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Olga Tokarczuková
Knihy Jakubovy

Norman Ohler
Totální rauš.
Drogy ve třetí říši
První komplexní studie drogové
problematiky ve třetí říši od autora
řady oceněných knih je strhující
jako thriller. Ohler prošel všechny
dostupné materiály, hovořil s pamětníky, vojenskými historiky i lékaři. Totální rauš podle všeho změní
i budoucí pohled na některé aspekty
třetí říše, píše The Guardian.

Rok 1752. Podolí, součást Polského království, oblast osídlená
křesťany, židy i muslimy. Opus
magnum světoznámé polské
autorky je obrazem dávného
Polska, mocného a vlivného království na vrcholu své státnosti,
ale zároveň těsně před pádem
do osudové propasti zájmů sousedních mocností.

349 Kč

499 Kč

Mariana Enriquezová
Co nám oheň vzal

Jan Guillou
Modrá hvězda

Velmi současný mix „špinavého
realismu“, fantastična Julia Cortázara a hororu Edgara Allana Poea
a Shirley Jacksonové od přední
argentinské spisovatelky. Povídky
přibližují zemité prostředí buenosaireské metropole se vší syrovostí,
krutostí i krásou a autorka v nich
mistrně míchá žánry.

Pátý díl série Velké století: do popředí zájmu se dostává nová generace
rodiny Lauritzenovy, zejména nejstarší dcera Johanne. Od začátku
války pracovala v odboji a postupně
se stane kapitánkou britské armády.
Dokonalá agentka, překrásná žena,
která získá krycí jméno Modrá
hvězda.

259 Kč

329 Kč

Marcin Mortka
Tappiho toulky
po Bručících horách

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

Sotva se vrátili z dlouhé plavby
po moři, vydávají se Tappi a Chichotek na výpravu do Bručících
hor. Kdosi totiž ukradl obru Hlabřichovi kouzelnou mísu! Třetí díl
pohádkové série Tappiho příhody
o usměvavém vikingovi, rošťáckém sobíkovi a jejich kamarádech
pro čtenáře od šesti let.

249 Kč

Vít Slíva, Jakub Chrobák (eds.)

Nejlepší české básně 2016
Milovaný i nenáviděný výběr
z české poezie, letos po osmé.
Výběr „nejlepších“ básní nemá
sugerovat iluzi objektivity, ale je
výsledkem setkání dvou subjektivních pohledů na poezii daného
roku i na poezii jako takovou.
Letos se editorského žezla ujali
básníci Vít Slíva a Jakub Chrobák.
239 Kč

249 Kč

Jiří Kolář
Prometheova játra /
Trilogie
Další svazek prestižní edice Česká
knižnice představuje Jiřího Koláře
čtyřmi knihami z vrcholného období
padesátých let. Přítomná edice se
poprvé vrací k původnímu znění
prostému cenzurních zásahů. Svazek
edičně připravili a komentářem doprovodili Jakub Říha a Petr Šrámek.
379 Kč

hostbrno.cz

Stojánky na knihy – ideální dárek pro každého čtenáře

Stojánek na knihy

Adirondack
Stabilní stojánek na
knihy, čtečky nebo
tablety z masivního
dřeva vychází z designu
klasického amerického
křesla Adirondack
s charakteristickým
opěradlem z dřevěných
fošen spojených
lamelami. Čtěte
v americkém stylu!

Stojánek na knihy

Stojánek na knihy

křesílko Egg

plážové lehátko

Stojánek svým designem
odkazuje na ikonické
křeslo Egg chair
dánského architekta
Arne Jacobsena.
Sofistikovaná odlehčená
konstrukce z masivního
dřeva s kovovými prvky
umožňuje pohodlné čtení
knihy, čtečky i tabletu
každému milovníku
designu. Nabízíme ho
v atraktivní modré barvě.

Tato stálice v naší
nabídce stojánků je nyní
přizpůsobena aktuálnímu
trendu čtení ze čteček
a tabletů a přidává prostor
pro připojení kabelu k těmto
zařízením. Neobvyklé
spojení masivního dřeva
a kvalitního plátna ve dvou
atraktivních barvách činí
z plážového lehátka hravý
designový kousek. Plážové
lehátko učiní z každé
odborné literatury plážové
čtení!

www.stojankynaknihy.cz
Leges_inzerat_210x149mm_D2 1

Stojánek na knihy

režisérské křeslo
Režisérská křesla jsou jak
známo nepostradatelnou
filmařskou výbavou pro
nejdůležitější členy štábu.
Postupem času se z této
židle stal designový
kousek. Jedno takové
designové křesílko si pro
své nejdůležitější knihy
můžete pořídit právě teď!
Světlé masivní dřevo
s pevným tmavým plátnem
vytvářejí ten správný
kontrast dominující celému
interiéru.

www.knihyleges.cz
29.11.2016 2:04:52
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Vážení a milí čtenáři!
V posledních týdnech mělo v našich kinech
premiéru hned několik filmů natočených
podle literárních předloh. Pokud ty knihy
znáte, možná se rádi podíváte i na film.
A naopak, film vás možná naláká přečíst
si knižní předlohu… Sirotčinec slečny Pe
regrinové pro podivné děti je dobrodružná
fantasy podle románu Ransoma Riggse
(první část trilogie – zatím) a režíroval ji
Tim Burton. Inferno je už třetím filmem
podle bestsellerů Dana Browna; hlavním hrdinou je opět profesor Robert Langdon
v podání Toma Hankse (i třetí adaptaci režíroval Ron Howard). Tom Hanks hraje hlavní
roli také ve filmu Hologram pro krále, který podle románu Davea Eggerse natočil Tom
Tykwer. Švédský film Muž jménem Ove byl natočen podle románu Fredrika Backmana;
režíroval Hannes Holm. Americká idyla patří k nejlepším dílům amerického spisovatele
Philipa Rotha; získal za ni Pulitzerovu cenu. Letos se dočkala i filmové verze – pro svůj
režijní debut si ji vybral známý herec Ewan McGregor, který spolu s Jennifer Connellyovou vytvořil i jednu z hlavních rolí. Dobrodružná fantasy a tak trochu i pohádka (ovšem
ne pro malé děti) Fantastická zvířata a kde je najít sice nevznikla přímo podle knižní předlohy, ale autorka scénáře J. K. Rowlingová vycházela ze stejnojmenné „příručky“ Mloka
Scamandera, který je i hlavním hrdinou filmu – zahrál si ho Eddie Redmayne; příručku
jistě dobře znají všichni fanoušci Harryho Pottera. Příběh se odehrává v roce 1926 v New
Yorku, tedy dávno před narozením Harryho Pottera, a je prvním dílem plánované pětidílné filmové série. Film režíroval David Yates, který natočil poslední čtyři filmy o Harrym
Potterovi. Na závěr jsem si nechal dva filmy, které mě zaujaly nejvíc a jež také spojuje
jméno herečky Amy Adamsové, která v obou ztvárnila hlavní role. Ve sci-fi Příchozí režiséra Denise Villeneuvea hraje Adamsová lingvistku Louise Banksovou, kterou najme
elitní armádní tým, aby se pokusila navázat komunikaci s mimozemšťany, kteří přistáli
na Zemi a jejichž úmysly – a hlavně způsob komunikace – jsou nejasné. Působivá, mysteriózní sci-fi vznikla podle povídky Teda Chianga Příběh tvého života (oceněno cenou
Nebula), která vyšla česky v knize Příběhy vašeho života. Ve filmu Noční zvířata režiséra
Toma Forda hraje Adamsová kurátorku galerie moderního umění Susan, jíž se rozpadá
vztah s druhým manželem. První manžel, kterého kdysi opustila a velmi mu ublížila, pošle
Susan rukopis svého románu „Noční zvířata“. Susan se do něj začte a jeho děj se před
divákem odvíjí v druhé linii – psychologické drama se tak prolíná se zneklidňujícím thrillerem, který má být neobvyklou pomstou Susan. Film je adaptací románu Austina Wrighta
Tony & Susan. Všechny uvedené knihy vyšly i v češtině.
Přeji vám krásné a klidné Vánoce!
MILAN ŠILHAN

New York bezesporu patří k nejatraktivnějším městům světa. Jeho krása a přitažlivost jsou však zcela jiné, než jaké nabízejí evropská velkoměsta jako Paříž,
Vídeň, Londýn, Budapešť, Berlín či Praha. Nemůže se pochlubit středověkými
nebo barokními památkami, je to město moderní, osobité, hektické, pulzující,
město světel, hlasů a neutichajících zvuků, město tolerantní a přívětivé, s úžasnou
energií a jedinečnou atmosférou. A je to také město plné příběhů a samozřejmě
i lidí, kteří zde žijí a New York milují. Italská spisovatelka, scenáristka a fotografka
výtvarného umění alessandra mattanzová, která již více než dvacet let žije v zahraničí, shromáždila v knize Můj New York vyznání dvaceti osobností spojených
s touto metropolí – ostatně podtitul knihy zní Celebrity vyprávějí o městě (přeložila Lenka Svobodová, vydal Slovart). Ovšem nejen „představy lidí o New Yorku
a jejich dojmy z této metropole“ tvoří tuto krásnou knihu – co by byla taková kniha
bez fotografií? A v knize jsou jich stovky od mnoha různých fotografů. Zachycují
zvláštní půvab New Yorku ve dne i v noci, v létě i v zimě, z výšky i z ulice, hlavní
třídy, vedlejší ulice, různá zákoutí, parky, muzea i výklady obchodů. Už jen ty fotografie čtenáře nalákají, aby se do New Yorku jednou vydal nebo po tom aspoň zatoužil. Samozřejmě nechybí ani fotografie slavných osobností, které o New Yorku
vyprávějí. A opět jistě nejeden čtenář zatouží přesvědčit se na vlastní kůži, zda mají
slavní lidé pravdu v tom, co o New Yorku říkají. Autorka se ptala „Newyorčanů,
kteří se tu většinou narodili a vyrostli zde, ale i přistěhovalců, kteří se ve městě
usadili, lidí, kteří zde strávili jen nějaký čas, ať už kratší, či delší, těch, kteří pendlují
mezi New Yorkem a Los Angeles, které uchvátilo čarovné kouzlo tisíců světel nebo
pouličního života, newyorských chodníků a čtvrtí. Těch, které New York ohromil,
a jejichž životy změnil a v jejichž tepnách bude jeho energie navždy pulzovat.“
Co třeba říká o New Yorku slavný režisér Woody Allen? „Miluji New York tou
emocionální, iracionální láskou, jakou cítíte ke svým rodičům, přestože jsou to
alkoholici nebo zloději.“ Candace Bushnell, autorka Sexu ve městě: „New York je
hravý, nonšalantní a šokující, ale zároveň také romantický a toužící po zamilování.
– New York je krásné město, ale připomíná mi milence, který po vás neustále něco
požaduje a nedopřeje vám oddechu.“ Oscarový herec Robert De Niro miluje
„město samotné, nekonečné okamžiky a světy, bohatství kultur, které nenajdete
nikde jinde na světě. – New York nic neodpouští.
Přesto je to místo, které se ve vás a s vámi vyvíjí,
dokud se vám nedostane pod kůži.“ Herec a režisér
James Franco: „New York má všechno, co mám rád.
V New Yorku se všude neustále něco děje. – A nesmírně rád jezdím newyorským metrem. Připadám
si jako v podzemním světě, kde mohu pozorovat
lidi.“ Spisovatelka Siri Hustvedt: „New York je pro
mě také domovem. Díky své velikosti si zachovává
určitou tajuplnost a neustále se mění. – New York
mě inspiruje svou nezměrnou pestrostí.“ Režisér
Spike Lee: „Miluji New York, jeho obyvatele a jeho energii, kterou nikde jinde na
světě nenajdete. Za to, čím je, vděčí New York lidem a jejich nezměrné energii.“
Architekt Daniel Libeskind: „New York je vlastně architekturou i hudbou zároveň.
Připomíná obrovský kaleidoskop zvuků a forem vznášející se vysoko na obloze.“
Spisovatel Jay McInerney: „Zaznamenávám životy Newyorčanů a jejich aktivity.
New York je pro mě prostorem k vykreslování lidí a jejich příběhů.“ Yoko Ono:
„Mám ráda ruch a shon New Yorku. Nabíjí vás to.“ Legendární herec Al Pacino:
„Z týpků, které jsem v newyorských ulicích potkal, hlavně v různých partách, jsem
čerpal inspiraci pro mnohé ze svých nezapomenutelných filmových rolí. Prožíval
jsem nejlepší období svého života a byl to úžasný začátek a inspirace pro moji
profesní dráhu.“ Režisér Martin Scorsese: „V New Yorku máte neustále pocit, že
v jediném okamžiku jednu šanci využijete a druhou propásnete.“ Zpěvačka Taylor
Swift považuje New York za „místo s nekonečným potenciálem a možnostmi“;
jeho jedinečnost podle ní nemá obdoby: „Jako by měl vlastní srdeční tep.“ Všichni
se shodují mj. v tom, že New York je především město velmi pestré, kde se toho
tolik děje ve všech směrech, protože, jak říká Spike Lee, „New York není jen jeden,
nýbrž nekonečné množství světů“.
MILAN ŠILHAN
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Kupujte na www.cosmopolis.cz

knižní tipy

Chlapec a jeho cesta kolem umírajícího jezera
zabydlí předseda kolchozu a přestěhuje Namiho do chlívku. Když mu ještě milovanou Zazu před očima znásilní ruští vojáci, rozhoduje se chlapec utéct, dojet až
za jezero do hlavního města, aby našel tu, kterou nikdy neviděl: svou matku. Příběh postupně nabírá stále víc na tvrdosti: Nami ve městě pracuje s dalšími dělníky
na výrobě síry, tvrdě dře, ale peníze mu ukradnou, jeho jediný kamarád, pětatřicátník Nikitič, zahyne při ošklivém pracovním úrazu. Pak se stará o domácnost
mafiána Johnnyho, jejíž luxus na něj působí jako z pohádky; také odsud nakonec
po konfliktu utíká, nachází útočiště u Staré dámy v její vile z dávných časů lepší
společnosti; později se mu přece jen povede najít vytouženou matku žijící dnes
v pouštní vesnici daleko odsud. Přestože setkání se sešlou ženou v obou probudí
radost, není jim souzeno spolu zůstat, protože vesnici a postupně i zemi zachvátí
revoluce; Nami se nakonec vrací do rodného Borosu, ani tady ale nenachází odpovědi na své otázky či náznak vytouženého klidu.
Autorka se při líčení osudů svého hrdiny nevyhýbá expresivitě, patrné třeba
na podrobných popisech Namiho častého zvracení (způsobeného nejspíš zkaženou vodou i vzduchem) či jeho osamělé onanie a většinou marného sexuálního
pnutí; s tím jdou pak ruku v ruce obrazy rozkladu světa představované chátrajícím
maloměstem, hlavním městem i pouštní vesnicí. A tím vším samozřejmě prochází
jezero jako symbol zmaru a zničení dávných hodnot i staletého získávání obživy.
Není to příliš příjemné čtení, přesto čtenář Namiho osudy s napětím sleduje a přeje mu, aby ve všem tom marasmu získal aspoň trochu lidského štěstí. Možná ho
pak trochu zamrzí, že příběh nakonec nikam zvlášť nedojde, jakési nalezení smyslu
je jen velmi částečné a nejspíše pouze přechodné. Jak bude pokračovat život Namiho, jeho jezera a jeho země, jestli pro ně existuje ještě nějaká naděje, to už si
čtenář musí domyslet sám…
MARTINA OPLATKOVÁ

Spisovatelka Bianca Bellová (1970) má sice ve své rodině, jak jméno napovídá, balkánské i britské příbuzné,
žije ale v Praze a píše česky. Dosud publikovala tři knihy a vícero povídek. Vydavatelství Host nyní vydalo její
novelu Jezero. Na obálce ji doporučuje známý hudebník
Jan P. Muchow, který mimo jiné říká, že se jedná o výjimečnou a drsnou knihu, a dodává: „A pak s každou další
stránkou zjišťujete, že je to jinak. Jezero je ještě lepší, než
jste si před chvílí mysleli. A mnohem drsnější.“ Jedná se
o dosti přesnou charakteristiku – nikdy nemůžete odhadnout, kam další stránky
hrdinu, dospívajícího chlapce Namiho stíhaného neštěstími, dostanou, ani jak
kruté budou jeho příští zážitky. Děj se odehrává „u jezera někde na konci světa“,
které bývalo kdysi obrovské a živilo všechny v okolí, teď ale pomalu vysychá
a mizí. A stejně jako odchází jezero, přichází mizérie i na ty, co v jeho blízkosti
žijí. Postupně rozkrývané reálie, zmínky o ruských okupantech, velbloudech či
poušti dávají poznat, že se nejspíš jedná o nějakou bývalou sovětskou republiku na území Asie, a záhy se začne nabízet analogie s Aralským jezerem, které
následkem odvodňování k zavlažení okolí velmi výrazně zmenšilo svou plochu
a využívá se k těžbě ropy; autorka se ovšem přes všechny místní detaily snaží
hlavně o modelový příběh o hledání dospívajícího člověka, který by se mohl
odehrát kdykoli a kdekoli.
Na začátku potkáváme školáka Namiho, který žije v malém rybářském městě
u jezera, jež živí závod na zpracování ryb, jen s dědkem a bábou, po výuce se poflakuje s kamarádem a zamilovaně se dívá na stejně starou Zazu. Do jeho celkem
spokojeného života se začnou vkrádat stíny: na jezeře zahyne dědek, později si
i bába zlomí nohu a doktoři ji v pramici pošlou „za Duchem jezera“, jejich dům

Nejlepší knihy dětem

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2017

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy
pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům,
knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve
většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo
s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá. Nový katalog Nejlepší knihy dětem – Výběr z českých knih pro děti a mládež
2015/2016 najdete na www.nejlepsiknihydetem.cz

Vážení přátelé, čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Při zasílání většího
počtu výtisků na jednu adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2017
vyjde 20 čísel Knižních novinek. Cena celého ročníku je 380 Kč (poštovné a balné).
Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz

Zpráva o českém knižním
trhu 2015/2016

Závazně objednávám Knižní novinky na rok 2017:
jméno a příjmení: ..............................................................................................................

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal svou výroční
zprávu o stavu českého knižního světa. Snížení DPH na
knihy a růst ekonomiky českému knižnímu trhu pomohly.
Po mnoha letech stagnace jsme zaznamenali růst objemu
knižního trhu přibližně o 5%. Možná až dvěma procenty
se však na něm podílela ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky financovaná jednorázová Výzva
č. 56, jež zařadila do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jeden
z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti
tzv. Čtenářské dílny. V rámci této výzvy měly školy možnost získat významné
prostředky na nákup knih do školních knihoven. Nadále se zvyšuje nabídka
e-knih a audioknih, jejich podíl na celkovém objemu českého knižního trhu
však zatím stále není významný. Zpráva o českém knižním trhu 2015/2016 při
současném zeštíhlení textu obsahuje i důkladnější statistiku dostupných údajů
včetně podrobného popisu metodiky. Zprávu najdete na www.sckn.cz

firma:..................................................................................................................................
IČO: ..........................................................

DIČ: . .........................................................

Adresa: ......................................................................................

PSČ: ........................

tel./fax:......................................................

e-mail: .......................................................

podpis: .....................................................

datum: ......................................................

budu platit:

 fakturou

 složenkou (typ A)

celý ročník ................................................

počet výtisků . ...........................................

od čísla .....................................................

počet výtisků . ...........................................
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rozhovor

s Václavem Cí lkem

Co se děje se světem?
RNDr. Václav Cílek, CSc. (1955) je český geolog, klimatolog, spisovatel, esejista, filozof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu (obor geologie) na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval v Hornickém ústavu
AV ČR, v Geologickém ústavu AV ČR a v Centru teoretických studií. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu AV ČR, ale
roku 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným
pracím. Ve své nejnovější knize Co se děje se světem? (vydal Dokořán) se zabývá tématy velkých proměn našeho světa vlivem klimatických
změn a migrační vlny. Ale ve skutečnosti se soustřeďuje především na to, jak si v životě udržet radost a jak (pře)žít šťastně.
Co dělá hlavně lidstvo špatně?
Například půda. Ta je nejcennější komoditou, jakou
člověk má. Druhá polovina 20. století na to v opojení
průmyslem a obchodem poněkud pozapomněla, ale
na začátku 21. století se tato myšlenka vrací mnohem
silněji. Mnoho států dnes skupuje půdu v zahraničí,
Číňané kupují půdu v Africe, arabští šejkové zase
v Kazachstánu. Ceny zemědělské půdy by mohly
v nejbližší době vzrůst až desetinásobně. Uvidíme
časem…

Vyšly vám desítky publikací. Pro širokou veřejnost
jste známý tím, že k aktuálním problémům světa se
dokážete vyjádřit nadčasově, z rozmanitých úhlů pohledu, s nadhledem, vtipem i s konstruktivní skepsí.
Prosím, můžete mi říci: jak tedy žijeme?
Dle mého názoru žijeme v nejlepší ze všech možných
epoch a nikdy jsme nežili tak dlouho a dobře jako nyní.
Ale růst dobrého i zlého, pozitivního i negativního zároveň je vlastně patrný skoro ve všem. Například se
rozevírají nůžky mezi informací a dezinformací a tak
dále. Myslím si, že vzniká nová ideologie založená ne
na dezinformování, ale na ředění informací a normální
člověk se pak v tomto prostředí nemá šanci zorientovat.
Ano, digitální média…
Myslím, že v následujících letech, ve chvíli, kdy dnešní
virtuální mládež začne procházet krizí středních let
a zvažovat svůj minulý i budoucí život, si budou klást
otázku: proč žijeme? Virtuální svět je jiný než realita.
Například po letech přednášek pro americké studenty vnímám, že většinu z nich je čím dál obtížnější
zaujmout. To dnes doopravdy dokáží jen sociální sítě.
Není už nad čím žasnout. Děti se pochopitelně musí
měnit, protože ani doba nestojí na místě, ale pro generace posledního desetiletí začíná platit to, že to jsou
nejvíc znuděné generace lidí, jaké jsem kdy poznal.
A v lidech se z negativních informací usazuje strach
ze změn. Je na místě?
Můj pohled je ten, že dochází k základní nerovnováze. Ta
skončí tak, že překročíme nějakou mez stability, o které
nevíme, jaká je, a ustanoví se nová. Věřím tomu, že však
v sobě nosíme zakódovanou zkušenost mnoha stovek
generací jdoucí až k primátům, a že pokud naše receptory – a to nikoli jen rozumové – zjišťují základní změny,
dostaneme strach. Já také. Většinou ho neumíme rozplést
a projeví se to větší agresivitou, konfliktností, snahou více
chránit sami sebe. Jsme víc naštvaní. Tak to prostě je.

Jak můžeme jako jedinci svým chováním tuto situaci
ovlivnit?
Ono toho zase není tak moc, ale zase ani tak málo.
Například dívat se na činnosti, které vykonáváme
z hlediska toho, kolik uvolňují oxidu uhličitého. Já
třeba nemám rád obaly v samoobsluhách nebo příliš mnoho papíru, protože mám pocit, že naprosto
zbytečně utrácím za něco, co už je teď odpadem
a recyklování i výroba bude stát oxid uhličitý. Zajisté
by neškodilo o něco málo omezit cestování. Nemyslím nějak radikálně, ale třeba o 5 nebo 10 procent.
Dále sázet více stromů. V půdách je hodně uhlík.
Půdní zásobník uhlíku je mnohonásobně větší než
cokoli v atmosféře, takže má cenu vracet organické
látky do půdy. Humus, co tam uložíte, ten uhlík se
zpočátku chemicky váže nebo jeho část jenom velice volně a později poměrně pevně. Takže pečovat
o půdu. I v rámci našich malých možností je šance
něco dělat. Jsem rovněž přesvědčen, že každý –
u koho je to samozřejmě možné – by měl nastartovat a podporovat lokální trh. Například pěstovat si
brambory, ovoce, zeleninu. Právě lidé, kteří přemýšlejí o tom, jak budou žít v budoucnosti, se začínají
starat o zahrádku. A že zahrádka z hlediska evropské
kultury je dobrý rys vlastní identity.
Mohu se vás zeptat, jaký je váš názor na imigranty?
Ano. Tedy: 80 až 90 procent uprchlíků přichází do
měst. Například v Německu (v mnoha německých
městských čtvrtích dosahuje počet uprchlíků 30
až 40 procent) bude počet pravděpodobně růst.
A v městech tak vznikají čtvrtě, které jsou odlišné –
jsou to „města ve městech“ – a tam jsou samozřejmě
jiná pravidla a začínají tam být nezvládnutelné situace.
A zároveň Němci, kteří tam žili předtím, odcházejí…
Nyní se mnohem méně mluví a píše o globálním
oteplování a hrozby lidstvu se většinou koncentrují
na válečné a teroristické dění ve světě. Nová zpráva
OSN říká, že lidstvo směřuje do záhuby. Do deseti let
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prý budou čelit nedostatku vody 3 miliardy lidí. Jak
máme tuto zprávu vnímat?
Vrátím-li se k médiím: média se v poslední době naučila používat silný kalibr. Jsou to samé kolapsy, pohromy, zhouby, neštěstí a tato slova se na nás valí ze
všech stran. To bych rád nějakým způsobem omezil
a myslím, že takhle katastroficky by se uvažovat nemělo. A jedním z důvodů pro mě je nyní tak často
zmiňovaný koncept hybridních válek, kdy se jedná
o duši národa, davu, kdy se objevuje někdo, kdo chce
s někým manipulovat, politicky nebo ekonomicky.
A základní technika, jak s někým manipulovat, je
probouzet strach. To je
věc, která mi začíná vadit čím dál tím víc. A už
si říkám, jestli část těch
katastrofických zpráv
je způsobena skutečně
tím, že situace je doopravdy špatná, anebo
tím, že někdo prostě potřebuje znejistit a zneklidnit společnost.
Nedostatek vody a sucho lze brát jako jednu z příčin politického neklidu v některých zmíněných částech světa?
To sucho mělo za následek i to, ale o tom se u nás mluvilo méně, protože to málokoho zajímalo, že byla nižší
úroda obilí i v Číně. Čínská vláda byla nucena v letech
2010 a 2011 dovézt obilí pro 300 milionů Číňanů. Tím
došlo k tomu, že během zhruba půl roku se zdražily
ceny obilí na dvojnásobek, a to už ty chudé státy neudržely. Projevilo se to zejména v Egyptě, ten se dostal do
varu, ale v Sýrii mělo sucho ten dopad, že se zemědělci
a pastevci neuživili ve vyprahlé zemi a přicházeli za svými příbuznými do města. A těch lidí, kteří přišli do města,
bylo pravděpodobně jeden a půl milionu, možná i víc.
Sýrie má dnes kolem 22 milionů obyvatel, kdežto začátkem 60. let jen 5 milionů. Ti lidé, kteří přišli do města,
destabilizovali situaci. A tak bych mohl pokračovat.
Jaká je podoba budoucnosti a potravinová sobě
stačnost? S čím musíme počítat?
V každém případě bude na naší planetě víc lidí, ale
zároveň bude méně možností zaměstnání. Klimatické změny a oscilace se budou objevovat čím dál
častěji. Svět bude ve stále větším pohybu, a to se týká
cen, utečenců, vody i nálad a pocitů existenčního
ohrožení. Potraviny budou stále dražší; ty kvalitní
zdražují už teď neúměrně vysoko…
VĚRA HLOUŠKOVÁ

knižní tipy

Kronika hrdinství a několika zrad
Parašutisté, vycvičení za druhé světové války ve Velké Británii
a vyslaní do tzv. Protektorátu Čechy a Morava, patří k největším
hrdinům, kteří bojovali za naši svobodu. Většina z nich přišla
o to nejcennější, co mohla nabídnout – o svůj život. Společně
s nimi desítky bezejmenných vlastenců, často celé rodiny, kteří
jim obětavě a nezištně pomáhali. Shodou okolností se několika
z nich podařilo přežít, aniž by dokázali splnit svůj úkol. Ocenění své odvahy se většinou nedočkali, nebo až mnohem později.
Nikdo z nich se však jako hrdina nenarodil. Většinou se jimi stali teprve vlivem okolností,
mnohdy velmi drastických a krutých, před které byli postaveni.
Kolem výročí likvidace katana českého národa Reinharda Heydricha se vždy připomínají osudy některých z nich a média jsou plná líčení jejich osudů, jednání, odvahy. Popisuje se
heroismus jejich boje proti obrovské přesile v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Před těmi dříve narozenými defilují jména Jana Kubiše, Josefa Gabčíka,
Jiřího Potůčka, Alfréda Bartoše, Oldřicha Pechala, Josefa Valčíka a dalších i paradesantních
skupin Silver A, Silver B, Anthropoid, Out Distance, Zinc či Bioscop. Jejich jména a názvy
jsou jim povědomá, i když ani oni už nedokáží přesně odlišit, kdo z nich se přímo zapojil do
atentátu na Heydricha a kdo plnil jiné diverzní úkoly. Mladší generaci se stěží vybaví jména
hlavních atentátníků Gabčíka s Kubišem, jinak většinou tonou ve vědomostní tmě.
Autorka publikace Doskočiště Protektorát, středoškolská profesorka Jitka Neradová, si předsevzala ve své páté knize osudy statečných mužů přiblížit nejširší veřejnosti
(knihu vydala Jalna). Nesnažila se o žádné vědecké pojednání, ale o co nejsdělnější před-

stavení a přiblížení příběhu celkem 28 parašutistů z první vlny výsadků z Anglie. Vznikl tak
čtivý kompilát, dramatické převyprávění jejich životních příběhů, ve kterých jsou oživeny
činy, dojmy a prožitky těchto hrdinů. Podle zkušeností z vlastního profesního působení
autorky na úrovni, kterou budou ochotni přijmout její žáci i široká veřejnost.
Je možné si položit otázku, zda to není příliš málo a podcenění čtenářů. Domnívám
se, že pro uvedení do problematiky a získání zájmu o tuto kapitolu našich dějin zejména
mezi nejmladší generací asi ta nejsprávnější cesta. Ti zvídavější mohou pak sáhnout po odbornějších pramenech s detailnějším vylíčením událostí v širším kontextu. Autorka se touto
svou tvůrčí metodou v závěrečné kapitole sama připodobňuje k Boženě Němcové a jejímu
sběru pohádek. I ona posbírala roztroušené střípky o životě parašutistů. S odbornými texty
nemají nic společného, naopak mnohem více s dnes populární narativní historií.
Nelze zapomínat! Proti zlu se má totiž vždy a stále bojovat. Pozitivní vzory se naopak
mají připomínat, vyzdvihovat, učit hrdosti na ně i mladou generaci. Jména řady hrdinů,
kteří na stránkách téhle knihy defilují společně s jejich fotografickými portréty, téměř odvál čas. Snad krátké příběhy jejich nedlouhého života podané velmi přístupnou formou
napomohou, aby nikdy nevymizely ze společné paměti národa, a to ani těch několika
zrádců, kteří psychicky nevydrželi teror nacistů. Jen činnost nejznámějšího z nich, Karla
Čurdy, stála život 294 mužů, žen a dětí. I v nejtragičtějším konci se skrývají zárodky naděje, něčeho nového. Nejen těch sedm statečných z kostela v Resslově ulici, ale i ti další
brutálně mučení při výsleších nebo ti, kteří si v beznadějné situaci sami vzali život, si zaslouží naši úctu. Bylo by neodpustitelné jejich existenci přecházet bez povšimnutí.
JAROSLAV CÍSAŘ

Svoboda jít s Bohem
Terezu, aby učila vězně hebrejsky. Když ona pracovala v synagoze v Turnově, požádal ji on,
katolický farář, aby ji směl zastoupit a provádět návštěvníky. Ano, knížka je i setkáváním židovství s křesťanstvím. Nevím, zda se sluší napsat konfrontací. Diskutéři se dostávají k prazákladu. Kordíkovy názory jsou kritické zejména k současnosti. Kritické i ke své vlastní církvi.
I v konkrétnostech. „Když někdo šíří strach, tak je nepřítel boží. Protože Bůh je láska… Každé
církvi se může stát, že ji některý z farářů pojme jako byznys… Spojení náboženské a státní
moci byla a je slepá ulička.“ Často se oba dostávají k tomu, jak důležitý v Písmu je překlad.
Ten může zcela změnit význam textu. Kordík: „V bibli slovo pokání není napsáno.“ Dubinová:
„V hebrejštině se používá slovo návrat, v řečtině změna vědomí.“ Ještě Kordík: „Člověk je
někdy tak pitomej, že si uloží sebepotrestání.“ Nebere si servítky. Například se těšil na večeři
u kardinála. Předpokládal, že se tam něco dozví. Pak ale poslal zprávu: „U kardinála jsem nebyl. Dělal lokaje u Zemana v Lánech.“ Jeden z příkladů propojení úvah filozofických s běžným
životem. Lidová a věcná mluva faráře. Na jedné fotografii v knížce je Josef Kordík s Jaroslavem
Dukou z doby disentu. Dnešní pan kardinál je tu poněkud štíhlejší než v současnosti.
V knize nejsou číslovány stránky. Závada? Omyl? Nedostatečná kontrola v tiskárně?
Nebo nakonec řízení boží? Návod – knížku netřeba číst plynule. Přečíst a odložit. Možná
lépe vzít, zalistovat, přečíst část. Nadpisy podkapitol jsou vytištěny náležitě tučně.
„Napíšu ještě jednu knihu, poslední. Ale bude to po smrti. Bude se jmenovat Kniha,
která musí být a tam bude, co jsme si povídali ve frontě s Dukou.“
BOHUMÍR PROCHÁZKA

Poněkud tajemný název Kniha, která může být: Svoboda jít
s Bohem – Rozhovory s Josefem Kordíkem je třeba vysvětlit.
Katolický farář Josef Kordík napsal svou první knížku před léty.
Jmenovala se Kniha, která by nemusela být. Je možné ji číst na
webu. Pro pochopení souvislostí je i dobré si ji přečíst. Jsou tu
vylíčeny události, které souvisely s odejmutím státního souhlasu.
„Kdyby nebyli komunisti tak blbí, tak bych ji nemusel napsat.“
Dnes slouží pan Kordík v Železnici. Je mu 68 let. Ve svém kostele
sv. Jiljí má obrazovou galerii, spadlý strop, v bývalé oratoři vybudoval klubovnu. Když instaloval do okna vitráž sv. Františka, nelíbilo se to památkářům. Zatím sesbíral 800 podpisů na Františkovu obranu. Není křesťanem příliš ukázněným. Vyznává zásadu, že pokud
člověk zlobí, tak žije. „Dá-li pámbu, budu zlobit.“
Tereza Dubinová je hebraistka, kulturoložka. Píše, přednáší, ve společnosti Baševi
přednáškami, výstavami, koncerty oživuje v Jičíně synagogu a bývalou židovskou školu.
Její přesah do kultury města i širokého okolí je značný. Nebojí se na veřejnosti vyjádřit svůj
názor, zejména k postavení menšin, k stěhování národů. Není praktikující židovka. Knížka
není psána systémem otázka – odpověď. Autorka tu vyjadřuje i své názory, které jsou často
předmětem diskuze. Ta je věcná, ale ne konfrontační. Text je proložen citáty z Písma, úryvky
z Kordíkových kázání. Faktografie jen na začátku. Skrze ni se autoři dostávají k jednotlivým
tématům. Například byl otec Josef vězeňským kaplanem ve věznici ve Valdicích a přivedl tam

