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Kniha je urÿena pŐedevším dĚtem školního vĚku, propojuje pŐíbĚh kluka Filipa, který je v nemocnici,
s vyprávĚním jeho mozku a se základními informacemi a pojmy z psychologie. A tak se dĚti dozvĚdí
o myšlení, inteligenci, vŢli, potŐebách, spánku, fantazii, citech, strachu, smutku, sebevĚdomí, … ,
najdou i složitĚjší informace pro zkušenĚjší a zároveŁ mohou prožívat pŐíbĚh zranĚného kluka,
který si v nemocnici najde kamarády a spoleÿnĚ pátrají po tajemstvích.
váz., 96 s., 299 Kÿ
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TISÍC A JEDNA NOC
SALMANA RUSHDIEHO

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
V květnu nás krátce po sobě opustili
dva skvělí a známí výtvarníci a ilustrátoři: 22. května zemřel ve věku 85 let
Adolf Born a 23. května zemřel ve
věku 81 let Zdeněk Mézl. Především
Adolf Born patřil k našim nejslavnějším
umělcům; kdo by neznal jeho kreslený
seriál Mach a Šebestová, který vznikl
ve spolupráci se scenáristou Milošem
Macourkem (společně za třicet let udělali celkem na šedesát snímků, po Macourkově smrti ale Born přestal ﬁlmy dělat).
A snad každý se někdy setkal s Bornovými ilustracemi v knihách, neboť jich během
svého života ilustroval více než 250! A to nejen knihy pro děti a mládež, ale i pro
dospělé, např. i slavný Jih proti Severu Margaret Mitchellové (první polistopadové
vydání v Našem vojsku v roce 1991) nebo Kuře na rožni Jiřího Šotoly. Jeho kresby
dále doprovázejí knihy Dickense, Poea, Marca Pola, La Fontaina, Dumase, Robinsona Crusoa, Boženy Němcové, Jiřího Žáčka a spousty dalších. Adolf Born byl
ovšem nejen malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor a scenárista, ale také výborný karikaturista a kostýmní výtvarník (v pražském Národním divadle se již dlouho hraje
Dvořákova opera Čert a Káča právě s Bornovými kostýmy a scénou). Na Bornovi
mi byla vždy sympatická i jeho pověst staromilce a monarchisty… S ilustracemi
Zdeňka Mézla jsem se poprvé setkal také již v dětství a dospívání, protože mj.
ilustroval Starověké báje a pověsti Rudolfa Mertlíka a Ezopovy bajky. Později jsem
objevil i jeho ilustrace k Písním žáků darebáků (v překladu R. Mertlíka) a především ke knize Hon na čarodějnice Bedřicha Šindeláře o historii čarodějnických
procesů v 16. a 17. století, které mě vždy velmi zajímaly. Zdeněk Mézl se věnoval
technice dřevorytu a inspiroval se lidovým pouťovým uměním i tvorbou starých
mistrů, jako byl třeba Hieronymus Bosch. Svými dřevoryty doprovodil např.
i Dantovu Božskou komedii. Odchod těchto dvou umělců mě podnítil k zamyšlení
nad dalšími mými oblíbenými knižními ilustrátory. Jistě nemohu pominout třeba
Zdeňka Buriana, Josefa Čapka, Mikoláše Alše, Cyrila Boudu, Jaroslava Šerých,
Adolfa Kašpara, Josefa Ladu, Adrienu Šimotovou, Jiřího Trnku, Helenu Zmatlíkovou, Jana Zrzavého, Zdeňka Smetanu, Zdeňka Milera a řadu dalších. K mým
nejoblíbenějším patří Vladimír Tesař (1924–2008), který ilustroval desítky knih,
např. Goethova Fausta, výbor z poezie E. A. Poea Bludná planeta, komentovaný
výbor z Dantovy Božské komedie, román Jarmily Loukotkové Navzdory básník
zpívá a mnoho dalších a především Babičku Boženy Němcové – vydání z roku
1984 právě s Tesařovými četnými ilustracemi mám nejraději.
MILAN ŠILHAN

Nakladatelství Paseka se dílu světoznámého britsko-indického spisovatele Salmana Rushdieho (1947) věnuje soustavně již dlouho. Řadu jeho knih vydalo v české
premiéře (romány Zem pod jejíma nohama, Zběsilost, Klaun Šalimar, Čarodějka
z Florencie, Luka a Oheň života, autobiograﬁi Joseph Anton – Vzpomínky), další
pak v reedici (romány Děti půlnoci, Hanba, Maurův poslední vzdech, Hárún
a Moře příběhů, vloni nový překlad Satanských veršů). Každý román oceňovaného autora, mj. nositele Booker Prize za Děti půlnoci, je očekáván s velkým napětím. O Rushdiem slyšel snad skoro každý v souvislosti s fatwou, kterou nad ním
vyhlásil tehdejší íránský duchovní vůdce ajatolláh Chomejní po vydání kontroverzního románu Satanské verše (1988). Rushdie je však především skvělý spisovatel,
který si zaslouží pozornost kvůli svému psaní a ne kvůli tomu, že se musel dlouhá
léta skrývat, používat cizí jména (odtud i název jeho autobiograﬁe) a zvyknout
si na ochranku. Ve svých dílech se zabývá především indickým subkontinentem
a často kombinuje magický realismus s historickou ﬁkcí; fascinují ho rozdíly mezi
západní a východní civilizací. Rushdieho desátý román (resp. dvanáctý, počítámeli mezi ně i dvě knihy určené dětem a mládeži) z roku 2015, který letos v květnu
vydala Paseka, má dlouhý název Dva roky, osm
měsíců a osmadvacet nocí (přeložila Barbora
Punge Puchalská). Jak brzy zjistíme, je to vlastně
to samé jako tisíc a jedna noc – pro děj románu
důležitý časový údaj a také samozřejmě odkaz na
slavnou sbírku Šeherezádiných vyprávění. Svou
fantaskností a imaginací román překonává vše,
co jsme od Rushdieho doposud četli. A také svou
neuchopitelností a nezařaditelností. Je to směs
sci-ﬁ, fantasy, pohádky, báje i utopie, inspirovaná
poetikou orientálních pohádek i dobrodružných
ság moderní popkultury. Autor si prý chtěl vynahradit práci na vzpomínkách s důrazem na pravdu a fakta a proto nyní dostala
prostor nezkrotná fantazie a epický příběh o souboji dobra a zla. Od čtenáře vyžaduje jediné: poddat se této imaginaci a zapomenout na realitu, nechat se unášet
příběhy, které Rushdie vrství jeden za druhým a jeden v druhém (podobně jako
Šeherezáda), jako by ani nechtěl přestat. Zároveň by to však nebyl Rushdie, kdyby
se v jeho románu neskrývala i kritika současného světa a lidstva vůbec.
Román je vyprávěn tak, jako by se jeho současné události (zhruba v naší době)
odehrály před tisíci lety. A na začátku nás děj přivede ještě o osm set let nazpět do
minulosti, do roku 1195, do Španělska, kde ve vyhnanství žije ﬁlozof a lékař Ibn
Rušd, do nějž se zamiluje princezna džinů Dunjá. „Toto je příběh o jedné džince,
mocné princezně džinů, pro její mistrné ovládání blesku známé jako Princezna blesku, která před dávnými časy, ve dvanáctém století, jak bychom řekli my, milovala
jednoho smrtelníka, o jejím četném potomstvu a o tom, jak se po dlouhé nepřítomnosti vrátila na zem a znovu, tedy alespoň načas, se zamilovala, než vytáhla do války.
Je to také příběh o mnoha jiných džinech, mužských i ženských, létajících i plazivých,
dobrých, zlých i takových, kteří se o morálku nestarají, a o době krize, době vymknuté z kloubů, jíž říkáme doba podivna a která trvala dva roky, osm měsíců s osmadvacet nocí, což v součtu znamená tisíc a jednu noc.“ Tak shrnuje autor v kostce děj
románu na jeho začátku. Po prologu ve 12. století se přesuneme do současnosti,
kdy na New York udeří katastrofální bouře a na celém světě se začnou dít podivné
věci. Jedním z hlavních hrdinů románu je zahradník pan Geronimo, který se po oné
ohromné bouři přestane dotýkat země. Právě jemu se po osmi stech letech zjeví
džinka Dunjá a zamiluje se do něj podobně, jako se kdysi zamilovala do Ibn Rušda,
s nímž měla mnoho dětí – a pan Geronimo je jedním z jejích pra-pra-pra… potomků.
Do příběhu postupně zasáhne řada dalších postav i džinů, dějí se neuvěřitelné věci,
schyluje se k válce, lidstvo musí být zachráněno, osvobozeno, spaseno… Až mám
obavu, že tentokrát Rushdie čtenáře svou fantazií poněkud zahltí. Ovšem základní
myšlenka – že by se lidstvo mělo zbavit iracionálna, náboženství a bohů – je mi na
tomto románu velmi sympatická.
MILAN ŠILHAN
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Georgina Guthrie

brož.,
184 s.,
249 Kč

Maria, matka Ježíšova
Elias Vella
Elias Vella chce ve své knize ukázat čtenářům jak se
nechat vést Marií v učednictví a v lásce vůči jejímu
Synu, k němuž nás ona doprovází a směruje.

Romantické léto
plné zakázané lásky

Milovat, či nemilovat svou
studentku, to je, oč tu běží...

Karel Foucauld
DUCHOVNÍ ŽIVOTOPIS

brož.,
88 s.,
159 Kč

Karel Foucauld (1858 –1916) byl francouzský důstojník, katolický kněz a mnich žijící poustevnickým
způsobem života mezi Tuaregy na Sahaře v Alžíru.
Kniha představuje malý úvod do jeho spirituality.

LÁSKA PODLE
SHAKESPEARA
Daniel a Aubrey

Modlitba s Biblí v ruce
Angelo Scarano
brož.,
96 s.,
119 Kč

Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat
k četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat ho
promlouvat do svého života.

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz | telefon: 384 420 295
pro knihkupce: http://f.kna.cz/
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I v 21. století může na univerzitě vzkvétat zakázaná láska
jako ze Shakespearova dramatu. Aubrey Priceové začíná
poslední semestr jejího bakalářského studia na torontské
univerzitě. Zdá se, že už brzy
464 stran
v poklidu dokončí svá studia
399 Kč
Shakespearových děl. Pak se ale
na katedře objeví nový asistent
Daniel a Aubrey se do něj zamiluje. Ani jemu není chytrá,
vtipná a nezávislá dívka lhostejná. Ale je tu přísný zákaz vztahů
mezi učitelem a studentkou na univerzitě, fakt, že je Daniel
děkanovým synem, a také jeho temné tajemství z minulosti…

I |GOCKNFKUVTKDWEG"KX[UGJTCFE\ I

LÁSKA PODLE
SHAKESPEARA 2

Gil Yaron
JERUZALÉM, STŘE(D)T SVĚTA
Historicko-politický průvodce
Žádné jiné místo na světě není ohniskem politických a náboženských sporů v takové míře jako
Jeruzalém, svaté město tří světových náboženství,
jejichž věřící po staletí bojují o nadvládu nad ním.
Gil Yaron líčí průběh blízkovýchodního konfliktu
mezi židy a muslimy od 19. století a objasňuje,
proč mezi oběma stranami dodnes trvá nesmiřitelný spor.
Váz., 304 s., 348 Kč

Jerome
Klapka Jerome
ONI A JÁ
Dvacet let po slavných Třech mužích ve člunu
Jerome svým nezaměnitelným stylem popisuje
trampoty spjaté s nákupem venkovské nemovitosti a její rekonstrukcí. Rámcový děj je prošpikován zábavnými historkami o známých, příbuzných
a dětech, o strastech s uvykáním venkovskému
žití v kontrastu s životem ve městě a o spoustě
dalších patálií. Román Oni a já vychází v novém
překladu Milana
Žáčka s obálkou
od Adolfa Borna.
Váz., 216 s., 248 Kč

Marná touhy snaha
Aubrey Priceová má před sebou posledních pár týdnů studia na Torontské univerzitě.
To, co mělo být nejkrásnějším
obdobím jejího života, se pro ni
ale stává utrpením. Tajný vztah
s Danielem Grantem, asistentem na katedře angličtiny, čelí
480 stran
mnoha překážkám. Jeho odha399 Kč
lení by obzvlášt Daniela stálo
nejen pověst, ale i celou kariéru.
Oba doslova odpočítávají minuty, než budou moci být konečně
otevřeně spolu. Mezitím hledají útěchu v tajných vzkazech
a tolik výmluvných slovech Shakespearových dramat a sonetů.
Dokážou svou zakázanou lásku udržet v tajnosti?

Jaroslav Seifert
CHLAPEC A HVĚZDY
Tvorbu jednoho z největších českých básníků
Jaroslava Seiferta, jediného českého nositele
Nobelovy ceny za literaturu, si připomínáme
jednou z nejkrásnějších sbírek Chlapec a hvězdy.
S pomocí krásných Seifertových veršů se čtenář
seznámí s celoročním životem na vesnici viděným
chlapeckýma očima.
Váz., 80 s., 168 Kč

Na TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ
zakázané Lásky podle Shakespeara
se můžete těšit V ZÁŘÍ.
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POZNEJTE VÝZNAMNÉ
HISTORICKÉ POSTAVY ZÁBAVNOU
KOMIKSOVOU FORMOU

K
V PRAZE PO SMRTI KARLA IV.
SBOHEM,
DOMOVE...
SBOHEM...

bylo na svém místě.
Hodně staveb z dnešní Prahy už
od počátku z ní byli
Katedrála byla rozestavěná, ale
most. Vyšehrad byl
všichni u vytržení. Už stál Karlův
s přístavy a vory.
mohutnější; pod ním Podskalí
od Starého Města
Vyrostlo Nové Město, oddělené
věc – slíbil stavebhradbami. Karel IV. udělal chytrou
platit žádné daně, ale
níkům, že nebudou muset 12 let
měsíce od zakoupemusí sebou hodit. Začít stavět do
hotovo. Díky tomu se
ní pozemku a do roka a půl mít
600 domů. Podle
jenom za první čtyři roky postavilo
at hlavně hlučná
přestěhov
měla
sem
se
plánu
králova
a pivovarníci.
a zapáchající řemesla – kováři, sladovníci

ŘEKL
BYCH
DOBRÝ
NÁPAD, ŽE
?!

Jakým jazykem se s
nimi bavil, nevíme. Ve
svém životopise píše,
úplně zapomněl, ale
že češtinu
později se ji opět plynně
naučil (Karel byl mnohe
vzdělanější, než bylo
m
u evropských králů zvykem
: uměl číst i psát latinsk
francouzsky, italsky,
y,
německy a česky). Čeští
páni mluvili česky, někteř
mecky. Zpočátku jim
í i něproto asi tlumočil královs
ký kancléř Jan Volek
hradský probošt a neman
–
vyšeželský bratr Elišky Přemys
lovny.
Z Karlova líčení je znát,
že byl po příjezdu asi
na svého otce dost
štvaný:
na-

Vítej doma,
hochu !

Můj nebožtík tatík celý
život dělával české vatované kabátce.
nejvíc na tělo,
Mladí páni ovšem dnes nosí šaty co
Nohase zapínáním na knoflíky, nebo na šněrování.
barvě. Nebo
vice si dávají dělat každou v jiné
burgundské
ty
obouvá
pruhované! K tomu někdo
letos
Jo
zvonečky.
A
boty se zobáky.
všichni chtějí zvonečky.

PRAHA!

EH! ACH!

cink!
cink!

… nenalezli jsme ani
otce, ani matku, ani
bratra , ani sestry,
ani koho známého…

cin

Haf!

k!
cin

Ach,
mamink o!

k!

… Pražský hrad byl
tak zpustošen, že
se celý sesul
až k zemi…

… nenašli jsme
jediný svobodný
hrad, který by nebyl dán do
zástavy…

?!!!

Baf!

To se trochu sekl. Když
jsme
tam byli se školou, vypada
ly
dost vyčerpaně.
▲ Karel si vyhrnul rukávy
a pustil se do díla. Zprvu
bydlel na Starém Městě
a odtud řídil obnovu
paláce. Získal zpět „s
velikými náklady a úsilím“
ské hrady a města –
královKřivoklát, Hradec Králové
, Písek, Telč, hrad olomo
brněnský a znojemský…
ucký,

Pomlu vy!!!

▲ Zas tak moc nesekl:
poslední důl zavřeli v
roce 1992, pět set let
O obyvatelích pak napsal
po Eneášovi.
, že „pijí pivo místo
vína“, jsou stateční,
nadšení pro každou
lstiví,
novotu, mnohomluvní
a chtiví majetku. Česká
je „slávychtivá, zkušen
šlechta
á ve válkách a pohrda
jící nebezpečím“. Dodržu
ale „jest velice nesnad
je sliby,
no utišiti její nenasytnost“.
A do této země vjíždí
v říjnu 1333 sedmnáctilet
pány.
ý kralevic s českým
i

HEH!
OH!

k!
cin !
cink

cink!
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IV.

?!!

▲ Co si Karel myslel
o království, které měl
jednou zdědit? Aby
představil, jak asi vzdělan
si člověk
í Evropané viděli Čechy,
může se začíst do Histori
české, kterou napsal
e
o sto let později italský
diplomat Eneáš Silvio
módu podlemini (budoucí papež Pius II.).
PiccoloKonec 14. století přinesl taky barevnou
šel sám nový mladý Čechy leží na „barbarské půdě
Příkladem
vzoru.
kého
za řekou Dunajem“ a
francouzs
vírá les. Země se dá přejít
ze všech stran je uzas Janem patrKřišťan
kdy
době,
(v
za
IV.
„tři
dny rychlé chůze“. Z pohled
◀ král Václav
studená, ale úrodná,
u Itala byla velice
let). Největší švihák,
plná zvěře a bohatá
ně přijeli do Prahy, mu bylo 24
– s „nevyčerpatelnými
doly“ v Kutné Hoře.
stříbrnými
trůnu.
jaký do té doby seděl na českém

. Nejspíš
Michalův, dostal do Prahy, netušíme
▲ Jak a kdy se Jan z Husince, syn
u lékaři,
ho doporučil. Možná budoucím
si ho všiml kněz ve škole a někomu
v Praze
i z Prachatic. Ten začínal studovat
matematikovi a hvězdáři Křišťanov
a stravu
byt
za
a
s sebou – jako pomocník
a mohl vzít nadaného mládence
tý).
patnáctile
a dvaceti lety, Jan mohl být asi
(Křišťanovi bylo mezi osmnácti

Dělala ho totiž
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sláva Karla IV.
to město, kde ještě doznívala
i na zkušené cestovatele. Bylo
a cítizažívali díky němu mír a rozkvět
Obyvatelé svého panovníka milovali:
království mělo
město
Hlavní
dějin.
ch
li se po desetiletí ve středu evropský
Příbram;
nebo
Znojmo
Tábor,
jako dnešní
asi 35 tisíc obyvatel, tedy zhruba
Paříž nebo Londýn.
ale v té době to znamenalo jako

A BYLA SVATBA…

Kde na to bral
peníze?

