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měs t a a k nihy

FASCINUJÍCÍ CESTA
KE KOŘENŮM CIVILIZACE

Od Mezopotámie po Střední
a Jižní Ameriku, od Číny po Afriku –
tip
š é f r e d a k t o r a seznámení s čtyřicítkou měst,
která zásadním způsobem
Život je jinde
spoluutvářela civilizace starověkého
světa a položila základy světa,
knižní tipy
jak jej známe dnes. Včetně nedávno
Happy end
zničených historických skvostů.
Ses t r y B.
Č as žen
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MĚSTA, KTERÁ UTVÁŘELA
STAROVĚKÝ SVĚT

Gil Yaron
JERUZALÉM,
STŘE(D)T SVĚTA
Historicko-politický průvodce

Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém, Atény,
Pompeje, Kartágo… Měst, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva, je dlouhá
řada, a každé z nich má svůj jedinečný příběh a charakter. Bohatě ilustrovaná kniha
přináší historii celkem 40 měst ze všech
kontinentů, včetně některých v nedávné
době poničených vinou válečných konfliktů a náboženského extremismu.
Váz., 240 s., 598 Kč

Gil Yaron ve svém „historicko-politickém
průvodci městem“ odhaluje jeho historické počátky a ukazuje jeho dějinný
význam z pohledu tří náboženství. Líčí
průběh blízkovýchodního konfliktu mezi
židy a muslimy od 19. století a objasňuje,
proč mezi oběma stranami dodnes trvá
nesmiřitelný spor.
Váz., 296 s., 328 Kč

Charles Cunning
RUSKÉ KOLO
Po úspěšném thrilleru Cizí země, pokračujeme ve vydávání knih Charlese
Cumminga, bývalého spolupracovníka
MI6. Hlavním hrdinou je opět agent britské tajné služby Thomas Kell, který se od
své bývalé nadřízené Amelie Leveneové
dozví o smrti svého kolegy a vynikajícího
špiona Paula Wallingera, s nímž se nad
Tureckem za nevyjasněných okolností zřítilo letadlo. Kell odjíždí do Turecka, aby
záhadnou smrt svého kolegy vyšetřil,
a dostává se tak opět do labyrintu špionských intrik a kamufláží plného bezprostředního ohrožení života.
Váz., 360 s., 298 Kč

Renata Červenková,
Radkin Honzák
VŠICHNI ŽIJEM‘ V BLÁZINCI
Současnost očima psychiatra

PRODÁNO
JIŽ 9000
VÝTISKŮ

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. Barvitý, překvapivý příběh, v němž nic není takové,
jaké se zdá. Váz., 336 s., 298 Kč

Martina Riebauerová,
Josef Koutecký
OSM MÚZ MÉHO ŽIVOTA

BESTSELLER
ROKU 2016
DOTISK

Chalíl Džibrán
HLEDÁNÍ
Diář 2017

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

Psychiatr a psychoterapeut R. Honzák se
v rozhovorech s novinářkou R. Červenkovou zamýšlí nad současným způsobem
života a nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj pokulhává za technickým.
Co nám to přinese? Je psychoterapie léčba, nebo ztracený čas? R. Honzák odpovídá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomeny dnešní doby,
které se, jak říká, „příčí Matce přírodě
a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů
i do budoucna“. Váz., 216 s., 268 Kč

Knižní rozhovor, který vznikl po sérii pravidelných setkání novinářky M. Riebauerové u ranní kávy s věhlasným profesorem J. Kouteckým, zakladatelem české
dětské onkologie, je o smyslu, rozmanitosti a skutečných požitcích života. Život
tohoto moudrého muže mnohonásobně
překračuje dimenze jednoho oboru,
a tak autorka rozdělila rozhovor celkem
do osmi pasáží, jež představují jednotlivé
životní lásky profesora Kouteckého. Je to
medicína, fauna, hudba, čeština, Praha,
starožitnosti, víra, a v neposlední řadě
milovaná žena Jitka. Váz., 208 s., 268 Kč

Lucie Malá, David Peřan
PRVNÍ POMOC
PRO VŠECHNY SITUACE
V souladu s evropskými
doporučeními 2015

V každé chvíli se může každému
z nás přihodit menší či větší úraz.
Právě vyšlá kniha radí jak se v danou
chvíli při ošetřování nejlépe zachovat. Publikace je určena všem, kteří
si nejsou jisti v základních postupech první pomoci, ale také těm, kteří
již základní znalosti mají, ale chtějí si postupy připomenout nebo
zjistit, kam se první pomoc v posledních letech posunula. Autoři nás
také seznámí s postupy telefonicky asistované první pomoci a pokusí
se následně přiblížit, jak by mohla postupovat posádka záchranné
služby po příjezdu na místo. Váz., 192 s., 268 Kč

Nový ediční plán na 2. pololetí 2016 najdete na našem webu www.ivysehrad.cz

Úžasná očista jater
a žlučníku

(5905)

Andreas Moritz
Tato kniha informuje čtenáře co způsobuje žlučové kameny v játrech a žlučníku
a proč tyto kameny mohou být zodpovědné za většinu běžných onemocnění rozšířených v dnešním světě. Obsahuje také
osvědčené přístupy, jejichž cílem je vrátit
tělu rovnováhu a vitalitu.
448 stran, brožovaná

479 Kč

O 10 % šťasnější

(5909)

Dan Harris
Chcete se naučit uklidnit svou mysl
a zbavit se stresu? Tato kniha vám nabízí praktický způsob, jak v dnešní době
žít v přítomném okamžiku, vychutnávat
si život a pomocí meditace se vypořádat
se stresem.
Meditace je totiž nástrojem schopným
– a současné výzkumy to potvrzují – ovlivnit prakticky všechno, od snížení krevního
tlaku až k zásadnímu přenastavení a novému zapojení našeho mozku.
272 stran, brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

299 Kč

585 757 411
www.anag.cz

Holka s mixérem

(5805)

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

349 Kč

Vaříme pro kojence a batolata
200 receptů na rychlé, snadné
a zdravé pokrmy
(5933)

Míchané saláty ve sklenici
Karin Stöttinger

(5817)

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

299 Kč

RAW veganské nepečení (5925)
Emily von Euw

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

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

246 stran, vázaná + plakát

228 stran, brožovaná

Annabel Karmel

349 Kč

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

399 Kč

editorial

tip šéfredaktora

Život jE jindE

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
Nevím, zda se více příběhů v knihách ode
hrává ve městech, na venkově či někde
v přírodě, ale sám za sebe musím říct,
že raději a pravděpodobně i častěji čtu
příběhy „městské“. Města a zvláště velko
města mě fascinovala snad už od dětství.
Pocházím z města menšího a vyrůstal
jsem ve městě na české poměry velkém,
vzhlížel jsem k velkoměstům. Už jen jejich
jména pro mě měla přímo magickou při
tažlivost: Paříž, Londýn, Vídeň, Berlín, Budapešť, New York, Řím, Petrohrad, Istanbul
či Mnichov a samozřejmě Praha… V Praze žiju už více než dvacet let a do jiných velko
měst rád cestuji. A rád o nich čtu, a to nejen průvodce či knihy o historii, ale i romány,
které se ve městech odehrávají. Spojení jako Franz Kafka a Praha, F. M. Dostojevskij
a Petrohrad, Honoré de Balzac a Paříž, Charles Dickens a Londýn, James Joyce a Dub
lin, Orhan Pamuk a Istanbul ve mně vyvolávají přímo čtenářskou rozkoš už jen, když
na to pomyslím. Ať už spisovatelé píší o městech přítomnosti či minulosti, rád se s nimi
a s jejich postavami toulám ulicemi a domy měst a živě si to všechno představuju.
Úžasný obraz Paříže 16. století vytvořil např. Robert Merle ve třetím díle své ságy o Pet
rovi ze Sioraku Mé dobré město Paříž. Středověkou Paříž a především katedrálu Notre
Dame oslavil Victor Hugo v románu Chrám Matky Boží v Paříži; v Paříži se z velké části
odehrávají i jeho Bídníci. New York na počátku 20. století ožil v románu E. L. Docto
rowa Ragtime, který zfilmoval Miloš Forman, New York a především Brooklyn těsně
po druhé světové válce zobrazil William Styron v Sophiině volbě. Jen o pár let později
se odehrává Brooklyn Colma Tóibína. Andrej Bělyj oslavil nejkrásnější ruské město ve
svém Petrohradu. Viktoriánský Londýn ožívá v Kvítku karmínovém a bílém Michela
Fabera či v románech Sarah Watersové Špičkou jazyka, Náklonnost a Zlodějka (v její
Noční hlídce je to pak Londýn v době kolem druhé světové války). V Londýně se často
odehrávají i romány Petera Ackroyda, např. Hawksmoor; o svém rodném městě na
psal Ackroyd i obsáhlou knihu Londýn: Biograﬁe. Genius loci egyptské Alexandrie
hraje důležitou roli v úchvatném Alexandrijském kvartetu Lawrence Durrella. Fiktivní
jihoamerické Macondo stvořil Gabriel García Márquez v románu Sto roků samoty.
Chicago má své místo v knihách Saula Bellowa. Thomas Mann oslavil Benátky v mi
strovské novele Smrt v Benátkách. Bez Prahy si nelze představit řadu knih Ladislava
Fukse (Pan Theodor Mundstock, Variace pro temnou strunu, Spalovač mrtvol, Nebožtíci na bále) a už vůbec ne knihy Daniely Hodrové (trilogie Trýznivé město) či Mi
loše Urbana. Vídeň na konci 19. století je dějištěm Fuksovy Vévodkyně a kuchařky.
A tak bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho…
MILAN ŠILHAN

Druhý román Milana kundery Život je jinde, dokončený v Čechách v roce 1969,
možná stojí trochu ve stínu slavného prvního románu Žert nebo pozdějšího svě
tového bestselleru Nesnesitelná lehkost bytí, ale spolu s nimi a s posledním česky
psaným románem Nesmrtelnost bezpochyby patří k vrcholům Kunderova díla.
Život je jinde vyšel poprvé ve francouzském překladu v roce 1973 (a byl oceněn
Prix Médicis), česky až v roce 1979 v torontském nakladatelství manželů Škvo
reckých ‘68 Publishers. Vydání na domácí půdě se román dočkal až letos, jako
vždy v nakladatelství Atlantis. Z česky psaných Kunderových děl tak u nás dosud
nevyšla už jen Kniha smíchu a zapomnění. Francouzsky psané eseje postupně Kun
dera sám překládá do češtiny a vydává je v malých brožovaných knížkách v At
lantisu (zatím jich vyšlo sedm); čtyři francouzsky psané romány zatím zůstávají
v češtině nedostupné.
Hlavní postavou románu Život je jinde je mladý básník Jaromil, jehož sleduje
me od narození, resp. početí, až do jeho předčasné smrti ve věku dvaceti let. Ja
romil se narodil zhruba ve stejné době jako sám autor románu (Kundera je ročník
1929) a dospívá kolem roku 1948. Po únorovém komunistickém převratu dá svoji
poezii i osobu do služeb nového režimu. Básně píše od dětství, chce se proslavit
jako básník, vzhlíží k básnickým vzorům minulosti (útržky ze životů Rilkeho, Rim
bauda, Wolkera, Puškina, Lermontova či Shelleyho se prolínají celým románem),
představuje si slavnou smrt („Který básník nesnil o své smrti? Který básník si ji ne
vymalovával v představách?“), ovšem nakonec zemře za tragikomických okolností
a jako udavač. Nejdůležitější roli v Jaromilově životě hraje jeho matka. Zklamaná
sňatkem s mužem, s nímž po kratičké známosti otěhotněla a který ji nemiluje, projek
tuje matka veškeré své touhy, sny i zklamání do syna. Hned na začátku románu se
dozvíme, že hrdinou bude básník, který z matky vyklouzl „na znečištěné prostěradlo
světa“. Po celý svůj krátký život se bude Jaromil marně snažit vymanit z matčina vlivu;
otec v jeho životě hraje jen okrajovou roli, i když
chlapci samozřejmě o to víc chybí. Básníkova po
někud zakomplexovaná, maloměšťácká matka
žije jen pro syna, obětuje pro něj dokonce i na
dějný milenecký vztah s malířem, k němuž Jaro
mil chodí na hodiny kreslení; o to víc upírá matka
k Jaromilovi své naděje. Když je jasné, že malíř
z Jaromila nebude, podporuje matka chlapce
v jeho literární tvorbě, ačkoli jí ne tak úplně rozu
mí. Matka ovšem na syna také žárlí, resp. na jeho
případné partnerky i na to, jak se jí Jaromil, čím je
starší, logicky vzdaluje. Komická situace nastane,
když se Jaromil seznámí s nehezkou dívkou, oby
čejnou pokladní v samoobsluze, zrzkou. Když
se mladík s dívkou miluje a matka se předčasně vrátí domů a slyší vzdychání dívky,
předstírá, že neví, co se v ložnici ve skutečnosti odehrává, a „zachraňuje“ dívku,
které se podle ní udělalo špatně. Když se Jaromil seznámí s krásnou filmařkou, cítí
matka ještě větší ohrožení. Spřátelí se proto s filmařkou, a když dívka točí o Jaromi
lovi dokument, je právě matka hlavní „režisérkou“ celého projektu. A Jaromil se jen
marně brání. O to vypjatější je jeho vztah se zrzkou, na kterou chorobně žárlí a poža
duje od ní, aby se mu absolutně oddala. To také nakonec vede k Jaromilově tragiko
mické smrti i k nešťastnému osudu zrzky, která si vymyslela komplikovanou lež, aby
na ni Jaromil nežárlil, když se jednou opozdí na schůzku s ním; neuvědomí si však,
kam taková lež může vést… Jaromil je narcista, naivní idealista, zahleděný do sebe,
snílek, který se projektuje do Xavera, jakéhosi svého alter ega, který je v Jaromilově
fantazii úspěšným a sebevědomým svůdcem. Kundera v románu především analy
zuje „lyrický“ postoj k životu: „Lyrika je opilství a člověk se opíjí, aby snáze splýval
se světem.“ „Lyrika je území, na němž se jakékoli tvrzení stává pravdou. (…) Lyrik
nemusí nic dokazovat; jediným důkazem je patos prožitku. Génius lyriky je génius
nezkušenosti. Básník ví o světě málo, ale slova, která z něho vycházejí, řadí se do
krásných skupenství, která jsou definitivní jak krystal; básník je nezralý, a přesto jeho
verš má v sobě definitivnost věštby, před kterou i on sám stojí v úžase.“ Kundera je
k takovému postoji k životu kritický a jeho román je plný ironie.
MILAN ŠILHAN
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Zdravá střeva,
zdravý život
Jed my jsme ti, kdo rozhodují
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knižní tipy

Existuje vůbec nějaký happy end?
hodovat, které z těchto dvou bude považovat za své. Druhý dopis je vyprávěním Če
chošvýcara a buddhisty Juliana Manna, který se kdysi ujal opuštěného sirotka po své
velké lásce – holčičky Lilian, jež o něj ale nestála, dělala mu naschvály a stále utíkala.
Poslední dopis je vyprávěním Xandry Mondspiegelové a vysvětlují se v něm některé
z rodinných okolností. Významně do děje zasáhnou také docent Mára, jakýsi vševě
doucí průvodce, který se vždy neočekávaně zjevuje, a slavný zpěvák v důchodovém
věku O.N., jenž se stane objektem mystidramat i aktérem příběhu.
Autorka svůj román vystavěla na určitém kontrastu mezi často velmi vyhrocený
mi a kuriózními příběhy – ať už je to opakovaný motiv narození po úmrtí rodiče nebo
nejasnosti ohledně toho, kdo je čím dítětem, které se mnohdy řeší opravdu ve stylu
„nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn“ – a sledováním hlubších významů věcí, dopadů lid
ských rozhodnutí, tajností lidské psychiky, nesnází spojených s tím, že člověk pou
žívá k dorozumívání jazyka… Čtenář tak zároveň čeká na rozuzlení komplikovaných
zápletek (byť v souladu se směřováním knihy tuší, že ne vše mu bude prozrazeno,
a že nejspíše nemůže čekat nějaký jasně vypointovaný závěr), zároveň se zamýšlí
nad dalšími aspekty knihy. Hledání paralel mezi osudy jednotlivých lidí, úvahy o ilu
zivnosti happy endu (protože v realitě příběhy vždy pokračují), stejně jako mnoho
dalších motivů, jsou podnětné a přínosné. Například: „Ne, konec nebývá totožný
s cílem, bohužel. Jediná naděje nám zbývá: že je alespoň severním pólem, z nějž už
sáně mohou mířit jenom na jih, jižním pólem, z nějž už vede cesta jenom na sever.
Že v bílé vánici mineme onen bod obratu a nevědomky se začneme obracet v opak.
Absolutno zřídne.“ Nebo jiný, konkrétnější příklad: když vzdělaná Helena v Ekvádo
ru vede dlouhou při s jeptiškou vedoucí porodnici, kde došlo k záměně dítěte, a opo
nuje jí v tom, že osud děvčátek přece není předem rozhodnut, postaví do kontrastu
evropský rozum s údajným náboženským tmářstvím Jižní Ameriky. Na to jeptiška la
konicky odpovídá: „Být vámi, právě teď bych příliš nespoléhala na evropský rozum.
Nějaký Němec tam prý fanatizuje celé davy.“ (A další události v Helenině životě to
jen potvrdí…) Přesto se nelze občas ubránit dojmu, že méně je někdy více – pokud
máte hlubokomyslných úvah větší množství za sebou, bude vaše pozornost a vní
mavost nejspíš ochabovat. Kniha je tak určena především náročnějšímu čtenáři,
který ji bude číst poctivě a možná i opakovaně, aby všechna naučení, která skrývá,
mohl najít a rozvážit.
MARTINA OPLATKOVÁ

Před devíti lety vydala Daniela Fischerová (1948), v té době
již zavedená dramatička a autorka povídkových a dětských
knih, svůj první román Happy end. Kniha vzbudila značnou
pozornost a spisovatelka za ni získala Cenu Boženy Něm
cové za rok 2007. Před nedávnem se román dočkal druhého
vydání (vydal Vyšehrad). Co si představit pod názvem, který
může asociovat nenáročnou literaturu, být míněn ironicky či
jako podnět k zamyšlení, a který do dnešního dne nese více
literárních děl? V tomto případě se jedná o mnohovrstevnatý román, který střídá
vypravěče, perspektivy, přeskakuje v čase, prokládá vyprávění úvahami postav i au
tora, jazykovědnými poučkami, nejrůznějšími literárními, historickými i mytickými
odkazy, stejně jako vysvětleními některých principů buddhismu, s nímž vícero po
stav knihy koketuje.
Ústřední postavou je Egon Mondspiegel, jednačtyřicetiletý nepraktický, do
sebe uzavřený a osaměle žijící muž. Přesto se jakýmsi těžko pochopitelným způso
bem tento doktor filozofie, který nikdy neměl žádný milostný vztah, stane dramatur
gem v komerční televizi, kde se má zaměřovat na dryáčnická „mystidramata“, těžící
z drsného utahování si z nic netušících lidí. Svět televize je tu podán jako směšná sku
pina lidí bezostyšně jdoucí za jediným cílem – dosáhnout co nejvyšší sledovanosti,
zároveň je ovšem jejich počínání příležitostí rozpoznat různé způsoby lidského
chování a uvažování. To je ale jen první z rovin knihy. Příběh pana Mondspiegela
se záhy otevírá směrem k osudům dalších postav – nejdříve se dozvídáme, že se
narodil v den, kdy tragicky zemřel jeho otec, načež matka od té doby propadla psy
chickým bludům, což se zásadně podepsalo na něm i na jeho o pět let starší sestře
Alexandře zvané Xandra. Prapodivná domácnost, v níž matka žila s milovaným mrt
vým mužem stejně jako by byl naživu, a která po letech skončila další bizarní smrtí,
se nám zpřítomňuje především prostřednictvím Mondspiegelových promluv s jeho
psycholožkou. Pak ale hrdina díky své práci potkává záhadnou ženu jménem Lilian,
do níž se okamžitě zamiluje – a která mu umožní nahlédnout do životů dalších lidí,
jež jsou ještě bizarnější než jeho vlastní. Prostřednictvím dlouho schovávaných dopi
sů z dávné minulosti tak poznáváme osudy Lilianiny matky Heleny, která kdysi žila se
svým mužem – obchodním zástupcem v Ekvádoru a zažila tu těžko pochopitelnou
situaci, kdy jí v porodnici nejdříve zaměnili dceru za jiné dítě a ona se musela roz

