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Barcelona, jaro 1888. Město žije přípravami na Světovou výstavu. Radostnou atmosféru však kazí strach, neboť
v posledních týdnech bylo nalezeno
několik bestiálně zavražděných dívek.
Jejich zohavená těla připomínají lidem
prastaré prokletí, jež visí nad městem…
Román vychází v 18 zemích.

Příběhy odehrávající se uprostřed
nepokojů, které se rozpoutaly v Los
Angeles v důsledku jednoho z nejbouřlivějších soudních procesů počátku
devadesátých let. Gattisovy postavy
promlouvají hlasy členů gangů, dětí
ulice, zdravotních sester nebo hasičů.
Televizní práva na knihu získala HBO.

Sirotek bojující za svou rodinu. Voják
bojující za svobodu. Prohrát znamená
okamžitou smrt, zvítězit znamená ztratit vlastní duši. Jiskra v popelu je epická fantasy, která se odehrává v brutálním světě připomínajícím Římskou
říši. Bestseller New York Times, vychází
ve 32 zemích.
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Jak souvisí vražda bývalého odbojáře
s kosterními pozůstatky z druhé světové války? Kdo byla Agnes Gernerová, krásná dívka, která přijela do Osla
na podzim roku 1939? První kniha kriminální série s Tommym Bergmannem,
za niž autor získal dvě prestižní ceny
pro nejlepší detektivku roku.

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

Muž se zastaví u bankomatu, aby si
vybral peníze, a nepochopitelně se
zhroutí mrtvý k zemi. Vypadá to jako
nešťastná náhoda… V osmém dílu
případů komisaře Wallandera hlavní
hrdina bojuje proti těm, kdo využili
zranitelnosti moderního digitalizovaného světa.
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BROOKLYN: KNIHA A FILM
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Vážení a milí čtenáři!
V prvním čísle Knižních novinek tohoto roku jsem připomínal některá
významná letošní literární výročí – narození či úmrtí spisovatelů. Teď bych
rád připomněl výročí knižní, tedy prvních vydání významných literárních
děl. Před 500 lety, v roce 1516, vyšla
slavná Utopie Thomase Mora a první
verze Ariostova Zuřivého Rolanda.
Před 150 lety, v roce 1866, vyšel román
Dělníci moře Victora Huga a Dostojevského Zločin a trest. Před 100 lety, v roce
1916, vyšel válečný román Oheň Henriho Barbusse a první román Jamese Joyce,
Portrét umělce v jinošských letech. Před 70 lety, v roce 1946, vyšel humoristicko-recesistický román Jiřího Brdečky Limonádový Joe, později proslavený filmem
Oldřicha Lipského podle Brdečkova scénáře; dále toho roku vyšel povídkový soubor Jana Drdy Němá barikáda, humoristický román Karla Poláčka Bylo nás pět
a esejistická kniha o češtině Chrám i tvrz Pavla Eisnera; ve světě pak např. romány
Řek Zorba Nikose Kazantzakise či Vítězný oblouk Ericha Marii Remarquea. Rok
1956 přinesl např. premiéru tragikomedie Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy a hry Johna Osborna Ohlédni se v hněvu či první vydání sbírky Kvílení
a jiné básně Allena Ginsberga a humoristického románu Geralda Durrella O mé
rodině a jiné zvířeně. Před 50 lety, v roce 1966, vyšly romány Variace pro temnou strunu Ladislava Fukse, Sekyra Ludvíka Vaculíka, Chladnokrevně Trumana
Capoteho či Zelený dům Maria Vargase Llosy. Rok 1976 přinesl např. Havlovu
hru Audience, Hrabalovu novelu Postřižiny, Grušův román Dotazník a Kunderův
román Valčík na rozloučenou (ve francouzském překladu). A před 30 lety, v roce
1986, vyšly poprvé např. romány Soudce z milosti Ivana Klímy, Memento Radka
Johna, Popraviště Čingize Ajtmatova či trilogie Svatby v domě, Vita nuova a Proluky Bohumila Hrabala.
Na závěr mi dovolte jeden krásný citát z výše jmenovaných Variací pro temnou strunu Ladislava Fukse: „Život není lehký pro nikoho, to se jen zdá, že jsou
mezi námi lidé, pro které je život hračka… no možná nějací takoví jsou (…), ale
pro ty, kteří jsou citliví a umějí vnímat věci kolem sebe, je život těžký dvojnásob.
Čím je člověk citlivější, tím tíže žije. (…) Člověk má být citlivý k mnoha věcem,
například k umění, k hudbě, k okolnímu světu, ale nemá být přecitlivělý k vlastnímu životu. Vůči sobě se má obrnit, k sobě má být trochu tvrdý, z ničeho, co
se ho týká, si moc nedělat… vždyť by se jinak, než život skončí, musil stokrát
zhroutit…“
MILAN ŠILHAN

Irský prozaik Colm Tóibín (1955) patří k nejlepším a nejoceňovanějším anglicky píšícím spisovatelům současnosti. Mimo jiné získal International IMPAC Dublin Literary
Award za román Mistr (2004; č. 2013), cenu Costa za nejlepší román za Brooklyn
(2009; č. 2010) a třikrát byl v užší nominaci na Booker Prize za romány Hořké vzpomínky (1999), Mistr a Mariina závěť (2012; č. 2015). Jak vidno, českým čtenářům
se zatím představil třikrát, všechny tři romány vydala Mladá fronta. Mistr zachycuje
několik let ze života spisovatele Henryho Jamese na konci 19. století, kdy už měl za
sebou romány jako Portrét dámy či Washingtonovo náměstí, které známe i z českých překladů; Mariina závěť je příběhem Ježíše vyprávěným jeho matkou. Vedle
románů (k dalším patří např. Jih, Planoucí vřes či Příběh noci) vydal Tóibín také novinářské a cestopisné výbory. Tóibín působí na univerzitě v Princetonu a žije v New
Yorku a v rodném Enniscorthy v hrabství Wexford. A právě v těchto dvou městech
se odehrává román Brooklyn, který Mladá fronta vydala znovu s filmovou obálkou,
neboť 25. února vstoupila i do našich kin filmová adaptace tohoto díla (přeložila
Daniela Theinová). Ústředním tématem románu je exil, tedy téma, které je pro irské
autory příznačné a velmi časté. Román se odehrává v 50. letech minulého století, pár
let po válce. Hlavní hrdinka Eilis Laceyová žije s ovdovělou matkou a starší sestrou
Rose (tři bratři odešli za prací do Anglie) v Enniscorthy, kde nemůže sehnat práci
(vypomáhá pouze o nedělích v jednom obchodě s nesnesitelnou majitelkou slečnou
Kellyovou), a tak jí nezbývá než se vydat do Ameriky, což zprostředkuje katolický
kněz Flood. Po strastiplné cestě lodí začne Eilis
pracovat v Brooklynu v obchodním domě s oděvy a ubytuje se u přísné a rázné paní Kehoeové,
také Irky, která pronajímá pokoje dalším dívkám.
Eilis si vede dobře, ale první nápor stesku po domově přijde po pár týdnech, kdy dorazí dopisy
od matky a sestry. Krizi překoná opět s pomocí
otce Flooda, který jí také zařídí dvouletý večerní
kurz účetnictví na Brooklynské univerzitě. Eilis
doufá, že se pak zbaví práce prodavačky a bude
moci pracovat v kanceláři. Zpočátku velmi trpí
také tím, že se s mnoha věcmi nemůže v dopisech domů svěřit, aby rodinu nedeprimovala;
a nemá ani nikoho jiného, komu by se svěřila,
protože si nenašla žádnou blízkou přítelkyni a se spolubydlícími si příliš nerozumí
(mezi tolika dívkami ostatně dochází spíš k hašteření a neshodám). Brooklyn kolem
se pomalu proměňuje a dívka si zde zvyká. Seznámí se s příjemným italským mladíkem Tonym a zdá se, že má jen samé dobré vyhlídky. Ale nic samozřejmě nemůže
být až tak jednoduché; nečekaná tragická událost přinutí Eilis navštívit rodné město. A zde musí řešit osudové otázky, které rozhodnou o celém jejím příštím životě…
Autor využívá kontrast irského maloměsta a Brooklynu, zajímavé podrobnosti systému pracovní doby, slev a pokladního systému v obchodním domě či rozdíly mezi Iry
a Italy i nárůst černošského obyvatelstva v Brooklynu. Vyprávění je cele soustředěno
na Eilis a vše je vyprávěno z jejího pohledu, i když autor si zároveň ponechal možnost
odstupu tím, že použil er-formu. Jeho styl je přesný, vybroušený i čtivý; Tóibín dokáže čtenáře vtáhnout do vyprávění od samého počátku a v závěru navodit i patřičné
napětí kolem Eilisina osudového rozhodování, zda zůstat v Irsku nebo se vrátit do
New Yorku. Vypráví zdánlivě obyčejný, typický příběh irské dívky v cizině a pak zpátky doma, bez postmoderních kliček, tradiční, a přesto nesmírně zajímavý. V románu
se nic až tak dramatického neděje a Eilis má oproti mnoha jiným přistěhovalcům
vlastně štěstí, protože se jí daří dobře. Přesto román nepůsobí melodramaticky
(čemuž úspěšně čelí i filmová adaptace) a už vůbec ne nudně; navíc je okořeněn
i humorem, zdánlivě obyčejným, jaký přináší sám život, ale o to pravdivějším a všem
blízkým. Zdařilá filmová verze režiséra Johna Crowleyho a scenáristy Nicka Hornbyho se věrně drží děje románu, i když leccos muselo být pochopitelně vynecháno
a zjednodušeno, a těží především z vynikajícího hereckého výkonu ideálně obsazené
Saoirse Ronanové v roli Eilis. Film byl nominován na Oscary v kategoriích nejlepší
film, herečka a scénář a získal mj. britskou cenu BAFTA za nejlepší britský film (Cena
Alexandera Kordy). Brooklyn v obou podobách si nenechte ujít!
MILAN ŠILHAN
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Foto: archiv Světa knihy, s.r.o.