tím kroutili
▲ Starší lidé nad 30
/ 31
hlavou. Stačí se zeptat pražského krejčího Ondřeje.
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HVĚZDY NAD AMSTERDAMEM
Slovenská spisovatelka Martina Monošová (1972) napsala zatím osm románů (Lásky o piatej, Anglické prebúdzania, Klišé,
Zlodeji bozkov, Sladké sny, Lekcie z nenávisti, Miluje nemiluje
idem a Perly tej druhej). Českým čtenářům se představila poprvé v roce 2014 románem Lekce z nenávisti (vydalo nakladatelství Brána), nyní vyšly ve stejném nakladatelství česky její
Sladké sny pod názvem Hvězdy nad Amsterdamem. Hlavní
hrdinkou dobře napsaného oddechového románu je čtyřiačtyřicetiletá úspěšná popová zpěvačka Miriam Sternová, která má zdánlivě vše, aby
se mohla cítit šťastná: slávu, peníze, dobrého manžela, nevlastní dceru, přepychový
dům, výbornou kamarádku, která jí pomáhá s kariérou… Ovšem zdání klame. Miriam zastihneme ve chvíli, kdy jí zemřel otec a ona v rodném městečku utěšuje svoji
matku. Ke všemu ale ještě prožívá manželskou krizi a pomalu si uvědomuje, že žije
ve zlaté kleci. Miriam překonala problémy s alkoholem, její kariéra spíše stagnuje
a hledá se sponzor na nahrávku nového CD, manžel Adam se k ní chová již dlouho
chladně a trestá ji za to, že mu byla skoro nevěrná s jedním bubeníkem, ačkoli kromě
objetí k ničemu nedošlo. Miriam si přiznává, že dům, který Adam zařídil, není vůbec
podle jejích představ a že se v něm necítí dobře. Ptá se sama sebe, zda je s manželstvím po osmi letech konec, nebo ještě může být zachráněno, a neví, zda má litovat,
že nemohla mít vlastní děti. V rodném městečku se po dlouhé době setká s bývalým spolužákem Tiborem, který žije v Holandsku s manželkou Frederikou, s níž má
syna. Tibor, odjakživa do Miriam beznadějně zamilovaný, je jí nablízku víc než Adam
a navíc se tu objeví i Frederičin syn z prvního vztahu, dvaatřicetiletý Martin, hovořící
roztomile nedobrou slovenštinou (v překladu samozřejmě češtinou), krásný mladý
muž s tělem modela a úsměvem hollywoodské hvězdy, plný energie, mládí a nadšení,
tedy všeho, co právě teď Miriam tak zoufale chybí. A tak se jí není co divit, že se nechá
Martinem okouzlit víc, než by bylo vhodné a než si chce zpočátku připustit. Všechno

ale nejde tak přímočaře, jak by se mohlo zdát, na to je autorka románu mnohem
raﬁnovanější a ke své postavě i krutější, neboť ji postaví ještě před mnoho zkoušek
a děj knihy se odvíjí dost nepředvídatelně; čtenář zůstane do posledních stran hodně
napnutý, co se stane a jak to s Miriam nakonec dopadne. Nejprve je tu autonehoda,
při níž si Miriam poraní ruku, nakvašený manžel (z hádky s ním vybruslí ale Miriam
s elegancí a nečekanou tvrdostí) a jejich narůstající odcizení. Uvolnění najde Miriam
na chvíli na svatbě Tiborova synovce, na níž slíbila, že bude zpívat (což se opět nelíbí
Adamovi). Pak ale přijde ještě tvrdší rána: přistihne Adama při nevěře s její nejlepší
kamarádkou (tragikomická scéna, na niž čtenář jen tak nezapomene). Adam má
neskutečně hroší kůži a ještě udělá Miriam scénu, přitom je to on, kdo má máslo
na hlavě! Do toho se ještě připlete bulvár, neboť Miriam je celebrita. Vysvobození?
Pozvání od Tibora, aby na Velikonoce přijela do Holandska. Tam se Miriam znovu
setká s okouzlujícím Martinem a teď už mu zcela podlehne, stejně jako přitažlivosti
Amsterdamu a nekonečných tulipánových polí… Může však mít vztah s o dvanáct let
mladším mužem naději? Je to opravdu láska? Bylo by možné snít o takovém štěstí?
ptá se Miriamin „paralelní mozek“. Ten známe asi všichni: někdy nás varuje, někdy
zachrání, jindy za nás až nemístně sní a fantazíruje… Ale to není všechno, Miriamin
život se komplikuje ještě víc a Miriam čeká tvrdé vystřízlivění a dlouhá cesta k tomu,
aby našla jakous takous rovnováhu ve svých citech a ve svém životě. Vyjde z toho
posílená? Moudřejší? Statečnější? Odhodlanější zbavit se pastí a klecí a vykročit
dopředu a konečně nakládat se svým životem plnohodnotněji a sama za sebe? Na
to už si bude muset nalézt odpověď čtenář sám, nudit se přitom rozhodně nebude.
Psychologicky přesvědčivý román s dobře vykreslenými postavami se čte jedním dechem; je to příběh ze života, v němž už najednou není podstatné ani to, že je Miriam
slavná zpěvačka, ale především žena jako každá jiná; její povolání je však pro čtenáře
atraktivní a dává mu navíc nahlédnout do tvrdého světa showbusinessu.
MILAN ŠILHAN

PO STOPÁCH KARLA IV.
Titulek této recenze může být dvojznačný: jednak se váže ke
konkrétní stejnojmenné knize z nakladatelství Portál, jednak
podněcuje k tomu, aby se člověk rozhlédl po knihkupeckých
pultech, obohacených letos o množství titulů s tématem života, panování a doby císaře a krále Karla IV., od jehož narození
uplynulo v květnu 700 let. Kdybych měl čas a sílu, nebylo by od
věci sepsat, co ke Karlovi IV. letos již vyšlo (a možná to někdo
jiný udělá); rozhodně by to byly desítky knih nejrůznějšího zaměření a úrovně. Takto
však mohu upozornit jen na to, co mě osobně zaujalo nejvíc. Určitě velká kniha Jiřího
Kuthana a Jana Royta Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel, věnovaná
především umění Karlovy doby (NLN). Dále nové vydání monograﬁe Františka Kavky
Karel IV. Historie života velkého vladaře (Argo). Velmi pěkná je kniha Renáty Fučíkové Karel IV. – Ilustrovaný život a doba (Práh). Jan Royt vydal knihu Praha Karla IV.
(Karolinum). Vita Caroli Quarti – Vlastní život Karla IV. vyšel v luxusním vydání v nakladatelství CPress. Šestidílná románová sága Ludmily Vaňkové vyšla nově v jednom
velkém svazku pod názvem Karel IV. Otec vlasti s bohatým barevným obrazovým
doprovodem a v exkluzivní graﬁcké úpravě. Karel IV. Rytíř – poutník – král – císař se
jmenuje kniha Bohumila Vurma a Zuzany Foﬀové (Universum). Také nová kniha Josefa Kroutvora Benátky, Lucca, Aquilea – Cestování a listování vyšla ke Karlovu jubileu,
neboť v těchto třech italských městech Karel IV. pobýval a zanechal stopu.
Knihu Po stopách Karla IV. napsala Lenka Pecharová, učitelka dějepisu a matematiky, která učí na Veselé škole. V Portále už vyšly její knihy Od blechy po slona a Počítáme s vitaminy, jež mají obě podtitul Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ. Od
matematiky nyní obrátila autorka svoji pozornost k historii a napsala knížku o životě
a době Karla IV., kterou ilustrovala Michaela Bergmannová. Populárně-naučná kniha
je sice určena dětem a mládeži, ale myslím, že zaujme i jejich rodiče a také třeba učitele.
Navíc se nezaměřuje jen na samotného Karla IV., ale i na mnoho dalších témat. Např.
hned v první kapitole „Karlův rodokmen“ je zmíněno, že sestavováním rodokmenů se
zabývá věda zvaná genealogie. Dále se třeba dozvíme, kdo byl purkrabí a kurﬁřt, co je

biřmování, co ve středověku označovaly pojmy „římská říše, římský král, římský císař“,
jaké jsou typy kostelů a jak kostel roste, jak se v době Karla IV. cestovalo a kolik toho byl
za den schopný ujít třeba jezdec na koni nebo zdatný poutník, co je šalmaj, šenk nebo
purpur, odkud se vzalo slovo haléř (drobné mince se od roku 1228 razily v Německu
ve městě Halle a říkalo se jim „Hallenses“, odtud se pak v Čechách používalo z němčiny
odvozené slovo „haléře“) aj. Po úvodním rodokmenu následuje nejdelší kapitola knihy
o životě „Otce vlasti“, kde se ve zkratce dozvíme vše podstatné od Karlova dětství až
po jeho smrt. Dále se knížka věnuje Karlovým čtyřem manželkám (Blanka z Valois,
Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská) a jeho dětem. Následuje kapitola o vzdělávání a zákonech (založení pražské univerzity, nejstarší ve střední Evropě,
vydání nového zákoníku Maiestas Carolina). Podrobně je probrána proměna Prahy
za Karla IV.: stavba katedrály sv. Víta se Svatováclavskou kaplí, přestavba Pražského
hradu, stavba tzv. Hladové zdi a překrásného Karlova (tehdy Kamenného) mostu,
založení Nového Města. Vynechány nejsou ani Karlovy cesty po Čechách i za jejich
hranice, hrady Karlštejn, Karlík či Kašperk, některá města a místa, která císař navštívil (Karlovy Vary, České Budějovice, Lauf, Tangermünde, Montecarlo). Autorka nás
seznámí i s Karlovým Vlastním životopisem (Vita Caroli) a s kronikami, v nichž se
o Karlovi IV. mnohé dočteme. Otištěna je zde i známá Romance o Karlu IV. básníka
a spisovatele Jana Nerudy. Jsou tu i stručně převyprávěné pověsti o lucemburské víle
Meluzíně, o slavících na Křivoklátu, o vajíčkách do Karlova mostu, o klenbě kostela
na Karlově, o založení města Karlovy Vary a o studánce Královce. V závěru se pak
autorka věnuje Karlově víře v Boha i v lidi a jeho vztahu k přírodě, dále středověkým
slavnostem, korunovacím, turnajům i módě a také penězům v době Karla IV. V knize
ovšem není jen čtivý a přístupně podaný text plný zajímavostí doprovázený pěknými
ilustracemi, ale také hádanky k tématům a kvíz mladého historika (s řešením na konci knihy) a pravidla ke hrám „Rok za rokem, krok za krokem“ a „Korunovační cesta
aneb Abeceda Karla IV.“ – obě deskové hry jsou na předsádkách knihy. Zkrátka,
tahle knížka je povedená po všech stránkách, poučí i pobaví!
MILAN ŠILHAN
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To nejlepší Ątení na letní prázdniny
V tajných službách
Cammie je výjimeēná dívka. Umí ētrnáct jazykƽ
a nepƎítele sprovodí ze svĢta tƎeba jen pomocí
neuvaƎené špagety. Je toƟž studentkou Akademie
Gillian Gallagherové pro budoucí špionky.
ionáž
NapĢơ, láska, humor i šp
ové série.
v prvním dílu bestseller

Dcera
Princezna Eadlyn ani náhodou netouží opakovat
romanƟcký pƎíbĢh svých rodiēƽ! O svém životĢ
však nerozhoduje sama. Její protesty jsou naprosto
zbyteēné, i ona si musí manžela vybrat v Selekci.

Univerzita výjimeēných
Jsi výjimeēná! Slova, která potĢší, ale zároveŸ dokážou zmĢnit život.
Pro Ciu znamenají možnost dostat se do celostátního programu pro
nejnadanĢjší studenty na univerzitĢ v Tosu. ekají ji tvrdé zkoušky,
ve kterých nepƽjde jen o znalosƟ…
Nová série pro fano
ušky DIVERGENCE
.

P. S. Stále TĢ miluju
Láska pƎijde, když to nejmíŸ ēekáš… Pokraēování knihy Všem klukƽm,
které jsem milovala ukazuje, že láska není nikdy jednoduchá,
ale právĢ to ji ēiní tak úžasnou.

www.albatrosmedia.cz

329

229

PETER MAY
KRITIK

PETER MAY
SÁL SMRTI

Enzo Macleod znovu otevírá odložený
případ vraždy nejlepšího světového kritika vín. V napohled klidném francouzském vinařství vře tvrdý boj plný chamtivosti, závisti a zoufalství a Enzovi
se tak nabízí jeden potenciální vrah
za druhým… Druhý díl série Akta Enzo
od autora bestsellerové trilogie z ostrova
Lewis.

V hromadném hrobě v Šanghaji je nalezeno osmnáct znetvořených a rozřezaných ženských těl. Detektiv Li Jen je
na místo činu vyslán, protože objevené
mrtvoly mohou souviset se starou nevyřešenou vraždou v Pekingu… Druhé,
brožované vydání třetího dílu ze série
čínských thrillerů s Margaret Campbellovou a Li Jenem.

249

349

329
KATARINA BIVALDOVÁ
ČTENÁŘI Z BROKEN WHEEL
DOPORUČUJÍ

Dvě zcela rozdílné ženy, osmadvacetiletá Sara ze švédského Haninge a pětašedesátiletá Amy z amerického Broken
Wheel, si dopisují. Po letech vyměňování myšlenek o knihách i o životě se rozhodnou setkat. Úžasný feel-good román
o lásce ke knihám a o tom, co všechno se
může stát, když máte opravdové přátele.

329

JAUME COPONS
AGUS A PŘÍŠERKY:
UŽ JE TADY PAN FLAT!

MARTÍ PERARNAU
PEP GUARDIOLA.
PRVNÍ ROK V MNICHOVĚ

THOMAS C. FOSTER
JAK ČÍST LITERATURU
JAKO PROFESOR

První díl bláznivě ztřeštěné série o příšerkách a o klukovi, kterému noví kamarádi převrátili život naruby. Ještě nedávno to byl celkem normální kluk: chodil
do školy, ztrácel slohovky, hltal pizzy…
Zábavná knížka plná obrázků a komiksových bublin pro děti od 8 let, kterým
se do čtení zatím moc nechtělo.

Novinář Martí Perarnau získal v sezoně
2013 – 2014 neomezený přístup do šatny
fotbalového klubu Bayern Mnichov
a výsledkem je mnohem víc než jen příběh jedné sezony — fascinující portrét
jednoho z nejlepších sportovních trenérů.
Titul se stal Knihou roku 2014 podle španělského fotbalového časopisu Panenka.

Co znamená, když postava putuje po
prašné silnici? Když nabídne svému společníkovi něco k pití? Když zmokne
v průtrži mračen? Revidované a aktualizované vydání zábavného klasického
průvodce, který se dostal do žebříčku
bestsellerů deníku New York Times. Od
autora knihy Jak číst romány jako profesor.

ANCH BOOKS
Dary Ducha Svatého
Papež František
brož.
21 s.
59 Kč

Sedm podnětných katechezí papeže Františka,
které zazněly postupně při generálních audiencích
roku 2014 v Římě. Knížka je určena nejen novým
biřmovancům, ale všem, kdo chtějí hlouběji poznat
Ducha Svatého.

Babičko, máme tě rádi
Eduard Martin
brož.
152 s.
159 Kč

Oblíbený mistr krátké povídky opět skládá hlubokou
poklonu babičkám a přivádí nás k zamyšlení nad
tím, jakým úžasným darem pro nás jsou. Knížka
doplňuje volnou trilogii, k níž patří také Babičky
jsou nejmoudřejší a Babičky a andělé.

Lék na únavu ze života
1. DOTISK

Anselm Grün

brož.
120 s.
159 Kč

-DNpMVRXSOiQ\WDMQpVYėWRYOiG\"

Známý benediktinský mnich popisuje různé druhy
únavy, věnuje se tomuto jevu z nejrůznějších stran,
ptá se po jeho příčinách a navrhuje možnosti, jak
s únavou zacházet.

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz | telefon: 384 420 295
pro knihkupce: http://f.kna.cz/
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Informace z redakce
Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.knizni-novinky.cz | www.sckn.cz
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis

Kdo správně odpověděl a vyhrál?
V Knižních novinkách č. 9-10/2016 jsme se vás ptali, jak zní správný název
románu, který napsal ﬁnský humorista Arto Paasilinna.
Správná odpověď je: Stará dáma vaří jed
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce a zasíláme jim
knižní odměnu: Václav Klapil (Brno-Líšeň), Kamil Pezda (Karviná), Anna
Zvoníčková (Štítná nad Vláří).

bibliografie
duchovní nauk y
K Ř ESŤANST VÍ
MULLENHEIM, Sophie de
Poprvé u Ježíšova stolu. Pokračování velké cesty
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širokého spektra konfliktních či kooperativních rozhodovacích situací
s více účastníky. Kniha obsahuje
základní i pokročilejší modely
teorie her.
ISBN 978-80-245-2124-4
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Hradec Economic Days.
Double-blind peer reviewed
proceedings of the international
scientiﬁc conference
Hradec Economic Days 2016
Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., CD
Sborník příspěvků v angličtině.
ISBN 978-80-7435-636-0

Z franc. přel. Kristýna Krásová,
Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 86 s.,
brož. 165 Kč
Dárková kniha k prvnímu svatému
přijímání. Stručně a přehledně
shrnuje mešní liturgii a svátost smíření. Je doplněna malými katechezemi a svědectvími ze života svatých,
obsahuje základní modlitby a další
modlitební a biblické texty.
ISBN 978-80-7450-215-6

SINN, Hans Werner
V pasti eura

SCARANO, Angelo
Modlitba s Biblí v ruce

PERSONALISTIKA

DRUHÁ
SVĚTOVÁ
VÁLK A

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 119 Kč
Autor nabízí osvědčené způsoby, jak
přistupovat k četbě Božího slova, jak
se s ním modlit a nechat ho promlouvat do svého života.
ISBN 978-80-7195-691-4

HORVÁTHOVÁ, Petra; BLÁHA, Jiří; ČOPÍKOVÁ, Andrea
Řízení lidských zdrojů

STARGARDT, Nicholas
Německá válka. Národ a země
ve zbrani 1939–1945

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 240 s., brož. 499 Kč
Publikace pojednává o trendech
v rámci řízení lidských zdrojů.
Některé z nich se již v organizacích
„zabydlují“ a jsou východiskem
pro implementaci nejnovějších
přístupů.
ISBN 978-80-7261-430-1

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 688 s., váz. 699 Kč
Přestože se o 2. světové válce
napsaly stohy knih, N. Stargardt
dokazuje, že je pořád možné
dívat se na ni nově – např. očima obyčejných Němců, kteří
odešli na frontu, a jejich matek
a manželek, které se doma potýkaly s nesnázemi.
ISBN 978-80-7306-823-3

TEO LOG I E
PETRÁČEK, Tomáš
Církev, tradice, reforma. Odkaz
Druhého vatikánského koncilu
Praha: Vyšehrad, 2016, Teologie,
1. vyd., 248 s., váz. 298 Kč
Diskuze o koncilu nabízí možnost
dotknout se řady zásadních životních
otázek existence církevního společenství a antropologicky univerzálních
problémů náboženského života
vůbec s přesahy do mnoha dalších
disciplín a oborů.
ISBN 978-80-7429-643-7

Z něm. přel. K. Dyba, Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury,
2016, 1. vyd., 176 s., brož. 198 Kč
Euro je jako časovaná bomba,
která stále tiká. Autor pregnantně
analyzuje problémy eura a navrhuje zásadní opatření k jejich
řešení.
ISBN 978-80-7325-394-3

KRBEČKOVÁ, Marie;
PLESNÍKOVÁ, Jindřiška
FKSP, sociální fondy, beneﬁty
a jiná plnění 2016
Olomouc: Anag, 2016, 5. aktual.
vyd., 184 s., brož. 299 Kč
Publikace je doplněna o odpovědi a příklady z praxe vycházející
z nejčastějších dotazů a požadavků
čtenářů.
ISBN 978-80-7554-017-1

VACEK, Václav
Pozvání k Večeři Páně

SBO R N Í K Y

Praha: Vyšehrad, 2016, Teologie,
2. vyd., 208 s., váz. 268 Kč
Omezování a potlačování svobodného života za minulého režimu zasáhlo
nemalou měrou i život křesťanských
církví. Proto se i památka Večeře
Páně musela často slavit tajně a ve
stísněných podmínkách.
ISBN 978-80-7429-731-1

Central and Eastern Europe in
the Changing Business Environment. 16th International Joint
Conference

ekonomika
DAN Ě
PELC, Vladimír;
PELECH, Petr
Daně z příjmů s komentářem
2016
Olomouc: Anag, 2016, 16. aktual.
vyd., 1040 s., váz. 959 Kč
Text knihy zahrnuje aktuální znění
zákona o daních z příjmů, zákona
o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů, aktuální komentáře k nim
a související předpisy po posledních
novelizacích.
ISBN 978-80-7554-011-9

E KO N OM I K A

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 372 s., brož.
Sborník z konference v angličtině.
ISBN 978-80-245-2145-9

Hradec Economic Days.
Double-blind peer reviewed
proceedings of the international
scientiﬁc conference Hradec
Economic Days 2016, vol. I
Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 458 s., brož.
Sborník příspěvků v angličtině.
ISBN 978-80-7435-633-9

Hradec Economic Days.
Double-blind peer reviewed
proceedings of the international
scientiﬁc conference Hradec
Economic Days 2016, vol. II
Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 412 s., brož.
Sborník příspěvků v angličtině.
ISBN 978-80-7435-634-6