Životní osudy sester Babkových
nešlo o vášnivou lásku, ale spíš o prosté přijímání tohoto citu. A je jistě neob
vyklé, že Magda Goebbelsová jí nabídla, aby žili v jakémsi trojúhelníku, a ona
tak zachovala otce svým dětem, které po prohře nacistického Německa všechny
vlastnoručně otrávila. A nakonec spáchala sebevraždu.
Milena Štráfeldová velmi mnoho místa věnuje i Zorce Janů a jejím ne
šťastným láskám, především ke spisovateli Františku Kožíkovi, který byl ovšem
čerstvě ženatý. Autorka cituje ze Zorčiných deníkových zápisků (zachovaly se
právě u Fr. Kožíka), že její vášnivá povaha postrádala korektiv rozumu, takže
se sama řítila do záhuby, a tuto cestu do pekel dokázala i sama vylíčit. Dá se
předpokládat, že autorka chtěla ozřejmit povahu a jednání pro veřejnost téměř
neznámé Zorky Janů, která měla tu smůlu, že v prvorepublikových filmech se
jen mihla a v divadle neměla mnoho času, aby ukázala svůj talent. Tragédie je
jího života byla, že přišla na scénu ve špatné době a nedokázala ji přejít. Proto
ji také jen málokdo zná jako herečku, v podstatě se o ní moc nemluvilo, a když,
tak vždycky v souvislosti se slavnou a po válce zatracovanou sestrou, která byla
jako kolaborantka osm měsíců ve vězení na Pankráci. A to právě Zorce vmetli do
tváře její bývalí kolegové a je smutné, že se jí nikdo nezastal, ačkoliv ona sama
se na ničem za války nepodílela. A je výborné, že jí Milena Štráfeldová věnova
la tolik pozornosti a vlastně nám ji objevila. O ní psal také František Kožík ve
vzpomínkách, kde figuruje jako jedna z jeho osudových žen. A tak jsme vděčni
autorce, že poznáme i vnitřní život především Zorky Janů; ten u Lídy Baarové
nahrazují vnější dramata jejího života.
MILENA NYKLOVÁ

Že nevíte, kdo byly sestry Babkovy? Ale víte, je to dvojice
českých hereček, které dopadly tragicky – Lída Baarová
a její o šest let mladší sestra Zorka. Jejich dramatické živo
ty vzbudily zájem divadelních a filmových umělců, Lídu
Baarovou točila v Salcburku jako opuštěnou starou dámu
režisérka Helena Třeštíková, a naposled podnítily zájem
spisovatelky Mileny Štráfeldové, která o nich napsala na
faktech založený román Sestry B. (vydal Garamond). Není
to biografie, která by začínala jejich narozením, setkáváme se s nimi v době, kdy
starší Ludmila neboli Lída už vědomě a velmi cílevědomě směřuje k uskutečnění
svého snu, totiž stát se herečkou, a v tom ji mladší sestra Zorka chce napodobit.
Je zajímavé, že větší roli v uskutečnění této touhy měl jejich tatínek, který jim ja
koby zametal cestičku. Obě dívky vyrůstaly v laskavém, umění přejícím domově.
Nevím, jestli se dá říci, že Lídu Baarovou zničila její krása, jak svůj film pojala
Helena Třeštíková, myslím si, že to byla hlavně její touha vyniknout, dostat se
na obálky časopisů a okusit slávu, kdežto u Zorky to byla její hluboká deprese,
jak nejlépe dokazují její deníkové zápisy, z nichž autorka hojně cituje. Dnes je
těžké rozhodnout, jestli to byla skutečná choroba nebo tragické pocity vyplýva
jící především z neopětované lásky a po válce vyvolané jejími kolegy z divadla,
odkud ji vyháněli jako sestru kolaborantky. Samozřejmě tu hrála roli i doba,
Lída měla štěstí, že mohla užívat svobody první republiky, i když právě tehdy se
zapletla s říšským ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Z vlastních
vzpomínek Lídy Baarové, které vydal Josef Škvorecký v Torontu, vyplývá, že u ní
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Máš-li mě rád, nedovol mi všechno
Amedeo Cencini
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168 s.,
249 Kč

Anselm Grün

Pier Giordano Cabra
Blahoslavení, kdo vychovávají
Obj. č.: 101970

Stefan Kiechle
Jak zacházet s mocí
Obj. č.: 101932

Anselm Grün
Duchovní lékárnička
Obj. č.: 101939

Sedmero skutků milosrdenství se v církevní tradici
ustálilo na základě Ježíšovy řeči o posledním
soudu; ve středověku bylo ke skutkům tělesného
milosrdenství připojeno ještě dalších sedm skutků
milosrdenství duchovního.
Měli bychom Bibli rozjímat a studovat především
z hlediska milosrdenství, pochopíme tak samu
podstatu Ježíšova poselství. Víme-li, že Bůh je
milosrdný, pak se i my budeme snažit jednat
milosrdně s chudými a s těmi, kteří se ocitli na
okraji společnosti. Stejně jako Ježíš půjdeme za
nemocnými, kteří potřebují lékaře; za hříšníky, které
společnost odsuzuje jako hříšníky a ztracené případy.
A přestaneme odsuzovat ty, kteří nezachovávají
církevní či společenské normy.
Ať nás tedy tato knížka novým způsobem uvede
do tajemství milosrdenství, aby se náš svět začal
milosrdenstvím proměňovat a stal se místem
lidštějším, přátelštějším a milosrdnějším.
(z autorovy předmluvy)

kna.cz

ikarmel.cz
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Anselm Grün
Sedmero skutků milosrdenství

Sedmero skutků milosrdenství

Doporučujeme:

Cettina Militello
Skutky milosrdenství
Obj. č.: 101997

ikarmel.cz

Anselm Grün (* 1945) je mnich
benediktinského opatství v německém
Münsterschwarzachu a vyhledávaný
duchovní průvodce. Patří k nejčtenějším
křesťanským autorům současnosti, jeho
knihy se překládají do mnoha jazyků.
Karmelitánské nakladatelství jich vydalo
už několik desítek, mezi nejnovější patří
například Moje modlitební kniha (KNA
2011), Doprovázení na duchovní cestě
(KNA 2014), Lék na únavu ze života (KNA
2014), Duchovní lékárnička (KNA 2015).

Sedmero
skutků
milosrdenství

brož.,
101 s.,
159 Kč

Mgr. Vít Hájek (* 1955) je filmový a televizní
dokumentarista. Ve své tvorbě se zaměřuje na
historii, umění, vědu a portréty osobností. Rozhovor
s P. Josefem Mixou je jeho knižní prvotinou.

kna.cz

ikarmel.cz
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Z autorovy předmluvy:
„Ať nás tato knížka novým způsobem uvede do
tajemství milosrdenství, aby se náš svět začal milosrdenstvím proměňovat a stal se místem lidštějším,
přátelštějším a milosrdnějším.“

JOSEF MIXA V ROZHOVORU S VÍTEM HÁJKEM

Boha neokecáš

Mons. Josef Mixa (* 1925) je jednou z nepřehlédnutelných kněžských
osobností současnosti. U příležitosti jeho 90. narozenin noviny psaly,
že jde o nejstaršího aktivně působícího kněze v Čechách. Úctyhodný
je on sám, ale i zástup lidí, jimž se nesmazatelně vepsal do života.
Přesto nebylo snadné ho přesvědčit, že má co říct a že jeho protříbené
pohledy na život budou čtenáře zajímat.
Nenarodil se ve snadné době, v mládí prožil válečnou okupaci
Československa a pak celý totalitní režim. Vyrůstal v rodině
pražského obchodníka a měl převzít obchod po rodičích,
ale četba Bible dala jeho životu nový směr. Po studiu teologie
v Litoměřicích přijal kněžské svěcení a začal působit u Sv. Anny
v Praze na Žižkově. Od roku 1968 sloužil jako sekretář kardinála
Tomáška a zároveň v kostele Sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.
Shromažďovalo se kolem něj živé společenství věřících, včetně
osobností podzemní církve, což bylo trnem v oku orgánům StB.
Proto byl roku 1973 přeložen z Prahy do Stanovic u Karlových Varů,
kde žije dodnes.
Kniha rozhovorů vznikla z iniciativy a k velké radosti jeho přátel.

Josef Mixa v rozhovoru s Vítem Hájkem

Josef Mixa

v rozhovoru s Vítem Hájkem

Sedmero skutků milosrdenství
Anselm Grün

Boha neokecáš

Boha neokecáš

11. –1

Autor hledá rovnováhu mezi rodičovskou
autoritou a spontánním růstem dítěte, mezi
aktivním výchovným zasahováním a svobodou
dítěte, která je nezbytná pro samostatný dospělý
život. Jen pokud děti zažijí zdravě položené
hranice, budou schopné respektovat pravidla
mezilidského soužití.

Josef Mixa, Vít Hájek

Boha
neokecáš
Josef Mixa

v rozhovoru s Vítem Hájkem

brož.,
172 s.,
249 Kč

Mons. Josef Mixa (* 1925) je jednou z nepřehlédnutelných kněžských osobností současnosti. Přesto
nebylo snadné ho přesvědčit, že má co říct a že jeho
protříbené pohledy na život budou čtenáře zajímat.
Kniha rozhovorů vznikla z iniciativy a k velké radosti
jeho přátel.
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JEJÍ ŽIVOT V OČÍCH PANENKY

TULÁK

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

Je rok 1965 a pětice mladíků
v čele se sedmnáctiletým Jackem
Mackayem opouští své domovy
v Glasgow a míří do Londýna
s cílem prosadit se v hudebním
světě. Detektivní příběh o nenaplněných touhách a o rozhodující, ale často ošidné roli přátelství
v našich životech. Od autora
bestsellerové trilogie z ostrova
Lewis.

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

Tulák je zničený, zlomený muž:
nemá jméno, nemluví. Nese však
vzácné břemeno, na němž závisí
osud lidstva… Strhující debut
z originálního temného světa
plného démonů a ztroskotaných
létajících lodí líčí osamělou pouť
němého hrdiny. První díl sci-fi
trilogie je „povinnou četbou pro
fanoušky klasické science fiction
literatury“.

249
TAKAŠI HIRAIDE
KOČIČÍ HOST
Poetické vyprávění o pomíjivosti života a drobných radostech,
které manželům žijícím na okraji
Tokia do života přinese kočička
Čibi. Manžele tento tajemný host
fascinuje. Čibi je svobodný duch,
bydlí u nich a nebydlí. Patří jim
a nepatří… Kniha získala japonskou Cenu Šóheie Kijamy a stala
se bestsellerem Sunday Times
a New York Times.

299
JIŘÍ OLIČ
VY NEZNÁTE
MIRKA TICHÉHO…

Příběh přátelství dvou Kyjovanů,
proslulého fotografa Miroslava
Tichého a českého básníka Jiřího
Veselského. Spojoval je nejen
Kyjov, ale i fascinace „dívenkami“. Kniha vychází ze vzpomínek
osobností, které oba tvůrce znaly,
a také z osobní paměti autora, jenž
se s nimi řadu let přátelil. Opírá se
také o téměř tisícovku dopisů.

369
SVATOPLUK ČECH

329
JAN ČEP

VÝLETY PANA BROUČKA

POVÍDKY

Z díla klasika poezie i drobnější
prózy přináší Česká knižnice nejprve všechny knihy spojené s postavou pražského měšťana Matěje
Broučka, jež společně nebyly vydány již několik desetiletí:
dvě verze Pravého výletu pana
Broučka do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát
do patnáctého století a M. Brouček
na výstavě.

Další svazek edice Česká knižnice přináší Čepovy kratší prózy ze všech období jeho tvorby,
od knižního debutu Dvojí domov
až po exilové Cikány. Povídky se
často zaměřují na mezní situace
v životě zdánlivě běžných venkovských lidí. Jsou však vzdálené
popisnému realismu, využívají
zkratky, jemných náznaků a míří
k duchovnímu rozměru bytí.

NOVINKY Z VYDAVATELSTVÍ CYKLOKNIHY
informace z redakce

Françoise a Claude Hervé

KOLEM SVĚTA NA KOLE

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

čtrnáctiletá odysea v sedlech bicyklů aneb ani narození dcery nepřerušilo cestu
Pevná vazba, 256 stran, 349 Kč
Delší dobu vyprodaná kniha, která zaznamenala díky sympatickým Francouzům velký úspěch, se dočkala druhého vydání. Je rozšířené, má dvojnásobné
množství obrázků z cesty a na závěr přibyla ještě jedna kapitola. Jsou v ní
vzpomenuty jejich dvě návštěvy České republiky, které se uskutečnily v letech
2011 a 2013 a odpovědi na otázky, které při čtení jejich knihy mohly vyvstat.
Také se dozvíte, jak tyto francouzské cestovatelské legendy žijí nyní, co dělají
a jak se má jejich dnes už dospělá dcera Manon.
Cesta kolem světa, kterou Françoise a Claude Hervéovi na kolech podnikli,
stále patří k výjimečným cestovatelským počinům. Za 14 let ujeli více než
150 000 kilometrů a navštívili 66 zemí pěti kontinentů. Mimořádné bylo
hlavně to, že se jim během cesty narodila dcerka Manon, s níž pokračovali
v putování od jejich šesti týdnů věku až do šesti let, kdy musela do školy.

informace z redakce

Vážení čtenáři,
časopis knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.knizni-novinky.cz | www.sckn.cz

Jiří Grygar a Jan Neruda

KNIHY A HVĚZDY + PÍSNĚ KOSMICKÉ
souborné vydání vychází k 80. narozeninám Jiřího Grygara
Pevná vazba, 144 stran, 279 Kč
Souborné vydání dvou knih, pod nimiž jsou podepsáni dva velikáni české literatury –
Jiří Grygar a Jan Neruda. O Dr. Grygarovi je známo, že je astronomem a astrofyzikem,
ale co má s tématikou hvězd společného Jan Neruda? Kupodivu hodně. Navíc Jiří Grygar si tentokrát od svého oblíbeného tématu tak trochu odpočine. Vyznává se totiž ze
svého vztahu ke knihám. A ne k ledajakým. Představuje knihy, které ho během života
něčím zaujaly, ovlivnily a které pro něho měly zásadní význam.
A proč jsou součástí Písně kosmické od Jana Nerudy? Málokdo ví, že Jan Neruda
měl ke hvězdám a k astronomii velice blízko. Dokonce se zapsal jako mimořádný
posluchač astronomie na Univerzitu Karlovu, takže měl solidní znalosti v tomto
oboru, a v jeho verších není ani z dnešního pohledu žádná odborná chyba. Navíc
je to nadčasová sbírka krásných básní, kterou by měl znát každý Čech.

a na Facebooku: www.facebook.com/kn.casopis
ISBN 978-80-88104-13-1

Vyprávění strýčka Bena … jak vyzrát nad strachem
Věra Krpálková, 160 ×200 mm, 112 stran, vázané, cena 199 Kč

Chcete vědět, odkud se vzal strach? Jak proti němu bojovat a umět
nad ním vítězit? Pobavte se humornými a láskyplnými příběhy malého
prvňáka Ondry.
Kniha je druhou z nezávislé řady příběhů o něm a jeho strýčkovi Benovi.
Je určena dětem od 5 let (a jejich strýčkům).
www.krigl.cz

CYKLOKNIHY s.r.o., Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
Tel.: 777 77 21 28, e-mail: redakce@cykloknihy.cz, www.cykloknihy.cz

NOVINKY VE VYDAVATELSTVÍ ZONER PRESS
MALUJTE KAŽDÝ DEN

Rady a cvičení pro úspěšnou tvorbu
Baví vás malování nebo kreslení? Ale
současně se trápíte tím, že se vám nedaří
dokončovat velké projekty, zdá se vám,
že se nehýbete z místa, zabředli jste do
stereotypu a přestává vás malování bavit?
Zkuste změnit svůj přístup. Staňte se
(každodenním) malířem.

Kreslete a malujte

KRÁSNÉ TVÁŘE
Celá tato kniha je o kreslení neobyčejných
portrétů vznikajících ve vaší fantazii. Vycházejte z reality a plynule přejděte k vlastnímu
pojetí. Pomocí různých typů výtvarných médií
se naučíte vytvořit okouzlující portréty. Autorka
knihy Jane Davenport vás provede základy
kresby obličejů a seznámí vás s tím, jak to
udělat, aby jednotlivé obličejové rysy byly
v harmonickém souladu.

Zoner Press
tel.: 532 190 883
e-mail: knihy@zoner.cz
www.zonerpress.cz
www.facebook.com/Zonerpress

NOVÉ
KNIHY
PRO DĚTI
Naučte
poznávat vaše
děti luční
kvítí a nalepte
si rostlinky
do Krtkova
herbáře!

Ne všechna
stvoření jsou
přátelská – mějte
se na pozoru!
První díl
strhující fantasy
trilogie.

www.albatrosmedia.cz

Prostorová leporela
pro nejmenší děti.
Bavte se a poznávejte
svět zvířat. Ožijí vám
před očima!

Interaktivní
kniha
plná zábavy
ukáže dětem,
že nemusí mít
strach ze tmy!

První díl fascinujícího
příběhu ze země
pohádek si získal
srdce milionů dětí
i dospělých po celém
světě.

bibliografie
duchovní nauk y
buddhismus; zen;
hinduismus;
islám
SIDDHARÁMÉŠVAR, Šrí
Klíč k poznání Já

Z angl. přel. D. Dostal, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 128 s., brož. 159 Kč
Šrí Siddharáméšvar, učitel Nisargadatty
Mahárádže a Randžita Mahárádže,
v této knize jednoduchým a přímým
stylem vysvětluje poznání našeho
skutečného Já v tradici advaita védánty
(nedvojné védánty).
ISBN 978-80-257-1754-7

teo log i e
NOBLE, Ivana; NOBLE, Tim;
BAUEROVÁ, Kateřina a kol.
Mnohohlas pravoslavné teologie
ve 20. století na Západě

Brno: Centrum pro studium demo
kracie a kultury, 2016, Moderní česká
teologie, 1. vyd., 295 s., brož. 298 Kč
Kniha navazuje na první monografii
stejného autorského týmu nazvanou
Cesty pravoslavné teologie na Západ
ve 20. století (CDK, 2012).
ISBN 978-80-7325-403-2

17/ 2 0 16

Ať už zakládáte startup a pokoušíte
se prolomit ve vašem odvětví nebo
jste podnikatel, který usiluje o změnu
organizace zevnitř, vaším nejob
tížnějším úkolem je vytvořit produkt,
který lidé skutečně chtějí.
ISBN 978-80-265-0507-5

KENYON‑ROUVINEZOVÁ,
Denise; WARD, John L.
Rodinná firma. Jak vybudovat,
úspěšně vést a předat rodinný
podnik

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 136 s., váz. 245 Kč
Rodinný podnik, v mnoha zemích
nejobvyklejší a nejrozšířenější
forma podnikání, se často potýká
s otázkami ohledně následnictví
a správy, a zejména pak vztahů mezi
managementem, členy správní rady
a příslušníky rodiny.
ISBN 978-80-7485-095-0

MAURYA
Lean podnikání. Přejdete od
plánu A k plánu, který funguje

ekonomika

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 232 s.,
brož. 369 Kč
Žijeme v době jedinečných příležitostí
zavádět inovace. Vzniká více produktů
než dříve, ale většina z nich nedokáže
uspět. To, co potřebujeme, je syste
matický proces, díky němuž se rychle
prolustrují plánované produkty, čímž se
zvýší naše šance na úspěch.
ISBN 978-80-265-0506-8

dan ě

př í ručk y

KOBÍK, Jaroslav
Daňový proces – Judikatura
k problémovým situacím

VOSTATEK, Jaroslav
Penzijní teorie a politika

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 488 s.,
brož. 589 Kč
Publikace je určena těm, kteří se
zabývají daňovým procesem. Daňový
proces má při správě daní své zvláštní
místo a ohledně sporných ustanovení
daňových procesních zákonů se vedly
a vedou ty největší spory.
ISBN 978-80-7554-029-4

LICHNOVSKÝ, Ondřej;
ONDRÝSEK, Roman; NOVÁKOVÁ, Petra a kol.
Daňový řád. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2016, 3. aktual.
vyd., 944 s., váz. 1790 Kč
Komentář vychází z právního stavu
a stavu judikatury k 31. 1. 2016.
ISBN 978-80-7400-604-3

e ko n om i k a
ATKINSKON, Anthony B.
Ekonomika nerovnosti

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 376 s.,
váz. 590 Kč
Nerovnost snížit lze. Nerovnost je
jedním ze současných nejpalčivějších
problémů v sociální sféře. Všichni
o rozsahu tohoto problému vědí, ale
jen málo bylo doposud řečeno o tom,
co se dá dělat, když si nechceme jen
zoufat.
ISBN 978-80-265-0508-2

po dn i k án í
CROLL, Alistair;
YOSKOVITZ, Benjamin
Lean analýza. Využijte data
k rychlejšímu vybudování
lepšího startupu

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 416 s.,
brož. 499 Kč

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
288 s., váz. 490 Kč
Publikace je určena nejen od
borníkům – ekonomům, ale také
politikům a všem subjektům veřejné
politiky se zájmem o danou oblast.
ISBN 978-80-7400-571-8