Svět knihy

SEVEŘANÉ, DETEKTIVKY A KNIŽNÍ TRAILERY
22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2016 se bude konat opět v prostorách Průmyslového
paláce na Výstavišti Praha Holešovice od 12. do 15. května.
Letošního ročníku veletrhu se v rámci prezentace čestného hosta zúčastní všech pět severských zemí, tedy Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko a Island. O literární nabídku severských zemí je celosvětově velký zájem, nejinak
je tomu u českých čtenářů. Partnerem a koordinátorem
programu čestného hosta je Skandinávský dům, literární kampaň je prezentována hashtegem #ReadNordic. „Všichni partneři se pečlivě připravují, do Prahy se
chystají zajímaví autoři, například mohu jmenovat Kima
Leineho, laureáta Ceny severské rady za literaturu, který
přijede z Dánska,“ říká jeden z organizátorů severské
účasti na veletrhu Michal Švec a pokračuje: „Z dalších uveďme třeba Katju Kettu z Finska či islandského
prozaika Sjóna. Každá země ale bude zastoupena několika spisovateli různých žánrů, návštěvníci se tedy mají na
co těšit,“ uzavírá M. Švec.
Kromě koprodukčních programů ve spolupráci
s čestným hostem připravuje organizátor veletrhu, společnost Svět knihy, pořady v rámci dalších tematických
okruhů, jimiž napomáhá aktivnímu zapojení partnerů,
nakladatelů a dalších organizací.

Čestná účast severských zemí inspirovala pořadatele k přípravě programů věnovaných severské detektivce
a celkově žánru krimi, jeho historii a současnosti. V rámci
tématu Fenomén krimi na festivalu vystoupí spisovatelé
a literární kritici či interpreti audionahrávek zajímavých
detektivních příběhů.
Další z tematických okruhů, kterým se literární program věnuje, je Město jako literární kulisa, tzv. „urban
literature“. Ta představuje dnes již svébytný literární
žánr, jenž je přitažlivý pro všechny generace čtenářů.
Praha navíc získala titul UNESCO a stala se Kreativním
městem literatury, Svět knihy zároveň nabízí prostor
i tomuto projektu.
Vaříme s knihou se po roce odmlky opět objevuje
v programové skladbě literárního festivalu. Návštěvníci
budou moci sledovat přípravu pokrmů popisovaných
v kuchařkách, které jsou k dostání na knihkupeckých pultech.
Knižní trailery jsou letos novinkou a návštěvníci
veletrhu tak budou mít možnost porovnat, jak jednotlivá
nakladatelství kreativně přistupují k vizualizaci literárních
obsahů, tedy k nové formě propagace literárního díla.
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Pořady pro děti patří k jedněm z nejrozsáhlejších programových okruhů a jsou připravovány ve
spolupráci s nakladateli dětské literatury, profesními
sdruženími a organizacemi, jež se věnují podpoře vztahu
dětí a mládeže k četbě knih. Pod názvem celorepublikové
kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou je
každoročně představována literatura pro děti a mládež,
jsou oceňováni účastníci literárních soutěží. V souvislosti
s čestnou účastí severských zemí se představí i jejich významní autoři knih pro děti a mládež.
Během čtyř dní konání veletrhu je předávána řada
cen. Jednou z těch, které vyhlašuje organizátor akce, je
Cena Jiřího Theinera. Poprvé byla udělena v roce 2011
za šíření a propagaci české literatury a knižní kultury
v zahraničí. V letošním roce se sešlo celkem 24 nominací zajímavých osobností či institucí a nominovaní
mají domicil napříč všemi kontinenty, od Japonska až
po USA.
Tradiční festivalové přehlídky, jež časově předcházejí konání literárního festivalu a upozorňují na blížící se
knižní událost, nabízejí filmová či divadelní představení
inspirovaná literární předlohou. Každý návštěvník pořadu zároveň obdrží poukaz na 50% slevu ze vstupného na
Svět knihy Praha.
Letošní ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha nabídne pro všechny
zájemce o literaturu opět nabitý program a samozřejmě
i stánky plné knih vystavujících nakladatelů.
JANA CHALUPOVÁ

rozhovor

rozhovor s Andrejem Drbohlavem

PSYCHOLOGIE MASOVÝCH VRAHŮ
Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje popisu nejhorších forem deformace osobnosti a chování,
jaké v prostředí lidské společnosti mohou vzniknout. Ve svých knihách představuje čtenářům barvitým, odborným a srozumitelným způsobem rozmanitou patologii osobnosti, chování, charakteru
a emocí na příkladech sériových a masových vrahů, psychopatů, násilníků a diktátorů. Druhou profesí je výtvarník a designér, používá autorský pseudonym Andy Reiben. Založil jednu z největších
evropských virtuálních galerií uměleckých děl Buyfeel.eu, která zastupuje tuzemské i zahraniční výtvarníky. Pokud čtenáře zajímá tematika masových vražd a jejich vykonavatelů, myšlení těchto vrahů
a jejich celková psychologie, nebo si jen chce přečíst příběhy některých lidských bestií, měl by určitě
po knize Psychologie masových vrahů (vydala Grada Publishing) sáhnout. Na své si přijdou i milovníci detektivek a thrillerů, kteří
se zde dozví mnoho zajímavostí, stejně jako odborníci. Přestože se jedná o odbornou publikaci, autor píše velmi čtivým
způsobem, tudíž dokáže upoutat i laika. Toto téma se stává po celém světě čím dál aktuálnějším, proto neuškodí vědět,
čemu bude muset čelit naše společnost možná velmi brzy.
Velký zájem ze strany čtenářů i nakladatele vás přiměl na svou publikaci Psychologie sériových vrahů
(Grada Publishing, 2013) navázat a zabývat se
„profilem, který jsme v Čechách donedávna prakticky vůbec neznali, ale který budeme v budoucnosti
potkávat ve společnosti čím dál více“. To jste řekl na
autogramiádě knihy Psychologie masových vrahů.
Můžete prosím vaše slova rozvést?
Tvrzení, že se s masovými vrahy budeme setkávat
čím dál častěji, je odborná prognóza vycházející
z analýzy faktů. Jednak odráží realitu vývoje terorismu, který se v průběhu času změnil z lokálního
rizika výskytu na globální hrozbu a teroristé v širším smyslu slova představují jednu z podskupin
masových vrahů, ale je potřeba je striktně odlišovat
například od masových útoků na školách nebo v rodinách. Z psychologického hlediska se jedná o odlišný profil, motivaci, ale zejména vývoj osobnosti.
Velké riziko představují právě útoky na školách
nebo obecně na veřejnosti. V posledních pěti letech
zaznamenáváme zvýšení četnosti těchto útoků v řádech desítek až stovek procent v různých částech
světa, zejména v USA, Číně, Německu nebo Finsku.
Vysoké riziko masových vražd tohoto typu pramení
z faktu, že tyto činy jsou velmi náchylné na takzvaný Copycat efekt neboli fenomén napodobitelů.
Významná část těchto pachatelů se totiž inspiruje
jinými již známými činy. Odborná analýza dat masových útoků v letech 1998 až 2013 tvrdí, že každý
masový útok vyvolá „dominový efekt“, který zprávu
šíří jako nákazu a po dobu prvních kritických 13 dní
po útoku se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že
čin bude někým napodoben. Je tedy velmi důležité,
jakým způsobem jsou tyto hrůzné činy prezentovány, jaká je jim věnována pozornost a jak ilustrativní
jsou tyto zprávy v médiích.
Jak jste se k napsání další knihy o extrémních formách behaviorální patologie a psychopatologie
dostal?
Další knihu na podobné téma jsem již psát nechtěl.
V první publikaci, která se věnovala sériovým vrahům, jsem myslím poměrně obsáhle popsal, jak
takový pachatel roste, jak myslí, co prožívá, ale

zejména, jak nebezpečné je být liknavý k náznakům
a varování. Pak ale došlo v únoru 2015 k masovému
útoku v Uherském Brodě a bylo zjevné, že s touto
pro nás relativně novou formou mnohonásobného
útoku si neví rady policisté, novináři ani mnozí odborníci. Rozhodl jsem se, že má-li být obraz psychologického profilu mnohonásobných vrahů v mých
knihách komplexní, pak musím napsat knihu, která
se bude věnovat jen masovým vrahům. Pokud je jen
trochu možné předcházet těmto činům a některé
z nich zvrátit, tak pouze tím, že porozumíme tomu,
jak se rodí a v průběhu času mění osobnost těchto
jedinců.
Masový vrah je zcela jiný člověk než ten sériový.
Jinak zraje, má jiné dětství, mívá jiné rodiče, jinak
myslí, má zcela jiné fantazie, ale hlavně velmi často
a velmi hluboce nenávidí společnost, lidi a zejména
svůj vlastní život. Překvapilo vás něco při psaní knihy, co jste ještě nevěděl?
Mnoho patologických jevů jsem znal okrajově, stejně
jako mnozí z odborné veřejnosti, protože se s nimi
nesetkáváme. Jsou to různé socio-kulturně podmíněné a našemu středoevropskému vnímání zcela
vzdálené temné hranice duše. Například Japonsko,
kde se stovky tisíc lidí rozhodnou naprosto odtrhnout od reálného života a zvolí stupeň extrémní
izolace nebo vlastní smrti. Tak to je třeba syndrom
Hikikomori, Kodokushi nebo Taijin Kyofusho. Nebo
jakého člověka označují „Grisi siknis“ v Hondurasu,
„Cathard“ v Polynésii nebo „Piblokto“ u Eskymáků.
S každou novou knihou objevuji nové otázky a pro
mnohé z nich zatím nemáme odpovědi.
Zlo je v mnoha případech produktem doby, v jistém
smyslu slova nemocné společnosti a setkáváme se
s ním po celém světě čím dál častěji. Příběhy ve vaší
knize jsou příběhy temné duše a nemocné společnosti. Jak z toho ven?
Tak na to neexistuje přímočará a jednoduchá odpověď. Každopádně jisté je, že jistému druhu jedinců,
které nazýváme funkční psychopaté nebo maligní
narcisté, se daří prodrat na vrchol potravinového
řetězce a parazitovat na jiných v každé historické
6

době. Pak jsou ale také jiní psychopaté a jedinci
s rozmanitě patologickou duší, kteří rostou a zrají
do jisté míry značně ovlivněni klimatem doby, ve
které žijí. Jsou to solitéři. Samotáři, u kterých se
enormní pocit bezmoci může změnit ve velmi impulzivní a intenzivní
potřebu moci, nadvlády a potřeby být
pánem nad životem
a smrtí. Zatímco sérioví vrazi jsou více
výsledkem rozmanité
vnitřní patologie a jejich činy ji konkrétně
odráží, tak masoví
vrazi, vnitřně mnohdy také deformovaní,
jsou však o něco více odrazem sociální patologie,
tedy nemoci společnosti, civilizace a doby. Masoví
vrazi tu byli vždy, ale nikdy ne tolik jako dnes. Je
to odraz a produkt současného světa. Je to obrazně řečeno nemoc společnosti a jeho vyšší četnost
pramení velmi obecně ze ztráty úcty k lidství a životu, ztráty respektu, ztráty zájmu o děti, o výchovu,
o morální hodnoty, z ekonomické rozežranosti a závislosti na nadnárodních korporacích, z netečnosti,
sebestřednosti a liknavosti, ze ztráty úcty ke vzdělání, stáří a nemoci, z propastné sociální stratifikace,
ze zklamaných slibů a lakovaných snů, ze lži, která
se stane normou, ze strachu a úzkosti. Za tímto
fenoménem stojí velké množství vlivů a některým
z nich se věnuji ve své knize.
Když jsem ke čtení knihy přistupovala (tak trochu
s obavami, jak na mne zapůsobí tolik negativních
informací), „pomohla“ mi předmluva MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., který mj. píše: „Psychologie
masových vrahů je velmi významná kniha. Čteme
ji se zatajeným dechem a rozštěpeným pocitem…
Kniha Psychologie masových vrahů je výsledkem
velké motivace a tvrdé, lidsky vyčerpávající práce.
Výsledek je cenný. Přečíst by ji měl každý člověk,
jehož zajímá, co je lidské zlo.“
VĚRA HLOUŠKOVÁ