A žili šťastně až do smrti
Cunningham je oblíbený a pověstný svým otevřeným, nezkresleným viděním světa.
A čtenáři si zaručeně užijí i příběhy vystavěné na pohádkových základech, i když je
možná leckdy zaslouženě zamrazí. Čtení si navíc můžete zpestřit hádáním, o jakou
pohádku se původně jednalo. A vězte, že to občas není opravdu snadné. Jak by vypadala manželská hádka prince a Sněhurky? Jak dožil život mladík s labutím křídlem, jemuž nestihla Bohdanka došít kopřivovou košili? Proč vlastně ježibaba žila v chaloupce z perníku? Na tyto a další palčivé otázky dává kniha Divoká labuť a jiné příběhy
odpověď. Je doplněná o černobílé ilustrace Yuko Shimizu, které krásně dokreslují
povětšinou temnou atmosféru povídek.
HELENA HERYNKOVÁ

Co se stalo se Sněhurkou, když ji princ vysvobodil ze skleněné
rakve, nebo jak pokračuje život, když pohádka praví, že „žili
šťastně až do smrti“, to se nikdy nedozvíme. Nyní se nad koncem a vůbec „správným“ dějem pohádek zamyslel americký
spisovatel Michael Cunningham. Kniha Divoká labuť a jiné
příběhy (přeložila Veronika Volhejnová, vydal Baronet) je
souborem prazvláštních, občas lehce zvrácených pohádek
pro dospělé. Autor slavných Hodin či Domova na konci svě
ta si vzal do parády nejznámější pohádkové příběhy, které jsme znali už jako malé
děti, a velmi neotřele je zpracoval do děsivých, sžíravě pravdivých povídek. Michael
8
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Královská cesta
cesta je totiž přesně onou směsí, která obsahuje všechno to, čím a jak tato dnes slavná a turisticky exponovaná ulice žila. Kulturologický přístup umožňuje vzít to od architektury, přes
každodenní život obyvatel, až po svátky a slavnosti. A zabývat se vůbec celkově tím, jaký
život tam kdysi panoval a ono místo utvářel a jak a kam se vyvíjel. Což se autorce podařilo
výborně, a to myslím nejen proto, že sama přímo v jejím ohnisku žije. Zájem o každodennost
je poměrně mladé téma, nicméně velmi populární. Možná proto, že ona prostá, ale kreativní, tvořivá a přitom (oku a jiným smyslům) lahodící všednodennost z mnoha míst zmizela.
Někde už úplně (to je případ třeba právě Královské cesty, ale i jiných turisticky nebo jinak
„atraktivních“ ulic Prahy, a nejen Prahy), jinde napůl, ale stejně: jak to bývalo, už to není asi
nikde. A je to jen naše škoda. To, co vytvořilo dnešní legendu a vůbec kulisy, které se jezdí
obdivovat, byl totiž právě onen obyčejný život, a ten dnes chybí. Současné „královské cesty“
jsou už v podstatě mrtvé. Nevím, jestli k jejich vzkříšení pomůže právě tato kniha, ale aspoň si
díky ní mnohé uvědomíme; v každém případě se aspoň můžeme zasnít a přenést se do dob,
kdy ještě věci měly jiný a možná mnohem přirozenější řád a rozměr. K tomu nám navíc zcela
jistě dopomůže bohatá obrazová příloha.
SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ

Vystudujete-li kulturologii, zabýváte se kulturou – jejím vznikem,
vlivy, vývojem. Obor je to interdisciplinární, což znamená, že v sobě
spojuje mnohé do jednoho celku – setkali byste se tu s dějinami
umění, psychologií, sociologií, ale třeba i ekologií a antropologií.
Nedivte se, všechno přece souvisí se vším a kulturologie si toho
jako obor všímá víc než skvěle. Je to jako holistický přístup k lidskému tělu – nic se nezkoumá odděleně, nýbrž v souvislostech. Pozorují se příčiny změn, vlivy a vývoj dle specifických podmínek každé
jednotlivé kultury. Vystudovat kulturologii znamená být schopen
vidět kulturní rozdíly, srovnávat kultury a dívat se na věci z trochu jiné perspektivy. K zajímavým absolventům dnes patří mladá kulturoložka Barbora Půtová (1985). Jako správný
kulturolog (a navíc historička umění) věnuje svůj zájem zdánlivě rozdílným věcem – na svém
kontě má např. výpravnou monografii o Félicienu Ropsovi, publikaci o skalním umění, o kultuře a umění Beninu nebo nyní nejnověji knihu Královská cesta – Všední i sváteční život
v proměnách času (vydala Paseka). Jestliže se doposud ve svých pracích orientovala spíše
na historii umění, tentokrát otočila směr svého zájmu kulturologickým směrem. Královská

Anatomie melancholie
i společnosti a jejího uspořádání. Co je na knize dodnes přitažlivé: je čtivá, vtipná a kritická
a má opravdu velmi široký záběr. Jak bývalo zvykem v Burtonově době, má spis rozsáhlý
podtitul: „Co melancholie je, její rozmanité druhy, příčiny, příznaky jakož i její prognostický
výklad a různé způsoby léčby ve třech oddílech s příslušnými sekcemi a články odhalena a rozebrána historicky, filozoficky i lékařsky“. Obsáhlé předmluvě předchází autorův
stručný popis melancholie (veršovaný), v němž se pravidelně opakují dvě dvojverší: „Melancholii nejhezčí / žádná jiná slast nepředčí.“ „Melancholii nejtěžší / žádný žal rmutem nepředčí.“ Po předmluvě následují kapitoly, jež definují melancholii, její druhy, typy a příčiny.
Široce se Burton věnuje lásce v jakémsi „traktátu o melancholii lásky“ a také náboženské
melancholii. „…milenci jsou někdy veselí a strženi štěstím, většinou je však láska soužení,
muka a peklo, vášeň hořká i sladká zároveň; (…) láska překypuje medem i žlučí, chutná po
hořkém i po sladkém. (…) láska je sladká hořkost, radostný žal, slastná útrapa,“ píše Burton. Na podporu svých tvrzení často cituje antické klasiky i soudobé autory. Velmi zajímavý
doslov k českému výboru z Burtonova spisu napsal Karel Thein.
MILAN ŠILHAN

Dosud nepřekonaný a vyčerpávající spis pojednávající o melancholii je sice starý skoro čtyři sta let, ale neztratil nic ze své
přitažlivosti. Anglický duchovní a esejista Robert Burton (1577–
1640) vydal Anatomii melancholie poprvé v roce 1621 a postupně ji rozšiřoval. Spis je v originále velice rozsáhlý a ne všechny
jeho části by dnešní čtenář asi strávil, proto se často vydává jen ve
výboru, tak jako u nás: poprvé vyšel výbor překladatele Miroslava
Petříčka v roce 2006, podruhé letos (vydal Prostor). Burton byl
velice vzdělaný muž, vystudoval Oxfordskou univerzitu a jako
kněz působil v Oxfordu a v Seagrave. Jeho Anatomie melan
cholie má skoro encyklopedický záběr, nejde však o systematičnost v moderním slova
smyslu, přece jen dílo vznikalo na počátku 17. století; Burton spíše sleduje a zachycuje
analogie mikrokosmu a makrokosmu, podrobně rozebírá všechny souvislosti daného jevu
a samozřejmě vychází z nauky o čtyřech temperamentech (melancholik, sangvinik, flegmatik, cholerik). Melancholie je podle Burtona nejen stavem mysli člověka a jeho duše, ale

Oči modrého psa
Muž přichází v dešti), které známe z románu Sto roků samoty. V první povídce Třetí
rezignace (1947) buduje Márquez příběh kolem úvodního motivu nepohřbeného těla.
Smrt je přítomná skoro v celém souboru. Povídky jsou melancholické, snové, přízračné,
někdy až temné a také hořké. Jsou seřazené chronologicky podle roku vzniku, takže si
při jejich četbě rovněž uvědomíme autorův vývoj a pokrok od dvacetiletého začátečníka
až po muže již skoro třicetiletého, který má za sebou stovky novinových článků a reportáží a začátek práce na prvním románu. K nejlepším textům patří povídka Žena, která
chodívá o šesté (1950) o prostitutce, která denně chodí do jedné restaurace, jejíž majitel
José je do ní asi zamilovaný, ale žena si s ním trochu pohrává a trochu ho využívá. Nyní
po něm chce, aby jí dosvědčil, že tentokrát přišla dřív než v šest, protože pravděpodobně
někoho zabila. Poslední povídka, Isabelin monolog o tom, jak prší na Macondo (1955),
je poetická a plná úžasných metafor: „Celé odpoledne jednotvárně pršelo. V uklidňujícím jednolitém rytmu se z nebe lila voda, jako když člověk jede celé odpoledne vlakem.
Aniž jsme si toho všimli, déšť pronikl hluboce do našich smyslů. (…) Déšť zatím rostl
jako obrovský strom nad koruny ostatních. (…) …smutné oči ztracené v labyrintu deště.
Vzpomněla jsem si na srpnové noci, v jejichž udivujícím tichu není slyšet nic než tisíciletý lomoz zeměkoule otáčející se na zrezivělé, dlouho nepromazané ose. Najednou mě
přemohl nesnesitelný smutek.“ Povídky v souboru Oči modrého psa jsou především pozoruhodnou ukázkou začátků a zrání jednoho autora a neměly by uniknout pozornosti
žádného milovníka nejslavnějšího kolumbijského spisovatele.
MILAN ŠILHAN

Světově proslulý kolumbijský spisovatel Gabriel García
Márquez (1927–2014), nositel Nobelovy ceny za literaturu (1982), debutoval v roce 1955 románem Všechna špína
světa. Do té doby ale napsal také několik povídek, které vyšly
v časopisech, knižně však až v roce 1974, kdy už byl na světě
Márquezův nejslavnější a vrcholný román Sto roků samoty
(1967). V letech 2003–2008 vydal Odeon postupně 16 svazků
s víceméně kompletním Márquezovým dílem (jako 17. svazek
se z celé řady vymykají větším formátem i obálkou jeho paměti Žít, abych mohl vyprávět), ale svazek raných povídek Oči modrého psa mezi nimi
chyběl. Dočkali jsme se ho až letos (v překladu Lady Hazaiové), takže márquezovská
řada se rozrostla na 17 (resp. 18) svazků. Útlá knížka obsahuje celkem 14 povídek z let
1947–1955. Je v nich patrný vliv Faulknera, Woolfové či Kafky, ale některé z povídek
můžeme řadit také k hispanoamerické fantastické tvorbě, jak ji známe z děl Jorge Luise
Borgese či Julia Cortázara. Častým motivem je smrt, následné převtělení, nepohřbené
tělo, sen a křehká hranice mezi snem a skutečností, osamělost a absurdita života. Tedy
motivy, které pak Márquez rozvinul ve svých románech, novelách a povídkách. Z většiny raných Márquezových povídek na nás dýchne atmosféra bezčasí, neukotvení, neproniknutelnosti, rezignace a abstraktnosti; až pozdější povídky už jsou realističtější
a v posledních dokonce narazíme na městečko Macondo (povídka Isabelin monolog
o tom, jak prší na Macondo) či na postavu plukovníka Aureliana Buendíi (v povídce
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Dům za zdí
strany a především, že dům ani zahrada by se do čtvrti mezi zástavbu vůbec nemohly
vejít. Každých devět let v domě mizí lidé, resp. nemohou z domu odejít, jakmile do něj
jednou vejdou. Pět částí románu, z nichž každá má jiného vypravěče, se odehrává vždy po
devíti letech (začínáme rokem 1979 a končíme v roce 2015). Jako první zmizí pubertální
kluk Nathan Bishop a jeho matka klavíristka, kterou do Slade House pozvala lady Norah Grayerová. O devět let později v domě zmizí rozvedený policista, detektiv inspektor
Gordon Edmonds, když pátrá po Bishopových, protože se objevily nové informace. Dům
nyní patří nedávno ovdovělé Chloe Chetwyndové, do níž se Edmonds hned zakouká.
V roce 1997 hledá dům skupinka šesti studentů sdružených v Paranormálním spolku.
Vypravěčkou je jedna z nich, Sally Timmsová. O devět let později pak po Sally pátrá její
sestra, novinářka Freya Timmsová… Autor postupně prozrazuje čím dál víc o tom, co se
v tajemném domě ve skutečnosti děje, až dospějeme k překvapivému konci. Napětí narůstá a nechybí ani suchý anglický humor. Mitchell se ale trochu zamotal do detailního
vysvětlování záhady, což je škoda. Možná by románu prospělo, kdyby si zachoval nějaké
to tajemství a nechal více prostoru čtenářově fantazii. Kniha je však čtivá, skvěle vystavěná
a čtenář se od ní nejspíš jen tak neodtrhne.
MILAN ŠILHAN

Britský spisovatel David Mitchell (1969) se prosadil hned svojí
prvotinou, románem Hybatelé (1999, č. 2005 a 2016), který napsal v Japonsku, kde žil několik let. Lásku k Japonsku a jeho kultuře Mitchell projevil ve svém druhém románu sencislo9 (2001,
č. 2010), odehrávajícím se v Tokiu. Nejslavnějším Mitchellovým
románem je Atlas mraků (2004, č. 2006 a 2012), zfilmovaný
v režii sourozenců Wachowských a Toma Tykwera. Sencislo9 i
Atlas mraků byly v užší nominaci na Man Booker Prize. Následoval román Třináct měsíců (2006, č. 2007 a 2014) a historický
román z Japonska epochy Edo Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta (2010, č. 2013). Rozsáhlý
román The Bone Clocks (2014) vyjde česky příští rok. Zatím posledním Mitchellovým
dílem je kratší román Dům za zdí (2015), který vydala Mladá fronta v překladu Petry
Diestlerové. Mitchell si v napínavé knize pohrává se sci-fi prvky (podobně jako v Atlasu
mraků) a paranormálními jevy, ale především s tradičním duchařským námětem odehrávajícím se v tajemném velkém domě Slade House se zahradou za zdí v úzké uličce Slade Alley, kterou každý skoro přehlédne. Do zahrady se vchází malými úzkými železnými
dvířky, jakýmsi zadním vchodem. Brzy je čtenáři jasné, že nelze najít hlavní vchod z druhé

Chlapec, kterého chovali jako psa
nich při dětech stojí, milují je, podporují a povzbuzují. Sedmiletá Tina, Perryho první dětský
pacient, byla od čtyř do šesti let zneužívána šestnáctiletým chlapcem, synem paní, která Tinu
hlídala; chlapec zneužíval i Tinina mladšího bratra. Tříletá Sandy byla svědkem vraždy své
matky a po roce, jako čtyřletá, má svědčit u soudu. Jedním z nejobtížnějších Perryho případů bylo léčení následků, jež na dětech zanechal život v sektě davidiánů ve městě Waco
v Texasu, kterou vedl David Koresh. V roce 1993 měl být Koresh zatčen; jeho ranč byl šest
týdnů obléhán, po razii zůstalo na místě 80 mrtvých členů sekty (včetně 23 dětí), kteří zahynuli při požáru. Zemřel i Koresh. Ještě před razií bylo díky vyjednávání FBI s Koreshem
propuštěno z ranče 21 dětí. Jiným případem byla čtyřletá Laura, zanedbaná svojí nezralou
matkou. Naštěstí tento příběh měl dobrý konec, na rozdíl od případu šestnáctiletého Leona,
který sadisticky zavraždil dvě nezletilé dívky a jejich mrtvá těla pak znásilnil. I péči o Leona
rodiče zcela zanedbali… K nejotřesnějším patří příběh šestiletého Justina, který dal celé knize
název: chovali ho v kotci jako psa. Dále se Perry setkal se satanisty, s dívkou, kterou zneužíval
matčin partner, či s chlapcem týraným adoptivními rodiči. Perryho nelehká práce vyžaduje
porozumění, naslouchání, čas a trpělivost. Případy, které v knize popisuje, jsou ale také
ilustrací síly psychické odolnosti, velké odvahy a lidskosti.
MILAN ŠILHAN

Neexistuje snad zločin horší, zákeřnější a zbabělejší než zneužívání a týrání bezbranného dítěte. Navíc následky si dítě – pokud
přežije – nese sebou celý život. A poraněná duše a narušená psychika bývají daleko horší a hůř zhojitelné než rány na těle. Americký
psychiatr Bruce D. Perry, který se specializuje na dětské duševní
zdraví a neurovědu a který měl v terapii děti, jež zažily nepředstavitelné hrůzy, o tom napsal ve spolupráci se spisovatelkou Maiou
Szalavitz knihu Chlapec, kterého chovali jako psa – Příběhy dětí,
které překonaly trauma (přeložila Linda Bartošková, vydal Portál).
Obsahuje pravdivé příběhy a – jak autor uvádí – jsou „jen mizivým procentem z dlouhé řady
těch, které bychom mohli vyprávět“. V úvodu autor popisuje, jak se změnil přístup k týraným
a traumatizovaným dětem od začátku 80. let minulého století, kdy Perry začal studovat lékařskou fakultu. Tehdy se výzkumníci příliš nevěnovali tomu, jak trvale může dítě poškodit
psychologické trauma. „Děti byly považovány za přirozeně ,odolné‘, s vrozenou schopností
,rychle se otřepat‘.“ Ve své pozdější praxi se ale Perry setkal s něčím jiným: děti, žijící „život
plný chaosu, zanedbávání anebo násilí“, se rozhodně „neotřepaly“. Následující příběhy pak
vyprávějí o tom, jak se děti s traumatem vyrovnávají, což závisí také na tom, zda lidé kolem

François Mitterrand
Gaulla; prezidentského klání se poprvé zúčastnil už v roce 1965, byl však poražen právě
de Gaullem, podruhé a opět neúspěšně v roce 1974. Pak byl zvolen dvakrát, v roce 1981
(ve druhém kole porazil stávajícího prezidenta Giscarda d’Estaing) a v roce 1988, kdy ve
druhém kole porazil kandidáta pravice Jacquese Chiraca. Mitterrand se stal prvním socialistickým prezidentem Francie od vzniku Páté republiky a ve funkci prezidenta setrval
nejdéle ze všech, 14 let (tehdy bylo ve Francii sedmileté prezidentské období). Milan
Syruček poznal Mitterranda osobně již v roce 1969 a pak se s ním setkal ještě mnohokrát.
V knize se netají svým obdivem a láskou k Francii, takže jeho kniha je i o Mitterrandových
voličích a odpůrcích a o Francii jeho doby. I o architektonických památnících kultury vzniklých za Mitterranda (Muzeum Orsay, La Villette, Opera Bastille, La Grande Arche ve čtvrti
La Défence, Institut du Monde Arabe, projekt Velký Louvre a Pyramida na nádvoří Louvru, nová budova Francouzské národní knihovny). I o návštěvách Mitterranda v tehdejším
Československu (či o návštěvě prezidenta Václava Havla v Paříži v roce 1990). Proslulá je
Mitterrandova návštěva Prahy v prosinci 1988 (přijel jako vůbec první francouzský prezident), kdy se setkal též s tehdejšími disidenty, mj. i s Václavem Havlem. Syruček podává
podrobný a plastický portrét člověka, který přes všechny životní peripetie a kontroverze
má i značné zásluhy, mj. i na pádu komunismu ve střední a východní Evropě.
MILAN ŠILHAN

Letos uplynulo 100 let od narození a 20 let od smrti Françoise Mitterranda (1916–1996), francouzského politika a státníka, prezidenta Francie v letech 1981–1995. Je proto záslužné, že o něm u
nás vyšla obsáhlá biografie nazvaná François Mitterrand – Osud
velkého muže na pozadí dějin Francie (vydala Grada Publishing
pod značkou Cosmopolis). Autorem knihy je uznávaný novinář a
spisovatel Milan Syruček (1932), který má na svém kontě řadu
knih literatury faktu z dějin 20. století a o Mitterrandovi napsal
knihu už v roce 1996 (Růže pro prezidenta). Jaký byl Mitterrandův život? Rozhodně nečekejte suchopárnou biografii plnou politiky. Jistě, i to v knize je.
Ale Mitterrand měl život „nejen pohnutý, ale také v mnoha ohledech až dosud značně
tajemný“, jak píše autor v úvodu; jeho život „často připomínal zakalenou vodu“. Populární
a oblíbený prezident, kontroverzní osobnost. A o takových lidech se i dobře píše. Autor
čtivě a otevřeně popisuje jeho mladistvé výstřelky ve třicátých letech, kolaboraci (o svém
působení pod vládou ve Vichy za druhé světové války Mitterrand dlouho mlčel, vše přiznal
až v roce 1994 v knize Francouzské mládí) a poté odboj za války (k odboji se připojil, až
když se pod vichistickou vládou začala houpat židle), zákruty jeho politického vývoje od
pravice k vůdci francouzské levice. Mitterrand byl odpůrcem autoritářského generála de
10
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Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2017
Cena 249 Kč, kalendář 60 stran, publikace 30 + 114 stran,
Žofie Kanyzová a kol.
Tradiční Lunární kalendář Krásné paní obsahuje kromě rad
na každý den podle postavení Měsíce ve zvěrokruhu i užitečný
přehled dění na obloze roku 2017. Ve dvou publikacích se
dočtete o skryté energii rostlin, svaté Hildegardě z Bingenu
a astrolog Milan Špůrek se zamyslí nad současnou
uprchlickou krizí, kterou předpovídal už před více než
deseti lety.

Lunární diář Krásné paní 2017

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

Elegantní v plátně vázaný diář vhodný do kapsy i kabelky.

Měsíc zahradníkem
Krásné paní 2017

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

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

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

Koupíte u všech dobrých knihkupců nebo si objednejte na www.krasnapani.cz
KRASNA_KN_2017.indd 1
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Miroslav Bárta, Martin Kovář,
Otakar Foltýn (eds.)
NA ROZHRANÍ
Krize a proměny současného světa

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

Luděk Staněk, Jiří Padevět
POD TÍHOU HISTORIE
V knižním rozhovoru s Luďkem Staňkem
autor knih Průvodce protektorátní Prahou či Krvavé finále Jiří Padevět vysvětluje, proč jej přitahují právě temné stíny
poslední války na českém území a proč
má touhu jit a dívat se tam, odkud ostatní
často odvracejí zrak. Úspěšný autor,
nositel ocenění Magnesia Litera, ale také
nakladatel a knihkupec, navíc odhaluje
jakou roli podle něj hraje historie nedávná,
alternativní, paralelní, ale i historie míst
v životě člověka. Váz., 168 s., 248 Kč

John Julius Norwich (ed.)
MĚSTA, KTERÁ UTVÁŘELA
STAROVĚKÝ SVĚT
Kniha přináší historii celkem 40 měst ze
všech kontinentů, včetně měst v nedávné
době poničených vinou válečných kon
konfliktů a náboženského extremismu.
Výpravná publikace je bohatě ilustrována
fotografiemi zachycujícími současný stav
popisovaných míst, ale také vyobrazeními
uměleckých děl a dokumentů s nimi spojených, stejně jako mapami. Četba knihy
nám umožňuje navštívit tato jedinečná místa a setkat se s rušným
životem, který v nich před několika tisíci let tepal.
Váz., 240 s., 598 Kč

Jan Rychlík, Magdaléna Rychlíková
PODKARPATSKÁ RUS V DĚJINÁCH ČESKOSLOVENSKA
1918–1946
Dějiny kraje pověstného svou přírodní
krásou z hlediska politického, sociálního
a ekonomického vývoje. Sledují průběh
začlenění Podkarpatské Rusi do československého státu, vývoj za 1. světové
války a v době rozpadu Rakouska-Uherska. Dále se zabývají otázkou autonomie
území v rámci ČSR, politickými stranami
na Podkarpatské Rusi i jejím národnostním složením. V kapitole o sociální situaci se srovnává životní úroveň
s ČSR, kapitola o školství rozebírá jazykovou otázku a pozornost je
věnována též působení českých úředníků. Váz., 240 s., 328 Kč

www.ivysehrad.cz

Moises Naím
SOUMRAK MOCI
Z prezidentských paláců
k bitevním polím

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

Christian Haller
BOJOVAL JSEM PROTI
ISLÁMSKÉMU STÁTU
Kniha představuje osobní, nepřikrášlené svědectví Evropana bojujícího
v první linii s nepřítelem, který svým
počínáním budí hrůzu po celém světě.
V říjnu roku 2014 Haller skutečně odjel
nejprve do Iráku a odtud na území
západního Kurdistánu na severu Sýrie,
kde byl po základním výcviku vyslán
po boku kurdských Lidových obranných
jednotek na bojiště. Po sedmi měsících
autor, vystupující nyní z bezpečnostních
důvodů pod pseudonymem Christian Haller, svou misi v důsledku
deziluze z válečného dění ukončuje a vrací se zpět do Německa.
Přesto je dnes přesvědčen o smyslu své účasti. Váz., 176 s., 248 Kč

Frank McDonough
GESTAPO / Mýtus a realita
Hitlerovy tajné policie

Kniha nabízí podstatně odlišný a v mnohém překvapující portrét zlověstné instituce. Gestapo bylo oproti běžným
představám početně slabou organizací
a také nepostupovalo zdaleka vůči všem
skupinám společnosti stejně tvrdě. Čte
Čtenář dostává možnost seznámit se s řadou strhujících „mikropříběhů“ mužů
a žen, kteří nalezli odvahu k odporu vůči
nacistickému režimu. Autor se věnuje
i vzniku a formování nacistické tajné
policie a její struktury, stejně jako zajímavé otázce poválečného vyrovnání s nacistickými zločiny a zločiny gestapa. Váz., 296 s., 368 Kč

Chalíl Džibrán
HLEDÁNÍ / Diář 2017

Přitažlivý a inspirativní dárek přináší
na každý týden podnětné a motivující
myšlenky jednoho z nejoblíbenějších
a nejslavnějších arabských spisovatelů,
malíře, filosofa a mystika Ch. Džibrána.
Jeho dílo dodnes okouzluje miliony čte
čtenářů na celém světě svým poselstvím
lásky a moudrosti. Diář obsahuje více
než 100 barevných ilustrací J. Lockerové. Najdeme v něm plánovací kalendář,
lunární kalendář, přehled státních svátků
a jmenin, prostor pro poznámky aj. Flexo, 272 s., 299 Kč

Renáta Fučíková
SHAKESPEARE
Dvanáct převyprávěných her
v historických souvislostech

První svazek ediční řady Největší dramatici je průvodcem Shakespearovou dobou
a dílem pro starší děti. Převyprávěla, úvodem a tematickými exkurzy doplnila a ilustrovala Renáta Fučíková. Autorka představí v chronologickém pořadí dvanáct
dramat ((Kupec benátský, Jak se vám líbí,
Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie,
Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový,
Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Král Lear,
Mackbeth, Othello a Bouře). Každá ze
Shakespearových divadelních her je doplněna vstupy věnovanými vnějším projevům doby – např. renesanční
módě, architektuře, italské literatuře, cestám Angličanů na jih, vztahu
starého kontinentu ke koloniím – a historickým souvislostem. Životem a dílem dramatika provázejí kromě textů bohaté ilustrace Renáty
Fučíkové. Váz., 208 s., 398 Kč

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

Franz Werfel
JEREMJÁŠ / Slyšte hlas

Životní příběh starozákonního proroka
Jeremjáše byl a zůstává stále naléhavým
varováním před všemi podobami osob
osobního a společenského násilí. Tak jej chápal i slavný pražský rodák Franz Werfel
ve svém románu o těžké úloze této velké
biblické postavy. Román vznikal pod vlivem tíživých událostí v Německu roku
1936, a to umocňovalo působnost dávného Jeremjášova poslání. Významný
román o proroku Jeremjášovi a babylonském králi Nabúkadnesarovi nyní vychází již ve 3. vydání.
Váz., 512 s., 388 Kč

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

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

Paul Du Noyer
PAUL MCCARTNEY
Kniha nabízí portrét jedné z nejvýraznějších osobností pop-rockové hudby druhé
poloviny dvacátého století i začátku století jednadvacátého. Vychází přitom
z rozhovorů, jež autor, významný anglický hudební novinář, vedl s Paulem
McCartneyem většinou při neformálních
příležitostech od roku 1979 do současnosti. Kniha nabízí ucelenou představu
o hudbě a myšlení této ikony současné
hudby od dětství až do dnešních dnů,
na rozdíl od většiny biografií detailně rozpitvávajících atraktivní necelé desetiletí existence Beatles. První část
podává chronologický přehled životní dráhy Paula McCartneyho,
v druhé může čtenář nahlédnout do McCartneyova přemýšlení
o jeho životě i o dnešním světě. Paul Du Noyer se jako novinář
zabýval světem hudby přes třicet let. Ve svých rozhovorech zpovídal Madonnu i Pavarottiho, Davida Bowieho, Micka Jaggera a další
osobnosti populární světové hudby. Váz., 304 s., 398 Kč

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

Charles Cumming
RUSKÉ KOLO
Bývalý spolupracovník MI6 Ch. Cumming
tentokrát ve špionážním thrilleru posílá
agenta britské tajné služby, Thomase
Kella, kterého již známe z thrilleru Cizí
země, do Turecka, kde se za nevyjasnězemě
ných okolností zřítilo letadlo s vynikajícím
špionem. Kell řeší záhadnou smrt svého
kolegy a dostává se tak opět do labyrintu
špionských intrik a kamufláží plného bezprostředního ohrožení života. Záhy zjišťuje, že všechny neúspěchy musejí být
dílem člověka zevnitř. A právě na Kellovi
je, aby zjistil, kdo je pro západní informační služby tím tolik nebezpečným krtkem. Váz., 360 s., 298 Kč

Peter Tremayne
ĎÁBLOVA PEČEŤ
Případ sestry Fidelmy

Oblíbené historické detektivky Petera
Tremaynea vycházejí v nakladatelství
Vyšehrad již od roku 2004. Současná
detektivka Ďáblova pečeť je již dvacátá
a vzdělaná právnička sestra Fidelma
stále nachází své obdivovatele. Tentokrát s bratrem Eadulfem řeší zamotaný
případ v Irsku roku 671. Fidelma s Eadulfem pobývají u krále Colgúa v Cashelu
a všichni u dvora očekávají příjezd
podivné anglosaské delegace duchovních, vedené Ctihodným Veraxem, učencem z Říma. Nikdo netuší,
za jakým účelem přijíždějí, ale jedno je jisté: jejich příchod provází
smrt. Váz., 336 s., 298 Kč
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novinky nakladatelství
Li Č’-Čchang
SEDNI SI A NEDĚLEJ NIC

ANCH BOOKS
Kniha uvolnění

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

Kerstin Simoné
Thovt, křišťálová čakra

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

Otevření vesmírné brány k nejvyšší energii ve vás

kerstin simoné

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

křišťálová čakra

ANCH BOOKS

THOVT
HOV

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

Hans Rath
ĎÁBEL JE TAKY JENOM ČLOVĚK
Hans Rath

Ďˇ
Dábel

Román

ANCH BOOKS

je taky jenom
Ďˇ Ďˇ
clovek

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

S knížetem pekej jsou samé problémy

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

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

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

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

distribuce: Kosmas s.r.o.

www.anch-books.eu
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Slepičí polévka
pro duši

Luca D‘Andrea

Jack Canfield, Mark Victor
Hansen a Amy Newmarková

Největší debut od dob
Milénia Stiega Larssona.
Vychází v 31 zemích.
Temný thriller z prostředí
Dolomit. V malé jihotyrolské
vesnici se v roce 1985 odehrála brutální trojnásobná
vražda. Po letech sem přijíždí režisér Jeremiáš Salinger,
který postupně zjišťuje, že
dávné neobjasněné události
se chystají znovu ožít.

Cena 299,–

Narozeninové vydání
kultovního bestselleru.
Nové vydání první
Slepičí polévky pro duši
z devadesátých let sestává
z původních příběhů
a vhodně je doplňuje dvacet
příběhů současných. Pojďte
s námi znovu objevit
nadčasovou sílu příběhů
o zázracích všedního dne.

Cena 299,–

Němý

Malý princ

Andrew Taylor

Antoine de Saint-Exupéry

Historická krimi roku 2014
Co všechno viděl desetiletý
chlapec? Paříž, 1792.
Městem zmítají revoluční
bouře a kanály se valí krev.
Edward Savill se vydává
zachránit svého syna
Charlese. Zjišťuje však, že
chlapec je němý. Uvězněn ve
vlastní mysli věří, že mlčení
je to jediné, co ho dokáže
ochránit.

Dárkové vydání. Klenot
skrytý přes padesát let!
Když výtvarnice Věra
Jandourková v sedmnácti
dostala výtisk Malého
prince, příběh ji natolik
uchvátil, že si jej začala
přepisovat a sama
ilustrovat. Tak vznikl
unikátní umělecký artefakt,
který je co nejvěrněji
reprodukován.

Cena 299,–

Cena 499,–

Návrat z nicoty

Anča a Pepík

Martin Pistorius

Lucie Lomová

Strhující vítězství chlapce,
jenž se stal vězněm
vlastního těla.
Deset let žil ve
vegetativním stavu a jen
on sám věděl, že je při
plném vědomí. Nyní
vypráví svůj neuvěřitelný,
úžasný a zároveň otřesný
příběh, který se stal
světovým bestsellerem.

Slavný český komiks pro
děti v novém moderním
vydání.
Když v roce 1986 začal vznikat
první příběh myšek Anči
a Pepíka, nemohl nikdo tušit,
že se po třiceti letech bude
jednat o kultovní bestseller.
Dnes držíte v ruce nové vydání
původních příběhů, které ani
po letech neztrácejí své kouzlo.

Cena 299,–

Cena 299,–

www.prah.cz

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Z VYDAVATELSTVÍ VÍKEND
Sedm sester – Lucinda Riley
Autorka světových bestsellerů – prodáno 8 milionů výtisků
Tajemství černé orchideje, Půlnoční růže, Levandulová zahrada
První díl románové série Sedm sester se stal bestsellerem
v mnoha zemích Evropy.
Nejstarší ze sester se po smrti svého adoptivního otce vydává
po stopách vznešené a kdysi mocné rodiny Aires Cabralových
a zjišťuje, že při odhalení záhady svého původu se musí vrátit
o několik generací zpátky...
Cena 349 Kč

Plantážníkova žena – Dinah Jefferies

Devatenáctiletá Gwendolyn se do svého manžela, majitele čajových plantáží na Cejlonu, zamilovala v Londýně. Její muž se ale
najednou chová úplně jinak než v Anglii. Nový domov jí připadá
plný tajemství, neustále nachází něco, co si neumí vysvětlit –
zamčené dveře pokojů v plantážnickém sídle, zažloutlé svatební
šaty v zaprášené truhle nebo zarostlý hrob v zahradě…
Cena 339 Kč

Modrý motýl – Camilla Grebe

Působivý příběh vraždy, lásky a zrady. Mladá žena potká staršího muže a bezmezně se do něho zamiluje. Jesper je vším,
o čem kdy snila, ale pak beze slova zmizí. Emmin cit se postupně mění v nenávist a potřebu krutě se pomstít jemu i jeho
nové milence…
Cena 329 Kč

Čarodějka z Marstrandu – Ann Rosman

Poblíž Carlstenské pevnosti se našlo bezhlavé tělo. Další podobné vraždy následují. Všechny oběti byly o život připraveny
způsobem, jakým byly ve středověku mučeny ženy obviněné
z čarodějnictví.
Cena 319 Kč

Bílé stopy – Emelie Schepp

Druhý titul ze série krimithrillerů o prokurátorce Janě Berzeliusové.
Norrköping svírá tuhá bílá zima, blíží se Vánoce. V rychlíku
z Kodaně do Stockholmu najde průvodčí vlaku mrtvou dívku.
Pitva ukáže, že dívka zemřela na předávkování drogami. Kdo
stojí v pozadí drogových obchodů, jejichž nitky vedou až do
nejvyšších pater policie a státu?
Cena 299 Kč

Krvavý slunovrat – Viveca Sten

Pátý díl ze série krimi románů Vraždy na Sandhamnu
Světový bestseller – prodáno 3 miliony výtisků
Svátek letního slunovratu. Na slavnost se chystá i Nora Lindeová společně se svou novou láskou a jeho dcerou Wilmou.
Oslava se postupně mění v noční můru, když Wilma v noci
beze stopy zmizí. Druhý den časně ráno je na pláži nalezeno
mrtvé tělo…
Cena 299 Kč

V pekle mezi ostnatými dráty –
Manny Steinberg

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

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

Císařovna Sisi a její milovaná místa
Katrin Unterreiner

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

Vzestupy a pády Karla IV. – Jiří Bílek

Karel IV., římský císař a český král, byl jedním z největších panovníků evropského středověku. Jaký ale byl ve skutečnosti?
Cena 339 Kč

Děláme si všechno sami
Liz Wright

Chcete si vypěstovat pár kousků zeleniny,
nebo si rovnou koupit celé prase a odstěhovat se na venkov? Tento neocenitelný průvodce vás provede každým úskalím snahy
o soběstačnost.
Cena 599 Kč

Základy rybolovu pro kluky a holky
Frank Weissert

Mladí sportovní rybáři se z této knihy dozví, jak na to, aby jim dobrodružství jménem rybolov od začátku dělalo opravdovou radost.
Cena 339 Kč

Války čarodějek
Sibéal Pounder

Čarodějky se na téhle planetě vyskytují,
co si kdo pamatuje. Vaří odporné lektvary v kotlících a poletují na košťatech.
Rozhodně je to jen část pravdy. Pokud
hledáte celou pravdu, leží hodně hluboko.
Cena 269 Kč

Temnoústí 2 –
Zamořená strana světa
Shane Hegarty

Skvěle rozehraný příběh pro milovníky fantasy literatury
Cena 299 Kč

Já, Linda a zbytek světa
Alexandra Maxeiner

Vtipný a zábavný příběh dvou sester, která jsou skoro jako dvojčata.
Cena 249 Kč

Johanka v Zapadálkově
Toňa Revajová
Šumavští rodáci vzpomínají

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

Autorka s něhou a citlivostí popisuje svět současných dětí
a směruje je k pozitivním hodnotám života.
Cena 249 Kč

Drakobijce MOJE CESTA

Vdaná Elvíra
prožívá utajený románek
s atraktivním Medardem,
který má jedinou chybu.
Je poněkud bez zábran.