úče tn ic t ví
DUREC, Martin;
NEPLECHOVÁ, Marta
Účetní a daňová problematika
bytových družstev a společenství
vlastníků od A do Z 2016
Olomouc: Anag, 2016, 3. aktual.
vyd., 400 s., brož. 419 Kč
Publikace je určena účetním
bytových družstev a společen
ství vlastníků, jejich statutárním
orgánům a všem těm, kteří se
účetní a daňovou problematikou
právnických osob z oblasti vlastnic
tví bytových domů a bytového
spoluvlastnictví zabývají.
ISBN 978-80-7554-030-0

společenské
vědy; osvěta
arch eo log i e
OLIVA, Martin
Umění moravského paleolitu –
Atlas sbírky Ústavu Anthropos
Moravského zemského muzea.
Palaeolithic Art of Moravia –
The Anthropos Collection of the
Moravian Museum

Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, 1. vyd., 174 s., brož. 192 Kč
Umění paleolitické Moravy je beze
sporu jedním z úhelných kamenů kul

z n o v i n e k k 2 9. 8 . 2 0 16 2 7 0 t i t u l ů

turního dědictví nejen naší republiky,
ale celého lidstva.
ISBN 978-80-7028-455-1

OLIVA, Martin; GOLEC,
Martin; KRATOCHVÍL,
Radim a kol.
Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích. Býčí skála Cave:
History and Prehistory
Překl. L. Krutilová, Brno: Moravské
zemské muzeum, 2015, 1. vyd.,
214 s., brož. 196 Kč
Býčí skála. Už to samotné slovo
vyvolává představu čehosi dávného
a tajemného. A což teprve staré
pověsti o průvodech, kvílení z nitra
jeskyně a o její osvětlené Předsíni!
ISBN 978-80-7028-461-2

druhá
světová
válk a
Atentát na Heydricha

Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 170 s.,
brož. 298 Kč
Kniha obsahuje příběhy aktérů teh
dejších událostí, nejen atentátníků,
ale i dalších parašutistů, členů domá
cího odboje, jejich rodinných pří
slušníků, ale i nacistů a členů gestapa.
ISBN 978-80-257-1865-0

BURLEIGH, Michael
Morální dilema. Dějiny druhé
světové války

Praha: Academia, 2016, Historie,
1. vyd., 732 s., váz. 585 Kč
Dílo významného britského historika
není jen podrobným výčtem událostí
dosud největší války světových dějin,
ale zaměřuje se i na psychologické
profily důležitých aktérů tohoto osu
dového střetnutí.
ISBN 978-80-200-2552-4

fi lozo fi e
SINGER, Peter
Darwinovská levice. Politika,
evoluce a spolupráce

Z angl. přel. D. Kostomitsopoulos,
Praha: Filosofia, 2016, 1. vyd., 100 s.,
brož. 100 Kč
V průkopnické a čtivé studii předklá
dá patrně nejznámější filozof sou
časnosti řadu argumentů, s jejichž
pomocí dokazuje nutnost radikální
revize, jíž musí projít politická levice,
aby překonala svoje zastaralé chápá
ní lidské přirozenosti.
ISBN 978-80-7007-454-1

ZÁMEČNÍK, Lukáš
The Future of Philosophy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 250 s., brož.
Publikace vychází v rámci grantu Inovace
studia obecné jazykovědy a teorie komu
nikace ve spolupráci s přírodními věda
mi. reg. č. CZ.1.07/2. 2. 00/28.0076.
ISBN 978-80-244-4316-4

h isto r i e
Avigdor, Benesch, Gitl. Juden in
Böhmen, Mähren und Schlesien
im Mittelalter. Samuel Steinherz
zum Gedenken
Edit. H. Teufel, M. Řepa a kol.,
Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 464 s., váz. 350 Kč
Publikace v němčině.
ISBN 978-80-7286-276-4

13

BARON, Roman; MADECKI,
Roman a kol.
Czeskie badania nad Polska w
kontekscie Europy srodkowej
i wschodniej

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 691 s., brož. 300 Kč
Studie v polštině.
ISBN 978-80-7286-271-9

BRACHA, Krzysztof; NODL,
Martin a kol.
Colloquia mediaevalia Pragensia
16. Česko‑polské kazatelské
vztahy ve středověku

Praha: Filosofia, 2016, 1. vyd., 152 s.,
brož. 130 Kč
Kolektivní monografie zahrnuje
11 studií českých a polských me
dievistů. Autoři se v nich věnují
recepci kazatelských příruček
a jednotlivých kázání ve středo
evropském prostoru 14. a 15.
století.
ISBN 978-80-7007-451-0

DUBÁNEK, Martin; FILIP,
Ondřej; PAVEL, Jan
Pevnosti v bojích Velké války.
Západní fronta

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
352 s., váz. 399 Kč
Byť jsou symbolem první světové
války především zákopy, na počátku
tohoto konfliktu i během něj probí
haly těžké boje také o řadu pevností
a stálých opevnění.
ISBN 978-80-204-4021-1

NODL, Martin; WECOWSKI,
Piotr a kol.
Colloquia mediaevalia Pragensia
17. Právní kultura ve středověku

Praha: Filosofia, 2016, 1. vyd., 228 s.,
brož. 200 Kč
Kolektivní monografie zahrnuje
studie 13 českých a polských me
dievistů věnované nejrůznějším
podobám právní kulturu Českého
a Polského království od 10. do
15. století.
ISBN 978-80-7007-450-3

ŘEHOUNEK, Jan
Kovanice – 750 let

a studiemi z oborů dějin dějepisectví
a metodologie dějin.
ISBN 978-80-7286-277-1

motivačn í
př í ručk y
CRUTCHLEY, Lee
Jak být šťastný nebo aspoň
trochu míň smutný

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 160 s.,
brož. 249 Kč
Knížka přináší sérii poutavých a pře
kvapivých krátkých postřehů a rad,
které mají za úkol čtenáře podpořit
ve snaze naučit se dívat na věci jinak,
znovuobjevit malé každodenní radosti.
ISBN 978-80-265-0509-9

DEMANN, Stefanie
Sebekoučink. 86 nejlepších
nástrojů pro osobnostní rozvoj

Z něm. přel. K. Prešlová, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 192 s., brož. 315 Kč
Kniha vám přehledně ukáže, jak
se stát svými vlastními celoživotní
mi kouči: jak si ujasnit, kdo jste, co
chcete, jak toho dosáhnout, kde vzít
odvahu, jak vytrvat.
ISBN 978-80-262-1086-3

oso bn osti
PACNER, Karel
Géniové XX. století – Kniha
druhá

Předml. V. Pačes, Praha: Motto,
2016, 1. vyd., 496 s., váz. 299 Kč
Osobnosti a objevy, které změnily
svět! Autor opět s nadhledem jemu
vlastním zpracoval velmi čtivou
formou příběhy skutečných hybatelů
dějin, tzn. vědců, kteří spoluutvářeli
dnešní svět.
ISBN 978-80-267-0652-6

pe dag og i k a;
d idak ti k a
DOLEŽALOVÁ, Jana
Rozvoj grafomotoriky v projektech

Nymburk: Kaplanka, 2016, 1. vyd.,
85 s., váz. 200 Kč
Nevelká obec nedaleko Nymburka –
Kovanice – oslaví letos 20. srpna
750. výročí první písemné zmínky
o obci.
ISBN 978-80-87523-15-5

Ilustr. J. Doležalová, Praha: Portál,
2016, 2. vyd., 168 s., brož. 239 Kč
Kniha se zaměřuje na specifické rysy
grafomotoriky u dětí předškolního
věku a na začátku školní docházky
a charakterizuje vhodné podmínky
a prostředky k jejímu úspěšnému
utváření.
ISBN 978-80-262-1146-4

SMETANA, Vít
Historie na rozcestí. Jak mohly
dopadnout osudové chvíle Československa

DOSTÁL, Jiří; KOŽUCHOVÁ,
Mária
Badatelský přístup v technickém
vzdělávání: Teorie a výzkum

VLČEK, Radomír
Historik – Historismus –
Dějepisectví. Nad životem
a dílem Jaroslava Marka

POTMĚŠIL, Miloň a kol.
Vzdělání pohledem žáka se
zdravotním postižením

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 328 s., váz. 239 Kč
Dramatické okamžiky Československa
s ponurým výsledkem: 1938, 1948,
1968. Měly alternativu? Co a také kdy
bylo třeba učinit, aby vývoj nabral
odlišný kurs?
ISBN 978-80-7485-096-7

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 125 s., váz. 138 Kč
prof. J. Marek (1926–2011) patřil
mezi nejvýznamnější české histo
riky 20. a počátku 21. století. Do
povědomí se zapsal především
mimořádně fundovanými knihami

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 212 s., brož.
Hlavním cílem monografie je na
úrovni teoretické i empiricko
‑výzkumné řešit problémy spojené
s realizací badatelsky orientované
výuky (dále jen BOV) v rámci tech
nického vzdělávání.
ISBN 978-80-244-4913-5

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 156 s., brož.
Monografie je tematicky zaměřena
na oblast vzdělání a jeho hodnoty
u cílové skupiny, kterou tvořili žáci se
zdravotním postižením.
ISBN 978-80-244-4924-1

bibliografie
po liti k a
MAREŠ, Miroslav a kol.
Ne islámu! Protiislámská
politika v České republice

Brno: Centrum pro studium demo
kracie a kultury, Brno: Masarykova
univerzita, 2015, Politologická řada,
1. vyd., 219 s., váz. 219 Kč
Agenda zaměřená na kritiku
islamizace a islámu je důležitou
součástí politiky mnoha politických
stran, hnutí a uskupení. Autoři ob
jasňují základní politické a právní
aspekty existence protiislámských
skupin.
ISBN 978-80-7325-397-4 (CDK),
978-80-210-8288-5 (MU)

po lito lo g i e
KISSINGER, Henry
Uspořádání světa. Státní zájmy,
konflikty a mocenská rovnováha
Z angl. přel. M. Pokorný, Praha:
Prostor, 2016, 1. vyd., 400 s.,
brož. 397 Kč
Velice cenný, historickými a po
litickými souvislostmi podložený
pohled na řád světa podává vlivný
politolog, historik a bývalý ministr
zahraničí USA.
ISBN 978-80-7260-335-0

pr ávo
BRZOBOHATÝ, Robin;
POLÁKOVÁ, Lenka; HORÁČEK, Tomáš
Rukověť mediátora aneb Co je
dobré vědět nejen ke zkouškám
mediátora

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
Právo prakticky, 1. vyd., 160 s.,
brož. 255 Kč
Autoři se snaží nabízet nové přístupy
a porozumění technikám a interven
cím, které lze v knize nalézt, a hlavně
nabízet souvislosti.
ISBN 978-80-7552-221-4

DONÁT, Josef; TOMÍŠEK,
Jan
Právo v síti. Průvodce právem na
internetu

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
352 s., váz. 490 Kč
Publikace představuje široké ve
řejnosti základní právní aspekty
v prostředí internetu, primárně z po
hledu uživatele a jazykem, který je dle
nejlepšího vědomí a svědomí autorů
snadno uchopitelný pro všechny
čtenáře.
ISBN 978-80-7400-610-4

FILIP, Václav; FYRBACH,
David
Společnost s ručením omezeným
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 616 s., váz. 780 Kč
Kniha detailně seznamuje čtenáře se
společností s ručením omezeným. Je
určena nejen právníkům, ale všem
kteří podnikají ve společnosti s ru
čením omezeným nebo se k tomu
teprve chystají.
ISBN 978-80-7552-231-3

JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO,
David
Správní řád. Komentář
Praha: C. H. Beck, 2016, 5. vyd.,
952 s., váz. 1490 Kč
Komentář poskytuje podrobný
výklad jednotlivých ustanovení

správního řádu, tedy obecného
předpisu pro vedení správních
řízení, uzavírání veřejnoprávních
smluv, přijímání opatření obecné
povahy ad.
ISBN 978-80-7400-607-4

LAVICKÝ, Petr;
POLIŠENSKÁ, Petra
Judikatura k rekodifikaci: Nájem
a pacht

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 392 s., brož. 590 Kč
Svazek přehledu judikatury k reko
difikovanému soukromému právu
shrnuje rozhodnutí zabývající se náj
mem a pachtem, tedy instituty upra
venými v § 2201 až 2357 občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.
ISBN 978-80-7552-181-1

SERAFÍN, Petr;
MACHAČKOVÁ, Jana
Stavební zákon ve znění podle
stavu k 15. 4. 2016

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2016, 1. vyd., 158 s., váz. 210 Kč
K 1. 4. 2015 byl stavební zákon
celkem 15x novelizován. Publikace
obsahuje úplné znění zákona (po
zapracování všech změn) k tomuto
datu. V textu úvodního komentáře
je přehled a informace k vybraným
novelám.
ISBN 978-80-87438-76-3

ÚZ č. 1138 Cenné papíry. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 640 s.,
brož. 279 Kč
Publikace obsahuje 33 předpisů
rozdělených do 6 kapitol: cenné papí
ry, dohled nad kapitálovým trhem,
podnikání na kapitálovém trhu,
investiční společnosti a investiční fon
dy, komoditní burzy, seznam dalších
relevantních předpisů.
ISBN 978-80-7488-169-5

ÚZ č. 1139 Daně z příjmů.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 272 s.,
brož. 109 Kč
Zákon o daních z příjmů byl od
lednového vydání změněn 4 dalšími
novelami. Zařazen byl nový zákon
o evidenci tržeb, který stanoví nové
povinnosti zejména podnikajícím
poplatníkům.
ISBN 978-80-7488-170-1

ÚZ č. 1140 Veřejné zakázky.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 176 s.,
brož. 99 Kč
K zákonu o zadávání veřejných
zakázek je zpracován podrobný
rejstřík, který významně usnadní
práci a orientaci v textu. Publikace
obsahuje také většinu provádě
cích předpisů vydaných na základě
nového zákona.
ISBN 978-80-7488-171-8

ÚZ č. 1141 Zdravotní služby.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 256 s.,
brož. 109 Kč
Publikace obsahuje aktuální zně
ní tří zákonů k danému tématu:
zákon o specifických zdravotních
službách (2 novelizace), zákon
o zdravotnické záchranné službě
a zákon o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování
(6 novelizací).
ISBN 978-80-7488-172-5

z n o v i n e k k 2 9. 8 . 2 0 16 2 7 0 t i t u l ů
pro ro d iče
FILLIOZAT, Isabelle
Pořád jen provokuje. Respektující a klidné výchovné postupy
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 132 s.,
brož. 249 Kč
Odmlouvání, kolize s vrstevníky,
drzost dětí ve věku 6 až 11 let. Vidíte
v tom naschvály, neposlušnost a kla
dení odporu. Hledáte vinu u sebe,
snažíte se přijít na chyby, kterých jste
se při výchově dopustili. Ale co když
se jedná o zcela jiné příčiny?
ISBN 978-80-264-1158-1

průvo d ce
SLIVA, Viktor
Brněnské maličkosti 1. Historické centrum

Brno: Vakát, 2016, 1. vyd., 84 s.,
brož. 199 Kč
Kniha je jakousi imaginární procház
kou ulicemi jihomoravské metropole,
v nichž vyhledává drobné architekto
nické pozoruhodnosti a zajímavosti.
ISBN 978-80-87317-07-5

SLIVA, Viktor
Brněnské maličkosti 2.
Za okružní třídou

Brno: Vakát, 2016, 1. vyd., 92 s.,
brož. 199 Kč
Slyšeli jste někdy o brněnské soše
Svobody? Víte, co vše v Brně připo
míná třicetiletou válku? Proč budovu
brněnského VUT zdobí slavkovský
zámek?
ISBN 978-80-87317-03-7

SLIVA, Viktor
Brněnské maličkosti 3. Historické centrum podruhé

Brno: Vakát, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 209 Kč
Víte, kde se v Brně nachází kresba
Mistra Leonarda? Znáte místo, kde
se ve městě rozhoduje o nejkrásnější
ženě? A víte, kolik je v Brně malič
kostí?
ISBN 978-80-87317-12-9

př í ručk y
ERTÜRKOVÁ, Eylem
Příručka rozvoje místní kulturní
politiky. Kroky, nástroje, případové studie

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 148 s., váz. 195 Kč
Publikace nabízí řadu konkrétních
návodných postupů, příkladů a ná
strojů pro důsledné zapojení občanů
a aktérů místní kultury do plánova
cích, implementačních a hodnotících
procesů.
ISBN 978-80-7485-094-3

HRABALOVÁ, Jarmila
Dech, hlas a řeč od praxe k teorii
a zpět

Brno: JAMU, 2016, 1. vyd., 190 s.,
váz. 206 Kč
V poslední době je kvalita hlasu a řeči
na ústupu. Hlasová výuka by přitom
neměla být jen záležitostí hudební
výchovy, ale měla by mít své místo
ve studijním programu jako výchova
řečová a hlasová.
ISBN 978-80-7460-096-8

PAVLÍČEK, Jaroslav
Člověk v drsné přírodě. Průvodce přežitím

Praha: 65. pole, 2016, 1. vyd., 136 s.,
brož. 119 Kč
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Příručka by měla sloužit skupinám,
které připravují výpravy na problema
tická místa Země a drsnější podmínky
si vybírají dobrovolně, i trosečníkům,
kteří se do drsné přírody dostanou
nechtěně, proti své vůli.
ISBN 978-80-87506-78-3

psych o log i e
KEENAN, Paul
Na cestách duše

Z angl. přel. J. Žemlová, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 152 s.,
brož. 225 Kč
Autor úspěšné knihy Dobré zprávy
pro špatné dny dále rozvádí své
úvahy o produchovnělém životě
a o tom, že objev vlastní duše
znamená pro život člověka zásadní
obrat.
ISBN 978-80-262-1114-3

Vltavíny jsou považovány za české
národní kameny. Kniha objasňuje
vznik vltavínů, upřesňuje jejich výji
mečné postavení ve skupině tektitů
a představuje vltavíny jako oblíbené
drahé kameny používané ve špercích.
V angličtině.
ISBN 978-80-7296-102-3

g eom etr i e
NEWMAN, Hugh
Pozemské sítě. Gaia – skryté
uspořádání posvátných míst

stud i e

Praha: Dokořán, 2016, Pergamen,
1. vyd., 64 s., váz. 198 Kč
Autor trpělivě shromažďuje poznatky
z nejrozmanitějších disciplín a skládá
je jeden k druhému. Postupně se tak
s neúprosnou přesvědčivostí vyjevuje
jejich provázanost a před očima nám
vyvstává obraz Gaii, jak jsme ji dosud
neznali.
ISBN 978-80-7363-781-1

HERMANN, Rainer
Konečná stanice Islámský stát

zemědělství

Praha: Academia, 2016, 21. století,
1. vyd., 116 s., brož. 185 Kč
Čtivě a přitom zasvěceně odhaluje
islamolog a dlouholetý korespon
dent deníku Frankfurter Allgemeine
Zeitung z Blízkého východu pozadí
vzniku a expanze tzv. Islámského
státu v Sýrii a Iráku.
ISBN 978-80-200-2607-1

HODAŇ, Bohuslav
Zkušenosti ze spolupráce podnikové a výzkumné sféry

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 146 s., brož.
Monografie, zabývající se spolu
prací podnikové a výzkumné sféry,
se orientuje na zjištění, jak spolu
práce probíhá a jaké jsou s tím
zkušenosti.
ISBN 978-80-244-4906-7

KANDA, Roman a kol.
Podzim postmodernismu.
Teoretické výzvy současnosti

Praha: Filosofia, 2016, 1. vyd., 316 s.,
brož. 220 Kč
Kniha má za cíl představit současný
stav české diskuse o postmodernismu
chápaného jako kulturní model, jenž
zahrnuje aspekt filosofický, politolo
gický, sociologický, estetický.
ISBN 978-80-7007-449-7

SVOBODOVÁ, Jindřiška
Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 216 s., brož.
Autorka v práci sleduje prostředky
manipulace a argumentace užité
v politickém a mediálním diskurzu
v historicko‑politickém kontextu
současné parlamentní demokracie
i totalitní společnosti.
ISBN 978-80-244-4923-4

matematické
a přírodní vědy
g eo log i e;
m i n e r alog i e
HANUS, Radek a kol.
Moldavite

Praha: Granit, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 499 Kč

ch ovate l st ví
BOLLE‑KLEINBUB, Ingrid
Westík

Z něm. přel. D. Steidlová, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 64 s., brož.
99 Kč
West highland white teriér je se
bevědomý, odvážný, vytrvalý a učen
livý – ideální rodinný pes, pokud jej
správně chováme. Praktické rady
k péči a výchově, program pro udr
žení kondice člověka i psa, 30 foto
grafií a 40 kreseb.
ISBN 978-80-7541-058-0

