Jillian
Hurá, miminko!

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 448 s.,
brož. 389 Kč
Kniha je určena pro všechny nastávající matky, které chtějí prožít zdravé
a šťastné těhotenství.
ISBN 978-80-7554-084-3

bibliografie
RATH, Tom
Jezte, hýbejte se, spěte. Jak malá
rozhodnutí vedou k velkým
změnám

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 216 s.,
brož. 319 Kč
Nepodceňujte význam spánku, jídla
a pohybu pro své zdraví. Kniha přináší návod, pomocí něhož může každý
zlepšit své zdraví.
ISBN 978-80-7554-083-6

životospr áva
Fitness jídelníček na míru

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 192 s.,
brož. 399 Kč
Publikace přináší specifické informace o výživě potřebné ve vytrvalostních a silových disciplínách a pomůže
vám zvolit si nejvhodnější jídla podle
sportu, který vy a členové vaší rodiny
provozujete.
ISBN 978-80-7529-268-1

SIRCUS, Mark
Jedlá soda – unikátní přírodní
léčba

z n o v i n e k k 12 . 6 . 2 0 17 19 8 t i t u l ů
k atalog
k v ýstavě
CHALOUPKA, David;
ZACHAŘ, Michal
Julius Mařák a jeho žáci jako
grafici

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2017, 1. vyd., 16 s.
Katalog-skládačka ke stejnojmenné
výstavě pořádané GVU v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-77-6

PŮTOVÁ, Barbora
Království Benin: Bronzy
zkropené krví

Ilustr. P. Modlitba, K. Šišperová,
Brno: Moravské zemské muzeum,
2017, 1. vyd., 74 s., brož. 76 Kč
Publikace je vydána k výstavě v Paláci
šlechtičen v MZM Brno.
ISBN 978-80-7028-480-3

o b r a zové
pu b li k ace

Brno: Jota, 2017, POP – Zdraví a životní styl, 1. vyd., 236 s., váz. 288 Kč
Noční můra farmaceutického průmyslu. Co když existuje přírodní,
zdraví prospěšná látka, která je levná,
snadno dostupná a nejspíš ji máte
doma v kuchyni? Nazývá se soda
bikarbona, jedlá soda.
ISBN 978-80-7565-095-5

Nejkrásnější národní parky světa

umění; hudba

THOMA, Zdeněk;
THOMOVÁ, Soňa
Czechia

architek tur a
ULIČNÝ, Petr a kol.
Architektura Albrechta z Valdštejna. Italská stavební kultura
v Čechách v letech 1600–1635

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 1360 s., váz.
V dějinách české architektury je jen
málo postav, které by byly srovnatelné s vášnivým stavebníkem,
jakým byl Albrecht z Valdštejna.
Kniha pojednává o jeho stavbách
realizovaných v Praze a Frýdlantském
vévodství.
ISBN 978-80-7422-564-2

fotog r afi e
DVOŘÁKOVÁ, Hana
Venuše. Fotografie Jindřicha
Štreita

Brno: Moravské zemské muzeum,
2017, 1. vyd., 44 s., brož. 48 Kč
Fotografie J. Štreita zachycují život
malého, sociálně, místně i časově
ohraničeného společenství zdola,
zachycují „malé dějiny“, jejichž
poznání nám umožní lépe pochopit
děje velké.
ISBN 978-80-7028-481-0

h u dba
SUTCLIFFE, Phil
Queen. Největší ilustrovaná
historie králů rocku

Z angl. přel. P. Frecerová, Praha:
Slovart, 2017, 2. dopl. vyd., 296 s.,
váz. 699 Kč
Dlouholetý britský hudební publicista
P. Sutcliffe sepsal dějiny skupiny,
sahající od předqueenovských počátků až po současnou podobu s P.
Rogersem.
ISBN 978-80-7529-141-7

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 799 Kč
Kniha, obsahující fotografie předních
světových fotografů, je poctou přírodním divům na naší planetě, které
chráníme v národních parcích na
všech sedmi světadílech.
ISBN 978-80-7529-267-4

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 128 s.,
brož. 299 Kč
Obrazová publikace představuje
řadu unikátních historických, architektonických a přírodních památek
celého Česka.
ISBN 978-80-7529-381-7

v ý t var n é
um ě n í
Tvořivé vybarvování. Cestování

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 128 s.,
brož. 199 Kč
Omalovánka obsahuje více než sto
obrázků, které v každém probudí
duši světoběžníka. Podrobné siluety
Paříže a New Yorku, pláže plné
palem či majestátní asijské chrámy.
ISBN 978-80-7529-051-9

učebnice
základní školy
česk ý ja z yk
BEZPALCOVÁ, Vladimíra;
KRÁLOVÁ, Michaela
K přijímačkám s nadhledem –
český jazyk a literatura 9. ročník
Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 108 s.,
brož. 249 Kč
Publikace je určená k přípravě na
jednotné zkoušky z českého jazyka
a literatury. Doporučujeme pro žáky
9. ročníků ZŠ jako přípravu na přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní
obory SŠ.
ISBN 978-80-7489-353-7

BEZPALCOVÁ, Vladimíra;
KRÁLOVÁ, Michaela;
RYŠLAVÝ, Petr

K přijímačkám s nadhledem
– český jazyk a literatura
5. ročník

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 112 s.,
brož. 249 Kč
Publikace je určená k přípravě na
jednotné zkoušky z českého jazyka
a literatury. Doporučujeme pro
žáky 5. ročníků ZŠ jako přípravu
na přijímací zkoušky na osmiletá
gymnázia.
ISBN 978-80-7489-354-4

fyzika
RANDA, Miroslav a kol.
Fyzika 6 pro ZŠ a VG (nová
generace) – příručka učitele

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 124 s.,
brož. 349 Kč
Moderní učebnice věnuje zvýšenou
pozornost odbourávání izolovaného
přístupu fyziky k probírané problematice a efektivnímu provázání
obsahu jednotlivých učebních
předmětů.
ISBN 978-80-7489-047-5

ja z ykové
uče bn ice
TVRZNÍKOVÁ, Jana;
POUL, Oldřich;
ZBRANKOVÁ, Milena
Deutsch mit Max neu + interaktiv 1 PS

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 129 Kč
Pracovní sešit úzce navazuje
na učebnici a slouží k dalšímu
procvičování učiva. Obsahuje
různé typy cvičení, opakovací testy,
shrnutí lekcí včetně odpovídající
slovní zásoby a přehled gramatiky.
ISBN 978-80-7489-335-3

TVRZNÍKOVÁ, Jana;
POUL, Oldřich;
ZBRANKOVÁ, Milena
Deutsch mit Max neu + interaktiv 1 PU
Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 112 s.,
brož. 299 Kč
Příručka učitele poskytuje
podrobnou metodickou podporu
k jednotlivým lekcím a obsahuje
náměty pro různé aktivity
v hodině. Součástí jsou také testy
lekcí a řada kopírovatelných
předloh.
ISBN 978-80-7489-336-0

TVRZNÍKOVÁ, Jana;
POUL, Oldřich;
ZBRANKOVÁ, Milena
Deutsch mit Max neu + interaktiv 1 UČ

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 88 s.,
brož. 229 Kč
Nové vydání oblíbené učebnice němčiny pro ZŠ a víceletá gymnázia.
ISBN 978-80-7489-334-6

m ate m ati k a
KUŘÍTKOVÁ, Hana
K přijímačkám s nadhledem –
matematika 5. ročník

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 108 s.,
brož. 249 Kč
Publikace je určená k přípravě na
jednotné zkoušky z matematiky. Doporučujeme pro žáky 5. ročníků ZŠ
jako přípravu na přijímací zkoušky na
osmiletá gymnázia.
ISBN 978-80-7489-352-0
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KUŘÍTKOVÁ, Hana
K přijímačkám s nadhledem –
matematika 9. ročník

Plzeň: Fraus, 2017, 1. vyd., 116 s.,
brož. 248 Kč
Publikace je určená k přípravě na
jednotné zkoušky z matematiky. Doporučujeme pro žáky 9. ročníků ZŠ
jako přípravu na přijímací zkoušky na
čtyřleté maturitní obory SŠ.
ISBN 978-80-7489-351-3

střední školy
fyzika
LEPIL, Oldřich;
ŠEDIVÝ, Přemysl
Fyzika pro gymnázia – Elektřina
a magnetismus (kniha + CD)

Praha: Prometheus, 2017, 7. přeprac.
vyd., 196 s., brož. 169 Kč
V přepracovaném vydání je
knižní podoba doplněna o CD,
které obsahuje rozšiřující učivo,
teoretická a laboratorní cvičení,
historické poznámky, slovníček
fyzikálních pojmů, animace
a videoexperimenty.
ISBN 978-80-7196-460-5

sport
a tělov ýchova
tur istick é
průvo d ce
BÖTIG, Klaus
Kréta

Z něm. přel. H. Hlušičková, Praha:
Jan Vašut, 2017, 7. vyd., 128 s., brož.
229 Kč
Turistický průvodce Merian Live.
ISBN 978-80-7541-091-7

BÜLLOW, Friederike von
Sardinie

Z něm. přel. Z. Vlačihová, Praha: Jan
Vašut, 2017, 5. vyd., 128 s., brož. 229 Kč
Turistický průvodce Merian Live.
ISBN 978-80-7541-010-8

FLESCHHUT, Max
Toskánsko

Z něm. přel. D. Burešová, Praha: Jan
Vašut, 2017, 1. vyd., 128 s., brož.
229 Kč
Turistický průvodce Merian Live.
ISBN 978-80-7541-007-8

Itálie

Brno: Jota, 2017, Turistický průvodce, 1. vyd., 1038 s., brož. 998 Kč
Itálie má hodně co vyprávět,
slavná města se mohou pochlubit
známými památkami, ale stejně
poutavá mohou být i klidnější
místa, jako je vrchol Montalcino
nebo kousek od pobřeží ležící
ostrov Marettimo.
ISBN 978-80-7565-096-2

SCHMID, Niklaus
Mallorca

Z něm. přel. B. Sochorová, Praha:
Jan Vašut, 2017, 5. vyd., 128 s., brož.
229 Kč
Turistický průvodce Merian Live.
ISBN 978-80-7541-092-4

WALKER, Neville ;
WARD, Greg
Provence a Azurové pobřeží

Brno: Jota, 2017, Turistický průvodce, 1. vyd., 431 s., brož. 548 Kč
Průvodce malebnou Provence
a úchvatným Azurovým pobřežím.
ISBN 978-80-7565-100-6

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y
DOSTOJEVSKIJ, F. M.
Idiot

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 184 s.,
brož. 269 Kč
Publikace nabízí zjednodušenou verzi
románu, která je určena pro mírně
pokročilé studenty ruštiny, zrcadlový
český překlad, komentáře gramatických a lexikálních jevů a poznámky
k ruským reáliím.
ISBN 978-80-266-1099-1

FITZGERALD, F. S.
Velký Gatsby. The Great Gatsby.
Anglictina.com

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 184 s.,
brož. 299 Kč
Text je napsaný zjednodušenou angličtinou tak, aby vyhovoval potřebám
čtenáře byť jen mírně pokročilého.
Na každé stránce naleznete český
zrcadlový překlad a na webu si můžete stáhnout nahrávku namluvenou
rodilými mluvčími.
ISBN 978-80-266-1108-0