DLOUHÝ, Martin;
FIALA, Petr
Teorie ekonomických a politických her

Hradec Economic Days.
Double-blind peer reviewed
proceedings of the international
scientiﬁc conference Hradec
Economic Days 2016, vol. III

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 162 s., brož. 311 Kč
Teorie her se zabývá rozborem

Hradec Králové: Gaudeamus, 2016,
1. vyd., 389 s., brož.
Sborník příspěvků v angličtině.
ISBN 978-80-7435-635-3

společenské
vědy; osvěta

ŠMEJKAL, Pavel;
PADEVĚT, Jiří
Anthropoid
Praha: Academia, 2016,
Průvodce, 1. vyd., 200 s.,
brož. 295 Kč
Kniha provede zájemce po
místech spojených s aktivitou
výsadku Anthropoid, jehož příslušníci uskutečnili útok na zastupujícího říšského protektora
R. Heydricha.
ISBN 978-80-200-2555-5

ŠMEJKAL, Pavel;
PADEVĚT, Jiří
Anthropoid
Praha: Academia, 2016, Průvodce,
1. vyd., 200 s., brož. 350 Kč
Kniha provede zájemce po
místech spojených s aktivitou
výsadku Anthropoid. Anglická
verze.
ISBN 978-80-200-2563-0

ŠMEJKAL, Pavel;
PADEVĚT, Jiří
Anthropoid
Praha: Academia, 2016,
Průvodce, 1. vyd., 200 s.,
brož. 350 Kč
Kniha provede zájemce po
místech spojených s aktivitou
výsadku Anthropoid. Německá
verze.
ISBN 978-80-200-2564-7

E TI K A

FI LOZO FI E
HAVLÍK, Vladimír
Sedmkrát z logiky a metodologie
vědy. Artikulace – Axiomatizace – Demarkace – Explanace –
Formalizace – Instrumentalizace –
Matematizace
Praha: Filosoﬁa, 2016, 1. vyd., 154 s.,
brož. 120 Kč
Mimořádné číslo Filosoﬁckého časopisu se soustřeďuje na sedm otázek
z logiky a metodologie vědy.
ISBN 978-80-7007-440-4

H I STO R I E
Jak se píšou dějiny.
Teorie a praxe
Edit. S. Berger, H. Feldner, K. Passmore. Z angl. přel. T. Suchomel,
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 1. vyd., 444 s.,
váz. 398 Kč
Cílem kolektivní monograﬁe je
poskytnout základní seznámení
s teoretickými idejemi (vědomými
i nevědomými), které utvářely obor
historie, a to především v anglosaské
perspektivě.
ISBN 978-80-7325-398-1

BUGEL, Walerian a kol.
Pohřební obřady v různých
liturgických tradicích
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 234 s., brož.
Kolektivní monograﬁe přináší
možnost zasvěceně nahlédnout
do struktury i obsahu obřadů
doprovázejících umírání osob
i loučení s nimi v nejvýznamnějších křesťanských denominacích
a judaismu.
ISBN 978-80-244-4855-8

FERENCE, Anja
Německé divadelní, hudební,
pěvecké a umělecké spolky
v Olomouci v letech
1918 až 1938
Praha: Academia, 2016, Episteme,
1. vyd., 284 s., brož. 385 Kč
Monograﬁe se zabývá německým
kulturním životem v Olomouci
mezi lety 1918 až 1938. Zaměřuje
se hlavně na kulturně činné spolky
a jejich aktivity.
ISBN 978-80-200-2587-6

KNEBLOVÁ, Hana
Život v českých zemích
ve středověku

GILK, Erik a kol.
Almanach na rok 1914.
Mezi modernou a avantgardou

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
Kniha obsahuje množství zajímavých
informací o českých zemích ve
středověku, zavede čtenáře do dob
knížat a králů i do období husitských
válek.
ISBN 978-80-7243-868-6

Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
184 s., brož. 199 Kč
Kolektivní monograﬁe navazuje na
loňskou edici Almanachu na rok 1914
(2014). Po edičním zpřístupnění
pramene přináší přítomný svazek
11 studií prezentujících moderní badatelský výzkum.
ISBN 978-80-7470-083-5

MAREK, Pavel
Česká reformace 20. století?
K zápasu Církve československé
(husitské) o vizi moderního
křesťanství v letech 1920–1924
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 388 s., brož.
Monograﬁe se zabývá problematikou
vzniku a počátků Církve československé husitské v kontextu náboženské a církevní krize v Československu po skončení 1. světové války.
ISBN 978-80-244-4830-5

ŠMÍD, Marek
Vatikán a první světová válka.
Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914–1918
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, Quaestiones
quodlibetaes, 1. vyd., 128 s., brož.
149 Kč
Kniha se jako první česká monograﬁe
zabývá postojem Svatého stolce
v době světového konﬂiktu v letech
1914–1918.
ISBN 978-80-7325-396-7

KOMUN I K ACE

HELD, Virginia
Etika péče.
Osobní, politická a globální

VOSS, Chris
Nikdy nedělej kompromis aneb
Vyjednávej tak, jako by ti šlo
o život

Z angl. přel. P. Urban,
Praha: Filosoﬁa, 2016,
1. vyd., 314 s., brož. 260 Kč
Etika péče je nový a dynamicky
se rozvíjející směr morální filozofie. Kniha představuje etiku
péče jako svébytnou normativní
teorii.
ISBN 978-80-7007-447-3

Brno: Jan Melvil Publishing, 2016,
Žádná velká věda, 1. vyd., 280 s.,
váz. 319 Kč
Autor, bývalý hlavní vyjednavač
u FBI, vás seznámí s nejnovějšími
vyjednávacími postupy, s nimiž při
zachování fair-play dosáhnete při
jednání maxima.
ISBN 978-80-7555-002-6
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K U LTU R N Í
DĚ JINY

HUDCOVÁ, Eva
Měšťan a divadlo.
Z kulturních dějin města
Šumperka
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 264 s., brož.
Kniha předkládá dosud nejucelenější zhodnocení kulturního vývoje
moravského Šumperka. Středobod
knihy představují divadlo, jeho role
v životě měšťanů a vztah diváka
k jevišti.
ISBN 978-80-244-4836-7

M É D IA
HAJDUK, Ľudovít
Media Institutionalism
Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 1. vyd., 78 s.,
brož. 99 Kč
Vědecká monograﬁe je výsledkem
dlouhodobého výzkumu různych
ﬁlozoﬁckých a etických předpokladů
institucionalizace v médiích.
ISBN 978-80-7380-604-0

MORAVEC, Václav
Média v tekutých časech.
Konvergence audiovizuálních
médií v ČR
Praha: Academia, 2016, Společnost,
1. vyd., 192 s., brož. 285 Kč
Publikace se zabývá digitální
mediamorfózou, resp. jejími vybranými důsledky v ČR. Přibližuje
změny v chování uživatelů audiovizuálních médií. Jaká je podoba
tuzemské digitální propasti? Co
si představit pod pojmem glokalizace?
ISBN 978-80-200-2572-2

bibliografie
MOTIVAČN Í
PŘ Í RUČK Y
ALLEN, David
Mít vše hotovo. Umění produktivity bez stresu
Brno: Jan Melvil Publishing, 2016,
1. vyd., 400 s., váz. 400 Kč
D. Allen vás nenaučí zorganizovat
si pracovní úkoly proto, abyste
mohli pracovat více. Právě naopak!
Zavedením metody GTD do vašeho
pracovního života zefektivníte práci,
získáte volný čas, zbavíte se stresu
a zklidníte svoji mysl.
ISBN 978-80-7555-000-2

FRANCKH, Pierre
6minutový kouč – Najdi skutečnou sebedůvěru!
Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 176 s.,
brož. 259 Kč
Autor přichází se soﬁstikovaným cvičením šitým na míru našim mozkům,
učí nás tvůrčím způsobem objevit
svou jedinečnost, ocenit své individuální schopnosti a rozvíjet silnou
emocionální základnu, která vede
k opravdovému sebevědomí.
ISBN 978-80-7554-016-4

STONE, Hal; STONE, Sidra
Obejměte svého vnitřního kritika. Jak kritiku obrátit v dar
Z angl. přel. H. Antonínová, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 375 Kč
Kniha mj. obsahuje sebeposuzovací test, četné příklady výroků, jimiž
se jednotlivé typy vnitřního kritika
projevují, výňatky z terapeutických
rozhovorů a různá cvičení.
ISBN 978-80-262-1041-2

OSO B N OSTI
KUPČÍKOVÁ, Helena; ŽÁK,
Michal
Čtyři hodiny s královnou.
Elizabeth II
Brno: Littera, 2016, 1. vyd., 144 s.,
váz. 438 Kč
Kniha vychází u příležitosti 20. výročí
návštěvy britské královny Alžběty II.
v Brně. Texty a popisky fotograﬁí jsou
v českém a anglickém jazyce.
ISBN 978-80-85763-91-1

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
KLIMEŠ, Jeroným
Křesťanství, vztahy a sex. Na
útěku od sebe k tobě a od tebe
k sobě
Praha: Novela bohemica, 2016,
1. vyd., 272 s., váz. 278 Kč
J. Klimeš na základě svých dlouholetých zkušeností s rodinným poradenstvím a manželskou terapií deﬁnuje
hlavní principy vztahové a sexuální morálky a s nimi i základní praktické návody, jak stabilizovat partnerský život.
ISBN 978-80-87683-57-6

PE DAG OG I K A;
D I DAK TI K A
FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ,
Marcela; POTMĚŠILOVÁ,
Petra; DŘÍMAL, Ludvík
Možnosti náboženské výchovy
dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 86 s., brož.
Publikace pojednává o modelu
náboženské výchovy dětí, Katechezi
Dobrého pastýře a jejím využití
u dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami.
ISBN 978-80-244-4882-4

SOBKOVÁ, Petra; ÖBERINK
HOBZOVÁ, Milena;
POSPÍŠILOVÁ, Helena
Sociální pedagogika a její
metody
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 184 s., brož.
Monograﬁe se zabývá sociální pedagogikou a jejími metodami. Jejím
cílem je na pozadí současného pojetí
sociální pedagogiky identiﬁkovat metody, které v praxi sociální pedagog
používá.
ISBN 978-80-244-4885-5

SPLAVCOVÁ, Hana;
KROPÁČKOVÁ, Jana
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 168 s.,
váz. 279 Kč
Cílem publikace je postihnout všechny základní aspekty vzdělávání dětí
raného věku, poskytnout užitečné
informace o přednostech a úskalích
této práce, včetně praktických rad
a ukázek činností.
ISBN 978-80-262-1042-9

VETEŠKA, Jaroslav
Přehled andragogiky. Úvod do
studia vzdělávání dospělých
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 399 Kč
Cílem publikace je představit vývoj
a význam teorie a praxe vzdělávání
dospělých a přiblížit vznik a rozvoj
andragogické vědy v mezinárodním
kontextu.
ISBN 978-80-262-1026-9

PO LITIK A
NĚMEČEK, Jan; KUKLÍK,
Jan a kol.
Zápisy ze schůzí československé
vlády v Londýně IV.2 (1944)
Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 905 s., váz. 370 Kč
Zápisy z jednání československé
exilové vlády v Londýně z roku 1944
(červenec až prosinec) doprovází
úvodní historická studie, ediční úvod
včetně příloh, zeměpisný a jmenný
rejstřík a anglické resumé.
ISBN 978-80-7286-243-6

PO LITO LOG I E
KOUBA, Karel
Personalizace voleb a demokracie v Latinské Americe
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, Politologická
řada, 1. vyd., 168 s., brož. 169 Kč
Jaké jsou převládající typy volebních
systémů v Latinské Americe a jaké jsou
jejich politické příčiny a důsledky? Do
jaké míry je současná latinskoamerická
politika personalizovaná?
ISBN 978-80-7325-392-9

PR ÁVO
DOHNAL, Jakub; GALVAS,
Miroslav; OLIVA, Jakub
Obchodní smlouvy
Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
232 s., váz. 590 Kč

z n o v i n e k k 13 . 6 . 2 0 16 2 6 9 t i t u l ů
Praktická publikace je určena všem,
kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické
rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí
současné kontrakty.
ISBN 978-80-7400-489-6

HERMAN, Pavel; FIDLER,
Vlastimil a kol.
Komentář k zákonu o zadávání
veřejných zakázek
Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 1. vyd., 592 s.,
váz. 790 Kč
Komentář k zákonu o zadávání
veřejných zakázek byl zpracován výhradně autory samotného zákona, díky
čemuž poskytuje čtenářům jedinečný
výklad jednotlivých ustanovení zákona
s ohledem na jejich základní účel.
ISBN 978-80-7380-595-1

HORA, Václav
Soustava exekučního práva.
Soudní řízení nesporné
Praha: Wolters Kluwer ČR,
2016, Klasická právnická díla,
1. vyd., 520 s., váz. 995 Kč
Kniha zpřístupňuje současným čtenářům dvě knihy prof. JUDr. V. Hory,
významného pedagoga, legislativce
a teoretika civilního procesu 20. století.
ISBN 978-80-7552-237-5

KAZDA, Petr; KAZDOVÁ,
Karolína
Zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla. Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 204 s., váz. 395 Kč
Komentář k zákonu č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou provozem vozidla
(zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla).
ISBN 978-80-7552-259-7

ŠUSTOVÁ, Jana
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické
profese
Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
176 s., váz. 390 Kč
Publikace pojednává o úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou při
aplikaci práva, a to osobami k tomu
oprávněnými.
ISBN 978-80-7400-469-8

PSYCH O LOG I E
VÍCHOVÁ, Veronika a kol.
Autogenní trénink a autogenní
terapie. Relaxace, která pomáhá
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 299 Kč
Autogenní trénink (AT) představuje
tradiční a nejrozšířenější evropskou
relaxační metodu. Jeho cílem je
dosáhnout svalové relaxace s cílem
duševního uvolnění.
ISBN 978-80-262-0999-7

SBO R N Í K Y
Centrum je v Brně – Je Brno
v centru? Zpráva o aktivitách
Centra raně středověkých studií
při Semináři dějin umění FF MU
(2012–2016)
Edit. I. Foletti, Brno: Barrister & Principal, 2016, 1. vyd., 64 s., brož. 49 Kč
Cílem Centra raně středověkých studií je
analyzovat vývoj hlavních civilizací vzniklých na půdorysu zaniklé Římské říše.
ISBN 978-80-7485-085-1
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GROWKA, Květoslav a kol.
Jesenicko. Vlastivědný sborník,
svazek 17
Opava: Zemský archiv v Opavě, Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka,
2016, 1. vyd., 68 s., brož. 75 Kč
17. číslo sborníku mj. přináší
popis inventáře kostela v Žulové
z roku 1804 a článkem se vrací
k priessnitzovské problematice
ad. Nechybí kronika a literatura
o Jesenicku.
ISBN 978-80-87632-33-8 (Zemský
archiv v Opavě), 978-80-87496-11-4
(Vlastivědné muzeum Jesenicka)

Latin Alchemical Literature
of Czech Provenance
Edit. T. Nejeschleba, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016,
1. vyd., 188 s., brož.
Sborník v angličtině.
ISBN 978-80-244-4851-0

STORCHOVÁ, Lucie;
URBÁNEK, Vladimír
Acta Comeniana 28. International Review of Comenius Studies
and Early Modern Intellectual
History
Praha: Filosoﬁa, 2016, 1. vyd., 201 s.,
brož. 260 Kč
Svazek přináší kromě recenzní rubriky šest studií, které
se týkají intelektuálních dějin
16. až 18. století.
ISBN 978-80-7007-445-9

LUDÍKOVÁ, Libuše a kol.
Netradiční pohledy na kvalitu
života osob se speciálními
potřebami
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 202 s., brož.
Publikace přináší náhled na kvalitu
života osob se speciálními potřebami.
Provedená šetření se pokusila hledat
odpovědi na otázky směřující k naplnění života, dosažení životních cílů
či plnění životních úkolů.
ISBN 978-80-244-4869-5

POTMĚŠILOVÁ, Petra
Pojmotvorný proces u dětí se
sluchovým postižením
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 2. vyd., 198 s., brož.
Monograﬁe přináší poznatky o způsobu zpracování nejednoznačného
výtvarného podnětu a reakcích na
něj u dětí se sluchovým postižením ve
věku 8 až 12 let.
ISBN 978-80-244-4921-0

VALA, Jaroslav
Poetry as a learning task
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 130 s., brož.
Publikace přináší výsledky longitudinální intervenční studie, jejímž
cílem bylo ověřit efektivitu výuky
poezie v experimentálních třídách ve
srovnání s třídami kontrolními mezi
žáky ve věku 12 až 15 let.
ISBN 978-80-244-4877-0

SOCIÁLN Í
PR ÁCE

VALOUCHOVÁ, Pavlína
Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu

TOMALOVÁ, Petra;
MICHALÍK, Jan a kol.
Jaké to je? …slyšet o nemoci
svého dítěte…

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 138 s., brož.
Disertační práce se zabývá tematikou
neformální sociální kontroly žen, a to
skrze vzhled jako nástroj této kontroly.
ISBN 978-80-244-4875-6

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 72 s., brož.
Publikace představuje činnost
Centra provázení, které pomáhá
zvládat rodinám dětí s fyzickým nebo
mentálním postižením náročnou
situaci, ve které se kvůli nepříznivé
diagnóze ocitly.
ISBN 978-80-244-4852-7

STUD I E
JÍLEK, Viktor; BEDNAŘÍKOVÁ, Božena
Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti
mediálního zpravodajství
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 234 s., CD
Cílem projektu bylo vytvořit nástroj
pro analýzu zpravodajských sdělení
z hlediska užití jazykových prostředků a aplikovat jej při analýze hlavního
televizního zpravodajství stanic ČT1
a TV Nova.
ISBN 978-80-244-4896-1

KRAFTOVÁ, Ivana a kol.
Bezpečný rozvoj regionu.
Základní koncept
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 188 s., brož. 250 Kč
Bezpečnost je nutnou, nikoli však
postačující podmínkou rozvoje.
Problematika zajišťování bezpečnosti a připravenost ke zvládání
rizikových situací by měly být základem každé regionální rozvojové
strategie.
ISBN 978-80-7552-261-0

VAŠÍČKOVÁ, Jana
Pohybová gramotnost v České
republice
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 156 s., brož.
Předkládaná publikace seznamuje
čtenáře s konceptem pohybové
gramotnosti, která patří mezi jednu
z nejdůležitějších gramotností,
protože ovlivňuje životní styl jedince
a tím i celé společnosti.
ISBN 978-80-244-4883-1

ŠKO L ST VÍ
BLAŠTÍKOVÁ, Lucie a kol.
Klima školy a jeho ovlivnění
školním metodikem prevence
a sociálním pedagogem v základní škole
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 104 s., brož.
Monograﬁe vychází jako výstup
z projektu Pedagogické fakulty
UP v Olomouci. V teoretické části jsou
popsány oblasti, které ovlivňují chod ZŠ.
Jedná se o klima školy, oblast profese sociálního pedagoga i legislativní rovinu.
ISBN 978-80-244-4894-7

VĚŠTBY;
HOROSKOPY
KRUMLOVSKÁ, Olga
Horoskopy 2017
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč

bibliografie
Astroložka, novinářka a spisovatelka
O. Krumlovská přichází již tradičně
se svou knihou horoskopů, ve které
podrobně rozebírá jednotlivá znamení podle dekanů.
ISBN 978-80-7243-873-0

matematické
a přírodní vědy
M ATE M ATI K A
PUNČOCHÁŘ, Miroslav
Nedaleko nekonečna
Praha: Academia, 2016, Galileo,
2. vyd., 260 s., váz. 295 Kč
Může matematika nějakým způsobem ovlivňovat umění? Odpovědí na
tuto otázku je obvykle „samozřejmě
ne“. Kniha se snaží jít proti tomuto
hlavnímu proudu. Jejím cílem je
naopak ukázat matematiku jako zdroj
inspirace umění, přinejmenším pro
žánr literární.
ISBN 978-80-200-2538-8

technické vědy
LE TEC T VÍ
KARAS, Jakub; TICHÝ,
Tomáš
Drony
Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
264 s., brož. 399 Kč
Vše, co potřebujete o dronech vědět.
Přemýšlíte o pořízení nebo stavbě
dronu? Zajímají vás oblasti, ve kterých můžete drony využít, nebo se
jen chcete zlepšit v létání a využít
jejich potenciál na maximum?
ISBN 978-80-251-4680-4