KRAUPA‑TUSKANY, Herta F.
Boxer

Z něm. přel. D. Hromádková, Praha:
Jan Vašut, 2016, 2. vyd., 72 s., brož.
99 Kč
Boxer je pes přítulný a inteligent
ní, má velký temperament, miluje
děti a je to také spolehlivý hlídač.
Kapitolky o správném krmení, péči
i výchově, spousta praktických tipů,
27 fotografií a 22 kreseb.
ISBN 978-80-7541-059-7

vi nař st ví
VECHETA, Vladimír
Moravské vinařské stezky

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 232 s.,
brož. 299 Kč
Jižní Morava, to je slunce a víno. Jižní
Morava na kole, to jsou Moravské
vinařské stezky. Seznámíte se s vínem
jako takovým, dozvíte se termíny
a zajímavosti vyhlášených vinařských
akcí a poznáte kulturu a historii
jednotlivých vinařských obcí.
ISBN 978-80-264-1157-4

technické vědy
h o b by
GRIMMICHOVÁ, Alena
Isabella
Barevné tvoření. Rukodělné
aktivity pro barevnější dny

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
S barvami je život hezčí. Nedovolte,
aby ve vašem okolí zavládla šeď,
nechte se inspirovat Barevným
tvořením a vytvořte si dekorace ve

bibliografie
svých oblíbených odstínech. V knize
naleznete pečlivě popsané postupy
doplněné o fotografické instrukce.
ISBN 978-80-264-1155-0

letec t ví
PAVLŮSEK, Alois
Sportovní a cvičná letadla

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 299 Kč
Poutavou a čtivou formou se sezná
míte s nejvýznamnějšími stroji i pilo
ty, nechybí samozřejmě ani technická
data a informace o konstrukci jednot
livých typů letounů.
ISBN 978-80-264-1146-8

po čítače
TRÁVNÍČEK, Stanislav
Pojďme na to s počítačem (i když
nejsme informatici)
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 114 s., brož.
Publikace je volným pokračováním
autorovy Pojďme na to s mate
matikou (a někdy i s počítačem).
Ukazuje, že i pracovníci z jiných než
informatických oborů si mohou z po
čítače udělat pomocníka.
ISBN 978-80-244-4893-0

programování
BORONCZYK, Timothy
MySQL okamžitě

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
144 s., brož. 249 Kč
Seznamte se za víkend se základy da
tabázového jazyka MySQL, který vy
užívá celá řada internetových služeb.
Nabyté znalosti poté můžete využít
nejen v oblasti webových projektů,
ale i v samostatných databázových
systémech.
ISBN 978-80-251-4737-5

POLZER, Jan
Drupal 8. Podrobný průvodce
tvorbou a správou webů

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
360 s., brož. 399 Kč
Hledáte řešení, jak vytvořit vlastní
web bez znalosti HTML a dalších
jazyků? Chcete mít své stránky v krát
kém čase a s atraktivním výsledkem?
Kniha nevyžaduje žádné předchozí
znalosti či zkušenosti s tvorbou
webů.
ISBN 978-80-251-4147-2

stave bn ic t ví
GIRZA, Václav;
MICHOINOVÁ, Dagmar
Tradiční vápenné omítky.
Poznání a praktické postupy

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2016, 1. vyd., 172 s., váz. 340 Kč
Nové poznatky mohou přispět
k porozumění složité problematiky
ochrany historických vápenných
omítek jako významného kompo
nentu, který se podstatně podílí na
hodnotě i na dlouhodobé životnosti
historických staveb.
ISBN 978-80-87438-72-5

LORENC, Karel
Navrhování nosných konstrukcí

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2015, 1. vyd., 288 s., váz. 390 Kč
Záměrem autora bylo poskytnout
souhrnnou pomůcku pro navrhování
konstrukcí, která usnadní provedení
konstrukčního návrhu tím, že umožní

z n o v i n e k k 2 9. 8 . 2 0 16 2 7 0 t i t u l ů
předběžný návrh dimenzí nosných
konstrukcí za použití relativně jedno
duchých pravidel.
ISBN 978-80-87438-65-7

Vodohospodářské stavby.
Stavební kniha 2016

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2016, 1. vyd., 158 s., váz. 460 Kč
Odborným tématem publikace jsou
vodohospodářské stavby na otevřených
korytech a stavby pro minimalizaci ná
sledků zvýšeného povrchového odtoku.
ISBN 978-80-87438-75-6

voj e nsk á
tech n i k a
DOYLE, David; HORÁK, Jan;
KOŘÁN, František
GPW Jeeps in detail

Praha: RAK, 2016, 2. rozšíř. vyd.,
72 s., váz. 499 Kč
Rozšířené vydání obsahuje M1A1
75 mm Pack Hovitzer. 187 barevných
fotografií.
ISBN 978-80-87509-49-4

KOŘÁN, František; KREJČÍ,
Karel
Kenworth W900A in detail
Praha: RAK, 2016, 1. vyd., 60 s.,
váz. 499 Kč
Publikace obsahuje 225 barevných
fotografií.
ISBN 978-80-87509-47-0

LEKKAS, Ioannis
Corsair II in detail

Praha: RAK, 2016, 1. vyd., 132 s.,
váz. 777 Kč
Monografie, plná fotografií a tech
nických detailů, je především určena
obdivovatelům vojenské techniky,
sběratelům a modelářům. 430 ba
revných fotek a 15 kreseb z manuálů.
ISBN 978-80-87509-45-6

zdravotnic tví
k l a sick á
m e d icí na
KETTNER, Jiří; KAUTZNER,
Josef a kol.
Akutní kardiologie

Praha: Mladá fronta, 2016, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
560 s., brož. 820 Kč
Přední odborníci z pražského IKEMu
předávají kolegům své mnohale
té zkušenosti v knize, která o této
problematice a v tomto rozsahu na
českém trhu dosud chyběla.
ISBN 978-80-204-3867-6

KUNEŠOVÁ, Marie a kol.
Základy obezitologie

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 172 s.,
brož. 390 Kč
Obezita je dnes uznávána jako
významný celosvětový zdravotní
problém. Zažíváme epidemii nadváhy
a obezity, která s sebou nese vzestup
závažných zdravotních problémů.
ISBN 978-80-7492-217-6

VOJÁČEK, Jan
Akutní kardiologie do kapsy.
Přehled současných diagnostických a léčebných postupů
v akutní kardiologii
Praha: Mladá fronta, 2016, Aeskulap,
2. vyd., 144 s., brož. 250 Kč

Autor stručně a přehledně informuje
lékaře o nejčastějších akutních přího
dách v kardiologii a na základě sou
časných platných doporučení České
kardiologické společnosti uvádí, jak
co nejlépe postupovat u jednotlivých
popsaných akutních stavů.
ISBN 978-80-204-3942-0

sahuje kompletní program zdravotní
péče, která je primárně založena
na starověkém lékařském systému
ájurvédy.
ISBN 978-80-7554-028-7

kuchař k y

d ivad lo

DUSYOVÁ, Tanja
Letní kuchyně plná slunce a vůní

BERGMAN, Aleš
Studie o herectví a jeho
pedagogice

Z něm. přel. D. Eisenmanová, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 256 s., váz.
399 Kč
Vybírejte z více než 150 chutných
nápadů, jak se můžete osvěžit, ob
čerstvit, osladit si život, uchovat letní
poklady ve skleničkách, pohostit přá
tele anebo prostě oslavit léto.
ISBN 978-80-7529-135-6

FILIPOVÁ, Lea
Cocina Checa

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 99 Kč
Recepty české kuchyně ve španěl
štině.
ISBN 978-80-7391-905-4

SÝKOROVÁ, Denisa; RIEDLOVÁ, Michaela
Dobrá sezóna v kuchyni.
Květinové dekorace, jedlé dárky
a inspirace ke stolování

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 299 Kč
Udělejte si z kuchyně místo, kde
budete volný čas trávit s radostí!
Autorky blogu Dobrá sezóna ukazují,
jak spojit tradice s moderními postu
py a vytvořit krásné i užitečné věci.
ISBN 978-80-264-1156-7

nápoj e
VALTER, Karel
Lexikon dobrých čajů

Praha: Granit, 2016, 1. vyd., 76 s.,
váz. 239 Kč
Knížka je určena začínajícím až
středně pokročilým milovníkům čaje,
kterým nabízí výběr dobrých typo
vých čajů převážně z českého trhu.
Popisuje doporučené způsoby jejich
přípravy.
ISBN 978-80-7296-103-0

zdravotnické
př í ručk y
OSTER, Emily
Těhotenství bez strašáků.
Nenechte se deptat zaručenými
pravdami!

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 228 s.,
brož. 299 Kč
Kniha vyvrací mýty a vysvětluje vše
od skutečných účinků kávy až po pře
kvapivě nebezpečné zahradničení.
ISBN 978-80-264-1162-8

životospráva
MORITZ, Andreas
Úžasná očista jater a žlučníku.
Účinná svépomocná metoda
optimalizace zdraví a tělesné
i duševní pohody… a ještě
mnohem více!

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 448 s.,
brož. 479 Kč
Kniha obsahuje časem prověřené
postupy, jejichž cílem je vrátit tělu
trvalý stav rovnováhy a vitality, ob
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umění; hudba

Brno: JAMU, 2016, Cesty k herectví,
1. vyd., 130 s., váz. 125 Kč
Jak napovídá název, práce spojuje
několik dílčích studií na téma herec
tví, herecké pedagogiky a využití he
reckých cvičení při tvorbě konkrét
ních divadelních inscenací.
ISBN 978-80-7460-099-9

foto g r afi e
PROKOPOVÁ, Alice
Za zrcadlem. Alice v říši divů i za
zrcadlem

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 48 s., váz. 199 Kč
Alice má s Alenkou mnoho společné
ho, obě jsou dcery básníků, obě sály
mateřské mléko poezie od narození.
Proto se není čemu divit: Alice je
stejně jako Alenka kouzlící, okouzlená
a divutvorná.
ISBN 978-80-7485-093-6

v ý t var n é
um ě n í
Alfons Mucha – Antistresové
omalovánky pro dospělé

Praha: Fortuna Libri, 2016, 1. vyd.,
168 s., brož. 199 Kč
Celosvětové omalovánkové šílenství
(posedlost) svědčí o tom, že lidé
mají potřebu krásy a potřebu tvořit,
i když sami nemají talent ani výtvarné
vzdělání.
ISBN 978-80-7546-023-3

Města – Kreativní omalovánky
pro dospělé

Praha: Fortuna Libri, 2016, 1. vyd.,
168 s., brož. 199 Kč
Pojďte s námi tentokrát cestovat po
Česku a Evropě a vymalujte si své
město!
ISBN 978-80-7546-043-1

Z celého srdce. Omalovánky

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
64 s., váz. 249 Kč
Nechte se inspirovat známými citáty,
zapojte svou představivost a za pomoci
pastelek či fixů se s radostí ponořte do
rozmanitosti lidských pocitů.
ISBN 978-80-204-4045-7

učebnice
základní školy

hud ba

bio log i e

ŠTŮRALOVÁ, Lenka
Fenomén Brian Ferneyhough

Laboratorní a terénní cvičení –
biologie

k atalog
k v ýstavě

g eo lo g i e;
m i n e r alo g i e

ENGELBRECHT, Wilken
Roger Laute, Černá a bílá,
mnohem více než 50 odstínů šedi

MÜLLER, Lukáš a kol.
Laboratorní a terénní cvičení –
geologie a paleontologie

Brno: JAMU, 2016, 1. vyd., 124 s.,
váz. 123 Kč
Tématem publikace je osobnost a dílo
britského skladatele soudobé hudby
B. Ferneyhougha, který je považován
za čelního představitele hnutí „Nová
složitost“.
ISBN 978-80-7460-100-2

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 66 s., brož.
Katalog k výstavě.
ISBN 978-80-244-4887-9

ENGELBRECHT, Wilken
Roger Laute, Zwart en wit, weel
meer dan 50 tinten grijs
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 66 s., brož.
Katalog k výstavě.
ISBN 978-80-244-4886-2

mó d n í
návr hář st ví
RÁMIŠOVÁ, Šárka; SWIERCZEKOVÁ, Lucie
Móda pod olympijskými kruhy.
Nástupové oblečení od Athén
až po Rio
Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 349 Kč
S podobou nástupového oděvu pro
olympijské hry v běhu uplynulých let
vás seznámí tato kniha, plná unikát
ních fotografií a neznámých faktů.
ISBN 978-80-204-4115-7

Edit. L. Müller, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 176 s., brož.
Publikace vznikla v rámci projektu
OPVK Soubor materiálů k badatelským
aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vě
dách (reg. č. CZ.1. 07. /1. 1. 00/26.003
2), řešeného na UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-4592-2

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 64 s., brož.
Publikace vznikla v rámci projektu
OPVK Soubor materiálů k badatelským
aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vě
dách (reg. č. CZ.1. 07. /1. 1. 00/26.003
2), řešeného na UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-4594-6

h isto r i e
Dějepis 8 pro ZŠ a VG – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 77 Kč
Stránky pracovního sešitu mají stejné
názvy jako lekce v učebnici. Odpoví
dající lekci v učebnici najdete rychleji,
když využijete čísla stránek pod ná
zvem lekce v pracovním sešitu.
ISBN 978-80-7489-274-5

ch e m i e
Laboratorní a terénní cvičení –
chemie

Edit. L. Müller, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 264 s.,
brož.

bibliografie
Publikace vznikla v rámci projektu
OPVK Soubor materiálů k badatel
ským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v pří
rodních vědách (reg. č. CZ.1. 07. /
1. 1. 00/26.0032), řešeného na UP
v Olomouci.
ISBN 978-80-244-4590-8

ja z ykové
uče b n ice
HOBBS, Martyn; KEDDLE,
Julia Starr
Your Space 4 – pracovní sešit

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 149 Kč
Your Space je čtyřdílný sou
bor učebnic určený pro výuku
angličtiny na druhém stupni ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií.
ISBN 978-80-7489-052-9

HOBBS, Martyn; KEDDLE,
Starr Julia
Your Space 4 – učebnice

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 108 s.,
váz. 249 Kč
Your Space je čtyřdílný sou
bor učebnic určený pro výuku
angličtiny na druhém stupni ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií.
ISBN 978-80-7489-054-3

střední školy
zdravotnictví
ROKYTA, Richard;
MAREŠOVÁ, Dana;
TURKOVÁ, Zuzana
Somatologie

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
7. vyd., 260 s., váz. 349 Kč
Somatologie patří k základním
předmětům na školách zdravotnické
ho typu. Shrnuje základní poznatky
zejména z anatomie, histologie,
embryologie, biologie, biochemie
a fyziologie – je komplexní biolo
gickou vědou.
ISBN 978-80-7552-306-8

ze m ě pis
Zeměpis České republiky.
Učebnice pro střední školy

Praha: Česká geografická společnost,
2016, 3. uprav. vyd., 96 s.,
brož. 137 Kč
Učebnice obsahuje tematiku
obecného fyzického a sociálního
zeměpisu.
ISBN 978-80-86034-93-5

sport
a tělov ýchova
bojové
um ě n í
LINK, Norman; CHOU, Lily
Bojová umění – anatomie.
Ilustrovaný průvodce zapojením
svalů v základních kopech,
úderech a strzích
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 369 Kč
Objevte, jak vaše tělo pracuje při
základních technikách bojových
umění.
ISBN 978-80-264-1147-5

z n o v i n e k k 2 9. 8 . 2 0 16 2 7 0 t i t u l ů

ko le k tivn í
spo r t y

ja z ykové
slovn í k y

lite r ár n í
stud i e

VRBENSKÝ, Zdeněk; EJEM,
Miloslav; VĚRTELÁŘ, Václav
Zlatá kniha volejbalu

Fraus Ilustrovaný studijní
slovník anglicko‑český/česko
‑anglický

KRÁTKÁ, Eva
Vizuální poezie. Pojmy, kategorie
a typologie ve světovém kontextu

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
496 s., váz. 799 Kč
Snahou knihy je zachytit nejdůležitější
události od prvních krůčků tohoto spor
tu na území Československa a samo
statné ČR od počátku 20. let minulého
století až po nedávnou minulost.
ISBN 978-80-204-4063-1

tu r istick é
průvo d ce
NICHOLSON, Louise
Londýn

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 272 s.,
brož. 499 Kč
Poznejte nejdynamičtější město
Evropy s průvodcem National Ge
ographic.
ISBN 978-80-264-1145-1

jazykověda;
literární vědy
g r am ati k a
GAZDÍKOVÁ, Vlasta
Český pravopis expres. Jak si
zlepšit pravopis

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 220 s.,
brož. 199 Kč
Kniha přináší shrnutí základních
pravopisných pravidel, což ocení
nejen žáci 2. stupně ZŠ připravují
cí se na přijímací zkoušky, ale také
středoškolští studenti, jejich učitelé,
rodiče a celá široká veřejnost.
ISBN 978-80-266-0990-2

ja z ykové
př í ručk y
BARICKMANOVÁ, Andrea
Tři mušketýři. Les Trois
Mousquetaires

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 136 s.,
brož. 269 Kč
Učte se francouzsky s Atho
sem, Porthosem, Aramisem
a d‘Artagnanem! Zlepšete svou
francouzštinu a prožijte zároveň
napínavá dobrodružství s d‘Ar
tagnanem.
ISBN 978-80-266-0121-0

HRČKOVÁ, Jana
Ruské byliny A1/A2

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 88 s.,
brož. 179 Kč
V knize najdete celkem 8 bylin, které
byly zpracovány pro účely těch zá
jemců, kteří teprve začínají se čtením
v cizím jazyce. Jazyk bylin jsme velmi
zjednodušili.
ISBN 978-80-266-0992-6

LEBLANC, Maurice
Arsen Lupin a hraběnka
Cagliostro. Arséne Lupin et la
comtesse de Cagliostro

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 269 Kč
Román o začátcích slavného
lupiče‑gentlemana upravený pro
výuku.
ISBN 978-80-266-0987-2

Plzeň: Fraus, 2016, 4. vyd., 1328 s.,
váz. 399 Kč
Jedinečné spojení překladového
slovníku s tematickým slovníkem
a encyklopedií: 60 000 hesel a příkla
dových spojení, 110 000 významů
a přes 160 000 překladů, 1 600 ba
revných fotografií a ilustrací ad.
ISBN 978-80-7489-324-7

Fraus Ilustrovaný studijní
slovník německo‑český/česko
‑německý

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 1444 s.,
váz. 399 Kč
Jedinečné spojení překladového
slovníku s tematickým slovníkem
a encyklopedií: 80 000 hesel a příkla
dových spojení, 110 000 významů
a přes 160 000 překladů, 1 500 ba
revných fotografií a ilustrací ad.
ISBN 978-80-7489-320-9

ja z ykové
uče bn ice
BEKOVÁ, Jarmila a kol.
Allez hop 2! Francouzština pro
každého – pokročilí

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 499 Kč
Moderní učebnice francouzštiny
napsaná česko‑francouzským týmem
zohledňuje jak specifika českého jazyka
a potřeby českého studenta, tak ak
tuální stav jazyka francouzského.
ISBN 978-80-266-0988-9

FUNK, Hermann; KUHN,
Christina; NIELSEN, Laura
Studio 21 B1 UČ + PS + mp3

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 439 Kč
Třetí díl učebnice Studio 21 je určen
všem, kteří již v německém jazyce do
sáhli úrovně A2. Obsahuje 10 lekcí a dvě
opakovací lekce určené k opakování,
doplnění a rozšíření učební látky.
ISBN 978-80-7489-294-3

lite r ár n í
h isto r i e
JAKUBÍČEK, Daniel
Průhledy do české literatury
období Mnichova a okupace

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 156 s., brož.
Neprodejná publikace pojednávající
o české literatuře v období Mnichova.
ISBN 978-80-244-4866-4

lite r ár n í
př í ručk y
FOSTER, Thomas C.
Jak číst literaturu jako profesor

Z angl. přel. M. Sečkař, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 383 s., váz. 329 Kč
Autor nám přiblíží všechna hlavní
literární témata a modely, vyprávěcí
prostředky a formy, představí nám li
teraturu jako svět, kde cesta je ve sku
tečnosti rytířskou výpravou, sdílený
pokrm symbolizuje svaté přijímání
a déšť není nikdy pouhou sprchou.
ISBN 978-80-7491-564-2
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Brno: Host, 2016, 1. vyd., 236 s.,
váz. 269 Kč
Kniha se zabývá diachronickým
výzkumem vizuální poezie, stojící na
pomezí teorie výtvarného umění a li
teratury, a jejím vývojem především
v 2. polovině 20. století, a to v souvis
losti s široce rozvinutým hnutím.
ISBN 978-80-7491-501-7

krásná
literatura
autobiografie
BADMANNOVÁ, Natascha
Královna triatlonu. 9 hodin
ke slávě

Z něm. přel. T. Dimter, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 279 Kč
Než se na triatlonové scéně objevila
Chrissie Wellingtonová, vládla to
muto odvětví jiná žena – Natascha
Badmannová, skutečná první dáma
ironmanu. Její cesta k úspěchu byla
mimořádně složitá.
ISBN 978-80-204-3863-8