NAVRÁTILOVÁ, Jana
Andersenovy pohádky
A1/A2. Dvojjazyčná kniha pro
začátečníky

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 88 s.,
brož. 199 Kč
Prostřednictvím dvojjazyčného vydání pěti vybraných příběhů si čtenáři
mohou vyzkoušet, jak si poradí se
souvislým německým textem. Úroveň
jazyka v publikaci je vhodná pro začínající studenty němčiny.
ISBN 978-80-266-1104-2

lite r ár n í
h isto r i e
KŘIVÁNEK, Vladimír
Svědomí slova. Český PEN klub
v proměnách doby

Praha: České centrum Mezinárodního PEN klubu, 2016, 1. vyd., 341 s.,
brož. 300 Kč
Publikace mapuje historii
i současnost Českého PEN klubu,
který v roce 1925 založil K.
Čapek. Pro pochopení souvislostí
a možnost srovnání se autor vrací
hluboko do minulosti. Obsahuje
stovky fotografií, kresby A.
Hoffmeistera a faksimile vzácných
dokumentů.

krásná literatura
autobiografie
OLSON, Bruce;
LUND, James
Bručko a Motilonský zázrak.
Jak Bruce Olson dovedl indiány
z doby kamenné do 21. století

Z angl. přel. Š. Dittrich, Praha: KMS,
2017, 1. vyd., 248 s., váz. 270 Kč

bibliografie
Dobrodružná kniha – příběh
misionáře, v prvních dvou
kapitolách se autor stručně vrací
k příběhům, které líčila jeho první
kniha Bručko. Pak už popisuje
nové události plné dobrodružství,
tragédií, víry i lásky.
ISBN 978-80-87904-67-1

biog r afi e
CABELL, Craig
Terry Pratchett – Fantastická
duše. O životě a díle muže, který
psal zázraky
Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
Talpress, 2017, 1. vyd., 248 s., váz.
229 Kč
V knize zkoumá C. Cabell spisovatelův pozoruhodný život a uvádí ho do
souvislostí s jeho úsměvně neuctivými knihami.
ISBN 978-80-7197-645-5

PASTERNAKOVÁ, Anna
Lara

Brno: Jota, 2017, Biografie, 1. vyd.,
360 s., váz. 348 Kč
Pravdivý příběh tragické lásky Borise
Pasternaka a Olgy Ivinské, který inspiroval román Doktor Živago.
ISBN 978-80-7565-109-9

SMUTNÝ, Roman;
PETRŽELA, Vlastimil
Vlastimil Petržela: Vzlety a pády

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 329 Kč
Byl feťák a gambler. Ještě předtím byl
však V. Petržela nadějným fotbalovým
talentem. Slibnou kariéru zbrzdil úraz,
který ho poslal do invalidního důchodu. Začal se věnovat trenérské práci,
v níž byl světovou špičkou.
ISBN 978-80-7505-663-4

cesto pisy
ŠEBESTA, Ondřej
Santiago de Compostela portugalskou cestou

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 152 s.,
brož. 249 Kč
Poutě do Santiaga de Compostela
jsou čím dál populárnější. Každý
z nás zná někoho, kdo se tam chystá,
ale před cestou je důležitější poznat
někoho, kdo už tam byl.
ISBN 978-80-7557-057-4

ŠEMBERA, Pavel
Brazílie. Návod k použití

Praha: Titanic, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 249 Kč
Humoristická knížka, která je
současně užitečnou konverzační
příručkou a učebnicí, jak překonat nedorozumění způsobená
portugalským jazykem i kulturní
odlišností temperamentních Jihoameričanů.
ISBN 978-80-86652-58-0

deníky
GROEN, Hendrik
Tajný deník Hendrika Groena

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 392 s.,
váz. 349 Kč
Hendrik Groen je sice starý, ale
sám nemá staré lidi rád. Ještě si
chce na světě něco užít! Nechce jen
popíjet slabý čaj a pěstovat muškáty, jako to dělají jeho vrstevníci.
O svém životě v domově důchodců
si píše deník.
ISBN 978-80-7505-688-7

KOUBSKÁ, Libuše
Dědečkův deník. Obyčejný život
v neobyčejných dějinách. Nebo
naopak?

Dosl. P. Pithart, Praha: Vyšehrad,
2017, 1. vyd., 176 s., váz. 258 Kč
Jedním z výchozích bodů knihy,
mapující období let 1880–1953,
je deník válečného zajatce Josefa
Bačovského, který jako rakouský
domobranec prošel několika těžkými
bitvami 1. světové války a poté padl
do ruského zajetí.
ISBN 978-80-7429-636-9

de te k tivk y;
krimi
BAMBAS, Petr
Podivné vraždy

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 269 Kč
Sugestivní a napínavé povídky s kriminální zápletkou a překvapivou
pointou zaujmou od první stránky.
ISBN 978-80-7243-959-1

CARTER, Chris
Hovor se smrtí

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč
Losangeleští detektivové Hunter
a Garcia se při vyšetřování nového
případu ocitnou na horské dráze zla.
Pronásledují predátora, který hledá
v ulicích a na sociálních sítích oběti,
dráždí je anonymními zprávami a živí
se jejich strachem.
ISBN 978-80-7507-691-5

GRIG, Karel C.
Vraždaplán

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 246 s.,
váz. 249 Kč
Napínavý román navazuje na to
nejlepší z tradice české detektivky.
Osvědčené ingredience autor zručně
aktualizuje a čtenář má možnost
odhalit v pozadí příběhu společenské
souvislosti.
ISBN 978-80-7473-525-7

JAMES, Peter
Hon se smrtí

Z angl. přel. S. Pavlíček, Praha:
Brána, 2017, 1. vyd., 384 s., brož.
299 Kč
Z moře nedaleko pobřeží Sussexu je
vytaženo tělo teenagera, kterému chybí životně důležité orgány. Brzy jsou
nalezena další dvě těla mladých lidí…
ISBN 978-80-7243-958-4

KONDOR, Vilmos
Temná Budapešť

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Snil o fašistickém státě. Než stihl svůj
sen zrealizovat, zemřel. Novináře
Gordona však více než smrt premiéra
zasáhne případ mrtvé ženy, která
je nalezena ve vykřičené čtvrti s židovskou modlitební knihou...
ISBN 978-80-7505-665-8

LÄCKBERG, Camilla
Mořská panna

Praha: Motto, 2017, 2. vyd., 384 s.,
váz. 299 Kč
Jednoho listopadového rána se po
Magnusovi Kjellnerovi slehla zem.
Když obyvatel Fjällbacky objeví při
procházce se psem tělo zamrzlé
v ledu, je jasné, že Magnus nezmizel
dobrovolně...
ISBN 978-80-267-0863-6
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THILLIEZ, Franck
Smrtící DNA

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 432 s.,
váz. 349 Kč
Postgraduální studentka Eva Loutsová byla zavražděna během svého
výzkumu v Centru primatologie nedaleko Paříže. Zpočátku se zdálo, že
jde o brutální útok šíleného zvířete,
ale zdá se, že všechno je mnohem
komplikovanější…
ISBN 978-80-7505-660-3

divadelní hry
SHAKESPEARE, William
Sen noci svatojánské. A Midsummer Night‘s Dream

Z angl. přel. a koment. M. Hilský,
Brno: Atlantis, 2017, 4. vyd., 292 s.,
váz. 330 Kč
V úvodní studii se M. Hilský věnuje
vzniku a výkladu této komedie. Následují anglický originál hry a jeho český
překlad s poznámkami pod čarou.
Svazek uzavírá poznámka o překladech a přehled českých inscenací
a překladů Snu.
ISBN 978-80-7108-363-4

ese j e; úvahy
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de
Citadela

Z franc. přel. V. Dvořáková, Praha:
Vyšehrad, 2017, 5. vyd., 440 s., váz.
398 Kč
Bohatství Citadely spočívá především
v neobyčejné intenzitě a hloubce, do níž autor postupně proniká
neustálými návraty k základním
tématům lidské existence – lásce, přátelství, věrnosti, službě, společenství
a tvorbě.
ISBN 978-80-7429-794-6

h isto r ick é
rom ány
KANE, Ben
Orlové ve válce

Z angl. přel. J. Hromadová, Praha:
Vyšehrad, 2017, Čtení ke krbu,
1. vyd., 368 s., váz. 348 Kč
Bitva v Teutoburském lese, která
se odehrála v roce 9 n. l. mezi
spojenými germánskými kmeny
a třemi římskými legiemi, vedenými
guvernérem Germánie Quinctiliem
Varem, byla pro Římany zdrcující
a z této porážky se nikdy úplně nevzpamatovali.
ISBN 978-80-7429-735-9

SIDEBOTTOM, Harry
Trůn Caesarů: Ocel a krev

Z angl. přel. P. Kovács, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč
Druhý díl trilogie anglického historika H. Sidebottoma nás vrací zpět
do období krize římského císařství.
V jediném roce vznese svůj nárok
na trůn hned šest uchazečů a vláda toho prvního se právě chýlí ke
konci...
ISBN 978-80-7507-694-6

h o ro ry
KING, Stephen
Policajt z knihovny, Sluneční
pes. Čtyři po půlnoci

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 2. vyd., 432 s., váz. 329 Kč
Novely Policajt z knihovny a Sluneční
pes jsou druhou částí knihy Čtyři po
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půlnoci, která u nás vyšla rozděleně.
Kdo se rád bojí, nebude litovat,
S. King se opět představuje v nejlepší
formě.
ISBN 978-80-7306-908-7

humo r
Buď v klidu. Je ti teprve 60

Z angl. přel. V. Hesounová, Praha:
Vyšehrad, 2017, S úsměvem, 1. vyd.,
160 s., brož. 128 Kč
Sbírka vtipných citátů a bonmotů je
tentokráte určena těm, kdo se obávají, že by šedesátka mohla v jejich
životě něco změnit k horšímu.
ISBN 978-80-7429-796-0

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

Ze švéd. přel. H. Švolbová, Mladá
Boleslav: Panteon, 2017, 2. vyd.,
320 s., brož. 299 Kč
Třetí humoristický román světového
bestselleristy a autora nejoblíbenějšího románu roku 2014 v Česku.
ISBN 978-80-87697-58-0

KOCMÁNEK, Milan
Ve víně je sranda

Ilustr. M. Kocmánek, Brumovice:
Carpe diem, 2017, 2. rozšíř. vyd.,
128 s., brož. 135 Kč
Rozšířené vydání úspěšného kreslířského bestselleru přináší navíc více
než 30 kreslených vtipů o vinařích,
víně a jeho konzumentech.
ISBN 978-80-7487-245-7

PAYNE, C. D.
Zázrak v plechovce

Brno: Jota, 2017, Beletrie překladová,
1. vyd., 196 s., váz. 278 Kč
Užijte si nejnovější zábavné dobrodružství s Divočákem Flintem, který
jako by byl starším bratrem ďábelsky inteligentního Nicka Twispa,
a Univerzitou, skoro jeho starší
sestrou se sexy hříšným tělem.
ISBN 978-80-7565-097-9

SLÍVA, Jíří
Nonsens? Nesmysl!