Marek Domes, Juraj Hajkovský

váz.,
101 s.,
229 Kč
2. VYDÁNÍ

Hlavním hrdinou je chlapec Artur, který svádí
odvěký souboj s drakem. S drakem, který sídlí
v jeho srdci. Drak hrozitánsky řve a zákeřně útočí,
ale platí na něj balzám Poutníka. A kupodivu
- tichý Poutníkův hlas je nakonec mocnější než
drakův řev.

Nový román
Viktorie Veselé
„Sázka na mizeru“
je jemnou parodií
na soudobý fenomén
vzrušujících experimentů.

Velká kniha o svatých

ANEB PO KOM SE JMENUJEME

V. Schauberová, M. Schindler,
il. M. Špinková
váz.,
143 s.,
329 Kč

Světci svým životem ukazují na Boží velikost
a dobrotu a vyprávějí o tom, jak dobře to s lidmi
Bůh myslí. Většina ze svatých, s nimiž se na stránkách této knihy setkáte, je známá v Evropě, jiní
jsou uctíváni po celém světě.

Rebe, že se nestyděj! ŽIDOVSKÉ VTIPY 1
Salcia Landmannová
váz.,
311 s.,
299 Kč

K dobrému humoru patří dar vidět nedokonalý svět
a jeho obyvatele s laskavým nadhledem i schopnost
nadlehčit tíživé stránky života smyslem pro paradox
a situační komiku. Sbírka Salcie Landmannové tato
kritéria splňuje.

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

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)
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e ko n om i k a

MARTINEK, Michael
Přehled křesťanských církví
a jejich aktivit v ČR

DUŠEK, Jiří a kol.
Ekonomická integrace ČR a SR
v podmínkách globalizující se
Evropy

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 340 s.,
váz. 415 Kč
Kniha představuje komplexní pohled
na působení křesťanských církví ve
společnosti ČR. Je psána pro ty, kteří
se chtějí zorientovat v tom, co jednotlivé křesťanské církve společnosti
nabízejí a v jakých oblastech už
dávno fungují.
ISBN 978-80-262-1116-7

SCHAUBEROVÁ, Vera;
SCHINDLER, Michael
Velká kniha o svatých

Ilustr. M. Špinková, Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2016,
2. vyd., 146 s., váz. 329 Kč
Životní příběhy více než sta známých
osobností. Osudy světců, praotců,
proroků i andělů doplňují rejstříky
dalších světců a domáckých podob
jmen.
ISBN 978-80-7195-996-0

ŠÁLY, Martin
Mezi duchem a uchopitelností.
Dynamika života církve v Novém
zákoně a meze jejího uplatnění
v historii

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 1. vyd., 197 s.,
váz. 198 Kč
Kniha se zaměřuje na církev v textech
Nového zákona. Církev prvních
křesťanů byla v autorově pohledu
překvapivě různorodá a v průběhu
1. století zaznamenala značný vývoj.
ISBN 978-80-7325-408-7

ŠEVČUK, Svjatoslav
Majdan a řeckokatolíci na
Ukrajině

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 264 s.,
brož. 269 Kč
Výběr kázání, pastýřských listů,
výzev, veřejných vystoupení a rozhovorů arcibiskupa Ukrajinské řeckokatolické církve (UKŘC) Mons. S.
Ševčuka, který je na Ukrajině vnímán
jako velká morální autorita.
ISBN 978-80-7195-928-1

teo log i e
BER, Viktor
O Hospodinu, Bohu živém. Témata a texty k teologii Starého
zákona

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
312 s., váz. 300 Kč
Berova práce je výsledkem neuspěchaného studia, které nejen shromažďuje poznatky, ale také má dost času
je promýšlet.
ISBN 978-80-7255-376-1

ZULEHNER, Paul M.
Papež František a jeho reforma
církve

Z něm. přel. H. Medková, Praha:
Vyšehrad, 2016, Teologie, 1. vyd.,
168 s., váz. 248 Kč
Autor charakterizuje nejprve papeže
jako člověka. Poté se zabývá jeho angažovaností na straně chudých tohoto
světa, jeho úsilím o nastolení nových
poměrů v církvi a o přehodnocení postoje církve k otázkám rodiny.
ISBN 978-80-7429-756-4

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2016, 1. vyd., 96 s., váz. 180 Kč
Publikace vznikla u příležitosti 30. výročí podpisu Jednotného evropského
aktu. Zaměřuje se na jednotlivé
aspekty a vybrané problémy hospodářské integrace v podmínkách
středoevropského prostoru.
ISBN 978-80-7556-006-3

PAVLÍK, Marek
Podpora lokální ekonomiky –
využití skrytých potenciálů
v regionech

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 228 s., váz. 330 Kč
Pro lidi, kteří chtějí žít a pracovat
v atraktivních a silných regionech.
Inspirativní příklady ze zahraničí
a ČR. Možnosti rozvoje spolupráce
aktérů v regionech. Posílení malého
podnikání.
ISBN 978-80-7552-390-7

m anag e m e nt
Byznys trip. Život korporátního
vedoucího

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 249 Kč
Byznys trip je ze života. Všude fungují
podobné principy a procesy. Všude
je to o lidech, o přístupu a hlavně
o dodržování pravidel a následování
vize firmy.
ISBN 978-80-265-0549-5

VODÁKOVÁ, Jana
Výkonnost a její měření ve
veřejném sektoru

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 200 s., váz. 295 Kč
Publikace je určena pro vedoucí
pracovníky různých stupňů řízení
z oblasti veřejného sektoru, ale i další
zájemce o problematiku výkonnosti
z řad odborné veřejnosti.
ISBN 978-80-7552-013-5

Základy moderního managementu. 10 nejlepších příspěvků
z Harvard Business review

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 292 s., váz. 419 Kč
Kniha nabízí 10 příspěvků nejuznávanějších expertů v oboru managementu, jejichž obsah jistě zaujme
ambiciózní manažery a lídry, hladové
po inspiraci a toužící po tom, aby uspěli
jak oni sami, tak jejich firmy.
ISBN 978-80-7261-449-3

m ar k e ti ng
KRÁSNA, Slávka
Pracovní spokojenost jako
specifický komponent interního
marketingu

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016,
STUDIA, 1. vyd., 90 s., váz. 200 Kč
Publikace se věnuje pracovní
spokojenosti interního marketingu.
Cílem je popsat a sestavit teoretická
východiska klíčových součástí
zpracovávané problematiky doma
a v zahraničí.
ISBN 978-80-87472-96-5
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SZARKOVÁ, Miroslava;
HORVÁTH, Martin;
TRNOVCOVÁ, Daniela a kol.
Personálny audit vo finančných
inštitúciách a podniková
komunikácia v podmienkách
hospodárskej krízy

MORÁVEK, Zdeněk;
PROKŮPKOVÁ, Danuše
Příspěvkové organizace
2016–2017

po d n i k án í

společenské
vědy; osvěta

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2016, 1. vyd., 245 s., váz. 250 Kč
Publikace ve slovenštině.
ISBN 978-80-7556-001-8

BOBBY, Martin
Princip hokejky. Čtyři kroky
k úspěšnému byznysu

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 292 s., brož. 389 Kč
B. Martin přirovnává podnikání
k hokejovému zápasu: nejdříve se
musíte naučit bruslit, pak dlouho
trénovat, najít si dobrý tým a pár
hvězdných hráčů, vstoupit do té nejvyšší možné soutěže.
ISBN 978-80-7261-450-9

KOCH, Richard;
LOCKWOOD, Greg
Nekomplikujte to!

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 280 s., brož. 399 Kč
Téměř všechny příběhy úspěšných
firem současnosti jsou příběhy
zjednodušování. Podnikatelé, kteří
dokázali změnit nejen tvář byznysu,
ale i způsob, jak pracujeme a žijeme,
byli v drtivé většině především velkými zjednodušovateli.
ISBN 978-80-7261-451-6

př í ručk y
VONDRÁK, Zdeněk;
VONDRÁKOVÁ, Lucie;
VONDRÁKOVÁ, Michala
Elektronická evidence tržeb.
Praktická příručka

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 264 s.,
brož. 299 Kč
Praktická příručka je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty,
kteří jsou povinni se do evidence tržeb
zapojit, a také pro jejich účetní.
ISBN 978-80-7554-048-5

sbo r n í k y
Udržitelný rozvoj VII – 30 let
od Jednotného evropského aktu
aneb Evropa čtyř svobod

Edit. M. Hesková, České Budějovice:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, 1. vyd., 96 s.,
CD, 150 Kč
Sborník z konference, která se
věnovala aktuální problematice základních trendů a prognózám scénářů budoucího hospodářského vývoje
ČR a dalších států v rámci EU.
ISBN 978-80-7556-002-5

Vybrané ekonomické problémy
regionu střední a východní
Evropy

Edit. R. Říha, České Budějovice: Vysoká
škola evropských a regionálních studií,
2016, 1. vyd., 94 s., CD, 150 Kč
Sborník představuje kompilaci příspěvků z mezinárodní vědecké konference Udržitelný rozvoj VII – 30 let
od Jednotného evropského aktu aneb
Evropa čtyř svobod.
ISBN 978-80-7556-007-0
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
3. aktual. vyd., 328 s., váz. 469 Kč
Publikace přináší podrobné vysvětlení
daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe.
ISBN 978-80-7552-310-5

e nc yk lo pe d i e
PEPRNÍK, Jaroslav
Anglofonní svět a Češi: kontakty
a percepce. Lexikon osob od
středověku po rok 2014
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 1004 s., váz.
Publikace s téměř 3000 hesly
navazuje na dvousvazkový lexikon
Češi a anglofonní svět (2012) a na
závěr obsahuje i dodatky a opravy
k němu.
ISBN 978-80-244-4773-5

esote r i k a
BRUCHÁČOVÁ, Andrea;
DUPRÉE, Ulrich Emil
Ho‘oponopono a poklepávání.
Rituál odpuštění a harmonizace
energie

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 192 s., váz. 199 Kč
Kombinací dvou osvědčených metod – havajského rituálu odpuštění
a harmonizace energie – vzniká
nový účinný způsob, jak se vymanit
z negativních emocí, zbavit se omezujících myšlenek a žít zdravějším
a šťastnějším životem.
ISBN 978-80-7306-867-7

fi lozo fi e
IRWIN, William; KOWALSKI, Dean
Teorie velkého třesku a filosofie
Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 312 s.,
brož. 299 Kč
Knížka uvádí oblíbený seriál do
kontextu uvažování největších filozofů v dějinách.
ISBN 978-80-7505-424-1

TAMÁS, Gáspár Miklós
K filosofii socialismu

Praha: Filosofia, 2016, 1. vyd., 242 s.,
brož. 195 Kč
G. M. Tamás je dnes znám jako
marxista, bývalý disident a liberální
postdisident, není však známo, jak
režimy před rokem 1989 a po něm
vlastně analyzoval. Tento výbor si
klade za úkol napravit právě tento
nedostatek.
ISBN 978-80-7007-453-4

h isto r i e
CERMAN, Ivo
Habsburkové 1740–1918.
Vznikání občanské společnosti

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 831 s., váz.
V době vlády domu habsbursko-lotrinského nastal přechod od
absolutní monarchie ke konstituční,

od monolitického katolicismu
k agnosticismu a od nevolnictví k občanské společnosti.
ISBN 978-80-7422-483-6

EMMERT, František
Německá okupace českých zemí
Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
208 s., váz. 399 Kč
Další z volné série výpravných publikací o novodobé české historii
mapuje německou okupaci českých
zemí za 2. světové války.
ISBN 978-80-204-4222-2

HLAVÁČEK, Petr;
STEHLÍK, Michal a kol.
Rozdělený svět? Evropa a Češi
mezi svobodou a totalitou

Praha: Radioservis, 2016, 1. vyd.,
291 s., brož. 329 Kč
Proč nastal po roce 1945 český
„rozvod“ se Západem? Jaký byl život
za „železnou oponou“? Hrozí nám
opět rozdělení světa a nová „studená
válka“? Stojíme před novým rozkolem Evropy? A jak nás dnes může
inspirovat W. Churchill?
ISBN 978-80-87530-83-2

LIKLER, Ladislav; PÍŠA,
Rudolf; POLÁK, Milan
Laktos. 1936–2016

Praha: Milpo Media, 2016, 1. vyd.,
112 s., váz. 200 Kč
Kniha mapuje 80 let trvání tradiční
české potravinářské značky – od dob
jejího vzniku až po současnost. Věnuje
se historii všem mlékárnám na našem
území, které kdy tuto značku nesly.
ISBN 978-80-87040-36-2

MÁTL, Vladimír
Po stopách Keltů. Netradiční
průvodce historií a památkami
doby oppid

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Krok za krokem vás autor provede po
nejvýznamnějších památkách z doby,
kdy u nás žili Kelti.
ISBN 978-80-7505-440-1

MIKULEC, Jiří
České země v letech 1620–1705.
Od velké války k dlouhému míru
Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 405 s.,
váz. 390 Kč
Syntetické zpracování pobělohorského období představuje jednu z nejdramatičtějších epoch českých dějin.
ISBN 978-80-7277-553-8

MÜLLER, Lothar
Bílá magie. Epocha papíru

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 408 s., váz. 349 Kč
Proč je papír pro lidstvo tak důležitý?
V době nástupu digitálního věku se
papír může jevit jako přežitek. Autor
představuje obrovský význam papíru
pro celou lidskou civilizaci a provádí
čtenáře historií tohoto proměnlivého média.
ISBN 978-80-7491-243-6

Národnostní statistika českých
zemí 1880–1930. 1.+2. díl

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 752 s., váz. 599 Kč
Dvoudílná kniha na základě analýzy
sčítacích předpisů, sčítací praxe a aktivit politiků i nacionálních agitátorů
koriguje poměrně vžitou představu
o „neprůstřelně“ objektivní prvorepublikové statistice národnosti.
ISBN 978-80-7422-549-9

bibliografie
OPATRNÝ, Josef
Viva Cuba Libre. Tři války za kubánskou nezávislost, 1868–1898
Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Kniha je věnována historii tří válek
za kubánskou nezávislost v letech
1868–1898.
ISBN 978-80-7557-021-5

PEROUTKOVÁ, Michaela
Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou
a po ní

Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 260 s.,
brož. 240 Kč
Kniha se zabývá životem židovské
menšiny v českých zemích v období od vzniku samostatného
Československa do 2. světové války
a v poválečném období. Stěžejní část
publikace tvoří záznam vzpomínek
15 pamětníků.
ISBN 978-80-7277-552-1

SEMOTANOVÁ, Eva a kol.
Akademický atlas českých dějin

Praha: Academia, 2016, 2. vyd.,
564 s., váz. 2990 Kč
Publikace zpřístupňuje na
mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků
moderní české historické vědy po
roce 1989.
ISBN 978-80-200-2574-6

SRCH, Daniel
Rudá hrozba. Antikomunismus
v USA 1917–1954

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 184 s.,
váz. 189 Kč
Antikomunismus se objevil v USA
takřka ihned po bolševickém převratu v Petrohradu v listopadu 1917.
Stal se fenoménem, který poznamenal společnost, kulturu a zejména
politickou scénu.
ISBN 978-80-7557-034-5

ŠEBEK, Jaroslav
Za Boha, národ, pořádek

Praha: Academia, 2016, Novověk,
1. vyd., 466 s., váz. 395 Kč
Kniha se zabývá tematikou
antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí
českého a německého katolicismu
v Československu v meziválečném
období.
ISBN 978-80-200-2576-0

ŠIMON POLSKÝ (LEHACI)
Putování. Cestopis a kronika
Šimona Polského

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 488 s.,
váz. 398 Kč
Arménská kronika a cestopis ze
17. století, jejímž autorem je Šimon
Polský, popisuje jeho cesty do východní a jižní Evropy, slavná poutní
místa a především jeho putování
do východní Anatólie, na území
Osmanské říše.
ISBN 978-80-257-1934-3

ZÁHOŘÍK, Jan
Belgický kolonialismus v Africe

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 199 s., váz.
Publikace nastiňuje aspekty koloniální správy a vlivu kolonialismu na
každodenní život obyvatel v bývalých
belgických koloniích v historické
perspektivě.
ISBN 978-80-261-0553-4

k ale n dář e
NOLLOVÁ, Linda
Lunář 2017. Kruhový diář pro
ženy

Edit. D. Noll. Ilustr. L. Nollová,
Řevnice: Noll Books, 2016, Lunář,
1. vyd., 52 s., 350 Kč
Lunář je převratný kruhový diář
moderní ženy, který zcela nově propojuje plánování každodenních aktivit s proměnami ženského měsíčního cyklu. Jeho používání je praktické,
snadné, kreativní a zábavné.
ISBN 978-80-270-0594-9

kriminalistika
SVATOŠ, Roman
Prevence kriminality

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016,
2. aktual. vyd., 132 s., váz. 210 Kč
Autor si předsevzal vytvořit publikaci,
která by srozumitelným způsobem přiblížila prevenci kriminality veřejnosti,
ale současně aby mohla sloužit i těm,
kteří studují kriminologii, potažmo
prevenci kriminality na VŠ.
ISBN 978-80-7556-009-4

motivačn í
př í ručk y
BURNETT, Bill; EVANS,
Dave
Designérem vlastního života.
Jak si navrhnout spokojený život
na míru
Z angl. přel. F. Drlík, Brno: Jan Melvil
Publishing, 2016, Žádná velká věda,
1. vyd., 248 s., váz. 299 Kč
Čím v životě budu? Co by mě skutečně bavilo? Jak najdu svoji práci
snů? Kniha vám nabízí moderní lifedesignový přístup, jak najít odpověď
na podobné otázky.
ISBN 978-80-7555-013-2

KAPLAN-THALER, Linda;
KOVAL, Robin
Kdo vydrží, vyhraje. Postupy
a metody jak pěstovat odolnost
a vytrvalost

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 152 s.,
brož. 229 Kč
Mnohé si můžeme v životě usnadnit,
ale když chceme něco opravdu
dokázat, nejde to bez tvrdé práce,
schopnosti překonávat překážky a čelit nejrůznějším protivenstvím.
ISBN 978-80-265-0546-4

LUNOVÁ, Elle
Rozcestí. Jděte za hlasem svého
srdce

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 176 s.,
brož. 269 Kč
Kniha E. Lunové navazuje na virál,
který se do světa rozšířil rychlostí
světla a motivoval tisíce lidí k přehodnocení životních priorit. Kniha
kombinuje jednoduchý, ale hluboký
text s malířčinými obrazy, obrázky
a malovanými nápisy.
ISBN 978-80-265-0544-0

OSHO
Cesta člověka. Jak najít štěstí
v běžném životě

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 176 s., váz. 219 Kč
Osho ukazuje, jak významný vliv má
na člověka společnost, jež se ho snaží
přetvářet, a tím ničí jeho dětskou
nevinnost a schopnost radovat se ze
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života. Vnucuje mu představu, že se
musí něčím stát a něčeho dosáhnout.
ISBN 978-80-7306-686-4

oso bn osti
POUSTA, Zdeněk
Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách
Praha: Vyšehrad, 2016, 1. vyd.,
352 s., váz. 348 Kč
Osobnost J. Císaře byla dosud českým
čtenářům prakticky neznámá. Kniha historika Z. Pousty tento dluh napravuje.
ISBN 978-80-7429-702-1

par tn e r sk é
v z tahy
LANEOVÁ, Laura; SPEROVÁ, Angela
Stále single? Randění nové
generace

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 299 Kč
Vtipná kniha mapující současné
randění, které už možná není tolik
romantické jako v dobách, kdy babička poznala dědu, ale taková je realita
a vy to nevzdávejte!
ISBN 978-80-265-0548-8

pe dagog i k a;
d idak ti k a
LECHTA, Viktor
Inkluzivní pedagogika

Ze sloven. přel. T. Hubáčková,
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 612 s.,
váz. 715 Kč
Autor Základů inkluzivní pedagogiky
(2010) se rozhodl po letech, kdy došlo na poli inkluze k mnoha zásadním
změnám, k přepracování a rozšíření
klíčových kapitol knihy, aby lépe
odpovídala současnému stavu
a problémům.
ISBN 978-80-262-1123-5

po liti k a
BRTNICKÝ, Michael
Evropská unie a prostor arabského středomoří. Blízký partner,
nebo nebezpečná periferie?
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 1. vyd., 275 s.,
váz. 249 Kč
Kniha pojednává o evropské zahraniční politice vůči osmi arabským
zemím ve Středomoří v období
1995–2014.
ISBN 978-80-7325-406-3

PÁNA, Lubomír a kol.
Nástroje a aktuální problémy
regionální politiky

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2016, 1. vyd., 94 s., váz. 150 Kč
Regionální politika je jednou z nejdůležitějších politik orgánů ČR i EU.
Publikace analyzuje některé nástroje
regionální politiky a poukazuje také
na její trendy, problémy a výzvy.
ISBN 978-80-87472-99-6

po lito log i e
BÍLÝ, Jiří a kol.
Demokracie ve slovenském
politickém prostředí

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016,
STUDIA, 1. vyd., 79 s., váz. 150 Kč
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V roce 2016 uplynulo 12 let od
vstupu Slovenska do EU. Monografie
slovenských autorů, věnovaná tomuto výročí, se interdisciplinárně zabývá
slovenským integračním procesem
v uplynulých 12 letech a jeho dopady.
ISBN 978-80-7556-003-2

pr ag e nsi e
ČERNÝ, Matěj; PEŘINOVÁ,
Marie
111 míst v Praze, která musíte
vidět
Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 349 Kč
Netradiční výběr 111 pražských
pozoruhodností se vymyká zavedeným představám o tom, co
je při návštěvě Prahy „povinné“
a nabízí jedinečnou procházku
hlavním městem všem zvídavým
návštěvníkům.
ISBN 978-80-7432-766-7

KOPECKÝ, Martin;
PRŮCHA, Petr;
HAVLAN, Petr a kol.
Zákon o obcích. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
2. aktual. vyd., 380 s., váz. 650 Kč
Do aktuálního vydání komentáře byla
zapracována i vybraná soudní rozhodnutí z poslední doby, která mají
ke komentovným otázkám vztah.
ISBN 978-80-7552-376-1

LIŠKA, Petr a kol.
Zákon o bankách. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 668 s., váz. 1195 Kč
Nejnovější komentář zákona č. 21/1992
Sb., o bankách, přináší výklad tohoto
základního předpisu regulujícího činnost
bank z pera erudovaných autorů.
ISBN 978-80-7552-385-3

Praha 12 křížem krážem

ONDREJOVÁ, Dana
Porušení závazkového práva
jako nekalá obchodní praktika
nebo nekalá soutěž

pr ávo

PAULY, Jan
Teoretické a legislativní základy
cenných papírů

Edit. D. Broncová, Praha: Milpo
Media, 2016, Knihy o Praze, sv. 66,
1. vyd., 192 s., váz. 396 Kč
Kniha seznámí čtenáře s historií
i současností Modřan, Komořan,
Kamýku, Cholupic a Točné a s jejich
památkami. Zavede je do přírody i na
sídliště, do míst důvěrně známých
i méně navštěvovaných.
ISBN 978-80-87040-37-9

BOUDA, Petr; FADRNÝ,
Martin; FRANC, Pavel a kol.
Zákon o registru smluv.
Komentář

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
456 s., váz. 1090 Kč
Publikace provádí novým zákonem
a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků
a dalších veřejných institucí v registru
smluv.
ISBN 978-80-7400-626-5

DOBROZEMSKÝ, Václav;
STEJSKAL, Jan
Nevýdělečné organizace v teorii

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
2. aktual. vyd., 408 s., váz. 455 Kč
Publikace se podrobně věnuje spolkům, ústavům, obecně
prospěšným společnostem, nadacím
a nadačním fondům, nebo třeba také
církvím a politickým stranám.
ISBN 978-80-7552-103-3

EICHLEROVÁ, Kateřina
a kol.
Energetický zákon. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 1492 s., váz. 3950 Kč
Komentář obsahuje podrobný výklad
všech ustanovení i bohatý výběr judikatury, použitelné i po rekodifikaci
soukromého práva.
ISBN 978-80-7552-412-6

Kapitoly o právech zvířat

Edit. D. Černý, Praha: Academia,
2016, Právo – etika – společnost,
1. vyd., 800 s., váz. 695 Kč
V knize se setkávají zástupci oborů
filozofie, etiky, biologie, sociologie
a práva, aby hledali odpovědi na
otázky po smyslu a opodstatněnosti
konceptu zvířecích práv a ukázali, jak
je problém reflektován v současné
české společnosti.
ISBN 978-80-200-2601-9

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
264 s., váz. 490 Kč
Publikace se zabývá možnou kvalifikací porušení závazkového práva
jako nekalé obchodní praktiky a současně (případně alternativně) jako
nekalosoutěžního jednání.
ISBN 978-80-7400-628-9

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 424 s., váz. 750 Kč
Monografie představuje ojedinělou
syntézou práva cenných papírů. Je
zaměřena především na právní, zejména soukromoprávní, méně již ekonomické základy cenných papírů.
ISBN 978-80-7552-421-8

SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a kol.
Zdravotnictví a právo
Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
488 s., váz. 1290 Kč
Publikace s takovým rozsahem a zaměřením je první a jedinečná v naší
literatuře a poskytuje nejen právníkům,
ale všem, kdo působí ve zdravotnictví,
pacientům i studentům podrobný přehled aktuální české legislativy.
ISBN 978-80-7400-619-7

SVOBODA, Karel
Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
Právo prakticky, 1. vyd., 184 s.,
váz. 275 Kč
Publikace se zaměřuje na smlouvu
o úschově a o skladování (smlouvy
schovací) a na smlouvu o důchodu
a o výměnku (smlouvy zaopatřovací).
ISBN 978-80-7552-309-9

ŠÁMAL, Pavel a kol.
Trestní právo hmotné

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
8. aktual. vyd., 1052 s., váz. 1150 Kč
Osvědčená vysokoškolská učebnice
trestního práva hmotného je určena
především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách
soudců, advokátů, státních zástupců,
policistů, probačních úředníků ad.
ISBN 978-80-7552-358-7

ÚZ č. 1155 Zemědělství, vinařství. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 528 s.,
brož. 279 Kč

bibliografie
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Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších
zákonů, z nichž 11 bylo od minulého
vydání změněno, a to i vícekrát. Za
každým zákonem je aktuální přehled
jeho prováděcích předpisů.
ISBN 978-80-7488-186-2

Sexy je totiž sebevědomá žena –
matka, která si chce svůj mateřský
život užít a ne ho jen přežít.
ISBN 978-80-265-0545-7

př í ručk y

Sborník z konference k naznačenému
globálnímu problému uspořádání
světa v duchu svobody, demokracie,
humanity a solidarity, a ne v duchu
totality.
ISBN 978-80-87472-97-2

ÚZ č. 1156 Doprava, přeprava,
pozemní komunikace. Úplné
znění předpisů

CINGROŠOVÁ, Klára;
DVOŘÁKOVÁ, Klára
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Interdisciplinární problematika
sociální práce. Pocta JUDr.
Miroslavu Mitlöhnerovi , CSc.
k 80. narozeninám

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 336 s.,
brož. 149 Kč
Publikace obsahuje soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční
doprava, pozemní komunikace,
veřejná přeprava cestujících, dráhy.
Úplné znění zákona o dráhách po zásadní novele účinné od 1. 4. 2017 ad.
ISBN 978-80-7488-187-9

ÚZ č. 1157 Odměňování státních zaměstnanců. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 65 Kč
Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle
katalogu správních činností obsahuje
publikace novelizované nařízení
o platových poměrech zaměstnanců
a nařízení o služebním hodnocení
a jeho vazbě na osobní příplatek.
ISBN 978-80-7488-188-6

ÚZ č. 1158 Ústava, Listina
základních práv a svobod. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 288 s.,
brož. 99 Kč
Vedle Ústavy a Listiny obsahuje
publikace také novelizovaný jednací
řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta
a zákon o volbách do Parlamentu ČR,
novelizovaný jednací řád Senátu ad.,
celkem 26 předpisů.
ISBN 978-80-7488-189-3

WOLFOVÁ, Jitka; ŠTIKA,
Martin
Soudní exekuce

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 336 s., váz. 480 Kč
Snahou autorů monografie bylo
vhodně propojit vědecký rozměr
zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých
zkušeností a poznatků z výkonu
exekutorské praxe bez toho, aniž
by se jednalo o komentářovou
literaturu.
ISBN 978-80-7552-427-0

pro ro d iče
POZATEKOVÁ, Krissy
Odvážný rodič. Buddhismem
inspirovaný rádce, jak vychovat
citově odolné dítě

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 168 s., váz. 199 Kč
Způsob výchovy dítěte může spočívat
ve „vytváření sandálů“, posilování
vnitřních zdrojů a vybrušování
dovedností, které jim umožní se poprat
se všemi překážkami, na něž narazí.
ISBN 978-80-7485-109-4

SexyMamas: Matky matkám.
Tak trochu jiná knížka o mateřství

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 299 Kč
Jsme tři. Jsme matky. A stále jsme to
MY! Chceme se kromě péče o děti
a domácnost starat také o sebe,
o partnera, o své koníčky a zájmy.

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Praktická interaktivní kniha pro
seniory propojuje tvořivou práci se
vzpomínkami s trénováním paměti
a zábavným způsobem odráží důležité události z historie našich krajů,
slavné rodáky a občany, zeměpis,
tradice a zvyky.
ISBN 978-80-262-1125-9

HAMMERSLEY, Toni
Uklizeno! Jednou provždy...