Andrej Drbohlav

w w w. g r a d a . c z

PSYCHOLOGIE
MASOVÝCH VRAHŮ
Příběhy temné duše a nemocné
společnosti
Masový vrah jinak myslí, jinak
žije, jinak páchá zlo, má jiné
motivy, ale zejména se zcela
jinak vyvíjí již od dětství. Je
v mnoha případech produktem doby, v jistém smyslu
slova nemocné společnosti a setkáváme se s ním po
celém světě čím dál častěji.
Lidstvo toho zažilo již mnoho
a jsou činy, o nichž je potřeba
mluvit, aby si lidé na konkrétních případech zla uvědomili,
že k němu nesmí být liknaví,
nesmí jej přehlížet, protože
zlo je vysoce infekční. Tato
kniha je o malých vzdorovitých, pokřivených a případně
rozmanitě zneužívaných dětech, které skrze paranoidní
a nenávistný vztah k lidem
vyrostly ve skutečná monstra.

312 stran

469 Kč

„Kniha Psychologie masových vrahů je mistrovské
dílo světového formátu. Autor s chladným odstupem
zkušeného vědce, a přesto svižně a čtivě mapuje
nejtemnější zákoutí lidské duše a společnosti. Kniha
je na českém trhu mimořádně významná a ojedinělá.“
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
klinický a forenzní psycholog

PSYCHOLOGIE
SÉRIOVÝCH VRAHŮ
200 skutečných případů brutálních činů
sériových vrahů současnosti
Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie
sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologického
fenoménu uvádí příběhy nejbrutálnějších jedinců, a to od dětství až
do aktuálního stadia vyšetřování
jejich násilných činů. Představuje
200 příběhů mužů a žen s vysoce
patologickým proﬁlem osobnosti
a chování a ukazuje příčiny vzniku
a projevů zla a násilí.

472 stran

599 Kč
Obě knihy Andreje Drbohlava zakoupíte se slevou 20 % na www.grada.cz.
Zadejte slevový kód VRAZI/16. Sleva platí do 31.3.2016

knižní tipy

PŘÍBĚHY ŠKOLÁKŮ, DIKTÁTORŮ A FILMAŘŮ
Severní část (KLDR) byla pod vlivem Sovětského svazu. Evropa, která byla také rozpůlená
železnou oponou, si to umí živě představit i se všemi důsledky, které taková situace má nejen
ve společenském postavení, ekonomice, ale i v životě jejích jednotlivých členů, kteří se nemohou odstěhovat někam do svobodné země. Kniha je napsaná jako faktografický životopis
i jako mýtus, neboť Kim Ir-senovi, otci Kim Čong-ila, jsou připisovány božské vlastnosti, a byl
tedy zbožštěn, což vždycky vede k útisku a úpadku. Paul Fischer ovšem nenapsal jen životopis severokorejského vůdce, který se stal pohrdavým a nesnášenlivým, vyžadoval slepou
poslušnost a choval se jako malé dítě; Paul Fischer zároveň napsal vlastně dějiny korejského
filmu. Ty dějiny jsou ovšem velmi jednoduché, protože podléhaly ideologickým a propagandistickým účelům. Já osobně jsem žádný severokorejský film neviděla, takže o tom nemohu soudit. Ale když se podívám zpátky do 50. let 20. století v našem filmu, bylo to zřejmě
v něčem podobné. A je zvláštní, že když Kim Čong-il byl takovým milovníkem filmu a znal
filmy z celého světa, nedal svobodu aspoň filmu. Věděl asi dobře, že sebemenší skulinkou
může proniknout „rozklad“ a celá jeho konstrukce státu a všech institucí se může zhroutit.
V čem je tato Fischerova kniha poučná i pro nás? Že každý diktátor a manipulátor je hrozně
nebezpečný a že by se měl zneškodnit v samém zárodku. Jako varování je to kniha dobrá,
ale je otázka, kolik najde čtenářů, ať už milovníků filmu nebo těch, kteří chtějí přijít na kloub
životaschopnosti diktatury. Je ovšem škoda, že jako čtenáři vůbec nepronikneme do myšlení
a života obyčejných lidí, kteří chtějí především přežít. Ale je touha přežít podstatou lidského
života?
Zcela unikátní je kniha Karel Zeman a jeho kouzelný svět, kterou napsala Zemanova
dcera Ludmila Zemanová a jeho vnučka Linda Zeman Spaleny (vydal CPress). Představuje
život a dílo podivuhodného umělce a nesmírně pracovitého člověka, který byl schopen se ve všech animovaných, ale i hraných
filmech vcítit do pravěku stejně jako vzlétnout na Měsíc. Je samozřejmé, že Karel Zeman (1910–1989) vycházel ze svých čtenářských zážitků – především z knih Julese Vernea, ale tato témata
dokázal tvůrčím, objevným způsobem přetvořit. Kniha je ovšem
nejen o obrovském díle samotného tvůrce, ale i o jeho inspiračních zdrojích a nápadech, o spolutvůrcích, které dokázal pro věc
nadchnout. Je unikátní i svým množstvím nashromážděného obrazového materiálu, který čerpá ze soukromého archivu a přináší
i dosud nepublikované ilustrace a fotografie. A je třeba připomenout, že Karel Zeman má
v Praze i svoje muzeum, kde se stále jeho filmy promítají a kde je spousta originálních rekvizit.
To muzeum navštivte, najdete ho v Saské ulici na Malé Straně, pod Karlovým mostem.
MILENA NYKLOVÁ

Ve svém řetězu příběhů několika studentů nebo spíš školáků
nazvaném Konec Bedny a jiné příběhy se autor Lubor Falteisek
dozajista vrací do svých vlastních školních let, čemuž odpovídá
jeho hlavní téma – vztah kantorů a studentů, prostředí školních
škamen a různé legrácky, jimiž se žáci – hrdinové jednotlivých
příběhů baví. Způsobem vyprávění se autor možná podobá
Jaroslavu Žákovi, kterého ovšem mnohem více zajímala rovina
vztahů dospělých a starších studentů, kdežto v Bedně se pohybujeme mezi páťáky až deváťáky. Jde tedy ještě o děti, jejichž
zábava je dětská, a tak se tu nemůžeme setkat s nějakou opravdu
dramatickou situací, pokud ovšem rošťárny a potměšilosti nepokládáme za drama. A to těžko můžeme. Každodenní šarvátky, jakých jsme i my byli často svědky a rádi na ně na třídních
schůzkách po mnoha letech vzpomínáme, jsou většinou dílem okamžiku, a tudíž patří do
situační komiky. Vliv Karla Poláčka je v této knížce zcela zřetelný. Děti jsou pořád stejné, ať
se narodily před deseti nebo šedesáti lety, do všeho se hrnou přímo, touží po dobrodružství – a dost mě překvapilo, že televize ani film nebo divadlo tu nehrají prakticky žádnou
roli. Falteisek si rád pohrává s různými nápady, tady nastupuje celá spisovatelská suita, od
školníka Aloise Jiráska až po Svatopluka Čecha a Karla Čapka. Autora zjevně baví, když může
po libosti nakládat s protagonisty povinné četby z české literatury. Vcelku je třeba říct, že je
to milá, sympatická knížka (vydala Grada Publishing), v níž autor osvědčil schopnost vyprávět i dramaticky pointovat. Měl by se pustit i do příběhů pro dospělé, a to nejen příběhů
detektivních.
Knihu Kim Čong-il uvádí s dlouhým podtitulem Pravdivý příběh o uneseném filmaři, jeho dvorní herečce a o cestě mladého diktátora k moci (vydalo Argo v překladu Petra
Horáka) napsal Paul Fischer, anglický literární historik, který ovšem v Severní Koreji nikdy
osobně nebyl. Je jistě možné mít všechny zprávy zprostředkované, ale všeobecnou atmosféru společnosti, pod diktátem uzurpátora moci, lze zažít na dálku jen s obtížemi. Možná
autora zlákala myšlenka únosu, kdy filmový fanoušek Kim Čong-il nechal z Jižní Koreje unést dva populární herce, resp. herečku
a režiséra, kteří byli dokonce původně manželé, a osm let mu
museli sloužit v jeho filmech. I když autor považuje za nutné objasnit na začátku své knihy Kim Čong-ilovu vládu, která diktaturu
v Severní Koreji upevnila, a historicky se snažil to zdůvodnit, není
to průkazné. Jedno je jisté – Američané, Číňané a Sovětský svaz
rozdělili korejský poloostrov na dvě poloviny, když Američané
se museli na svém pochodu Koreou zastavit na 38. rovnoběžce.