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 299 Kč
Nová kniha J. Slívy vás zve do světa
nonsensu, hry s paradoxem, absurditou, groteskností. Budete se smát
i zamýšlet nad (ne)smyslem.
ISBN 978-80-7529-312-1

lite r atur a
fak tu
BALCIOVÁ, Güner Yasemin
Arabboy. Jak se žije arabským
chlapcům v Evropě aneb Krátký
život Rašída A.
Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 204 s., váz. 235 Kč
První kniha na českém trhu, která
otevřeně popisuje, jak se žije generacím přistěhovalců v paralelní
společnosti u našich německých
sousedů.
ISBN 978-80-7485-123-0

DITRYCH, Břetislav
Tábor ve stínu Osvětimi

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 199 Kč
Vyhlazovací koncentrační tábor
Osvětim–Březinka je dobře známý. Na
krakovském předměstí Plaszów, jen
několik desítek kilometrů od Osvětimi,

byl však v roce 1943 zřízen mnohem
méně známý koncentrační tábor.
ISBN 978-80-7557-056-7

HRUŠKA, Emil
Stíny nad Belgií

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 140 s.,
brož. 149 Kč
Hlavní země Evropy je krásná, ale
stíny nad ní se nedají rozehnat. Autor
prožil v Belgii několik let a svou prací
překládá českému čtenáři ojedinělý
pohled na tuto zemi.
ISBN 978-80-7557-058-1

PACNER, Karel
Tajný závod o Měsíc. Souboj
USA a SSSR

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2017, 1. vyd., 400 s., váz. 399 Kč
Nepředznamenal opravdu souboj
o dobytí Měsíce výsledek studené
války? K. Pacner byl jedním ze dvou
Čechů přítomných u startu Apolla
11. Osobní svědectví o této události
doplňuje líčení historie dobývání
kosmu a dění v USA a SSSR.
ISBN 978-80-7448-068-3

n ove ly
BRABCOVÁ, Zuzana
Daleko od stromu

Brno: Druhé město, 2017, zde
1. vyd., 168 s., váz. 249 Kč
Když vyšla novela Daleko od stromu
poprvé v exilovém nakladatelství
Index v roce 1986, získala za ni Z.
Brabcová historicky první Cenu Jiřího
Ortena. Poprvé vyšla oficiálně v Česku v roce 1991.
ISBN 978-80-7227-392-8

ŠTĚDROŇ, Jiří
Každej šéf je vůl

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 199 Kč
Dva příběhy, v nichž autor vychází
ze svých profesních a životních
zkušeností.
ISBN 978-80-7243-957-7

po e z i e
TOMAN, Karel
Sluneční hodiny

Praha: Vyšehrad, 2017, Verše, zde
1. vyd., 80 s., váz. 168 Kč
Tomanovy sbírky Sluneční hodiny
(1913), Měsíce (1918) a Hlas ticha
(1923) se právem už téměř celé
století řadí k tomu nejryzejšímu, nejhlubšímu a zároveň nejpřístupnějšímu, co česká poezie nabízí.
ISBN 978-80-7429-701-4

po pul ár n ě
naučná
LIŠKA, Vladimír
Ženy českých panovníků 3

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 239 Kč
Třetí pokračování úspěšné série, která čtenářům přiblíží životní příběhy
14 manželek českých panovníků.
Autor vyobrazuje jejich životy především v souvislosti s osudy a činy
jejich mužů.
ISBN 978-80-7505-659-7

MILTON, Giles
Když Lenin přišel o mozek
a Churchill obětoval ovci

Brno: Jota, 2017, Populárně naučná,
1. vyd., 192 s., váz. 278 Kč

bibliografie
Mistrovský vypravěč historických
příběhů G. Milton nám v knize
servíruje další bizarní události z nedávné i vzdálenější historie, mnohdy
jen těžko uvěřitelné, ale přesto
pravdivé.
ISBN 978-80-7565-110-5

NOVOTNÝ, Petr a kol.
Pivařka

Brno: Jota, 2017, Populárně naučná,
1. vyd., 328 s., váz. 398 Kč
Vše o domácím vaření piva. 100 zcela
unikátních receptů. Kapitoly o historii
vaření, odborný a rozsáhlý úvod do
domácího pivovarství.
ISBN 978-80-7565-108-2

poví d k y
JANSSONOVÁ, Tove
Cestovat nalehko

Dosl. E. Bartoňová Veselá. Ze švéd.
přel. J. Holá, Praha: Orsini, 2017,
1. vyd., 176 s., brož. 249 Kč
Autorka slavných muminků psala
také pro dospělé čtenáře romány
a mistrovské povídky, česky dosud
nepublikované. Sbírka Cestovat
nalehko vychází u nás z jejích próz
jako první. Obsahuje 12 povídek.
ISBN 978-80-903748-6-7

próz a
LAMBERK, Jiří
O neplechách v Miami

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 179 Kč
Další dílo z miamské série odkrývá
nové detaily z nám již známého
„špitálu“. Nové střípky do mozaiky
postav a postaviček doktorů jsou
podány tak, jako bychom s nimi
v lékařské jídelně zrovna také seděli
a nezávazně tlachali.
ISBN 978-80-7505-687-0

NIČKOVÁ, Lenka
Zlatovlasý Jan

Praha: Elka Press, 2017, 1. vyd.,
120 s., váz. 299 Kč
Jednotlivá témata vybraných stromů
se splétají do životního příběhu
mladého muže, jehož putování vede
cestami i necestami, skrze neuvěřitelná dobrodružství, do exotických
krajů, až po zážitky hraničící se smrtí.
ISBN 978-80-87057-29-2

př í b ě hy
ŠŤASTNÁ, Barbora
Dobrá tak akorát

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Dlouho jsem si myslela, že opravdový
a báječný život začne, až zhubnu, udělám si pořádek ve skříni i v účetnictví,
změním účes… prostě až se zlepším.
Jenže život začal i bez toho. Je chaotický, stresující, ale skvělý a zábavný!
ISBN 978-80-267-0884-1

VELKOVÁ, Radka;
FRÖHLICH, Jiří
Lidé od vody. Plavecké historky
z Vltavy a Otavy

Písek: J & M, 2017, 3. vyd., 232 s.,
váz. 280 Kč
Čtenáři se v knize seznámí s historií
voroplavby v Čechách od jejích počátků. Faktické údaje doplňuje autentické vyprávění starých vorařů a velké
množství dobových, dosud nepublikovaných fotografií a dokumentů.
ISBN 978-80-86154-81-7
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rom anti k a
AMBEROVÁ, Uta
Věříme v tvou nevinu

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2017, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Na Martinově obličeji byly stopy slz,
z nosu mu tekla krev a jeho šaty byly
potrhané a špinavé. Ale jeho oči jsou
plné vzdoru, když vypráví své matce
a své malé sestře, proč se takhle
popral...
ISBN 978-80-243-7696-7

ANDRÉE, Michaela
Může být anděl vinen?

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2017, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Hezká Zuzana k sobě zoufale tiskla
několikaměsíčního syna, a když
ucítila na tváři jeho hebké vlásky, nedokázala se ubránit slzám. Za jeden
jediný osudný večer se její život ocitl
v troskách...
ISBN 978-80-243-7693-6

BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Ztratil jsem srdce

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno:
Moba, 2017, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Celie Sterneggová právě opustila se
svým otcem hotel Negresco v Nizze.
Dopolední procházka byla jediná,
kterou Celie ještě mohla strávit pouze
ve společnosti svého otce. Mamá
byla v salonu krásy a neměla smysl
pro nic jiného.
ISBN 978-80-243-7699-8

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Spojilo je štěstí

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Hrabě Udo a Eva se objímali a líbali
se, jako by chtěli vtěsnat do toho
jednoho polibku blaženost celého
světa. Zapomněli na všechno, co je
dělilo. Cítili jen, že jejich horká touha
došla konečně naplnění.
ISBN 978-80-243-7694-3

LARSENOVÁ, Viola
Nebe plné houslí

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2017, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Zdálo se, že stará dobrá hraběnka
Emerita tušila dopředu, co se bude dít
na zámku Weidenau, až se zde sejdou
všichni dědicové u příležitosti otevření
závěti. Nebylo jim však jasné, co tam
při tom měla co dělat Jessica.
ISBN 978-80-243-7698-1

rom ány
BIGGINS, John
V císařských barvách aneb Jak
budoucí hrdina Habsburské říše
Otto Prohaska málem odvrátil
1. světovou válku

Z angl. přel. L. Křížek, Praha: Elka
Press, 2017, 1. vyd., 328 s., váz.
349 Kč
Tématem napínavého románu je
řetězec dobrodružných příhod
poručíka Ottokara Prohasky, počínaje
rokem 1914. Otto prožívá pestrá až
bizarní dobrodružství na vodě i na
souši nejen v Evropě, ale i mimo ni.
ISBN 978-80-87057-30-8

DRNEK, Jan
1938 Neporaženi

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 480 s.,
váz. 399 Kč
Příběh této jedinečné historické
mystifikace začíná přesně tam,
kde skončila předchozí kniha 1938
Věrni zůstaneme – tedy v noci
30.září, těsně předtím, než zazněly
první výstřely války o Československo.
ISBN 978-80-264-1481-0

DUNLOP, Rory
Co jsme si neřekli

Z angl. přel. K. Palowska, Ostrava:
Domino, 2017, 1. vyd., 344 s., váz.
339 Kč
Temně humorný příběh o manželství
v krizi, který zcela jistě zarezonuje
v každém, kdo si někdy nějakou
partnerskou krizí prošel. (Takže
i ve vás.)
ISBN 978-80-7498-209-5

EASTLAND, Sam
Bestie v Rudém lese

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Pokračování legendy o inspektoru
Pekkalovi, tentokrát z období od 30.
let do konce 2. světové války. Osudy
Kirova, obyčejného amerického
dělníka, partyzánů i sovětského vůdce Stalina.
ISBN 978-80-7505-664-1

GAVENČIAKOVÁ, Renata
Pozor, kouše!