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 379 Kč
Uklizený domov je krásný domov.
V knize naleznete v přehledných
bodech návody pro menší i větší
obytné prostory, prakticky rozdělené dle místností, kterých se
týkají.
ISBN 978-80-264-1287-8

psych o log i e
ANKOWITSCH, Christian
Proč Einstein nenosil ponožky.
Jak zdánlivě nepodstatné věci
ovlivňují naše myšlení

Z něm. přel. T. Semotamová,
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 359 Kč
Autor zkoumá mechanismy, jimiž
se vzájemně ovlivňuje tělo a mozek,
mechanismy, které obvykle buď
nevnímáme, nebo podceňujeme.
Co se skutečně odehrává, když
přemýšlíme, soudíme, hodnotíme
a jednáme?
ISBN 978-80-262-1126-6

STEHLÍKOVÁ
BABYRÁDOVÁ, Hana
Expresivní terapie se zaměřením
na výtvarný a intermediální
projev

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 160 s., váz. 275 Kč
Přehledná a bohatě fotograficky
doprovozená publikace určená všem,
kdo se zabývají terapií uměním.
ISBN 978-80-7485-111-7

TRACY, Brian;
STEIN, Christina
Najděte svůj bod rovnováhy. Jak
si vyjasnit priority, zjednodušit si
život a získat víc

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 239 Kč
Dělejte méně, zvládněte více! Autoři ukazují, jak nalézt opravdovou
rovnováhu – jsou-li všechny vaše
činy vedeny pevnými vědomostmi
a vašimi nejhlubšími hodnotami,
představami, úmysly a cíli.
ISBN 978-80-7554-047-8

sbo r n í k y
Demokracie versus totalita
peněz v 21. století

Edit. R. Ferebauerová, České
Budějovice: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2016, 1. vyd.,
119 s., CD, 150 Kč

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., CD
Sborník ÚSP UHK, Hradec Králové.
ISBN 978-80-7435-649-0

KAŇÁK, Bohdan a kol.
Olomoucký archivní sborník
14, 2016

Opava: Zemský archiv v Opavě –
Státní okresní archiv Olomouc, 2016,
1. vyd., 192 s., brož.
Sborník se zaměřuje na témata
spjatá s archiváliemi uloženými v olomoucké archivní budově.
ISBN 978-80-87632-35-2

Komunikace a handicap III. Soubor anotací odborných sdělení
konference
Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 36 s., brož.
Program konference konané 4. až
5. 11. 2016.
ISBN 978-80-7435-656-8

Sborník příspěvků z konference
a soutěže eLearning 2016
Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 116 s., brož.
Sborník z konference konané 2. až
3. 11. 2016.
ISBN 978-80-7435-657-5

Socialia 2015. Možnosti
uplatění sociálního pedagoga /
sociální pedagogiky v současné
společnosti

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 418 s., brož.
Sborník z konference konané 4. až
5. 11. 2015.
ISBN 978-80-7435-655-1

se xuáln í
v ých ova
FEGATOFI, Michelle
Základy BDSM pro začátečníky.
Příručka pro dominanty a submisivy začínající objevovat tento
životní styl

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 185 Kč
Byli jste vtaženi do světa BDSM,
ale hledáte knihu, která by vám
poskytla přehled, o čem vlastně
Dominance a submisivita jsou?
Tato příručka, psaná čtivou a srozumitelnou formou, vám poskytne
popis všech rolí.
ISBN 978-80-7557-018-5

so ciáln í
pr áce
ŠIŠKOVÁ, Tatjana a kol.
Průvodce rodinnou mediací

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 479 Kč
Kniha, která je praktickým úvodem
do problematiky rodinné mediace,
předkládá zkušenost 8 českých a slovenských mediátorů.
ISBN 978-80-262-1157-0
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spo lečn ost
ČERNÝ, Karel; TUREČEK,
Břetislav
Význam kmenové společnosti
v 21. století

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2016, 1. vyd., 160 s., váz. 199 Kč
Zatímco v západních společnostech
význam rodových vazeb znatelně
ustupuje do pozadí, na Blízkém východě je tomu i na počátku 21. století
přesně naopak.
ISBN 978-80-7422-426-3

LACINA, Lubor; STREJČEK,
Petr; BLÍŽKOVSKÝ, Petr
Učebnice evropské integrace

Brno: Barrister & Principal, 2016,
4. přeprac. a aktual vyd., 360 s.,
váz. 375 Kč
Učebnice nás provádí celým spektrem
témat od počátků a motivů evropské
integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající krizi eurozóny.
ISBN 978-80-7485-104-9

PÁNA, Lubomír; RATAJ, Jan
a kol.
Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin
v současné Evropě

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2016, 1. vyd., 166 s., váz. 250 Kč
Publikace se zabývá jedním z nejaktuálnějších problémů současnosti –
migrační krizí a vztahy většinového
obyvatelstva a menšin v současné
Evropě.
ISBN 978-80-7556-000-1

stud i e
BÁRTA, Miroslav; KOVÁŘ,
Martin; FOLTÝN, Otakar
a kol.
Na rozhraní. Krize a proměny
současného světa

Praha: Vyšehrad, 2016, 1. vyd.,
352 s., váz. 498 Kč
Úvahy o vývoji a povaze kapitalismu
v Evropě, o soumraku moderního
státu, o právním státě či o tzv. ekonomické bezpečnosti, zamyšlení nad
tím, zda Evropa stanula na prahu
válečného konfliktu, zcela aktuální
stať věnovaná Brexitu ad.
ISBN 978-80-7429-357-3

KLÍMOVÁ, Nikola; KUDLÁČOVÁ, Lenka; WAISOVÁ,
Šárka
Environmentální spolupráce jako
nástroj řešení konfliktů. Aktéři,
podmínky vzniku a fungování
Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 180 Kč
Šest případových studií, na nichž je
testována koexistence environmentální spolupráce s politickým
konfliktem (Indie-Pákistán, Korea-Korea, Arménie-Ázerbájdžán,
Čína-Taiwan, Thajsko-Kambodža
a Palestina-Izrael).
ISBN 978-80-7277-551-4

KŘÍHA, Josef; METEŇKO,
Jozef a kol.
Právní a bezpečnostní prostředí
Evropské unie v teritoriální
optice vybraných zemí středoevropského prostoru
České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2016, 1. vyd., 114 s., váz. 180 Kč

Kolektiv autorů má ambici zdůraznit
a segmentárně demonstrovat naznačený kauzalismus právního, bezpečnostněprávního, kriminologického tematického potencionálu.
ISBN 978-80-7556-005-6

PLISKOVÁ, Kateřina
Propaganda džihádu. Časopisy
Al-káidy, Islámského státu
a Tálibánu v angličtině

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 104 s., váz. 199 Kč
Džihádistická propaganda, která se
šíří volně na internetu ve formě online časopisů, je stále se prohlubujícím
trendem, který dnes představuje významnou bezpečnostní hrozbu.
ISBN 978-80-7485-113-1

SUK, Jiří
Veřejné záchodky ze zlata.
Konflikt mezi komunistickým
utopismem a ekonomickou
racionalitou v předsrpnovém
Československu

Praha: Prostor, 2016, 1. vyd., 328 s.,
váz. 347 Kč
V centru Sukovy studie stojí myšlení
československých revizionistických
ekonomů 60. let, přičemž zvláštní pozornost je věnována O. Šikovi, jeho
přerodu ze stalinského dogmatika
v přesvědčeného reformistu.
ISBN 978-80-7260-341-1

ŠIMRAL,Vít
Financování českých politických
stran

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 1. vyd., 247 s.,
váz. 229 Kč
Kniha popisuje financování politických stran v Československu a České republice mezi lety 1990 a 2015.
ISBN 978-80-7325-410-0

VALEŠ, Lukáš;
PETRÁŠ, Jiří a kol.
Česká města a okresy v letech
1989–1990

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2016, 1. vyd., 114 s., váz. 180 Kč
Publikace obsahuje 7 případových
studií, které mapují v různých
městech a okresech tehdejšího Československa jednotlivé fáze Sametové
revoluce.
ISBN 978-80-7556-011-7

VALEŠ, Lukáš;
PETRÁŠ, Jiří a kol.
Rok 1989 v jižních Čechách

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2016, 1. vyd., 224 s., váz. 250 Kč
Publikace je tvořena souhrnem 7 případových studií, které mapují a analyzují
průběh dramatického roku 1989 v podmínkách Jihočeského kraje.
ISBN 978-80-87472-95-8

VERDOLINOVÁ, Jennifer L.
Divocí příbuzní. Co nám námluvy a páření zvířat prozrazují
o lidských vztazích

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 228 s., váz. 199 Kč
Stejně jako mnoho jiných živočišných
druhů i my musíme přijít na to, jak
si najít partnera a množit se. Je to
sice hodně obtížné, ale mluvit o tom
se zdá být ještě náročnější. A právě
v tom nám mohou jiné živočišné
druhy pomoci.
ISBN 978-80-7485-108-7

bibliografie
ško l st ví

bio lo g i e

POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ,
Jana; RUDNICKI, Pawel
a kol.
Proměny české a polské
pohraniční školy poskytující
povinné vzdělávání po r. 1989

MATURANA, Humberto R.;
VARELA, Francisco J.
Strom poznání. Biologické
základy lidského rozumu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 246 s., váz.
Záměrem projektu bylo analyzovat
proměny českého a polského školství zajišťující povinné vzdělávání
po roce 1989 se zaměřením na
konkrétní regiony (Olomoucký
a Moravskoslezský kraj a Dolnoslezské vojvodství).
ISBN 978-80-244-4891-6

ve ř e j ná
spr áva
SCHELLE, Karel
Dějiny veřejné správy

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 520 s., váz. 695 Kč
Publikace je psána tak, aby uspokojila zejména zájemce o problematiku
organizace moderní veřejné správy
a správního práva a umožnila jim
současné problémy zkoumat v historických souvislostech.
ISBN 978-80-7552-374-7

ŠPAČEK, David
Public Management. V teorii
a praxi

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
384 s., váz. 590 Kč
Publikace přibližuje vybraná témata
z oblasti managementu veřejné
správy, mnohá z nich jsou v české
odborné literatuře zpracována vůbec
poprvé.
ISBN 978-80-7400-621-0

v ýro čn í
zpr áv y
Zpráva o českém knižním trhu
2015/2016

Edit. M. Turečková, Praha: Svaz
českých knihkupců a nakladatelů,
2016, 1. vyd., 29 s., PDF
Zpráva o českém knižním trhu
2015/16 při současném zeštíhlení
textu obsahuje i důkladnější statistiku
dostupných údajů včetně podrobného popisu metodiky. PDF zdarma ke
stažení na: www.sckn.cz
ISBN 978-80-905680-8-2

matematické
a přírodní vědy
a stro n om i e
ISRAELIAN, Garik; MAY,
Brian
Starmus. Setkání všech, kdo
svůj život zasvětili zkoumání
a dobývání vesmíru

Z angl. přel. J. Rozehnal, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 499 Kč
B. May, slavný kytarista skupiny
Queen, který je mj. i držitelem
doktorátu z astrofyziky, měl se
svým přítelem G. Israelianem sen:
zorganizovat setkání všech, kdo
zasvětili život zkoumání a dobývání
vesmíru.
ISBN 978-80-7529-124-0

Ze špan. přel. Š. Zajac, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 200 s., váz. 345 Kč
Jedna z hlavních myšlenek knihy
souvisí s pojmy „strukturní determinismus“ a „autopoiesis“: Organismus
vnímá pouze takovou realitu, která
odpovídá jeho vlastní struktuře, a má
tendenci tuto strukturu replikovat,
utvářet sebe sama.
ISBN 978-80-262-1119-8

g eo log i e;
m i n e r alog i e
Doupovské hory

Edit. J. Matějů, P. Hradecký, V. Melichar, Praha: Česká geologická služba,
2016, 1. vyd., 545 s., váz. 650 Kč
Vůbec první komplexní monografie,
která shrnuje nejnovější poznatky
o přírodě, krajině, geologii a dílem
i o historii Doupovských hor.
ISBN 978-80-7075-909-7

ch e m i e
ALDERSEY-WILLIAMS,
Hugh
Periodické příběhy. Zvláštní
životy chemických prvků

Z angl. přel. S. Pavlíček, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 304 s., váz. 448 Kč
Chemické prvky tvoří všechno ve
vesmíru, včetně vás. Lze je uspořádat
do krátké a přehledné periodické
tabulky, přesto však všechny mají
svou osobnost, vlastnosti, silné
a slabé stránky.
ISBN 978-80-257-1935-0

m ate m ati k a
KUŘINA, František
Matematika jako pedagogický
problém. Mé didaktické krédo

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 190 s., brož. 99 Kč
Recenzovaná monografie.
ISBN 978-80-7435-644-5

LUNDYOVÁ, Miranda
Posvátná čísla. Tajné kvality
kvantit

Z angl. přel. S. Pavlíček, Praha:
Dokořán, 2016, Pergamen, 2. vyd.,
64 s., váz. 198 Kč
Čísla pronikají každým aspektem
našeho života. Ilustrovaná kniha
představuje základní početní soustavy a významná čísla z hlavních
náboženských textů.
ISBN 978-80-7363-789-7

TEGMARK, Max
Matematický vesmír. Moje
pátrání po nejhlubší podstatě
reality

Z angl. přel. Z. Kárník, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 360 s., váz. 499 Kč
Jak to, že náš skutečný svět lze velmi
dobře popsat pomocí matematických
struktur?
ISBN 978-80-257-1936-7

stu d i e
Afrika zevnitř. Kontinentem
sucha a věčných proměn
Praha: Academia, 2016, 1. vyd.,
386 s., váz. 795 Kč

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů
Afrika viděná zevnitř, očima českých
biologů, geologů, antropologů a archeologů, kteří bádají v afrických pouštích
a savanách nad dosud nevyřešenými otázkami vývoje člověka, lidských
společností, klimatu, živé a neživé přírody.
ISBN 978-80-200-2627-9

Podrobná uživatelská příručka k Excelu z pera zkušených českých autorů
vám novou verzi tohoto produktu
představí od A do Z.
ISBN 978-80-251-4838-9

zemědělství

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
V knize naleznete srozumitelné postupy, jak vytvořit dárky pro různé
příležitosti. Můžete si vybrat z různých technik, najít si ty, které máte
rádi, nebo poznat nějaké nové.
ISBN 978-80-264-1286-1

ch ovate l st ví
MOOREOVÁ, Arden
Zdravý pes. Tipy a triky jak zajistit vašemu psovi šťastnější život
Z angl. přel. L. Šavlíková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 299 Kč
V knize najdete podrobné návody,
překvapivé tipy a triky i náhledy do psí
mentality, které vám poslouží k tomu,
abyste svému čtyřnohému kamarádovi
zajistili dlouhý a zdravý život.
ISBN 978-80-204-4039-6

GRIMMICHOVÁ, Alena
Dárky z lásky

SELECKÝ, Matúš
Arduino. Uživatelská příručka

technické vědy

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
344 s., brož. 399 Kč
Hledáte ucelený zdroj informací
k Arduinu? Nebaví vás spojovat informace z různých zdrojů? Příručka vás
provede vším důležitým, co budete
u vlastních projektů s Arduinem potřebovat, bez zbytečné teorie.
ISBN 978-80-251-4840-2

d o pr ava

sbo r n í k y

HELLER, Jan M.;
SOLOMON, Brian
Exotické železnice

Zvyšování životnosti komponent
energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 11. konference

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 499 Kč
Kniha seznamuje čtenáře s pestrým
a fascinujícím výběrem a současně je
i inspirací a průvodcem po nejexotičtějších železničních trasách světa.
ISBN 978-80-7529-180-6

h o b by
SCHNEIDEROVÁ, Libuše
Tvoření pro radost. Kreativní
inspirace na celý rok

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136   s., váz. 299 Kč
Vytvořte si originální dekorace, které
dělají domov domovem! Výběr dekorací je sestaven tak, abyste nalezli
inspiraci v každém ročním období.
ISBN 978-80-253-2997-9

motoc yk ly
Harley-Davidson: Legendární
modely

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 172   s.,
váz. 599 Kč
Kniha se skládá z části, která mapuje
dějiny a hlavní fáze vývoje motocyklů
Harley-Davidson a svazku rozkládacích čtyřstránek se 40 modely, jež nejlépe vystihují a reprezentují slavnou
značku z Milwaukee.
ISBN 978-80-7529-178-3

PAVLŮSEK, Alois
Jawa 350

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 299 Kč
Publikace se věnuje jednomu ze tří
nejvýznamnějších modelů v historii
značky Jawa, který byl poprvé představen v roce 1973.
ISBN 978-80-264-1301-1

př í ručk y
BARILLA, Jiří; SIMR, Pavel;
SÝKOROVÁ, Květuše
Microsoft Excel 2016. Podrobná
uživatelská příručka
Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
456 s., brož. 499 Kč
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Edit. L. Struna, V. Liška, Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, 1. vyd.,
216 s., brož.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0644-9

voj e nsk á
tech n i k a
Bojová letadla. Nejproslulejší
letouny v historii vojenského
letectva

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 210 s.,
váz. 599 Kč
Publikace sestává z části, která
připomíná hlavní fáze historického
vývoje bojových letounů, a svazku
rozkládacích čtyřstránek se 40
modely nejvýznamnějších válečných
letadel od počátku 1. světové války až
po dnešek.
ISBN 978-80-7529-212-4

zdravotnic tví
k l asick á
m e d icí na
ADAMÍKOVÁ, Alena a kol.
Kombinovaná antidiabetická
terapie s inzulinem při diabetes
mellitus 2. typu

Praha: Mladá fronta, 2016, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
104 s., váz. 320 Kč
Publikace vychází z praktických zkušeností diabetologů, kteří pracují jak
v ambulancích, tak i na nemocničních
odděleních, která řeší akutní i pozdní
diabetické komplikace.
ISBN 978-80-204-4224-6

CETKOVSKÝ, Petr;
HRIČINOVÁ, Marie;
MAYER, Jiří a kol.
Transplantace kostní dřeně
a periferních hematopoetických
buněk

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 460 s., váz.

Moderní historie transplantací
hematopoetických buněk (dříve
transplantací kostní dřeně) není
výrazně dlouhá, od prvních průkopnických prací se však za posledních pět dekád naprosto zásadně
změnily postupy a zejména výsledky.
ISBN 978-80-7492-267-1

CHLÁDEK, Petr
Femoroacetabulární impingement syndrom

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 134 s.,
váz. 890 Kč
První souborná publikace tohoto
druhu u nás je věnována nové
nozologické jednotce – femoroacetabulárnímu impingement syndromu,
který podle současné koncepce představuje dominantní příčinu vzniku
osteoartrózy kyčelního kloubu.
ISBN 978-80-7492-251-0

MRAČEK, Jan
Dekompresivní kraniektomie

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 212 s.,
váz. 490 Kč
Monografie shrnuje současný stav
znalostí o dekompresivní kraniektomii, neurochirurgickém výkonu, který
v posledních letech zažívá renesanci,
nicméně je stále doprovázen řadou
kontroverzí.
ISBN 978-80-7492-264-0

VAŠÁKOVÁ, Martina a kol.
Plicní postižení u systémových
nemocí pojiva, vaskulitid a idiopatických zánětů v gastroenterologii
Praha: Mladá fronta, 2016, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
208 s., váz. 440 Kč
Přehled možných postižení plicní
tkáně a cév u systémových nemocí
pojiva včetně vaskulitid, u idiopatických střevních zánětů a autoimunitních hepatitid, nechybí ani
návod, jak tato postižení diagnostikovat a léčit.
ISBN 978-80-204-4044-0

kuchař k y
BERZSIOVÁ, Pavlína
Dnes napeču! Nabízím vám
přes 200 receptů na moučníky
z trouby

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 399 Kč
P. Berzsiová, cukrářka, kterou možná
znáte z knihy Dnes nepeču!, plné nepečených dobrot, tentokrát pro změnu
radí zapnout troubu a upéct rodině či
přátelům něco skutečně chutného.
ISBN 978-80-7529-271-1

ČERNÁ, Janina
Cukrfree. Více než 70 lahodných
cukrfree receptů, které mi
pomohly zbavit se závislosti na
cukru jednou provždy!
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 299 Kč
Účelem kuchařky napsané známou
blogerkou není jen inspirace novými
a pro některé i netradičními recepty
a ingrediencemi. Je to hlavně důkaz
toho, že i život bez cukru může být
dlouhodobě udržitelný, a to bez jakéhokoli omezování.
ISBN 978-80-264-1303-5

FRANCOVÁ, Eva
Kuchařka ze Svatojánu (box)

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 1080 s.,
brož. 999 Kč

bibliografie
Tři knihy receptů od E. Francové
v jednom boxu.
ISBN 978-80-267-0748-6

KARMEL, Annabel
Bible dětských pokrmů. Recepty
na jídla, která vašemu děťátku
dají ten nejlepší start do života

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 344 s.,
váz. 359 Kč
Kniha obsahuje recepty pro první
fázi odstavování, druhou fázi odstavování, pro období 9 až 12 měsíců
a pro batolata.
ISBN 978-80-7554-044-7

KOMŮRKOVÁ, Zuzana
Výživou ke změně. Pohodová
vegetariánská a bezlepková
kuchařka

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
200 s., váz. 299 Kč
Výživová poradkyně a lektorka kurzů
vaření Z. Komůrková přichází s pohodovými vegetariánskými a bezlepkovými recepty pro každého.
ISBN 978-80-204-4050-1

SCHWEIGER, Franzicka
Pohodové pečení vez lepku

Z něm. přel. Z. Vašutová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 249 Kč
Cukrářka F. Schweiger vás vezme do
své pekárny a prozradí své nejlepší
recepty na sladké i pikantní pečivo
bez lepku. Ať už se jedná o tradiční
pečení, nebo o moderní trendy –
úspěch je vždy zaručen!
ISBN 978-80-7541-032-0

TURAN, Turan T.
Udíme, nasolujeme, sušíme. Průvodce proslulými delikatesami
z masa a ryb
Z angl. přel. S. Moravcová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 399 Kč
Kniha nabízí všechno, co potřebujete k domácí vlastnoruční výrobě
lahůdkových uzených, sušených
a nasolených mas a ryb, včetně více
než 50 receptů.
ISBN 978-80-7529-191-2

zdravotnické
př í ručk y
BOWMANOVÁ, Alisa; KOSIK, Kenneth S.
Jak přelstít Alzheimera. Co můžete udělat, abyste snížili riziko
této nemoci?

Z angl. přel. D. Šimonová, Praha:
Práh, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 369 Kč
Univerzální pomocník pro boj s čím
dál rozšířenější nemocí. Přečtěte si
tuto knihu dřív, než zapomenete, kde
je váš nejbližší knihkupec!
ISBN 978-80-7252-668-0

MYERS, Amy
Autoimunitní řešení. Prevence
a odvrácení celého spektra
zánětlivých symptomů a nemocí

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 400 s.,
brož. 399 Kč
V knize nabízí uznávaná lékařka
funkční medicíny svůj lékařsky
prokázáný přístup k prevenci široké škály zánětlivých souvisejících
symptomů a onemocnění, včetně
alergie, obezity, astma, lupusu,
IBS ad.
ISBN 978-80-7554-043-0
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NOVÁČKOVÁ, Marta; NOUZOVÁ, Kamila
Gynekologická péče. Příručka
pro ženy, které neměly čas
anebo se bojí svého lékaře
zeptat
Praha: Mladá fronta, 2016, Lékař
a pacient, 2. vyd., 64 s., brož. 80 Kč
Příručka si dává za cíl především
přispět k tomu, aby se co nejvíce žen
a dívek přestalo zbytečně obávat
gynekologické ordinace a aby se jim
dostalo srozumitelného poučení,
co mohou od gynekologické péče
očekávat.
ISBN 978-80-204-4236-9

životospráva
FRANCKH, Pierre
7 úspěšných pravidel k získání
vysněné postavy – včetně 30
nejoblíbenějších receptů Pierra
Franckha

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 160 s.,
brož. 269 Kč
Dosáhněte své vysněné váhy pomocí sedmi pravidel! Součástí knihy
jsou chutné kulinářské recepty, které si sám autor v průběhu hubnutí
napsal.
ISBN 978-80-7554-046-1

HEMSLEY, Jasmine; HEMSLEY, Melissa
Umění dobrého jídla

Z angl. přel. V. Janiš, H. Janišová,
Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 499 Kč
Zdraví začíná zevnitř – přispěje k tomu i to, když jíte skutečné,
průmyslově nezpracované a výživné
jídlo, které vám umožní vést zdravější
a aktivnější život.
ISBN 978-80-7529-260-5

KLIMEŠOVÁ, Iva
Základy sportovní výživy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 80 s., váz.
Kniha je určena studentům VŠ se
sportovním zaměřením a také všem,
kteří rádi sportují a chtějí vědět, jak
vhodně zvolenou stravou podpořit
svůj výkon.
ISBN 978-80-244-4971-5

umění; hudba
architek tura
GALETA, Jan; RAGULOVÁ,
Zuzana
Admired as well as Overlooked
Beauty. Contributions to
Architecture of Historicism, Art
Nouveau, Early Modernism and
Traditionalism
Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 288 s., váz. 290 Kč
Publikace v angličtině o architektuře
mezi lety 1850 a 1925.
ISBN 978-80-7485-090-5

RASMUSSEN, Steen Eiler
Jak vnímat architekturu

Praha: Academia, 2016, Architektura,
1. vyd., 220 s., váz. 365 Kč
Kniha z roku 1959 patří mezi
autorovy nejslavnější tituly. Jde
o přístupný, ale hutný text, který
lze vnímat v analogii k fenomenologickým přístupům k umění, aniž by zde šlo o přímočarý
vliv.
ISBN 978-80-200-2598-2

d ivad lo
PÁLUŠOVÁ, Martina
Současné ruské drama v českých
překladech a divadelních
inscenacích

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 194 s., váz.
Cílem publikace bylo prozkoumat
a sjednotit dosavadní poznatky o překladu dramatu a ověřit jejich platnost
na jednotlivých translatologických
analýzách českých překladů současných ruských dramat.
ISBN 978-80-244-4974-6

fi lm
Katatalog. 51. Mezinárodní
festival populárně-vědeckých
filmů Academia film Olomouc

Edit. E. Chlumská, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd.,
320 s., váz.
Neprodejný katalog.
ISBN 978-80-244-4927-2

o br a zové
publi k ace
EMMERT, František
Zikmund a Hanzelka

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 690 Kč
V knize, která vznikala za aktivní
spolupráce M. Zikmunda, naleznete
přes 600 fotografií ze společného
archivu. Poznejte život a cesty našich
nejslavnějších cestovatelů.
ISBN 978-80-264-1293-9

v ý t var n é
um ě n í
ArtCamp 2016. Mezinárodní
letní škola umění

Edit. L. Kodýtková, Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, 1. vyd., 24 s.
Obrazová publikace věnovaná mezinárodní letní škole umění ArtCamp
2016 pořádané na ZČU v Plzni.
ISBN 978-80-261-0653-1

Bím 70. Ohlédnutí

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
504 s., brož. 760 Kč
Bohatě vypravená publikace přináší průřez tvorbou originálního českého malíře.
ISBN 978-80-7304-199-1

BLECHA, Jaroslav
František Vítek a Věra Říčařová.
Variace na Jeden život
Brno: Moravské zemské muzeum,
2016, 1. vyd., 56 s., brož. 132 Kč
Publikace přibližuje celoživotní loutkářskou tvorbu obou protagonistů.
ISBN 978-80-7028-473-5

LADA, Josef; OLIČ, Jiří;
PAVLUCH, Lev
Lada

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 796 s.,
váz.
Obrazová monografie o jednom
z nejvýznamnějších českých výtvarných
umělců, jehož proslulost již v době
meziválečné přesáhla hranice tehdejšího Československa. Více než 850 barevných reprodukcí Ladova díla.
ISBN 978-80-7529-292-6

MICHÁLEK, Ondřej
Magie otisku. Grafické techniky
a technologie tisku
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Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 276 s., váz. 787 Kč
Kniha provází čtenáře od počátků
reprodukce obrazu tiskem až do současnosti. Na této cestě staletími se před
pozorovatelem postupně vynořují nové
a nové reprodukční techniky.
ISBN 978-80-7485-098-1

RYŠKA, Pavel; ŠRÁMEK, Jan
Pionýři a roboti. Československá
ilustrace a vizuální kultura
1950–1970
Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 349 Kč
Objevná monografie badatelů v oblasti výtvarné kultury mapuje zlatou
éru československé ilustrace, kdy po
létech stalinistického socialistického
realismu začaly do vizuální tvorby
pronikat nejprogresivnější postupy.
ISBN 978-80-7432-745-2

SLAVÍČEK, Lubomír;
TOMÁŠEK, Petr
Aristokracie ducha a vkusu. Obrazová sbírka Salm-Reifferscheidtů na zámku v Rájci nad Svitavou

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 560 s., brož. 1045 Kč
Obrazárna zámku v Rájci nad
Svitavou je unikátní nejen svým
rozsahem a množstvím kvalitních
uměleckých děl, ale především tím,
že se na rozdíl od většiny podobných
historických sbírkových souborů dochovala dodnes téměř v úplnosti.
ISBN 978-80-7485-077-6

TŘEŠTÍK, Michael
Max Schmitt na singlu. Nutkavé
psaní o obrazech a jiných věcech

Praha: Gasset, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Vzrušující a někdy i provokativní zamyšlení nad padesátkou slavných i zcela
neznámých obrazů od středověku po
současnost. Obsahuje eseje z knih Slečny z Avignonu (2010) a Ta možnost tu
prostě je (2015) a nově upravené texty.
ISBN 978-80-87079-50-8

učebnice
střední školy
m ate m ati k a
JIRÁSEK, František a kol.
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ
a studijní obory SOU, 1. část

Praha: Prometheus, 2016, 6. vyd.,
364 s., váz. 164 Kč
V úvodu každého článku je teoretický přehled a vyřešené příklady. Následující cvičení jsou řazena podle stupně obtížnosti.
ISBN 978-80-7196-349-3

sport
a tělov ýchova
spo r tovn í
př í ručk y
MALÝ, Tomáš; DOVALIL,
Josef
Doplňkový odpor v tréninku
rychlostních schopností

Praha: Mladá fronta, 2016,
Edice Českého olympijského výboru,
1. vyd., 144 s., brož. 299 Kč
Ovlivňování rychlosti patří k nejobtížnějším úkolům sportovního tré-

ninku. Jaká cvičení a jak velký odpor
volit? Těmto otázkám se hlouběji věnuje publikace zaměřená na rychlost
cyklickou a acyklickou.
ISBN 978-80-204-4274-1

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
př í ručk y
BESEDOVÁ, Petra
Literatura pro děti a mládež ve
výuce cizích jazyků. Praktická
příručka pro německý jazyk

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 108 s., brož.
Publikace PdF UHK.
ISBN 978-80-7435-654-4

DE TOMMASO, Valeria
Pinocchiova dobrodružství
A1/A2. Dvojjazyčná kniha pro
začátečníky

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 88 s.,
brož. 199 Kč
Známý příběh o dřevěném panáčkovi
je zpracován pro účely těch zájemců,
kteří začínají s cizím jazykem a chtěli
by si vyzkoušet čtení italského souvislého textu.
ISBN 978-80-266-1049-6

ja z ykové
uče bn ice
BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ,
Marie
Čeština pro cizince B1. Učebnice
+ cvičebnice
Brno: Edika, 2016, 2. vyd., 408 s.,
brož. 499 Kč
Učebnice je jedinečná tím, že obsahuje komplexní látku pro nácvik
češtiny na prahové úrovni B1. Je
vhodná pro všechny národnosti.
ISBN 978-80-266-1048-9

lite r ár n í
stud i e
PIORECKÁ, Kateřina
Psaní na dotek. Materialita
textu a proces vzniku autografu
v české literatuře 1885–1989

Praha: Academia, 2016, 1. vyd.,
354 s., váz. 490 Kč
Monografie zkoumá vztah mezi
technologií psaní, genezí textu
a poetikou literárního díla. V centru zájmu se ocitá konkurence
manuálního a strojového psaní jako
dvou základních technologických
postupů.
ISBN 978-80-200-2616-3

krásná literatura
afo r ismy;
rče n í; citát y
FALTUS, Jiří
V nechráněném území. Soubor
aforismů

Ilustr. J. Faltus, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Bibliofilie, č. 216,
1. vyd., 44 s., brož. 115 Kč
Pokračování oblíbené řady aforismů.
Opět se jedná o aktuální aforismy,

bibliografie
které jsou zrcadlem současné, především české společnosti. Sbírka
i kresby jsou podepsané autorem.
ISBN 978-80-7389-183-1

CHICHESTER CLARKOVÁ,
Emma
Pes Blůma na cestě k dokonalosti

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 199 Kč
Pes Blůma není jen tak nějaký pes!
Má svou hlavu a taky srdce na
pravém místě. A vydal se na cestu
k dokonalosti, a jak jinak než s klasiky, známými i neznámými.
ISBN 978-80-259-0598-2

autobiografie
EISEN, Max
Podle náhodného výběru. Pozoruhodný příběh o odvaze a touze
přežít osvětimské peklo
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 232 s.,
váz. 299 Kč
Autor ve své biografii líčí deportace
do Osvětimi-Březinky, ničivou otrockou práci v Osvětimi I, neblaze
známý „pochod smrti“ v lednu 1945,
bolestnou dobu po osvobození
i cestu k fyzickému a psychickému
uzdravení.
ISBN 978-80-264-1295-3

GATES, Robert M.
Služba. Paměti ministra obrany
ve válce

Z angl. přel. R. Baroš, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 664 s., váz. 549 Kč
Otevřený a nesmlouvavý pohled do zákulisí amerického
vojenského angažmá v Iráku a Afghánistánu. Gates byl jediným
ministrem obrany, který sloužil
republikánskému i demokratickému prezidentovi.
ISBN 978-80-7491-412-6

HALLER, Christian
Bojoval jsem proti islámskému
státu

Praha: Vyšehrad, 2016, 1. vyd.,
176 s., váz. 248 Kč
Kniha představuje osobní, nepřikrášlené svědectví člověka bojujícího
v první linii s nepřítelem, který svým
počínáním budí hrůzu po celém
světě.
ISBN 978-80-7429-747-2

biog r afi e
GULISANO, Paolo
C. S. Lewis. Ve světě fantasy
a evangelia

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 279 Kč
Kniha se věnuje postavě a dílu
známého spisovatele, který se pod
vlivem svého přítele J. R. R. Tolkiena
znovu navrátil ke křesťanství, což
ovlivnilo jeho následující tvorbu.
ISBN 978-80-7450-239-2

HARRISONOVÁ, Kathryn
Jana z Arku. Proměněný život

Z angl. přel. L. Dudáková, Praha:
Práh, 2016, 1. vyd., 368 s.,
váz. 399 Kč
Inspirativní a plně zdokumentovaný
příběh Jany z Arku, kterou roku 1428
„hlasy“ přiměly k tomu, aby sjednotila
francouzský národ a přemluvila zdráhavého krále k boji proti anglickým
okupantům.
ISBN 978-80-7252-661-1

KLEMENT, Tomáš
Zuzana Hejnová: Rychlá holka
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Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Nezdolná bojovnice. Rozená vítězka
a zároveň skromná dívka. Nadaná atletka, která vždycky věděla, že talent
je jenom odrazovým můstkem a sám
o sobě ji na vrchol nevystřelí.
ISBN 978-80-7505-507-1

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 224 s., váz.
Malé Antily, to je 41 ostrovů a 8 miniaturních ostrovních státečků. Autor
procestoval jejich pobřeží i vnitrozemí a přináší všestranný pohled na
život jejich obyvatel, živou i neživou
přírodu, starou i novou historii,
zvyky ad.
ISBN 978-80-244-4879-4

MARTINÉZ, Frederic
Tajný život hollywoodských
hvězd. Portréty idolů

MAYESOVÁ, Frances
Rok ve světě. Zápisky vášnivé
cestovatelky

Z angl. přel. R. Steklačová, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 259 Kč
Životopisy nejslavnějších ženských
hvězd Hollywoodu, které ve
20. století zářily na stříbrném
plátně – Avy Gardnerové, Grace
Kellyové, Ingrid Bergmanové, Rity
Hayworthové, Audrey Hepburnové
a Marilyn Monroe.
ISBN 978-80-7243-916-4

MILLNER, T. J.
Jamie Vardy: mlsná liška

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
Anglický fotbalový útočník a hráč národního týmu Jamie Vardy patří k nejsuverénnějším střelcům současnosti.
Jeho cesta z dělnické kolonie Sheffieldu na trávník, co znamená svět, však
byla trnitá.
ISBN 978-80-7505-504-0

OLDFIELDOVI, Tom a Matt
Wayne Rooney: kapitán Anglie

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Zlatý chlapec Anglie, dravý útočník,
který už v 16 hrál ligu a v 17 se
stal nejmladším anglickým reprezentantem v historii.
ISBN 978-80-7505-444-9

SMUTNÝ, Roman
Pavel Srniček: férový chlap

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
Jako pohádka se mnohým může zdát
příběh chlapce z Bohumína, pocházejícího z chudých poměrů, který
to svou pílí a houževnatostí dotáhl
až na jednoho z nejlepších gólmanů
Premier League.
ISBN 978-80-7505-495-1

VEDRAL, Jan
Miro Žbirka – Zblízka

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 399 Kč
Životní příběh Miroslava „Mekyho“
Žbirky, jak jej z jeho vyprávění zaznamenal novinář J. Vedral. Publikace
mapuje jeden z nejúžasnějších příběhů československé populární hudby.
ISBN 978-80-7529-289-6

cesto pisy
JAZAIRIOVÁ, Pavla
Příběhy

Praha: Radioservis, 2016, 1. vyd.,
224 s., brož. 249 Kč
Nová kniha známé novinářky
a cestovatelky zavádí čtenáře na tři
kontinenty: do jihoamerické Kolumbie, do Indie a také do dvou evropských velkoměst, Paříže a Říma.
ISBN 978-80-87530-84-9

JIRÁNEK, Jiří
Karibikem bez jachty. Malé
Antily

Z angl. přel. Z. Mayerová, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 392 s.,
váz. 349 Kč
Autorka bestsellerů Pod toskánským
sluncem a La bella Toscana přináší ve
své nové knize bohatou směs zážitků,
postřehů a úvah z cest do Španělska,
Portugalska, jižní Itálie, Francie, Británie, Turecka, Řecka a severní Afriky.
ISBN 978-80-7432-771-1

ZIBURA, Ladislav
Pěšky mezi buddhisty a komunisty

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
„Svět z televize je někde tam venku.
Jen si pro něj někdy musíš dojít
pěšky.“ To je motto excentrického
poutníka L. Zibury, který se tentokrát
vydal zdolat Himálaj a probádat údolí
čínských a nepálských řek.
ISBN 978-80-265-0542-6

de n í k y
PREININGER, Ladislav
Přísaha. Deník legionáře Ladislava Preiningera

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 376 s.,
váz. 299 Kč
L. Preininger odešel v roce 1913 do
Francie na zkušenou. V Paříži ho zastihlo vypuknutí první světové války
a on jako český vlastenec a Sokol
patřil k prvním dobrovolníkům, kteří
se přihlásili do Cizinecké legie.
ISBN 978-80-7557-027-7

dete k tivk y;
k r im i
ABBOTTOVÁ, Rachel
Zabij mě znovu

Z angl. přel. M. Lžička, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Když Maggie Taylorová přijme
v Manchesteru nové zaměstnání, je
přesvědčená, že pro její rodinu je
to krok správným směrem. Jednou
večer přijde Maggie z práce domů
a zažije šok. Duncan zmizel a nechal
jejich děti samotné...
ISBN 978-80-204-4170-6

BREKKE, Jorgen
Říše milosti

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 376 s.,
váz. 299 Kč
V Muzeu Edgara Alana Poea ve
Virginii je objevena mrtvola kurátora
stažená z kůže. Případ vykazuje jistou
podobnost s událostmi v knihovně
v norském Trondheimu...
ISBN 978-80-7505-496-8

CLAUDEL, Philippe
Vyšetřování

Z franc. přel. Z. Obstová, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 188 s.,
váz. 269 Kč
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Vyšetřovateli pověřenému úkolem
zjistit okolnosti série sebevražd
mezi zaměstnanci gigantického
průmyslového podniku je zřejmé, že
věci nepůjdou hladce, již od chvíle,
kdy v bezejmenném městě vystoupí
z vlaku.
ISBN 978-80-7432-768-1

DEAVER, Jeffery
Dvanáctá karta. Šestý případ
Lincolna Rhyma

Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 624 s.,
váz. 349 Kč
Středoškolačka Geneva Settleová se
stala terčem nelítostného profesionálního zabijáka, který ji má z neznámých důvodů zavraždit. První pokus
byl neúspěšný, ale vrah dal jasně
najevo, že svůj úkol hodlá splnit...
ISBN 978-80-7498-156-2

DEAVER, Jeffery
Kamenná opice. Čtvrtý případ
Lincolma Rhyma

Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 616 s.,
váz. 349 Kč
K přístavu Orient Point na Long
Islandu se blíží velká čínská nákladní
loď s uprchlíky a lidskými otroky.
Lincolnu Rhymovi a jeho týmu včetně
Amélie Sachsové se podařilo zjistit,
že na palubě se nachází i mezinárodně hledaný zločinec...
ISBN 978-80-7498-158-6

HIEKKAPELTOVÁ, Kati
Kolibřík

Z fin. přel. L. Dejdarová, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 416 s., váz. 349 Kč
Napínavý začátek nové detektivní
série, ve kterém se vyšetřovatelka
Anna Fekete na severu Finska zabývá
palčivými problémy přistěhovalectví.
Má maďarské kořeny a narodila se
v bývalé Jugoslávii.
ISBN 978-80-7491-798-1

JAMESOVÁ, P. D.
Vánoční vražda a jiné povídky

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 229 Kč
Čtyři dosud nevydané povídky z pera
jedné z nejslavnějších autorek detektivních příběhů. Jedna z nich popisuje
případ, jehož součástí byla před 50
lety sama P. D. Jamesová, v dalších
dvou se seznámíme s mladým Adamem Dalglieshem.
ISBN 978-80-267-0750-9

KALENDA, František
Vraždy ve znamení hvězdy. Detektivní příběh z doby Karla IV.