PROGRAMOVÁNÍ
CADENHEAD, Rogers
Programování modů pro
Minecraft
Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
368 s., brož. 449 Kč
Zaujala vás hra Minecraft a chtěli
byste nahlédnout více pod pokličku?
Chcete si svět Minecraftu přizpůsobit? Pusťte se do programování
modů a změňte prostředí hry podle
svých preferencí.
ISBN 978-80-251-4682-8

RUČN Í PR ÁCE
GHERBETZ, Petra
Šikulové a Velikonoce
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 96 s., brož. 149 Kč
Knižní podoba oblíbeného televizního cyklu přináší návody na
skvělé výrobky, dekorace a dárečky,
tentokrát s velikonoční a jarní tematikou.
ISBN 978-80-7448-054-6

KOVAĽOVÁ, Dana
Korálkové náramky. Ušijte si
svůj originál
Brno: Zoner Software, 2016,
1. vyd., 144 s., váz. 298 Kč
Autorka vás provede všemi úskalími
šití náramků z korálků, od základního
stehu a jednoduchých vzorů až po
detailní portréty, od kostiček a srdíček až po Dr. House nebo manga
postavy. K náramkům si můžete ušít
i stylové náušničky.
ISBN 978-80-7413-333-6

z n o v i n e k k 13 . 6 . 2 0 16 2 6 9 t i t u l ů
Šikulové – Velká kniha.
Ohňostroj nápadů pro šikovné
ruce
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 288 s., váz. 249 Kč
Kniha přináší všechny návody na
skvělé výrobky, které vyšly v knižní
podobě, včetně řady nápadů,
jak vyrobit nejlepší originální
velikonoční a vánoční dekorace
a osobité dárky k Vánocům či narozeninám.
ISBN 978-80-7448-057-7

si podle našich receptů a odhalíte
tajemství snadné ztráty přebytečných
kilogramů.
ISBN 978-80-85936-71-1

D IVAD LO
HOFFMANNOVÁ, Andrea
Násilím proti násilí

STROJÍRENSTVÍ;
STROJE
GÖRÖGOVÁ, Ingrid
Technological Heredity in
Bearing Production
Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 1. vyd., 70 s.,
brož. 99 Kč
Monograﬁe je věnovaná technologické dědičnosti výroby ložisek,
jsou zde shromážděny teoretické
znalosti v oboru, stejně jako jejich
použití v experimentálním ověření.
V angličtině.
ISBN 978-80-7380-599-9

zdravotnic tví
K L A SI CK Á
M E D I CÍ NA
VYMAZAL, Tomáš;
MICHÁLEK, Pavel a kol.
Anestezie a pooperační péče
v hrudní chirurgii
Praha: Mladá fronta, 2016, Aeskulap,
1. vyd., 464 s., váz. 790 Kč
První ryze česká monograﬁe na
dané téma vychází díky úzké součinnosti odborníků dvou největších
univerzitních pracovišť anesteziologie
a intenzivní medicíny v ČR – KARIM
2. LF UK a FN Motol a KARIM 1. LF
UK a VFN.
ISBN 978-80-204-3755-6

ŠÁMAL, Petr
Sicilská kuchyně. Recepty na
jednoduché, rychlé a zdravé
pokrmy ze surovin dostupných
i u nás
Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 399 Kč
Autor žijící několik let na Sicílii
přibližuje čtenářům to nejlepší, čím
si tento středomořský ostrov získal
jeho srdce.
ISBN 978-80-7557-006-2

ŽIVOTOSPR ÁVA
MOMČILOVÁ, Pavla
Ovládněte své hormony jídlem.
Fit po padesátce. Klimakterium
v pohodě
Ilustr. P. Momčilová, Čestlice: Medica
Publishing, 2016, 1. vyd., 120 s.,
brož. 249 Kč
Rostlinná alternativa hormonů
estrogenů – fytoestrogeny – mohou
pomoci řešit riziko klimakterického syndromu a kardiovaskulárních
onemocnění i osteoporózy a udrží
vás ﬁt i v penzi. Více než 60 receptů,
rady a jídelníček.
ISBN 978-80-85936-72-8

DOLEŽALOVÁ, Alena a kol.
Zavařujeme a nakládáme podle
vyzkoušených receptů

HESS, Reinhardt
Zahradní a divoké bylinky
Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
144 s., brož. 249 Kč
Pestré a rychlé pokrmy na každý den,
aromatické, lahodné či pikantní do
zásoby – doveďte s bylinkami každé
jídlo k dokonalosti.
ISBN 978-80-7236-994-2

Jen za +/– 100 kalorií. Vyvážené
obědy a večeře. Recepty pro
ještě zdravější život
Z portug. přel. T. Momčilová, Čestlice: Medica Publishing, 2016, 1. vyd.,
64 s., brož. 189 Kč
S touto obrázkovou kuchařkou
nepočítáte kalorie ani jouly. Každý
recept má přibližně 100 kcal na jednu
porci a je vyváženým souborem živin
pro každý oběd či večeři. Uvařte

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 136 s., brož.
Kniha se soustřeďuje na téma britské
divadelní tradice 90. let – divadlo in-yer-face. Představuje tento divadelní
směr jak v dobovém, tak divadelně-historickém kontextu.
ISBN 978-80-244-4860-2

HUDBA
LUSKA, Jiří
The Perception and Cognition
of Harmonic Patterns in Music
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 200 s., brož.
Publikace se zabývá kognitivními
aspekty vnímání hudebních harmonických celků. V angličtině.
ISBN 978-80-244-3204-5

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
POMAJZLOVÁ, Alena
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
(1918–1938)
Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 144 s., brož. 185 Kč
Umění meziválečné moderny zaujímá
ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni velmi reprezentativní postavení. Zahrnuje většinu aktuálních tendencí, které se v letech 1918–1938
objevily na české výtvarné scéně.
ISBN 978-80-7485-081-3

PAM ÁTK Y

KUCHAŘ K Y

České Budějovice: Dona, 2016,
1. vyd., 224 s., váz. 299 Kč
Ucelený soubor receptů na domácí
zavařování a nakládání ovoce, zeleniny, hub, masa a hotových pokrmů.
ISBN 978-80-7322-193-5

Kniha je prvním pokusem o souhrnný pohled na proměny architektury na území ČR po roce 1989.
Skládá se ze dvou navzájem komplementárních částí, z nichž každá
představuje odlišný úhel pohledu
i literární žánr.
ISBN 978-80-88033-01-1

PRACHAŘOVÁ, Agáta;
KRÁTKÁ, Jana
Agátina cesta k dokonalé
postavě. Krásné zdravé tělo
můžeš mít i ty
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 168 s.,
brož. 249 Kč
Rady a tipy na zdravé hubnutí
v podání moderátorky A. Prachařové.
ISBN 978-80-265-0492-4

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
TICHÁ, Jana
Prostor a místo. Architektonická
tvorba na území České republiky
1989–2014
Praha: Zlatý řez, 2016, 1. vyd.,
192 s., váz. 460 Kč
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KESSLER, Herbert
Ani Bůh ani člověk. Slova,
obrazy a středověká úzkost
z výtvarného umění
Brno: Barrister & Principal, 2016,
1. vyd., 200 s., váz. 295 Kč
V centru pozornosti knihy stojí otázka legitimity zobrazování Boha ve
středověkém vizuálním umění a můžeme ji, i přes její úsporný formát,
považovat za syntézu autorových
badatelských zájmů.
ISBN 978-80-7485-084-4

učebnice
základní školy
ČESK Ý JA Z YK
KRAUSOVÁ, Zdeňka;
PAŠKOVÁ, Martina; RŮŽIČKA, Pavel
Český jazyk 9 pro ZŠ a VG (nová
generace) – příručka učitele
Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 399 Kč
Příručka učitele je prakticky koncipovaná, obsahuje všechny údaje
z bloku Hledání souvislostí, odpovědi na otázky na liště, obsahuje
i další náměty pro práci v hodině
i doma.
ISBN 978-80-7489-044-4

HUDEBNÍ
V ÝCH OVA
PÁNKOVÁ, Jarmila; POBUDOVÁ, Lenka; POSPÍŠILOVÁ, Lenka a kol.
Hudební výchova 1 pro ZŠ –
pracovní učebnice
Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 72 s.,
brož. 99 Kč
Poutavě zpracovaná pracovní
učebnice pro prvňáčky, kterou si žáci
sami dotváří. Podněcuje k hudební
tvořivosti, utváří vztah k lidovým
tradicím.
ISBN 978-80-7489-250-9

RENDEK, Jan; BRYCH,
Vladimír
Hrady, zámky a tvrze západních
Čech

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y

Praha: Academia, 2016, Průvodce,
1. vyd., 616 s., brož. 450 Kč
Kniha představuje výběr z bohatého
památkového fondu hned dvou
krajů: Plzeňského a Karlovarského. Věnuje pozornost atraktivním
panským rezidencím stejně jako
téměř zapomenutým, ale unikátním
sídlům nižší šlechty.
ISBN 978-80-200-2329-2

HOLCOMBE, Garan;
HOBBS, Marty; KEDDLE,
Julia Starr
Your Space 3 – příručka učitele

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
KAVČÁKOVÁ, Alena;
BARTEČEK, Ivo
Kniha výtvarných autogramů
evropské moderny. The Book
of Artistic Autographs
of European Modernists
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 312 s., brož.
Čtenáři se s touto bilingvní publikací
dostává do rukou unikátní kolekce
dosud neznámých výtvarných prací
předních evropských umělců z období moderny.
ISBN 978-80-244-4282-2

Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 100 s.,
brož. 399 Kč
Přepracované vydání Your Space přizpůsobené pro Českou republiku.
ISBN 978-80-7489-050-5

KASTLOVÁ, Zdeňka
Nebojte se angličtiny – příručka
učitele, klíč
Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 99 Kč
Příručka je nedílnou součástí učebnice Nebojte se angličtiny, určené pro
výuku dětí se speciﬁckými poruchami
učení.
ISBN 978-80-7489-323-0

Z E M Ě PIS
HANUS, Martin; KOCOVÁ,
Tereza
Zeměpis 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – pracovní sešit
Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 80 s.,
brož. 77 Kč

bibliografie
Nově zpracovaný pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, které
vedou žáka k logickému vyvozování
závěrů, využívání vlastního úsudku
a zkušeností, k samostatnému vyhledávání a třídění informací, hledání
variant řešení.
ISBN 978-80-7489-055-0

MARADA, Miroslav;
HAVLÍČEK, Tomáš;
MATĚJČEK, Tomáš
Zeměpis 8 pro ZŠ a VG (nová
generace) – učebnice
Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 136 s.,
brož. 155 Kč
Třetí z nové řady učebnic zeměpisu
pro ZŠ a VG tzv. nové generace je zcela novou učebnicí, přičemž zachovává
stěžejní témata učebnice původní
řady – věnuje se v rozhodující míře
regionální geograﬁi Evropy a Česka.
ISBN 978-80-7489-057-4

spor t
a tělov ýchova

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 158 s., brož.
Kolektivní monograﬁe shromažďuje
příspěvky českých, polských, běloruských a ruských badatelů, kteří se
zajímají o historii Galicko-Volynských
zemí. Práce má mezinárodní charakter a spojuje texty jak historiků, tak
i lingvistů.
ISBN 978-80-244-4900-5

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
KUZMOVÁ, Alena
Kytice – The bouquet
Ilustr. A. Čuma, Brno: Edika, 2016,
1. vyd., 88 s., váz. 299 Kč
Prozaické ztvárnění několika
vybraných Erbenových básní s překladem do angličtiny ocení všichni
studenti, kteří čtou rádi romantické
příběhy plné napětí.
ISBN 978-80-266-0971-1

JA Z YKOVĚ DA

z n o v i n e k k 13 . 6 . 2 0 16 2 6 9 t i t u l ů
V esejích nahlíží autor z různých
perspektiv témata paměti, minulosti
a vzpomínky. Právě tyto otázky se
mu jeví jako výrazné aspekty britské
prózy posledních desetiletí.
ISBN 978-80-200-2586-9

krásná
literatura
ANTO LOG I E
ŘÍHOVÁ, Zuzana
Neplač, vstaň a střílej! Próza
české poválečné avantgardy
Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
256 s., váz. 280 Kč
Antologie je pokusem revidovat
kanonický výklad zvoleného období
a představit širšímu publiku klíčové
prozaické texty „povídkové epidemie“ raných 20. let, autorů předních
(V. Vančura, J. Wolker, L. Blatný ad.)
i méně známých.
ISBN 978-80-7470-111-5

J E Z D EC T VÍ

BLÁHA, Ondřej
Jazyky střední Evropy

AUTOBIOGRAFIE

KREINBERG, Peter
Ježdění ve volném čase. Základy
uvolněného ježdění

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 240 s., brož.
Publikace z projektu. Neprodejná.
ISBN 978-80-244-4910-4

DOTY, James R.
Krámek s kouzly

Praha: Brázda, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 450 Kč
Známý jezdec a trenér přesně a názorně vysvětluje principy výcviku
koní a důležité cviky. Uvedené lekce
na ruce a pod sedlem jsou základem
pro bezpečné a harmonické soužití
s koněm.
ISBN 978-80-209-0416-4

ŠACHY
PLISKA, Karel
Učebnice šachu pro samouky,
pokročilí s útokem na krále
zadrženého v centru
Frýdek-Místek: Pliska, 2016, Učebnice šachu pro samouky, 5. vyd., 392 s.,
váz. 399 Kč
Obsahuje několik kapitol o různých
idejích kombinací a především množství příkladů partií s útokem na krále
zadrženého v centru provedených nejlepšími představiteli světového šachu.
ISBN 978-80-85232-66-0

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
DUNLOP, Fiona
Španělsko. Velký průvodce
National Geographic
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 400 s.,
brož. 590 Kč
Tipy pro plánování cesty, užitečné
tipy, pěší prohlídky a projížďky, místa,
která nesmíte vynechat, detailní popisy památek a míst v každé oblasti,
která by neměla ujít vaší pozornosti.
ISBN 978-80-264-1091-1

jazykověda;
literární vědy
FI LO LOG I E
KOMENDOVÁ, Jitka
Pismennosť Galicko-Volynskogo
kňažestva: istoriko-ﬁlologičeskije issledovanija

LI NGVISTI K A
HOFFMANNOVÁ, Jana
Stylistika mluvené a psané
češtiny
Praha: Academia, 2016, Lingvistika,
1. vyd., 512 s., váz. 495 Kč
Monograﬁe navazuje na tradice
pražské funkční stylistiky a snaží
se dosavadní výzkumy stylové
variantnosti českých textů doplnit a obohatit. Publikace je
určena lingvistům, studentům jazykovědných oborů ad.
ISBN 978-80-200-2566-1

LITE R ÁR N Í
STUD I E
ENGELBRECHT, Wilken;
VAIDOVÁ, Zuzana
Recepce nizozemské literatury
v českém překladu
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 174 s., brož.
Publikace se věnuje překladům
nizozemských děl do češtiny a jejich
problematice, a to výhradně děl
literárních. Sleduje překladovou produkci od jejích prvopočátků, tzn. od
poloviny 19. století.
ISBN 978-80-244-4835-0

KOŘÍNEK, Pavel; FORET,
Martin; JAREŠ, Michal
V panelech a bublinách. Kapitoly
z teorie komiksu
Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
456 s., brož. 369 Kč
Kniha si klade za cíl přehledně pojednat a k dalšímu použití nabídnout
rozličné koncepty i přístupy, jimiž lze
komiksové texty novými způsoby číst
a interpretovat, zkoumat i analyzovat.
ISBN 978-80-7470-113-9

Z angl. přel. K. Sigmundová, Praha:
Fortuna Libri, 2016, 1. vyd., 240 s.,
váz. 299 Kč
Myslíte, že kouzla existují jen v pohádkách? Tato kniha vás přesvědčí
o opaku – kouzlit může opravdu
každý, ale jedná se o kouzla, která se
schovávají v lidské mysli.
ISBN 978-80-7546-040-0

KAREL IV.; BOROVSKÝ,
Tomáš
Vita Caroli Quarti
Předml. T. Borovský. Z lat. přel.
R. Mertlík, Brno: CPress, 2016,
1. vyd., 176 s., váz. 1990 Kč
Vlastní životopis Karla IV. v luxusním
dárkovém obalu.
ISBN 978-80-264-1070-6

B I O G R AFI E
MONGINOVÁ, Héléne
Rodiče Terezie z Lisieux
Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 199 Kč
Jací vlastně byli rodiče sv. Terezie z Lisieux a jaká byla jejich životní cesta?
Kolika životním zkouškám a nejistotám museli čelit? Co vnesli do života
svých dětí a čím naopak děti přispěly
k dozrání rodičů?
ISBN 978-80-7195-895-6

MYERS, Steven Lee
Nový car: Vzestup a vláda
Vladimira Putina
Z angl. přel. P. Vereš, D. Orlando,
Z. Krulichová, Praha: Argo, 2016,
1. vyd., 497 s., váz. 498 Kč
Autor předkládá barvitý obraz muže,
který se z řadového agenta KGB
vyšvihl až na vrchol vládní pyramidy – stal se ruským prezidentem.
Přesvědčivý a živý psychologický
portrét člověka, jehož prvotní motivací je zachování zdání autority za
každou cenu.
ISBN 978-80-257-1752-3

NAGY, Ladislav
In memoriam. Dějiny a paměť
v současné britské próze

CESTO PISY

Praha: Academia, 2016, Episteme,
1. vyd., 208 s., brož. 285 Kč

HERVÉ, Claude; HERVÉ,
Françoise

16

Kolem světa na kole. Čtrnáctiletá
odysea v sedlech bicyklů aneb
ani narození dcery nepřerušilo
cestu
Z franc. přel. K. Rubášová, Plzeň:
Cykloknihy, 2016, 2. rošíř. vyd.,
256 s., váz. 349 Kč
Nové vydání má dvojnásobné
množství obrázků a přibyla kapitola,
v níž jsou vzpomenuty dvě návštěvy
autorů v ČR v letech 2011 a 2013
a odpovědi na otázky, které při čtení
jejich knihy mohly vyvstat.
ISBN 978-80-87193-36-5

ČESK Á
K L A SI K A
ČAPEK, Karel
Kniha apokryfů
Praha: Vyšehrad, 2016, Mozaika, zde
1. vyd., 200 s., váz. 198 Kč
Své apokryfy psal K. Čapek postupně
od počátku 20. let až do doby krátce
před svou smrtí. Do krátkých textů
volně inspirovaných některými z nejznámějších příběhů dějin, Starého
i Nového zákona i světové literatury
shrnul svou životní ﬁlozoﬁi.
ISBN 978-80-7429-698-7

SVÁTEK, Josef
Vězeň na Křivoklátě. Pád biskupa Jednoty bratrské
Brno: Moba, 2016, Knižnice klasiků,
5. uprav. vyd., 464 s., váz. 349 Kč
Florian Griesbeck z Griesbachu, pověstný rada krále Ferdinanda, je obratný diplomat a dovede se obratně
vlichotit svému králi. Dostává proto
na starost problém nekatolických
stavů v Čechách.
ISBN 978-80-243-7129-0

DENÍKY
MANO, Petr
Kalužiny. Písek 2005–2008
Ilustr. F. Trávníček, Praha: 65. pole,
2016, TAH, 1. vyd., 240 s., váz.
248 Kč
Soubor deníkových záznamů, v nichž
autor citlivě zaznamenává drobné
detaily z každodenního života a dává
je do souvislostí s historií i duchem
míst, která důvěrně zná.
ISBN 978-80-87506-71-4

SZPUK, Roman
A zavaž si tkaničky. Na potulce,
od října 2012 do října 2014
Ilustr. D. Szpuk, Praha: 65. pole,
2016, TAH, 1. vyd., 348 s., váz.
275 Kč
V souboru deníkových záznamů se
R. Szpuk obrací k šumavské krajině
a přírodě, pozoruje dění v okolí a zachycuje drobné každodenní příběhy.
ISBN 978-80-87506-72-1