47 ODSTÍNŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
tvrdí? Nemáme, odpovídá kapitola 14: „Ve srovnání s vyspělými zeměmi máme co dohánět. Vysokoškolsky vzdělané zatím zvládáme zaměstnat, a to dokonce v zaměstnáních,
které odpovídají jejich kvalifikaci a jsou dobře finančně ohodnocena. Dalšímu zvyšování
počtu absolventů vysokých škol nic nebrání.“ Kapitola 15 se zabývá „člověkem panelákovým“ (zhruba čtvrtina české populace bydlí v panelácích). V dalších studiích se autoři ptají,
kdy lze věřit veřejnému mínění; zda měříme menšinám stejným metrem; zda lze předpovědět, jaký bude náš budoucí partner; zda je pravda, že inteligentní lidé vypadají chytře;
jestli někteří Češi umějí vybrat vítěze voleb čistě podle fotografie; zda někteří Češi milují
politickou stranu; chtějí Češi rovnost? V kapitole 24 se dozvíme, co si dnes veřejnost myslí
o sametové revoluci: až třetina občanů nemá na rok 1989 žádný názor, Češi nevěří v jednu „pravdu“ o povaze sametové revoluce, menšina Čechů je vůči ní lhostejná. 25. kapitola
řeší, zda je náboženství v Česku mrtvé – není: většina Čechů má náboženskou víru, která
není spojená s žádnou církví a náboženství je pro nás důležité jakožto součást historie.
Dalšími tématy jsou např. lidské hodnoty Čechů, spokojenost Čechů se svým životem,
jak se stát stranickým kandidátem, co nám řekne analýza hlasovacích lístků, jaká je naše
ekonomická gramotnost, proč se bojíme cizinců, práce načerno, „názorové klima“, chování
starších Čechů k mladším, nelegální drogy a prostituce, rodičovství a manželství, zda jméno
dělá člověka, romská ghetta, migranti. Jak vidno, nabízí kniha opravdu široké spektrum
pohledů na českou společnost i na práci sociologů.

Sociologický ústav AV ČR vydal zajímavou, podnětnou a užitečnou knihu s názvem 47 odstínů české společnosti; na knize
se podílela dvacítka autorů (zejména ze Sociologického ústavu
AV ČR), editory jsou Pat Lyons a Rita Kindlerová, ilustroval Miroslav Kemel, překlady anglických textů pořídili V. Janiš, J. Morávek, R. Podaný a T. Svoboda. Kniha je souborem 47 studií na
různá témata zkoumající českou společnost, její názory, život
a myšlení, které vycházejí ze sociologických výzkumů. Je psána
přístupným jazykem a je určena široké čtenářské veřejnosti, je
to kniha populárně-vědná a tedy také seznamuje čtenáře-neodborníka s prací sociologů.
Zkoumané otázky zasahují do oblasti ekonomie, historie, politiky, psychologie a sociologie.
První dvě kapitoly se týkají i sexu a ptají se, jak tolerantní Češi jsou („…panuje zde poměrně
vysoká tolerance vůči antikoncepci, předmanželskému sexu, rozvodům a potratům a /…/
valnou většinu lidí přímo neovlivňuje náboženství.“). Další témata jsou politická: Poznají
Češi loga politických stran a záleží na tom? Jak vzniká prvovolič? Jaká je česká demokracie? Proč Češi milují nepolitiky v politice? Proč se předvolební průzkumy mýlí? Dvanáctá
kapitola se zabývá otázkou všudypřítomnosti bezpečnostních kamer a toho, že jsme prakticky neustále někde sledováni. Závažným problémem je tzv. ageismus, tedy předsudky
a diskriminace na základě věku, analogie k sexismu či rasismu; týká se hlavně starých lidí,
ale potýkají se s ním i lidé mladí. Máme v Česku příliš mnoho vysokoškoláků, jak se často

MILAN ŠILHAN
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Dominika Grygarová – Tomáš
Hermann – Antonín Kostlán –
Michal V. Šimůnek – Soňa
Štrbáňová – Tomáš Petráň (ed.)

Homines scientiarum i–V
5 svazků + 5 DVD, celkem 1124 sran
Cena: 700

Dílo pod titulem Homines Scientiarum.
Třicet příběhů české vědy a filosofie přináší
v pěti svazcích a na přiložených pěti
DVD nosičích soubor třiceti portrétů
různorodých osobností české vědy
a vzdělanosti ve 20. století.
Netradiční představení tvůrčího
života vědců kombinací audiovizuálního dokumentu a obsáhlejšího rozhovoru podává bohatý obraz českých
intelektuálních dějin uplynulého století.
Autoři zvolili promyšlený výběr oborů a zaměření osobností, od filosofů po
zástupce věd o živé i neživé přírodě, vědecky aktivních v různých dobách,
doma i v zahraničí. V širších souvislostech se kniha týká moderní české vědy
a kromě jiného přináší portréty tří jejích někdejších předsedů. Výsledný
obraz tak představuje pestrou směs osudů, které ovšem spojuje odkaz na píli
a ochotu věnovat svému oboru nejlepší síly, aniž by se ovšem vytrácel i příběh jiného než vědeckého života. Publikace také připomíná některá ne zcela
běžná témata nebo postavy dosud poněkud opomíjené.
V jednotlivých svazcích se čtenář seznámí např. se S. Sousedík, F. Šma
helem, A. Hrdličkou, E. Rádlem, J. Patočkou, B. Braunerem, O. Wichterlem,
R. Zahradníkem, J. Heyrovským, M. Haškem, K. Raškou st., H. Kopecku,
E. Kolbenem, J. Krekulou, S. Vepřkem a dalšími.
Publikace lze pořídit jako celek nebo po jednotlivých svazcích (vždy včetně
příslušného DVD) Více na www.pavelmervart.cz.

V Y D Á V Á

Lina Loos
KNIHA BEZ NÁZVU

Lina Loos byla první manželkou Adolfa Loose,
družkou Egona Friedella a Franze Theodora Csokora
a blízkou přítelkyní Petera Altenberga. Pro všechny
byla ale zároveň břitkým kritikem a bystrým pozorovatelem. Lina Loos, spisovatelka, herečka a kabaretní
umělkyně, je velmi často a nezaslouženě zmiňována
pouze v souvislosti s těmito a dalšími významnými
muži. Neprávem, jak ukazuje tato kniha. Jedná se totiž
o nezastřený a vášnivý pohled na Vídeň první poloviny 20. století, elegantní, chytrý a vtipný.

Heinz von Foerster - Bernhard Pörksen
PRAVDA JE VYNÁLEZ LHÁŘŮ
Rozhovory skeptiků

Jak skutečná je skutečnost? Jsou naše představy o světě pouze výmysly, nebo se shodují s vnější realitou? Je
možné poznat pravdu? To jsou otázky, o nichž ve svých
rozhovorech debatují fyzik a filozof Heinz von Foerster
a vědec zabývající se problematikou médií Bernhard
Pörksen. Společně pátrají po hranicích naší schopnosti
poznávat, diskutují o zdánlivé objektivitě našeho smyslového vnímání, následcích terorismu pravdy a o tom,
jak souvisí poznání s etikou, způsobem uvažování a schopností dospět ke
správným záměrům.

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

Martin Soukup

Základy kulturní antropologie

Brožovaná, 145x210, 279 stran, cena 279,, 2. rozšířené vyd.

Kniha Základy kulturní antropologie představuje pů
vodní českou práci věnovanou kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky.
Autor se zaměřil na vysvětlení základních antropologických subdisciplín, klíčových tematických okruhů,
pojmů a metod a technik výzkumu. Kniha je určena zejména studentům antropologie, sociologie, etno
logie, psychologie a archeologie a všem dalším zá
jemcům, kteří se chtějí seznámit s kulturní antropo
logií jako holistickou a komparativní vědou o člověku a kultuře.
Ióannés Klimakos

Nebeský žebřík

Vázaná 145 x 205, 264 stran, cena 279,

Nebeský žebřík byzantského mystika Ióanna Klimaka
je dnes shodně považován za jedno z nejvlivnějších
děl východní i západní asketiky. Spis se těšil mimořádné oblibě již od svého vzniku v 7. Století a zanechal
výraznou stopu v asketické literatuře i duchovním
životě mnichů i laiků následujících staletí. Předkládané vydání přináší vůbec první český překlad
tohoto spisu do češtiny, a to včetně úvodní studie,
komentářů a rozsáhlé obrazové přílohy.
Carl G. Hempel

FilosoFie přírodNích věd

Vázaná 145x210, 240 stran, cena 259,

Kniha je prvním českým překladem dnes již klasického úvodu do filozofie vědy od jednoho z nejvýznamnějších filozofů vědy 20. století Carla G. Hempela.
Kniha tak představuje nezbytnou četbu nejenom
pro studenty filozofie a badatele zabývající se filozofií vědy, ale rovněž pro studenty a badatele v rámci
různých přírodovědných oborů, kterým může po
skytnout potřebný filozofický nadhled nad vědeckým výzkumem, jemuž se věnují.

www.jota.cz
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Literatura s názorem
Wolfgang Huber
ETIKA
Základní otázky života

Kniha nabízí jakýsi etický kompas při hledání správného směru. Věnuje se otázkám
spojených s početím a ochranou lidského
života, partnerským vztahům, manželství
a rodině, médiím, politice a občanské
angažovanosti, globalizaci a migraci, rozvoji vědy a techniky, životnímu prostředí
a současné ekologické krizi, ekonomice
a úloze člověka v ní, až po stáří a smrt. Je
určena všem, kteří hledají srozumitelně formulované poučení a inspiraci při řešení etických dilemat všedního dne. Váz., 256 s., 328 Kč

Pedro G. Ferreira
NÁDHERNÁ TEORIE
Sto let obecné teorie relativity

Prof. astrofyziky P. G. Ferreira napsal strhující příběh vzniku a rozvoje obecné
teorie relativity. Vysvětluje východiska,
základní pojmy a výsledky této teorie,
popisuje příslušné modely vesmíru i astronomické objekty a jevy, které byly v souvislosti s touto teorií objeveny. Výklad opírá
o poutavá líčení vědeckých a životních příběhů protagonistů této dramatické historie. Nevyhýbá se ani polemikám, popírání
a útokům, kterým musela tato teorie a její tvůrci čelit v hitlerovském
Německu a stalinském Sovětském svazu. Váz., 312 s., 348 Kč

Fernand Pouillon
DIVOKÉ KAMENY
Historický román, zasazený do prostředí
vznikajícího středověkého opatství Le
Thoronet na jihu Francie, jednoho z (trojice) klenotů rané cisterciácké architektury. Živoucí kronika zrodu mistrovského
díla, založená na původním historickém výzkumu a dlouholetých zkušeností
autora ukazuje, jak středověký mnichstavitel zápasí s lidskou slabostí a tíhou reality,
čelí protivenstvím, ale i rozporům ve svém
nitru.
Váz., 240 s., 248 Kč