Slušovice: Nakladatelství Monument,
2017, 1. vyd., 260 s., váz. 250 Kč
Christyna Stevensová je velmi tvrdohlavá čtyřiadvacetiletá dívka, která ve
svém krátkém životě docílila všeho,
čeho chtěla. Je dobře zaopatřená,
má skvělé přátele, a aby toho nebylo
snad ještě málo, vede tak trochu
dvojí život.
ISBN 978-80-88143-09-3

MATYSOVÁ, Veronika
Pouštní včela

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Adam Navrátil, narozený v Americe
českým rodičům, přijíždí do Prahy
hledat své kořeny. Potká zde osudovou, ale nešťastnou lásku, která
ho přiměje podívat se pravdě do
očí – všechny jeho vztahy končí katastroficky.
ISBN 978-80-7243-962-1

PELO, Riikka
Náš všední život

Z fin. přel. K. Výtisková, Zlín:
Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 516 s., váz.
399 Kč
Román zachycuje životní příběh
ruské básnířky Mariny Cvetajevové
a její dcery Ariadny Efronové a představuje úspěšný pokus o skloubení
monumentální historické fresky
s osobním příběhem Cvetajevové
a její rodiny.
ISBN 978-80-7473-529-5

sci-fi; fantasy
ASHER, Neal
Temná inteligence. Román
z cyklu Proměna

Z angl. přel. M. Hrnčíř, Frenštát p. R.:
Polaris, 2017, 1. vyd., 360 s., brož.
369 Kč
Thorvald Spear se probudil
v nemocnici a zjistil, že byl vzkříšen
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z mrtvých. A co víc, zahynul ve válce
lidí proti mimozemšťanům, která
skončila už před sto lety. Když se
zotaví, spatří jiskřičku světla, která ho
udrží při životě.
ISBN 978-80-7332-351-6

FUCHS, Oskar
Frost

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 168 s.,
brož. 159 Kč
Válečný mág Zikmund Frost se místo
prohánění sukní musí zase jednou
věnovat práci pro Organizaci. Což
mimo jiné obnáší eliminaci čarodějů
a dalších potvor. Někdo na něj ale
přichystal podraz.
ISBN 978-80-7557-053-6

MATOUŠKOVÁ, Tereza
Válka zrcadel

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 185 Kč
O očích se říká, že jsou oknem do
duše. Ty Ankařiny připomínají pohled do zrcadla a kdo do nich pohlédne, znovu spatří své milované.
Kaltská čarodějka a schovanka
arcimága se naučila se svým darem žít...
ISBN 978-80-7557-055-0

RUSSELL, Gary
Doctor Who: Generace velkého
třesku

Brno: Jota, 2017, Beletrie překladová,
1. vyd., 244 s., váz. 288 Kč
„Jsem archeoložka. Ale asi jiná, než
jste očekávali.“ Vánoce 2015, Sydney,
Nový Jižní Wales, Austrálie. Dokážete
si představit, jak všechny překvapí,
když se v sydneyské zátoce otevře
časový portál...
ISBN 978-80-7565-107-5

th r i lle ry
CUSSLER, Clive
Moře pod Oděsou

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 384 s.,
váz. 369 Kč
Dirk Pitt pracuje v Černém moři
na ohledání vraku osmanské
lodě, když zachytí nouzový signál
nákladní lodi Krymská hvězda.
Záchranná mise však není úspěšná
a po připlutí nacházejí pouze mrtvá
těla a všudypřítomný pach střelného prachu.
ISBN 978-80-264-1482-7

NGUYEN, Viet Thanh
Sympatizant

Brno: Jota, 2017, Beletrie překladová,
1. vyd., 432 s., váz. 398 Kč
Politický thriller oceněný Pulitzerovou cenou 2016. Jsem špión.
Člověk dvou tváří. Proto asi nikoho
nepřekvapí, že i mysl mám dvojitou...
ISBN 978-80-7565-158-7

weste r ny
EVERETT, Jack
Jezdec z Wyomingu

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Jeho druha pověsili jako zloděje
dobytka. Jeho ranč pak lehl popelem.
Ale Jubal Namarra se nezlomil. Věděl,
že velkorančer Stanley Jackson ho
chce pokořit, a byl odhodlán bojovat
o svůj život, o svůj ranč i o svou lásku
Sue Jacksonovou.
ISBN 978-80-243-7692-9

KIRBY, John
Poslední vzpoura

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2017, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
V zimě 1890/91 v rezervacích v Jižní
Dakotě naposledy zazněly válečné
bubny Siouxů. Sedící býk byl v Pine
Ridge zavražděn indiánskými policisty a došlo k masakru u Wounded
Knee.
ISBN 978-80-243-7701-8

SCOTT, William
Ďábelský tanec

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Jezdci se řítili po hlavní ulici ve Wichita Falls jako smečka rozzuřených
ďáblů. Stříleli kolem sebe jako diví
a hulákali, jako kdyby vypili zásobu
whisky ze všech saloonů. Těch pár
lidí, kteří byli ještě na ulici, hledělo
zmizet v domech.
ISBN 978-80-243-7697-4

UNGER, G. F.
Bandoleros

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Generál Lee trval na tom,
abychom se posadili. On se
vestoje opíral o kmen starého
stromu a připadal nám rovněž
jako starý strom, který už dlouho
odolává všem bouřím...
ISBN 978-80-243-7700-1

UNGER, G. F.
Šerif McGill

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2017, G. F. Unger – Nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
Morgan Oates Ouaid – muž, kterému
patřilo městečko Amity – zemřel a Big
Kelly Woodbridge vycítil příležitost.
Proti Ouaidovi by rančer posedlý
touhou po moci neměl sebemenší
šanci...
ISBN 978-80-243-7702-5

UNGER, G. F.
Warwickův jezdec

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2017, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Začalo to v El Pasu. I já jsem
patřil k hlupákům, kteří tam
v prvních měsících po prohrané
válce odjeli, protože z nějakých
důvodů věřili, že právě v tom městě
najdou příležitost přijít k nějakým
penězům.
ISBN 978-80-243-7695-0

literatura pro
děti a mládež
bá j e
a pověsti
KASDEPKE, Grzegorz
Řecké mýty pro děti.
20 nejznámějších mýtů starého
Řecka

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz. 199 Kč
Řecké mýty znají a milují lidé po
celém světě. Nevíme, kdo je vytvořil,
ale ze své kolébky se záhy rozšířily
a staly se klasikou. V této knize jsou
barvitým a svěžím způsobem převyprávěny pro dětské uši.
ISBN 978-80-7529-253-7

bibliografie
dobrodružství
CHVAL, Zdeněk; PROCHÁZKOVÁ, Martina; HONZŮ,
Martina
Zápisník malého zálesáka

Ilustr. J. Smolík, J. Petráček, Praha:
Fragment, 2017, 1. vyd., 112 s., brož.
139 Kč
Doktor, Modrák, Finťa a Polárka –
čtyři kamarádi, kteří spolu pravidelně
vyrážejí na výpravy do lesa. Jsou
to zkušení zálesáci, kteří mají rádi
přírodu a umějí se v ní bezpečně
pohybovat.
ISBN 978-80-253-3197-2

KRÜSS, James
Tim Tolar aneb Prodaný smích

Ilustr. L. Bárta, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Tim Tolar je výjimečný malý chlapec,
který se umí smát nenapodobitelným
zvonivým smíchem. Jednoho dne
však svůj smích prodá tajemnému
cizinci za schopnost vyhrát každou
sázku...
ISBN 978-80-00-04689-1

MAĎARKOVÁ, Kateřina
Justýnka a asistenční jednorožec

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 88 s.,
váz. 349 Kč
Justýnka je docela obyčejná holčička,
které ale dočista chybí fantazie. Svět
vidí docela nudně, šedivě, úplně
bez nápadu. Naštěstí se jí dostane
pomoci od asistenčního jednorožce
Huberta.
ISBN 978-80-00-04688-4

STEKLAČ, Vojtěch
Boříkovy ohníčkové lapálie

Ilustr. V. Renčín, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 192 s., váz. 229 Kč
Boříkovy lapálie patří ke klasice literatury pro děti. Tentokrát vycházejí
poprvé knižně v původní podobě,
tak jak se před téměř 50 lety příběhy objevily v premiéře v časopise
Ohníček.
ISBN 978-80-00-04708-9

s vtipem a nadsázkou. Přináší poučení i zábavu, praktické zkrášlení
stěn dětských pokojů, vyjímá se
na chodbách a učebnách škol či
školek.
ISBN 978-80-7391-436-3

Dobrodružství v přírodě.
Kniha pro zvídavé průzkumníky
přírody

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 399 Kč
Bohatě ilustrovaná kniha vám
umožní rozpoznat živočichy i rostliny, na které můžete narazit při
výletech ve svém okolí, ale i během
svého prázdninového pobytu
u moře.
ISBN 978-80-266-1100-4

CHALOUPEK, Václav
Doteky přírody

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2017, 1. vyd., 368 s., brož. 369 Kč
Upolín, lakušník, sklenobýl,
čertkus… Nejen na tyto rostliny
s pohádkovými názvy narazíte
v české a moravské krajině, kterou
vás provede její znalec a milovník
V. Chaloupek.
ISBN 978-80-7404-221-8

CHUPÍKOVÁ, Eva
Slohovník aneb Praha má styl

Ilustr. E. Chupíková, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 64 s., kroužk., 299 Kč
Hravý interaktivní průvodce vám
představí hlavní rysy jednotlivých
stavebních slohů na nejznámějších
pražských památkách. Každé
období doprovází tvořivé úkoly.
ISBN 978-80-00-04682-2

RŮŽIČKA, Oldřich
Herbář pro děti

kom i k sy

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz. 299 Kč
Kniha obsahuje 15 rostlin, které
rostou v tvém bezprostředním
okolí. Udělej si výlet s rodiči nebo
s kamarády, najdi si dle ilustrací
bylinku, vylisuj ji a nalep do speciální kapsy.
ISBN 978-80-00-04605-1

GUTWIRTH
Taven Bachtale – Buďte šťastni!

TOMEK, Jiří
Velké příběhy starého Orientu

Ilustr. M. Kocián, Brno: Edika, 2017,
1. vyd., 104 s., váz. 499 Kč
V komiksovém příběhu najdete
všechno, co má správná detektivka
z období středověku mít: mystiku,
čarodějnictví, magii a akční
scény. Jedná se o fiktivní příběh,
odehrávající se v Čechách 16. století.
ISBN 978-80-266-1093-9

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 369 Kč
Kniha seznamuje s osobnostmi
a příběhy, které patří do pokladnice
světového písemnictví a kultury, jako
jsou dvořan Sinuhet, král Gilgameš,
královna ze Sáby, silák Samson, princ
Ráma a spousta dalších.
ISBN 978-80-264-1485-8

po e z i e

pro dě ti

SOUKAL, Josef
Jdou dva sloni pod jabloní

BARTÍKOVÁ, Petra
Rok v lese

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
52 s., váz. 168 Kč
Ani ve své druhé knížce neztrácí
J. Soukal laskavý pohled na svět,
poetickou hravost a jemný smysl
pro humor.
ISBN 978-80-88104-25-4

po pul ár n ě
naučná
Dětská mapa světa

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 199 Kč
Velkoformátová nástěnná mapa
plná pestrých obrázků, kreslená

Ilustr. A. Žabková, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 18 s., váz. 249 Kč
Otevři knihu a zjisti, kdy co roste,
jak se chovají zvířata, co dělá kuna
po setmění nebo proč hadi vyplazují jazyk. Naučíš se rozlišovat
zvířecí stopy a vyrobíš si svůj první
herbář.
ISBN 978-80-00-04452-1

BARTÍKOVÁ, Petra
Rok v zahradě

Ilustr. A. Žabková, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 18 s., váz. 249 Kč
Otevři knihu a zjisti, kdy co roste
nebo kvete, co dělá žížala hluboko

z n o v i n e k k 12 . 6 . 2 0 17 19 8 t i t u l ů
pod zemí nebo jak se vyvíjí žába.
Naučíš se poznávat hmyz, který žije
na zahradě, a vyrobíš si domeček pro
slunéčko sedmitečné.
ISBN 978-80-00-04453-8