DETE K TIVK Y;
KRIMI
BLACK, Benjamin
Černooká blondýnka
Z angl. přel. M. Knápková, Brno:
Moba, 2016, Světová krimi, 1. vyd.,
344 s., váz. 329 Kč
Nový román s Philipem Marlowem,
legendárním a nenapodobitelným
detektivem s dýmkou a kloboukem.
B. Black přivedl Marlowa zpět k životu
a k novému dobrodružství ve špinavých
chudinských ulicích Bay City v Kalifornii.
ISBN 978-80-243-6724-8

EIDLER, Petr
Nahá s Davidovou hvězdou
Brno: Moba, 2016, Původní česká detektivka, 1. vyd., 304 s., váz. 259 Kč
Když je v pražské Šárce nalezena
druhá nahá mrtvá žena, stojí kriminalisté před otázkou, zda existuje
nějaká spojitost s předchozí neobjasněnou vraždou mladé dívky.
Vyšetřovatele pak zavádí stopa do
židovské komunity…
ISBN 978-80-243-6985-3

JOHNSRUD, Ingar
Vídeňské bratrstvo
Z nor. přel. E. Dohnálková, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 448 s., váz.
349 Kč
První díl série o Fredriku Beierovi.
Když je vyšetřovatel Fredrik Beier přivolán k masové vraždě na předměstí
Osla, vypadá to, že jde o případ
náboženské msty – oběti patří
k podivné sektě Boží světlo, která se
připravuje na soudný den.
ISBN 978-80-7491-597-0

MAROLD, Jiří
Případ vznešeného prstenu
Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 99 Kč
Život ukončený brutální vraždou je
pro všechny vždycky velmi traumatizující. Co přinese pátrání? Co víme
o životě oběti, o jejích radostech
i strastech, o nadějích i zklamáních?
Zločin musí být pokaždé po zásluze
potrestán.
ISBN 978-80-7541-043-6

MAROLD, Jiří
Tajemství houslového klíče
Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
160 s., brož. 99 Kč
Italské pláže ve slunci nastávajícího podzimu. Poklidné přímořské
městečko, kde se tak trochu zastavil
čas. Zdání ale klame. Zločin bují bez
ohledu na počasí i na to, zda následky budou tragické.
ISBN 978-80-7541-045-0

MILITKÁ, Hana
Pronikavý smích
Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
216 s., brož. 199 Kč
Napínavý detektivní román navazující
na autorčin titul Záhadný šepot.
Kapitán František Váchal opět
zasahuje. Poradí si s neobvyklým
stážistou? Odhalí bandu zlodějů diamantů? Podaří se rozluštit záhadnou
smrt mladé kolegyně?
ISBN 978-80-88104-12-4

POSPÍŠILOVÁ, Jarmila
Když se rojí smrt
Brno: Moba, 2016, Původní česká detektivka, 1. vyd., 224 s., váz. 239 Kč
Detektivní román zavádí čtenáře do
prostředí včelařů. Na počátku letních
prázdnin je nalezena mrtvola včelaře,
který zemřel na anafylaktický šok,
když byl pobodán stovkami zdivočelých a zmatených včel. Záhy je jasné,
že se jedná o vraždu…
ISBN 978-80-243-6980-8

TREMAYNE, Peter
Pavoučí síť. Případ sestry
Fidelmy
Z angl. přel. A. Hesounová Slavíková,
Praha: Vyšehrad, 2016, Detektivky,
1. vyd., 320 s., váz. 298 Kč
Píše se květen roku 668 a král Colgú
vysílá svou sestru Fidelmu, vzdělanou
advokátku a znalkyni starého irského

bibliografie
práva, vyšetřit brutální vraždu náčelníka klanu ve vzdáleném Araglinu.
ISBN 978-80-7429-684-0

E ROTICK Á
LITE R ATUR A
CHASEOVÁ, Emma
Spoutaný
Z angl. přel. A. Faltová, Praha: Mladá
fronta, 2016, Erotic, 1. vyd., 216 s.,
váz. 249 Kč
V životě by mě nenapadlo, že jednou
vlezu do chomoutu. Jenže Kate
dokázala nemožné. Změnila mě.
Myslím, že se všichni shodneme, že
i předtím jsem byl úžasný… Ale teď?
ISBN 978-80-204-3973-4

ESE J E; ÚVAHY
BURTON, Robert
Anatomie melancholie
Z angl. přel. M. Petříček, Praha:
Prostor, 2016, 2. vyd., 340 s.,
brož. 347 Kč
Kniha R. Burtona o melancholii vyšla
poprvé v roce 1621 a patří k nejznámějším a nejčtenějším naučným
knihám té doby. Můžeme říci, že
je nejrozsáhlejší a nepřekonanou
encyklopedií o různých podobách
smutku.
ISBN 978-80-7260-332-9

GRYGAR, Jiří; NERUDA, Jan
Knihy a hvězdy + Písně
kosmické. Souborné vydání
vychází k 80. narozeninám Jiřího
Grygara
Plzeň: Cykloknihy, 2016, 1. vyd.,
144 s., váz. 279 Kč
Souborné vydání dvou knih, pod
nimiž jsou podepsáni dva velikáni
české literatury. J. Grygar se vyznává
ze svého vztahu ke knihám a představuje knihy, které ho během života
něčím zaujaly, ovlivnily a které pro
něho měly zásadní význam.
ISBN 978-80-87193-35-8

KOUKOLÍK, František
Češi. Proč jsme kdo jsme – a jak
dál?
Praha: Galén, 2016, 2. rozš. vyd.,
451 s., váz. 290 Kč
Jedenadvacet esejí nevypráví příliš
o tom, co by český národ měl dělat,
jestliže chce přežít, a popřípadě se
dostat dál, víc mluví o tom, co by
dělat neměl.
ISBN 978-80-7492-234-3

H I STO R I CK É
ROM ÁNY
BAUER, Jan
Hříšná světice
Brno: Moba, 2016, Historické romány, 1. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Známý český autor se v knize pokusil
představit dávnou minulost jako
strhující román, v němž se zvolna
dostává do popředí postava kněžny
Ludmily, manželky prvního pokřtěného českého knížete Bořivoje.
ISBN 978-80-243-6986-0

DÜBELL, Richard
Brána věčnosti
Z něm. přel. Z. Schönová, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 632 s.,
váz. 499 Kč
Rok 1250. Císař Friedrich II. je mrtvý,
Svatá říše římská plná zmatku. Jen

z n o v i n e k k 13 . 6 . 2 0 16 2 6 9 t i t u l ů
jeden člověk zná poslední císařovo
tajemství. Je to katar Rogers de Bezers, který se pouští po stopě tajemství,
které navždy změní jeho život.
ISBN 978-80-7243-869-3

GRAVES, Robert
Claudius bůh a jeho žena
Messalina
Z angl. přel. A. Jindrová-Špilarová,
Praha: Argo, 2016, 5. vyd., 608 s.,
váz. 398 Kč
Autor sleduje další osudy Tiberia
Claudia Caesara, který se stal římským imperátorem za pomoci svého
přítele Agrippy a vládl až do své násilné smrti v roce 54 n. l.
ISBN 978-80-257-1756-1

GRAVES, Robert
Já, Claudius
Z angl. přel. A. Jindrová-Špilarová,
Praha: Argo, 2016, 5. vyd., 534 s.,
váz. 398 Kč
Nejbližší okolí jej považovalo za
neškodného blázna, slaboduchého
a méněcenného. Člověk, který po
prodělané dětské mozkové obrně
trpěl třasem rukou i hlavy, kulhal, byl
nahluchlý a v rozrušení koktal, byl tím
nejnepravděpodobnějším kandidátem na císařský trůn…
ISBN 978-80-257-1757-8

VAŇKOVÁ, Ludmila
Karel IV. – Otec vlasti
Praha: Šulc – Švarc, 2016, takto
1. vyd., 752 s., váz. 1999 Kč
Šestidílná historická sága je nejznámější a také nejobsáhlejší román
o Karlu IV. Vychází v jedné knize
s bohatým barevným obrazovým
doprovodem a v exkluzivní graﬁcké
úpravě.
ISBN 978-80-7244-398-7

H O RO RY
DARK, Jason
Zrcadlo bohyně Kálí
Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2016, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Bohyně Kálí představovala vždy to
skoro nejhorší, co svět zla stvořil. Příšerný a děsivý zjev, černá tvář, rudě
planoucí oči, náhrdelník z lidských
lebek… Kde se objevila, nastávalo
krveprolití, šířil se zmar a zhouba.
ISBN 978-80-243-7242-6

HUMOR
ŠVANDRLÍK, Miloslav
Proč se to říká
Ilustr. J. Winter-Neprakta, Praha:
Epocha, 2016, 2. vyd., 144 s., brož.
199 Kč
Krátké texty, vysvětlující často používaná česká úsloví, vycházely pod
tímto názvem v časopise Dikobraz
v letech 1975 až 1977.
ISBN 978-80-7557-008-6

KOM I K SY
GRAY, Justin; PALMIOTTI,
Jimmy
All Star Western 2: Válka vládců
noci
Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 192 s., váz.
599 Kč, brož. 399 Kč
Lovec lidí Jonah Hex a Dr. Amadeus
Arkham úspěšně rozbili gang únosců
dětí, ale zlosyn, který vše zpovzdálí
řídil, dosud uniká. Jeho stopa vede

do New Orleans a nezdá se, že půjde
o snadný lov…
ISBN 978-80-7507-599-4 (váz.),
978-80-7507-555-0 (brož.)

LITE R ATUR A
FAK TU
BENNOUNE, Karima
Tady vaše fatwa neplatí. Příběhy
lidí z islámského světa bojujících
proti fundamentalismu a násilí
Z angl. přel. K. Brabcová, M. Ponocná, J. Man, Praha: Vyšehrad,
2016, Osudy, 1. vyd., 400 s., váz.
348 Kč
Autorka sledovala po několik let
události v řadě zemí, od Kanady,
Francie a Ruska přes Alžírsko, Mali,
Niger a Senegal až po Palestinu
a Izrael. Kniha je strhujícím a zároveň
potřebným příspěvkem k hlubšímu
poznání toho, co se skutečně v nitru
islámského světa děje.
ISBN 978-80-7429-635-2

BOBEK, Miroslav
Trojský lev. Ze zápisníku ředitele
zoo
Praha: Radioservis, 2016, 1. vyd.,
208 s., váz. 229 Kč
Ředitel Zoo Praha M. Bobek píše každý týden článek o tom, co ho zaujalo.
Vzniká tak mozaika příběhů z pražské
zoologické zahrady i z dalších, někdy
exotických a jindy nečekaných míst.
ISBN 978-80-87530-73-3

CLEMENT, Brian R.
Pravda o doplňcích stravy. Pravda o vlivu vitaminů na zdraví,
kterou se vám snaží utajit
Z angl. přel. J. Kordíková, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 269 Kč
Co kdyby se ukázalo, že téměř
všechno, co jste si mysleli, že víte
o doplňcích stravy a zdraví, je… úplně
špatně? Autor zkoumá několik mýtů,
které z doplňků stravy udělaly odvětví, kde by spotřebitelé měli být velmi
obezřetní.
ISBN 978-80-204-3844-7

CROSS, John
Arséne Wenger
Z angl. přel. M. Lžička, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 392 s., váz.
349 Kč
V knize popisující trenérskou vládu
A. Wengera v Arsenalu i metody,
s jejichž pomocí drží klub stále na
špici, autor vykresluje nejúplnější
portrét jak tohoto Francouze a jeho
způsobu práce, tak klubu, v němž
Wenger působí už bezmála 20 let.
ISBN 978-80-204-4015-0

FELDSTEIN, Petr
Zlaté hroty – Dana Zátopková,
Jan Železný, Barbora Špotáková,
Vítězslav Veselý
Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 408 s.,
váz. 399 Kč
Hod oštěpem je zlatou českou disciplínou. Jsme v ní světovou velmocí
a držíme oba světové rekordy. Teď
se českému oštěpu konečně dostává
důstojné knižní monograﬁe.
ISBN 978-80-7252-634-5

FOFFOVÁ, Zuzana; VURM,
Bohumil
Příběh templářů 3.
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 192 s., váz. 369 Kč

17

Trilogie Příběh templářů se snaží rozplétat klubko tajemství, mýtů i leckdy
neuvěřitelných, nicméně skutečných
událostí.
ISBN 978-80-7404-178-5

HOLDENOVÁ, Wendy
Narodili se, aby přežili. Skutečný
příběh Češky, Slovenky a Polky,
které těhotné odjely do koncentračního tábora Osvětim
Z angl. přel. M. Jindra, I. Kolinská,
Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
312 s., váz. 349 Kč
Mezi milionem obětí holokaustu,
které byly v roce 1944 poslány do
koncentračního tábora Osvětim-Birkenau, prošly Priska, Rachel
i Anka jeho branami s tajemstvím –
všechny tři právě otěhotněly…
ISBN 978-80-204-3800-3

KOVAŘÍKOVÁ, Blanka
Herecké balady a romance
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 350 s.,
váz. 399 Kč
Dva úspěšné tituly B. Kovaříkové Herecké balady a Herecké romance nyní
vycházejí v jednom svazku. Autorka
je aktualizovala, doplnila o další zajímavé informace, přibylo unikátních
fotograﬁí.
ISBN 978-80-7243-866-2

Krajiny srdce
Edit. V. Cílek, I. Dostál, V. Štěpánek,
Praha: Novela bohemica, 2016, Tři
svíce, 1. vyd., 386 s., váz. 378 Kč
Víc než 70 autorů a téměř 20 fotografů spojuje láska k zemi, která je
jim domovem a provází je od dětství.
Jejich vyznání jsou pozvánkou i průvodcem českou kotlinou.
ISBN 978-80-87683-58-3

KUBÍKOVÁ, Blanka
Z 13. do 14. komnaty. Další rány
osudu
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 208 s., váz. 299 Kč
Jak už sám název napovídá, kniha se
vrací k osudům 13 známých osobností, které se v cyklu 13. komnata již
kdysi objevily, ale prošly či právě procházejí dalšími zlomovými momenty
svého života, jakousi 14. komnatou.
ISBN 978-80-7404-182-2

LIŠKA, Vladimír
Karel IV. – záhady a mysteria
Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 269 Kč
Jaký vliv na vládu Karla IV. měly
uzavřené sňatky a pobyt ve Francii?
Co stálo za jeho rozhodnutími a ideami? Byla za nimi pouze jeho genialita
či jeho mimořádné schopnosti, nebo
šlo o souběh okolností, vhodné načasování, či dokonce o cosi magického?
ISBN 978-80-7505-370-1

MEZRICH, Ben
Tenkrát na východě v Rusku.
Vzestup oligarchů
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 200 s.,
váz. 269 Kč
Pravdivý příběh o ambicích, bohatství,
zradě a vraždě, příběh neskutečných
miliardářů, kteří po pádu sovětského
režimu propluli vlnami privatizace
a dosáhli obrovského jmění.
ISBN 978-80-264-1090-4

MIODOWNIK, Mark
Neobyčejné materiály. Podivuhodné příběhy látek, které
vytvářejí náš svět

Z angl. přel. A. Drobek, Praha:
Dokořán, 2016, Aliter, 1. vyd., 256 s.,
váz. 298 Kč
Povídání o docela všedních materiálech jako sklo, beton či ocel se
v autorově podání mění v neodolatelnou cestu k samotným stavebním
základům naší reality.
ISBN 978-80-7363-765-1

ŘEHOUNEK, Jan
Jak šly nymfy do důchodu.
Příběh knihy Bohumila Hrabala
Harlekýnovy milióny
Nymburk: Kaplanka, 2016, 1. vyd.,
42 s., brož. 80 Kč
Kniha popisuje příběh vzniku knihy
B. Hrabala Harlekýnovy milióny,
vysvětluje, jak se zrodil námět,
proč je propojena Lysá nad Labem
s Nymburkem a kdo byli tři pamětníci
starých časů.
ISBN 978-80-87523-14-8

SCOTTOVÁ, Jennifer L.
S Madame Chic na úrovni aneb
Jak být elegantní každý den
Ilustr. M. Pavlová. Z angl. přel. L. Šavlíková, Praha: Mladá fronta, 2016,
1. vyd., 184 s., váz. 269 Kč
V ilustrované, praktické a inspirativní
knize plné tipů, seznamů a nápadů se
mj. zamyslíte nad vhodným oděvem
na společenské události, nad dobrou
péčí o vzhled i uměním konverzace
ad. Zkrátka se naučíte být chic a na
úrovni!
ISBN 978-80-204-4016-7

UZEL, Radim
Sexuální život slavných
Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 125 s.,
brož. 149 Kč
Autor knihy sice nepatří k profesionálním dějepiscům, intimními
životopisy slavných se však zabývá
již řadu let. Díky jemu tak může historie znovu dostat šanci, aby se stala
učitelkou života – tentokrát dokonce
i toho sexuálního.
ISBN 978-80-7557-004-8

N OV E LY
ROTH, Philip
Klam
Z angl. přel. J. Hanuš, Praha: Mladá
fronta, 2016, 2., zde 1. vyd., 168 s.,
váz. 239 Kč
V Klamu nasloucháme důvěrným
rozmluvám autora s jeho anglickou
milenkou ve spartánsky zařízeném
ateliéru, kde se patrně odvíjejí něžné
chvíle i s přítelkyněmi z Československa a Polska. Část rozhovorů však
vyslechne i spisovatelova manželka…
ISBN 978-80-204-3888-1

PO E Z IE
CMÍRAL, Pavel
Unisex New Look
Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
164 s., brož. 169 Kč
Autor svými básněmi dokazuje, že po
celý čas, co nám srdce tepe, hraje sex
ve všem našem konání hlavní (a jen
výjimečně epizodní) roli.
ISBN 978-80-7304-194-6

HRABAL, Bohumil
Ztracená ulička – Das verlorene
Gässchen
Do něm. přel. M. Hammerich-Mayer,
Nymburk: Kaplanka, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 260 Kč
Sbírka raných veršů B. Hrabala ve

bibliografie
dvojjazyčné česko-německé verzi.
Poprvé měla vyjít vlastním nákladem
autora v roce 1948, vydání bylo
znemožněno znárodněním tiskárny.
Vyšla tedy až v roce 1991.
ISBN 978-80-87523-13-1

SKARLANT, Petr
Pavel Skoták milencem v Paříži
Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd., 52 s.,
brož. 99 Kč
Básnická zpověď zestárlého Pavla
Skotáka, hrdiny řady Skarlantových
románů, o milostném vztahu s o půl
století mladší studentkou, odehrávajícím se v pařížských kulisách.
ISBN 978-80-7304-195-3

ŠIŠKA, Zbyněk
Míjení
Ilustr. O. Prokop, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd.,
78 s., brož.
Další básnická sbírka známého olomouckého lingvisty s doprovodnými
ilustracemi enkaustikami O. Prokopa.
Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4919-7

VOPĚNKA, Martin
Dům, který opouštíš
Praha: Práh, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 119 Kč
Knížku M. Vopěnky tvoří 32 básní.
Nikde jinde ve svém díle než v této
útlé básnické sbírce a v prozaických
Nebarevných vzpomínkách není
autor sám tak cele a obnaženě
přítomen.
ISBN 978-80-7252-628-4

POVÍ DK Y
TOKAREVOVÁ, Viktoria
Zlom
Z ruš. přel. L. Klimeš, Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd., 332 s., váz. 289 Kč
Neopětovaná láska, ale i vidina
lepších zítřků, láska, v níž je také
místo pro bolest, omyly a neporozumění – to vše jsou témata knižního
výboru z povídek ruské spisovatelky
V. Tokarevové (1937).
ISBN 978-80-7470-122-1

PRÓZ A
BRABCOVÁ, Zuzana
Voliéry
Ilustr. R. Černá, Brno: Druhé město,
2016, 1. vyd., 128 s., váz. 239 Kč
Málokdo z české literatury se dokázal
hlídat tak důsledně, aby nepsal zbytečně, jako Z. Brabcová. Dokladem je
i její ﬁnální kniha – intimní deníková
výpověď o neuroticky přecitlivělém
vnímání světa kolem nás.
ISBN 978-80-7227-381-2