James Aitcheson
VE ZNAMENÍ MEČE
Ve znamení meče je první díl historické trilogie z doby těsně po normanském vítězství na britských ostrovech. Hlavní hrdina
Tancred bojuje na straně Normanů, kteří
nemají ani tři roky po rozhodující bitvě
u Hastings (1066) své panství v Anglii jisté.
Román je poněkud netypicky vyprávěn
z pohledu vítězných Normanů a přináší
vše, co se od románu ze středověké Anglie
očekává: napětí mezi francouzskou raně
středověkou kulturou s jejími ideály lenní
oddanosti a vojenské cti a tajemným světem anglosasko-keltské civilizace, líčení bitev, pletichy a intriky mocných a samozřejmě milostnou
zápletku. Váz., 432 s., 368 Kč

Eva Večerková
OBYČEJE A SLAVNOSTI
V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE
Publikace podává ucelený etnologický
a kulturně historický pohled na lidové
obyčeje a slavnosti v českých zemích,
vázané na roční období a data v kalendáři.
Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté
kulturní jevy dlouhého trvání. Výrazně je
proměnilo křesťanství, jež překrylo staré
mýty a rituály z archaických pohanských
dob. Kniha představuje rovněž živou tradici sváteční kultury našich současníků
a přináší svědectví o současné podobě tradic. Váz., 512 s., 398 Kč

Albert Einstein
SMYSL RELATIVITY
Koncem roku 2015 uplynulo 100 let
od chvíle, kdy Albert Einstein publikoval
své rovnice gravitačního pole a položil
tak základ obecné teorii relativity, kterou
podrobněji vyložil v následujícím roce
a která se dodnes pokládá za nejuspokojivější teorii makrosvěta a vesmíru. Kniha
jako celek umožňuje nahlédnout do Einsteinovy filozofie a pochopit důvody, proč
se odchýlil od hlavního proudu fyziky. Dá
se říci, že jde o ucelený výklad teorie relativity v podobě, jak ji chápal sám. Brož., 168 s., 268 Kč

John Main
TICHO A HLUBOKÝ KLID
Křesťanská meditace na každý den

Učení benediktinského mnicha Johna
Maina čerpá ze starobylé biblické tradice,
z hinduistických upanišad i moudrosti
raně křesťanských pouštních Otců. John
Main sepsal před svou smrtí v roce 1982
několik knih o kontemplativní modlitbě,
předkládaný soubor je však jediný, v němž
je podstata jeho učení shrnuta v jediném
svazku. Klíčové pasáže z Mainových hlavních děl jsou zde navíc prakticky uspořádány do 365 meditací na každý den. Váz., 304 s., 248 Kč

Jan Sokol
ČLOVĚK JAKO OSOBA
Filosofická antropologie

Předkládaná kniha je souhrnem přednášek přednesených pro budoucí učitele
a vychovatele na Karlově Univerzitě. První
část usiluje hlavně o to, uvést výsledky
a názory různých věd o člověku do souvislostí, které snad umožní porozumět
povaze člověka hlouběji. Druhá část je
naproti tomu věnována soustavnému
výkladu naší lidské zkušenosti. Také třetí
část je převážně filosofická: všímá si toho,
jak se setkáváme s druhými lidmi. Je totiž pro člověka charakteristické, že se stává osobou právě jen v jakési oklice, že se k sobě
dostává oklikou přes druhého. Váz., 280 s., 298 Kč

Při nákupu v expedičním skladu – sleva pro jednotlivce 20 % I na www.ivysehrad.cz – sleva 15 %

ANCH BOOKS
Jan van Helsing
Ruce pryč od této knihy !
Jistě se zeptáte: „Proč bych neměl tuto knihu
brát do rukou? Je její titul jen promyšlenou reklamní strategii?“ Sotva. Možná nevíte, že dvě
knihy autora byli v Neměcku a ve Švýcarsku
kvůli jejich brizantním obsahům zakázané. Tato
kniha se zabývá záhadnými přírodními jevy
a rolí „tajných společenstev“ ve světě. Jestliže se zajímáte se o poslední tajemství tohoto
světa a toužíte se je dozvědět přímo od života –
je to VAŠE kniha!

Jan van Helsing
Kdo se bojí Smrti?
Interview
s Andělem transformace
Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě
setká. Toltékové říkají, že kráčí stále s námi za
levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem.
Autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody,
které ho přivedly do její bezprostřední blízkosti.
Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou zvědavostí se během následujících dvou let pokoušel navázat s ní kontakt. V prosinci 2004 se mu to podařilo... V jedinečném interview
položil energii, kterou my nazýváme Smrt, 222 otázek: Kdo jsi? Kam odnášíš duše? Co cítíš, když vyzvedáš duši vraha? Jak vypadá druhý svět? Jsi
nesmrtelný? Viděl jsi Boha? Existuje peklo? Kdo vládne světu? Komu slouží
ilumináti? Kdy přijde Antikrist? Co víš o Ježíši? Co je smyslem života? Je
smrt nevyhnutelná? Jaká budoucnost čeká lidstvo? Jaký smysl má nemoc?
Jak být zdravý a šťastný?...
Odpovědi bytosti, která od počátku stvoření nepřebývala ve fyzickém těle
a sama si říká Anděl proměny, přesahují „pozemské“ vnímání světa.

Jan van Helsing
Tajné společnosti
Válka svobodných zednářů
Věříte, že na světě existuje tajné spiknutí několika lidí? Jste otevření myšlence, že několik málo
mocných organizací ovlivňuje dějiny lidstva? Na
toto téma už byl napsán bezpočet knih, a přece
je většina lidí nebere příliš vážně. Spisovatelé
jako Janvan Helsing jsou označováni za konspirační teoretiky, kteří vidí strašidla tam, kde
nejsou, a balamutí tak řadové občany.

Národní knihovna
České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Objednávky publikací:

NK ČR, Vydavatelské oddělení
Sodomkova 2
102 00 Praha 10
vydavatelstvi@nkp.cz

CATALOGUS
COLLECTIONIS
OPERUM ARTIS
MUSICAE
DE MONASTERII
SILOENSIS
(Tematický
katalog hudební
sbírky kláštera
v Želivě)
Sestavily
Pavla Semerádová
(předmluva)
a Eliška Šedivá
(tematický katalog)
Další svazek z řady katalogů vydávaných v ediční řadě Národní knihovny ČR Catalogus artis musicae in Bohemia et
Moravia cultae představuje soupis jedinečných hudebních
památek uložených v hudební sbírce kláštera premonstrátů v Želivě, který byl připraven za pomoci informačního aparátu Souborného katalogu budovaného v NK ČR
a databáze RISM. Katalog, který je opatřen cizojazyčnou
předmluvou, uvádějící historii vzniku sbírky, ediční zprávou a rejstříky, je určen nejen badatelům, ale i interpretačním umělcům při volbě nového repertoáru, k poznání
regionálních hudebních sbírek a jako základní příručková
literatura hudebních knihoven celého světa.
Národní knihovna ČR, Praha 2016, 1. vydání, 2 svazky,
664 stran, edice Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae a edice Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. IX/1, 2, předběžná cena 300 Kč za oba svazky
ISBN 978-80-7050-664-6

Příběhy míst.
Topografie soudobé paměti národa
18. 1. – 19. 3. 2016

Janovi von Helsingovi se podařilo dostat se do kontaktu s aktivním, vysoce
postaveným svobodným zednářem a přimět jej k interview. V něm detailně popisuje skryté působení celosvětového tajného společenství: Jakou
roli mají templářští rytíři, ilumináti, Ježíš a Lucifer, jak působí duchovní síla
a jak ji využívat, jak ovládat lidi pomoci morfogenetických polí. Dozvíte se
z první ruky proč se zednáři bouří a proč mezi některými panuje přímo válka. Toto nejí kniha pro slabé nátury!

Připravujeme
Jan van Helsing
Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu !
Tak jak to s vámi vypadá? Dospěli jste do bodu, kdy si snad toužíte prohnat
hlavou kulku, protože vám pomyslná voda sahá až po krk a vy nemáte ponětí, jak zaplatit složenky nebo vyrovnat staré dluhy, abyste konečně mohli být
volní? Rozpadlo se vám manželství, zemřel přítel, přítelkyně či dítě nebo vám
těžká nehoda změnila radikálně život a vy už v něm nevidíte žádný smysl?
Zadržte však, nejste v tom sami! Mnohem víc lidí, než si dovedete představit,
prochází v současné době extrémními vnitřními procesy.
Tato kniha představuje první pomoc – balíček nové energie. Dává čtenáři
odvahu, aby se nevzdali, ale podobné „krize“ vnímali jako šanci, pochopili
smysl za nimi ukrytý, vzali život do svých rukou a začali znovu od začátku.
Pryč ze slzavého údolí!

distribuce: Kosmas

www.anch-books.eu

Výstava je výstupem ze stejnojmenného projektu, jehož řešiteli
jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Ústav slovansko-germánských studií při Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.
Hlavním cílem projektu je snaha o zmapování historie míst zatížených událostmi mezi lety 1948–1989. Výstava na panelech
a v katalogu prezentuje nejzajímavější výsledky výzkumu. Součástí instalace je badatelské místo, kde lze pracovat s elektronickou databází, která je hlavním výstupem projektu Národní
kulturní identity (NAKI) financovaného MK ČR.
Výstavní chodba v přízemí hlavní budovy Klementina
pondělí – sobota: 9.00 – 19.00 hodin. Vstup zdarma

bibliografie
duchovní nauk y
K Ř ESŤANST VÍ
GRÜN, Anselm
Důvěrná slova. Modlitby pro
každou příležitost

Praha: Paulínky, 2016, 2. vyd., 256 s.,
brož. 199 Kč
Mnoho lidí říká, že netuší, jak by se
měli modlit. Oficiální modlitby jim
jsou cizí a modlitba vlastními slovy
jim činí potíže. Právě pro ně je tato
sbírka modliteb, jež mají přirozený
a vroucí jazyk a týkají se každodenních problémů.
ISBN 978-80-7450-198-2

IVANČIČ, Tomislav
Vezmi svůj kříž a následuj mě.
Setkání s Ježíšem na křížové
cestě