BŘEZINOVÁ, Ivona
Rozpustilá ozvěna

Ilustr. H. Zmatlíková, Praha: Artur,
2017, 2. vyd., 72 s., váz. 210 Kč
Obyvatelé městečka v údolí mezi horami se snaží přijít na kloub záhadné
události. Ptáte se, jakou roli hraje
rozpustilá ozvěna? Napínavé a humorné čtení přinese malým čtenářům
odpověď na konci příběhu téměř
detektivního.
ISBN 978-80-7483-063-1

CURTINOVÁ, Judi
Květáky se nenosí

Ilustr. J. Hrabíková-Vojnárová, Praha:
Albatros, 2017, 1. vyd., 228 s., váz.
269 Kč
Molly a Beth jsou nejlepší kamarádky: tráví spolu čas po škole,
sdělují si tajemství a vždycky si
užijí spoustu legrace. Mít někoho
tak blízkého je prima, dokud... se
máma jedné a táta druhé do sebe
nezamilují.
ISBN 978-80-00-04711-9

GRIMMICHOVÁ, Alena
Tisk a razítkování pro malé
i velké

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Obtisky, razítka, tiskátka – existuje
nepřeberné množství technik
a motivů, se kterými můžeme
v této oblasti pracovat. Záleží jen
na vaší fantazii, jak metodu tisku
využijete.
ISBN 978-80-264-1479-7

Kung Fu Panda 3. Velká kniha
samolepek a her

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 60 s.,
brož. 149 Kč
Kniha s více než 1000 samolepkami
a spoustou úžasných her, samolepkových obrázků a omalovánek je ta
pravá volba pro kung-fu nadšence
z celého světa.
ISBN 978-80-7529-122-6

LEBEDA, Jan
Medovníček, Medulka a panenka
Rózinka
Ilustr. P. Študlarová, Praha: Brána,
2017, 1. vyd., 136 s., váz. 299 Kč
Medovníček s Medulkou našli na kraji
lesa pohozenou hadrovou panenku.
Ujali se jí a opatrovali ji jako své
děťátko. Hezky se o panenku starali,
ale také nezapomínali pomáhat
všem lesním zvířátkům, ptáčkům
a včeličkám.
ISBN 978-80-7243-961-4

MANKELL, Henning
Kocourek, který měl rád déšť

Ilustr. M. Králová Matlovičová. Ze
švéd. přel. V. Somogyi, Praha: Portál,
2017, 1. vyd., 112 s., váz. 285 Kč
Lukas dostal k narozeninám neobyčejného kocourka. Je to to nejlepší,
co se mu mohlo stát. Lukas a kocourek jsou pořád spolu. Lukas ví,
že jeho kocourek není jako ostatní
kočky – je si jistý, že rozumí všemu,
co mu říká.
ISBN 978-80-262-1199-0

RAKYTKA, Ján
Akharika aneb Hra na písmenka
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Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
92 s., váz. 199 Kč
Milý čtenáři, když se začteš do
řádků této knížky, otevře se ti napůl
skutečný a napůl snový příběh.
Jeho hrdiny jsou kluci a holky V.
A docela obyčejné české školy
a jedna neobyčejná indická princezna.
ISBN 978-80-88104-22-3

RŮŽIČKA, Oldřich
Příběh auta

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Kniha pro všechny automobilové
nadšence! Přečti si příběh průkopníků automobilismu od vynálezu kola
přes první zvířaty tažené vozy a parní
stroje až po nejmodernější závodní
auta.
ISBN 978-80-00-04640-2

SCHMIDTOVÁ, Šárka
BABYlon

Ilustr. J. Laštovička, Praha: Albatros,
2017, 1. vyd., 64 s., váz. 299 Kč
Cílem 13 energických „rostoucích
písní“ skupiny BABYlon Band
je pobavit a zároveň poučit:
menším dětem být pomocníky
v rozšiřování slovní zásoby, těm
větším pak v hledání širších
souvislostí pomocí otázek,
hádanek a doplňovaček.
ISBN 978-80-00-04706-5

pro d ívk y
SHATATOVÁ, Diana
Malá ﬂoristka

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Chceš vyrobit dárek pro maminku
ze živých květin? Nebo si pro
radost ozdobit květy čelenku?
Vytvořit vánoční věnec na dveře?
Kniha je plná rad a návodů na
jednoduché a neotřelé kytice, dekorace a dárky.
ISBN 978-80-00-04712-6

WILSONOVÁ, Jacqueline
Družička k pronájmu

Z angl. přel. D. Feltová, Praha: BB/
art, 2017, 1. vyd., 272 s., váz. 249 Kč
Tenhle příběh začíná šaty... Velice
hezká a rozumná devítiletá dívka
má téměř nenošené úžasné růžové
značkové šaty pro družičku s ladícími doplňky. Zúčastní se jakékoli
svatby, za den si účtuje velmi malý
poplatek...
ISBN 978-80-7507-690-8

hvězdou jeho blogu, ale brzy se strhne lavina nečekaných příhod...
ISBN 978-80-264-1483-4

pro
př e dŠko l ák y
KUCHARSKÁ, Anna;
ŠVANCAROVÁ, Daniela
Bezstarostné roky? Kroky
a krůčky předškolním věkem

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 232 s.,
brož. 299 Kč
Publikace provází rodiče a učitele
MŠ náročným obdobím vývoje
dítěte v předškolním věku. Užitečnou součástí je obrazová příloha
pro procvičení předškoláckých
dovedností.
ISBN 978-80-266-1105-9

pro Ško l ák y
BUREŠOVÁ, Jarmila
Povíme vám o dysortografii
a dysgrafii

Ilustr. A. Čuma, Brno: Edika, 2017,
1. vyd., 88 s., brož. 149 Kč
Publikace je určena dětem ve
věku od 6 do 12 let, které mají
potíže s dysgrafií či dysortografií,
a také jejich rodičům, učitelům
nebo kamarádům. Knihou provází
chlapec Martin a jeho sestřenice
Lenka.
ISBN 978-80-266-1106-6

př í bě hy
KINNEY, Jeff
Deník malého poseroutky 11 –
Všechna sláva…

Ilustr. J. Kinney, Praha: CooBoo,
2017, 1. vyd., 224 s., váz. 229 Kč
Na Grega toho začíná být trochu
moc. Jediné, co mu doopravdy jde,
jsou videohry, jenže rodiče trvají na
tom, že by si měl rozšiřovat obzory.
Greg najde ve sklepě starou kameru
a začne spřádat plány na hororový
film.
ISBN 978-80-7544-314-4

sci-fi; fantasy
CASSOVÁ, Kiera
Koruna

pro m l ád e ž

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 289 Kč
Když byla Eadlyn přinucena zúčastnit se Selekce, netušila, že by se
mohla zamilovat do jednoho z 35
nápadníků. Ji prostě žádná pohádka
nečekala!
ISBN 978-80-7544-333-5

JAMESOVÁ, Lauren
Poslední začátek

DAVIS, Jim
Garfield a zlý čaroděj

McDONALD, Andrew
Nejlepší bloger na světě

RIGGS, Ransom
Povídky podivných

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 349 Kč
Před šestnácti lety zmizeli teenageři Katherine a Matthew beze stopy
po skandálu, který otřásl světem.
Clove Sutcliffová je ale nyní odhodlaná své dlouho ztracené příbuzné
zase najít.
ISBN 978-80-7544-315-1

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 192 s.,
brož. 249 Kč
Charlie míří vysoko: chce se stát
Nejlepším blogerem na světě. Jenže
to má háček. Začne pochybovat, že
líný kačer Čárkód by mohl zůstat

Ilustr. M. Fentz, Brno: CPress, 2017,
1. vyd., 80 s., váz. 169 Kč
Na středověkém trhu, kam Jon vezme Garfielda a Odieho, se přihodí
zvláštní věc: Garfield a Odie jsou
záhadným způsobem přeneseni
zpět v čase a ocitají se v opravdovém
středověku!
ISBN 978-80-264-1449-0

Brno: Jota, 2017, Beletrie překladová,
1. vyd., 176 s., váz. 298 Kč
Také vás vždy zajímalo, kde se
vzaly podivné děti ze Sirotčince slečny Peregrinové? Příběhy
o podivných dětech a zvířatech

bibliografie
písemně zpracoval v roli editora
jeden z nejpovolanějších, podivný
Millard Nullings.
ISBN 978-80-7565-147-1

ROWLINGOVÁ, J. K.
Bajky barda Beedleho

Ilustr. J. Duddle, Praha: Albatros,
2017, 3. vyd., 144 s., váz. 249 Kč
Pohádky, které jsou každému
kouzelnickému dítěti čteny na
dobrou noc. Pohádky, které
Hermioně odkázal Albus Brumbál.
A také pohádky, které si Harry
Potter málem přečetl příliš
pozdě...
ISBN 978-80-00-04707-2

ROWLINGOVÁ, J. K.
Famfrpál v průběhu věků

Praha: Albatros, 2017, 3. vyd., 144 s.,
váz. 249 Kč
Pro všechny, kdo mají rádi Harryho
a fandí mu v jeho famfrpálových
kláních za Nebelvír! Nové vydání
příručky získané přímo z bradavické knihovny při Škole čar
a kouzel.
ISBN 978-80-00-04709-6

ROWLINGOVÁ, J. K.
Fantastická zvířata a kde je najít

Ilustr. J. Duddle, Praha: Albatros,
2017, 2. vyd., 144 s., váz. 249 Kč
Alespoň jeden výtisk knihy Fantastická zvířata a kde je najít vlastní
téměř každá kouzelnická domácnost
v celé zemi. Nyní, po omezenou
dobu, mají i mudlové příležitost se
s ní seznámit.
ISBN 978-80-00-04710-2

z n o v i n e k k 12 . 6 . 2 0 17 19 8 t i t u l ů
SEGEL, Jason
Noční můry! Ztracená ukolébavka
Ilustr. K. Millerová, Praha: XYZ,
2017, 1. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Charlie neměl tolik zlých snů
od té doby, co se postavil svým
strachům. Kdykoli usne, ocitne se
v podsvětě na poli, obklopený stádem děsivých černých ovcí. Nějak
se totiž stalo, že uvízl ve zlém snu
někoho jiného.
ISBN 978-80-7505-662-7

hudebniny

chází z autografní partitury a prvního
tištěného vydání celého kompletu.
ISMN 979-0-2601-0767-0

DVOŘÁK, Antonín
Koncert a moll pro housle a orchestr op. 53. Klavírní výtah

Edit. I. Cividini, Praha: Bärenreiter
Praha, 2017, BA 10422-90, 1. vyd.,
84 s., brož. 335 Kč
První urtextové vydání původního
klavírního výtahu Dvořákova
houslového koncertu, jehož
autorem je patrně sám skladatel.
ISMN 979-0-2601-0768-7

DVOŘÁK, Antonín
Klavírní kvartet D dur op. 23.
Housle, viola, violoncello, klavír
– hlasy