Praha: Vyšehrad, 2016, Detektivky
a thrillery, 1. vyd., 208 s., váz. 248 Kč
Rok 1350. Mladému králi Karlovi se
konečně podařilo ukončit letité boje
a sjednotit rozpolcenou Říši. Prahu
však obchází strašák – vrah, který za
sebou nechává těla zohavená znamením židovské hvězdy.
ISBN 978-80-7429-738-0

DOYLE, Arthur Conan
Dobrodružství Sherlocka
Holmese

LENORMAND, Frédéric
Případy soudce Ti. Diplomacie
v kimonu

GILBERS, Harald
Germania

LINSKEY, Howard
Cesta beze jména

HAMER, Kate
Dívka v červeném kabátku

MANKELL, Henning
Ruka. Wallanderův svět

Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
300 s., váz. 79 Kč
Dobrodružství Sherlocka Holmese
(knižně poprvé 1892) tvoří spolu se
Vzpomínkami na Sherlocka Holmese
jádro holmesovských příběhů, v nichž
autor koncipoval podstatné rysy
celého cyklu.
ISBN 978-80-7407-321-2

Z něm. přel. M. Škultéty, Praha:
Garamond, 2016, 1. vyd., 408 s.,
váz. 360 Kč
V rozbombardovaném hlavní městě
Říše dochází k sérii vražd žen, jejichž
zohavené mrtvoly pachatel aranžuje
k válečným pomníkům, přičemž
všechny oběti mají nějaký vztah
k NSDAP.
ISBN 978-80-7407-324-3

Z angl. přel. L. Mikulka, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd., 368 s., váz. 349 Kč
V anglickém Norfolku zmizí osmiletá
dívka jménem Carmel. Zdá se, jako by
ji pohltila samotná mlha. Neexistuje
žádný důkaz. Pro Carmel však mezitím
začíná dlouhá a jedinečná cesta s mužem, se kterým nebude v bezpečí…
ISBN 978-80-269-0478-6

HARDENOVÁ, Helena
Příliš mnoho vítězů

Brno: Moba, 2016, Původní česká detektivka, 1. vyd., 288 s., váz. 259 Kč
Polyxena Berková by ráda žila obyčejný život, to se jí však nedaří. A co
teprve, když je na zámku Ronov při
soutěži automobilových veteránů
nalezena mrtvola muže, který tři
hodiny před smrtí vyhrál první cenu...
ISBN 978-80-243-7201-3

Z franc. přel. V. Misařová, Praha:
Garamond, 2016, 1. vyd., 260 s.,
brož. 260 Kč
Soudce Ti prožívá tuhou zimu – musí
dostát svým povinnostem jak vůči
slovutnému čínskému císařství, tak
i vůči tajemnému souostroví zpoza
Žlutého moře.
ISBN 978-80-7407-326-7

Z angl. přel. S. Pavlíček, Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 416 s., váz. 349 Kč
Na severovýchodě Anglie, v hrabství Durham, někdo unáší a vraždí
mladé dívky. Detektiv konstábl Ian
Bradshaw, který upadl v nemilost
u nadřízených, se ze všech sil snaží
nalézt nějakou stopu a ukázat, že je
schopným policistou.
ISBN 978-80-7243-924-9

Ze švéd. přel. H. Stiessová,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 295 s.,
váz. 299 Kč
Novela o komisaři Wallanderovi
a autorův doslov o vzniku slavné
série. Zajímavé střípky ze zákulisí
slavné kriminální ságy. Přehledný
soupis všech 12 dílů, medailonky
nejdůležitějších postav a rozsáhlý
jmenný rejstřík.
ISBN 978-80-7491-776-9

MARRISON, James
Pod vodou

Z angl. přel. T. Jeník, Praha: Paseka,
2016, 1. vyd., 316 s., váz. 299 Kč
Když je detektiv Guillermo Downes povolán do malebné anglické
vesnice, aby vyšetřil brutální vraždu
Franka Hursta, okamžitě se mu
vybaví jiné mrtvé tělo: před lety vyšet-

bibliografie
řoval na stejném místě tragickou smrt
Hurstovy manželky.
ISBN 978-80-7432-672-1

MAY, Peter
Kritik

Z angl. přel. L. Kaprová, Brno: Host, 2016,
Akta Enzo, 2. vyd., 312 s., váz. 239 Kč
Během degustačního turné po nepříliš
známém vinařském regionu Gaillac
zmizí nejlepší světový kritik vín Gil Petty.
O rok později je nalezen ve vinici na
jihozápadě Francie, oblečený do karmínového roucha Řádu božské láhve...
ISBN 978-80-7491-385-3

MINIER, Bernard
3 x Bernard Minier – box: Mráz,
Kruh, Tma
Praha: XYZ, 2016, takto 1. vyd.,
1888 s., váz. 999 Kč
Všechny tři knihy francouzské bestsellerové série s komisařem Martinem Servazem v jednom balení.
ISBN 978-80-7505-411-1

MINIER, Bernard
Tma

Praha: XYZ, 2016, 2. vyd., 616 s.,
brož. 299 Kč
Rozhlasová moderátorka Christine
objeví na Štědrý den v poštovní schránce
dopis od ženy, která se chystá spáchat
sebevraždu. Druhý den zavolá do rádia
muž a obviní ji z toho, že nic nepodnikla...
ISBN 978-80-7505-497-5

REDONDO, Dolores
Oběť bouři. Baztán 3

Ze špan. přel. M. Jungmannová,
Mladá Boleslav: Panteon, 2016,
1. vyd., 520 s., váz. 399 Kč
Závěrečný díl trilogie Baztán. Nejúspěšnější detektivní série ve Španělsku.
Záhadná smrt dítěte vede inspektorku
Amaiu Salazarovou znovu do poklidného údolí řeky Baztán na úpatí Pyrenejí.
ISBN 978-80-87697-52-8

TRUC, Olivier
Vlčí úžina. Glasgowská trilogie 2/3
Mladá Boleslav: Panteon, 2016,
1. vyd., 462 s., váz. 399 Kč
Volné pokračování Posledního
Laponce. Jaro na dálném severu. Čas
neúprosného světla. Když se stáda
plaví přes Vlčí úžinu na své letní
pastviny, při nehodě zemře mladý
laponský chovatel. Brzy poté je nalezen mrtvý starosta...
ISBN 978-80-87697-53-5

divadelní hry
SHAKESPEARE, William
Hamlet – Princ dánský. Hamlet –
Prince of Denmark

Z angl. přel., předml. a pozn. J. Josek,
Praha: Romeo, 2016, 4. vyd., 256 s.,
váz. 248 Kč
Dvojjazyčné česko-anglické vydání
textu divadelní hry. Filozofické dílo,
detektivka, horor? Největší divadelní
hra světového písemnictví je sondou do
lidské duše, v níž rozum a cit, pravda
a zdání bojují o život každého z nás.
ISBN 978-80-86573-53-3

SHAKESPEARE, William
Král Jindřich V. King Henry V

Z angl. přel., předml. a pozn. J. Josek,
Praha: Romeo, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 228 Kč
Král Jindřich V. završuje Shakespearovu druhou historickou tetralogii
věnovanou anglickým panovníkům.
ISBN 978-80-86573-54-0

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů
SHAKESPEARE, William
Marná lásky snaha. Love‘s labour‘s lost

Z angl. přel., předml. a pozn. J. Josek,
Praha: Romeo, 2016, 1. vyd., 180 s.,
váz. 198 Kč
Komedie o lásce, která nemá tentokrát šťastný konec, si střílí z mužské
ješitnosti a nabubřelé učenosti, ale
přináší i některé z autorových nejpůsobivějších milostných veršů.
ISBN 978-80-86573-59-5

SHAKESPEARE, William
Romeo a Julie. Romeo and Juliet

Z angl. přel., předml. a pozn. J. Josek, Praha:
Romeo, 2016, 5. vyd., 208 s., váz. 228 Kč
Zrcadlové dvojjazyčné vydání známého příběhu veronských milenců.
ISBN 978-80-86573-52-6

e rotick á
lite r atur a
JAMES, E. L.
Padesát odstínů šedi + Grey
(box)

Z angl. přel. Z. Lišková, Praha: XYZ,
2016, takto 1. vyd., 1180 s., brož.
699 Kč
Nejznámější milostný příběh dvěma
pohledy.
ISBN 978-80-7505-480-7

MALPASOVÁ, Jodi Ellen
Zpověď – This Man 3

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 600 s.,
váz. 499 Kč
Panské sídlo se pomalu zaplňuje lidmi. Ava si ukradla chvíli pro sebe a ve
svatebních šatech sedí na pohovce
v jednom apartmá tohoto luxusního
sídla, tohoto sexuálního ráje, a přemýšlí nad mužem svého života.
ISBN 978-80-7505-498-2

ese j e; úvahy
GREENE, Graham
Paradox křesťanství

Z angl. přel. J. Munzar, Brno:
Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2016, takto a zde 1. vyd.,
159 s., váz. 198 Kč
Soubor podnětných esejů anglického prozaika G. Greena vyšel česky
již v roce 1970 péčí nakladatelství
Vyšehrad. Naše nové vydání dávno
nedostupného titulu zpřístupňuje
i původně vynechané texty.
ISBN 978-80-7325-399-8

fe j e to ny
KLENÍKOVÁ, Ilona
Je mi třicet a jsem singl. Sloupky
z Metra v knižní podobě

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 199 Kč
Jak dlouho Vesmíru trvá, než se single
třicítce připlete do cesty ten pravý?
Co všechno pro to musí udělat, co
musí vytrpět, co prožít, než „se jejich
pohledy setkají a oni zjistí, že si jsou
souzeni“?
ISBN 978-80-7505-441-8

h isto r ick é
rom ány
DEVERAUX, Jude
Dívka ze Summer Hillu

Ilustr. Ricardo. Z angl. přel. D.
Čermáková, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 384 s., váz. 349 Kč

První díl nové série nás zavede do
Summer Hillu, malého městečka, kde
hlavní roli hraje láska, a to na pozadí
inscenace Pýchy a předsudku od
J. Austenové.
ISBN 978-80-269-0508-0

GRAHAM, Winston
Jeremy Poldark – Nový začátek

Z angl. přel. L. a T. Havlíkovi, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 344 s.,
váz. 329 Kč
Ross Poldark zažívá nejtíživější chvíle
svého života. Po tragické ztrátě dcery
a krachu společnosti na zpracování
rudy, do níž investoval spoustu
peněz, se ocitá před soudem. Čelí obvinění z podněcování k výtržnostem
a z krádeže.
ISBN 978-80-269-0487-8

MICARD, Karine
Já, Giuseppina Verdi

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 289 Kč
Životopisný román o bouřlivém
životě a láskách slavné operní pěvkyně a manželky Giuseppa Verdiho,
Giuseppiny Strepponiové-Verdiové.
ISBN 978-80-267-0747-9

RICHES, Anthony
Římané: Hněv bohů

Z angl. přel. P. Kovács, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 408 s., váz. 299 Kč
V osmé knize historické řady Římané
se centurio Marcus Aquila a jeho
přátelé z Druhé Tungrské kohorty
vydávají na nebezpečnou misi na
východ impéria, aby zde osvobodili
město obléhané parthskými vojsky.
ISBN 978-80-7507-540-6

ROMANOVÁ, Muriel
Marco Polo 3 – Tygr moří

Z angl. přel. J. Hlavička, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 299 Kč
Když se Kublajchán dozví o tajném
vztahu, který Marco Polo udržuje
s mladou mongolskou princeznou,
ztrácí Benátčan všechny své výsady
a je vypovězen ze země...
ISBN 978-80-7529-210-0

TANIZAKI, Džuničiró
Tajný život knížete z Musaši

Z japon. přel. V. Winkelhöferová,
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 249 Kč
Protagonistou románu o knížeti
z Musaši je muž, avšak sekunduje mu
krásná, ale i pomstychtivá urozená
žena. Milostný a spiklenecký vztah
této dvojice končí zkázou jednoho významného samurajského rodu...
ISBN 978-80-7243-927-0

TEULÉ, Jean
Já, François Villon

Z franc. přel. T. Havel, Praha:
Garamond, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 340 Kč
Drsná, ale o to pravdivější románová
biografie básníka a dobrodruha.
Barvitě napsaný portrét představuje
Villona jako rozporuplného člověka,
jemuž nebyl žádný cit cizí, od těch
nejnižších až po ty vznešené.
ISBN 978-80-7407-320-5

VONDRUŠKA, Vlastimil
Fiorella a dům ztracených duší

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
O domě U Bezhlavého kohouta se
říká, že je prokletý. Kdysi tu zemřela
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celá rodina na mor, později zde jistý
pekař zabil svou manželku a naposledy v něm záhadně zmizel jeden měšťan. Dům zůstal dlouho prázdný...
ISBN 978-80-243-7205-1

WEBER, Michael
Démoni Apokalypsy

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 552 s.,
váz. 399 Kč
Nelítostná doba na konci třicetileté
války na Moravě a v Čechách. Čas
divokých náboženských a mocenských sporů mezi katolíky a protestanty. Švédská vojska dobývají
Olomouc a připravují se k útoku na
Brno a císařskou Vídeň...
ISBN 978-80-243-7328-7

WEIROVÁ, Alison
Kateřina Aragonská: Pravá
královna

Z angl. přel. E. Křístková, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 552 s., váz. 399 Kč
První ze série zamýšlených románů
o šesti tudorovských královnách.
Fantasticky živý portrét královny Kateřiny Aragonské, první ze šesti žen
Jindřicha VIII., bourá mnohé mýty
o této hrdé Španělce.
ISBN 978-80-7507-658-8

WERFEK, Franz
Jeremjáš. Slyšte hlas

Z něm. přel. B. Černík, Praha: Vyšehrad, 2016, Světová próza, 3. vyd.,
512 s., váz. 388 Kč
Životní příběh starozákonního proroka Jeremiáše byl a zůstává stále
i naléhavým varováním před všemi
podobami osobního a společenského
násilí. Tak jej chápal i slavný pražský
rodák F. Werfel ve svém románu.
ISBN 978-80-7429-619-2

WHITTON, Hana
Ten, který se měl stát králem.
Román o životě a době Albrechta
Jana Smiřického
Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 269 Kč
Na barvitém pozadí převratných
událostí předbělohorské doby líčí
autorka osudy nadějného politika
a obratného diplomata Albrechta
Jana Šmiřického ze Smiřic.
ISBN 978-80-7505-494-4

h o ro ry
LEVIN, Ira
Rosemary a její syn

Praha: XYZ, 2016, zde 1. vyd., 240 s.,
brož. 299 Kč
Z vytouženého děťátka vyrostl mladý,
tajemný a neodolatelný Andy, který se
stal idolem. Jeho matka Rosemary se
v roce 1999 jako zázrakem probere
z třicetiletého bezvědomí – jen ona jediná
zná obě Andyho tváře a jeho původ...
ISBN 978-80-7505-438-8

humo r
KREJČÍ, Ivan
Strašné pověsti české. Hrdinné
příběhy Bohemanů uprostřed
Evropy (Od Keltů k Boleslavům)
Praha: XYZ, 2016, 2. vyd., 320 s.,
váz. 329 Kč
Humorně vyprávěné příběhy z prvního tisíciletí českých zemí od pobytu
Keltů a Markomanů na našem území
přes příchod Slovanů vedených
praotcem Čechem až po konec vlády
Boleslava II.
ISBN 978-80-7505-442-5

NEJEDLÝ, Jan; ŠOFAR,
Jakub
Po práci legraci. Lexikon lidové
tvořivosti z dob socialismu

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 299 Kč
Víte, čemu se za socialismu říkalo
moč mrtvé asfaltérky? Co to byl
šedý mor, štrougalky, buzertaška,
Leninovy sáně či bakelitový jaguár?
V době před revolucí jsme zažívali
zlatou éru lidové tvořivosti – to nejlepší z ní najdete v této knize.
ISBN 978-80-265-0543-3

ŠEBESTA, Ondřej
Slušné anekdoty

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 129 s.,
váz. 136 Kč
Říká se, že opravdu dobré anekdoty
jsou buď nemravné, na zavření a nebo
jdou na tlouštku. Pokusíme se v třetí
knížce anekdot tento mýtus vyvrátit.
ISBN 978-80-7557-032-1

WODEHOUSE, P. G.
Zmizet po francouzsku

Z angl. přel. I. Vávra, Praha: Vyšehrad, 2016, Čtení ke krbu, 1. vyd.,
192 s., váz. 248 Kč
V humorném příběhu se setkáme se
záměnou dvou amerických sester,
které se rozhodly hledat štěstí ve
společnosti evropských boháčů,
s panovačnou a zákeřnou tetou
a s policajtem, který dostal zasloužený výprask.
ISBN 978-80-7429-736-6

kom i k sy
LADA, Josef
Šprýmovné komiksy

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 899 Kč
Album navazuje na ladovské soubory Nezbedné komiksy a Humory,
které již v Plusu vyšly. Tento svazek
zahrnuje delší autorské seriály, jež
J. Lada publikoval v novinách a časopisech od 20. do 40. let.
ISBN 978-80-259-0594-4

PERRY, Steve; PERRY,
Stephani
Vetřelci – svazek 1

Z angl. přel. M. Drda, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd., 664 s., váz. 499 Kč
První svazek The Complete Aliens
Omnibus obsahuje Earth Hive
S. Perryho, jeho Nightmare Asylum
a The Female War, kterou napsal se
svou dcerou Stephani.
ISBN 978-80-269-0514-1

The Walking Dead – Živí mrtví –
Invaze
Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
D. Chodilová, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 304 s., váz. 329 Kč
Z popela zničeného městečka Woodbury v Georgii povstanou dvě
skupiny zbědovaných přeživších –
a navzájem si jdou po krku...
ISBN 978-80-269-0484-7

lite r atu r a
fak tu
ALEXIJEVIČOVÁ, Světlana
Zinkoví chlapci

Z ruš. přel. P. Bošková, Příbram:
Pistorius & Olšanská, 2016, 1. vyd.,
312 s., váz. 349 Kč
Kniha o válce v Afghánistánu je sestavena z autorčiných rozhovorů se

bibliografie
sovětskými vojáky, kteří Afghánistán
přežili, a s příbuznými těch, kteří se
odtud vrátili v zinkových rakvích.
ISBN 978-80-87855-75-1

CONWAY, Eric M.;
ORESKESOVÁ, Naomi
Kolaps západní civilizace. Jak
bude náš svět vypadat v roce
2393?

Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 269 Kč
Autoři nám v působivém a provokativním sci-fi příběhu a zároveň filozofujícím eseji představují svět zdevastovaný
klimatickými změnami. Kniha dramatizuje vědu takovým způsobem, jakým
to tradiční literatura faktu nedokáže.
ISBN 978-80-7252-663-5

DRNEK, Jan
1938 Věrni zůstaneme

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 496 s.,
váz. 399 Kč
Osudový rok 1938, období mnichovské zrady a největší potupy Československé republiky. Stačilo málo,
aby..., kdyby... A právě oním „kdyby“
se zaobírá tato historická mystifikace.
ISBN 978-80-264-1302-8

DUPLESSYOVÁ, Virginie
Dokonalá matka je mýtus!
Dosud nezveřejněná pravda
o nelítostném údělu matek

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 249 Kč
V. Duplessyová si jako vícenásobná
matka prošla všemi útrapami porodu
i role matky. Prostřednictvím své příručky se to rozhodla natřít těm, které
se chvástají, že celé mateřství je pro
ně procházka růžovou zahradou.
ISBN 978-80-7505-490-6

KNEBLOVÁ, Hana
Sňatky z lásky

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
V dřívějších dobách museli členové
vládnoucích rodů vstoupit do manželství s osobou sobě rovnou, přesto se
však našly výjimky. A právě na tyto svazky z lásky se zaměřuje naše kniha.
ISBN 978-80-7243-907-2

KOVAŘÍKOVÁ, Blanka
Rada Vacátko & jeho hříšní lidé.
Po stopách slavného seriálu

Panovnické rody od nepaměti
provázely skandály, které se někdy
dařilo před veřejností ututlat, jindy
vyšly najevo až dlouho poté, co se
odehrály. Mnohé z nich ale zůstaly
dosud neobjasněné.
ISBN 978-80-7505-506-4

Básnické dílo F. Halase tvoří nenahraditelnou součást českého písemnictví.
Rozmanitost jeho tvorby připomínáme svazkem, kde jsou zastoupena
tři díla: Naše paní Božena Němcová,
Tvář a Já se tam vrátím.
ISBN 978-80-7429-737-3

LOJKO, Sergej
Peklo na letišti

HLAVÁČEK, Karel
Pozdě k ránu

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 352 s.,
váz. 369 Kč
Kulometná palba rozbíjela zdi letištního terminálu na padrť a válečného
reportéra S. Lojka v tu chvíli ani
nenapadlo, že by se mohl stát spisovatelem...
ISBN 978-80-265-0547-1

MĚCHUROVÁ, Zlata
Příběhy starých píseckých domů
a osudy jejich obyvatel

Písek: J & M, 2016, 1. vyd., 204 s.,
váz. 270 Kč
Publikace nejen o dějinách starých
dosud existujících domů v Písku a okolí,
ale i o minulém a současném životě
jejich obyvatel. Autorka ve své knize přibližuje historii téměř třiceti domů.
ISBN 978-80-86154-80-0

NEZBEDA, Ondřej
Průvodce smrtelníka. Prakticky
o posledních věcech člověka

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 249 Kč
Smrt je prý dnes v české společnosti
tabu. Možná překvapivě pozitivně laděný
Průvodce smrtelníka nemá bořit tabu,
nýbrž podat pomocnou ruku. Autor
odpovídá na základní otázky spjaté s péčí
o umírající a nevyléčitelně nemocné.
ISBN 978-80-7432-747-6

NORTHCUTTOVÁ, Wendy
Darwinovy ceny: nová evoluce

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 256 s.,
brož. 299 Kč
Příběhy lidí, kteří sami sobě přivodili
kuriózní smrt neuvěřitelně hloupým
způsobem, zpočátku kolovaly jen po
e-mailech. V roce 1993 je americká
bioložka W. Northcuttová začala sbírat
a později založila web Darwin Award.
ISBN 978-80-7505-489-0

PATŘIČNÝ, Martin
Velká kniha o dřevě

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 399 Kč
Televizní seriál Hříšní lidé města pražského se těší stále velké popularitě.
B. Kovaříková se vydala po stopách
jeho zrodu, takže vznikla jakási detektivka o detektivech.
ISBN 978-80-7243-919-5

Praha: Fortuna Libri, 2016, 1. vyd.,
272 s., váz. 599 Kč
Dřevo se nevyrábí, bylo živé, dřevo,
to jsou těla stromů. V knize najdete
i strom, z něhož bylo dřevo získáno.
Kromě základních pohledů nahlédnete pod kůru. Přírodní záběry doplňují
praktické výrobky.
ISBN 978-80-7546-053-0

LEVINOVÁ, Janna
Vesmírné blues. Černé díry,
gravitační vlny a historie epochálního objevu

POMERANTSEV, Peter
Nic není pravda a všechno je
možné. Surreálné srdce nového
Ruska

Z angl. přel. K. Výborný, Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Tvůrci LIGO oznámili, že se jim podařilo
zaznamenat gravitační vlny po srážce
dvou černých děr. Kniha vypráví půlstoletý příběh tohoto objevu od počátečních ambiciózních snů po současnost
a všímá si osudu jeho protagonistů.
ISBN 978-80-7432-746-9

LIŠKA, Vladimír
Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 269 Kč

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů

Z angl. přel. M. Weiss, Praha: Dokořán, 2016, 1. vyd., 260 s., váz. 299 Kč
Autor ukazuje současné Rusko s pochopením, ale zároveň s obavami,
které tato zcela nová civilizační mutace vzbuzuje.
ISBN 978-80-7363-704-0

po e z i e
HALAS, František
Já se tam vrátím. Naše paní
Božena Němcová. Tvář

Praha: Vyšehrad, 2016, Verše, zde
1. vyd., 112 s., váz. 168 Kč

Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
152 s., váz. 69 Kč
Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna a Žalmy: nové vydání díla K. Hlaváčka
(1874–1898) obsahuje právě tyto tři
básníkovy poslední sbírky, obecně
považované za umělecky nejcennější.
ISBN 978-80-7407-319-9

JAN OD KŘÍŽE
Toužím uhasit svou žízeň

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 4. vyd., 76 s.,
brož. 189 Kč
Svatý Jan od Kříže (1542–1591)
byl španělský mystik a reformátor
karmelitánského řádu. Jeho duchovní
spisy jsou jedním z pilířů nauky
o křesťanské mystice, proto byl v roce
1926 prohlášen za učitele církve.
ISBN 978-80-7195-899-4

JESENIN, Sergej
Slaměný měsíc

Praha: Garamond, 2016, 1. vyd.,
144 s., váz. 69 Kč
Básně S. Jesenina.
ISBN 978-80-7407-315-1

KUBÍČEK, Miroslav
Srdeční krajina

Ilustr. V. Smejkal, Ústí nad Orlicí:
Oftis, 2016, 1. vyd., 112 s., brož.
V této sbírce M. Kubíčka se setkáváme s netradičním souborem lyrických
textů, které ve své podstatě představují reflexívní básnickou formou
autorův bohatý životní a umělecký
příběh.
ISBN 978-80-7405-405-1

LIPAVSKÝ, Matěj
Nika

Brno: Host, 2016, Edice poesie Host,
1. vyd., 88 s., váz. 159 Kč
M. Lipavský (1985) vystudoval AVU
v Praze, je spoluautorem výtvarné
části komiksové novely Chyba (volně
dle románu M. Šindelky). Své básně
a jiné texty publikoval např. v Souvislostech, Listech či Přítomnosti.
ISBN 978-80-7491-698-4

MAXMILIÁN, Václav
Meziměstí

Brno: Host, 2016, Edice poesie Host,
1. vyd., 88 s., váz. 149 Kč
Sbírka je pokusem o rozrušování
jistot poezie, paradoxně jemným
pokoušením prošlapaných cest.
Autor (nar. 1987) je básník a prozaik, studuje literaturu a estetiku na
FF MU v Brně.
ISBN 978-80-7491-697-7

UHER, František
Pročež protěž

Ilustr. V. Martinková, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Bibliofilie, č. 218,
1. vyd., 36 s., brož. 115 Kč
Sbírka je určena všem čtenářům, kteří
si oblíbili autorovu hutnou, zvukomalebnou, myšlenkově hlubokou poezii, psanou básnickou zkratkou, která
ne náhodou připomíná svým typem
verše J. Skácela. Podepsaný grafický list.
ISBN 978-80-7389-185-5
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WERNISCH, Ivan
Tiché město

Brno: Druhé město, 2016, 1. vyd.,
86 s., brož. 199 Kč
Novou sbírku I. Wernische bude obeznámený čtenář právem vnímat jako
jedno z básníkových vrcholných děl.
ISBN 978-80-7227-383-6

po pul ár n ě
naučná
JEŽKOVÁ, Alena
Karel IV. a jeho Praha

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd., 184 s.,
váz. 299 Kč
Renomovaná autorka populárně
historických publikací provede
čtenáře středověkou Prahou ve
stopách Karla IV. Kniha je určená
dospělým i mládeži jako vítaný doplněk školní výuky.
ISBN 978-80-905851-4-0

Proč má zebra pruhy aneb
Chytrej jak rádio 2

Edit. A. Sojková, Praha: Radioservis,
2016, 1. vyd., 204 s., brož. 199 Kč
Kniha navazuje na publikaci Kde
má cvrček uši aneb Chytrej jak rádio. I tentokrát v ní naleznete porci
záludných otázek a užitečných odpovědí, které přináší každou sobotu
a neděli vysílání ČRo v pořadu Encyklopedie Radiožurnálu.
ISBN 978-80-87530-82-5

poví d k y
FRYDRYCH, Pavel
Zpověď počátku tisíciletí

Ilustr. T. Petřík, Ústí nad Orlicí: Oftis,
2016, 1. vyd., 208 s., váz. 219 Kč
Soubor 10 mezi sebou zdánlivě
nesouvisejících povídek je druhou
knihou P. Frydrycha. Autor se zde víc
rozhlíží kolem sebe a víc myslí na lidi,
kteří budou jeho knihu číst.
ISBN 978-80-7405-404-4

RAMPO, Edogawa
Zrcadlové peklo

Z japon. přel. J. Levora, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 344 s., váz. 398 Kč
Sbírka povídek dodnes významného a vlivného japonského autora,
který se nechal inspirovat vysokou
i triviální západní literaturou a zvolil si za svůj pseudonym japonskou
fonetickou transkripci jména Edgar
Allan Poe.
ISBN 978-80-257-1821-6

próz a
LUK, Owen
Jelen

Ilustr. L. Bax, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Bibliofilie, č. 221,
1. vyd., 28 s., brož. 115 Kč
Drobná próza, text s hvězdičkou
určený pro čtenáře starší 18 let, má
opět – jako ostatní autorovy prózy –
lidské a zvířecí hrdiny a sexuální
podtext. Zde je hlavní postavou
muž-jelen a jeho zázemí rodinné,
skororodinné i zvířecí.
ISBN 978-80-7389-188-6

LUK, Owen
Medvěd I

Ilustr. L. Bax, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Bibliofilie, č. 219,
1. vyd., 28 s., brož. 115 Kč
Prozaický text s hvězdičkou určený
pro čtenáře starší 18 let. První část

autorovy ságy o povětrné ženě
a Medvědovi, umístěné do prostředí
na Angaře. Syrový text psaný mírně
archaickým jazykem je komponovaný
s překvapivými zvraty.
ISBN 978-80-7389-188-6

LUK, Owen
Medvěd II

Ilustr. L. Bax, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Bibliofilie, č. 220,
1. vyd., 28 s., brož. 115 Kč
Druhá část prozaického textu s hvězdičkou. Obě části jsou umístěné na
Angaře, i když nikoliv na stejném
místě. K hlavním postavám přibývá
šaman a sestra původní šamanky,
venkovská dívka a její příběh, i potomci původně povětrné ženy.
ISBN 978-80-7389-187-9

SAROYAN, William
Říkají mi Aram

Z angl. přel. R. Šmahelová,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 198 Kč
Malý Aram sleduje dětskýma očima
okolní svět.
ISBN 978-80-257-1980-0

př í bě hy
CANFIELD, Jack; HANSEN,
Mark Victor; NEWMARKOVÁ, Amy
Slepičí polévka pro duši. Všechny příběhy z prvního slavného
vydání + 20 nových

Praha: Práh, 2016, takto 1. vyd., 408
s., brož. 299 Kč
Reedice Slepičí polévky pro duši
sestává z původních příběhů, které
vhodně doplňuje 20 příběhů současných.
ISBN 978-80-7252-664-2

CUNNINGHAM, Michael
Divoká labuť a jiné příběhy

Ilustr. Y. Shimizu. Z angl. přel.
V. Volhejnová, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 140 s., váz. 279 Kč
Autor proměňuje lidi a věci ze zemí za
sedmero horami a sedmero lesy – mytické postavy našeho dětství – v okouzlující objevy. Naše pohádky na dobrou
noc ještě nikdy nebyly tak temné, tak
zvrácené ani tak pravdivé...
ISBN 978-80-269-0466-3

MARTIN, Eduard
Haló, je tam Bůh?

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 169 Kč
„Haló? Je tam Ježíšek?“ Nahlédla
jsem do pokoje, ze kterého hlas zazníval. Já vím, nesluší se poslouchat
cizí hovory, ale jak má maminka
odolat, když slyší metafyzický rozhovor svého dítěte?
ISBN 978-80-7195-972-4

MARTIN, Eduard
Vánoční andělé zpívají

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 16 s.,
váz. 29 Kč
„Setři slzu někomu, kdo pláče. I setřít slzu
může být velký dar. Jsi tím, co dáváš.“
ISBN 978-80-7195-975-5

MLYNÁŘOVÁ, Marcela
Dáma s prošlou zárukou

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 289 Kč
Další kniha oblíbené autorky, v níž
s osobitým humorem a nadhledem líčí

bibliografie
své názory, zážitky s rodinou a na milované chalupě. Optimismus a dobrou
náladu neztrácí ani při jednání s úřady
po smrti své maminky.
ISBN 978-80-7243-922-5

PAWLOWSKÁ, Halina
Tři metry vášně

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 249 Kč
Přišla jsem na to jako blesk z čistého
nebe. Abych byla šťastná, potřebuju,
aby mne někdo miloval, abych
milovala já jeho a aby mi to slušelo!
A když jsem si své touhy takhle zformulovala, bylo mi jasné, co musím
udělat!
ISBN 978-80-267-0752-3

SKOLEK, Richard
Moudré z nebe

Praha: XYZ, 2016, 2. vyd., 152 s.,
váz. 249 Kč
Kniha je dětským deníčkem, který
je však určen dospělým čtenářům.
Malý Richard si zaznamenává stěžejní okamžiky z předškolního a raně
školního života. A řeší je s vážností
svému věku vlastní.
ISBN 978-80-7505-491-3

VALEHRACH, Michal
Žbluňk!