Praha: Paulínky, 2016, 2. vyd., 40 s.,
brož. 69 Kč
Křížová cesta, jak říká autor, nás
má vést, „abychom naslouchali
skrze modlitbu“. Autorovy reflexe
k jednotlivým zastavením křížové
cesty vypovídají o jeho bohatých
zkušenostech s lidským utrpením.
ISBN 978-80-7450-202-6

KRAWIEC, Mariusz SSP
Křížová cesta za duchovní
uzdravení

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 69 Kč
Křížová cesta je pojata jako modlitba
za uzdravení. Každé zastavení obsahuje zamyšlení a prosbu za
uzdravující milost pro jednotlivé
oblasti naší duše i našeho těla.
ISBN 978-80-7450-200-2

LASCONI, Tonino
Já se taky zpovídám. Příprava ke
slavení svátosti smíření
Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 96 s.,
brož. 135 Kč
Autor v bohatě ilustrované knize
nabízí čtenářům text, který je může
doprovázet po celou dobu přípravy
na první svatou zpověď. Vede dialog
s dětmi, ptá se na jejich zkušenosti,
nabízí jim své názory, vysvětluje
úryvky z Bible.
ISBN 978-80-7450-197-5

ekonomika
CESTOVNÍ RUCH
ŠIMKOVÁ, Eva
Aktuální témata rozvoje venkovského cestovního ruchu v ČR
Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 127 s., brož.
Publikace přináší ucelený přehled
nástrojů a možností rozvoje venkova
prostřednictvím aktivit cestovního
ruchu.
ISBN 978-80-7435-624-7

DAN Ě
BEUTELHAUSEROVÁ, Anna;
RYLOVÁ, Zuzana;
KRŮČEK, Zdeněk
Daňové zákony 2016 s komentářem změn

Brno: BizBooks, 2016, 12. aktual.
vyd., 264 s., brož. 99 Kč
Daňové zákony jsou vítanou pomůckou pro každého, kdo potřebuje mít
po ruce aktuální znění zákonů týkající
se vyměřování daní k 1. 1. 2016.

5 / 2 0 16

Publikaci ocení daňoví poradci,
účetní či podnikatelé.
ISBN 978-80-265-0449-8
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FI NANCE

dokumentů, formuláři s ukázkou
správného vyplnění a v neposlední
řadě také odkazy na příslušná
zákonná ustanovení.
ISBN 978-80-7263-990-8

MANDEL, Martin;
DURČÁKOVÁ, Jaroslava
Mezinárodní finance a devizový
kurs

společenské
vědy; osvěta

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 464 s., váz. 649 Kč
Kniha předních českých odborníků na
problematiku mezinárodních financí
podává ucelený výklad teorie a praxe
mezinárodních financí s důrazem na
význam a fungování devizového trhu.
ISBN 978-80-7261-287-1

M ANAG E M E NT
GADIESH, Orit;
MACA RTHUR, Hug
Lekce z Private Equity pro
jakoukoliv firmu

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 144 s., váz. 249 Kč
Autoři vycházejí ze skutečnosti, že investice do private equity dominují v posledních letech titulkům ekonomického
zpravodajství a že toto dříve poněkud
exotické odvětví hraje dnes významnou
roli po celém rozvinutém světě.
ISBN 978-80-7261-398-4

AR ABISTI K A
OLIVERIUS, Jaroslav
Česká arabistika. Od počátku do
současnosti a její představitelé

Edit. D. Horká, Praha: Dar Ibn Rushd,
2015, 1. vyd., 112 s., brož. 99 Kč
Autor mapuje vývoj české arabistiky,
která je historicky pevně spjata s Univerzitou Karlovou. Seznam českých
arabistů a jejich díla svědčí o tradici,
s níž česká arabistika zaujímá své
nepominutelné místo jak doma, tak
i na poli mezinárodním.
ISBN 978-80-88099-02-4

PERSONALISTIKA
JANOUŠEK, Karel
Cestovní náhrady v 411 příkladech 2016

Olomouc: Anag, 2016, 8. aktual.
vyd., 576 s., brož. 419 Kč
Autor uvádí komplexní pohled na
problematiku poskytování cestovních
náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve
sféře veřejně prospěšných poplatníků
daně z příjmů právnických osob ad.
ISBN 978-80-7263-991-5

PŘ Í RUČK Y
DOBROZEMSKÝ, Václav;
STEJSKAL, Jan
Nevýdělečné organizace v praxi

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 288 s., váz. 345 Kč
Praktická publikace přináší všem nevýdělečným organizacím, tj. spolkům,
nadacím, nadačním fondům, ústavům
atd. praktické návody na účtování,
vzory smluv a dalších dokumentů
a také konkrétní daňové příklady.
ISBN 978-80-7552-040-1

ÚČE TN IC T VÍ
Abeceda mzdové účetní 2016

Olomouc: Anag, 2016, 26. aktual.
vyd., 624 s., kroužk., 669 Kč
Srozumitelný výklad je doplněn
desítkami praktických příkladů, vzory

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava
Zajímavosti ze světových dějin 2

Ilustr. Š. Zavadil, Praha: Motto, 2016,
1. vyd., 272 s., váz. 249 Kč
Zajímavosti ze života v minulých staletích, které (možná) jinde nenajdete.
ISBN 978-80-267-0561-1

KUBÁTOVÁ, Eva
Surinam a Nizozemské Antily

Praha: Libri, 2016, 1. vyd., 221 s.,
brož. 160 Kč
Surinam, neoficiálně také Nizozemská Guyana, má několik světových
prvenství: je nejmenším suverénním
státem Jižní Ameriky, jeho území je
z více než 90% zalesněno a nabízí
jedny z největších světových zásob
bauxitu.
ISBN 978-80-7277-540-8

LITERA, Bohuslav
Cesta na výsluní. Zahraniční
politika Sovětského svazu

YEN, Chris;
HOFFMAN, Reid;
CASNOCHA, Ben
Spokojený zaměstnanec: Váš
spojenec

Praha: Management Press, 2016,
1. vyd., 152 s., brož. 399 Kč
Starý model zaměstnávání se hodil pro
období stability. Dnes ovšem zaměstnavatelé, manažeři i zaměstnanci potřebují pro své vztahy nový rámec. Vzájemná
důvěra v podnikatelském světě se dnes
blíží historickému minimu.
ISBN 978-80-7261-283-3

Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, 1. vyd., 208 s., brož. 238 Kč
Po třicetileté válce si Morava sice
oddechla od válečného běsnění, ale
její obyvatele čekalo nové zatížení,
a to v podobě velkých a častých daní.
V měnové oblasti nebyla situace na
Moravě jednoduchá.
ISBN 978-80-7028-453-7

ARCH EO LOG I E
MĚCHUROVÁ, Zdeňka
Zaniklá středověká ves Konůvky
ve Ždánickém lese. Archeologický průvodce po naučné stezce

Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, 1. vyd., 62 s., brož. 62 Kč
Malebná oblast Slavkovska a Ždánického lesa je pro turistu zajímavá
jak milými přírodními sceneriemi, tak
rovněž svou bohatou minulostí.
ISBN 978-80-7028-456-8

ETN O LOG I E
FATKOVÁ, Gabriela
Bulharští Karakačani a usedlý
život: Dům, jméno a identita

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, Etnologická
řada, 1. vyd., 262 s., váz. 298 Kč
Kniha je založena na osmiletém terénním výzkumu bulharských Karakačanů,
což jsou bývalí kočovní pastevci Balkánu.
Tato skupina byla vždy silně uzavřenou
a romantizovanou sociální formací.
ISBN 978-80-7325-376-9

H ISTO R I E
DVOŘÁK, Jiří a kol.
České Budějovice pod hákovým
křížem

Praha: Mladá fronta, 2016, 2., zde
1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Unikátní publikace nabízí širokému
okruhu čtenářů objevný popis
každodenního života (nejen) občanů
protektorátních Českých Budějovic.
ISBN 978-80-204-4034-1

GROSSMANNOVÁ, Dagmar
Měnová politika na Moravě za
vlády Leopolda I. a jeho synů
(1657–1740)
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Praha: Dokořán, 2016, 1. vyd.,
320 s., váz. 298 Kč
Kniha analyzuje hlavní směřování
zahraniční politiky Sovětského svazu
v letech 1917–1945, včetně jejích
náhlých, avšak zásadních obratů.
ISBN 978-80-7363-719-4

ZAVADIL, Pavel
Čeští jezuité objevují Nový svět.
Dopisy a zprávy o plavbách,
cestách a živobytí z Ameriky,
Filipín a Marián 1657–1741
Praha: Argo, 2016, 1. vyd., 840 s.,
váz. 498 Kč
Rozsáhlý výbor z korespondence
českých jezuitů z let 1657–1741
zahrnuje popisy jejich evropských
cest do Itálie, Španělska a výjimečně
i do Portugalska, ale především
listy ze zámořských misií do tzv.
Západních Indií.
ISBN 978-80-257-1670-0

ZELENKA, Jan
Beneficium et feudum. Podoba
a proměny lenního institutu

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 228 s., brož. 240 Kč
Kniha se věnuje rozboru latinské
terminologie spjaté s lenním institutem, jež je dochována v listinném
materiálu i narativních pramenech
saské provenience z období cca 10. až
14. století.
ISBN 978-80-7286-264-1

ZUSKA, Václav
Pootevřená minulost

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
2016, 1. vyd., 194 s., brož. 200 Kč
Kniha nejen o Jesenici a Jesenicku,
určená pamětníkům, rodákům i všem
ostatním zájemcům o místní historii.
ISBN 978-80-86772-95-0

K Ř ÍŽOVK Y
HÁDAN K Y
Osmisměrky – citáty slavných
Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
208 s., brož. 79 Kč

Jedna osmisměrka denně pomůže
udržet mozek ve formě, procvičí
paměť a posílí logické myšlení.
ISBN 978-80-7236-894-5

LI DOVÉ Z V YK Y
Léčení a léčitelství v lidové
tradici

Edit. P. Číhal, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
2015, 1. vyd., 335 s., brož.
Kolektivní monografie zabývající se
léčitelstvím v lidové tradici. Přináší
23 odborných kapitol zaměřených na
úlohu pověr a magie, účinky pálenek
a rostlin v lidovém léčitelství.
ISBN 978-80-87671-22-1