Předml. D. R. Beveridge. Edit. R. Tait,
Praha: Bärenreiter Praha, 2017, BA
9574, 1. vyd., 128 s., brož. 395 Kč
Klavírní kvartet D dur op. 23 napsal A.
Dvořák v období své umělecké zralosti,
mezi 24. 5. a 10. 6. 1875. Skladba vyšla
v berlínském nakladatelství Schlesinger
v roce 1880. Nová urtextová edice
vychází z prvního tisku skladby.
ISMN 979-0-2601-0788-5

DVOŘÁK, Antonín
Koncert a moll pro housle
a orchestr op. 53. Partitura

Edit. I. Cividini, Praha: Bärenreiter
Praha, 2017, BA 10422, 1. vyd.,
176 s., brož. 1150 Kč
Houslový koncert komponoval
A. Dvořák v letech 1879–1882. Tiskem vyšel v roce 1883 u F. Simrocka
v Berlíně. Nové urtextové vydání vy-
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v ysokoškolská
skripta; učebnice
výroční zprávy
Výroční zpráva Fakulty
pedagogické Západočeské
univerzity v Plzni za rok 2015

Edit. J. Kepka, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2017, 1. vyd., 98 s.,
brož.
Výroční zpráva Fakulty pedagogické
ZČU v Plzni za rok 2015.
ISBN 978-80-261-0670-8

zdravotnictví
NEUBAUER, Karel;
POSPÍŠILOVÁ, Lenka;
ZAPLETALOVÁ, Lucie
Neurovývojové a neurodegenerativní příčiny poruch komunikace
Hradec Králové: Gaudeamus, 2017,
1. vyd., 148 s., brož.
Kolektivní monografie zahrnuje
zpracování dvou rozsáhlých oblastí
poruch komunikačních schopností
souvisejících s deficity funkce centrální nervové soustavy.
ISBN 978-80-7435-665-0

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

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Informace z redakce
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.

Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.knizni-novinky.cz | www.sckn.cz
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis

www.ivysehrad.cz

Stefan Zimmer (ed.)
KELTOVÉ – Mýtus a realita
Putování po stopách keltského dávnověku i ryzí
současnosti keltské kultury přináší nová kniha
kolektivu německých odborníků. Autoři se
věnují mimo jiné osudům keltských skupin
v průběhu staletí, jejich jazyku, folklóru či
právu. V neposlední řadě se zabývají také
aktuální situací keltského živlu a jeho dodnes
patrným historickým vlivem.
Váz., 256 s., 318 Kč
P. G. Wodehouse
NEDOSTIŽNÝ
KOMORNÍK
Další humorný román nesmrtelného
Wodehouse se tentokrát odehrává v Hollywoodu na počátku 30. let. Když při leteckém neštěstí
zemřela mexická filmová hvězda proslulá bujarým životem Carmen Floresová, koupí její dům
hvězda němého filmu Adéla Corková. V domě
po slavné filmové hvězdě zbyl deník plný šťavnatých drbů. Kdo se ho zmocní a rázem se stane
boháčem?
Váz., 184 s., 248 Kč
Jan Skácel
METLIČKY
Jan Skácel (1922–1989), redaktor brněnského
deníku Rovnost, šéfredaktor časopisu Host
do domu, překladatel a básník, který oslovuje
i dnešní čtenáře poezie, se znovu připomíná,
a to sbírkou Metličky z roku 1968. Upouští zde
od volného verše, který v jeho díle převládá,
a volí tradiční strofickou a veršovou formu.
Knížka pro velký úspěch vychází již ve 3. vydání.
Váz., 72 s., 148 Kč

Žít s moudrostí včel

2. DOTISK

Karel Sládek

Mnoho moudrých principů pro život se lze naučit
pozorováním života včel. Autor nás přivádí k novému
úžasu nad přírodou a moudrostí, která je v ní skrytá.
brož., 64 s., 119 Kč

Život v tempu andante
Hana Pinknerová

V krátkých zamyšleních se autorka s humorným
nadhledem středního věku dělí o vlastní zkušenosti
a prožitky. Když svůj život prožíváme ve zrychleném
tempu, zdaleka nestihneme prožít dar okamžiku.
brož., 108 s., 189 Kč

Psychologie a kult „já“
Paul C. Vitz

Autor si bere na mušku humanistickou psychologii,
a to pro její tendenci nabízet se jako Cesta neboli stát
se náboženstvím bez Boha, jehož středem je člověk.
brož., 252 s., 349 Kč
objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
VYCPANÝ BARBAR
Gergely Péterfy

NEŘEST V L. A.
LOS ANGELES 1781–1909

PROČ GABČÍK NESTŘÍLEL
Kubík Lubomír

VŠELIJAKÁ ZVÍŘATA
PRUHOVANÁ, STRAKATÁ,
CHLUPATÁ I NAHATÁ

V 18. století žil na vídeňském dvoře černoch, svobodný zednář Angelo Soliman.
Byl duchaplným společníkem a zároveň
bystrým a hloubavým učencem, který si díky
svému štěstí i rozumu vydobyl uznání nejvzdělanějších a nejvlivnějších osobností své
doby. V lidech vzbuzoval zvědavost, sexuální touhu, úctu, nebo
naopak pohrdání, často
i nenávist. Jeho výsadní
postavení se současně
prolínalo s pozicí vyvrhela. Po Solimanově smrti
bylo jeho tělo vycpáno
a vystaveno v Přírodovědném muzeu…
Dybbuk, 449 Kč

Goldwyn Liz

Mladá fronta, 299 Kč

Prostor, 297 Kč

Colibris
– GMP Group, 199 Kč

PTAČÍ ULICE

PŘEMÝŠLEJ JAKO UMĚLEC
...A PROŽIJ KREATIVNĚJŠÍ
A PLODNĚJŠÍ ŽIVOT

HUSITSKÁ EPOPEJ IV. – ZA ČASŮ
BEZVLÁDÍ 1438–1449

VERONIKA SE ROZHODLA
ZEMŘÍT

Vondruška Vlastimil

Coelho Paulo

Po úspěchu knihy Na co se to vlastně
díváme předkládá Will Gompertz anekdotický pohled na to, co si představujeme
pod pojmem umělecká tvorba či tvůrčí
způsob života. Kniha není návodem jak
odhodit dosavadní
rigidní a nudný způsob
existence a napodobit
slavné protagonisty
umělecké bohémy. Spíše
se zaměřuje na příběhy
nebo tvůrčí akce.

Čtvrtý díl sedmidílné ságy začíná těsně po
smrti císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí
jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však
záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří
domácí válka, kterou proti sobě vede šlechta podporovaná městy. Již třetí generace
rodu Prokopů prožívá své drobné soukromé
starosti, ale podílí se také na dramatických
zemských událostech.
Vyprávění nás zanese
do Prahy, Písku, Plzně,
na Tábor i do dalších
měst...

Mladá Slovinka Veronika se z omrzelosti
nad stále stejným životem i z pocitu vlastní
zbytečnosti rozhodne spáchat sebevraždu.
Ve svém dosavadním životě se vždy snažila
dělat to, co od ní očekávali druzí, neměla
odvahu naplnit svou vnitřní touhu a riskovat
neúspěch. Teprve když se v sanatoriu pro
duševně choré po nezdařené sebevraždě
dozví, že má poškozené srdce a že pomalu
umírá, probudí se
v ní instinktivní vůle
k přežití.

NLN - Nakladatelství
Lidové noviny, 289 Kč

Tympanum,
399 Kč

Tympanum,
349 Kč

Paziński Piotr
Čtyři povídky v Ptačí ulici jsou procházkou
předválečnou židovskou Varšavou, která
zmizela a už se nevrátí. Krajinou polozapomenutých, pozvolna zanikajících vzpomínek
na předky, k nimž autora váže hluboký
osobní vztah. Varšavský rodák a bravurní polský prozaik Piotr Paziński v knize
zaklenul oblouk ze
současnosti do minulosti
a zpět.

Větrné mlýny, 249 Kč

Jak vypadalo Los Angeles v roce 1897?
Dědička slavného filmového impéria Metro-Goldwyn Mayer pátrala po tom, co bylo
v L.A. a okolí před tím, než se tam začala
stavět filmová studia. Přijížděli tam snílci
z celého světa s touhou po bohatství, kde
madam jménem Pearl
Mortonová ve svém
vykřičeném domě uměla
připravit rozptýlení
pro nejvlivnější politiky
a podnikatele.

Gompertz Will

Téma atentátu na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha zpracovává
Lubomír Kubík ve své knize románovými
prostředky. Drží se všech dostupných
historických faktů o dané události, avšak
jak naznačuje sám název románu, nově se
zamýšlí nejen nad společensko-politickými
okolnostmi atentátu,
ale i nad vnitřními pohnutkami jeho přímých
aktérů.

Audio CD

Adamec Radek
Tato kniha patří do kategorie první čtení
a je určena všem šikovným předškolákům
a prvňákům. Je vhodná pro genetickou metodu čtení, která je založena na hláskování
a jednoduchosti hůlkového písma. Naše
kniha toho plně využívá
a zábavnou formou
velmi efektivně pomáhá
v rozvoji čtenářských
dovedností dětí. Na jejím vzniku se podíleli tři
autoři – pedagogové.

Audio CD

Vybírejte z více než 40 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
Novinky 210x149.indd 1
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BESTSELLERY

OD AUTORKY FENOMÉNU

DÍVKA VE VLAKU

Loď doplula.
Ty dvě však ne…

Anthony Franze
ADVOKÁTOVA
DCERA
Sean Serrat se vypracoval
na úspěšného washingtonského advokáta. Vzorného
manžela a otce tří dětí dokonce navrhli do Nejvyššího
soudu. Ale vzápětí se ztratila Seanova dcera Abby,
talentovaná studentka
práv. A brzy nato našli její
tělo v knihovně Nejvyššího
soudu. Zprvu se zdá, že
zločin spáchal Abbyin přítel
Malik, avšak Sean má jiné
podezření. Podezření, kvůli
kterému se bude muset přiznat k dávnému tragickému
pochybení. Jenže někdo
jiný se naopak snaží svá
pochybení pohřbít navždy.
I se všemi, kdo by je chtěli
vynést na světlo…
Thriller | Knižní klub

Nelítostný
svět, kde vítězí
výřečnější…

Lone Theilsová
DÍVKY Z TRAJEKTU
Novinářka Nora Sandová
má zálibu ve sbírání starých
kufrů, a když jeden obzvláště podařený exemplář objeví
v malé anglické vesničce,
ani ve snu by ji nenapadalo,
že natrefila na pořádného
sólokapra. Na těch starých
polaroidových fotografiích,
které z něj vypadnou, se jí
totiž od první chvíle něco
nezdá… A pak si vzpomene:
ta dvě děvčata na fotkách
jsou přece ty holky, co se
před několika lety ztratily na trajektu do Anglie!
Když navíc na kufru objeví
jmenovku, jež avizuje, že
toto zavazadlo dříve patřilo
známému sériovému vrahovi Billu Hixovi, pustí se do
pátrání…
Thriller | Ikar

NAPOSLEDY SE NADECHNĚTE!

Paula Hawkins
DO VODY

Knižní událost
roku!