DOLEŽEL, Lubomír
Poločas rozpadu
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 140 s.,
brož. 190 Kč
Významný český literární vědec
a lingvista L. Doležel ve své prozaické
prvotině líčí krok za krokem nemilosrdně pravdivě a bez jakéhokoli
sentimentu milostný život ﬁktivního
hrdiny Jana (Johna) Gerbera od mládí až do pozdního stáří.
ISBN 978-80-7492-237-4

ZIKMUND, Petr
Já, Mattoni. Legenda o prodavači vody
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 456 s., váz. 349 Kč

Kniha k připravovanému historickému seriálu ČT o Heinrichu Mattonim,
zakladateli světově proslulé stáčírny
minerálních vod. Sága o dramatických rodinných zvratech v dramatické době soumraku Rakouska-Uherska a nástupu nového řádu.
ISBN 978-80-7404-184-6

ROM ANTI K A
Anděl s černou duší
Z něm. přel. M. Křížová, Brno: Moba,
2016, Dr. Stefan Frank, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Janna Winterová je zcela zoufalá,
když vejde do ordinace Dr. Franka.
Bývalá zdravotní sestra se před lety
dopustila těžkého omylu a ztratila
svou práci. Nyní žije z příležitostných
zaměstnání a nenalézá nikoho, kdo
by jí dal novou šanci.
ISBN 978-80-243-7238-9

BIRKNER -MAHLEROVÁ,
Frida
Tajné schůzky
Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Půvabná Nora Ritterová je zoufalá.
Před časem se z vděčnosti provdala
za Američana Ronalda Johnsona,
ale příliš pozdě poznala, že nemůže
dodržet slib věrnosti…
ISBN 978-80-243-7253-2

COURTHS -MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Vrať mi slovo
Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, HCM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Lisa stála v bílých svatebních šatech
před zrcadlem. Před dvěma hodinami se na úřadě stala podle práva
a zákona manželkou barona Ronalda
von Stolle-Hechingen. Teď se měly
konat církevní oddavky…
ISBN 978-80-243-7248-8

VELDEN, Irene von
Medailonek po babičce
Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Zlatá růže, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Fendlerovu troufalost jen tak někdo
nepřekoná: pod ochranou svého
nového obličeje a nového jména
se uchází o místo manažera ropné
ﬁrmy rodiny Stettenových – a místo
získává! Hned začíná hospodařit do
vlastní kapsy…
ISBN 978-80-243-7236-5

VELDEN, Irene von
Nebezpečná dovolená
Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Večery pod lampou,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Jakmile se Sandra dozvěděla, že její
domnělá sokyně je ve skutečnosti
sestra jejího milovaného Hartmuta,
s ulehčením pokračuje ve své cestě
do Skotska za přítelkyní Elvírou. Tam
na ni ale čekají nové starosti…
ISBN 978-80-243-7241-9

z n o v i n e k k 13 . 6 . 2 0 16 2 6 9 t i t u l ů
plán. Na rabenhorstské klinice je zaměstnán mladý lékař Bruno Kalden…
ISBN 978-80-243-7252-5

VELDEN, Irene von
Sen jménem Jennifer
Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Večery pod lampou,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Hraběnka Věra je smutná, že její
syn Rudolf bude žít tak daleko, na
farmě Happy Grove v Louisianě.
S Rabenhorstem se loučí i Brigita
Frankeová, která letí za svým milovaným mužem do amerického
Memphisu…
ISBN 978-80-243-7250-1

VELDEN, Irene von
Temné mraky nad Rabenhorstem
Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Zámecké lásky, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Když se hrabě Albrecht a hraběnka
Věra dozví, že jejich milované děti
žijí, nezná jejich radost mezí. A ještě
je čeká jedna radostná událost: David
Dogger lituje svých činů a o všem
hraběti řekne. Herbert Fendler je
ale čilejší…
ISBN 978-80-243-7245-7

WILD, Dunja
Leť se mnou ke hvězdám
Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2016, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč
„Chtěla bys se mnou letět ke
hvězdám, Angeliko?“ Anna Lehnerová upírala na sestřičku velké
oči a Angelika ji láskyplně hladila
po vlnitých vlasech. Věděla, že
Anna myslí na svůj nejoblíbenější
příběh…
ISBN 978-80-243-7247-1

ROM ÁNY
ACKROYD, Peter
Hawksmoor
Z angl. přel. J. Labanczová, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 296 s., váz.
299 Kč
Londýn počátku 18. století: architekt
Nicholas Dyer je pověřený výstavbou
sedmi nových kostelů. V základech
každého z nich má spočinout mrtvé
lidské tělo. O 250 let později vyšetřuje detektiv Nicholas Hawksmoor
záhadnou sérii brutálních vražd…
ISBN 978-80-7432-426-0

BERNHARD, Thomas
Staří mistři. Komedie
Z něm. přel. B. Šplíchal, Praha:
Prostor, 2016, 3. vyd., 240 s., váz.
297 Kč
V románu Staří mistři přivádí
T. Bernhard takřka k dokonalosti
svou literární metodu zobrazení
světa. Základní téma celého svého
díla – je to komedie? je to tragédie? –
rozehrává se sarkasmem a sžíravou
kritikou všeho a všech.
ISBN 978-80-7260-330-5

VELDEN, Irene von
Přátelé pro život

BIVALDOVÁ, Katarina
Čtenáři z Broken Wheel
doporučují

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Marion nachází nové štěstí v lásce
k Dr. Stratmannovi. Fendler, jehož
ješitnost to hluboce uráží, přísahá
oběma pomstu. Vymýšlí ďábelský

Ze švéd. přel. M. Kašparová, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 400 s., váz.
329 Kč
Feel-good román o lásce ke knihám
a o tom, co všechno se může stát,
když máte opravdové přátele.
ISBN 978-80-7491-528-4
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BRIZZI, Fausto
Máš mě vůbec rád?
Z ital. přel. A. Jíchová, Praha: Fortuna
Libri, 2016, 1. vyd., 248 s., váz.
289 Kč
Je dost velký rozdíl mezi „Mít někoho
rád“ a „rád někomu pomoci“. To si
rozvedený pětačtyřicátník Diego
Anastasi, který si vybudoval pověst
úspěšného advokáta a taky hlubokou
depresi, bohužel uvědomí poměrně
pozdě…
ISBN 978-80-7546-039-4

CHOPRA, Deepak
Třináctá učednice – Duchovní
dobrodružství
Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 349 Kč
Autor splétá dohromady historický
příběh, tajemství, vzrušující dobrodružství a intriky v románu, který odhaluje překvapivé objevy o neznámé
poslední Kristově učednici a nabízí
nové chápání toho, kým byl Ježíš ve
svých posledních dnech.
ISBN 978-80-7554-015-7

JANOUCHOVÁ, Kateřina
Pokrevní sestry
Ze švéd. přel. L. Johnová, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Cecilie Lundová si pozvolna zvyká
na nový život bez manžela i na skutečnost, že teď mají s Johnem děti
ve střídavé péči. Ani na porodním
oddělení, kde pracuje, není situace
právě růžová.
ISBN 978-80-204-3966-6

MATERNOVÁ, Jana
Taškařice
Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
292 s., brož. 222 Kč
Do života dobře situovaného muže
počínáme nahlížet v době, kdy ho
jeho pátá desetiletka začíná kárat,
napomínat a upozorňovat. Jeho dny
nejsou v pořádku. K tomu se přidává
nečekané otcovství, jež přináší více
zklamání než potěšení…
ISBN 978-80-88104-09-4

McGUIRE, Jamie;
MUMMERT, Teresa
Sladké nic
Z angl. přel. J. Pacnerová, Praha:
Fortuna Libri, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 349 Kč
Život se může změnit ve vteřině…
Každý zažívá zklamání a ztráty. Patří
to k životu a brzy se naučíme vážit si
těch několika málo vzácných okamžiků, co jsme prožili předtím, než jsme
o všechno přišli.
ISBN 978-80-7546-041-7

NEZVAL, Martin
Maﬁáni
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 260 s.,
váz. 279 Kč
Lucie a Iva jsou studentky politologie.
Jsou mladé, krásné a vše je jim jasné.
Hlavně to, že čeští kluci smrdí, protože se nemyjí, a neholí si podpaždí.
I to je důvod, proč se Lucie zamiluje
do pohádkově bohatého ruského
disidenta…
ISBN 978-80-7243-864-8

RÁŽ, Roman
Faust umírá dvakrát
Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
196 s., brož. 200 Kč
Jedna z nejzdařilejších próz známého
autora a scenáristy, příběh někdejší-

ho populárního politika, odhalující
zákulisní praktiky moci a současně
upínající pozornost k základním otázkám lidské morálky, touze po přežití
či konjunkturalismu.
ISBN 978-80-7304-191-5

RUSHDIE, Salman
Dva roky, osm měsíců a osmadvacet nocí
Z angl. přel. B. Punge Puchalská,
Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 349 Kč
New York zasáhne katastrofální
bouře a převrátí naruby město i život
jeho obyvatel. Je to začátek vlny
„podivna“, která změní tvář celého
světa a promění ho v bojiště nadpřirozených sil.
ISBN 978-80-7432-716-2

SCANLAN, Patricia
S láskou tvá
Z angl. přel. T. Vosecká, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 360 s., váz. 299 Kč
Příběh tří žen: Valerie, která se těší,
až se vymaní z vlivu despotického
otce, ale sotva se postaví na vlastní
nohy, otěhotní a brzy nato zůstane
sama, její dcery Briony, a Tessy,
upjaté a přehnaně starostlivé matky
Valeriina partnera.
ISBN 978-80-7507-589-5

STATOVCI, Pajtim
Moje kočka Jugoslávie
Z ﬁn. přel. J. Hanušová, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 248 s., váz. 298 Kč
Mladý muž, hroznýš a nevypočitatelná kočičí šelma. Jedna rodina, dvě
země a spousta kousků zlomených
srdcí. V 80. letech na jugoslávském
venkově provdají mladičkou muslimskou dívku za mladíka, kterého
sotva zná…
ISBN 978-80-257-1753-0

TAN, Amy
Klub radosti a štěstí
Praha: Motto, 2016, 3. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Celosvětově proslulý román o leckdy
bolestném, často láskyplném, ale
vždy hlubokém poutu mezi matkou
a dcerou.
ISBN 978-80-267-0615-1

TICHÁ, Jindra
Smrt a odpuštění
Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
192 s., váz. 229 Kč
Jedna z nejzdařilejších próz české
autorky, žijící a působící od počátku
70. let v novozélandském Dunedinu.
Jen zčásti autobiograﬁcký příběh je
vystavěný v působivém kontrastu počátku a konce jedné emigrace.
ISBN 978-80-7304-192-2

VONNEGUT, Mark
Jatka číslo 5
Z angl. přel. J. Kořán, Praha: Argo,
2016, 3. vyd., 160 s., váz. 228 Kč
Jedno z nejoriginálnějších protiválečných literárních děl všech dob
vypráví příběh mladého Američana
s německými kořeny, který se za
2. světové války dostal do německého
zajetí a přežil fatální bombardování
Drážďan…
ISBN 978-80-257-1770-7

WURMOVÁ, Monika
Pákistánská princezna
Ze sloven. přel. H. Mojžíšová, Praha:
Brána, 2016, 1. vyd., 304 s., váz.
299 Kč

bibliografie
Strhující příběh krásné Slovenky
Angeliky. Dynamická dívka přijímá
lukrativní nabídku stát se modelkou
v krajině, která jí nahání hrůzu.
Všechno se však zdá být zpočátku
ideální, kdyby ovšem nebyla unesena
neznámým pachatelem.
ISBN 978-80-7243-867-9

ROM ÁNY
PRO ŽE NY
BENKOVÁ, Jana
Pralinky s chilli
Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 249 Kč
Tina Bergerová, majitelka úspěšné
PR agentury, která zastupuje celebrity, usiluje získat mezi své klienty i známého top manažera. Zprvu spolu
bojují jako kočka s myší, Tina pak ale
podlehne jeho šarmu a bláznivě se do
něho zamiluje.
ISBN 978-80-7243-872-3

STALMANN, Franziska
Šampaňské a heřmánkový čaj
Praha: Motto, 2016, 2. vyd., 224 s.,
váz. 229 Kč
Hlavní hrdince Inéz je skoro čtyřicet a její svět se přes noc zhroutil:
manžel, kterému obětovala roky
života i svou kariéru, čeká dítě
s jinou. Bez práce, bez domu a bez
peněz začíná nový život – a najde
i novou lásku.
ISBN 978-80-267-0614-4

ROZH OVO RY
CIHLÁŘOVÁ, Gabriela;
STACH, Daniel
Hyde Park Civilizace
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 160 s., brož. 249 Kč
V knize rozhovorů s hosty Hyde
Parku Civilizace se dozvíte, co
15 z nich dokázalo, s čím si museli poradit, jak zvládli vyhrocené
situace i jaké jsou jejich osobní
příběhy.
ISBN 978-80-7404-197-6

ČEPELKA, Miloň; PALÁN,
Aleš
Nedělňátko aneb s Cimrmanem
v zádech
Praha: Vyšehrad, 2016, Rozhovory,
1. vyd., 240 s., váz. 268 Kč
M. Čepelka (1936) není jen hercem
výrazných komických rolí. Je též
spoluzakladatelem Divadla Járy Cimrmana, autorem několika sbírek povídek a románů s veskrze hororovou
tematikou, a také několika epických
básní o smrti.
ISBN 978-80-7429-683-3

KOUTECKÝ, Josef;
RIEBAUEROVÁ, Martina
Osm múz mého života
Praha: Vyšehrad, 2016, Rozhovory,
1. vyd., 208 s., váz. 268 Kč
Knižní rozhovor, který vznikl po
sérii pravidelných setkání u ranní
kávy s věhlasným profesorem
J. Kouteckým, zakladatelem české
dětské onkologie.
ISBN 978-80-7429-685-7

SCI - FI;
FANTASY
ASHER, Neal
Blábol a jiné příběhy

z n o v i n e k k 13 . 6 . 2 0 16 2 6 9 t i t u l ů
Z angl. přel. M. Hrnčíř, Frenštát
p. R. : Polaris, 2016, 1. vyd., 264 s.,
brož. 289 Kč
Většina autorových příběhů je zasazena do galaktického společenství
budoucnosti nazývaného Řád a v této
sbírce vynalézavých a akcí nabitých
povídek nás zavádí ještě hlouběji do
rozmanitých končin svého úžasného
vesmíru.
ISBN 978-80-7332-238-0

BETTRIDGE, Daniel
Západozemí – Cestovní průvodce po sedmi královstvích
Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
304 s., brož. 299 Kč
Vydejte se do světa G. R. R. Martina
a seriálu Hra o trůny. S tímto průvodcem se v Západozemí neztratíte.
ISBN 978-80-251-4681-1

BORSCH, Frank
Mise SOLU
Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Poté co krizový plán dospěl k naplnění a terminální kolona TRAITOR
upevnila svou vládu nad Mléčnou
dráhou, obrátíme pozornost hned ke
dvěma staronovým známým. Jedním
z nich je dálková kosmická loď SOL.
ISBN 978-80-243-7235-8

CHEVERTON, Mark
Dračí hrozba (Gameknight999
sága 3)
Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 289 Kč
Boj za záchranu Minecraftu vrcholí! Nedobrovolný hrdina Gameknight999 a hrstka jeho přátel
vyvedli armádu NPCéček do serveru
se Zdrojem a stojí před nimi poslední
výzva…
ISBN 978-80-7557-000-0

KREJČÍK, Přemysl
Kybersex
Praha: Epocha, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 179 Kč
Patnáct povídek odehrávajících se
na pozadí alternativní reality, často
s prvky dystopie nebo pseudo-historie, kde hlavní roli hraje jedinec
a jeho boj se zavedenými pořádky…
nebo naopak snaha se přizpůsobit
a zapadnout.
ISBN 978-80-7557-007-9

LOUREIRO, Manel
Apokalypsa Z: Začátek konce
Ze špan. přel. O. Nekola, Praha:
Argo, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 328 Kč
Je konec civilizace. Neexistuje
internet, televize ani mobilní telefony. Nezbývá nic, co by člověku
připomnělo, že je lidským tvorem.
Apokalypsa začala. Teď zbývá jediný
cíl: PŘEŽÍT!
ISBN 978-80-257-1776-9

YEOVIL, Jack
Stříbrné hřeby. Warhammer
Z angl. přel. J. Hořejší, J. Pilch,
Frenštát p. R. : Polaris, 2016, 1. vyd.,
288 s., brož. 289 Kč
Nejproslulejší dramatik a herec
Známého světa Detlef Sierck vyrostl z malého chlapce v postaršího
génia. Žoldnéř Vukotič vyměnil po
mnoha eskapádách dobrodružný
život za oddanou službu baronu
Johannovi…
ISBN 978-80-7332-236-6

SPO LEČE NSK É
ROM ÁNY
ANDREWSOVÁ, Virginia C.
Matné zlato
Z angl. přel. P. Klůfová, Brno: Moba,
2016, Společenský román, 2., zde
1. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
V poslední části slavné románové
ságy se přeneseme na samý počátek dramatických událostí, do
doby mládí Gabrielle Landryové –
matky Paula a dvojčat Ruby
a Gisselle.
ISBN 978-80-243-6983-9

TH R I LLE RY
BERRY, Steve
Hrozba patriotů
Z angl. přel. H. Pernicová, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 495 s., váz.
349 Kč
Co když je výběr daní nelegální, protože nemá dostatečnou oporu v zákonech? Říká se, že v lidském životě
jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. Jak
by ovšem obstálo toto rčení, kdyby
vyšlo najevo, že výběr daní je v USA
nelegální?
ISBN 978-80-7498-124-1

EASTLAND, Sam
Rudá můra
Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 329 Kč
Německá armáda se blíží
k Leningradu a kromě běžného
plenění a rabování odváží nalezená
umělecká díla. Obraz můry nemá
uměleckou ani historickou hodnotu
a přesto se zdá, že je pro Němce
z nějakého důvodu mimořádně
důležitý…
ISBN 978-80-7505-371-8

JACKSON, Lisa
Připravena zemřít
Z angl. přel. J. Volný, Ostrava: Domino, 2016, 1. vyd., 488 s., váz. 349 Kč
Občas nastane situace, kdy máte jen
dvě možnosti: zabít, nebo zemřít. Na
vrahově seznamu je šest osob. Když
si prohlíží jejich fotky, zrychlí se mu
dech. Šest tváří, šest vinných. První
z nich už zemřel, další přijdou brzy
na řadu.
ISBN 978-80-7498-120-3

LUDLUM, Robert
Bourneova totožnost
Z angl. přel. K. Šmejkal, Ostrava:
Domino, 2016, 2. vyd., 640 s.,
brož. 249 Kč
Ten muž má paměť úplně prázdnou.
Ví jen to, že se probral z bezvědomí
v ordinaci lékaře na francouzském
pobřeží, že má tělo proděravělé
kulkami a tvář změněnou plastickou
operací…
ISBN 978-80-7498-146-3

McDERMIDOVÁ, Val
Střepiny ticha
Z angl. přel. R. Damová,
Praha: BB/art, 2016, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Tvůrce psychologických proﬁlů Tony
Hill dokáže číst vzorce lidského
chování a dekódovat jeho záhady.
Když narazí na sérii sebevražd žen,
na netu pronásledovaných zvrácenými predátory, začne tušit, že jde
o větší a děsivější tragédie, než by
se zdálo.
ISBN 978-80-7507-585-7
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NEMEC, David
Zajatec představ
Praha: Akropolis, 2016, 1. vyd.,
272 s., váz. 329 Kč
Milostný, detektivní i erotický thriller
začíná tam, kde řada podobných
knih končí – ve vězení. Právě tam
se antihrdina Paul Raber setkává
se svou femme fatale – krásnou,
tajemnou, ale i poněkud psychicky
vyšinutou básnířkou Seenou Schainovou.
ISBN 978-80-7470-120-7

V ZPOM Í N K Y
NEDUHA, Jaroslav J.
Životaběh
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 350 Kč
O svém kostrbatém životě a lidech
zajímavých i zlých vypráví výtvarník,
textař, enfant terrible českého folku,
písničkář i rocker, zakladatel a dosud
frontman kapely Extempore.
ISBN 978-80-7262-764-6