PECHOVÁ, Jarmila
Ryba v lidové kultuře

Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, 1. vyd., 34 s., brož. 57 Kč
Lidé se už od nepaměti usazovali
u vodních toků, přicházeli do kontaktu
s rybami a jinými vodními tvory a využívali je pro svou potřebu. Archeologické
nálezy jsou k dispozici už od pravěku.
ISBN 978-80-7028-459-9

LOGO PE D I E
NOVOTNÁ, Ivana
Logopedická cvičení

Ilustr. M. Kučera, Brno: Edika, 2016,
1. vyd., 64 s., brož. 169 Kč
Tato kniha je určena především dětem předškolního věku a prvňáčkům.
Mohou ji využívat nejen rodiče, ale
také učitelé v MŠ a ZŠ a speciální
pedagogové.
ISBN 978-80-266-0874-5

M E D ITACE
OSHO
Život je mýdlová bublina.
100 duchovních vhledů

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 160 s., brož. 189 Kč
Inspirativní texty vznikly původně
jako dopisy Y. Sohanové, se kterou
se Osho setkal na kurzu meditace.
Přislíbil jí, že každý den pošle dopis,
v němž pohovoří o meditační praxi
v souvislosti s nejrůznějšími životními
tématy a situacemi.
ISBN 978-80-7306-813-4

MOTIVAČN Í
PŘ Í RUČK Y
O‘HANLON, Bill
Lenochova cesta k úspěchu

Z angl. přel. O. Fafejta, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 104 s., brož. 199 Kč
Autor ve své knize vyvrací oblíbenou
představu, že k úspěchu potřebujeme
silnou vůli a disciplínu. Lenochovo
tajemství na cestě k úspěchu spočívá
v tom, že se nenutí do věcí, které
dělat nechce.
ISBN 978-80-262-1016-0

N UM IZM ATI K A
GROSSMANNOVÁ, Dagmar
Denáry a brakteáty na Moravě
ve 2. polovině 13. století. Deniers
and Bracteates in Moravia in the
Second Half of the 13th Century

Ilustr. L. Dvořáková, Brno: Moravské
zemské muzeum, 2015, 1. vyd.,
238 s., brož. 308 Kč
Kniha je obrazem stavu peněz a měny
na Moravě, která bezprostředně před-

bibliografie
cházela velké měnové reformě v roce
1300, kterou byla zavedena naše
nejslavnější mince – pražský groš.
ISBN 978-80-7028-437-7

OSO B N OSTI
RYANTOVÁ, Marie a kol.
Českoslovenští prezidenti

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 344 s.,
váz. 399 Kč
Jak se zrodil československý stát
a proč musel zaniknout? Čeho se
bál K. Gottwald? Byl L. Svoboda
sovětským agentem? Jací byli
českoslovenští prezidenti lidé? Jak
prožívali svoji moc a odpovědnost
a jak je změnila?
ISBN 978-80-7432-500-7

PO LITI K A
ZEMANOVÁ, Štěpánka;
DRULÁKOVÁ, Radka a kol.
Český zahraničněpolitický akti
vismus. Možnosti a meze

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2016, 1. vyd., 288 s., váz. 320 Kč
Monografie zkoumá, zda je pro ČR
přínosné využívání zahraničněpolitického aktivismu typického pro malé
státy, jaké nové možnosti a příležitosti ČR zahraničněpolitický aktivismus
nabízí, a v čem naopak spočívají
limity nebo úskalí jeho využití.
ISBN 978-80-7380-573-9

PR ÁVO
ANDRAŠČÍKOVÁ, M. a kol.
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2016

Olomouc: Anag, 2016, 10. aktual.
vyd., 1272 s., váz. 979 Kč
Publikace je určena především pro
každodenní činnost zaměstnanců, zaměstnavatelů a personalistů ve firmách,
může však sloužit i jako užitečná pomůcka pro odbornou i laickou veřejnost.
ISBN 978-80-7263-992-2

Právnicko-ekonomická, 8. aktual.
vyd., 432 s., váz. 550 Kč
Nová česká úprava mezinárodního
práva soukromého přinesla celou
řadu změn a řešení otázek, které
nebyly dříve upraveny. Nové vydání
na všechny tyto změny reaguje a poskytuje jejich kvalifikovaný výklad.
ISBN 978-80-7239-321-3 (Doplněk), 978-80-7380-550-0 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk)

MACH, Jan
Medicínské právo – co a jak.
Praktické rady pro lékaře
a zdravotníky

Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 135 s.,
brož. 190 Kč
Publikace obsahuje souhrn praktických rad, jak řešit problémové situace,
na co si dát pozor a čeho se vyvarovat
v běžné lékařské praxi, při řízení zdravotnického zařízení nebo provozování
soukromé lékařské praxe.
ISBN 978-80-7492-218-3

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 74 (vč. CD)

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
656 s., váz. 850 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu ČR.
ISBN 978-80-7400-599-2

ÚZ č. 1121 Sociální pojištění
2016. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 368 s.,
brož. 149 Kč
Publikace obsahuje 40 předpisů
rozdělených do 4 kapitol: pojistné na
sociální zabezpečení, nemocenské
pojištění, důchodové pojištění,
organizace a provádění sociálního
zabezpečení. Všechny nosné zákony
byly dotčeny řadou novel.
ISBN 978-80-7488-152-7

KŘÍSTEK, Adam
Osvojení dětí. Úplná adopce
v českém právu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 136 s., váz. 250 Kč
Monografie se snaží o trochu jiný
pohled na tento u nás jinak tradiční
rodinněprávní institut. Stranou však
ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných)
osob, které opět umožnilo naše civilní
právo po rekodifikaci.
ISBN 978-80-7552-022-7

KUČERA, Zdeněk;
PAUKNEROVÁ, Monika;
RŮŽIČKA, Květoslav a kol.
Mezinárodní právo soukromé

Brno: Doplněk, Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015,

vztazích a v osobním životě? Práce
rozšiřuje a aplikuje myšlenky zdravých hranic na vztahy s našimi dětmi.
ISBN 978-80-7255-352-5

HOPF, Hans
Když děti často stůňou. Psychosomatika pro rodiče

Ilustr. M. Bergmannová. Z něm. přel.
L. Simonová, Praha: Portál, 2016,
1. vyd., 168 s., váz. 279 Kč
Autor ukazuje, že nemoc nebo třeba
i nehoda mohou odkazovat na obtíže
ve vývoji dítěte či vyjadřovat konflikty
v sociálním prostředí. Nabízí řadu
kazuistik, jejichž cílem je učinit rodiče
citlivějšími k souvislostem, které jsou
často opomíjeny.
ISBN 978-80-262-1010-8

LAVER-BRADBURY, Cathy;
THOMPSON, Margaret;
WEEKS, Anne a kol.
Šest kroků ke zvládnutí ADHD.
Manuál pro rodiče i učitele

Z angl. přel. H. Antonínová, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 144 s., váz. 235 Kč
Jednoduchý a flexibilní program
nabízí 6 kroků, jak zvládnout poruchy
pozornosti a hyperaktivitu neboli
ADHD. Kniha vychází z řady studií i ze
zkušeností rodin, kde žije dítě s ADHD.
ISBN 978-80-262-1035-1

PSYCH O LOG I E
ČÍRTKOVÁ, Ludmila
Policejní psychologie

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2016, 2. rozšíř. vyd.,
320 s., váz. 360 Kč
Publikace nabízí základní psychologické poznatky užitečné pro policisty
a ostatní profese, ve kterých jde
o prosazování práva.
ISBN 978-80-7380-581-4

FREUD, Sigmund
Psychopatologie všedního života. O zapomínání, přeřeknutí,
přehmátnutí, pověře a omylu

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 256 s.,
brož. 299 Kč
Kniha z roku 1901 je založená
na výzkumech chybných úkonů
(zapomínání, přeřeknutí, chybné
čtení, přepsání, přehmátnutí atd.). Ty
lze podle Freuda racionálně vysvětlit
jako produkt činnosti nevědomí,
a vyloučit tak pouhou náhodu.
ISBN 978-80-262-1027-6

FUREK, Adam;
ROTHANZL, Lukáš;
JIROVEC, Tomáš
Zákon o svobodném přístupu
k informacím. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
1264 s., váz. 1990 Kč
Komentář je určen především povinným subjektům, ale využijí jej i žadatelé
o informace. Výklad vychází z judikatury
správních soudů i z dostupné odborné
literatury. Součástí jsou též vzory úkonů
povinných subjektů a citační aparát.
ISBN 978-80-7400-273-1

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

ŽENÍŠKOVÁ, Marta;
PŘIB, Jan
Zákon o nemocenském pojištění
s komentářem a příklady od
1. 1. 2016
Olomouc: Anag, 2016, 9. aktual.
vyd., 280 s., brož. 339 Kč
Příručka obsahuje výklad
k jednotlivým ustanovením zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, doplněný řadou příkladů.
Zohledňuje veškeré legislativní
změny od 1. 1. 2016.
ISBN 978-80-7263-993-9

PRO RO D IČE
CLOUD, Henry;
TOWNSEND, John
Hranice a děti. Proč ve vztahu
k dětem budovat hranice?