V říční tůni se najde tělo svobodné matky – a to právě na
místě, kde bylo téhož léta objevena mrtvola mladého děvčete.
V historii malého městečka Beckford to sice nejsou první
ženy, jejichž osud se na onom místě uzavřel, jsou to však
právě ony dvě, jejichž smrt rozčeří nejen hladinu řeky, ale
i poklidné životy zdejších obyvatel. A z temných vod začínají
najednou na světlo dne vyplouvat dlouho zamlčovaná tajemství…
Druhý román Pauly Hawkins, jejíž předloňský debut Dívka
ve vlaku se stal fenoménem, když překonal všechny rekordy
v rychlosti prodeje.
Thriller | Ikar

Osudový
příběh dvou
nezapomenutelných
hrdinů

V rytmu E. A. Poa
a Raymonda
Chandlera

Ve slatinách se
skrývá vrah

Jonathan Moore
TEMNÁ KOMORA
Inspektor Gavin Cain právě
přihlíží vyzvedávání rakve
na sanfranciském hřbitově,
když je náhle odvolán na
místní radnici. Co může být
důležitějšího než případ,
kdy se zdá, že tu někdo
zakopával nejen mrtvoly?
Starosta Castelli je však
jiného názoru – právě obdržel obálku s fotografiemi
neznámé dívky, očividně
pod vlivem drog, a dopisem
s výzvou, aby to ukončil,
jinak se jeho žena a dcera
dozvědí, co se stalo. Castelli tvrdí, že netuší, oč jde.
Pár dní nato je však nalezen
s prostřelenou hlavou.
A v jedné rakvi objeví kromě nebožtíka i tělo mladé
ženy, zjevně živé, ještě než
nad ní zaklaplo víko…
Napětí | Knižní klub

Leila
Meachamová
TITÁNI
Charlotte Linková
PODVEDENÁ
Scenárista Jonas Crane
doufá, že si v osamělém
domě v yorkshirských slatinách odpočine. Doprovází
ho manželka a jejich syn.
Trojice netuší, že ve stejnou
dobu hledá nebezpečný kriminálník bezpečnou skrýš:
Denis Shove je v podezření, že brutálně zavraždil
policistu Richarda Linvilla.
Kate Linvillová, dcera oběti
a vyšetřovatelka ze Scotland Yardu, ztratila v otci
jedinou osobu v životě, k níž
měla citový vztah. Na vlastní pěst se pokouší zločin
objasnit. Přitom zjišťuje, že
její milovaný otec nebyl tím
mužem, za kterého ho považovala. Přichází dramatické pravdě na stopu – a netuší, že rodině Cranových již
začal závod s časem.
Napětí | Ikar

Dějištěm strhujícího vyprávění o lásce, bolestných ztrátách i zradách
je Texas, který se kolem
roku 1900 ocitá na prahu
ropné konjunktury, jež odstartuje období prudkého
hospodářského růstu. Na
pozadí dramatických změn
pronikajících na texaský venkov prožívají svůj
osudový příběh dvě nezapomenutelné postavy:
Samantha, privilegovaná
dědička rozlehlého dobytkářského ranče, a Nathan,
okouzlující mladík z farmy
na severu.
Spol. román | Knižní klub

Sarah Larková
NADĚJE NA KONCI
SVĚTA
Osmnáctiletá Polka Helena
skončí v uprchlickém táboře se svou mladší sestrou
Luzynou po strastiplné cestě Ruskem a Persií poté, co
byla jejich rodina deportována ze Lvova na Sibiř. Když
má několik set polských sirotků dostat azyl na Novém
Zélandu, vzklíčí v Heleně
naděje. Je však na transport
příliš stará. Luzynu naproti
tomu vyberou, i když o vystěhování nestojí, protože
má v táboře přítele. Ačkoli
se Helena cítí provinile,
hrozně jí závidí lístek, který
znamená záchranu života.
Pochopitelně na sobě nedá
nic znát a přesvědčuje
sestru, aby odjela. Přesně v hodinu odjezdu stojí
s Luzyniným zavazadlem na
shromaždišti. Luzyna se ale
neobjeví…
Hist. román | Knižní klub

Persie, uprchlický
tábor u Isfahánu,
rok 1944

Bizarní témata
kontroverzního
Palahniuka

Čtyři ženy, čtyři
osudy…
Okouzlující love
story, která vás
dostane

Danielle Steel
SPOLEČNÝ BYT

Chuck Palahniuk
NĚCO SI VYMYSLI

Uprostřed hlučného, živého
a bohatého New Yorku,
v samém srdci nejslavnější
čtvrti, žijí čtyři mladé ženy.
Dříve se neznaly, ale teď
z nich jsou spolubydlící,
a společný život z nich brzy
udělá nerozlučné přítelkyně. Claire je návrhářka,
Abby se snaží prosadit jako
spisovatelka, Morgan má
náročnou kariéru přímo na
Wall Street a Sasha studuje
medicínu. Každá si nese
nějakou bolest; každá se
postupně učí, jak si stát
za svým ve svém životním
povolání i v srdečních záležitostech. Jak jde čas, jedna
po druhé s lítostí zjišťují,
že možná přijde čas opustit
byt, kde začaly všechny
jejich sny…

Kontroverzní americký
spisovatel přichází s dlouho
očekávanou – a vůbec svou
první – sbírkou povídek,
které nejde nepřečíst. Třiadvacet textů vlastně představuje jakousi esenci Chucka Palahniuka. V povídkách
je ve své nejlepší formě:
ostrý a sžíravý, nekompromisní. Autor přináší bizarní
témata a libuje si v nich.

Romantika | Ikar

Jennifer Nivenová
TÍHA VESMÍRU
Každý si myslí, že zná dobře
Libby Stroutovou. Tuhle odvážnou dívku s úctyhodnou
váhou, jejíž fotku s titulkem „nejtlustší teenagerka
Ameriky“ otiskly před
dvěma roky snad všechny
noviny v USA. Libby se ale
od té doby změnila – a ne
jen co se váhy týče. Stejně
tak si každý myslí, že zná
dobře i Jacka Masselina.
Mezi spolužáky je oblíbený,
randí s nejkrásnější holkou
ze školy a na první pohled
se zdá, že má všechno, co
si může přát. Až na to, že
trpí prosopagnosií – není
schopný rozeznávat lidské
tváře a svůj handicap samo
sebou skrývá. Když na sebe
Stroutová a Masselin narazí
ve škole, svět se obrátí
vzhůru nohama.
Young Adult | Yoli

Světová současná | Odeon

David Duchovny
TEN MIZERNEJ
BUCKY DENT!
Píše se rok 1978. Ted je salónní komunista, spisovatel
a také prodavač arašídů na
stadiónu New York Yankees.
Tedy spisovatel… rád by se
jím stal, ale pořád nenachází své téma, protože
v životě skoro nic nezažil.
Když se dozví, že je jeho
otec nevyléčitelně nemocný, svět se mu rázem obrátí
vzhůru nohama. Nejenže se
po letech s otcem zase sbližuje, Ted se navíc nastěhuje
zpátky do rodného domu
a začne vymýšlet, jak otce
udržet v co nejlepší náladě – a protože ten je vášnivým fanouškem baseballu,
je jasné, kudy povede cesta.
Jenomže jak to zaonačit,
když otcovi milovaní Boston
Red Sox prohrávají jeden
zápas za druhým a v lize
jsou suverénně nejhorším
týmem?
Humor | Knižní klub

Humoristický
román oblíbeného
amerického herce

Vtipně o Indonésii
očima české
dobrovolnice

Fejetony české
au pair v Londýně
Příběh české
dívky v Sýrii

Dalibor Vácha
HOŘÍ UŽ PRAHA?
Michaela Štěchová
ANNA
ZACHRAŇUJE
SVĚT
Mladá dobrovolnice Anna
přijíždí učit angličtinu do
lombocké školy v Indonésii,
kterou podporuje nezisková
organizace z Evropy. Přitom
se potýká se svérázným
smyslem pro realitu
zdejších obyvatel a pár dní
předtím ještě s chaosem
a kulturními rozdíly na
sousedním hinduistickém
Bali. Vysněný ostrovní ráj,
jak ho známe z pouťových
letáků, je mimo turistická ghetta natolik jiný, že
nastalá absurdita v očích
mladé Evropanky nemůže
být větší. Svižně a vtipně
napsaná próza Michaely
Štěchové nabízí otázku,
jestli v Indonésii může existovat láska, která ostrovy
přenáší, a jestli se nakonec
rozvojová pomoc ze Západu
nedá konzumovat stejně
jako cokoliv jiného…
Česká současná | Ikar

Alena Damijo
ANGLICKÉ LISTÍ

Kateřina Ash
ČERNÝ VELBLOUD
V sedmnácti letech se Sáře
změní život, když se dozví,
že její otec je významný
syrský hodnostář. Od té
chvíle už její život není, jaký
býval. Když pak v Sýrii řadu
let později vypukne válka
a kolem Sáry se začínají točit podezřelí lidé, rozhodne
se, že si s otcem vyjasní,
aby se jí přestal plést do
života. Ovšem cesta válkou
zmítanou zemí připraví
Sáře nejtěžší zkoušku jejího
života a zároveň jí dá lekci
o tom, že často dostaneme
pouze krátce vyměřený čas,
který nesmíme promarnit.
I když to znamená udělat
krok do neznáma.
Česká současná | Ikar

Hlavní hrdinka odjíždí
pracovat jako au pair do
Londýna a už tam zůstane.
Ve svých fejetonech popisuje svůj každodenní život
v cizím prostředí. Mění
rodiny, kde hlídá, najde
si přítele, vdá se, přichází
děti, stěhování. Nakonec
se autorka stává se učitelkou na plný úvazek… Vše
je prošpikováno nesmírně
vtipným komentováním
britského způsobu života
a zvyků od pití čaje po
úctu, které se těší bájný
tenisový Wimbledon.
S úctou i rebelským stěžováním, autorčin styl připomíná Roberta Fulghuma.
Česká současná | Ikar

S odkazem na slavnou
románovou reportáž Hoří
už Paříž? přichází Dalibor
Vácha s novým dílem.
Navazuje tak na svou
prózu Hranice, která končí
dosažením hranic tehdejšího Slovenského štátu
Svobodovou armádou. Zde
nás uvede do období mezi
listopadem 1944 a květnem
1945: román o finální fázi
války je strhující mozaikou
osudů, bojů a hrdinství
vojáků i civilistů.
Česká souč. | Knižní klub

Novinka držitele
Literární ceny
Knižního klubu

knižní tipy

ŠATY S KOČIČÍM POČTEM ŽIVOTŮ
Yves Saint Laurent řekl, že na šatech je nejdůležitější žena,
která je nosí. V románu Malé černé a devět žen (přeložila
Kateřina Lipenská Harrison, vydala Metafora) se jedny
šaty velikosti S stanou důležitou součástí děje a prožijí
stejně životů jako leckterá kočka. A čtenářky u románu
zatouží doplnit nejen šatník… Když na Sally navléknou
a upraví šaty, v nichž poprvé vystoupí na přehlídkové
molo, vůbec netuší, že má na sobě šaty sezóny, ty nejdůležitější v ročním snažení módního průmyslu. Tyhle malé
černé nakonec změní život nejen jí, ale i celému zástupu
dalších žen. Malé černé z dílny Maxe Hammera jsou vrcholným a posledním kouskem stařičkého tvůrce střihů Morrise Siegela. Ten přijel
do New Yorku počátkem 2. světové války jako malý kluk, cestou se seznámil s kamarádem Maxem Hammerem a postupně se společně uchytili v oděvním průmyslu.
Celý život se živil tvorbou střihů, své umění udělat střih třeba i podle fotografie dotáhl
k dokonalosti a nyní se chystá odejít na odpočinek. Svou bohatou kariéru zakončí
právě oněmi malými černými, šaty sezóny. Děj románu je mnohovrstevný, spletitý
a točí se kolem Siegelových šatů. Autorka Jane L. Rosenová stvořila knihu, která se
může směle měřit s nejlepšími filmovými romantickými komediemi, v čele s Láskou
nebeskou. Příběh je vyprávěn z pohledu různých hrdinů, souběžně tak sledujeme
osudy všech aktérů. Mně osobně nejvíce učaroval příběh střihače Morrise Siegela
a kapitoly herce Jeremyho Madisona i jeho „lásky naoko“ Natalie. Při čtení se budete
smát, budete trnout napětím a zoufale úpět, když kapitola v nejlepším skončí, aby se
děj přesunul zase jinam. Malé černé a devět žen jsou dokonalým čtením pro milovníky
svižných příběhů plných lásky, očekávání a dobrých konců. I když jsou primárně
čtením pro ženy, své favority si v nich najdou jistě i muži.