REBMANN, Hellevi
Kein Tag ohne Wetter / Ani den
bez počasí
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 360 s., brož.
Včerejšek 90. let viděný očima Finky,
která v Olomouci, na Moravě, na
několik let zdomácněla. Většinu vzpomínek provází jemný humor, některé
se pomalu ztrácejí v mlze, jen jedno
je jisté: Ani den bez počasí!
ISBN 978-80-244-4641-7

VEIT, Vladimír
Ještě to neskončilo. Ze života
jednoho českého písničkáře
Praha: Galén, 2016, 1. vyd., 276 s.,
brož. 350 Kč
V. Veit ve své knize s výstižným
podtitulem nabízí koláž svých
písňových textů a vzpomínek na
dětství, mládí a vlastní písničkářské
začátky.
ISBN 978-80-7492-242-8

WESTE R NY
KIRBY, John
Powder river
Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Keno Stewart zastřelil dva muže, kteří na něho číhali na jeho pozemcích
v Black Hills a kteří překročili neviditelnou linii, jíž se říkalo hranice smrti.
Za touto hranicí neměl žádný běloch
co pohledávat…
ISBN 978-80-243-7244-0

KIRBY, John
Supi v Lovelocku
Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Čtyři muži se vydali hledat pohřešovaného zlatokopa, muži, kteří už
ani nemohli být rozdílnější: Elegantní
detektiv společnosti Pinkerton Max
Quitman, věčně opilý a mazaný
indián Krvavý nůž, chladnokrevný
pistolník McAlester a lovec lidí Pinky
Brown.
ISBN 978-80-243-7255-6

LANE, Lex
Smělý Bronco
Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč

Pinto Jackson byl pistolník, známý,
obávaný, chladnokrevný a nemilosrdný. Byl to nájemný střelec
a neptal se, kdo je jeho oběť a proč
musí zemřít. Byl znám tím, že není
vybíravý. Také tentokrát souhlasil
bez váhání…
ISBN 978-80-243-7246-4

MORRIS, Jack
Vlk z pohraničí
Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Tři texasští rančeři na nebezpečné
stezce: Mike Horn, Tom Deans
a Twen Daniel. Zarputile štvali
obávaného vůdce desperátů. Jeho
stopy vedly Arizonou, Novým Mexikem a Texasem. Stále se mu dařilo
jim unikat…
ISBN 978-80-243-7237-2

SCOTT, William
Smrt přítele
Z něm. přel. H. Sklenářová, Brno:
Moba, 2016, Rodokaps, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Přísahal jsem pomstu. Kdybych mohl
dokázat, že má Jack Bannister na svědomí nakladatele Jonathana Kirbyho,
pronásledoval bych ho třeba i na
severní pól…
ISBN 978-80-243-7251-8

SCOTT, William
Zákon vítězí
Z něm. přel. H. Sklenářová, Brno:
Moba, 2016, Rodokaps, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Warren McReilly, tyran, který se s pomocí smečky pistolníků vyšvihl na
krále města, byl mrtev. Pistolníci, kteří drželi Dalhart pod krkem, zmizeli.
Ale na chaotickém stavu města se to
příliš neprojevilo…
ISBN 978-80-243-7239-6

UNGER, G. F.
Andělé smrti
Z něm. přel. M. Veselý, Brno: Moba,
2016, G. F. Unger – nejlepší westerny,
2. vyd., 80 s., brož.
Sumtonovi putují se svými dvojčaty,
krásnými mladými dívkami, na zlatonosná naleziště. Potřebují peníze,
a tak Jack Sumton, bývalý boxer, ještě
jednou zkusí štěstí v ringu. Zápas vyhraje, i když ho tvrdý souboj málem
stojí život.
ISBN 978-80-243-7256-3

UNGER, G. F.
Daleká cesta krytých vozů
Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Bylo to v květnu 1867, když jsem
začal hledat své bratry. V září jsem
pak slyšel v El Pasu, že se před několika dny vrátili z Mexika a ubytovali
se na delší dobu v hotýlku Maggi
Personové. Měl tenkrát náramnou
pověst…
ISBN 978-80-243-7243-3

UNGER, G. F.
Drsňáci
Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Doufám, že se žádný z divokých
chlapů v tomhle městě nedozví, že
přijel Rannagan, Red Jim Rannagan. Protože kdyby se to dozvěděl
někdo z těch bláznivých chlapů,
kteří jsou úplně posedlí po slávě,
pak…
ISBN 978-80-243-7254-9

bibliografie
UNGER, G. F
Krvavá pastvina

NEFF, Ondřej
Tajemství pěti světadílů – box

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Pro lidi Trucka Haggertyho to nebylo
nic těžkého. Zvládli to během týdne.
Jenže potok už teď netekl napříč
kopcem a naší krásnou pastvinou.
Uhýbal nyní na východ a vyplňoval
rozlehlou kotlinu na pozemku Trucka
Haggertyho…
ISBN 978-80-243-7240-2

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 888 s.,
899 Kč
Všichni hrdinové Julese Verna
pohromadě v trilogii O. Neﬀa!
Vzduchem, mořskými hlubinami
i rozžhaveným peklem podzemních
propastí procházejí hrdinové třísvazkového cyklu.
ISBN 978-80-00-04327-2

UNGER, G. F.
Zuřivá horda
Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Když se přiblížila ta horda jezdců,
celá rodina zkoprněla. Nebezpečí
vycítil dokonce i desetiletý Jorge.
Z těch jezdců vyzařovalo něco, co
jindy necítil. Henry Fisher, Jorgeho
otec, měl zatím vždycky pro strach
uděláno…
ISBN 978-80-243-7249-5

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Angry Birds ve ﬁlmu
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 199 Kč
Pro šťastné ptáky na Ptačím ostrově
je celý život jedna velká pohoda na
pláži. Pracují, hrají si a vychovávají svá ptáčata, aniž by se starali
o okolní svět.
ISBN 978-80-264-1083-6

DRIJVEROVÁ, Martina
Duchové na mé lodi
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 249 Kč
Napínavé dobrodružství námořníků
u severního pólu. Vyřeší všechny záhady? Jsou tady. Slyším je! Chodí po
palubě, naříkají. Duchové. Duchové
jsou na mé lodi! Říkal jsem Margaret,
že má na vyvolávání duchů zapomenout…
ISBN 978-80-00-04315-9

GREENOVÁ, D. L.
Kája, super frája – Bratránek za
všechny peníze
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 169 Kč
Další bláznivé dobrodružství nezaměnitelného Káji, super fráji.
ISBN 978-80-264-1086-7

HRNČÍŘ, Svatopluk
Karavana bratranců
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 152 s.,
váz. 199 Kč
Letní dobrodružný příběh dvou bratranců. Zbrklý Kuba a uvážlivý Vráťa
se vydávají na prázdninový výlet na
kolech za dědečkem do Jizerských hor,
kraje sklářů. Poprvé sami, bez rodičů!
ISBN 978-80-00-04319-7

LEGO® NEXO KNIGHTS™
Hrdinové nikdy neodpočívají
Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
64 s., váz. 269 Kč
Knihy jsou super. Pokud to teda není
ďábelská Kniha příšer, která plodí děsivá monstra, jež mají za úkol vydrancovat království Knighton! Zastavit
je dokážou pouze udatní hrdinové
NEXO KNIGHTS™.
ISBN 978-80-251-4679-8

PEROUTKOVÁ, Ivana
Anička na řece
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 120 s.,
váz. 189 Kč
Anička a její kamarádky prožijí
nezapomenutelné léto na vodě!
Devátý díl úspěšné série. Je
začátek prázdnin a Anička si
s kamarádkami povídá, kam v létě
pojedou. Dita se chystá s tetou
a strýčkem na loď…
ISBN 978-80-00-04314-2

ŽIŽKOVÁ, Helena
Já nikdy nelžu
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 56 s.,
váz. 189 Kč
Prožijte léto snů s Barčou! Holkou,
která miluje dobrodružství! Barča
má věčně rozježené vlasy, nemá ráda
sukně, leze odvážně po stromech. Má
jedinou kamarádku, Elvíru, která ale
je – neskutečná.
ISBN 978-80-00-04316-6

KOM I K SY
PROKŮPEK, Tomáš
Za pokladem a jiné komiksy
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 64 s.,
váz. 269 Kč
Veselé a zábavné komiksy pro
čtenáře i nečtenáře. Kniha přináší veselé komiksy o opičáku
Gogovi a slůněti Šišíkovi, vtipné
příhody vodníka Šplouchala
a draka Bouráka, dobrodružství Bugr Billa na Divokém
západě aj.
ISBN 978-80-00-04324-1

LE PO R E L A
STACHO, Miro
Nákladní auta
Brno: CPress, 2016, 1. vyd.,
12 s., 79 Kč
Poznejte nejrůznější druhy nákladních automobilů na našich silnicích. Vydejte se s naším leporelem po
silnici a poznejte, jak vypadá stavební
rypadlo, tahač přívěsů, autojeřáb,
cisterna ad.
ISBN 978-80-264-1089-8

OM ALOVÁN K Y
Angry Birds ve ﬁlmu – Aktivity
s omalovánkami
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 24 s.,
brož. 139 Kč
Malování, fakta a zábava! Ponoř se
do světa Angry Birds a užij si zábavu
s Ruďákem, Žluťasem, Bombasem
a se všemi dalšími!
ISBN 978-80-264-1084-3

PO HÁDK Y
FELDEK, Ľubomír
Pohádky
Ilustr. A. Brunovský. Ze sloven. přel.
J. Štroblová, Z. K. Slabý, Praha:
Columbus, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 499 Kč

z n o v i n e k k 13 . 6 . 2 0 16 2 6 9 t i t u l ů
Tři pohádkové knihy v jedné vycházejí k významnému životnímu jubileu
slovenského autora.
ISBN 978-80-7249-313-5

LEBEDA, Jan
Medovníček a Medulka
Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána,
2016, 1. vyd., 144 s., váz. 299 Kč
Nové pohádky o oblíbeném skřítku
Medovníčkovi, který opět zažívá ve
svém lese spoustu příhod s včelkami,
ptáčky i zvířátky.
ISBN 978-80-7243-875-4

VÁCHOVÁ, Šárka
Tajemství srdce
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 112 s., váz. 299 Kč
Byla nebyla dvě království. Jedno,
laskavého a spravedlivého krále Slavomíra a to druhé, zlého
a zpupného krále Murdychora, který
pomocí zlých čar a kouzel napadl
a zničil mírumilovné království svého
souseda…
ISBN 978-80-7404-181-5

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
CHAJDA, Radek;
TESLÍKOVÁ, Kamila
Úžasný svět techniky U6. Jak
funguje svět
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 120 s., váz. 249 Kč
Oblíbená televizní soutěž plná
pokusů a zážitků, ve které si soutěžící
vyzkouší fyzikální zákony na vlastní
kůži, je tu opět pro vás i na knižních
stránkách!
ISBN 978-80-7448-055-3

PRO D Ě TI
BRAUNOVÁ, Petra
Johana s dlouhýma nohama
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 179 Kč
Všechno je lepší se správným
kamarádem! Postavit se trápení
nebo posměváčkům s ním může
být sranda… Co všechno se dá
zažít během jednoho deštivého
letního dne? I nečekané dobrodružství!
ISBN 978-80-00-04317-3

BŘEZINOVÁ, Ivona
Vítej, Karle!
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 249 Kč
Kamarádi Míra a Dany potkají záhadného kluka. Kdo to je? No přece
malý Karel IV. Jednoho pátečního
odpoledne kamarádi Míra a Dany
hrají jako obvykle na plácku fotbal.
Vtom se jim míč zakutálí do rohu za
kontejnery…
ISBN 978-80-00-04323-4

HOLANOVÁ, Pavla
Klub Amazonek
Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
80 s., brož. 80 Kč
Kniha líčí prázdniny tří nerozlučných
kamarádek. Společně založí klub
a získají vlastní klubovnu. Organizují
výlety, vydělávají peníze, dokonce si
uspořádají letní tábor. Určeno dětem
od 6 do 14 let, ale pobaví se i dospělí.
ISBN 978-80-88104-10-0

JIRÁŇ, Jan; WU ČCHENG -EN
Opičí král
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Ilustr. Z. Sklenář, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 208 s., brož. 699 Kč
Opičí král, rošťák s neobvyklým
půvabem a citem pro vylomeniny, je
v Číně hrdinou nejen dětí, ale i dospělých již po více než 5 staletí. Jeho
triky, krkolomné hrdinské kousky,
dokonce i kousky nehrdinské jsou
nadčasové.
ISBN 978-80-00-04326-5

RESCHOVÁ, Stanislava
Rána pana Půlpána
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 229 Kč
Magnet na nehody? Nešika? Nikdy
s ním ale není nuda! Každý den
jde pan Půlpán ven. Kam však
vstoupí, na co sáhne, kde s radostí
pomůže, tam nastane pohroma.
A to hned po ránu! Tenhle pán
je totiž pěkný popleta, a navíc ví
všechno nejlíp.
ISBN 978-80-00-04321-0

ŠENKOVÁ, Svatava;
VORÁČOVÁ, Yvetta
Jogínci
Praha: Česká televize – Edice ČT,
2016, 1. vyd., 96 s., brož. 149 Kč
Není cvičení jako cvičení – zkuste
s námi kouzelnou jógu! Jogínci vás
zvou na parádní výpravu do světa
kouzelné jógy. Budete se proměňovat ve zvířátka, rostliny i věci,
ale naučíte se také lépe poznávat
svoje tělo.
ISBN 978-80-7448-056-0

WEINBERGER, Jiří
Učíme děti myslet a mluvit
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 104 s.,
brož. 269 Kč
Staň se básníkem! Vymysli jedinečné
básničky a říkanky! Kniha obsahuje
101 básniček. Žádná z nich není
uzavřená konzerva, všechny přetékají
do okolního světa a okolní svět se
vlévá do nich.
ISBN 978-80-266-0973-5

ŽÁČEK, Jiří
Hádanky a luštěniny do školy
a na prázdniny
Ilustr. J. Vacková, Praha: Šulc – Švarc,
2016, 1. vyd., 80 s., váz. 260 Kč
Zbrusu nová kniha Žáčkových hádanek,
hlavolamů, vtipných rébusů, hříček se
slovy a různých zábavných luštěnin
s neposednými barevnými ilustracemi
J. Vackové.
ISBN 978-80-7244-396-3

PRO D ÍVK Y
CHAPMANOVÁ, Linda
Přátelství plné koláčů: Špetka
tajemství
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 176 s.,
váz. 199 Kč
Pekárna Cukr a koření má otevřeno
pouhých deset dní, ale daří se jí skvěle!
To samé se bohužel nedá říct o Mie,
nejlepší kamarádce malé Hannah, která
už se sice přestala bát lidí, ale teď se zase
snaží zapadnout mezi ostatní až příliš…
ISBN 978-80-00-04325-8

WHITEHORNOVÁ, Harriet
Violka a perla orientu
Z angl. přel. V. Matysová,
Praha: BB/art, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Violka žije s kocourem Pudinkem
a rodiči ve velmi stylovém bytě, za
nímž se nachází rozlehlá zahrada.
Když se do sousedství přistěhují hra-

bě a hraběnka z Klamanic, Violka má
neodbytný pocit, že je na nich něco
podivného…
ISBN 978-80-7507-586-4

PRO K LUK Y
LAMPARD, Frank
Frankův kouzelný fotbal 9 –
Frankie v New Yorku
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 189 Kč
Frankie a jeho tým milují fotbal. Na
něj si vždy najdou čas. A nyní, když
mají kouzelný fotbalový míč, mohou
hrát proti týmům, které si předtím
neuměli ani představit!
ISBN 978-80-264-1088-1

PRO
PŘ E DŠKO L ÁK Y
ŠAROCHOVÁ, Pavla; TRUHLÁŘOVÁ, Jana; PŘENOSILOVÁ, Radana
Prázdninové putování
Plzeň: Fraus, 2016, 1. vyd., 24 s.,
brož. 89 Kč
Procvičovací sešit nabízí spoustu
zážitků a překvapení, ale hlavně
procvičuje vše podstatné, co by měl
umět budoucí prvňáček.
ISBN 978-80-7489-315-5

PŘ Í B Ě HY
BARNETT, Mac; JOHN, Jory
Děsná dvojka má namále
Ilustr. K. Cornell. Z angl. přel.
L. Křesťanová, Praha: Mladá fronta,
2016, 1. vyd., 224 s., váz. 259 Kč
Každý zvlášť byli Miles a Niles
v provádění fórků skutečné
jedničky. Ale teď, když se spojili
a vytvořili tým s názvem Děsná
dvojka, jsou nepřekonatelní.
I když… Brzy budou muset
prokázat, že se hned tak něčeho
nezaleknou.
ISBN 978-80-204-3895-9

BŘEZINOVÁ, Ivona
Řvi potichu, brácho
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 208 s.,
váz. 199 Kč
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má
svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou barvu a kde
jsou krajíce chleba kulaté. Se světem,
v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm…
ISBN 978-80-00-04322-7

JURÁČKOVÁ, Lenka
Kam zmizela Anička
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Třináctiletý Adam pomáhá tátovi
s úklidem v domě, který rodina nedávno koupila. Dům je starý a bude
potřebovat mnoho oprav, má však
v sobě něco nezvykle tajemného…
ISBN 978-80-00-04318-0

KINNEY, Jeff
Deník malého poseroutky 10 –
Staré dobré časy
Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 229 Kč
Zvládne Greg žít bez elektřiny? Možná
je to fakt velké sousto i pro něj… Za
starých časů se žilo líp. Nebo ne?
Tohle je otázka, kterou si Greg Heﬄey
klade, když se jeho město rozhodne
dobrovolně odpojit od elektřiny.
ISBN 978-80-7544-119-5

bibliografie
ČELECHOVSKÝ, Alois
Obecná fyziologie I – Chemické
a buněčné základy

SCI - FI;
FANTASY
FIŠEROVÁ, Ilona
Poselství blíženců
Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 229 Kč
Co je to Necronomicon? Tajemná
kniha plná čarodějných praktik. Podaří se sedmákům Míše a Lukášovi
knihu najít? Na světě existuje mnoho
tajemných a záhadných knih, u nichž
nikdo neví, kde se vzaly a proč
vlastně vznikly…
ISBN 978-80-00-04320-3

LEGO® Star Wars – Vyber si
svou stranu. Kniha kreativních
aktivit
Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
96 s., brož. 249 Kč
Kniha plná kreativního malování. Podílej se na tvoření světa Star Wars©,
domalovávej, dokresluj, vybarvuj
a bav se!
ISBN 978-80-251-4654-5

hudebniny
VIČAR, Jan
Dětské sbory (1965–2015)
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 314 s., brož.
Sborník skladatele a muzikologa je bilancí autorovy dosavadní tvorby pro dětská
sborová tělesa. Celkových 85 skladeb
či úprav bylo zkomponováno buď na
lidovou poezii, nebo na verše J. Žáčka
a jiných českých básníků a textařů.
ISBN 978-80-244-4858-9

vysokoškolská
skripta; učebnice
E KO N OM I E
HOBZA, Vladimír
Manažerská ekonomika
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 98 s., brož.
Skripta navazují na Základy manažerské ekonomiky (2004). Jejich vydání
je reakcí na pokračující změny
v ekonomickém chápání efektivnosti
podnikových činností, změny v požadavcích na vrcholové manažery.
ISBN 978-80-244-4890-9

F Y Z IO LO G I E
FELLNEROVÁ, Ivana;
HLAVÁČEK, Lukáš;

z n o v i n e k k 13 . 6 . 2 0 16 2 6 9 t i t u l ů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 144 s., brož.
Výukový text je koncipován tak, aby
měl široké využití napříč studijními
obory i ročníky. Je určen pro studenty
různých biologických oborů na PřF,
LF, PdF, FZV i FTK.
ISBN 978-80-244-4014-9

G EO G R AFI E
FŇUKAL, Miloš
Rozvojová geograﬁe Latinské
Ameriky
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 120 s., brož.
Autor pracuje jako odborný
asistent na Katedře geografie
Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, kde vyučuje politickou
geografii, konfliktní regiony světa,
regionální geografii Ameriky
a Austrálie ad.
ISBN 978-80-244-4741-4

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
BAUEROVÁ, Helena
Texty ke studiu staroslověnštiny
se slovníčkem
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 6. vyd., 120 s., brož.
Soubor staroslověnských textů
slouží studentům bohemistiky ke všestranným jazykovým rozborům.
ISBN 978-80-244-4914-2