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
134 s., váz. 150 Kč
Dnes už to opravdu musí skončit.
Už nemůže couvnout, jinak se
dočista zblázní. Pokl ten poslední
kousek chleba a v tu chvíli ho
prostoupil podivný klid. Nebyl
to žádný povznášející pokoj, jen
ticho...
ISBN 978-80-7255-372-3

ZALESKI, Irma
Moudrost kradu u svatých

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 80 s.,
brož. 129 Kč
Hlavní postavou krátkých
vtipných příběhů je matka Makrína, fiktivní „pouštní matka“.
Makrína však nežije v Egyptské
poušti, nýbrž v malém bytě uprostřed města. Sousedé a známí
k ní občas přicházejí a žádají
o duchovní radu.
ISBN 978-80-7195-425-5

pu b licisti k a
REJŽEK, Jan
Poslední slovo má Jan Rejžek.
Z mého deníčku 3 (2010–2015)
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 367 s.,
váz. 390 Kč
V knize najdou čtenáři vydatnou
dávku více než tří set sloupků z let
2010 až 2015, publikovaných v Lidových novinách.
ISBN 978-80-7492-270-1

rom ány
ALKEMADE, Kim van
Sirotek č. 8

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
L. Mikulka, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 396 s., váz. 359 Kč
Příběh Rachel Rabinowitzové, která
si musí vybrat mezi pomstou a milosrdenstvím, když jako dospělá
žena znovu narazí na lékařku, která
ji coby malou holčičku podrobovala
nebezpečným lékařským experimentům.
ISBN 978-80-269-0505-9

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů
AXAT, Federico
Poslední hra

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 376 s.,
váz. 329 Kč
Ted McKay zvedá k hlavě revolver,
když vtom u dveří rozezní zvonek.
Ted má dobře placenou práci,
krásnou ženu a dvě malé dcerky. Jaký
může mít důvod k sebevraždě? Nezvaný host dál naléhavě zvoní...
ISBN 978-80-259-0593-7

BACKMAN, Fredrik
Tady byla Britt-Marie

Ze švéd. přel. H. Matochová, Brno:
Host, 2016, 2. vyd., 367 s., brož.
239 Kč
Román o tom, jak se lidé ztrácejí,
zamilovávají a kopou do všeho, co
je kulaté. Britt-Marie po 40 letech
manželství opustila město a manžela,
který ji podváděl, a přijela do Borgu,
zasaženého finanční krizí.
ISBN 978-80-7491-502-4

BERAN, Stanislav
Vyšehradští jezdci

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 190 s.,
váz. 269 Kč
Co mohou mít společného protinacistický odbojář ze skupiny Tři králové,
sedmnáctiletý člen pražského pouličního gangu Vyšehradských jezdců,
odsouzený v roce 1953 za „protistátní činnost“ do uranových dolů, a po
slávě toužící básník?
ISBN 978-80-7491-797-4

BEVERLEY, Jo
Emily a Temný anděl

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 279 Kč
Emily Grantwichová žije tiše a nenápadně, ale pod obrovským tlakem.
Pečuje o starého nemocného otce,
čelí vlivu své výstřední tety, spravuje
rodový majetek a čeká na zprávy
o svém nezvěstném bratru Marcusovi...
ISBN 978-80-269-0532-5

BRAHMACHARIOVÁ, Sita
Jasmínové nebe

Z angl. přel. B. Hajná, Praha: Slovart,
2016, 1. vyd., 320 s., váz. 249 Kč
Mira Levensonová je bez sebe
nadšením, že konečně letí do Indie,
kde se má poprvé v životě setkat se
svou tetou a sestřenicí. Již od přistání
začne na Miru dorážet jak dusivé
vedro, tak i příval nových a exotických zážitků.
ISBN 978-80-7529-221-6

BUSHNELL, Candace
Jak zabít Moniku

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Pandy Wallisová je autorkou
románů o Monice, mladé ženě na
Manhattanu, které se staly předlohou
série úspěšných filmů. Pandy by ale
chtěla zkusit napsat i něco jiného,
jenže nakladatel a čtenářky mají zájem jen o Monicu...
ISBN 978-80-267-0751-6

BUSSI, Michel
Maminka neříká pravdu

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 349 Kč
Tři a půl roku starý Malone tvrdí
školnímu psychologovi, že jeho
maminka není jeho pravá maminka.
Psycholog tomu pochybnému tvrzení
uvěří. Jenže paměť dítěte je nestálá

a vzpomínky rychle mizí. Musí si
pospíšit...
ISBN 978-80-267-0754-7

COELHO, Paulo
Vyzvědačka

Z portug. přel. M. Havlíková,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 228 Kč
Příběh tanečnice a kurtizány, která
za svou svobodomyslnost zaplatila
životem. Mata Hari, která se stala
důvěrnicí řady bohatých a mocných
mužů, byla před sto lety obviněna ze
špionáže a popravena za velezradu.
ISBN 978-80-257-1932-9

DORONOVÁ, Lizzie
Kdo je to sakra Kafka?

Z angl. přel. R. J. Weiniger, Praha:
Garamond, 2016, 1. vyd., 280 s.,
brož. 280 Kč
Román o nebezpečném přátelství
mezi Palestincem a Židovkou nám
prostřednictvím strhujícího vyprávění
přibližuje skutečnou situaci blízkovýchodního konfliktu, o které má řada
z nás poněkud zkreslené představy.
ISBN 978-80-7407-310-6

EJNAR, Josef
To je dost, žes zavolal

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 416 s.,
váz. 299 Kč
Vyzrálá prvotina autora osmdesátiletého, plného však života, bystrého
pozorovacího talentu i literárních
schopností zachycující osudy rodiny
Vojířovy od 1. světové války po 70.
léta 20. století.
ISBN 978-80-7557-026-0

EKMANOVÁ, Kerstin
Poslední pramen

Ze švéd. přel. J. Bojanovský,
Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 472 s.,
váz. 369 Kč
Ve světě zuří válka. Nevyhýbá se ani
obyvatelům vesnice Černá Voda,
ležící v drsném a chladném prostředí
severských hor. A právě Černá Voda
je místem, kde se prolínají osudy
hlavních hrdinů románu.
ISBN 978-80-243-7202-0

ERSKINOVÁ, Barbara
Žila jsem již před staletími

Z angl. přel. D. Zbavitel, G. Zbavitelová, Praha: Brána, 2016, 1. vyd.,
576 s., brož. 299 Kč
Novinářka Jo Cliffordová dostává za
úkol napsat sérii článků o metodě
návratů do minulosti – probuzení
vzpomínek na minulá zrození pomocí
hypnotického transu. Netuší, že tím
uvede do pohybu lavinu zážitků ze
své dřívější existence...
ISBN 978-80-7243-913-3

FERRANTE, Elena
Geniální přítelkyně. Díl první

Z ital. přel. A. Flemrová, Praha:
Prostor, 2016, 1. vyd., 304 s., brož.
347 Kč
První díl stejnojmenné tetralogie.
Neapolská periferní čtvrť Luzzatti,
50. léta minulého století. Elena už
jako stará žena vzpomíná na svůj
život, který byl, kam její paměť sahá,
vždycky ovlivňován silnou osobností
geniální Lily.
ISBN 978-80-7260-340-4

FOWLEROVÁ, Karen Joy
Čtenářský klub Jane Austenové
Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
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Jocelyn zbožňuje dohazování, ridgebacky, svou kamarádku Sylvii a romány
Jane Austenové. Aby Sylvii, která se
právě rozvádí, potěšila, rozhodne se založit Čtenářský klub Jane Austenové.
ISBN 978-80-259-0595-1

GESTHUYSENOVÁ, Anne
Georgette píše otci

Z něm. přel. P. Kultová, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 376 s., váz. 329 Kč
Nevšední rodinná historie propletená
s okázalým životem francouzské
malířky. Kniha je tak laskavá, smutná
a nevyzpytatelná jako život sám.
ISBN 978-80-7491-780-6

HANNAY, Barbara
Utajená léta

Ilustr. K. Klawiter. Z angl. přel. I. Čejková, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
408 s., váz. 329 Kč
Když Lucy Hunterová náhodně objeví plechovou krabici plnou starých
papírů, fotografií a dopisů, začíná
se víc dozvídat o životě dědečka
Harryho za 2. světové války.
ISBN 978-80-269-0496-0

JONASSON, Jonas
3 x Jonasson: Stoletý stařík +
Analfabetka + Zabiják Anders

Mladá Boleslav: Panteon, 2016, takto
1. vyd., 1134 s., váz. 999 Kč
Box tří knih: Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel, Analfabetka,
která uměla počítat, Zabiják Anders
a jeho přátelé.
ISBN 978-80-87697-57-3

KLEVISOVÁ, Michaela
Zlodějka příběhů

Praha: Motto, 2016, 2. vyd., 288 s.,
váz. 269 Kč
Šéfka televizního scenáristického
týmu Anna Valentová je výrazná
osobnost – lidé ji buď milují, nebo
nenávidí. Anna chce být ve všem
nejlepší, jenže teď se jí pracně vybudovaná pověst hroutí pod rukama...
ISBN 978-80-267-0756-1

LAURAIN, Antoine
Žena s červeným zápisníkem

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 269 Kč
Okouzlující a zamotaný příběh o tom,
jak zvědavost téměř nepozorovaně
promění pátrání po majitelce ukradené kabelky ve vášnivou lásku.
ISBN 978-80-7505-422-7

LINDGRENOVÁ, Minna
Babičky – box

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 912 s.,
váz. 790 Kč
Babičky jsou ďábelsky zábavnou
a napínavou trilogií o stáří, přátelství a životě v relativně normálním
domově důchodců.
ISBN 978-80-7505-488-3

LINDGRENOVÁ, Minna
Babičky: Den zkázy

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Rekonstrukce Podzimního háje skončila a jeho devadesátileté obyvatelky
se mohou nastěhovat zpět. Ale už je
nečeká to, na co byly zvyklé...
ISBN 978-80-7505-439-5

MAKISOVÁ, Eve
Čtení z kávové sedliny

Z angl. přel. E. Klimentová,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 230 s.,
váz. 279 Kč

Rodina kyperských přistěhovalců
se usídlila v britském Nottinghamu
a vede krámek s rychlým občerstvením na místním sídlišti. Život je
směsicí sladkých vzpomínek na rodný
ostrov a drsné reality všedních dnů.
ISBN 978-80-257-1943-5

MAŇÁK, Vratislav
Rubikova kostka. Stručné dějiny
uchavců

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 315 s.,
váz. 299 Kč
Mladý učitel Ondřej Šmíd přijíždí
do Plzně na oslavu dědečkových
osmdesátin. Očekává, že v bytě svých
rodičů najde idylu a ospalý klid, místo
toho se ale o slovo přihlásí tajnosti,
zamlčované křivdy a vzpomínky.
ISBN 978-80-7491-646-5

NESS, Patrick
My ostatní tu prostě žijem

Z angl. přel. J. Březovský, T. Nuckollsová, Praha: Slovart, 2016, 1. vyd.,
304 s., váz. 299 Kč
A co když nepatříš mezi vyvolený?
Mezi ty, co maj za úkol zlikvidovat
zombíky nebo bojovat s duchomorama? Co si počít, když jsi jako Mikey?
Kluk, kterej chce prostě jenom odmaturovat, užít si maturitní ples a pozvat
Hennu na rande?
ISBN 978-80-7529-251-3

QUICK, Amanda
Eclipse Bay – Úsvit

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
D. Čermáková, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Druhý díl dramatické trilogie nás
opět zavede do malebného městečka
Eclipse Bay, které je plné nenávisti tak
divoké a zuřivé jako drsné oregonské
pobřeží...
ISBN 978-80-269-0529-5

SIVEC, Tara
Maják v bouři

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. J. Stárková, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
368 s., váz. 299 Kč
Lucy a Fisher se seznámili v závěrečném ročníku střední školy týž den,
kdy se Fisher přihlásil k ozbrojené
složce námořnictva USA. Jedinými
absolutními hodnotami jeho života
jsou služba vlasti a oddaná láska
k Lucy.
ISBN 978-80-269-0481-6

SKOV, Leonora Christina
Ostrov bouří

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 279 Kč
Novinářka, parfumérka, autor
úspěšných detektivek a čtyři další
kreativní osobnosti využijí nabídky
pracovního pobytu na pustém dánském ostrově. Každý z nich má jiný
důvod, proč si odloučení přeje...
ISBN 978-80-7243-918-8

SLOVANOVÁ, Světlana
Kniha mládí. 1 + 1 = 5

Ilustr. B. Znojemská, A. Klímová,
Dobřejovice: Alfa-Omega, 2016,
Současná česká próza, č. 35, 1. vyd.,
304 s., váz. 390 Kč
Kniha je určena čtenářům od 15 let,
je nevhodná pro děti a mládež. Podle
autorky by však neměla od sexu
odradit, ale spíše pohladit a stanovit
sexu správnou a plnou hodnotu –
i přiřknout trochu neubližujícího
humoru.
ISBN 978-80-7389-169-5

bibliografie
STAVINOHA, Jan
Požehnaná léta

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 204 s.,
brož. 190 Kč
Román vypráví příběh Tomáše Severína. Pohledem malého kluka můžeme
nahlédnout do běžného života v dobách
českého stalinismu. Příběh začíná
v Praze v roce 1949 a končí likvidací
slavného pomníku Stalina na Letné.
ISBN 978-80-7492-265-7

ŠÁRKOVÁ, Danka
Světlo a tma

Brno: AMI Publishing, 2016, 1. vyd.,
208 s., váz. 259 Kč
Pepa pochází z malé moravské vesnice a chce mít hlavně klid. Jenže lidé
v jeho okolí mají úplně jiný názor.
Oba rodiče mu upřímně přejí, aby
jednou prožil jiný život než oni.
ISBN 978-80-905932-3-7

TAYLOR, C. L.
Nehoda

HOLDER, Nancy
Kráska a zvíře – Oheň na moři

Z angl. přel. O. Marek, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd., 304 s., váz. 329 Kč
Vincent a Catherine se po prožitých
strastech rozhodnou oslavit svůj sňatek
romantickým útěkem z města, daleko od
pracovního vypětí, rodiny a všeho ostatního, co by jim mohlo překážet v tom,
aby si naplno užili jeden druhého.
ISBN 978-80-269-0499-1

JEFFRIES, Sabrina
Studie svádění

Z angl. přel. D. Šimonová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Edwin Barlow, hrabě z Blakeborough, dostane na starost péči o bezpečnost Clarissy Lindseyové, přítelkyně jeho sestry a sestřenice jeho
nejlepšího přítele Warrena, který
musí odjet do Portugalska za Clarissiným bratrem. (Hříšní lidé 2)
ISBN 978-80-269-0472-4

Z angl. přel. Z. Pernicová, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 352 s.,
váz. 339 Kč
Zavírat oči před vlastní minulostí je
spolehlivý způsob, jak si zatemnit
budoucnost. Sue Jacksonová žila
v domnění, že má dokonalou rodinu.
Z omylu ji vyvede tragická událost:
dcera Charlotta vědomě vstoupí před
jedoucí autobus a skončí v kómatu.
ISBN 978-80-7498-181-4

KRATOCHVÍLOVÁ, Helena
Vítejte v klubu

WEISBERGER, Lauren
Bez pravidel

SCOTT, Kylie
Rockový polibek

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
L. a T. Havlíkovi, Praha: Baronet,
2016, 1. vyd., 400 s., váz. 349 Kč
Autorka knih Ďábel nosí Pradu, Pomsta nosí Pradu, Poslední noc v Chateau Marmont a dalších zasadila děj
svého nejnovějšího románu do světa
vrcholných tenisových soutěží.
ISBN 978-80-269-0502-8

rom ány
pro ž e ny
BEVERLEY, Jo
Ukradená nevěsta

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd., 248 s., váz. 279 Kč
Beth Hawleyová se vydává na zámek
lorda Wraybourna, aby pomohla mladé
lady Sophii Kyleové s přípravami na
svatbu. Okolnosti ji donutí cestovat do
cíle společně se dvěma dalšími lidmi...
ISBN 978-80-269-0469-4

CONTRERAS, Claire
Papírová srdce

Z angl. přel. Z. Ľalíková, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd., 384 s., váz. 349 Kč
Ztratil jsem ji. Ne, neztratil. Odehnal
jsem ji. Odjakživa byla moje nejlepší
kamarádka. Neměl jsem se do ní
zamilovat. Choval jsem se lehkovážně
a jí to zlomilo srdce. Myslel jsem, že
jsem se zachoval správně...
ISBN 978-80-269-0463-2

FIELDINGOVÁ, Helen
Dítě Bridget Jonesové

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 349 Kč
Trhlá a romantická Bridget je zpět!
Navíc už dospěla do věku, kdy má
poslední šanci otěhotnět. Stále si hlídá váhu, víno konzumuje s rozumem
a mezitím si klade tu nepříjemně
trapnou otázku: „Kdo je sakra otec?“
ISBN 978-80-7505-503-3

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 199 Kč
Evě se stalo to, co mnoha ženám
před ní – její manžel si našel milenku.
Klidně jí to oznámil a očekával, že
bude mít i nadále doma uklizeno,
vypráno a navařeno. K jeho velkému
šoku ale Eva požádala o rozvod...
ISBN 978-80-267-0753-0

Ilustr. K. Klawiter. Z angl. přel.
Z. L‘alíková, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
Měla to být záležitost na jednu noc…
Pozitivní. Dvě maličké čárky na těhotenském testu převrátí život Lizzy
Rollinsové vzhůru nohama...
ISBN 978-80-269-0490-8

VALPY, Fiona
Vánoce po francouzsku

Z angl. přel. Z. Selementová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 259 Kč
Evie kdysi Vánoce milovala, ale teď se
nemůže dočkat, aby se jich zbavila.
Úplně sama odjede na francouzský
venkov, aby zapomněla na nejhorší
ztrátu, která může ženu potkat...
ISBN 978-80-269-0493-9

roz h ovo ry
GLOS, Hynek; VIZINA, Petr
Stará garda

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 498 Kč
Třicet velkoformátových portrétů
umělců generací narozených před
rokem 1945 od fotografa H. Glose.
Třicítka rozhovorů s lidmi, kteří jsou
živou pamětí tuzemského vizuálního
umění, svědectví o umanutosti,
tvrdohlavosti i noblese.
ISBN 978-80-257-1881-0

PADEVĚT, Jiří; STANĚK,
Luděk
Pod tíhou historie

Praha: Vyšehrad, 2016, Rozhovory,
1. vyd., 168 s., váz. 248 Kč
Pro J. Padevěta je historie víc než jen
sled dat a událostí. Jeho historické
práce dokážou z na první pohled
banálního průsečíku míst a dat
extrahovat konkrétní lidské osudy,
často neveselé, někdy hrdinské.
ISBN 978-80-7429-751-9

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů
RYBÁŘ, Jan;
BERÁNEK, Josef
Deník venkovského faráře

Praha: Vyšehrad, 2016, Rozhovory,
1. vyd., 248 s., váz. 248 Kč
Nejsem žádný intelektuál, říká o sobě
P. Jan Rybář. Možná právě proto
vypráví o světlých i stinných stránkách života přímo a bez zbytečných
ohledů.
ISBN 978-80-7429-755-7

sci-fi; fantasy
AARONOVITCH, Ben
Šepot podzemí

Z angl. přel. M. Žáček, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 278 s., váz. 289 Kč
Tentokrát to začne mrtvým tělem na
stanici metra Baker Street, vším, co
zůstalo po americkém studentovi
Jamesi Gallagherovi. Jeho zámožná
a politicky vlivná rodina se chce
dostat hrůzné vraždě na kloub – s pomocí Petera Granta.
ISBN 978-80-257-1923-7

ADAMS, Douglas
Stopařův průvodce Galaxií 3

Z angl. přel. J. Hollanová, Praha: Argo,
2016, 5. vyd., 244 s., váz. 279 Kč
Třetí část pětidílné trilogie v ilustrovaném vydání.
ISBN 978-80-257-1937-4

ADAMS, Douglas;
GOSS, James
Doctor Who – Město smrti

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 316 s.,
váz. 298 Kč
Další dobrodružství pána času. Doktor vezme Romanu na výlet do Paříže, města milenců... Copak to může
dopadnout špatně?
ISBN 978-80-257-1957-2

BEZNOSKA, Jaroslav
Epos o panáčkovi

HLÁVKA, Jan
Bůh strachu

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 179 Kč
Když Prahou začnou kolovat části
tajemného magického artefaktu, křehká příměří jsou porušena
a začíná nelítostný boj. Felix Jonáš
se svým týmem ani tentokrát nemůže zůstat stranou, i kdyby chtěl
sebevíc.
ISBN 978-80-7557-019-2

KADLEČKOVÁ, Vilma
Mycelium V – Hlasy a hvězdy

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 456 s.,
brož. 389 Kč
To, co se vynořilo z vesmíru, už brzy
odřízne cestu všem Lodím – a od té
chvíle zůstane pravlast argenitu nepoznaná a nepoznatelná. Hrstka Pozemšťanů má poslední šanci, pokud ji
chce navštívit.
ISBN 978-80-257-1968-8

KEYES, Daniel
Růže pro Algernon

Z angl. přel. R. Podaný, Praha: Argo,
2016, 3. vyd., 252 s., váz. 269 Kč
Růže pro Algernon patří k nejinspirativnějším příběhům moderní
literatury. Už od roku 1959, kdy se
poprvé objevila jako krátká povídka
posléze odměněná cenou Hugo, nejvyšším čtenářským oceněním v rámci
fantastického žánru.
ISBN 978-80-257-1905-3

SCHWABOVÁ, V. E.
Temnější tvář magie

Z angl. přel. L. Houdek, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 344 s., váz. 348 Kč
Temnější tvář magie nese všechny
znaky klasické fantasy s pohlcující
zápletkou a výraznými, nezapomenutelnými hrdiny.
ISBN 978-80-257-1898-8

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 399 s.,
brož. 265 Kč
Pondělí většina lidí oprávněně
nenávidí. Tohle ale budou nenávidět
úplně všichni. Začíná den plný zločinu a násilí, na jehož konci bude prolita krev vinných i nevinných a duše
města bude navždy pošpiněna.
ISBN 978-80-7557-029-1

TOLKIEN, J. R. R.
Hobit aneb Cesta tam a zase
zpátky

CLARKE, Arthur C.
2001: Vesmírná odysea

WARD, J. R.
Bestie

Z angl. přel. V. Svoboda, Praha: Argo,
2016, 7. vyd., 261 s., váz. 298 Kč
Román vznikal souběžně se slavným
stejnojmenným snímkem S. Kubricka, jenž se stal na dlouhá léta
příslovečným etalonem filmové vědeckofantastické tvorby.
ISBN 978-80-257-1941-1

Darebáci

Edit. G. R. R. Martin, G. Dozois,
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 580 s.,
váz. 498 Kč
Jedenadvacet zcela nových povídek
od autorských hvězd vás potěší
i ohromí záludnými zvraty, dobrodružstvím i napětím.
ISBN 978-80-257-1906-0

HERBERT, Frank
Duna (dárkové vydání)

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. K. Blažek, J. Smékal, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 592 s., váz. 699 Kč
Ilustrované vydání kultovní sci-fi
ságy Duna.
ISBN 978-80-269-0517-2
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Z angl. přel. F. Vrba, Praha: Argo,
2016, 9. vyd., 152 s., brož. 238 Kč
Příběh o tom, kterak se Pytlík vydal za
dobrodružstvím a shledal, že náhle dělá
a říká naprosto neočekávané věci…
ISBN 978-80-257-1949-7

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
560 s., váz. 449 Kč
Rhage a Mary se vracejí v novém
románu o Bratrstvu černé dýky.
V Bratrstvu už nic není, jak bývalo.
Poté, co se podařilo vyhnout válce
s Temnými, se spojenecké vazby posunuly a vznikly hranice...
ISBN 978-80-269-0526-4

špio ná ž n í
rom ány
MacNEAL, Suzan Elia
Naděje Jeho Veličenstva

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 249 Kč
Maggie Hopeová, britská špionka
a brilantní matematička vychovaná
v Americe, se vrací ve 3. díle série
z dob 2. světové války. Tentokrát
musí v přestrojení proniknout do
nacistického Berlína a získat cenné
informace z nejvyšších míst.
ISBN 978-80-267-0749-3

th r i lle ry
CUSSLER, Clive
Hodina nula

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 329 Kč
Kurt Austin, ředitel NUMA, přijíždí
do Austrálie na konferenci. Shodou
okolností se však ocitne uprostřed
zběsilé honičky helikoptéry a motorového člunu, při které je zničena
část Opery v Sydney...
ISBN 978-80-264-1288-5

KHOURY, Raymond
Koncová hra

Z angl. přel. H. Pernicová, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 520 s.,
váz. 349 Kč
Uznávaný vědec Ralph Padley umírá
a ví, že už mu zbývá jen velmi málo
času na to, aby světu vyjevil pravdu.
Celé roky skrýval výsledky svého lékařského výzkumu, který byl zneužit
k velmi špinavým účelům...
ISBN 978-80-7498-183-8

PAZZULLO, Ralph;
MANN, Don
SEAL team six: Lov vlka

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Příslušník amerického námořnictva
Thomas Crocker odhaluje uprostřed
vyčerpávajícího výcviku důkazy
o existenci teroristické skupiny. Cesta
za ní vede ze svahů K2 přes evropská
města až na Střední východ.
ISBN 978-80-264-1310-3

PRESTON, Douglas; CHILD,
Lincoln
Za ledovou bariéru

Z angl. přel. J. Kordíková, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč
Kdykoli špičkový odborník a dobrodruh Gideon Crew přijme práci pro
firmu Efektivní odstranění technických
problémů, stojí před problémem, který by byl pro většinu lidí neřešitelný...
ISBN 978-80-7507-660-1

THILLIEZ, Franck
Syndrom E

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 384 s.,
váz. 349 Kč
Poručici Henebelleové z Lille zavolá
uprostřed noci jeden z jejích přátel
a prosí ji o pomoc. Po zhlédnutí
anonymního krátkého filmu z 50. let
oslepl. V jiné části Francie komisař
Sharko z Nanterre vyšetřuje pětinásobnou vraždu.
ISBN 978-80-7505-443-2

válečn é
rom ány
KESSLER, Leo
T-Force – Masakr v Métách

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. J. Lusk,
Praha: Baronet, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 259 Kč
Za 2 roky bojových zkušeností zadal
velitel 3. americké armády G. Patton své
speciální jednotce T-Force mnoho nesnadných úkolů. Ovšem jeho poslední
rozkazy jsou bezesporu ty nejobtížnější,
jaké jeho muži kdy obdrželi...
ISBN 978-80-269-0475-5

v z pom í n k y
HÄRTLING, Peter
Učit se žít. Vzpomínky

Z něm. přel. I. Fialová, Olomouc:

bibliografie
Univerzita Palackého, 2016, Poetica
Moraviae, 1. vyd., 396 s., váz.
Härtlingova kniha memoárů vyšla
v Německu v roce 2003 pod titulem
Leben lernen – Erinnerungen a její
překlad je jedním z vrcholů knižní
edice univerzitního Centra pro výzkum moravské německé literatury
Poetica Moraviae.
ISBN 978-80-244-4854-1

RICHER, Ginou
Edith Piaf, má přítelkyně

Z franc. přel. T. Kybal, Praha: Brána,
2016, 1. vyd., 192 s., váz. 279 Kč
Autorka prožila po boku největší
hvězdy francouzského šansonu, slavné
Edith Piaf, celá léta její největší slávy.
Přesto zůstávala diskrétně ve stínu
slavné zpěvačky a byla téměř neznámá.
ISBN 978-80-7243-923-2

literatura pro
děti a mládež
d e te k tivn í
př í b ě hy
BLYTONOVÁ, Enid
Tajemství pohřešovaného
muže (13)

Praha: Albatros, 2016, 2. vyd., 160 s.,
váz. 199 Kč
Pět pátračů má další práci. Musí
vypátrat, kde se skrývá uprchlý vězeň
se zjizvenou tváří! Že by byl na pouti?
Nebo na konferenci sběratelů a milovníků brouků, která se v Peterswoodu právě koná?
ISBN 978-80-00-04529-0

PROCHÁZKA, J. W.;
SMOLÍKOVÁ, Klára;
SVOBODA, V.
Tajná dvojka A + B – Zločin mezi
dinosaury
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
144 s., váz. 179 Kč
Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale ve třídě na sebe moc
neupozorňují. Potřebují vypadat
nenápadně. Jsou to totiž špičkoví
detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší zapeklité
záhady.
ISBN 978-80-253-2993-1

RYLANCE, Ulrike
Penny Vostrá – Nic není
nemožné

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
152 s., brož. 199 Kč
Penny je desetiletá holka, která má
tři velká přání (a asi milion malých):
1) Touží dostat psa. 2) Chce se stát
detektivem a řešit kriminální případy.
3) Ráda by se vykroutila z účasti na
oslavě namyšlené spolužačky Flory.
ISBN 978-80-253-2991-7

dobrodružství
DEFOE, Daniel
Robinson Crusoe

Ilustr. A. Born, Praha: XYZ, 2016,
1. vyd., 536 s., váz. 599 Kč
Na opuštěném ostrově v Atlantském
oceánu prožije Robinson téměř
třicet let a díky své vynalézavosti,
dovednostem a zručnosti si uhájí
holou existenci, ale navíc obstojí
ve zkoušce „rozumem obdařené
bytosti“.
ISBN 978-80-7505-492-0

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů
HUNTEROVÁ, Erin
Kočičí válečníci (2) – Oheň a led

Praha: Albatros, 2016, 2. vyd., 304 s.,
brož. 199 Kč
Druhý díl rozsáhlé ságy začíná v době bezlistí. Domácí mazlíček Zrzek dostává nové
jméno Ohnivous. Povýšil mezi válečníky,
ale respektuje ho velitelka a starší v klanu?
ISBN 978-80-00-04524-5

HUNTEROVÁ, Erin
Zákon smečky: Soumrak (1) –
Rozdělená smečka

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 199 Kč
Podaří se nové Alfě udržet tlupu pospolu, nebo se znovu rozdělí? Mladá
fenka Bouře celý svůj život usilovala
o řádné místo v divoké smečce. Nyní
se konečně cítí přijata, ale napětí
v tlupě znovu stoupá...
ISBN 978-80-00-04528-3

LADA, Josef
O chytré kmotře lišce

Praha: Albatros, 2016, 9. vyd., 92 s.,
váz. 189 Kč
V hájovně U Pěti buků se nevedlo
bystrému liščeti špatně. Od lidí se
naučilo mluvit, číst i psát. Ale když
vyrostlo, chtělo do světa. Tak liška
utekla a zabydlela se v blízkém lese.
ISBN 978-80-00-04536-8

MIŠKOVSKÝ, Jiří
Veselá strašidla

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
64 s., váz. 176 Kč
Pád starého domu probudil z letitého
spánku dvě malá strašidýlka – Mulínka
a Bodlibrka. Oba jsou veselí neposedové a protože mají rádi dobrodružství, čekají na ně v tom našem světě
mnohá tajemství a spousty legrace.
ISBN 978-80-88104-17-9

POLAN, Alex
Tajemný Meowth. Neoficiální
dobrodružství pro hráče Pokémon GO 2

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
112 s., brož. 169 Kč
Když se místní knihovnici ztratí kočka,
seberou Ethan, Devin, Carlo a Gianna
všechny své Poké Bally a vydávají se do
ulic na další detektivní dobrodružství.
ISBN 978-80-251-4846-4

SLEZÁKOVÁ, Marie
Fuk a Puk. Dobrodružství dvou
pavoučků
Ilustr. J. Quirk, Praha: Brána, 2016,
1. vyd., 96 s., váz. 279 Kč
Ve staré stodole žijí dva pavoučci.
Spřátelí se a zažijí spolu mnoho
dobrodružství.
ISBN 978-80-7243-921-8

ŠIANSKÁ, Dana
Dobrodružství začíná pod
hvězdami

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 179 Kč
V zasněženém lese najdou opuštěnou
dívenku. Nikdo se k ní nehlásí,
a ani ona netuší, jak se tam ocitla.
Silně podchlazenou ji odvezou do
nemocnice. Tam potkává Aleše,
s nímž začne podnikat výlety do snů...
ISBN 978-80-253-2995-5

h o ro ry
PRELLER, James;
BRUNO, Iacopo
Hororové příběhy 3: Dobrou
noc, zombie

Z angl. přel. Z. Hofmann, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 112 s., váz. 199 Kč
Vítejte. Posaďte se. A vůbec si nevšímejte potácejících se nemrtvých
venku. Budeme vám vyprávět
příběh... Hororová kniha je určena
čtenářům ve věku 9 až 13 let.
ISBN 978-80-7507-661-8

kom i k sy
ANDERSENOVÁ, Sarah
Dospělost je mýtus

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 199 Kč
Komiks pro všechny, kdo dokážou
proflákat víkendy na internetu, pro
které je držení se za ruce na ulici
s úchvatným klukem nesnesitelná
agónie, pro všechny, kdo sní o tom,
že celý den zůstanou doma a budou
se válet v pyžamu.
ISBN 978-80-7544-219-2

LOMOVÁ, Lucie
Anča a Pepík 1.

Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 299 Kč
Slavný český komiks pro děti v novém
moderním vydání.
ISBN 978-80-7252-613-0

LOMOVÁ, Lucie
Anča a Pepík 2.

Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Slavný český komiks pro děti v novém
moderním vydání.
ISBN 978-80-7252-614-7

Malý princ a planeta
Bamálií (23.)

Z franc. přel. V. Sysalová, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Planeta podivuhodných zpívajících
tvorů Bamálií, která je zdrojem
života i pro tři satelitní planety, je
v ohrožení. To samé platí bohužel
i pro Malého prince. Sotva s Liškou
přistanou, malý hrdina ztrácí paměť...
ISBN 978-80-204-2613-0

TOBIN, Paul; CHAN, Ron
Plants vs. Zombies – Box

le po r e l a
LADA, Josef
Ku-ku! Jen po mně vztáhněte
ruku!