BARD, Elizabeth
Piknik v Provence

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 376 s.,
brož. 299 Kč
Elizabeth s manželem při romantickém
výletu propadli kouzlu Provence,
rozhodli se odstěhovat na venkov
a otevřít si tam zmrzlinářství. Druhá
autobiografická knížka obsahuje i lá
kavé recepty.
ISBN 978-80-267-0656-4

biog r afi e
CARS, Jean des
Osudová Sisi

Z franc. přel. M. Šťovíček, Praha: Brána,
2016, 1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Kniha líčí Sisi, okouzlující bavorskou
princeznu, která se v r. 1854 provdala
za císaře Františka Josefa. Autor pět let
pečlivě shromažďoval dosud nezve
řejněné nebo málo známé vzpomínky.
ISBN 978-80-7243-886-0

KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav
Miki Volek: nespoutaný život
krále českého rock and rollu

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 289 Kč
Miki Volek, nekorunovaný král českého
rock and rollu, se utápěl v alkoholu a bral
drogy. Jeho vizáž i projev byly na začátku
60. let něčím nevídaným. Nepřehlédnu
telný, kontroverzní. Hudbě obětoval
úplně vše.
ISBN 978-80-7505-398-5

KOZOHORSKÝ, Richard
Zatracenej Zátopek

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 312 s.,
brož. 299 Kč
Příběh největší české sportovní
hvězdy! Zátopek změnil sport, otřásl
náhledem na lidskou odolnost.
Geniální autodidakt, samouk se
selským rozumem byl vynálezcem
převratných tréninkových metod.
ISBN 978-80-7505-390-9

MEDINA BAYO, Javier
Álvaro del Portillo. Věrný muž

Ze špan. přel. B. Čaplová, Brno:
Axis – spolek pro dobrou literaturu,
2016, 1. vyd., 552 s., váz. 720 Kč
Blahoslavený Á. del Portillo (1914–
1994) byl blízkým spolupracovníkem
a prvním nástupcem svatého Jose
maríi v čele Opus Dei. Vynikal svou
věrností duchu zakladatele Opus
Dei a odevzdaností ve službě církvi
a všem duším.
ISBN 978-80-88037-08-8

PERARNAU, Martí
Pep Guardiola. První rok
v Mnichově

Ze špan. přel. R. Bičíková, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 448 s., váz.
349 Kč
Víc než jen příběh jedné sezony – fas
cinující portrét jednoho z nejlepších
sportovních trenérů.
ISBN 978-80-7491-590-1

STRYJOVÁ, Dagmar
Alois Hudec – mistr kruhů.
Životní příběh olympijského
vítěze v gymnastice v Berlíně
roku 1936

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
168 s., váz. 249 Kč
Co všechno Aloise Hudce ovlivnilo,
přibližuje v roce 80. výročí jeho nej
většího triumfu knížka D. Stryjové,
která životní příběh předposledního
z devíti dětí rodiny tkalce z malého
městysu Račice nedaleko Vyškova na
Moravě sepsala.
ISBN 978-80-204-4070-9

cesto pisy
EVJÁK, Jan
Svět skončil, tak jsem jel. Na
kole Střední Amerikou

Plzeň: Cykloknihy, 2016, 1. vyd.,
288 s., váz. 399 Kč
Byl leden 2013, svět už měl být
téměř dva měsíce v kolapsu po
svém konci a přežít měli jen ti
k tomu předurčení. A starý svět
vlastně skončil. Nezbývalo než vy
razit a přesvědčit se…
ISBN 978-80-87193-37-2

NOVÁČEK, Pavel
Světopis: Letem proměnlivým
světem

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 216 s., brož.
Knížka je svérázným cestopisem.
Autor využívá svých zkušeností z ná
vštěvy několika desítek zemí, zejména
tzv. rozvojových zemí.
ISBN 978-80-244-4446-8

PAWLOWSKÁ, Halina
Cesta za láskou

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 269 Kč
Láskyplný cestopis po místech,
kde se dá zapomenout na smutek.
Autorka zavzpomínala na všechna
místa, kde byla zamilovaná, kde byla
nemilovaná, kde se milovala a kde se,
jak doufá, zase zamiluje!
ISBN 978-80-267-0649-6

d ete k tivk y;
k r im i
BJORK, Samuel
V lese visí anděl

Praha: Plus, 2016, 2. vyd., 384 s.,
brož. 199 Kč

bibliografie
Brilantní norská detektivka, jež
v sobě skrývá hrůzné tajemství.
Holger Munch miluje vážnou
hudbu, matematické hádanky
a pokuřování cigaret. Kromě
toho je policejní detektiv.
Norskem otřásají podivné vraždy
šestiletých holčiček…
ISBN 978-80-259-0562-3

FRENCHOVÁ, Tana
Místo pro tajnosti

Z angl. přel. M. Petrus, Praha: Argo,
2016, 2. vyd., 510 s., brož. 269 Kč
V areálu soukromé dívčí střední
školy v Dublinu bylo nalezeno
tělo chlapce. Vraha se vypátrat
nepodařilo. O rok později se na
nástěnce ve škole objevuje fotka
oběti s anonymním vzkazem: Vím,
kdo ho zabil.
ISBN 978-80-257-1829-2

JANOUŠEK, Artur
Sklep

Brno: Moba, 2016, Původní česká de
tektivka, 1. vyd., 384 s., váz. 289 Kč
Vazební věznice. Rozhovor dvou
mužů – vraha a novináře. Vrah
líčí, jak mu kdosi unesl dítě a za
bil ho, on únosce následně vypá
tral a pomstil se. Realita je však
jiná – smrt syna zavinil sám při
autonehodě…
ISBN 978-80-243-7170-2

KUBÁT, Luděk
Stvůry

Brno: Moba, 2016, Původní česká de
tektivka, 1. vyd., 232 s., váz. 239 Kč
Zlom v poklidném životě výtvarníka Cti
rada nastane v okamžiku, kdy ho navští
ví kriminalistka, která vyšetřuje smrt
mladé ženy, jež se nápadně podobá
brutální vraždě výtvarníkovy manželky
spáchané před více než 20 lety.
ISBN 978-80-243-7169-6

MANKELL, Henning
Pyramida

Ze švéd. přel. H. Švolbová, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 423 s., váz.
349 Kč
Devátý díl série případů komisaře
Wallandera. Příběhy Wallanderových
začátků. Kniha Pyramida tvoří v sérii
románů o Kurtu Wallanderovi krok
zpět do minulosti a odhaluje ystad
ského kriminalistu tak, jak ho ještě
neznáme.
ISBN 978-80-7491-521-5

MAROLD, Jiří
Vražda ve stínu stadionu

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 99 Kč
Boj dvou nesmiřitelných politicko
‑společenských seskupení si ve svých
zápasech a ambicích nikdy nebere
rukavičky. A to ani na sportovních
kolbištích, kde by se měla dodržovat
především idea fair play.
ISBN 978-80-7541-047-4

MAROLD, Jiří
Vražda ve stínu stadionu (speciál
LK)
Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 59 Kč
Vydání pro Levné knihy.
ISBN 978-80-7541-048-1

PROKOP, Josef Bernard
Paní Grimmová a případ mrtvého lichváře aneb zimní případ
Praha: Fortuna Libri, 2016, 1. vyd.,
192 s., váz. 199 Kč

z n o v i n e k k 2 9. 8 . 2 0 16 2 7 0 t i t u l ů
Druhý případ zvědavé baronky
Grimmové, hrdinky české detektivní
řady pro milovníky románů Agathy
Christie.
ISBN 978-80-7546-024-0

RYWIKOVÁ, Nela
Děti hněvu

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 287 s.,
váz. 299 Kč
Příběh s detektivní zápletkou zavádí
čtenáře do neutěšeného prostředí
ostravské periferie, kde je nalezeno
tělo zavražděného muže…
ISBN 978-80-7491-561-1

ese j e; úvahy
PEPRNÍK, Michal
Assimilation – A Good or Bad
Word?
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 212 s., brož.
Eseje v angličtině.
ISBN 978-80-244-4937-1

VÍTEK, Dalibor
Naše nevědomost nám umožňuje zachovat si zdravý rozum
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 200 Kč
Autorova prvotina se pokouší zmapovat
a rozkrýt témata, o kterých se nemluví.
ISBN 978-80-7492-253-4

h isto r ick é
rom ány
BERÁKOVÁ, Zora
Po meči i po přeslici

Praha: Motto, 2016, 2. vyd., 256 s.,
váz. 269 Kč
Patřili k nejbohatším šlechtickým
rodům v Českém království. Jejich
ambice byly vysoké a dosahovaly
až ke královskému trůnu. Přesto se
zdálo, jako by na rodě Smiřických
spočívala kletba…
ISBN 978-80-267-0658-8

BOYNE, John
V tomto domě straší

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Strhující pocta duchařským příbě
hům z 19. století. Je rok 1867 a Eliza
Cainová se po smrti otce ocitne
bez prostředků a přijme místo gu
vernantky na odlehlém norfolkském
sídle Gaudlin Hall…
ISBN 978-80-259-0555-5

CORNWELL, Bernard
Smrt králů

Z angl. přel. J. Beneš, Praha: BB/art,
2016, 2. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
Román přináší další příběh Uhtreda
z Bebbanburgu, velmože ve službách
wessexského krále Alfreda, později
zvaného Veliký. Alfred však umírá
a zdá se, že s ním umírá i jeho sen
o sjednocení anglických křesťanských
království…
ISBN 978-80-7507-616-8

GRMOLEC, Zdeněk
Pod křídlem anděla

Brno: Moba, 2016, Historický román,
1. vyd., 312 s., váz. 289 Kč
Protagonistou románu je Daniel,
který se musí vyrovnávat nejen
s těžkým osudem neúplného žida,
ale i se svojí sexuální identitou, pro
společnost první poloviny 18. století
nepřijatelnou.
ISBN 978-80-243-7173-3

KESSLER, Leo
Dvojí hra

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. M.
Nový, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
232 s., váz. 279 Kč
Sovětský svaz, rok 1924. Lenin
umírá a mladý komunistický režim
je krůček od nového boje o moc,
války a krveprolití. Toho se obává
britský král, který se rozhodne
odtud zachránit svého ruského
příbuzného… Z cyklu De Vere
Smith (4).
ISBN 978-80-269-0388-8

ROMANA, Muriel
Marco Polo I – Karavana
z Benátek

Z franc. přel. J. Hlavička, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
První díl dobrodružné trilogie
o benátském kupci, jehož snem bylo
spatřit konec světa. V tomto díle se
mladý Marco, i přes otcův nesouhlas,
vydává s jeho karavanou do Jeruzalé
ma a zažívá první radosti a strasti
cestování.
ISBN 978-80-7529-190-5

VONDRUŠKA, Vlastimil
Letopisy královské komory V

Brno: Moba, 2016, Historické krimi
romány, 2. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Dva příběhy písaře královské komory
Jiřího Adama z Dobronína se ode
hrávají v polovině 16. století: Poslední
cantilena a Tajemství Tudorovců.
ISBN 978-80-243-7326-3

h o ro ry
DARK, Jason
Kalendář hororu

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2016, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Rolly miloval horory, miloval je nade
vše. Jeho nejcennějším kouskem byl
momentálně Kalendář hororu. Měl
velký formát a opatřili ho ilustracemi
známého malíře Javankaly…
ISBN 978-80-243-7288-4

humo r
BEŠŤÁKOVÁ, Eva
Zločin Hercula Poirona. Humorná detektivní fikce

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd., 176 s.,
brož. 249 Kč
Děj se odehrává v Londýně a jeho
hrdinou je penzista francouzského
původu, nápadně podobný slavnému
detektivovi. Podobnost ještě vylepší
a rozhodne se vyvést snobské Angli
čany tak trochu z míry.
ISBN 978-80-7376-434-0

kom i k sy
GLASS, Adam;
DALLOCCHIO, Federico;
CLAYTON, Henry
Sebevražedný oddíl 1: Kopanec
do zubů

Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 160 s., váz.
599 Kč, brož. 399 Kč
Kdo jsou členové Sebevražedného od
dílu? Superpadouši naverbovaní ve vě
zení a vyslaní plnit tajné sebevražedné
úkoly výměnou za snížení trestu. Nano
bomby umístěné u krční páteře je drží
na velmi přitažené uzdě…
ISBN 978-80-7507-610-6 (VÁZ.),
978-80-7507-609-0 (BROŽ.)

17

lite r atur a
fak tu

můžeme otevřít stránky volného
pokračování.
ISBN 978-80-7492-239-8

KLICPEROVÁ, Lenka; KUTILOVÁ, Markéta
Islámskému státu na dostřel II.

NOWAK, Jenny
Jak mi zvířata mluvila do života

ZACHARDOVÁ, Magdalena
Magická tajemství dávných Čech

př í bě hy

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
152 s., brož. 199 Kč
Pokračování úspěšné knihy líčí
dramatické zážitky uznávaných
reportérek z fronty a ze syrského
města Kobaní, které pomalu po
vstává z ruin.
ISBN 978-80-204-4173-7

Praha: Olympia, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 259 Kč
Pojďme a buďme svědky uplynulých
věků, ve kterých se v Čechách vysky
tovali čerti, čarodějnice, draci, létající
hadi, pekelní psi, trpaslíci, obři, upíři
a fexti. Prozkoumáme záhadné hra
dy, setkáme se s doktorem Faustem či
Edwardem Kelleym…
ISBN 978-80-7376-435-7

po e z i e
QAPIL, Miloš
Ad Maiorem Dei Gloriam

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 40 s., brož.
Miloš Kvapil (1947), knihovník,
básník a royalista, milovník po
tulek po krajině. Bez ohledu na
nadmořskou výšku. Pro přátele
píše texty, které pak na návrších
předčítá.
ISBN 978-80-244-4932-6

poví d k y
HOEG, Peter
Příběhy jedné noci

Z dán. přel. R. Novotný, Praha: Argo,
2016, 2. vyd., 284 s., váz. 298 Kč
Kniha fantastických příběhů, které se
odehrávají v noci 19. března 1929 na
nejrůznějších místech světa.
ISBN 978-80-257-1870-4

MÍKA, Jan
Plavba Ňaderským mořem

Brno: Moba, 2016, Povídky, 1. vyd.,
280 s., váz. 279 Kč
Příběhy z pera vynikajícího stylisty
vyprávějí tentokrát nejen o dětských
snech, které se v dospělosti nevyplní.
A když, tak se hodně vymknou pů
vodní představě…
ISBN 978-80-243-7174-0

NESVADBOVÁ, Barbora
Brusinky

Praha: Motto, 2016, 2. vyd., 216 s.,
váz. 249 Kč
Povídky o životě, o lásce, o sexu
a rodičovství. Kniha fejetonů, jejichž
tématem jsou většinou muži, soužití
s nimi, partnerství, přátelství a ro
dičovství.
ISBN 978-80-267-0648-9

próz a
KALA, Miroslav
Chalupářův druhý dech

Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 133 s.,
brož. 180 Kč
Chalupaření je vášeň, tvrdil lékař M.
Kala již před 6 lety, kdy vydal knihu
Jak jsem se stal chalupářem. Zůstal
svým vášním věrný, kromě chalupy
a medicíny je to i psaní, a proto nyní

Praha: Motto, 2016, 2. vyd., 216 s.,
váz. 229 Kč
Myslíte si, že zvířata nemluví? Omyl!
Když takový papoušek den co den
poslouchá hovory návštěvníků, nesta
číte se divit, co pak vypustí ze zo
báku. A mluvit vám do života, pokud
pracujete jako ošetřovatelka v zoo,
dovedou všechna.
ISBN 978-80-267-0653-3

MARKSOVÁ, Hana
Sdílej

Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 96 s.,
váz. 199 Kč
Útlá kniha s vnitřní sílou změnit svět.
Jejím cílem je šíření lásky a vzájem
ného pochopení mezi lidmi. Autorka
vnímá sdílení jako proces, který se
děje, ať už si ho člověk uvědomuje
nebo ne.
ISBN 978-80-7252-641-3

publicisti k a
CLARKSON, Jeremy
Fakt chci tak moc?

Z angl. přel. M. Urban, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 358 s., váz. 389 Kč
Výbor z článků J. Clarksona před
stavuje českému čtenáři pomyslnou
a velmi vysokou laťku psaní nejen
o autech, ale i o jiných příjemných
i otravných jevech našeho každo
denního života.
ISBN 978-80-257-1819-3

rom anti k a
AMBEROVÁ, Ute
Nechci být tak sama

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2016, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Nelle byly tři roky, když jí zemřela mi
lovaná maminka. Od té doby se o děv
če staraly vychovatelky. Nefalšovaným
dětským instinktem cítí nyní sedmiletá
dívenka, že jí tyto ženy nemohou po
skytnout žádný skutečný cit…
ISBN 978-80-243-7296-9

BIRKNER‑MAHLEROVÁ,
Frieda
Láska v lékařově domě

Z něm. přel. L. Lacinová, Brno:
Moba, 2016, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Ve starém doktorském domě na
hlavním náměstí se stále něco dělo.
Žilo tam totiž pod jednou střechou
pět zcela rozdílných lidí. Náhle se
však objevil muž z minulosti a nebez
pečná hra začala…
ISBN 978-80-243-7299-0

BRANDENBURGOVÁ,
Barbara
Dovolená se Sabrinou

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Sabrina byla nejen pěkná, ale
i umíněná osůbka, dcera bo
hatého konsula Marburgera.
Věděla, co chce, a chtěla ze všeho
nejvíce Gregora Vitoriuse. Měla
už také plán…
ISBN 978-80-243-7298-3

bibliografie
COURTHS‑MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Osudný dopis

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Hugo von Ried šel pomalu po Kur
fürstendammu. Právě opustil svůj
mládenecký byt v jedné postranní
ulici a doufal, že najde taxi, které
ho odveze, kam potřeboval. Vtom
se přiblížilo auto. Vystoupila štíhlá
mladá dáma…
ISBN 978-80-243-7294-5

Falešná hra

Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno:
Moba, 2016, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Waldnerova klinika je honosná
privátní klinika v anglické zahradě,
která má výbornou pověst. Na to je
šéflékař Dr. Ulrich Waldner obzvláště
hrdý. O to horší je pak zjištění, že
jsou pacienti najednou okrádáni…
ISBN 978-80-243-7284-6

STEINBERGOVÁ, Jilly
Nerozlučujte nás!

Z něm. přel. M. Jostová, Brno: Moba,
2016, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Byli každý z jiného světa – Němka Co
rina Maasová a Marokánec Osman
Ben Ahmad. Láska ale překonává
všechny překážky. Zdálo se, že jejich
štěstí nemůže nic narušit, ani mnohá
varování Corininých přátel…
ISBN 978-80-243-7287-7

STEPHAN, Sabine
Narozeniny sestry Angeliky

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2016, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
„Hodně štěstí, Angeliko!“ zaznívalo
k hezké dětské sestře z mnohých
hrdel a kamkoli se Angelika podívala,
všude viděla milé obličeje z kruhu pří
buzných a přátel, kteří se sešli na ve
čírku, uspořádaném jako překvapení
k jejím narozeninám.
ISBN 978-80-243-7293-8

VELDEN, Irene von
Dohráno

Z něm. přel. N. Kudrnáčová, Brno:
Moba, 2016, Zámecké lásky, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Rabenhorstští nemají klid. Při dalším
pokusu dopadnout Herberta Fendle
ra je zraněn starý Jakub. Zavolají po
licii, ale než přijede, triu podvodníků
se podaří utéct. Mají v plánu rozšířit
falešné peníze mezi lidmi…
ISBN 978-80-243-7291-4

VELDEN, Irene von
Otázky bez odpovědi

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Zlatá růže, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Fendler ještě pořád trpí ztrátou
paměti. Když se jeho fotografie ob
jeví v novinách, pozná ho jeho bývalý
kumpán David Dogger. Nasadí na
Fendlera reportéra Johnyho Arrowa,
aby přišel na to, co se stalo.
ISBN 978-80-243-7282-2

rom ány
BALDERRAMA, Oscar;
CERTO, Lauren
Arrow: Pomsta

Z angl. přel. M. König, Praha: Baro
net, 2016, 1. vyd., 368 s., váz. 349 Kč

Slade Wilson. Sebastian Blood.
Isabel Rochevová. Jejich akce určují
cestu hrdiny. Oliver Queen vstává
z mrtvých, aby vytvořil postavu jmé
nem Arrow. Ostatní však potajmu
pracují na jeho pádu… a mají v plánu
zničit i všechno, co je mu drahé…
ISBN 978-80-269-0391-8

BARNETT, Laura
A co kdyby to bylo jinak?