HELENA HERYNKOVÁ

Ocenění

MAPA ROKU 2016
Interaktivní školní atlas

Ocenění

MAPA ROKU 2016
Vlastivědné mapy

MULTIMEDIÁLNÍ NADSTAVBA
animace • aktivní odkazy • grafy a schémata
videa • názorné fotograﬁe • zoomovatelné mapy

www.skolniatlassveta.cz

www.kartograﬁe.cz

www.albatrosmedia.cz
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K dostání u vybraných knihkupců nebo na www.knihy-za-babku.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.

ERVIN THOMA
TAJNÁ ŘEČ STROMŮ

aneb Jak ji dešifruje moderní věda
Týmový smrk, silný dub a borovice limba – strom s vysokými vibracemi a rostoucí vysoko v horách: příroda má spoustu času dopracovat
se k bezpočetným řešením a vyzkoušet řadu možností.
Tato kniha vás zasvětí do tajemné řeči stromů. Pozorování přírody,
využití její moudrosti a umění pro potřeby člověka se nazývá bionika.
Za předchůdce tohoto způsobu myšlení považujeme dnes Leonarda
da Vinciho.
Nevyčerpatelná databanka matky Přírody skrývá pro nás množství odpovědí na otázky: Jak najdu dřevo, jež vydrží stovky a tisíce
let? Jak postavím energeticky soběstačný dům? Existuje dřevo, jež
prospívá zdraví a prodlužuje lidem život?
Naučte se číst v deníku stromů a porozumět jejich řeči - odhalíte
nový osvěžující pramen a možná začnete i nově žít.

ALBERTO VILLOLDO
NÁVRAT DUŠE

Šamanská cesta do minulosti a ozdravení budoucnosti
Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto Villoldo vysvětluje léčení
mimo čas a prostor. Ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé přítomnosti
a uzdravovat události, které nastaly v minulosti, a jak můžeme opravit svůj osud a změnit jeho průběh v životní předurčení.
V knize poskytuje způsoby, jak léčit sama sebe a své blízké s využitím
praktik šamanů, kteří tomuto způsobu terapie říkali „cestování“.
Dozvíte, že naše duše se skládá ze čtyř komnat, stejně jako naše
srdce sestává ze čtyř komor. V první komnatě odložíte vzpomínky
na zranění, které vás odklonila od vašeho životního předurčení; ve
druhé odkryjete všechny své omezující přesvědčení a představy, což
jsou smlouvy vaší duše, jež jste uzavřeli v době, kdy jste ji po částech
ztratili; ve třetí komnatě získáte zpět duševní rovnováhu a důvěru a
díky tomu dosáhnete úplnosti; a ve čtvrté se rozpomenete na povolání a poslání, které je v tomto životě vaším skutečným předurčením.
Během několika sezení můžete dosáhnout výsledků, které u psychoterapeutické léčby trvají celé roky. Autor vám ukáže, jak objevíte své vlastní časové linie a můžete po nich cestovat. „Každý má
svou budoucnost,“ píše doktor Villoldo, „ale jen někteří z nás žijí své
předurčení.“
Tato kniha vám ukáže, jak najdete a naplníte své životní poslaní, své
skutečné předurčení.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 22. 5. až 28. 5. 2017

beletrie
1. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
2. Jaroslav Kalfař Kosmonaut z Čech Plus
3. Vlastimil Vondruška Husitská epopej V. 1450–1460 MOBA
4. Jabub Patočka, Zuzana Vlasatá Žlutý baron Referendum
5. Terry Pratchet Pastýřská koruna Alpress
6. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel, hospoda, kostel Argo
7. Michal Viewegh Bůh v renaultu Druhé město
8. Shari Lapena Manželé odvedle Knižní klub – Euromedia Group
9. Lars Kepler Lovec králíků Host
10. Elena Ferrante Příběh nového jména Prostor

populárně naučná
1. I. Toušlová, M. Podhorský, J. Maršál Toulavá kamera 24 Freytag & Berndt
2. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
3. Timothy Snyder Tyranie: 20 lekcí z 20. století Paseka / Prostor
4. Tomáš Kosačík Břicháč Tom & Lucie – Tajemství naší kuchyně Tomáš Kosačík
5. Meik Wiking Hygge – Prostě šťastný způsob života Jota
6. Adam Hart-Davis Věda Knižní klub – Euromedia Group
7. Jaroslav Čvančara Anthropoid Centrum české historie
8. Kateřina Šedá Brnox. Průvodce brněnským Bronxem Šedá Kateřina
9. Václav Minář Autoškola 2017 Grada Publishing
10. Jan Mühlfeit Pozitivní leader BizBooks

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva… CooBoo
2. Kiera Cassová Koruna CooBoo
3. Mami, kup mi zvířátko Svojtka & Co.
4. Ransom Riggs Povídky podivných Jota
5. Ivana Peroutková Anička v zahradě Albatros
6. Tereza Vostradovská Hravouka Běžíliška
7. Aino-Maija Metsola Barvy – Okénko k otvírání na každé stránce k mání! Baobab & GplusG
8. J. K. Rowlingová Fantastická zvířata a kde je najít – původní scénář Albatros
9. Ivanka Melounová Strašidýlko Josífek Grada Publishing
10. Rotraut Susanne Bernerová Noc 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

Květen 2017 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
1. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
2. Lee Child Večerní škola BB/art
3. Lars Kepler Lovec králíků Host
4. Erin Watt Papírová princezna Baronet
5. Elena Ferrante Příběh nového jména Prostor
6. Marek Herman Najděte si svého marťana MH
7. Pavel Korněv Temné poledne Fantom Print
8. Jaroslav Kalfař Kosmonaut z Čech Plus
9. Ben Aaronovitch Prokleté domovy Argo
10. Robert Bryndza Dívka v ledu Grada Publishing
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Druhé
vydání

Italo Calvino
Neviditelná města

Italo Calvino
Když jedné zimní noci cestující

Překlad Vladimír Hořký, 144 stran, 249 Kč

Překlad Jiří Pelán, 256 stran, 349 Kč

Ve slavné knize Itala Calvina Neviditelná města vypráví Marco Polo na dvoře
Kublaj chána postupně o městech, nazvaných exotickými ženskými jmény; vypráví o místech, která navštívil, i těch
imaginárních, která nejsou na žádné
mapě. Přesně odměřenými slovy popisuje krajiny a města, jejichž znaky a tvary,
věže, mosty, domy, ulice jsou nám povědomé, jako by zhmotňovaly naše zkušenosti, poznatky a sny.

Román Když jedné zimní noci cestující je
rafinovaným beletristickým dílem, je to
„kniha o knihách“, i o sobě samé. Kombinují se zde dvě narativní linky – příběh Čtenáře a Čtenářky a úvodní kapitoly deseti románů, které se mezi sebou
rozmanitými způsoby proplétají, a tím vyvolávají napětí a neustále živí čtenářovu
zvědavost. Calvinovi se tak do struktury
jednoho románu podařilo zakomponovat
fragmenty různých prozaických žánrů,
které napodobuje a paroduje.

Jacky Flemingová
Potíže se ženami

Mariusz Szczygieł
Projekt: pravda

Překlad Lýdie Kárníková, 128 stran, 198 Kč

Překlad Helena Stachová, 232 stran, 298 Kč

Mohou být ženy geniální, nebo na to
mají příliš krátké ruce? Proč jsme se ve
škole učili jen o dvou či třech významných ženách? Co dělaly všechny ty ostatní? Pokud vás zajímá, proč se mezi celé
zástupy mužských géniů tak obtížně
vkliňují nadané a pracovité matematičky, básnířky či sportovkyně, podá vám
tato rýpavě sepsaná a osvěživě nakreslená kniha uspokojivé vysvětlení.

Jsou události, které vám převrátí život naruby, a chvíli trvá, než se s nimi vyrovnáte. Těžké období nedávno prožíval i známý polský reportér. Vyrovnával se s ním
pomocí slov, a tak vznikla jeho nejnovější kniha působivých příběhů z vlastního
i cizího života. V citlivě psaných textech
hledá autor nový smysl života, životní filozofii, svou i cizí pravdu. Hledá ji ve Varšavě, v Praze, Londýně, Paříži, New Yorku,
Barmě i Laosu.

Václav Cílek
Co se děje se světem?
Kniha malých dobrodiní v čase
velké proměny Země

stvím Jaroslava Jiskrová – Máj.

Karel Žák,
Martin Majer,
Petr Hůla
a Václav Cílek
Křivoklátsko
Příběh královského
hvozdu

272 stran, 298 Kč

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

Vychází ve spolupráci s nakladatel-

318 stran, 350 fotografií, 599 Kč

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

Peter Pomerantsev
Nic není pravda a všechno je možné
Surreálné srdce nového Ruska

Patti Smith
M Train
Vzpomínky

Překlad Martin Weiss, 260 stran, 299 Kč

Překlad Lýdie Kárníková, 240 stran, 298 Kč

Peter Pomerantsev strávil v Rusku takřka deset let. Jeho britsko-ruský původ
mu otevřel dveře do jedné tamější komerční televize, kde produkoval dokumentární filmy a reality show. A díky
tomu získal i přístup do soukromí mnoha lidí, Rusů z nejrůznějších prostředí
a nejrůznějších koutů země. Na všech postavách ukazuje současnou ruskou mentalitu a její proměny, a to s pochopením,
ale zároveň s obavami.

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

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

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 336 stran | 299 Kč

vázaná | 224 stran | 279 Kč

brožovaná | 72 stran | 199 Kč

vázaná | 192 stran | 249 Kč

vázaná | 216 stran | 299 Kč

vázaná | 96 stran | 199 Kč

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