Praha: Albatros, 2016, 9. vyd., 16 s.,
99 Kč
Veselé leporelo s lidovými říkadly
o koťatech, zajíčkovi, vodníkovi, zimě
nebo o houbách je dnes českou klasikou i nakladatelským evergreenem.
ISBN 978-80-00-04557-3

STACHO, Miro
Auta

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 12 s.,
89 Kč
Víte, jaká existují osobní auta? Vydejte se s naším leporelem po silnici
a poznejte, jak vypadá kabriolet, veterán, pick-up a spousta dalších aut.
ISBN 978-80-264-1294-6

po e z i e
FALTUS, Jiří
S papouškem na bidýlku

Ilustr. J. Faltus, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2016, Bibliofilie, č. 217,
1. vyd., 32 s., brož. 115 Kč
Útlá sbírka dětských veršů především
pro děti předškolního a raného
školního věku. Obsahuje krátké
vtipné básničky, jejichž motivem
jsou tentokrát zvířátka a jejich svět
i jejich drobné příhody. Podepsaný
grafický list.
ISBN 978-80-7389-184-8

po hád k y
ČECHOVÁ ŠIMKOVÁ, Hana
Pohádkové nápady pro malé
kutily a kuchtíky

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Pojďte, děti, společně s malou
Terezkou do pohádkového lesa za
skřítky, vílami, dráčky a zvířátky, seznamte se s jejich příběhy a pak spolu
s nimi a nějakým dospělým připravte
malé pohoštění či plno užitečných
věcí a dárečků!
ISBN 978-80-264-1306-6

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
256 s., brož. 499 Kč
Nate, Patrice, cvok Dave a rostliny
opakovaně čelí Zombossovi v čele
armády zombií. Podaří se jim
ochránit městečko před náporem
mozkuchtivých nepřátel?
ISBN 978-80-251-4839-6

ERBEN, K. J.;
NĚMCOVÁ, Božena
Pohádky

TOBIN, Paul; CHAN, Ron
Plants vs. Zombies – Garden
Warfare

HU, Barbora
Jogátky

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
80 s., brož. 199 Kč
Komiks podle oblíbené videohry
líčí příběh, který vyústil v Garden
Warfare 2! Jak začala Zombossifikace
městečka? Odkud se vzaly všechny ty
nové rostliny a zombie?
ISBN 978-80-251-4841-9

TOMAN, Vlastislav
Zlatá kniha komiksů Vlastislava
Tomana 2: Příběhy psané
střelným prachem

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 499 Kč
Petronely, táborské píšťaly, hákovnice… Jak vypadaly první palné zbraně
a jak se vlastně přišlo na to, že se
prach dá využít ke střelbě?
ISBN 978-80-7505-445-6
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Ilustr. J. Lada, Praha: Albatros, 2016,
5. vyd., 112 s., váz. 229 Kč
Výbor českých klasických pohádek
našich největších pohádkářů.
ISBN 978-80-00-04556-6

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 229 Kč
Jóga je starý filozofický systém pocházející z Indie. Prastará moudrost
a odkaz cizích kultur jsou aktuální
i v dnešní uspěchané době. Jógátky –
pohádky na motivy eticko-morálního
základu jógy – jsou určeny hloubavým rodičům a jejich dětem.
ISBN 978-80-253-2987-0

KŘESŤANOVÁ, Lucie
Zachumlané pohádky

Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána,
2016, 1. vyd., 104 s., váz. 299 Kč
Víte, co se stane, když křižovatku řídí
věčně ospalý semafor? Nebo na co jezdí autíčko z lesa Šiškovce a kam zmizel
dráček, který před princem utekl z pohádky? Sedm pohádek na dobrou noc.
ISBN 978-80-7243-900-3

LINHART, Oto
Princ Jůtůber

Ilustr. J. Petrová, Praha: Akropolis,
2016, 1. vyd., 48 s., váz. 178 Kč
Knížka s humorem hledá to, co se často
z pohádek vytrácí, neměnné hodnoty
jako jsou čest, věrnost a odvaha. Sem
tam se přitom objeví i internetový princ,
princezna a kouzelné předměty.
ISBN 978-80-7304-201-1

NĚMCOVÁ, Božena
Čert a Káča

Ilustr. H. Zmatlíková, Praha: Artur,
2016, 1. vyd., 32 s., váz. 110 Kč
Kdo by neznal prostořekou Káču,
která se nebojí ani čerta. Oblíbená
pohádka B. Němcové vychází s ilustracemi H. Zmatlíkové.
ISBN 978-80-7483-052-5

RADOMĚŘSKÁ, Terezie
Vánoce pro kočku. 23 adventních
pohádek a jeden opravdový příběh

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 136 s., váz. 229 Kč
Tři děti staví s tatínkem po celý prosinec
betlém, každý večer kousek – oblohu,
figurku, hvězdu. A každý večer jim pak
betlémská Kočka vypráví jeden příběh.
ISBN 978-80-7485-105-6

S pohádkou do světa

Ilustr. D. Benešová, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 104 s., váz. 299 Kč
Přinášíme výběr těch nejkrásnějších
pohádek, které vás zanesou do všech
koutů světa.
ISBN 978-80-00-04449-1

VALENTA, Milan
Poťouchlé pohádky aneb Co čert
nechtěl... ale chtěl

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 349 Kč
Čertovské pohádky z hanácké metropole – Olomouce.
ISBN 978-80-00-04531-3

po pul ár n ě
naučná
BOUCHER, Francoize
Kniha, co tě naučí milovat knihy

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
112 s., brož. 179 Kč
Spousta skvělých, případně naprosto
šílených důvodů, jak zhltat co nejvíce
knih, aniž by člověk přibral.
ISBN 978-80-253-2988-7

FUČÍKOVÁ, Renáta
Shakespeare. Průvodce Shakespearovou dobou a dílem pro
starší děti

Ilustr. R. Fučíková, Praha: Vyšehrad,
2016, Největší dramatici, 1. vyd.,
208 s., váz. 398 Kč
Kniha věnovaná dílu W. Shakespeara
představí v chronologickém pořadí
12 jeho dramat a přiblíží i jejich inspirační zdroje i okolnosti jejich vzniku.
ISBN 978-80-7429-740-3

HIBBERT, Clare
Vykopej si mamuta. Sestav si
kostru!

Z angl. přel. J. Kordíková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 8 s.,
váz. 249 Kč
V knize poznáte, jak vypadá práce
paleontologa v terénu i v laboratoři,
projdete s ním celé dobrodružství od
objevení prvních fosilních nálezů až
po vystavení exponátů v muzeu.
ISBN 978-80-204-4078-5

bibliografie
HIBBERT, Clare
Vykopej si šavlozubého tygra.
Sestav si kostru!

Z angl. přel. J. Kordíková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 8 s.,
váz. 249 Kč
V knize poznáte, jak vypadá práce
paleontologa v terénu i v laboratoři,
projdete s ním celé dobrodružství od
objevení prvních fosilních nálezů až
po vystavení exponátů v muzeu.
ISBN 978-80-204-4079-2

CHAJDA, Radek
Poznej své smysly

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 104 s.,
brož. 169 Kč
Myslíte si, že dobře znáte svoje
smysly? Ověřte si svoje znalosti
v knize plné zajímavých informací,
zábavných experimentů a luštění
pro děti.
ISBN 978-80-266-1050-2

LOCK, Deborah
Piráti

Praha: Fragment, 2016, 2. vyd., 56 s.,
váz. 199 Kč
Všichni na palubu! Vytáhni pirátskou
vlajku na stožár a vypluj s námi na
dobrodružnou výpravu za piráty
a bukanýry. Zjisti, kdo byli piráti,
jak jejich řemeslo vzniklo a jakými
pravidly se řídili.
ISBN 978-80-253-2992-4

MENNENOVÁ, Patricia
Vše o stavbě

Praha: Albatros, 2016, Už vím proč?,
1. vyd., 16 s., kroužk., 269 Kč
Tentokrát se vypravíte s dětmi na stavbu, kde žádný úraz nehrozí. Naleznete
odpovědi na všetečné dětské otázky
a ještě se společně pobavíte!
ISBN 978-80-00-04402-6

PALMER, Douglas
Dinosauři pod lupou. Prohlédněte si zblízka neobyčejný svět
pravěku
Z angl. přel. H. Kholová, Praha: Junior, 2016, 1. vyd., 30 s., váz. 299 Kč
Prozkoumejte ztracený svět vymřelých živočichů. Použijte přiloženou
lupu, abyste si zvětšili nevšední
výjevy a neuvěřitelné tvory z dávné
minulosti.
ISBN 978-80-7267-425-1

ŠMIKMÁTOROVÁ, Pavla
Vylušti zakrátko, jak žije zvířátko

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 72 s.,
brož. 199 Kč
Myslíte si o sobě, že vám to pálí? Rádi
s tužkou v ruce řešíte složité rébusy,
záhadné šifry a zapeklité křížovky?
Pak je tento pracovní sešit určen
právě pro vás.
ISBN 978-80-264-1308-0

ŠTĚPÁNEK, Vít
Můj první atlas Evropy aneb
Putování Vítka a Štěpánky

Ilustr. A. Moravcová, Praha: Slovart,
2016, 1. vyd., 80 s., váz. 249 Kč
Pokračování mezi dětmi i rodiči populárního dětského atlasu s názvem
Můj první atlas České republiky
přináší dětem základní vědomosti
o všech evropských státech.
ISBN 978-80-7529-295-7

VAŠKOVÁ, Svatava
Vánoční kuchařka pro kluky
a holky

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

Jednoduché recepty nejen na nejoblíbenější vánoční cukroví či jedlé dárky,
ale i na netradiční pohoštění pro
čerty a anděly.
ISBN 978-80-253-2998-6

ZOMMER, Yuval
Velká kniha drobné havěti

Z angl. přel. T. Kapic, Praha: Slovart,
2016, 1. vyd., 64 s., váz. 299 Kč
Jak rychle se pohybuje hlemýžď?
Bojí se brouci tmy? Proč chodí
mravenci v zástupu? Na tyto
i mnohé další otázky odpovídá
tahle malá velká kniha pro malé
i větší čtenáře.
ISBN 978-80-7529-217-9

pro dě ti
BEŠŤÁKOVÁ, Eva
Oslík Šedé kopýtko

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 199 Kč
Oslík Šedé kopýtko žije u lakomého
sedláka, který ho jen dře a nechová
se k němu hezky. Když jednoho
večera oslík uteče a potká hodného
kouzelníka Matyáše, putují od té
chvíle společně.
ISBN 978-80-00-04525-2

BRAUNOVÁ, Petra
Ztraceni v čase

Praha: Albatros, 2016, 3. vyd., 136 s.,
váz. 199 Kč
Martin tráví léto u babičky na vsi. Babička mu vypráví o svém malém bratrovi,
který byl stejný rošťák jako on a kterého
v Martinově věku zabil blesk...
ISBN 978-80-00-04537-5

BŘEZINOVÁ, Ivona
Deník vodnice Puškvory

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 249 Kč
Víte, že si vodnické holky píší deník?
Zrovna třeba vodnice Puškvora.
Bydlí s rodiči, starší sestrou Dušanou
a mladším bráškou Bláťuldou v rybníce jménem Žabakor. V září ji čeká
přestup do lidské školy.
ISBN 978-80-00-04523-8

BŘEZINOVÁ, Ivona
Kluk a pes

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 60 s.,
váz. 189 Kč
Ahoj, já jsem Julin! Jsem třeťák, je
září a právě mi začíná škola. Ahoj,
já jsem César! Jsem prvňák, je září
a právě mi začíná škola. Jsme nejlepší
přátelé a společně zvládneme úplně
všechno!
ISBN 978-80-00-04530-6

BŘEZINOVÁ, Ivona
Emánek má nápady

Ilustr. H. Zmatlíková, Praha: Artur,
2016, 1. vyd., 104 s., váz. 249 Kč
Malý Matyáš neví, jak přesně vypadá
veverka. Nakreslil ji s puntíky, ale
to se jeho tatínkovi vůbec nelíbilo.
A hlavně by se to nelíbilo Matyášově
pradědečkovi Emanovi.
ISBN 978-80-7483-048-8

CIPROVÁ, Oldřiška
Netahej vlka za ocas

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Milé děti, slyšíte někdy od dospělých
přísloví nebo přirovnání ke zvířátkům
a nevíte tak úplně, co to vlastně znamená? V této knize vám to některá
zvířátka prozradí.
ISBN 978-80-264-1307-3

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů
DUDEK, Oldřich
Pohádky a hrátky

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 249 Kč
Kniha veselých pohádek, vtipných
rébusů a hádanek je zábavou jak
pro děti, tak pro jejich rodiče, opatrovníky a vůbec čtenáře, kteří chtějí
vtipem poškádlit své mozkové závity.
ISBN 978-80-7243-920-1

IBBY. PDF verze ke stažení na:
www.nejlepsiknihydetem.cz
ISBN 978-80-905680-6-8

JAMESOVÁ, Bethan; KÁLLAI
NAGYOVÁ, Krisztina
Bůh stvořil i mě
Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 22 s.,
váz. 199 Kč
Bůh stvořil malá i velká zvířata a lidi
všech podob i barev... a stvořil
také mě! Knížka o Božím stvoření
s vloženým zrcátkem a pestrobarevnými zvířátky.
ISBN 978-80-7195-888-8

KOUKALOVÁ ULIČNÁ, Irena
Tvořivý adventní kalendář
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 369 Kč
24 dnů, 24 témat, spousta úkolů,
omalovánek, tvoření a zajímavostí.
Tipy, kam vyrazit na výlet, jak potěšit
své nejbližší, tradiční i originální
vánoční aktivity.
ISBN 978-80-264-1297-7

KRČEK, Josef
Naše ukolébavky

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 249 Kč
Nejkrásnější české a moravské ukolébavky doplněné jednoduchým
notovým zápisem a něžnými ilustracemi.
ISBN 978-80-00-04527-6

MAĎA, Kateřina
Proč se říká...?

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
48 s., váz. 156 Kč
Knížka si klade za úkol nejen probudit dětskou zvědavost a představivost, ale zároveň se vrátit
k českým kořenům a přiblížit význam
krásných českých přísloví.
ISBN 978-80-88104-19-3

MOOSTOVÁ, Nele
Havran Nezbeda – Je těžké
nezlobit!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 149 Kč
Tenhle malý havran je pěkný vykuk.
Říká, že být hodný a nezlobit přeci
dokáže každý. On chce být ale jiný.
Chce zkrátka zlobit. A tak zlobí. Blíží se
však jeho narozeniny a pokud nezlepší
své chování, nedostane žádný dárek.
ISBN 978-80-253-2994-8

Nejlepší knihy dětem. Výběr
z českých knih pro děti a mládež
2015/2016

Edit. J. Čeňková, P. Matoušek, Praha:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 2016, 1. vyd., 32 s., brož.
Katalog s výběrem z českých knih
pro děti a mládež 2015/2016 vydal
SČKN ve spolupráci s Českou sekcí
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PESCHKE, Marci
Nejkrásnější výtvarné nápady
pro dívky

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 249 Kč
Ahoj. Jsem Káťa Líbezná a moc ráda
něco vytvářím. Jestli tě taky baví hraní
s papírem, látkou i korálky, prozradím ti svoje bezva tipy.
ISBN 978-80-264-1291-5

FOJTOVÁ, Eliška
Tajemství staré pumpy

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 189 Kč
Markétce se splní sen. Dostane nový
domov. Doposud žila v dětském
domově a teď má konečně rodiče,
staršího bratra i babičku. Co chtít víc?
ISBN 978-80-00-04535-1

pro d ívk y

WILSONOVÁ, Jacqueline
Život není kabaret
ROSENOVÁ, Lucy
Mimoni – Ať žije král Bob!

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 149 Kč
Od počátku věků Mimoni na naší
planetě pátrají po tom největším padouchovi, aby mu mohli sloužit. Když
ale Scarlet Odkráglová vyšle trojici
Mimoňů, aby ukradli královniny
korunovační klenoty, Bob to zpacká…
a stane se novým králem Anglie!
ISBN 978-80-264-1272-4

Ilustr. N. Sharratt. Z angl. přel. D. Feltová, Praha: BB/art, 2016, 1. vyd.,
336 s., váz. 269 Kč
Hetty Featherová začíná novou kapitolu svého životního příběhu. Poté,
co se svou milovanou kamarádkou
Elvírou uprchla z Tanglefieldova
pojízdného cirkusu, snaží se uchytit
jako estrádní umělkyně velkolepého
kabaretu Cavalcade.
ISBN 978-80-7507-644-1

pro m l ád e ž

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de
Malý princ – Malá obrazová kniha

ASHER, Jay
Vánoční zázrak

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de
Malý princ. Klenot skrytý přes
padesát let!

HARRISOVÁ, Rachel
Historie nás dvou

Praha: Albatros, 2016, 3. vyd., 60 s.,
váz. 599 Kč
Malý princ byl napsán a vydán za
války, kniha vyšla už v prvním vydání
s jednoduchými a křehkými ilustracemi autora textu, v této podobě je
známá dodnes. Patří k 50 nejprodávanějším knihám na světě.
ISBN 978-80-00-04369-2

Z franc. přel. Z. Stavinohová, Praha:
Práh, 2016, takto 1. vyd., 56 s.,
váz. 499 Kč
Speciální rukou psané a ilustrované
vydání. Doma knihy neměli. Když v sedmnácti dostala výtisk Malého prince,
příběh ji natolik uchvátil, že si jej začala přepisovat a sama ilustrovat. Tak
vznikl unikátní umělecký artefakt.
ISBN 978-80-7252-659-8

TREY, King
Mimoni – Kdo hledá najde!

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 179 Kč
Mimoni jsou všude! Když ale zrovna
nějakého potřebuješ, nemůžeš ho
najít. Nebo ano? Hledej Mimoně, padouchy, legrácky a spoustu dalšího!
ISBN 978-80-264-1290-8

VAJSEJTLOVÁ, Barbora
Vánoce za dveřmi

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 199 Kč
Zkraťte si čekání na Vánoce spolu
s Jendou a Terezkou! Dozvíte se, jak
pekli perníčky, jak bobovali, jak k nim
přišel Mikuláš, jak se vypravili na
vánoční trhy, jak psali Ježíškovi, jak šli
na jmelí, jak bruslili…
ISBN 978-80-00-04526-9

WIMMER, Elfriede
Pohodář Tom a já

Ilustr. A. Žabková. Z něm. přel.
M. Škultéty, Praha: Portál, 2016,
1. vyd., 120 s., váz. 199 Kč
Čtivá, zábavná knížka popisuje s vtipem,
nadhledem, ale zároveň s porozuměním každodenní sny, problémy a citové
zmatky obyčejného dvanáctiletého kluka.
ISBN 978-80-262-1124-2

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 249 Kč
Sierra vede dva životy. Jeden
v Oregonu, kde její rodina vlastní farmu vánočních stromků. A druhý v Kalifornii, kde před Vánocemi stromky
prodávají. A opustit jeden vždy znamená, že jí schází ten druhý.
ISBN 978-80-7544-226-0

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Jeden školní úkol. Jedna druhá
šance na lásku. A kluk, co se snaží
znovu získat srdce dívky, kterou
miluje. – Justin má tajemství.
Miluje dívku, které zlomil srdce,
a postaral se o to, aby mu už nikdy
neodpustila.
ISBN 978-80-7544-225-3

Já, JůTuber 1–3. Box

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 432 s.,
váz. 848 Kč
Všechny informace o JůTuberech,
internetových videích a YouTube
konečně pohromadě! Poznej nejznámější české JůTubery, přečti si příběh
Manuela Středy a získej tipy, jak natáčet videa, která jinde nenajdeš.
ISBN 978-80-7544-224-6

Já, JůTuber 3

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 349 Kč
Poznej další jůtuberské hvězdy!
Už potřetí tě zavedeme do světa
internetových videí! Co je Vadakův
životní sen? Kdy dostala první pusu
Míša z kanálu Stylewithme? S kým by
jednou rád natáčel DenisTV?
ISBN 978-80-7544-214-7

KEILOVÁ, Melissa
Kráska a geek

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 296
s., brož. 269 Kč
Sam Kinnison je geek. Má svoje hororové filmy, potrhlé kámoše a World of
Warcraft. Pokud se u jeho dveří neobjeví samotná princezna Leia, nepovažuje za nutné existenci ženského pohlaví
jakkoliv řešit. Pak ale potká Camillu...
ISBN 978-80-253-2989-4

bibliografie
pro
př e dško l ák y
KÜHNE-ZÜRNOVÁ, Dorothee
Havran Nezbeda – Na statku

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 32 s.,
brož. 99 Kč
Učení hrou s havranem Nezbedou
pro malé předškoláky! Aktivity zaměřené na rozvoj základních dovedností, s důrazem na udržení pozornosti
a soustředění. Zábavná cvičení a hry
doplněné vtipnými ilustracemi.
ISBN 978-80-253-2996-2

pro začínající
čtenáře
SHEALY, Dennis R.
Tajný život mazlíčků: První čtení
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 199 Kč
Copak asi dělají vaši mazlíčci, když
nejste právě doma? Páchají nejrůznější vylomeniny!
ISBN 978-80-264-1292-2

př í b ě hy
CALLAGHAN, Chris
Velké čokoládové spiknutí

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
248 s., váz. 249 Kč
Začala se ztrácet čokoláda. Jsou
toho plné noviny i televize. Mluví
se o konci čokolády – navěky! Želinka a její babička jsou v šoku. Bez
čokoládových tyčinek si nedokážou
představit svůj život, a tak se pouští
do pátrání.
ISBN 978-80-253-2999-3

GRÜN, Anselm;
FERRI, Giuliano
Vánoční příběh

Ilustr. G. Ferri, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, 2. vyd.,
32 s., váz. 199 Kč
A. Grün živým a neotřelým způsobem
vypráví příběh všech příběhů: Ježíšovy Vánoce. Drží se přitom podání
evangelistů Marka a Lukáše.
ISBN 978-80-7195-917-5

NORTONOVÁ, Sheila
Oliver – kocour, který zachránil
Vánoce

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
296 s., váz. 299 Kč
Kocourek Oliver jen výjimečně opouští svůj domov v hostinci Myslivna.
Když ale hospodu zničí požár, zůstane
bez střechy nad hlavou. Přátelskému
kocourkovi se naštěstí podaří brzy
najít ve vesnici nový domov.
ISBN 978-80-253-2990-0

RENČ, Ivan
Kytice z královské zahrady

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 3. vyd., 96 s.,
váz. 269 Kč
Kniha vypráví o několika hrdinech našeho národa. Neproslavili se většinou
na válečném poli, ale v hrdinském
boji o víru a lásku.
ISBN 978-80-7195-970-0

sci-fi; fantasy
BOORMANOVÁ, Kate A.
Temná tání

Z angl. přel. M. Polochová, Brno:
Host, 2016, Smrtná zima, 1. vyd.,
368 s., váz. 299 Kč

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů
Druhý díl fantasy trilogie Smrtná
zima. Rada padla. Přišlo tání. Svět
za hradbami pevnosti čeká. Po
pádu rady může Emmeline konečně
následovat své sny a vydat se spolu
s Matisou a milovaným Kanem za
svobodou – a do neznáma.
ISBN 978-80-7491-784-4

Emily Jonesová a její přátelé se vydali
do Raganina Temného hradu, aby
zachránili dračí královnu. Postav ministavebnici s malou myškou a pak se
připrav na velké dobrodružství.
ISBN 978-80-251-4831-0

CLAEROVÁ, Cassandra
Kdo je kdo ve světě stínů

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč
Když zlý džin Nadakhan, který překroutí každé přání, a jeho družina
Pirátů nebes napadnou svět Ninjago,
mohou se mu postavit jedině Mistři
Spinjitzu!
ISBN 978-80-251-4830-3

Ilustr. C. Jeanová. Z angl. přel.
E. Maršíková, Praha: Slovart, 2016,
1. vyd., 206 s., váz. 349 Kč
Kniha, doprovázená kolekcí kreseb
C. Jeanové, inspirovaných viktoriánskou květomluvou, představuje postavy ze sérií Nástroje smrti, Pekelné
stroje, Akademie lovců stínů, Temné
lsti a dalších.
ISBN 978-80-7529-255-1

GALÁNOVÁ, Ana
Dračí srdce 7: Úkol pro Mondraga
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 199 Kč
Vše jde od desíti k pěti. Kale je
zavřený doma na hradě a právě
této noci by se měl vydat se svými
kamarády do Mlžného lesa se šesti
semínky. Ale jak jen získá šesté semínko, když nemůže z hradu odejít?
ISBN 978-80-264-1289-2

GREY, Jacob
Černý roj útočí

Z angl. přel. D. Streublová, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 247 s., váz. 279 Kč
Ze stínů se vynořil nový padouch.
Druhý díl trilogie Feralové. Zlověstný
Mistr Snovač byl poražen a Blackstone zachráněn. Nová hrozba však na
sebe nenechá dlouho čekat... Pro
čtenáře od 10 let.
ISBN 978-80-7491-786-8

KAFMANOVÁ, Amie
Illuminae

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 608 s.,
váz. 369 Kč
Píše se rok 2575 a dvě znepřátelené
korporace jsou ve válce kvůli planetě,
která je stěží něčím víc než obřím
kusem kamene pokrytým ledem.
Obyvatele o útoku nikdo nevaroval,
nikomu na nich nezáleží...
ISBN 978-80-7544-223-9

KID, Cube
Deník malého Minecrafťáka

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
304 s., brož. 299 Kč
Jmenuji se Minus. Je mi dvanáct a píšu
si deník. Jo a žiju v Minecraftu. Stejně
jako všichni ostatní od nás se mám stát
farmářem. Já chci ale něco jiného!
ISBN 978-80-251-4837-2

LARSSONOVÁ, Asa;
KORSELLOVÁ, Ingela
PAX – Postrach jezera

Ilustr. H. Jonsson. Z angl. přel.
M. Voslářová, Brno: Host, 2016,
PAX, 1. vyd., 199 s., váz. 249 Kč
Šestý díl série PAX pro mladé
čtenáře. Strach je nejhorší vězení.
Během sportovního dne na zamrzlém jezeře Mälaren se stane
něco strašného. Alrik se propadne
pod led! Iris tvrdí, že za to může
vodník...
ISBN 978-80-7491-789-9

LEGO® ELVES Pomsta elfí
čarodějnice

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč

LEGO® NINJAGO Nebezpečný
džin

LEGO® Star Wars – Najdi
vesmírné hrdiny

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
24 s., brož. 269 Kč
Ajééje! Ti nejdůležitější hrdinové
galaxie se ztratili! Přidáš se k C-3PO
a R2-D2 na jejich velkolepé misi a pomůžeš jim je najít, než temná strana
Síly převezme moc?
ISBN 978-80-251-4829-7

LEGO® Star Wars – Síla Sithů

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 249 Kč
Převzít kontrolu nad celou galaxií
není zrovna lehký úkol. A to ani
pro super silné stoupence temné
strany Síly.
ISBN 978-80-251-4845-7

LEGO® Star Wars 500 znovupoužitelných samolepek

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
80 s., váz. 269 Kč
Vítej ve fascinujícím světě LEGO®
Star Wars™! Tahle suprová knížka
aktivit je plná obrázků, které si můžeš
vybarvit, úkolů, které můžeš plnit,
a obsahuje také 500 samolepek na
více použití.
ISBN 978-80-251-4825-9

LOWRYOVÁ, Lois
Hledání modré

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 233 Kč
Představte si, že žijete ve světě,
v němž je všeho takový nedostatek, že chcete-li přežít, musíte být
silný a zdravý, bezohledný a drsný.
A máte-li tělesnou vadu nebo jste
nemocní, pak jsou vaše dny sečteny...
ISBN 978-80-257-1927-5

MAASOVÁ, Sarah J.
Královna stínů

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 656 s.,
brož. 299 Kč
Ztratila všechny, které milovala. Celaena Sardothien se vrací zpátky do
říše a jediné, po čem touží, je pomsta.
Brzy si ovšem uvědomí, že ve hře je
mnohem víc – musí osvobodit prince
Doriana...
ISBN 978-80-7544-218-5

MAGUIRE, Gregory
Po Alence. Pokračování slavné
Alenky v říši divů

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 352 s.,
váz. 349 Kč
Fantaskní román, ve kterém autor
zaměřuje svoji představivost na podsvětí, podzemí a podezdívky – a také
na porozumění starému i novému.
Nabízí nám invenčně pootočenou variantu světově proslulého Carrollova
příběhu.
ISBN 978-80-7505-505-7
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MEAD, Richelle
Třpytný dvůr

Z angl. přel. J. Netolička, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 480 s.,
brož. 299 Kč
Třpytný dvůr: škola a zároveň
výnosný podnik. Přicházejí sem
chudé dívky z celého Osfridu, aby se
zdokonalily ve finesách společenského chování. Jedině tak budou moci
uzavřít sňatek s bohatým a mocným
mužem z Adorie, Nového světa.
ISBN 978-80-7498-177-7

Mia a já: Lyriino tajemství

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 149 Kč
Vydej se s Miou do říše elfů a jednorožců potřetí! Mia je znovu povolána
do Centopie a tentokrát ji tam čeká
velké překvapení. Jednorožec Lyrie
čeká malého jednorožce.
ISBN 978-80-7544-215-4

Mia a já: Malý jednorožec

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 149 Kč
Vydej se s Miou do říše elfů a jednorožců počtvrté! Malý jednorožec
Onchao už je na světě a Mia a její
přátelé se o něj starají, protože jeho
maminka Lyrie byla unesena zlou
Pantheou.
ISBN 978-80-7544-217-8

MORGAN, Winter
Výprava za diamantovým mečem – Box. Neoficiální hráčovo
dobrodružství (box 1–6)

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
720 s., brož. 790 Kč
Steve žije svůj poklidný život na farmě. Všechno, co potřebuje k přežití
ve světě Minecraftu, je postel, malý
dům a jídlo. Jedné noci ale poklidnou
idylku naruší útok zombií, které
pokoušou a nakazí místního kováře...
ISBN 978-80-251-4842-6

REVENSONOVÁ, Jody
Harry Potter – Panoptikum
postav

Z angl. přel. M. Talián, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 799 Kč
Třetí ze série knih o světě filmů
o Harrym Potterovi, která je jakousi
encyklopedií postav potterovského světa.
ISBN 978-80-7529-296-4

RIORDAN, Rick
Apollónův pád – Utajené
Orákulum

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
360 s., váz. 399 Kč
Jak nejlíp potrestat boha? Tím, že
z něj uděláte smrtelníka! Přesně tak
dopadl bůh slunce Apollón. Z nesmrtelného boha je šestnáctiletý
kluk. Bez božských schopností a se
spoustou nepřátel za zády...
ISBN 978-80-253-2986-3

SEGEL, Jason;
MILLEROVÁ, Kirsten
Noční můry! Spánkový elixír

Z angl. přel. D. Chodilová, Praha:
XYZ, 2016, 1. vyd., 376 s.,
váz. 329 Kč
Charlie Laird žije snový život. Bydlí
v tajemném zámečku s bránou do
podsvěta, plného přátelských nočních
můr. A navíc mu právě začínají letní
prázdniny. Jenomže se nemůže zbavit
pocitu, že se děje něco divného...
ISBN 978-80-7505-423-4

Star Wars: Planety, místa a bitvy

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 590 Kč
Průvodce předalekou galaxií…
Kompletní encyklopedie planet, měst
a bitev galaxie Star Wars, aktualizovaná
o zbrusu nové materiály z filmu Star
Wars: Síla se probouzí.
ISBN 978-80-264-1296-0

STEWNEROVÁ, Tanya
Alea – dívka moře: Barevné vody
Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
304 s., váz. 299 Kč
Alea už konečně ví, proč se celý život
cítila tak jiná. Narodila se v moři,
stejně jako její matka, jejíž záhadné
zmizení ji stále trápí. Nevyřešených
otázek je však víc...
ISBN 978-80-253-2985-6

YEEOVÁ, Lisa
Wonder Woman a Super Hero
High

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 249 Kč
Náctiletá Wonder Woman „Wondy“
je bojovnice a současně princezna,
která nikdy neopustila Rajský ostrov,
na němž vyrostla. Ale protože se chce
stát superhrdinkou, přihlásí se na
Super Hero High...
ISBN 978-80-7544-216-1

th r i lle ry
ARMENTROUT, Jennifer
Seznam mrtvých

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. R. Heitelová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
344 s., váz. 329 Kč
Napínavý thriller pro mládež protnutý romancí, něco jako filmový Vřískot
namíchaný s autorčiným románem
Neohlížej se.
ISBN 978-80-269-0520-2

v ysokoškolská
skripta; učebnice
fyzika
BLAHOVEC, Jiří; PETRŮ,
Jan; SEDLÁČEK, Jan
Kapesní fyzika pro inženýry

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 41 s., váz. 60 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2675-0

ŠLÉGR, Vladimír;
NEUBERGER, Pavel
Kinematika s příklady od A do Z
Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 97 s., váz. 139 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2669-9

f y z io log i e
ROKYTA, Richard a kol.
Fyziologie

Praha: Galén, 2016, 3. vyd., 434 s.,
brož. 500 Kč
Učebnice je určena medikům, ale je
vhodná také pro bakalářské studium
ošetřovatelství a pro přírodovědné,
pedagogické a tělovýchovné obory.
ISBN 978-80-7492-238-1

m ate m ati k a
COUFALOVÁ, Jana
Matematika s didaktikou pro
1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ

bibliografie
Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
5. vyd., 87 s., váz. 88 Kč
Publikace je určena zejména budoucím (i současným) učitelům
matematiky. Seznamuje čtenáře
s přirozenými čísly a jejich výukou na
1. stupni ZŠ.
ISBN 978-80-261-0649-4

pe dag o g i k a;
d idak ti k a
HONZÍKOVÁ, Jarmila;
HOLEČEK, Václav;
FEIFERLÍKOVÁ, Romana
a kol.
Tvořivé postupy při formování
didaktik oborů na FPE ZČU
v Plzni

Edit. J. Honzíková, J. Bezděk, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 195 s., váz.
Publikace odráží snahy pedagogů
Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
tvořivě rozvíjet své didaktické znalosti a dovednosti a též seznámit se
svými nově nabytými zkušenostmi
odbornou veřejnost.
ISBN 978-80-261-0640-1

př í ručk y
FREI, Jiří
Zásady zpracování kvalifikačních
prací pro nelékaře
Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 81 s., váz.
Příručka určená pro studenty Fakulty
zdravotnických studií ZČU seznamuje se
zásadami zpracování kvalifikačních prací.
ISBN 978-80-261-0605-0

JUŘÍČKOVÁ, Miluše
Učební texty

Boskovice: Albert, 2016, 1. vyd.,
162 s., váz. 150 Kč
Sbírka textů, které reflektují kulturní
a společenský diskurs současného
Norska. Cílovou skupinou antologie
je typický student norštiny na středně
pokročilém a pokročilém stupni.
ISBN 978-80-7326-264-8

psych o lo g i e
OBEREIGNERŮ, Radko a kol.
Vybrané ukazatele sociální
zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických
metodách
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 190 s., váz.
Publikace je zaměřena na základní
výzkum nově vznikající apercepční
psychodiagnostické metody, kterou
je Test sociálního zrání (TSZ).
ISBN 978-80-244-4844-2

sbo r n í k y
Computational Mechanics 2016

Edit. V. Adámek, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2016, 1. vyd., CD
Sborník z konference na CD.
ISBN 978-80-261-0647-0

Excelentní studentské odborné
práce 2016

Edit. K. Vltavská, Praha: Vysoká škola
ekonomická v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2016, 1. vyd., 48 s.,
brož.
Publikace obsahuje oceněné odborné příspěvky v rámci soutěže

z n o v i n e k k 5 . 12 . 2 0 16 4 4 7 t i t u l ů
ESOP, kterou pravidelně pořádá
VŠE v Praze.
ISBN 978-80-245-2163-3

Proceedings of the semestral course between University of West Bohemia and Marquette University.
Academic year: 2015/2016
Edit. P. Taušl Procházková, Plzeň:
Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., CD
Sborník na CD.
ISBN 978-80-261-0658-6

sé m ioti k a
GVOŽDIAK, Vít
Česká teorie. Tendence moderní
české sémiotiky
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 370 s., váz.
Kniha je pokusem shrnout zhruba
80 let vývoje české sémiotiky.
ISBN 978-80-244-4946-3

statisti k a
HLAVA, Tomáš
Statistics I

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2016, 1. vyd., 124 s., váz. 104 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2659-0

stud i e
KANTOR, Jiří
Žité zkušenosti rodin dětí
s těžkým kombinovaným
postižením

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 210 s., váz.