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 448 s.,
váz. 399 Kč
Někdy stačí jen malý okamžik,
a náš život se navždy změní. Evě
a Jimovi je devatenáct, studují
v Cambridge a jejich cesty se po
prvé zkříží v roce 1958. Autorka
nás nechává sledovat tři verze
jejich budoucnosti.
ISBN 978-80-267-0628-1

BRYCZ, Pavel
Střídavá péče pro Kukačku

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
232 s., váz. 249 Kč
Rozvod. Manželé svádějí bitvu o svou
šestnáctiletou dceru. Oba chtějí dítě
jen pro sebe. Ale soudkyně prosazuje
střídavou péči. Matka však prohlásí,
že manžel není biologický otec, a ne
vidí důvod, proč by měl uplatňovat
nárok na dceru…
ISBN 978-80-204-3857-7

CATOZZELLA, Giuseppe
Nikdy neříkej, že se bojíš

Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 184 s., váz. 199 Kč
Samia je dívka z Mogadiša. Běhá
stejně přirozeně, jako dýchá. Sní o bu
doucnosti a zarytě trénuje společně
se svým kamarádem Alím. Boj za svou
zmučenou zemi a všechny trpící somál
ské ženy chce vyhrát svýma hubenýma
a rychlýma nohama…
ISBN 978-80-7485-086-8

COHEN, Jeff;
COPPERMAN, E. J.
Otázka ztracené hlavy

Z angl. přel. M. Musilová, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 288 s., váz.
298 Kč
Samuel Hoenig je mladý muž, který
má vlastní podnik, žije s matkou
a miluje baseball. Řekli byste – nic
výjimečného. Jenomže Samuel je
velice výjimečný. Trpí Aspergerovým
syndromem. Na živobytí si vydělává
tak, že lidem odpovídá na otázky.
ISBN 978-80-257-1797-4

DE BUYSSER, Pieter
Řezači kamene

Z nizozem. přel. A. Elbel, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 384 s., váz.
298 Kč
Pieter De Buysser (1972) je belgický
esejista, spisovatel a autor diva
delních her. Jeho dílo je přeloženo
do několika jazyků a jeho divadelní
hry cestují po celém světě. Řezači
kamene jsou jeho první román.
ISBN 978-80-257-1859-9

DIS, Adriaan van
Já se vrátím

Z nizozem. přel. M. L. Loučková,
Brno: Host, 2016, 1. vyd., 279 s.,
váz. 299 Kč
Podivínská matka, po lásce prahnoucí
syn a touha lehce umřít. Po letech
chladu a odmítání se osmadevadesá
tiletá matka otevře svému synovi
romanopisci. Dovolí mu, aby sepsal
její životní příběh – pod podmínkou,

z n o v i n e k k 2 9. 8 . 2 0 16 2 7 0 t i t u l ů
že jí pomůže k odchodu.
ISBN 978-80-7491-592-5

GIESBERT, Franz‑Olivier
Láska je věčná, dokud trvá

Z franc. přel. J. Seidl, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 284 s., váz. 298 Kč
Amina, mladičká dívka ze severního
Mali, musí velice ztloustnout, aby se
vůbec mohla provdat. Své manžel
ské štěstí nakonec najde jako čtvrtá
žena starého imáma, který si ji velice
zamiluje…
ISBN 978-80-257-1857-5

GOTTLIEB, Eli
Nejhodnější chlapec

Z angl. přel. K. Šumová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 220 s., váz. 278 Kč
Padesátník Todd Aaron je těžký
autista, žijící od dětství ve speci
alizovaném sanatoriu. Nejraději
je, když se nic neděje. Když však
do sanatoria přibydou noví lidé,
poklidné vegetování vezme za své…
ISBN 978-80-257-1858-2

HIDDEN, David
Děti boží

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Hlavní hrdina románu se ocitá na
mexicko‑americké hranici, která
je tichým svědkem únosů malých
chlapců. Nesnesitelné lepkavé horko,
smrad mexického vězení, pachuť
strachu a hrůza vás sevřou a pustí až
na poslední stránce knihy.
ISBN 978-80-7505-396-1

KUBICA, Mary
Andílek

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 360 s., váz. 359 Kč
Heidi nemůže zapomenout na zvlášt
ní dívku, kterou spatřila v dešti na
nádraží s malým dítětem na rukou…
Kdo je záhadná mladá matka a jaká
tajemství minulosti skrývá?
ISBN 978-80-7306-846-2

LEE, Harper
Postav hlídku

Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 232 s., váz.
279 Kč
Nová kniha, která byla napsána
již před vydáním fenomenálního
románu Jako zabít ptáčka a odehrává
se 20 let poté.
ISBN 978-80-204-3994-9

MARTINCOVÁ, Denisa
Šarlotin anděl

Ze sloven. přel. O. Dobríková, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 194 s., váz.
249 Kč
Šarlota se dožívá vysokého věku, jak
jí to předpověděla slepá kartářka
Magara. Magarino srdce si získala
už jako malá, když ji otec prodal do
kočovného cirkusu…
ISBN 978-80-7243-882-2

MICHAELS, Fern
Oko za oko

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel. P. Klů
fová, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
224 s., váz. 259 Kč
Příběh pomsty sedmi odhod
laných, rozhořčených žen, které
vinou lidské krutosti a lhostejnosti
utrpěly bolestnou ztrátu. Všechny
se odmítly smířit s nespravedlivos
tí, s bezmocí práva, a vytvořily
Sesterstvo…
ISBN 978-80-269-0376-5

18

OYEYEMI, Helen
Dívka jménem Boy

ŽUCHOVÁ, Svetlana
Obrazy ze života M.

PERROTTA, Tom
Pozůstalí

rom ány
pro ž e ny

Z angl. přel. L. Nagy, Praha: Argo,
2016, AAA, 1. vyd., 267 s., váz. 298 Kč
Práce s pohádkami, mýty, kulturními
aluzemi, neustálé prostupování
skutečnosti a fikce i náhlé zvraty, to
vše najdeme v příběhu dívky jmé
nem Boy.
ISBN 978-80-257-1874-2

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 349 Kč
Poté co 2 % celosvětové populace ná
hle beze stopy zmizí, se ostatní zoufa
le snaží pochopit, co se stalo. Román
rozvíjí příběhy těch, kteří zůstali.
Přináší originální pohled na fenomén
biblického Nanebevzetí.
ISBN 978-80-259-0556-2

QUICK, Amanda
Eclipse Bay – Rodinná msta

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. D. Čer
máková, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Rodiny Harteů a Madisonů se vždy
nenáviděly. Nenáviděli se jejich dědeč
kové. Nenáviděli se jejich otcové. Jako
další generace by se Hannah a Rafe
měli nenávidět také. Rafe a Hannah ale
nenávist necítí. To ani zdaleka…
ISBN 978-80-269-0400-7

SCARLING, Alice
Rekviem pro Saschu – Lacrimosa
Z angl. přel. M. Kratochvíl, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 301 s., brož.
299 Kč
Sascha po dětství prožitém v klášteře
dospěla v osobnost, která si není jistá
sama sebou a která ví, že jakékoliv
selhání pro ni představuje smrtelné
nebezpečí. Proto se obrní vůči
vnějšímu světu a podvědomě hledá
nějakého „guru“.
ISBN 978-80-7243-883-9

TAYLOR, C. L.
Lež

Z angl. přel. Z. Pernicová, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 392 s., váz.
339 Kč
Jane Hughesová je se svým životem
naprosto spokojená. Věc má ale
háček: celý její život je lež. Jane Hu
ghesová ve skutečnosti neexistuje.
Před pěti lety se společně s přáteli
vypravila na cestu do Nepálu…
ISBN 978-80-7498-128-9

TRENT, Christine
Uloupené tělo

Z angl. přel. H. Vališová, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 327 s., váz.
349 Kč
Po upevnění své pověsti jako nejvá
ženější majitelky pohřebního ústavu
v Londýně se Violet Harperová roz
hodla zužitkovat své znalosti v divoči
ně amerického Západu…
ISBN 978-80-7243-884-6

ULČ, Ota
Priscilla. Dost svévolně se
košatící osud

Praha: Šulc – Švarc, 2016, 1. vyd.,
320 s., brož. 300 Kč
Autor napsal pozoruhodný životní pří
běh své čínsko‑švýcarské manželky Pris
cilly Lim. Třikrát spolu objeli celý svět
a přesvědčili se, jak je rozmanitý a bo
hatý a kolik v něm vře nesnášenlivosti,
kolik absurdit člověka obklopuje…
ISBN 978-80-7244-390-1

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 152 s.,
váz. 199 Kč
Životní příběh hlavní hrdinky Marisie,
která se po smrti matky vrací z Vídně
na Slovensko, kde pracuje jako
zdravotní sestra. Každodenní banální
život se střídá s výjimečnými událostmi.
ISBN 978-80-267-0655-7

BEVERLEY, Jo
Snoubenka lorda Wraybourna

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 279 Kč
Jane Sandifordová vyrůstala na
venkově, daleko od Londýna a spole
čenského ruchu, v jedné z nejbo
hatších anglických rodin, jejíž kořeny
sahají daleko do minulosti. Proto je
vhodnou nevěstou pro Davida Kyla,
desátého hraběte z Wraybournu…
ISBN 978-80-269-0361-1

ENOCH, Suzanne
Láska k nepříteli

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel.
J. Pacnerová, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 360 s., váz. 299 Kč
Rafe Bancroft je jednoznačně dare
bák! Jenže tenhle sexy a nesnesitelný
člověk se stal majitelem Forton Hallu,
domova předků Felicity Harring
tonové. Temperamentní kráska se
rozhodla zachránit svou rodinu i sebe
před zkázou…
ISBN 978-80-269-0394-9

ENOCH, Suzanne
V moci lásky

Ilustr. M. Černá. Z angl. přel.
J. Pacnerová, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 376 s., váz. 299 Kč
Madeleine Willitsová byla nucena
opustit londýnskou společnost kvůli
skandálu, který nezavinila, a přijmout
placené zaměstnání na venkově.
Z cyklu Bancroft Brothers (1).
ISBN 978-80-269-0379-6

JEFFRIES, Sabrina
Dáma nikdy neprohrává

Z angl. přel. D. Šimonová, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 360 s., váz.
299 Kč
Nejmladší sestra z rodiny Sharpe
ových ze série Výtečníci z Halstead
Hall, lady Celia, má kvůli babiččinu
tvrdému ultimátu poslední dva mě
síce na to, aby si našla manžela a ne
zničila tak vyhlídky na dědictví sobě
ani ostatním sourozencům…
ISBN 978-80-269-0373-4

LAMBERT, Karine
Dům žen bez mužů

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 269 Kč
V tomto domě žen jsou muži všu
dypřítomní. V jejich nostalgických
vzpomínkách, v jejich zranitelnosti,
v jejich vzteku i v jejich zmizelých
touhách. Pět žen různého věku
a z různých prostředí má společné je
diné: nechtějí už nikdy slyšet o lásce.
ISBN 978-80-267-0651-9

SHERIDAN, Mia
Kylandovo vykoupení

Z angl. přel. Z. Ľalíková, Praha:
Baronet, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč

bibliografie
Pro Tenleigh Falynovou je každý
den v chudém hornickém městečku
bojem o přežití, proto doufá, že
získá vysokoškolské stipendi
um a unikne tak krutému životu.
O stipendium bojuje i Kyland
Barrett, jenž nade vše touží odejít
z města…
ISBN 978-80-269-0403-8

SCHERHAUFEROVÁ, Růžena
Eminy slzy
Z něm. přel. L. Dobríková, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 340 s.,
váz. 299 Kč
Temperamentní Ema prožívá životní
krizi. Její harmonické manželství
naruší manželova nevěra. Tento úder
přichází v ten nejnevhodnější čas,
Ema zrovna slaví padesátku a pře
kračuje tak jakousi pomyslnou čáru
středního věku…
ISBN 978-80-7243-718-4

TÁBORSKÁ, Olina
Co má společného malá nožka
s Kamasutrou

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 240 s.,
brož. 249 Kč
Skutečný příběh lásky ve zralém
věku. Příběh dvou čtyřicátníků,
Ireny a Petra, které zcela nečekaně
zasáhne vzájemný cit. Oba jsou
velmi zranitelní a zároveň ochotní
ještě jednou podstoupit martyri
um lásky.
ISBN 978-80-267-0650-2

sci ‑ fi;
fantasy
DICK, Philip K.
Muž z Vysokého zámku

Z angl. přel. R. Tschorn, Praha: Argo,
2016, 3. vyd., 246 s., váz. 298 Kč
Píše se rok 1962 a 15 let po
americké kapitulaci v Kalifornii
vládne japonská okupační správa.
Po USA ale za japonského poba
veného přihlížení a německého
běsnění koluje podivná kniha,
v níž Spojenci 2. světovou válku
neprohráli…
ISBN 978-80-257-1808-7

ELLMER, Arndt
Stopy do nicoty

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Ke všem technickým problémům,
jimž je posádka SOLU během svého
pobytu na planetě Šedých Kar
taňanů vystavena, se přidaly navíc
i problémy osobní, lidské…
ISBN 978-80-243-7281-5

GROSSMAN, Lev
Mágové: čarodějova země

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč
Třetí díl příběhu o mladém muži, kte
rý praktikuje magii v reálním světě.
Quentina Coldwatera vyhnali z Filo
rie, ze země jeho dětských snů, a od
té doby s ním skutečný svět pořádně
zametá…
ISBN 978-80-7505-395-4

HAMILTONOVÁ, Laurell K.
Objetí mrazu

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 229 Kč
Princezna Meredith, dědička
Temného trůnu, už dávno není sou
kromým očkem z Los Angeles. Svůj

z n o v i n e k k 2 9. 8 . 2 0 16 2 7 0 t i t u l ů
obyčejný život musela opustit a stát
se nadějí Říše kouzel – pokud ji tedy
její protivníci nezabijí dřív, než stihne
otěhotnět…
ISBN 978-80-7425-290-7

okřídlené stroje! Jak dopadne srážka
dvou světů?
ISBN 978-80-87364-55-0

KOTLETA, František
Velké problémy v Malém
Vietnamu

KOMÁREK, Stanislav
Země spatřené

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 288 s.,
brož. 289 Kč
Tomáš Kosek má problém. Velký
problém. Někdo unesl dceru českého
premiéra a stopy vedou k prastaré
sektě, která to s magií myslí nejen
smrtelně vážně, ale hlavně s ní oprav
du umí zacházet…
ISBN 978-80-7557-020-8

KYME, Nick
Strážce cti

Z angl. přel. J. Hořejší, Frenštát
p. R.: Polaris, 2016, 1. vyd., 312 s.,
brož. 309 Kč
V pradávných časech Starého svě
ta, dlouho před příchodem věku
člověka, byli trpaslíci a elfové
na vrcholu prosperity. Krátce
poté, co spolu král Bagrik a princ
Ithalred uzavřou obchodní do
hodu, napadne elfí město horda
seveřanů.
ISBN 978-80-7332-271-7

PECINOVSKÝ, Josef
Areston

Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 289 s.,
brož. 336 Kč
Jednou za 8 let se k Zemi přiblíží
Areston – podivuhodné umělé
těleso o průměru 1 km s podmín
kami vhodnými pro život člověka.
Ovšem objekt se stal nejtvrdším
vězením sluneční soustavy. Nyní
mu vládnou drsné zákony si
lnějšího…
ISBN 978-80-7557-012-3

QUICK, Amanda
Volání sirén

spisy
Praha: Academia, 2016, Spisy
Stanislava Komárka, 1. vyd., 270 s.,
váz. 265 Kč
Proč vlastně cestovat a co nám při
nášejí pobyty v jiných koutech světa?
Proč balit v době tisíců a tisíců foto
grafií cestovní zážitky do slov? Toto
a mnohé další v 3. dílu cestovních
esejů S. Komárka.
ISBN 978-80-200-2588-3

spo leče nsk é
rom ány
BARREAU, Nicolas
Úsměvy žen

Z franc. přel. E. Osinová, Brno:
Moba, 2016, Společenský román,
1. vyd., 256 s., váz. 279 Kč
Aurélie Bredinová je hezká, mladá
kuchařka z Paříže. Před časem zdě
dila po otci restauraci „Temps des
Cerises“ – Čas třešní. Když ji opustí
přítel, přestává věřit v upřímnou
lásku a bloudí smutně městem…
ISBN 978-80-243-7172-6

BROWN, Daniel James
Hrdinové ve člunu

Z angl. přel. J. Kalina, Brno: Moba,
2016, Společenský román, 1. vyd.,
472 s., váz. 399 Kč
Od samého začátku to byl bláhový
sen. Nikdo nečekal, že by posádka
osmiveslice Washingtonské univerzi
ty, složená ze synů dřevorubců, dělní
ků a farmářů, mohla porazit elitní
týmy z Východního pobřeží a Velké
Británie…
ISBN 978-80-243-6987-7

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
D. Čermáková, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 272 s., váz. 299 Kč
V mimozemských katakombách
na ostrově Rainshadow se skrýva
jí nestvůry, jejichž vábivý zpěv
láká nepozorné oběti do záhuby.
Proto hledá Rafe Coppersmith,
kterého najali, aby vyčistil kata
komby před průzkumem, hudební
talent…
ISBN 978-80-269-0364-2

GRINGEL, Dana
Náš nejmladší má čtyři tlapky

ROHLÍK, Jindřich
Legenda o Rovenu. Brány
Skeldalu I.

špio ná ž n í
rom ány

Ilustr. J. Šouflová, Praha: Straky na
vrbě, 2016, Česká fantastika, 1. vyd.,
360 s., váz. 330 Kč
Brány Skeldalu jsou bez debaty nej
slavnější počítačovou fantasy sérií,
která byla vytvořena na územích Čes
ka a Slovenska. Kniha je 1. svazkem
velkolepé čtyřdílné ságy napsané
podle této kultovní předlohy.
ISBN 978-80-87364-56-7

ZELAZNY, Roger
Podvrženec

Ilustr. T. Kučerovský. Z angl. přel.
J. Kantůrek, Praha: Straky na vrbě,
2016, Západní fantastika, 2. vyd.,
296 s., váz. 180 Kč
Silná a úderná fantasy s příměsí SF
od tvůrce Amberu, jednoho z nej
větších klasiků žánru. Magie vs tech
nika! Kytarista vs mechanik! Draci vs

Brno: Moba, 2016, Společenský
román, 1. vyd., 224 s., váz. 259 Kč
Dana psa nechtěla, její dcera ano.
Sotva je štěně doma, má ho – jak
jinak – na krku matka. Že to ale bude
tak strašné, to opravdu nečeka
la. Dvanáctkrát s ním byla venku,
a sedmkrát se vyčural v bytě! Prostě
hrůza.
ISBN 978-80-243-7176-4

CARRÉ, John le
Zrádce mezi námi

Z angl. přel. M. Lžička, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 349 Kč
Británie zabředla do hospodářské
krize. Mladý oxfordský akademik
s levicovými sklony a jeho přítelkyně
advokátka odlétají mimo sezónu
na dovolenou na karibský ostrov
Antigua…
ISBN 978-80-204-2418-1

LUDLUM, Robert
Bourneovo ultimátum

Z angl. přel. D. Míček, Ostrava:
Domino, 2016, 2. vyd., 680 s.,
brož. 249 Kč
Během slavnosti v malém městeč
ku, kam byli pozváni záhadným
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telegramem, se dva muži stávají
svědky brutální vraždy. Telegram
byl podepsán jménem Jason
Bourne…
ISBN 978-80-7498-148-7

th r i lle ry
CARTER, Chris
Popravčí

Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha: BB/
art, 2016, 2. vyd., 344 s., váz. 299 Kč
Ví, co tě na smrt vyděsí… V losange
leském kostele leží na oltářních
stupních zkrvavené, bezhlavé tělo
kněze. Ze začátku je detektiv Robert
Hunter přesvědčený, že jde o ri
tuální vraždu. Jenže se objeví další
mrtvoly…
ISBN 978-80-7507-617-5

CASTILLO, Linda
Střípky ticha

Z angl. přel. L. Faltejsková, Brno:
Moba, 2016, Thriller, 1. vyd., 312 s.,
váz. 329 Kč
Slabaughovi jsou přímo vzorová
rodina amišských farmářů, tvrdě
pracují, mají čtyři děti a se širokým
příbuzenstvem skvěle vycházejí.
Idylka skončí, když jedno z jejich dětí
přivolá pomoc…
ISBN 978-80-243-7168-9

CUSSLER, Clive
Tajemství Mayů

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 296 s.,
váz. 329 Kč
Další dobrodružství manželů Sama
a Remi Fargových nás zavede do srdce
mexické džungle, na místo, kde kdysi
sídlila bájná mayská civilizace. Poklidná
práce na archeologických vykopávkách
se zakrátko mění v boj o holý život…
ISBN 978-80-264-1148-2