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
KLČOVÁ, Renata
Einführung in die deutsche
Rechtssprache. Heft 2
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 82 s., brož.
Pokračování učebního materiálu,
2. díl úvodu do německé právní
terminologie s dovětkem Heft 2 ve
formě pracovního sešitu.
ISBN 978-80-244-4897-8

KURUCOVÁ, Zuzana;
DEMOVIČOVÁ, Andrea
English for Law Students – Reader with Exercises
Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 1. vyd., 238 s.,
váz. 290 Kč
Odborná jazyková učebnice.
ISBN 978-80-7380-588-3

O BCH O D

SBO R N Í K Y

TECH N O LOG I E

STEHLÍK, Václav
Handbook on EU Internal Market

17. Vejdovského olomoucký
vědecký den. Abstrakta

BUČEK, Robert
Technologie keramické výroby

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 2. vyd., 158 s., brož.
Praktická publikace o vnitřím obchodě v EU. V angličtině.
ISBN 978-80-244-4898-5

Edit. J. Řehák, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 64 s., brož.
Neprodejná publikace.
ISBN 978-80-244-4918-0

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 120 s., CD
Neprodejné CD z projektu.
ISBN 978-80-244-4757-5

43. ročník MO na středních
školách

TE LE VIZE

Edit. K. Horák, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 102 s.,
brož.
Matematický sborník s úlohami
a jejich řešení.
ISBN 978-80-244-4922-7

JEDLIČKOVÁ, Jana
Boření mýtů: k současné neheteronormativní televizní seriálové
produkci

PE DAGOG I K A;
D I DAK TI K A
KOPEČEK, Pavel;
KRÁKORA, Pavel;
CINGELOVÁ, Gabriela
Didaktika a metodika výuky
společenskovědních oborů
a dějepisu pro začínající
akademické pracovníky
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 80 s., brož.
Studijní opora je určena především
začínajícím akademickým pracovníkům působícím v oblasti společenských věd a dějepisu.
ISBN 978-80-244-4779-7

ŠOBÁŇOVÁ, Petra
Metodický materiál k pedagogické praxi ve výtvarné výchově
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 80 s., CD
CD z projektu. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4756-8

PR ÁVO

Bezpečnostní politika a její
aplikace na VŠ. Sborník příspěvků ke konferenci
Edit. J. Rychlík, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2016, 1. vyd., 122 s., brož.
Sborník příspěvků ke konferenci
Bezpečnostní politika a její aplikace
na VŠ.
ISBN 978-80-261-0625-8

MAIEROVÁ, Eva; VIKTOROVÁ, Lucie; DOLEJŠ,
Martin a kol.
PhD existence
„Výzkum + /vs./ – praxe“
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 90 s., brož.
Sborník. Neprodejná publikace.
ISBN 978-80-244-4899-2

Mathematical Duel ’16

JANKUV, Juraj a kol.
Medzinárodné právo verejné –
Druhá časť
Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 1. vyd., 464 s.,
váz. 490 Kč
Cílem učebnice je popis a analýza
nejdůležitějších odvětví mezinárodního práva veřejného v návaznosti na
nejaktuálnější vědeckou a odbornou
agendu v dané oblasti. Ve slovenštině.
ISBN 978-80-7380-597-5

ZUKLÍNOVÁ, Michaela; DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří a kol.
Občanské právo hmotné 2. Díl
druhý: Rodinné právo
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 196 s., váz. 295 Kč
Druhý svazek učebnice občanského
práva hmotného je věnován nové
úpravě rodinného práva obsažené
v občanském zákoníku z roku 2012.
Zahrnuje také problematiku náhradní
péče o dítě, registrovaného partnerství a nestatusového soužití osob.
ISBN 978-80-7478-937-3

Edit. J. Švrček, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 36 s., brož.
Pravidelný matematický sborník.
ISBN 978-80-244-4926-5

Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti
a výzvy
Edit. M. Hutyrová, Olomouc:
Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd.,
252 s., brož.
Výběr perspektivních příspěvků prezentujících různé pohledy
a perspektivy speciálněpedagogického působení, a to jak v teorii,
tak v praxi.
ISBN 978-80-244-4907-4

Trendy v jazykovém vzdělávání
v terciární sféře v jazykových
centrech na FF v ČR a SR II –
testování a měření jazykových
kompetencí
Edit. J. Nový, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 110 s., CD
Sborník z koference. Neprodejný.
ISBN 978-80-244-4917-3

Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 100 s., brož.
Publikace se zaměřuje na seriály, které způsobem práce
s minoritními identitami narušují
společenské normy a které se vymykají i úzu produkce televizních
pořadů.
ISBN 978-80-244-4631-8

ZDRAVOTNICTVÍ
VÉVODOVÁ, Šárka;
IVANOVÁ, Kateřina
Základy metodologie výzkumu
pro nelékařské zdravotnické
profese
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 214 s., brož.
Učebnice je systematickým
a komplexním přehledem metodologie výzkumu pro nelékařské
zdravotnické profese, je využitelná
pro všechny zdravotnické obory.
ISBN 978-80-244-4770-4

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.

JÍDLO JAKO DOKONALÝ POHON
encí, přes vzorové jídelníčky a rady pro změnu návyků, aby se konečně dostala k receptům. Přehledné a snadno pochopitelné předpisy jsou navíc rozdělené do několika kapitol. Připravte si vydatné ovocné a zeleninové nápoje, zdravé snídaně či lahodné granoly.
Překvapte hosty na večírku domácími krekry, skvělým humusem, ořechovým sýrem či
praženou cizrnou. Potřebujete energii na celý den? Zobněte si ráno energetickou kuličku
nebo tyčinku. Na závěr každé správné hostiny patří dezert a autorka tedy nezapomněla
ani na ně. Zahoďte předsudky a pusťte do své kuchyně svěží vítr zdravého a zábavného
vaření. Díky lákavým fotograﬁím se vám už při čtení začnou sbíhat sliny. Kuchařka Whole
food: Energie pro zdravý životní styl, vydaná nakladatelstvím Metafora (přeložila Eva Fuková), vám rozšíří obzory a uspokojí i ty nejmlsnější jazýčky.
(HH)

Snídaně, svačina či rychlá večeře, která zasytí, zachutná a zároveň na celé hodiny dobije energií. Dobroty, které můžete
mlsat bez obav z nemocí či obezity. Zázrak? Ne, jen kuchařka
Whole food: Energie pro zdravý životní styl. Autorka knihy
Elise Muselesová pracovala jako právnička, honila se, odbývala jídlo, až jí došlo, že nemá energii, neustále je hladová,
podrážděná a bez nálady. Rozhodla se tedy změnit svůj životní styl a především způsob
stravování. Nyní se o nabyté zkušenosti dělí s ostatními a své nejlepší recepty vložila do
kuchařky Whole food: Energie pro zdravý životní styl. Aby dokázala, že vaření ze zdravých
a co nejméně upravených potravin nemusí být nudné a fádní, vyvrací ve své knize nejprve
nejvžitější mýty o zdravých potravinách. Pokračuje přehledem nejpotřebnějších ingredi21
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1040 stran
959 Kč
váz. se stužkou obj. kód 2595

760 stran
brožovaná

499 Kč
obj. kód 2583

208 stran
brožovaná

289 Kč
obj. kód 5658

808 stran
brožovaná

669 Kč
obj. kód 5675

352 stran
brožovaná

449 Kč
obj. kód 5644

584 stran
brožovaná

559 Kč
obj. kód 5676

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

336 stran
brožovaná

184 stran
brožovaná

432 stran
brožovaná

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

429 Kč
obj. kód 2593

299 Kč
obj. kód 5653

489 Kč
obj. kód 5648

N O V I N K Y Z N A K L A DAT E L S T V Í P R AG M A

Bill Bryson
NOVÁ CESTA PO MALÉM OSTROVĚ
Znovuobjevení Velké Británie

Roger Martin
VZPOUZEJÍCÍ SE A INTEGRUJÍCÍ
MYSL

Bill Bryson, jemuž se Británie stala adoptivním
domovem, se vydává na putování tímto ostrovem
a objevuje podivuhodně nádhernou, skvostně
neobvyklou a roztomile jedinečnou zemi, která
ho nepřestává překvapovat. Opět píše o nejlegračnějších a nejpodivnějších záležitostech a neomylně vybírá vše idiotské, milé, směšné a skandální,
díky čemuž se čtenáři dostává bystrého a citlivého
pohledu na dnešní Británii.

Jaký je rozdíl mezi geniálním a konvenčním lídrem? V této psychologicky pronikavé knize Roger
Martin vysvětluje, že geniální lídři jsou vybaveni
integrujícím myšlením – tedy schopností v mysli
zároveň pracovat se dvěma protichůdnými nápady a sloučit je tak, že mají jeden pro druhý pozitivní přínos. Můžeme se propracovat k vytváření
inovativních řešení a k odolávání ulpívání na nejlepší dostupné volbě. Tato kniha nám ukáže jak.

W. Ben Hunt
JAK POSTAVIT A VYBAVIT SRUB
Existuje mnoho knih o stavbě srubů, avšak ta od
W. Ben Hunta je jedinou, která vám ukáže, jak srub
starých osadníků i jeho vybavení jednoduchým a
přírodním způsobem postavit a vyrobit pouze s
využitím ručních nástrojů a stromů v okolí. Naši
předkové používali klády a ruční nástroje k výrobě
trvanlivých, suchých a bezpečí poskytujících přístřešků a uměli vyrábět židle, stoly a postele ze štípaných klád, větví a kmínků. Nyní máte možnost
naučit se tyto postupy i vy!

Nakladatelství PRAGMA, V Hodkovičkách 2/20, 147 00 Praha 4
tel. 603 205 099, 241 768 565, pragma@pragma.cz, www.pragma.cz

N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
BARONKA BLIXENOVÁ

VELKÉ KRIMINÁLNÍ PŘÍPADY

STAŘEC NA ČEKANÉ

3× C.K. POLICEJNÍ KOMISAŘ
POBUDA

Dominique de Saint Pern

Jiří Plachý a Ivo Pejčoch

Miloš Hoznauer a Jaroslav Kučera

Román o ženě, která prožila románový
život. Příběh vášnivé svobodomyslné ženy,
jejíž jméno zná díky ﬁlmu Vzpomínky na
Afriku celý svět. Karen Blixenová... baronka,
podivuhodná žena, paní africké farmy,
mondénní hostitelka, vypravěčka pohádek,
žhavá milenka, divoká,
nespoutaná duše, záhadný autor podivuhodných příběhů...
Tímhle vším byla.

Období první československé republiky
(1918–1938) z pohledu kriminální činnosti
a práce vyšetřovatelů nebylo jen érou ze
slavného televizního seriálu známého rady
Vacátka a jeho „hříšných lidí“ ani aférou týkající se nikdy nevyřešeného případu vraždy
Otýlie Vranské. V této
době bylo vyneseno více
než čtyři sta nejvyšších
trestů.. Stranou zájmu
autorů ale nezůstaly
ani případy s politickým
podtextem, charakteristické především pro
třicátá léta.

Druhé rozšířené vydání. Stárnutí a stáří
je dvojího druhu. Duševní a fyzické. Oba
tyto pochody mohou probíhat nezávisle na
sobě. Fyzickému stárnutí zabránit nelze.
Probíhá s časem, někdy rychleji, někdy
pomaleji.. Duševní stárnutí se v určitém
punktu někdy zastaví. To je případ Miloše
Hoznauera. Tělo stárlo, ale jeho duch se
v tomto těle usadil
době, kdy jako zralý
muž získal humorný
nadhled nad děním
kolem sebe i nad
sebou samým.
A už tak zůstal.

Jiří Slavíček

Metafora, 299 Kč

Academia, 265 Kč

Jakura, 300 Kč

Isla nakladatelství, 279 Kč

JEŠTĚ NEŽ UMŘU

FAKTOR CHURCHILL

PRAHA VÁCLAVA HAVLA

C. k. policejní komisař F. X. POBUDA
sedmého pražského obvodu Holešovice
bdí nad pořádkem a klidem ve své čtvrti.
Rodnou čtvrť nezapře, i když musí mnohdy
bojovat s rakousko-uherskou byrokracií.
Je povinován svému
císaři Františku Josefu I.,
kterého ctí. V jeho čtvrti
se staly hned tři hrdelní
zločiny. Policejní komisař
Pobuda dokázal všechny
tři případy objasnit,
pachatele zatknout
a usvědčit.

ANTHROPOID

Jenny Downhamová

Boris Johnson

Zdeněk Lukeš

Jiří Padevět a Pavel Šmejkal

Šestnáctiletá Tessa má stejné pocity,
touhy a plány jako její vrstevníci. Na jejich
uskutečnění má ovšem podstatně méně
času. Trpí leukémií v pokročilém stadiu
a v takovém rozsahu, že není možná žádná
další léčba. Tessa se smiřuje s neodvratným
osudem svérázným
způsobem: sepíše si
seznam věcí, které by
ještě chtěla stihnout,
dokázat, zažít, a pokud
jí zdravotní stav dovolí,
-pustí se bezhlavě do
jejich plnění...

Podobizna premiéra, který nebojácně vedl
svůj národ do boje, přestože nenáviděl
válku a pohrdal politiky postrádajícími zkušenost s jejími hrůzami; muže potýkajícího
se s depresemi a šišláním, který se přesto
vypracoval na jednoho z největších řečníků
všech dob; politika
a především neohroženého, odhodlaného velikána, jehož existence je
nejlepším argumentem
proti názoru, že sebevětší osobnost nemůže
zvrátit běh dějin.

Průvodce představí na snímcích Pavla Hrocha a dalších fotografů budovy vytvořené
jeho dědečkem a otcem, jako byl palác Lucerna nebo barrandovské stavby, dále místa
spojená s Havlovým dětstvím a mládím,
érou úspěšného dramatika i s disidentským
obdobím. V letech,
kdy byl Václav Havel
prezidentem, osobitě
přispěl k vlídnější tváři
areálu Pražského hradu
a nechybějí ani místa
spojená s posledními
léty jeho života.

Kniha provede zájemce po místech spojených s aktivitou výsadku Anthropoid, jehož
příslušníci uskutečnili útok na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.
Navštívíme místo seskoku, byty podporovatelů parašutistů i místo samotného útoku.
V závěru knihy navštívíme jedno z nejpamátnějších míst moderní
české historie, pravoslavný chrám v Resslově
ulici, místo posledního
odporu parašutistů.

Eroika, 277 Kč

Kniha Zlín, 469 Kč

Knihovna
Václava Havla, 329 Kč

Academia, 295 Kč

Vybírejte z více než 40 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY
v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 23. 5. až 29. 5. 2016

beletrie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Radka Třeštíková Bábovky Motto
Vlastimil Vondruška Husitská epopej IV. MOBA
Robert Galbraith Ve službách zla Plus
Miloš Hoznauer, Jaroslav Kučera Stařec na čekané Jakura
Aňa Geislerová P.S. Ikar – Euromedia Group
Felix Francis Vyděrač Knižní klub – Euromedia Group
Jojo Moyesová Jeden plus jedna Ikar – Euromedia Group
Paula Hawkins Dívka ve vlaku Ikar – Euromedia Group
Marie Doležalová Kafe a cigárko Domino
Evžen Boček Poslední aristokratka Druhé město

populárně naučná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
Josef Fryš Příbram v proměnách času Starý most
Roman Vaněk Snadno & rychle 2 Prakul Production
Marie Kondo Zázračný úklid Knižní klub – Euromedia Group
Pavel Šmejkal, Jiří Padevět Anthropoid Academia
J. Maršál, M. Podhorský, I. Toušlová Toulavá kamera 22 Freytag & Berndt
David Michie Dalajlamova kočka a síla meditace Synergie Publishing
Marek Herman Najděte si svého marťana Hanex
Břetislav Nakládal Vzpomínky na protektorát Poznání

pro děti a mládež
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 10 – Staré dobré časy CooBoo
Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
Lenka Pecharová Po stopách Karla IV. Portál
Já, JůTuber 2 CooBoo
Bohumil Matějovský O ježkovi, který se ztratil Akcent
Ivana Peroutková Anička na řece Albatros
Jiří Žáček Ezopovy bajky Slovart
Miloš Kratochvíl Modrý poťouch Triton
Renáta Fučíková Karel IV. – ilustrovaný život a doba Práh
Tomáš Němeček Karel IV. očima opata Neplacha a rytíře Smila Mladá fronta

Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E-KNIHY
Květen 2016 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, alza.cz)
1. Robert Galbraith Ve službách zla Plus
2. Stephen Williams Dívka, která si říkala Tuesday Domino
3. Jussi Adler-Olssen Nesmírný Host
4. A. G. Riddle Let 305 XYZ
5. Marie Doležalová Kafe a cigárko Domino
6. Radka Třeštíková Bábovky Motto
7. Vlastimil Vondruška Husitská epopej IV. MOBA
8. Petr May Kritik Host
9. Ransom Riggs Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Jota
10. Jiří Pavlovský Kladivo na démony Epocha
30
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Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj
AdO³Y¿[`MWTVLNPMdWZ[ZO[ZŪPYZ[ZW^VöX6YTäY¿XTY^_T_`_PX
AdçWZVaƣ_YL!
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^VWZMP_ZYƳTZNPW^PaUPSZ[ZO´YÀXƤYÀaYPZOZWL_PWYZ`NP^_`V^LXZ_YõX^_LaPMYÀXe´VWLOŔXYLçÀ]PLWT_d
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo
AdçWZVaƣ_YL!
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*DLDtVNU\WÄXVSRÓ¼G¼QÈSRVY¼WQØFKPÈVW
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AdUOP#ƲP]aYL!

'27,6.<
9¼FODY&ÈOHN'ØFKDWVSW¼N\
2E\ÃHMQÄWH[W\RVYÇWOHSDPÇWL
SUDYGÇREODNÔDÕWÇwHPÈVW

3DZH6PROHÌVNL,]UDHOX{VHQHY]Q¼wÈ

7,6.
'2

;ŧPVWLO7`NTPELVZ[LWZa´L8TNSLPWL-PYPçZa´
a´eLY´^[ŧPMLWPX##^_]LY$#6Ư

A´eLY´^[ŧPMLWPX#^_]LY TW`^_]LNÀ
LQZ_ZR]L À$#6Ư

A´NWLa.ÀWPV^Pa_ZX_Z_Pc_`eLMõa´^aõXTVWÀƳZaõXT_¼XL_dV]LUTYZ`LXÀ^_däTaZ_YÀX[]Z^_ūPOÀXLVWTXL_PX,WPaƤY`UP
^PTl[Z[T^`^aƤ_L[ūTaPWV¼X^VZV`OZ[ūPO`[ūTV_P]¼XU^XP^PaÀN^Z`^_ūPOTWTYL
aõVZYYPäYL_ZVLX^V´ƳPXPmv6YTS`
OZ[Wź`UÀV]ZXƤQZ_ZR]L À_LV¼TW`^_]LNP
e[ZeŔ^_LWZ^_TXLWÀūVd:WRd6L]WÀVZa¼V_P]´_ūTNP_WP_[Z^WZ`NSLWL
e[Ƥa[_´VŔL^Z`^_ūPOƤYƤUPUeLeYLXPY´aLWL
AdUOPƲP]aYL!

APaÀNPYPäOaLNP_T]P[Z]_´äÀNSY´^;LbPâ
>XZWPŻ^VT[]Za´OÀ[Z`WTƳV´NSTe]LPW^VõNSXƤ^_VTM`NPNS[W´äÀNSSZ^[ZO´NS
YPMZ^aL_dYÀNSAç`OP_LXVOPUP_ZXZäY¼SZaZūÀ^WTOXTL[Z^WZ`NS´UPUTNS[ūÀMƤSd4e]LPWUP^YLOaÀNPYPäV_P]õVZWTaUTYõ
^_´__aZūPY^Yd^_]LNSPXLYLOƤUÀ>XZWPŻ^VT^aõXad[]´aƤYÀX[]ZYTV´[ZO[Za]NSOYPçYÀäTOZa^V¼lePXƤeL^WÀMPY¼v
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Jaroslava Jiskrová – Máj
AdUOPƲP]aYL!
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