Cílem publikace je přiblížit žité
zkušenosti rodin dětí s těžkým
kombinovaným postižením na základě teoretické analýzy odborných
zdrojů i původního výzkumného
šetření.
ISBN 978-80-244-4912-8

SERAFÍN, Čestmír a kol.
Proměna kurikula technické
výchovy v České a Slovenské
republice po roce 1989

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 148 s., váz.
Technika a s ní spojená technická
výchova jsou důležitou součástí
lidské civilizace, bez které si
nedovedeme představit její
existenci, její smysluplný vývoj
a rozvoj.
ISBN 978-80-244-4981-4

zdravotnictví
MATOUŠKOVÁ, Ivanka
a kol.
Vybrané kapitoly z epidemiologie 2

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 2. dopl. vyd., 120 s., váz.
Určeno pro studenty všeobecného
a zubního lékařství.
ISBN 978-80-244-4988-3

mapy a atlasy
atl asy
MIDDLETON, Nick
Atlas zemí, které neexistují

65. pole, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 548 Kč
Padesát oficiálně neuznaných států, o kterých se málo ví. Graficky
unikátně zpracovaný atlas zve na
poutavou exkurzi do skrytého světa.
Geografické a historické informace
o skutečných územích.
ISBN 978-80-87506-77-6

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Z angl. přel. R. Tolimat, Praha:

Povídková smršť od Ernesta Hemingwaye
třeba jednu z nejslavnějších, Sněhy na Kilimandžáru, nikdy již nezapomene na tísnivý pocit úzkosti a představu hyeního nářku, který po dočtení zbude. Nové vydání Povídek vyšlo
v odeonské edici, v níž jste si mohli přečíst již většinu Hemingwayových děl, a to v úplně
novém překladu Jiřího Hanuše. Moderní překlad povídkám rozhodně sluší, dodal jim jazykovou dynamiku a šanci uplatnit se i u mladších čtenářů, kteří Hemingwayovi tak docela nepropadli. Když pochopíte autorovu povídkovou tvorbu, máte totiž chuť začíst se i do některého z jeho románů. Povídky uzavírají desítku Hemingwayových knih, které v Odeonu vyšly
v letech 2014–2016. Hemingwayův autorský soubor vyšel poprvé již v roce 1938, ale od té
doby rozhodně neztratil nic ze své přitažlivosti. Banální příběhy, ale i složité lidské osudy se
snoubí v kratičkých textech, které dokážou upoutat i toho nejméně soustředěného čtenáře.
Ať už tedy máte či nemáte Hemingwaye rádi, jeho povídková tvorba rozhodně stojí za pozornost a přečtení alespoň několika z nich.
HELENA HERYNKOVÁ

Povídka je svrchovanou literární dovedností a ne každý spisovatel
se do tohoto žánru pustí. Je moc dobře, že Ernest Hemingway měl
pro strach uděláno a nyní se můžeme z jeho povídkové tvorby těšit.
Soubor Povídky přináší 49 příběhů, které Hemingway napsal a vydal během svého života. V povídkách je ukryt kus autorova života, zachytil do nich zážitky a poznatky od dětství přes dospívání. Vtiskl do
vyprávění pohled zástupce generace přeživší 1. světovou válku, tzv.
Ztracené generace. S citem zachytil i kouzlo loveckých výprav, zapomenutých lásek i napětí zlomových momentů, ať už na frontě nebo v býčí aréně. Provází
čtenáře po celém světě, po místech, která byla po mnoho let jeho hřištěm a literární i životní
inspirací. Hemingway je právem pokládán za jednoho z nejvýznamnějších literátů své generace, jehož slova mají dodnes svou platnost a sílu, která nás i po letech stále ohromuje. Povídky, krátké i delší, se při čtení vryjí do paměti i srdcí, aby tam již zůstaly. Kdo někdy četl

Důležité je neztratit naději
slova nepotěší, dozví-li se, že už se nikdy nepostaví na vlastní nohy. Marika Gombitová se
však jen tak snadno nevzdala. Sice se stáhla na nějakou dobu z veřejného života, ale přátelé
ji rozhodně nenechali padnout a stále ji zvali ke spolupráci a vystupování při různých příležitostech. V letošním roce se Gombitová rozhodla vrátit na koncertní pódia i s řadou vlastních
vystoupení, právě u příležitosti významných kulatých narozenin. Knížka Úlomky vzpomínek,
kterou Gombitová sestavila ve spolupráci s novinářem Miroslavem Graclíkem, je krásným
dárkem pro všechny, kteří se do jejího hlasu zamilovali už dávno, nebo teprve před pár lety.
Vyprávění je doplněno o nepřeberné množství fotografií a také seznam alb, písní, ocenění,
ale i koncertů a titulních stran magazínů, na nichž se objevila. Poodhalte roušku jednoho
životního příběhu a pusťte si k tomu nějakou písničku, nebo raději hned celou desku, protože si buďte jisti, že zatoužíte i po Maričině hlasu…
HELENA HERYNKOVÁ

Slovenská popová ikona Marika Gombitová, žena s fenomenálním
hlasem, která se letos s velkou grácií vrátila do světel pódií, aby poznala, že posluchači ji stále ctí a milují, se rozhodla podělit o své Úlomky
vzpomínek (vydal Ikar). Vzpomínková kniha, vycházející u příležitosti
zpěvaččina životního jubilea, je výpravnou obrazovou publikací, protknutou vyprávěním Gombitové. Zpěvačka vzpomíná na své dětství,
první hudební krůčky i začátek spolupráce s Modusem (kde se poznala také s Mekym Žbirkou). Její kariéra se začala slibně rozvíjet, stala se profesionální zpěvačkou. Přišly koncertní šňůry, nahrávání, účast v různých hudebních soutěžích, ocenění,
počátky slávy. Pak ale do života Gombitové zasáhla tragédie. V listopadu 1980 havarovala na
zledovatělé silnici cestou z bratislavského koncertu a skončila ochrnutá. Patřilo by se sice říci,
že dopadla vlastně dobře, neboť prognózy lékařů byly mnohem děsivější, ale nikoho taková
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7 úspěšných pravidel k získání
vysněné postavy
(5840)

Bible dětských pokrmů

Pierre Franckh

Annabel Karmel

Tanya Maher

Užívat si jídlo, udělat si na něj čas a vychutnat si ho všemi smysly. Důležitá je však zároveň sebeláska a sebe přijetí. Tím lze docílit
vysněné postavy. Sedm pravidel, která autor
s úspěchem používal, popsal v této knize.
Najdete v ní všechno, co mu pomohlo dostat
se na jeho vysněnou hmotnost – ale současně
co jej od prvního dne naplňovalo pocity štěstí.
Součástí knihy jsou chutné kulinářské recepty,
které si sám autor v průběhu hubnutí napsal.

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

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

160 stran, vázaná

344 stran, vázaná

200 stran, brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

269 Kč

585 757 411
www.anag.cz

(5920)

359 Kč

Vaření bez vaření

(5924)

389 Kč

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

NAklAdAtelStVí tritOn

O kocourkovi
Špindírkovi
Věnceslava Tylová
ilustrovala Alena Schulz

Malý princ
Opuštěný letec se v africké poušti setkává s Malým
princem. Zatímco se pokouší opravit havarovaný
stroj, povídají si spo
lu o dobru a zlu,
přátelství a lásce,
a o odpovědnosti za
ty, které milujeme…
Malý princ, jedno
z nejslavnějších děl
moderní světové li
teratury, nově vychází
s ilustracemi Markéty
Vydrové. Přeložila Mi
chala Marková.

Je neuvěřitelné, co
všechno dokáže jeden
maličký kocourek, i když
si toho od něho jeho
rodina příliš neslibuje
a dokonce ho pojmenuje
Špindírek! Nikdo nemá
ani tušení, že jeho kocouří
škrábanice ukrývají ve
likánské malířské na
dání. Vypravte se s ním
do světa na zkušenou,
přečtěte si, co všechno
tam zažil a jak své zkušenosti potom uplatnil jako pan
učitel na místě, jaké hned tak někde nenajdete – totiž
v kočičí škole!
Veselé a moudré vyprávění o dobrodružstvích chytrého
kocourka na české vsi i v daleké cizině.

120 str., váz., 249 Kč

96 str., váz., 219 Kč

Antoine de Saint-Exupéry
ilustrovala Markéta Vydrová

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: distribuce2@triton-books.cz, www.tridistri.cz

Matěj Černý, Marie Peřinová

Renata Vrabelová a kol.

JEDINEČNÁ PROCHÁZKA
HLAVNÍM MĚSTEM

VELKÝ PRŮVODCE PO
ARCHITEKTUŘE 1890–1948

Tak akorát potrhlý průvodce, který
uchvátí i rodilé Pražáky. Jak se stalo,
že Sputnik přeletěl ze Stromovky
na Babu? Kde se v Praze vzal hotel,
který má jediný pokoj, a ještě k tomu
sedm desítek metrů nad zemí? Dá se
na Smíchově svézt lanovkou, a navíc
k tomu zadarmo?

Publikace, jež navazuje na úspěšnou
řadu průvodců Praha moderní, ukazuje,
že moravská metropole není jen slavná
vila Tugendhat, hotel Avion nebo
brněnské výstaviště. Zavést čtenáře
i na místa méně známá, a přitom
ne méně inspirativní, je hlavním
smyslem této knihy.

240 stran, 349 Kč

296 stran, 399 Kč

111 MÍST V PRAZE,
KTERÁ MUSÍTE VIDĚT

BRNO MODERNÍ

Tomáš Grombíř

Iva Procházková

V 90. LETECH BYLO MOŽNÉ VŠE

VE HŘE JE MNOHEM VÍC

280 stran, 249 Kč

300 stran, 299 Kč

Luke Pearson

Philippe Claudel

NEJROZTOMILEJŠÍ HVĚZDA
SVĚTOVÉHO KOMIKSU

VE STYLU KAFKY
A BECKETTA

Po fenomenálním úspěchu první knížky
se modrovlasá rozumbrada vrací ve
dvou nových dobrodružstvích. Protože
je Hilda chytrá a zvídavá, dokáže vidět
bytosti, které ostatní nevidí nebo vidět
nechtějí. Vítejte ve světě severské
mytologie, drobných dětských strachů
i velkých vítězství…

Skromný Vyšetřovatel je pověřen
úkolem zjistit ve Městě okolnosti
série sebevražd mezi zaměstnanci
gigantického Podniku... Francouzský
autor, jehož Brodeckova zpráva získala
cenu Magnesia Litera, dokazuje v temně
komickém románu, proč patří ke špičce
nejen evropské, ale i světové literatury.

Přeložila Martina Knápková
112 stran, 299 Kč

Přeložila Zora Obstová
188 stran, 269 Kč

JEDNIČKY A NULY
První počítač Adrian dostane v osmi
letech. První milion vydělá ve dvaceti.
Vlna informační revoluce ho vynese
mezi elitní manažery a tunelářské
bosse, kam mentalitou nepatří,
ale úspěšně je dohání. Život je práce.
Internet je aréna. Čísla mluví jasněji
než emoce. Cit je zkrat v logickém
světě jedniček a nul.

HILDA SE VRACÍ

www.paseka.cz

DÍVKY NALEHKO
Ještě napínavější setkání s majorem
Holinou, kterého známe ze seriálu
Vraždy v kruhu s Ivanem Trojanem. Dívky
nalehko předchází událostem seriálu
a nahlíží do proslulé tržnice SAPA.
Případ začíná nálezem mrtvé Vietnamky,
oděné jen v lehkém erotickém prádle.

VYŠETŘOVÁNÍ

www.facebook.com/pasekanakladatelstvi

srdcervoucí příběh
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a jeho zakladatelů v nové knize

Bridget Jonesová je zpět!
A dospěla do věku, kdy
má poslední šanci otěhotnět. A to by nebyla Bridget,
kdyby se jí to nepodařilo!
Ale ve vzduchu se vznáší ta
nepříjemně trapná otázka:
„Kdo je sakra otec?“

www.albatrosmedia.cz

TOP titul měsíce
Světový bestseller

Carl -Johan Vallgren
Zločinec Jorma Hedlund se nechá zlákat na svou poslední
akci – tip na transport cenin je příležitostí, kterou si nemůže
nechat ujít. Jenže loupež se zvrtne a z Jormy se stává štvanec.
Mezitím se Danny Katz snaží zjistit, co se stalo s někdejším
dealerem Ramónem a jeho přítelkyní Jenny.
Stopa vede nejprve do světa stockholmské pornografie a poté
směrem, jaký Katz nemohl předem tušit. Dávná touha po drogách
jej zavádí do víru událostí, které jsou čím dál zamotanější.
Jisté je jen jedno: někdo mu chce zabránit v odhalení pravdy.

339 Kč

Daniel James Brown
Hrdinové ve člunu*

Anthony Doerr
Sběratel mušlí

Skutečný příběh, který se stal
celosvětovým bestsellerem.
Od samého začátku to byl bláhový
sen. Nikdo nečekal, že by posádka
osmiveslice, složená ze synů
dřevorubců, dělníků a farmářů ze
zapadlých městeček, mohla porazit
všechny soupeře na olympijských
hrách v roce 1936 v Berlíně.
Brownova kniha se dočkala 27 vydání,
držela se 129 týdnů na žebříčku
The New York Times Best Sellers
a Americkou asociací knihkupců
byla zvolena knihou roku.

Světový bestseller
Autor zavádí čtenáře na africké
pobřeží i na předměstí Ohia,
ukazuje předstíranou pompéznost
i boj o přežití v divočině, hojnost
přírody i její divokou sílu.
Doerr jako přirozený vypravěč
zkoumá lidská dilemata ve všech
podobách – touhu, zármutek,
nerozhodnost, zlomené srdce
i pomalé zotavování.

299 Kč

399 Kč

Michael Weber
Démoni apokalypsy
Nelítostná doba na konci třicetileté
války na Moravě a v Čechách.
Čas divokých náboženských
a mocenských sporů mezi katolíky
a protestanty. Švédská vojska pod
velením slavného generalissima
Torstensona dobývají bohatou
Olomouc a připravují se k útoku na
Brno a císařskou Vídeň. Kniha zkušeného autora historických románů
vykresluje plastický obraz pohnuté
etapy českých dějin a ukazuje,
že i uprostřed válečného běsnění
lze nalézt stopy lidskosti a laskavosti.

399 Kč

Vlastimil Vondruška
Breviář pozitivní anarchie*
I když by asi přesnější název pro
tuto knihu byl Ideologie v době
uprchlické krize, nechce se autor
podbízet bulvárně laděným
titulem. Vynikající český spisovatel
a historik se ve své nové knize
snaží především o objektivitu.
Na základě faktů přesvědčivě
dokazuje, že se na cestě, kterou
v posledním desetiletí kráčí
evropská společnost, opakují
fatální chyby našich předků.

299 Kč

Kanzelsberger:

pravé místo pro nákup knih

Beroun | Blatná | Brno | Břeclav | Čelákovice | České Budějovice | Děčín
| Hodonín | Hradec Králové | Chrudim | Jeseník | Jihlava | Jindřichův
Hradec | Karlovy Vary | Kladno | Klatovy | Krnov | Kroměříž | Litvínov |
Mladá Boleslav | Nymburk | Olomouc | Ostrava | Pardubice | Písek |
Plzeň | Poděbrady | Praha | Prostějov | Přerov | Příbram | Rakovník |
Slaný | Soběslav | Strakonice | Svitavy | Tábor | Teplice | Trutnov |
Vsetín | Zlín | Znojmo | Žatec | Žďár nad Sázavou

Barvič&Novotný

tradiční brněnské knihkupectví
Česká 167/13, Brno
Masarykova 26, Brno
www.barvic-novotny.cz

www.dumknihy.cz

Elektronická evidence tržeb
– praktická příručka
(5686)

Daň z hazardních her
– s komentářem 2016

Bc. Z. Vondrák

PhDr. V. Pelc

Už je to tady! ELEKTRONICKÁ EVIDENCE
TRŽEB! Jak se na ni připravit?
Tato publikace seznámí čtenáře se základy zákona č. 112/2016, o evidenci tržeb,
a o všech důsledcích pro podnikání. V knize budou podrobně rozebrány témata
jako: kdo a od kdy musí evidovat tržby,
co znamená termín „evidovaná tržba“, co
vše je zahrnuto pod evidenci tržeb, časový
harmonogram evidence tržeb, atd.
264 stran, brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

299 Kč

585 757 411
www.anag.cz

(5679)

Od 1. 1. 2017 budou účinné nové zákony
týkající se hazardních her. Publikace obsahuje zákon o dani z hazardních her s komentářem, dále související zákon měnící některé
jiné zákony s vysvětlujícími poznámkami
a zákon o hazardních hrách s důvodovou
zprávou. Tento zákon je novým předpisem
v daňové soustavě ČR. Kniha vychází s výrazným časovým předstihem, což zájemci
nepochybně ocení.
320 stran, brožovaná

499 Kč

Abeceda zdaňování veřejně
prospěšného poplatníka daní
z příjmů právnických osob (2394)
Ing. S. Komrsková, Ing. H. Stuchlíková
Publikace vymezuje jednotlivé veřejně prospěšné poplatníky, jsou zde podrobně vysvětleny povinnosti poplatníka i jeho možné
nároky z hlediska zdanění daní z příjmů právnických osob atd. Pozornost je věnována
nejdůležitějším institutům zdanění, jako jsou
majetek a jeho odpisy, stravování atd. Obsahuje názorné příklady a řeší velmi diskutovanou problematika registru smluv.
240 stran, kroužková vazba
449 Kč

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

Světový bestseller, který se stal objevem,
od autorky, jejíž identita
je záhadou
Proslulý libertinský román
z 18. století

Nové dílo známého českého
historika, držitele ceny Kniha roku
Magnesia litera
O jedné
statečné ženě
a jejím útěku
z vězení...
a o milostných
dobrodružstvích
jednoho
muže...

vánoční novinky

Originální
dějiny gastronomie
Opus magnum
nejvlivnějšího politologa planety
Paměti eseje
psané na prahu smrti
jsou holdem životu, myšlení a literatuře

PRoSToR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

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

Kniha o věčném
zápasu lidstva
s nemocemi

Jedinečná kniha o dějinách
nejslavnějšího cyklistického
závodu světa
Neuvěřitelný příběh
českého špiona z dob
studené války

Nevšední
dějiny Evropy –
říše, války,
revoluce,
sny

vánOční TiPy

Putin
jako novodobý
Stalin?
Intimní
příběh ženy,
která změnila svět

Základní
dílo o moderní
architektuře

PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

První
český světový
thriller

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná, 248 stran, 299 Kč

vázaná, 72 stran, 229 Kč

vázaná, 168 stran, 249 Kč

box, 320 stran, 899 Kč

vázaná, 304 stran, 349 Kč

vázaná, 272 stran, 349 Kč

vázaná, 480 stran, 699 Kč

vázaná, 208 stran, 299 Kč

vázaná, 152 stran, 249 Kč

vázaná, 200 stran, 299 Kč

vázaná, 256 stran, 299 Kč

vázaná, 264 stran, 299 Kč

vázaná, 184 stran, 249 Kč

vázaná, 136 stran, 249 Kč

vázaná, 200 stran, 289 Kč

vázaná, 96 stran, 378 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.

VÁNOČNÍ TIPY NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN
e-shop: www.dokoran.cz

Jak si v životě udržet
radost

Alex za zrcadlem

Jak se čísla odrážejí v životě

Komu patří budoucnost**
O světě ovládaném
informačními korporacemi

Snuff

Groteskní postapokalyptický
román

Britské impérium**

Kde jsou kořeny Brexitu?

M Train

Nic není možné
a všechno je pravda

Vzpomínky legendy

Geniální psi

7 krátkých přednášek z fyziky

O součané ruské mentalitě

Křivoklátsko

Příběh královského hvozdu

Periodické příběhy**

Vaši miláčci jsou chytřejší,
než myslíte

Kniha o fyzice*

Podivuhodné životy prvků

Od velkého třesku ke
kvantovému znovuzrození

Projekt: pravda*

Svět podle Clarksona

Působivé příběhy autora
Gottlandu

Sloupky moderátora
Top Gear

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

Dobrodružství moderní vědy

Matematický vesmír**

Pátrání po podstatě reality

Klikař

Vietnamská románová
satira

* vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo
** vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová - Máj

Co se děje se světem?

VANOCNI TIPY
NAKLADATELSTVI JOTA

NEUVĚŘITELNÝ ŽIVOTNÍ
PŘÍBĚH CESTOVATELE
A INDIÁNSKÉHO NÁČELNÍKA
MILOSLAVA STINGLA
150 navštívených zemí, 14 cest
kolem světa, 42 knih ve 239 vydáních,
17 milionů prodaných knih a desítky tisíc
dokumentů, fotografií a archiválií.

38 LET V ČELE NEJEN
MANCHESTERU UNITED
Sir Alex Ferguson o 38 letech
rekordně úspěšné kariéry nejen
v čele Manchesteru United.
Nepostradatelný zdroj inspirace
pro všechny, kteří se chtějí
stát leadery!
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„SEBEVĚDOMÍ JE SEXY.“
DITA VON TEESE
A TAJEMSTVÍ JEJÍ KRÁSY
Dita von Teese je módní ikona
a nejstylovější žena současnosti.
V této knize najdete všechna její
tajemství.

O UMĚNÍ ŽÍT NAPLNO
V KAŽDÉM VĚKU
Nechte se inspirovat
hollywoodskou divou
Cameron Diaz a zrajte s grácií!
Pokračování bestselleru
Body Book.

MIMOŘÁDNÝ DETEKTIVNÍ
THRILLER OD KRÁLOVNY
POLSKÉ KRIMI
Jak odhalit vraha, když na místě
činu zůstane jako důkaz jenom
pach? A co všechno se skrývá
v jedné staré písni, jejíž autorství
je zahaleno tajemstvím?

MALÉ ZÁZRAKY SE DĚJÍ
POŘÁD A KAŽDÉMU Z NÁS,
JEN JE POTŘEBA POZORNĚ
NASLOUCHAT SVÉMU SRDCI
Dvanáct povídek Kateřiny Dubské
vás vezme do světa, který známe,
ale občas na něj zapomínáme.

KNIŽNÍ ZPRACOVÁNÍ
ÚSPĚŠNÉ SITUAČNÍ
KOMEDIE VOJTY KOTKA
„Co se stane na horách,
zůstane na horách,
a dole ať si dělaj, co chtěj.“

60 PŘÍBĚHŮ O ČESKÉM
CESTOVATELSKÉM SRDCI
Rozšířené a aktualizované
vydání vychází s předmluvou
Miloslava Stingla
a obsahuje jedinečné dobové
fotografie, doprovodné
materiály a ilustrace.

www.jota.cz

take jako e knihy

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
O SLŮNĚTI,
KTERÉ CHTĚLO USNOUT

Ehrlin Carl-Johan Forssé

GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ

Díl první

Ferrante Elena

Ukolébejte dítě slovy ke spánku!
Inovativní metodu, která vychází z kombinace relaxačních a psychologických technik
a jednoduchého pohádkového příběhu,
představil švédský psycholog Carl-Johan
Forssén Ehrlin poprvé v knize O králíčkovi,
který chtěl usnout. Tato kniha již krátce po
svém vydání vzbudila velký ohlas a v mnoha zemích se během krátké doby stala
bestsellerem.

Román Geniální přítelkyně je prvním dílem
stejnojmenné tetralogie, která už uchvátila
čtenáře bezmála na celém světě a vzbudila
zaslouženou pozornost literární kritiky.
Čtenář se v románu seznamuje nejen
se dvěma protagonistkami, ale i s celým
mikrokosmem neapolské čtvrti propojené
hustým předivem konvencí a vášní, jehož
kořeny sahají až do doby fašismu.

Kniha Zlin, 199 Kč

Prostor, 347 Kč

ZLODĚJ LURIDIA

DESIGN V ČESKÝCH
ZEMÍCH 1900–2000

Peers Bobbie

Seznamte se s Williamem Wentonem,
osmiletým klukem, který umí luštit šifry
jako nikdo jiný na světě. Jediný háček tkví
v tom, že neví, kdo doopravdy je…
Kniha Zloděj luridia je jako divoká jízda
novým, fantastickým světem. Autorovi se
podařilo napsat vzrušující příběh plný pozoruhodných detailů, humoru a napětí.

Publikace představuje dějiny designu
v českých zemích prizmatem institucí,
jež jeho vývoj ovlivňovaly přičemž design
chápe v širokém záběru designu interiéru,
užitkových předmětů, průmyslového
a grafického designu, módy a textilního
designu, užité fotografie a designu nových
hmot
20. a 21. století.

Kniha Zlin, 299 Kč

Academia, 1 550 Kč

NEVYŽÁDANÝ PŘÍSPĚVEK

POSLEDNÍ PRAMEN

Brabenec Vratislav, Pecha Richard

Ekmanová Kerstin

Sbírka poezie Vratislava Brabence a komiksových historek Richarda Pechy. Brabenec text (báseň?), Pecha - komiksové záznamy
všednosti. Doplňuje se to nebo stojí vedle
sebe? Chtěli tím něco říct? Nikdo o to
nestál a to je dobře. Nevyžádaný příspěvek:
2x 21 stran, 5 let piva, práce, rumů
a života.

Poslední pramen Do životů lidí ve vesnici
Černá Voda zasáhne válka. Myrten, dcera
Hillevi Halvarssonové, je už dospělá. Do
Stockholmu odjíždí s tajemstvím, o němž
neví ani Kristin. Její milovaná nevlastní
sestra, která utrpěla během války velkou
ztrátu, dokáže proniknout skrze zapomnění a spojuje minulost s přítomností. Kerstin
Ekmanová si při psaní tohoto románu
vychutnávala práci s jazykem a dokázala ho
použít geniálním způsobem. Román nelze
označit jinými slovy než mistrovské dílo.

Vršovice 2016, 187 Kč

MOBA, 369 Kč

TAKTO SE MĚ NIKDO
NEPTAL

Vladimír 518 (ed.)

Rozhovory se Štefanem Hríbem o hmotě,
vesmíru a člověku

Grygar Jiří, Hríb Štefan
Grygar dokáže mluvit s lehkostí i přesně,
poutavě i poučně, že je až neuvěřitelné, jak
nás dokáže vtáhnout do tajemství minulosti
vesmíru. Stojí za to přečíst si o tom, co je
skrytá hmota vesmíru, kterým ze dvou způsobů smrti by zemřel Einstein, kdyby vlétl
do černé díry, jaký konec nejspíš čeká náš
vesmír a proč je člověk zázrakem vesmíru.
Kniha patří do rukou každému, kdo se
chce dovědět, v jakém vesmíru žije.

W PRESS, 229 Kč

KMENY 90

Po úspěšných knihách KMENY a KMENY 0 přichází Vladimir 518 v roli editora
s poslední částí této výpravné trilogie.
Publikace KMENY 90 mapuje unikátní
období devadesátých let pomocí vhledu
do prostředí městských subkultur a okrajových kulturních společenství. V celkem
25 kapitolách kniha sleduje důsledky
dramatických proměn, které nastartovala
revoluce v listopadu 1989.

BIGGBOSS, Yinachi, 999 Kč

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

kaleidoskop

soutěž pro čtenáře

Výpisky z četby: Philip Roth
Uvítání „Ten kluk má barvu, jako kdyby přivandroval
rovnou ze Starýho zákona.“
Osud „,Hezky se vylulej, bubele, udělej mamince k vůli
hezky lululu,‘ říká mi zpěvavým hláskem maminka, zatímco její ruka na mém frantíkovi, jak tam stojím, s největší pravděpodobností určuje mou budoucnost! Tady
se kuje charakter člověka, formuje lidský osud...“
Dospívání „Přestaň říkat kakání, když se mnou mluvíš –
jsem už středoškolák.“
Raskolnikov „Ty chuchvalce papírových kapesníků rozházené po pokoji jako drobné kytice... Jsem Raskolnikov
masturbace.“

Podpatky „,Ženám, které pořád nosí vysoké podpatky,
se převrátí vaječníky,‘ řekla. Pak se rozběhla ke chrysleru, cupitajíc na vysokých podpatcích jak hříbě.“
Svaly „,Tvůj zadeček je senzační.‘ ,Já tě hrozně ráda poslouchám, ale ne když mě takhle urážíš.‘ ,Urážím? To
je vrcholná chvála. Máš skvostný zadeček. Dokonalý.‘
,Jsou to jenom svaly, na kterých sedím, Davide.‘“
Sny „Pane doktore, má psýcha není asi o nic nepochopitelnější než slabikář z první obecné. Potřebuju já
nějaké sny, prosím vás? Potřebuju já Freuda? Na analýzu člověka, jako jsem já, má dost fištronu i taková Rose
Franzblauová z New York Postu!“

Krev „Uchopila spodní okraj plavek mezi palec
a ukazováček a přečnívající polštářky masa zastrčila
tam, kam patřily. Krev mi poskočila.“

Flirt „V temném kině jí muž na sousedním sedadle položil ruku na koleno. Musel to být velmi osamělý chlapík,
měla příšerně tlustá kolena. Přesto mu zlomila ruku v zápěstí kladivem, které po celá ta léta nosila v kabelce, aby
ochránila sebe a budoucnost obou potomků.“

Grunt „Čechov to dokázal říct v pěti slovech: Proč se
usmívám a lžu?“

Rybky „Zachytil jsem rukou výstřih jejích plavek
a ramínka z ní sklouzla. Její ňadra plula proti mně jak
párek ryb s růžovými tlamičkami.“

Buď, anebo „Buď výheň, nebo domácí krb!“

Použité zdroje: Philip Roth: Sbohem, město C. (překlad Heda Kovályová, Odeon 1966), Portnoyův komplex (překlad Luba a Rudolf
Pellarovi, Odeon 1992), Profesor touhy (překlad Jiří Hanuš, Mladá
fronta 2011), Elév (překlad Olga Špilarová, Mladá fronta 2014).

Spisovatel „Když jsem u Babela narazil na popis židovského spisovatele jako muže s podzimem v srdci a brýlemi na
nose, musel jsem v duchu dodat: A s krví v penisu.“
Literatura „Předělávám věty. To je můj život. Napíšu
větu a pak ji předělám. Pak se na ni chvíli dívám a zase
ji předělám. Pak se naobědvám.“
Povzdech „Mám jeden jediný život a trávím ho v židovské anekdotě!“

Svoboda „Co přišli Rusové, nejlepší orgie v Evropě se
pořádají v Československu. Čím méně svobody, tím víc
se souloží.“

Mrtví „Zdalipak už mrtví přestanou kopat do prken
svých rakví?“

Rodina „Každý večer, když jsme dospěli
k moučníku, se táta zeptal: To je všechno?
a máma se rozplakala.“
Trpělivost „,Tvé trpělivosti by se měl postavit
pomník,‘ odpověděla mu. Neurčitě mávl rukou
směrem ke klenbě tuku pod sakem. ,Už se stalo.‘“

Lovcovy zápisky: Pane popelník, totiž pane kapelník, tuš!
Tento záměrný komický přeřek uvádí příručka Jak uspo
řádat estrádu z roku 1952 jako typický příklad pokleslého
konferování. Mezi další nešvary spíkrů řadí hýkání, familiárnost, obhroublost, smích za vlastními vtipy, dvojsmysly,
anekdoty s přehnaně žertovnými jmény jako paní Ventilšlaušková či pan Oprclík apod. Tyto postupy patří do
šantánu, a nikoli na zdravou svazáckou estrádu... Snad
všechny tyto postupy z propadliště dějin zábavy využíval
konferenciér na mysliveckém bále, který mi bylo dáno

onehdy navštívit. Pán v letech, ošoupaný prodavač humoru v károvaném saku o dvě čísla větším byl prototypem
šoumena ze staré školy, kterému se říkalo „za korunu hop
na špagát“. Frkér, co rozesměje i patník, byť si občas utírá
nudli židlí. „Konferenciér je něco jako podprsenka – nemusí
být, ale když je, dokáže celou věc pozvednout,“ začal ten
starý harcovník a nebyl k zastavení. „A na své si teď přijdou milovníci myslivosti. Víte, jaký je rozdíl mezi srnkou
a kozou? Když to kouká z lesa, je to srnka. Když to kouká
z podprsenky, je to koza! Tak tedy něco o lásce, ale radši
německy: Finf minúten fikmasjtr, cvancik járe cálmajstr!
A proto má bejt slivovice stará a stará má bejt mladá. Jó,
dřív byla moje žena mojí pravou rukou, ale od tý doby, co
je na pravdě boží, je moje pravá ruka mojí ženou. Pane
popelník...“ V gejzírech obhroublosti a hýkání jsem si vzpomněl na svazáckou příručku, jež byla součástí komunistického tažení nejen proti pokleslému pivnímu humoru, ale
i proti braku všeho druhu od červené knihovny po western.
Soudruzi chtěli vyčistit Augiášův chlív kultury a nahradit ho
– čím vlastně? Svazáckou estrádou se satirickými šlehy proti
strýčkovi Samovi a Miladě Horákové? Strážci mravnosti vyhodili pokleslost z míst, kam patří, a ona se dostala do nej61

vyšších pater společnosti. Veselí aparátčíci nazývali oprátku
„státní kravatou“ a okupaci „bratrskou pomocí“. Pěkně
děkuju. To si stokrát radši poslechnu vousatou anekdotu
o paní Ventilšlauškové, která na vojně může být jeden den
nadporučíkem a druhý den pod plukovníkem...
Stránku připravil JAN NEJEDLÝ

Soutěžní otázka
Prózami Sue Townsendové prochází postava
Adriana Molea, u Josefa Škvoreckého je to Danny
Smiřický. Jak se jmenuje ústřední postava románů
Philipa Rotha?
a) Philip Roth
b) Benjamin Abeles
c) Nathan Zuckerman
Pokud znáte správnou odpověď, zašlete nám ji na
adresu redakce: SČKN, Knižní novinky, Drtinova
557/10, 150 00 Praha 5, nebo na e-mail: knizni.
novinky@volny.cz nejpozději do 2. ledna 2017. Tři
vylosovaní výherci obdrží knižní odměnu.

žebříček

nejprodávanější knihy

tištěné knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 14. 11. až 20. 11. 2016

beletrie
1. Patrik Hartl okamžiky štěstí Bourdon
2. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková postel, hospoda, kostel Argo
3. Evžen Boček aristokratka na koni Druhé město
4. Paulo Coelho vyzvědačka Argo
5. Eleanor Cattonová nebeská tělesa Argo
6. Jiří Hájíček dešťová hůl Host
7. Josef Formánek dvě slova jako klíč GEKKO Publishing
8. Zdeněk Svěrák a kol. půlstoletí s Cimrmanem Paseka
9. Tereza Boučková život je nádherný Odeon – Euromedia Group
10. Václav Cílek Co se děje se světem? Dokořán

populárně naučná
1. Zdeněk Pohlreich lehká kuchyně Sevruga
2. Žofie Kanyzová a kol. lunární kalendář krásné paní s publikací 2017 Krásná paní
3. Jiří Padevět krvavé léto 1945 Academia
4. Karolína Kamberská domácí kuchařka – jídlo jako vášeň NOW Productions
5. Viet Anh Doan vietnamská kuchyně – lehce a hravě s vietem Ikar – Euromedia Group
6. Sean Howe marvel – Co jste neměli vědět o komiksovém zázraku Paseka
7. Pavel Šmejkal protektorátem po stopách parašutistů Academia
8. kol. toulavá kamera 23 Freytag & Berndt
9. Tomáš Kosačík Břicháč tom & lucie Tomáš Kosačík
10. Dan Hrubý pražské příběhy 2 Nakladatelství Pejdlova Rosička

pro děti a mládež
1. J. K. Rowlingová harry potter a prokleté dítě Albatros
2. Daniel Mizielinski, Aleksis Mizielinska mapy – atlas světa, jaký svět ještě neviděl Host
3. Jiří Černý, Lukáš Fibrich obrázky z moderních československých dějin (1945–1989) Knižní klub – Euromedia Group
4. já, jůtuber 3 CooBoo
5. Rotraut Susanne Bernerová zima Paseka
6. Katie Byron je to pravda, tygříku? Synergie
7. Jiří Žáček Chytrolíni z hloupětína Slovart
8. David Williams Babička drsňačka Argo
9. Rotraut Susanne Bernerová jaro Paseka
10. Pavel Šrut, Galina Miklínová lichožrouti 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

audioknihy

Říjen 2016 Údaje o počtu po síti „stažených“ audioknih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
1. divadlo járy Cimrmana – všech 15 her (čte více interpretů) Supraphon
2. šimek a Grossmann komplet (čtou M. Šimek a J. Grossmann) Supraphon
3. Vlastimil Vondruška přemyslovská epopej (čte J. Hyhlík) Tympanum
4. Boris Johnson Faktor Churchill (čte P. Rímský) Audioteka
5. Andrzej Sapkowski křest ohněm (čte M. Finger) Tympanum
6. Vlastimil Vondruška husitská epopej 2 (čte J. Hyhlík) Tympanum
7. Jonas Jonasson zabiják anders a jeho přátelé (čte M. Stránský) Panteon
8. C. S. Lewis letopisy narnie 1–7 (čte M. Táborský) Fragment
9. J. R. R. Tolkien pán prstenů (čte J. Hyhlík) Tympanum
10. Samuel Bjørk sova (čte P. Špalková) Plus
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VÁNOČNÍ DÁRKY

1 490,-

399,-

3 499,-

499,499,-

2 999,-

499,-

489,-

599,-

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.