HILLIER, Jennifer
Řezník

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel.
L. Mikulka, Praha: Baronet, 2016,
1. vyd., 352 s., váz. 329 Kč
Před 30 lety policejní náčelník
Edward Shank dopadl a zastřelil
nejproslulejšího sériového vraha
v historii Seattlu: Řezníka z Beacon
Hill. Nyní, ve věku 80 let, přenechává
svůj viktoriánský dům vnuku Mattovi,
nadanému kuchaři…
ISBN 978-80-269-0397-0

válečn é
rom ány
KESSLER, Leo
T‑Force: Velký průlom

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. J. Lusk,
Praha: Baronet, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 259 Kč
T‑Force je elitní přepadová jednotka,
která Němcům zasazuje údery do
těch nejchoulostivějších míst. Stvo
řil je generál Patton. Zodpovídají se
přímo jemu. Ale v létě 1944 se zdá,
že i Patton zašel příliš daleko…
ISBN 978-80-269-0370-3

v z pom í n k y
DEJMEK, Jindřich
Jan Šeba. Paměti legionáře
a diplomata

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 592 s., váz. 385 Kč
Kniha přináší kritické vydání pod
statných částí vzpomínek J. Šeby (1886–
1954), významného účastníka prvního

odboje, diplomata meziválečného Čes
koslovenska a jistou dobu i poslance za
národně socialistickou stranu.
ISBN 978-80-7286-285-6

HONNOLD, Alex; ROBERTS,
David
Sám ve stěně
Z angl. přel. M. Pokorný, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 299 Kč
Americký lezec A. Honnold, který
je známý především pro své lezení
velkých stěn bez jištění, už není
proslulý jen mezi lezci, ale pod kůži
se dostává také lidem, kteří o tomto
sportu nevědí zhola nic.
ISBN 978-80-204-3843-0

KOHOUT, Pavel
Kde je zakopán pes. Memoáromán

Praha: Mladá fronta, 2016, zde
1. vyd., 552 s., váz. 399 Kč
Dobrodružný román a kriminální
román – tak by mohl nezasvěcený kri
tik označit obě střídající se roviny této
knihy. Jde však o téměř autentické vy
líčení nejdramatičtějšího úseku života
spisovatele P. Kohouta.
ISBN 978-80-204-4089-1

weste r ny
KIRBY, John
Cesta do Lamesy

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Jim Tyreen a Ben Archer byli vládci
Buckeye, městečka na okraji Llana
Estacada. Živili se obchodem s bizo
ními kůžemi. Nikdo z lovců bizonů
neměl šanci své zboží na vlastní pěst
odvézt na lukrativní trhy v Kansasu
nebo v Texasu…
ISBN 978-80-243-7290-7

KIRBY, John
Železniční marshal

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
„K čertu s železným ořem!“ To bylo
heslo indiánů z kmene Métiů. Byli
odhodláni bojovat do posledního
muže, jen aby zabránili postupu
železnice. Nemilosrdní bílí ob
chodníci zneužívali jejich boj pro
své zločinné plány.
ISBN 978-80-243-7301-0

MURPHY, Bill
Benton nezná strach

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Limen Benton byl tulák, který už v dět
ství vyrazil do světa. Po letech se vrátil
na domovskou usedlost. Jenže to, co vi
děl, jím otřáslo: jeho rodiče a jeho bratr
byli mrtví. Prý je pobili indiáni. Ranč byl
majetkem někoho jiného…
ISBN 978-80-243-7283-9

SCOTT, William
Piráti pastvin

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
V Oldham County to vřelo. Na první
pohled to vypadalo jako typická válka
o pastviny. Majitel velkého ranče vy
háněl farmáře, kteří bránili jeho stádům
v přístupu k vodě. Tentokrát to ale bylo
trochu jiné. Stirling byl v právu…
ISBN 978-80-243-7285-3

bibliografie
SCOTT, William
Vrah

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2016,
Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
Mladý muž s hubeným obličejem
stál bez hnutí v prudkém dešti. Jeho
pohled byl upřen na rozbouřenou
řeku pod bahnitým svahem. Jeho
kůň se zhroutí a ten staroch zemře.
Výborně.
ISBN 978-80-243-7297-6

UNGER, G. F.
Main Street

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když se v San Pablu vysoukal
z dostavníku, rozhodně na něj nebyl
nijak impozantní pohled, ačkoliv byl
dost urostlý. Vypadal ale příliš hubeně –
jako člověk, který se po dlouhé nemoci
poprvé postavil na nohy.
ISBN 978-80-243-7289-1

UNGER, G. F.
Písek, prach a dým

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Emmet Algernon se vyklonil a na
slouchal zvukům noci. Stále zřetelněji
byl slyšet dunivý dusot kopyt koně
uhánějícího tryskem. Už vyšel měsíc
a zaplavil kraj svým mdlým světlem.
Emmet Algernon brzy zahlédl stín
uhánějící nocí…
ISBN 978-80-243-7286-0

UNGER, G. F.
Skrytá znamení

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když Lance Coburn spatřil toho
muže, jak vystupuje z dostavníku,
ihned věděl, na čem je – ačkoliv
ten muž vlastně ani nevypadal
nijak impozantně nebo pozo
ruhodně. A už vůbec ne velkolepě
či mohutně…
ISBN 978-80-243-7295-2

UNGER, G. F.
Štvanec

Z něm. přel. J. Blažke, Brno: Moba,
2016, G. F. Unger – nejlepší westerny,
2. vyd., 80 s., brož.
Všechno začalo v texaské herně v El
Pasu, kde není od pokeru daleko
k vytažení koltu. Kelso Quade měl
však tolik štěstí, že vyhrál spoustu
peněz. Bratři Bugbeeové se s tím ale
nehodlají smířit…
ISBN 978-80-243-7302-7

UNGER, G. F.
Zlatá strž

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když jsem spatřil dívku, která
spěchala k obchodu, zahvízdl jsem.
Její husté plavé vlasy barvy pšenice
a její hnědé oči vzbudily můj obdiv.
V téhle chvíli jsem si přál být ve
doucím krámku. Nepostavil bych
se tak zeširoka a odmítavě přede
dveře obchodu…
ISBN 978-80-243-7300-3

WARNER, Hal
Bouře v údolí Tonto

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Ženy to na Západě neměly lehké. Jen
pár se jich tam dokázalo prosadit.
Jednou z nich byla Jenny Lomanová.
Byla to rančerka, která neznala
strach. A nebála se ani dřevorubců.
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Když začali kácet les poblíž jejích
pastvin, sáhla po zbrani.
ISBN 978-80-243-7292-1

po pul ár n ě
naučná

literatura pro
děti a mládež

Krtkův herbář

de te k tivn í
př í b ě hy
BLYTONOVÁ, Enid
Tajemství lišákova doupěte (12)

Praha: Albatros, 2016, 2. vyd., 160 s.,
váz. 199 Kč
Dokáže Špekoun vyřešit záhadný
případ ukradeného obrazu z galerie?
Kdo ukradl cenný obraz z galerie? Co
spojuje okouzlujícího Lorenza se sta
rým Larkinsem? Jak zapadá do téhle
skládačky pudl jménem Kikinka?
ISBN 978-80-00-04388-3

dobrodružství
HUNTEROVÁ, Erin
Zákon smečky (6) – Psí běsnění

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 199 Kč
Šestý díl oblíbené série. Divoká smečka
získala nového vůdce a dokázala pře
konat nástrahy Nekonečného jezera.
Nalezený úkryt všem přinesl pocit bez
pečí, jen Štístko stále pochybuje…
ISBN 978-80-00-04389-0

kom i k sy
GROOT, Bob de
Leonardo 9 – Génius loci

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 48 s.,
brož. 149 Kč
Leonardo opět hýří nápady a jeho
sluha je opět neúspěšně realizuje.
Raritou tohoto alba je lebka zvaný
Yorrick, která v tomto albu poprvé
promluví a účastní se bezděčně veš
kerého dění v Leonardově laboratoři.
ISBN 978-80-7544-149-2

le po r e l a
JELÍNKOVÁ NOVÁKOVÁ,
Magdalena
Zvěrohrátky pro nejmenší

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 10 s.,
99 Kč
Milá zvířátka z naší přírody na ilu
stracích a v říkankách se spoustou
zajímavostí o přírodě vykouzlí úsměv
na tvářích všech dětí.
ISBN 978-80-264-1151-2

om alován k y
Hry a úlohy na každý den.
Omalovánky na každý den

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 384 s.,
brož. 249 Kč
Kniha her a omalovánek rozvíjí
dětskou tvořivost a fantazii. Díky
hádankám, bludištím a obrázkům
k vybarvování se děti nejen zabaví,
ale i mnohé naučí.
ISBN 978-80-7529-242-1

po hád k y
BRUKNER, Josef
Polštářová válka

Praha: Albatros, 2016, 2. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Soubor osmi veršovaných pohádek
pro nejmenší děti.
ISBN 978-80-00-04387-6

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 12 s.,
váz. 199 Kč
Naučte se poznávat luční kvítí s Krt
kovým herbářem! Na levé straně najde
te obrázek a základní informace o dané
rostlině, na pravou stranu si pak můžete
skutečnou rostlinku nalepit.
ISBN 978-80-00-04237-4

NĚMEČEK, Tomáš
Karel IV. očima opata Neplacha
a rytíře Smila

Ilustr. T. Chlud, Praha: Mladá fronta,
2016, Velikáni do kapsy, 1. vyd.,
136 s., brož. 199 Kč
Druhý díl série popisující naše
velikány tak, jak je neznáte. Čeká
vás plno pikantních zajímavostí,
vtipných komentářů a komiksových
ilustrací.
ISBN 978-80-204-4085-3

RUBEŠOVÁ, Radka
Ruce v hlíně. Tvořivá keramika
pro děti

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 120 s.,
brož. 225 Kč
Kniha nabízí netradiční pojetí práce
s keramickou hlínou, kdy hlínu vnímá
me nejen jako hmotu, která „zkamení“
při výpalu, ale i jako živoucí materiál,
který lze zkoumat, objevovat a tvořivě
používat v mnoha dimenzích.
ISBN 978-80-262-1085-6

pro d ěti
BIRCK, Bengt
Jojo, velká dobrodružství malého
pejska
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 104 s.,
váz. 189 Kč
Sotva se štěně Jojo vykutálí ze svého
košíčku, už ťape rovnou do prvního
dobrodružství…
ISBN 978-80-264-1160-4

HARAŠTOVÁ, Helena
Nebojím se tmy

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 12 s.,
váz. 169 Kč
Bojí se vaše dítě tmy? Malý Tomík
ano. Stejně jako skoro každé dítě na
světě. Když je hluboká noc, začnou
ho trápit otázky a začne mít strach.
Co vidí ve svém pokojíčku? Strašidlo?
Nebo jsou to hračky?
ISBN 978-80-00-04215-2

RIGÓ, Béla; ROMHÁNYI,
József; NEPP, József
Dobrodružství rodiny Smolíkovy

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 199 Kč
Mírně potrhlá rodina se přestě
hovala z obrazovky do knížky! Je tu
Pepa Smolík, otec rodiny, ale věčně
pod pantoflem, jeho energická
manželka, pubertální dcera Týna,
vynálezce Ládínek i neposedný
pes Zorro.
ISBN 978-80-00-04386-9

SUCHÁ, Romana
To budete čubrnět

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 199 Kč
Milý interaktivní příběh o souro
zencích Honzíkovi a Haničce svým
vtipem potěší nejen fanoušky
Mikulášových patálií.
ISBN 978-80-264-1152-9
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TESAŘOVÁ, Olga
Marcel a Felix

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 40 s.,
váz. 199 Kč
Obrázková kniha pro malé i velké. Na
jedné z věží velkolepé katedrály bydlí
tři podivuhodné sochy. Čertík Felix,
okřídlený lvíček Fabián a Barnabáš,
skřítek s věčným úsměvem.
ISBN 978-80-00-04401-9

ZACHARNÍK, František
Vyprávěnky o zvířátkách

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Zvířata jsou krásná a inspirující! Lidé
se k nim také často přirovnávají.
Sestřenky Eliška a Sára si se svým
dědou mnohé připomínají i vysvětlují
a vymýšlejí k nim někdy vtipné jindy
poučné příběhy.
ISBN 978-80-264-1161-1

pro d ívk y
FITZPATRICKOVÁ, Huntley
Kluk mého srdce

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 420 s.,
váz. 329 Kč
Tim Mason je kluk, na kterého se
můžete spolehnout, když budete
potřebovat najít otevřený bar, chtít
sjíždět schody na lyžích nebo jezdit
na motorce po školních chodbách.
Alice Garretová je… no určitě to
není vhodná holka na nezávazné
rande.
ISBN 978-80-7544-168-3

HANLONOVÁ, Abby
Dorka a opravdu opravdická
kamarádka (2)

Poutavý příběh lvíčka Lippyho je
určen pro předškolní děti. Napsala
jej maminka chlapečka narozeného
s rozštěpem. Pohádka laskavou
formou vysvětluje, co je rozštěp ob
ličeje a proč a jak je třeba jej léčit.
ISBN 978-80-264-1150-5

NOVOTNÁ, Ivana
Jak pes Logopes připravoval děti
na psaní. Grafomotorická cvičení
pro děti od 4 do 6 let

Brno: Edika, 2016, 2. vyd., 40 s.,
brož. 169 Kč
Kniha nabízí předškolním dětem
rozmanitá grafomotorická cvičení,
která jsou velmi důležitým prvkem při
přípravě na psaní.
ISBN 978-80-266-0989-6

SUCHÁ, Romana
Kouzelnými vrátky pojďme za
zvířátky – Na dvoreček

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 48 s.,
váz. 169 Kč
Knížka oblíbených českých autorů
je určena zejména dětem před
školního věku.
ISBN 978-80-264-1159-8

ŠVARC, Josef
Jak to chodí – 8 oblíbených
povolání

Praha: Junior, 2016, 1. vyd., 96 s.,
váz. 259 Kč
Jak to chodí u hasičů, u popelářů,
na železnici, na policii, na stavbě, na
letišti, v přístavu, na statku.
ISBN 978-80-7267-565-4

pro ško l ák y

Z angl. přel. K. Míčková, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 160 s., brož.
169 Kč
Dorka, malá rošťanda s nezvla
datelnou fantazií, si ráda hraje
se svými vymyšlenými kamarády.
Jenže teď, když jde do školy, jí
sourozenci radí, aby je – a nejra
ději rovnou všechny své výmysly –
nechala doma…
ISBN 978-80-7529-041-0

BUREŠOVÁ, Jarmila
Povím vám o dyslexii

PESCHKE, Marci
Káťa Líbezná, kovbojská
princezna

PAPOUŠKOVÁ, Eva; MIKLÍNOVÁ, Galina
Prázdninový sešit – Čtyřka na
vodě

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 169 Kč
Káťa ve víru rodea, koní, kovbojů
a soutěží – uspěje i mezi dospělými
závodníky?
ISBN 978-80-264-1149-9

pro m l ád e ž
KENEDY, Elle
Omyl

Ilustr. E. Křižka. Z angl. přel. Z. Ľalí
ková, Praha: Baronet, 2016, 1. vyd.,
344 s., váz. 299 Kč
John Logan může mít kteroukoli holku
si zamane. Pro hvězdu univerzitního
hokejového týmu je život jeden velký
večírek. Za jeho sexy úsměvy a okouzlu
jícím šarmem se ale skrývá stále rostou
cí zoufalství…
ISBN 978-80-269-0382-6

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 72 s.,
brož. 129 Kč
Publikace je určena dětem ve věku od
6 do 12 let, které mají potíže s dysle
xií, a také jejich rodičům, učitelům
nebo kamarádům. Knihou provází
chlapec Jirka, který trpí poruchou
čtení.
ISBN 978-80-266-0991-9

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 89 Kč
Procvičovací sešit Čtyřka na
vodě propojuje napínavý komik
sový příběh a nápadité úkoly
z českého jazyka, matematiky
a prvouky.
ISBN 978-80-7489-317-9

PAPOUŠKOVÁ, Eva; MIKLÍNOVÁ, Galina
Prázdninový sešit – Čtyřka
z Prasolesa
Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 89 Kč
Pracovní sešit je vytvořen tak, aby
budoucí druháky vedl ke čtení
a k nenásilnému opakování učiva
z 1. ročníku.
ISBN 978-80-7489-316-2

pro
př e dško l ák y

sci‑ fi;
fantasy

DVOŘÁKOVÁ, Anežka
Příběh lva Lippyho

BASS, Guy
Záplaťák Příšera z Drbákova

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 10 s.,
váz. 99 Kč

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 199 Kč

bibliografie
Znáte Záplaťákovu rodinu?
Lebkouny, chobotnice, okřídlené
pavouky, chodící ryby a tříruké ne
stvůry? I tahle prapodivná stvoření
se začnou bát, když se v Drbákově
objeví… další příšera! 5. díl série.
ISBN 978-80-00-04385-2

MAASOVÁ, Sarah J.
Dvůr trnů a růží

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 440 s.,
brož. 349 Kč
Když devatenáctiletá lovkyně
Feyre zabije v lese vlka, zaútočí
na ni podivný tvor. Odvleče ji do
svého doupěte, které se ukáže
být jiným světem. Tam zjišťuje, že
tajemným únoscem je jedna z ne
smrtelných bytostí, které kdysi
vládly světu.
ISBN 978-80-7544-148-5

THORPEOVÁ, Kiki
Víly Nevíly: Pampelišková přání

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 229 Kč
Dobrodružství začíná vírou…
Mia zbožňuje šaty, růže a vůbec
všechno krásné. Linda sní o tom,
že dokáže mluvit se zvířaty. Katka
touží po dobrodružství a vzru
šení. Gábi věří na víly víc než
kdokoli jiný…
ISBN 978-80-264-1036-2

th r i lle ry
PATTERSON, James
Vraždy na střední škole

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 368 s.,
brož. 299 Kč
Tandy po smrti rodičů zdědi
la černou minulost, o kterou
nestála. Jakoby to nestačilo,
její bratr je obviněn z vraž
dy své přítelkyně. Po celém
Manhattanu navíc přibývají
vraždy studentů z prestižních
soukromých škol…
ISBN 978-80-7544-150-8
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hudebniny
hu de b n i ny
ZELENKA, Jan Dismas
Missa Divi Xaverii ZWV 12 pro
sóla, smíšený sbor a orchestr.
Partitura

vysokoškolská
skripta; učebnice
ja z ykové
př í ručk y

Edit. V. Luks, Praha: Bärenreiter
Praha, 2016, BA 9594, 1. vyd., 164 s.,
brož. 780 Kč
Missa Divi Xaverii ZWV 12 českého
barokního skladatele evropského
významu zůstávala kvůli značnému
poškození autografu dlouhá léta
ukryta v archivu Saské zemské
knihovny a publiku byla až done
dávna zcela neznámá. Nyní vychází
poprvé tiskem.
ISMN 979-0-2601-0752-6

WAGIEL, Marcin
Fonematyka języka polskiego
w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego

ZELENKA, Jan Dismas
Missa Divi Xaverii ZWV 12 pro
sóla, smíšený sbor a orchestr.
Klavírní výtah

POTMĚŠIL, Miloň; XINRUI LI
Early Intervention for children
with Developmental Disabilities – A Family centred approach

Vyprac. P. Kornfeld. Edit. V. Luks,
Praha: Bärenreiter Praha, 2016, BA
9594-90, 1. vyd., 116 s., brož. 285 Kč
Mše patří k vrcholným dílům Ze
lenkovy tvorby a byla po léta nepří
stupná kvůli značnému poškození
autografu. Hlavním pramenem
kritické edice je autograf, chybějící
části partů byly doplněny na základě
sekundárních pramenů, případně
zrekonstruovány.
ISMN 979-0-2601-0753-3

zpě vn í k y
LIČKA, Radek
Moravské národní písně a koledy
Ilustr. A. Ličková, D. Lička, Brumovi
ce: Carpe diem, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 178 Kč
Unikátní kolekce 150 lidových písní
a koled ze všech koutů Moravy je
nejen zpěvníkem, ale i výborným
doplňkem výuky na školách.
ISBN 978-80-7487-204-4

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 116 s., brož.
Publikace v polštině.
ISBN 978-80-244-4928-9

pe dagog i k a;
d idak ti k a

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 102 s., brož.
Monografie představuje ranou interven
ci jako specifickou aktivitu speciálněpe
dagogického přístupu. V angličtině.
ISBN 978-80-244-4925-8

sbo r n í k y
10. studentská konference
mladých přírodovědců. Sborník
abstraktů

Edit. M. Kubala, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 44 s., brož.
Sborník abstraktů prací středoškol
ských studentů v rámci projektu
Badatel a přírodovědných kroužků
v rámci projektu Věda je zábava.
ISBN 978-80-244-4939-5

MAIEROVÁ, Eva; VIKTOROVÁ, Lucie; DOLEJŠ,
Martin
PhD existence „Výzkum +/VS–/
praxe“

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., CD
Sborník z konference konané 8. až
9. 2. 2016.
ISBN 978-80-244-4964-7

MOLNÁR, Josef a kol.
Book of Abstracts 23rd CPS
Conference

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 44 s., brož.
Sborník ke konferenci.
ISBN 978-80-244-4972-2

Rossica Olomucensia LV.
Sborník příspěvků z mezinárodní
konference XXIII. Olomoucké
dny rusistů 10.–11. 9. 2015
Edit. M. Pálušová, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd.,
242 s., brož.
Sborník Katedry slavistiky Filozofické
fakulty UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-4938-8

VI. absolventská konference
Katedry fyzioterapie Fakulty
tělesné kultury. Sborník
abstraktů

Edit. D. Smékal, J. Urban, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd.,
64 s., brož.
Neprodejný sborník.
ISBN 978-80-244-4957-9

XLIX. konference studentských
vědeckých prací – sborník
abstrakt + programy
Edit. H. Kolářová, E. Sovová, Olo
mouc: Univerzita Palackého, 2016,
1. vyd., 134 s., brož.
Každoroční sborník SVOČ. Ne
prodejný.
ISBN 978-80-244-4935-7

stud i e
PROCHÁZKA, Roman
Psychofyziologické souvislosti
temperamentu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 192 s., brož.
Výzkumná monografie se zabývá
vztahy mezi elektrodermální aktivitou
a srdeční činností a temperamentem.
ISBN 978-80-244-4905-0

v ýro čn í
z pr áv y
Výroční zpráva o činnosti
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2015

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 125 s., brož.
Výroční zpráva.
ISBN 978-80-261-0610-4

zdravotnictví
PAZDERA, Jindřich
Základy ústní a čelistní chirurgie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 4. vyd., 336 s., brož.
Publikace pro potřeby studentů
zubního lékařství.
ISBN 978-80-244-4915-9

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.

Příběhy leningradských žen
Spisovatelka Jelena Čižovová (1957) je v Rusku známá jako prozaička,
a také coby ředitelka petrohradského PEN klubu. Nakladatelství Host
nyní seznamuje české čtenáře s její knihou Čas žen z roku 2009, která
získala ocenění Ruský Booker, nejvýznamnější cenu za román v ruském
jazyce (přeložila Adéla Koutná). Pro českého čtenáře je přínosná už jen
dobou, o které vypráví – z různých náznaků se dá snadno odhadnout,
že jde o počátek šedesátých let, pravděpodobně o rok 1962. Češi mají
aspoň všeobecnou představu o tom, co byl stalinský Sovětský svaz třicátých až padesátých
let, znají osmdesátá léta s jejich perestrojkou – ale šedesátá léta? Jak se tehdy v Leningradu,
kde se děj odehrává, žilo, o tom většinou příliš nevědí. A svět, ve kterém se hrdinky téhle
knihy pohybují, je opravdu svět zvláštní: žije se tu v komunálních bytech; v práci se pořá
dají přednášky o tom, jak těžké to mají lidé v Americe a že vysněný komunismus přijde už
určitě za dvacet let; zatím ale dávají mouku na příděl a látka na šaty je moc drahá; a žena,
která nechce posílat dítě do školky, vypadá velmi podezřele a zabývá se jí závodní výbor…
Zároveň už sem pronikají první zázraky moderní techniky: přichází televize, na kterou se
ovšem dlouho čeká v pořadníku, a povídá se cosi také o nějaké zvláštní mašince, která prý
umí sama prát prádlo! (Když vystřelili Gagarina do vesmíru, proč by nemohla být i taková
věc, říká si hlavní postava.)
Tohle je svět, ve kterém žije ústřední hrdinka knihy, dělnice a svobodná matka Antonína.
Před několika lety coby děvče z vesnice podlehla kouzlu téměř neznámého muže, který pak
navždy zmizel – a zanechal ji samotnou a těhotnou. Socialistická společnost se o ni ale přesto
dobře postarala: společně s dcerkou Zuzankou může obývat společný byt se třemi stařena
mi, které jsou tu na dožití. Tři staré ženy s pozoruhodnými jmény Jevdokie, Glikerie a Aria
dna se stanou děvčátku „babičkami“, díky kterým nemusí do školky, a Antoníně rádkyněmi

a průvodkyněmi životem – ač jsou sebevíc všetečné a hašteřivé, jejich přínos a pomoc jsou
neocenitelné. Zvláštní ovšem je, že Zuzanka (kterou ovšem ony daly v kostele pokřtít na
Sofii) ani v pěti letech stále nemluví, komunikuje jen pomocí obrázků, proto mají strach, aby
jim ji stát nedal do nějakého ústavu – a ještě horší chvíle přijdou, když se ukáže, že Antonína
je těžce nemocná a nejspíš už nebude dlouho žít…
Celý příběh je vyprávěn s využitím odboček do minulosti, pozdějších hodnocení udá
lostí postavami, prokládán líčením snů či vnitřními monology, pohádkami i legendami, a se
tkáme se také s častým přeskakováním do první osoby – nejčastěji u Antoníny, občas i u její
dcery, která se na vše dívá dětskýma očima. Dokonce se dost brzy dozvídáme i o tom, jak
to se Zuzanou pokračovalo – že mluvit jednoho dne přece jen začala a v dospělosti se stala
uznávanou malířkou. Zvolená forma tak klade trochu vyšší nároky na čtení než tradičně vy
právěná literatura, na druhou stranu jsou hrdinky podány natolik přesvědčivě, že se snadno
přiblíží každému čtenáři. A nejspíš ještě silnější než příběh Antoníny a její dcery jsou příběhy
jednotlivých starých dam, které se dozvídáme jen tak mimochodem, z rozhovorů, a ve kte
rých se ukazují ruské dějiny celé první poloviny dvacátého století. Jevdokie byla matkou dob
ře postaveného komunisty, pro kterého si jednoho dne „přišli“; Ariadna pocházela z dobré
rodiny, studovala gymnázium a hovořila francouzsky – její muž zemřel za první války, syn za
druhé, jeho rodina za blokády města; Glikerii miloval jistý hrabě, ale bolševický převrat je roz
dělil a ona už se nikdy nevdala, ani po válce za jistého židovského lékaře, protože měla strach,
aby jí ho jednou nezabili. Přestože mají rády drby a často šíří takzvané „babské rady“, nejde
přehlédnout, že jsou to tři inteligentní a v rámci poměrů dost vzdělané ženy. Přesto všechny
skončily takto – ani jedna z nich však nevzdává svou snahu přinést světu něco dobrého. Čas
žen je tak nejen výbornou učebnicí toho, jak se v Rusku před padesáti lety žilo, ale i příběhem
o nezdolnosti ženské povahy. 
MARTINA OPLATKOVÁ
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

flexo vazba, 304 stran, 199 Kč

brožovaná, 32 stran, 99 Kč

brožovaná, 240 stran, 129 Kč

brožovaná, 160 stran, 99 Kč

brožovaná, 74 stran, 199 Kč

vázaná, 256 stran, 249 Kč

leporelo, 6 stran, 299 Kč

stolní kalendář

79 Kč

leporelo s klavírkem, 24 stran, 349 Kč

stolní kalendář

129 Kč

vázaná, 160 stran, 199 Kč

vázaná, 248 stran, 259 Kč

vázaná, 256 stran, 279 Kč

brožovaná, 172 stran, 299 Kč

vázaná, 512 stran, 749 Kč

brožovaná, 190 stran, 268 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.

Jana Jirásková

ZBLÁZNILA SES?
Román o matkách a dcerách

V. Peška – J. Milfajt
Zdeněk Svěrák a kolektiv
NOVÉ POVÍDÁNÍ
PŮLSTOLETÍ
O PEJSKOVI SA CIMRMANEM
KOČIČCE
Legendární
Oblíbení hrdinové
v příhodách
divadlozezsoučasnosti
odvrácené strany
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Savit
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Daniel Oleg
Rušar,Chlevňuk
Lea Točeková
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a čeká dítě s partnerem o generaci
mladším. Dalo by se to ustát lépe,
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128 stran, 329 Kč

Přeložila Věra Klásková
208 stran,
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Přeložila
Anna Křivánková
170 stran, 229 Kč

112 stran, 249 Kč

Pavel Mandys (ed.)

PRAHA NOIR
Detektivky od hvězdné sestavy
Cigan, Goffa, Hejdová, Klevisová,
Kopřiva, Neff, Procházka, Pilátová,
Soukupová, Sýkora, Stančík,
Šabach, Tučková, Urban. Kolik tváří
můžou mít pražské zločiny, záhady
a tajemství? Ojedinělý soubor je
současně svérázným průvodcem
po tradičních i méně známých
lokalitách.
304 stran, 329 Kč

,

dá lehce vyhrát.
32 stran, 199 Kč

facebook.com/pasekanakladatelstvi

www.paseka.cz

VYCHÁZÍ
27. ZÁŘÍ

pomáhá rodičům po celém světě.
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VYCHÁZÍ
22. ZÁŘÍ

V.Carole
PeškaHillenbrandová
– J. Milfajt
NOVÉ ISLÁM
POVÍDÁNÍ
O PEJSKOVI
A KOČIČCE
Historie, současnost

Oblíbeníahrdinové
v příhodách
perspektivy
ze současnosti
Renomovaná historička píše

VYCHÁZÍ
13. ZÁŘÍ

Kateřina Bečková
Savit
VLTAVAGavriel
A JEJÍ
BŘEHY 2
ANNA
A
VLAŠTOVČÍ
MUŽ
Od Petrské čtvrti po vodě
Pro milovníky
Malého prince
do Troje
a Zlodějky knih
Fascinující proměnu řeky Vltavy

Kde se vzala v člověku
taková zvrácenost?

208 stran, 249 Kč
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Barbora Půtová
Oleg Chlevňuk
KRÁLOVSKÁ
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STALIN
Co bylo před turisty

d
y

,

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
VLČÍ OSTROV

MÁ VZPOMÍNKA JE BUGATTI

Lajla Rolstadová

Eliška Junková

Autobiografický román Vlčí ostrov dokumentuje
spisovatelčin život na kanadském ostrově, několikaměsíční cestování autem Amerikou a téměř
meditativní přezimování v chatě kanadských
přátel. Autorka líčí tato období překvapivě prostým
a upřímným stylem a nenechává čtenáře na pochybách, že všechno, co čtou, je ničím nezkreslená
pravda.

Memoáry Elišky Junkové (1900–1994) jsou čtením
nejen pro milovníky motorismu a automobilů-veteránů, přináší strhující dobrodružství z doby, kdy byl
u nás automobil zatížen daní z luxusu a maximální
povolená rychlost v zatáčkách 6 km/h, zatímco
hrdinové v otevřených vozech dosahovali rychlostí
nad 200 km/h. Kniha Má vzpomínka je bugatti
vykresluje také příběh ženy, která se nikdy nevzdávala, dokázala obdivuhodně čelit nepřízni osudu
a přijímat nové výzvy.

Kniha Zlín, 349 Kč

Verzone, 359 Kč

NAHÁ PŘED BOHEM LÁSKY

ENTER, MAMI!

Markéta Nocourová

Martin Moravec

Zapomeňte na nudnou literaturu, která zajímá
leda hrstku podivínů. Teď je tu román pro všechny,
kteří normálně nečtou.Nahá před Bohem lásky
vypráví romantické příběhy čtyř mileneckých dvojic,
s nimiž si pohrál všemocný Bůh lásky. Milujeme
opravdu toho, komu to říkáme? Anebo je to jen
náhradní řešení za všechny ty slavné herce, zpěvačky či sportovce, po nichž toužíme, leč marně?

„Nic se nestalo,“ řekla maminka do telefonu, když
jí syn poradil, ať na klávesnici najde enter. „A co
jsi udělala?“„No našla enter.“„A zmáčkla jsi ho?“
„To jsi neříkal!“ O učení maminky s počítačem je
jeden ze sloupků, které novinář Martin Moravec
napsal za deset let do čtvrtečního magazínu
MF DNES. Jeho fejetony z každodenních situací
občas zažije každý. Krátké, výstižné a vtipné,
zkrátka o čemkoliv, co mu za těch deset let přišlo
na mysl a stálo to za zaznamenání.

Eroika, 177 Kč

Argo, 228 Kč

MALÝ KAMARÁD

Donna Tarttová

V městečku Alexandrie ve státě Mississippi dojde
k tragédii – na Svátek matek je devítiletý Robin
Cleve nalezen oběšený na zahradě před domem
svých rodičů. Jeho vražda není nikdy objasněna
a rodina se ze ztráty jediného syna nikdy nevzpamatuje. O jedenáct let později se do pátrání na
vlastní pěst pouští chlapcova mladší sestra Harrieta,
které v době neštěstí nebyl ještě ani rok. Pátrání,
které zpočátku vypadá jako celkem nevinná dětská
hra, se záhy zvrtne v nebezpečné dobrodružství.

Argo, 398 Kč

MÜNSTERŮV PŘÍPAD

Håkan Nesser

Když čtyři důchodci slaví výhru v loterii, teče alkohol proudem. Závratná radost však netrvá dlouho.
Pár hodin po bujaré oslavě je totiž jeden ze seniorů
nalezen mrtvý. Byl ubodán zezadu přímo ve svém
bytě. Případu se ujímá komisař Münster. Po nějaké
době se k činu přizná vdova po zavražděném.
Ale komisař jí nevěří…

MOBA, 298 Kč

ROK KRYSY

Ivan Martin Jirous
Básnická sbírka jednoho z nejčtenějších českých
básníků přináší vedle citlivých evokací přírody, stárnutí a básní milostných též pozoruhodné epické
„svědecké“ básně, obohacující Jirousovu poetiku
o nový rozměr. Doslov Vratislav Brabenec.

Maťa, 198 Kč

OTÁZKA ZTRACENÉ HLAVY

Aspergerův syndrom není porucha,
ale charakterový rys. Detektivům se hodí!
Jeff Cohen, E. J. Copperman

Samuel Hoenig je mladý výjimečný muž, který má
vlastní podnik, žije s matkou a miluje baseball. Trpí
Aspergerovým syndromem (i když on sám je přesvědčený, že je to spíš výhoda), což mu sice trochu
komplikuje komunikaci s ostatními lidmi, ale co
se týče přesných analýz, mohl by soupeřit s tím
nejlepším počítačem. Na živobytí si vydělává tak,
že lidem odpovídá na otázky. Jakékoli otázky.

Argo, 298 Kč

DIVOKÉ KARTY II.

Trumfová esa
George R. R. Martin (ed.)

Mimozemská nákaza udeřila krátce po skončení
druhé světové války. Devadesát procent nakažených zemřelo. U některých přeživších se však
vyvinuly mimořádné schopnosti, jiní skončili těžce
postižení.. Mimozemská bytost zvaná Roj se po
staletích vesmírného putování blíží k Zemi. Některá
z es, která virus obdařil nadpřirozenými schopnostmi, mezitím potají intrikují ve snaze ovládnout
lidstvo. Střet soupeřících frakcí je na spadnutí...

Argo, 298 Kč

HILDA

Hilda a troll, Hilda a půlnoční obr
Luke Pearson
Modrovlasá holčička Hilda žije se svou maminkou
na samotě v domku na úpatí magické hornaté krajiny. Protože je chytrá a zvídavá, dokáže vnímat to,
co ostatní nevidí nebo vidět nechtějí – trolly, obry,
trpaslíky… Vítejte ve světě severské mytologie,
drobných dětských strachů i velkých vítězství, světě, který nás láká, abychom se v něm zas a znovu
zabydlovali a vraceli se do dob, kdy se dobrodružství mohlo odehrát během stanování v dešti.

Paseka, 299 Kč

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

Pierre Franckh a Michaela Merten

seminář

ZÁKON REZONANCE
ANEB VESMÍR DORUČUJE PŘEKVAPIVÝMI ZPŮSOBY
NOVINKA

sobota 15. 10. 2016
- od 10 do 17 hodin
Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65,
140 21 Praha 4 – Nusle
Cena: 1990 Kč

Prodej vstupenek:
Gabriela Frantíková
tel.: 585 757 425
mob.: 724 286 189
e-mail: frantikova@anag.cz
www.vstupenkov.cz nebo
v síti prodejen Ticketpro

1
176
7 stran, váz., 259 Kč

Všechny naše knihy můžete obdržet ve vašem oblíbeném knihkupectví nebo na internetových
stránkách www.iolympia.cz. V případě potřeby můžete tituly objednávat také na e-mailové
adrese olysklad@volny.cz nebo je obdržíte na naší adrese Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3.

NOVINKA

299 Kč
Vychází 30. 8. 2016

Miloš Zeman je téměř tři a půl roku hlavou
státu. Za tu dobu společností hýbala celá
řada témat, na světové scéně se odehrálo
několik krizí, z nichž mnohé budou ještě
dlouho pokračovat. Třetí český prezident
má jasně vyhraněné názory, za kterými
si stojí klidně i proti všem. Migrační
krize, občanská válka na Ukrajině, Rusko
a jeho zahraniční politika, válka v Sýrii,
islámský radikalismus a hrozba dalších
teroristických útoků, neobjektivní
veřejnoprávní média či zavřené dveře na
Hrad pro amerického velvyslance. Nejen
tato palčivá témata byla předmětem
pětadvaceti rozhovorů, které spolu
s dosud nepublikovanými fotograﬁemi
tvoří tuto unikátní knihu.

PŘIPRAVUJEME

cca 299 Kč

cca 249 Kč

OBĚTI HONU

NENÁVIST

Dramatický žurnalistický
román podle skutečných
událostí.

Thriller
z politického prostředí
devadesátých let.

žebříček

nejprodávanější knihy

tiŠtěnÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 8. 8. až 14. 8. 2016

beletrie
1. Radka Třeštíková bábovky Motto
2. Milan Kundera Život je jinde Atlantis
3. Jonas Jonasson Zabiják anders a jeho přátelé Panteon
4. Robert Fulghum poprask v sýrové uličce Argo
5. Halina Pawlowská cesta za láskou Motto
6. František Kotleta velké problémy v malém vietnamu Epocha
7. Karl Ove Knausgård Můj boj 1: smrt v rodině Odeon – Euromedia Group
8. Martin Moravec Enter, mami! Argo
9. Julie Halpernová Mateřská, ale určitě né dovolená Jota
10. Aňa Geislerová p.s. Ikar – Euromedia Group

populárně naučná
1. Henry Kissinger uspořádání světa Prostor
2. Marek Herman najděte si svého marťana Hanex
3. Tomáš Kosačík rychlovky a chuťovky břicháče toma Tomáš Kosačík
4. Tomáš Kosačík břicháč tom – jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i vy! Tomáš Kosačík
5. Steven Lee Myers nový car – vzestup a vláda vladimira putina Argo
6. Thilo Sarrazin teror ctnosti – o hranicích názorové svobody v německu Academia
7. Benjamin Kuras poslední naděje civilizace Eminent
8. Radko Pytlík toulky prahou 7 Emporius
9. Marie Kondo Zázračný úklid Knižní klub – Euromedia Group
10. Petr Ryska praha neznámá Grada Publishing

pro děti a mládež
1. Rotraut Susanne Bernerová Léto Paseka
2. Letadla – letem světem Egmont ČR
3. Rotraut Susanne Bernerová podzim Paseka
4. Vlastimil Peška, Jaroslav Milfajt nové povídání o pejskovi a kočičce Paseka
5. Christian Jeremies, Fabian Jeremies poldík a pavlík – párty u tučňáků Fragment
6. Rotraut Susanne Bernerová noc Paseka
7. Ransom Riggs sirotčinec slečny peregrinové pro podivné děti Jota
8. Kiera Cassová dcera CooBoo
9. Jeﬀ Kinney deník malého poseroutky 10 – staré dobré časy CooBoo
10. Keri Smithová destrukční deník CooBoo
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, email: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E-knihy

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

Jonas Jonasson Zabiják anders a jeho přátelé Panteon
Radka Třeštíková bábovky Motto
Robert Galbraith ve službách zla Plus
František Kotleta velké problémy v malém vietnamu Epocha
Bernard Minier tma XYZ
Henning Mankell pyramida Host
Joshua Dalze válečná loď Fantom Print
Jack Campbell Leviatan Fantom Print
Jennifer Hillier Wonderland – Země divů Fantom Print
Stephen Williams dívka, která si říkala tuesday Domino
30

Úvahy salesiánského kněze a „pastýře undergroundu“

Kniha známého salesiánského kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách Božího milosrdenství na této zemi. Jednotlivé kapitoly-příběhy knihy zaujmou bezprostředností a upřímností, s jakou nahlížejí v Boží perspektivě aktuální dění kolem nás, a prohlubují touhu
po obrácení srdcí.
brož., 144 str., 199 Kč

obchod.portal.cz

ZPÁTKY DO ŠKOLY
ve výhradní distribuci

vázaná, 80 stran, 268 Kč

vázaná, 384 stran, 199 Kč

vázaná, 192 stran, 398 Kč

vázaná, 208 stran, 149 Kč

brožovaná, 208 stran, 179 Kč

brožovaná, 456 stran, 99 Kč

brožovaná, 464 stran, 299 Kč

kroužková, 232 stran, 119 Kč

polstrovaná, 158 stran, 199 Kč

polstrovaná, 158 stran, 199 Kč

polstrovaná, 126 stran, 199 Kč

vázaná, 192 stran, 199 Kč

vázaná, 92 stran, 129 Kč

brožovaná, 196 stran, 99 Kč

brožovaná, 144 stran, 129 Kč

brožovaná, 144 stran, 129 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.