Praha: Návrat domů, 2016, 2. vyd.,
224 s., váz. 245 Kč
Kniha navazuje na předchozí titul
Hranice: Kde jsou zdravé meze ve

SBO R N Í K Y
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ,
Kateřina a kol.
Ordenshistoriographie in
Mitteleuropa. Gestaltung und
Wandlung des institutionalen
und persönlichen Gedächtnisses
in der Frühen Neuzeit

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 382 s., brož. 195 Kč
Sborník je již druhou publikací v řadě
Monastica Historia a zaměřuje se
na řádovou historiografii, i když
jednotlivé stati mnohdy mají zajímavé
tematické přesahy. V němčině.
ISBN 978-80-7286-256-6

Dialog kultur VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 403 s., brož.
Sborník z konference, Hradec
Králové, 20. až 21. 1. 2015.
ISBN 978-80-7435-621-6
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HUBÁLEK, Tomáš
Sborník ze 4. konference
doktorandů

Praha: Epocha, 2015, 1. vyd., 388 s., CD
Sborník ze IV. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních
programů v oblasti společenských věd.
ISBN 978-80-7425-278-5

JEDLIČKOVÁ, Anetta; HOLMEROVÁ, Iva; HONZÁK,
Radkin a kol.
Etiko, kam kráčíš? aneb Paní
profesorce k narozeninám
Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 66 s.,
brož.
Sborník k 70. narozeninám Heleny
Haškovcové.
ISBN 978-80-7492-205-3

Minulostí Berounska 18. Sborník Státního okresního archivu
v Berouně

Praha: Státní oblastní archiv v Praze,
2016, 1. vyd., 301 s., brož. 100 Kč
Sborník studií a článků.
ISBN 978-80-86772-94-3

Minulostí Západočeského
kraje 49

Ústí nad Labem: albis international,
2015, 1. vyd., 301 s., brož.
Periodikum zabývající se dějinami
Západočeského kraje.
ISBN 978-80-86971-62-9

Ochrana slabší strany v českém
právu. Recenzovaný sborník
z odborné právnické konference
Praha 5. listopadu 2015

Edit. K. Havlíček, Praha: Havlíček
Brain Team, 2016, 1. vyd., 92 s., brož.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-87109-56-4

STUD I E
KRAFL, Pavel Otmar a kol.
Editorství a edice středověkých
pramenů diplomatické povahy
na úsvitu 21. století. Směry –
tendence – proměny

Praha: Historický ústav AV ČR, 2016,
1. vyd., 240 s., brož. 260 Kč
Autoři statí se soustředili na podobu
a tvářnost základních edičních řad,
v rámci kterých byly a jsou editovány
zejména listiny a listy, jejich vývoj
v minulosti, současnosti a perspektivy
do budoucnosti.
ISBN 978-80-7286-249-8

Národní identity a identifikace.
Česká republika – Visegrádská
čtyřka – Evropská unie

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), Praha: Sociologický ústav
AV ČR, 2016, Studie, 1. vyd., 204 s.,
brož. 269 Kč
Kniha se zabývá národní identitou
Čechů a Češek z různých pohledů.
ISBN 978-80-7419-188-6 (SLON),
978-80-7330-285-6 (Sociologický
ústav AV ČR)

POHNĚTALOVÁ, Yveta
Vztahy školy a rodiny. Případové
studie
Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 179 s., brož.
Odborná publikace formou případových studií popisuje reálnou podobu
vztahů s rodiči žáků dvou konkrétních škol na úrovni primárního
vzdělávání a podává podrobný popis
působících faktorů a souvislostí.
ISBN 978-80-7435-626-1

PRÁZOVÁ, Irena;
HOMOLOVÁ, Kateřina;
LANDOVÁ, Hana a kol.
České děti jako čtenáři v roce
2013

Brno: Host, 2015, 1. vyd., 136 s.,
váz. 249 Kč
Čtou děti? Co čtou a kolik toho
přečtou? Kniha přináší výsledky
prvního reprezentativního výzkumu
českého dětského čtenářství od 6 do
14 let, který realizoval v letech 2013
a 2014 Knihovnický institut NK ČR.
ISBN 978-80-7491-492-8

matematické
a přírodní vědy
PŘ Í RO DA
KOČÁR, Petr a kol.
Výzkum niv drobných vodotečí
v montánní krajině Českomoravské vrchoviny

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 125 s., brož.
Studie je souhrnem dosavadních
výsledků mezioborového studia
a výzkumu středověkého osídlení,
zejména pak rudního hornictví
a rýžovnictví na Českomoravské
vrchovině.
ISBN 978-80-261-0257-1

PŘ Í RUČK Y
WALDHAUSER, Martin;
ČERNÝ, Martin
Vážky české republiky. Příručka
pro určování našich druhů
a jejich larev
Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2015,
2. dopl. vyd., 188 s., brož. 215 Kč
Praktická příručka do přírody pro
určování našich druhů vážek a jejich
larev.
ISBN 978-80-87964-07-1

SBO R N Í K Y
Acta musei reginaehradecensis.
Series A – scientiae naturales.
Vol. 35–1

Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2015, 1. vyd., 82 s., brož.
120 Kč
35. ročník přírodovědeckého
odborného časopisu Acta Musei
Reginaehradecensis s.A. byl vydán ve
dvou číslech.
ISBN 978-80-87686-06-5

Acta musei reginaehradecensis.
Series A – scientiae naturales.
Vol. 35–2

Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2015, 1. vyd., 84 s., brož.
120 Kč
35. ročník přírodovědeckého
odborného časopisu Acta Musei
Reginaehradecensis s.A. byl vydán ve
dvou číslech.
ISBN 978-80-87686-10-2

technické vědy
PROGRAMOVÁNÍ
GASSTON, Peter
CSS3

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
296 s., brož. 399 Kč
S CSS3 a vhodným návrhem snadno
proměníte nudný web v poutavé dílo.

bibliografie
V knize se seznámíte s řadou technik,
jak pomocí CSS změnit vzhled
webové stránky k nepoznání.
ISBN 978-80-251-4641-5

MATOUŠEK, David
C++ bez předchozích znalostí

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
272 s., brož. 299 Kč
Chcete začít s programováním v C++?
Jednoduchou formou na příkladech
se postupně seznámíte se základy
programovacího jazyka C++, na
kterých budete poté stavět u pokročilejších témat a vlastních projektů.
ISBN 978-80-251-4640-8

PŘ Í RUČK Y
Rozsah požadavků pro ověření
znalostí obecně závazných
předpisů podle zákona
č. 360/1992 Sb.

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2015, 14. aktual. vyd., 172 s., brož.
265 Kč
Publikace obsahuje zkušební otázky
(cca 650), které jsou uspořádané do
18 oborů.
ISBN 978-80-87438-68-8

STAVE BN IC T VÍ
KLOIBER, Michal;
DRDÁCKÝ, Miloš
Diagnostika dřevěných konstrukcí

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2015, 1. vyd., 160 s., brož. 390 Kč
Kniha poskytuje informace o tom,
co lze v historické konstrukci měřit
a jaké metody k tomu mohou být
použity. Cílem je nabídnout pestrou
škálu možností, které vedou k co
nejpřesnější analýze zabudovaného
dřeva.
ISBN 978-80-87438-64-0

Almanach 150 let založení SIA

Sest. M. Pavlík, Praha: Informační
centrum ČKAIT, 2015, 1. vyd., 192 s.,
brož. 440 Kč
Almanach vychází ke 150. výročí
založení Spolku architektů a inženýrů
v Království českém, jehož přímým
pokračovatelem je Český svaz
stavebních inženýrů.
ISBN 978-80-87438-67-1

VLČEK, Petr
100 staletých mostů

Praha: Informační centrum ČKAIT,
2015, 1. vyd., 220 s., brož. 390 Kč
Obrazový průvodce po malých i velkých českých i nečeských mostech,
starých sto a více let, zdobících
města a vesnice, hrady i zámky.
Publikace obsahuje fotografie, technická a historická data i navigační
souřadnice.
ISBN 978-80-87438-69-5

Z B R AN Ě
PAZDERA, David
Legenda jménem CZ. Historie
a současnost České zbrojovky
Uherský Brod

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
504 s., váz. 649 Kč
Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla
v napjaté atmosféře 2. poloviny
30. let 20. století. Dnes je Česká
zbrojovka a.s., Uherský Brod, jedním
z nejvýznamnějších světových výrobců ručních střelných zbraní.
ISBN 978-80-204-3499-9
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ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
HOLUB, J. T.
Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými
esencemi a Schüsslerovými
solemi. Komplexní průvodce
samoléčbou podle vlastních
příznaků

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 249 Kč
Ať již hledáte pomoc pro sebe,
blízkou osobu, nebo jste lékařem
či lékařkou a stále znovu a znovu
narážíte na limity klasické medicíny,
pak tato kniha je určena právě vám.
ISBN 978-80-264-0996-0

K L A SICK Á
M E D ICÍ NA
BRDIČKA, Radim; DIDDEN,
Wiliam
Genetika v klinické praxi III.
Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 189 s.,
váz. 300 Kč
Cílem publikace je nabídnout čtenáři současný pohled na možnosti,
které nabízí současná diagnostika
v různých oblastech naší genetické
výbavy.
ISBN 978-80-7492-226-8
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masa, domácí šunky, klobás, salámů,
párků a dalších masných výrobků.
ISBN 978-80-7322-192-8

DUŠÁTKO, Josef
Domácí řeznická kuchařka.
Tradiční recepty z vepřového,
hovězího a skopového

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 164 s.,
váz. 299 Kč
Milujete klasické domácí zabijačkové
výrobky? Udělejte si je sami! Kniha
plná návodů, jak si vyrobit jelita, jitrnice, tlačenky, paštiky, klobásy, párky,
salámy, šunky, prejt, ovar a další.
ISBN 978-80-264-0995-3

VLKOVÁ, Jana
Notes Květinové kuchařky

Praha: Smart Press, 2016, 1. vyd.,
128 s., brož. 249 Kč
Pro všechny milovníky jedlého kvítí
a býlí je Notes Květinové kuchařky
nezbytný a praktický doplněk do
terénu. Zahrnuje prostor pro vaše
poznámky i kalendárium s nejčastějším výskytem jedlého kvítí a býlí,
nechybí ani lokality ve městech.
ISBN 978-80-87049-87-7

ROKYTA, Richard a kol.
Léčba bolesti ve stáří

Praha: Mladá fronta, 2015, Aeskulap,
2. vyd., 112 s., brož. 220 Kč
Publikace našich předních specialistů
v oboru algeziologie aktualizuje
pohled na současnou problematiku
léčby bolesti ve stáří.
ISBN 978-80-204-3945-1

RYCHLÍK, Ivan a kol.
Budoucnost farmakoterapie
v nefrologii

Praha: Mladá fronta, 2016, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
320 s., váz. 528 Kč
Monografie vychází z přednášek
Brodových dnů 2015 České nefrologické společnosti a je věnována
obecným principům farmakoterapie,
farmakogenetiky, farmakokinetiky
a farmakodynamiky ad.
ISBN 978-80-204-3865-2

KUCHAŘ K Y
DOLEŽALOVÁ, Alena a kol.
Udíme, vaříme a konzervujeme
podle vyzkoušených receptů

České Budějovice: Dona, 2016,
1. vyd., 216 s., váz. 299 Kč
Kuchařka seznamuje s průběhem
domácí zabijačky a výrobou zabijačkových specialit, domácího uzeného

umění; hudba
K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
KAPUSTA, Jan a kol.
Jiří Středa

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2016, 1. vyd., 72 s., váz.
230 Kč
Katalog k výstavě Jiří Středa – sochy,
konané v Oblastní galerii Vysočiny
v Jihlavě a v Galerii výtvarného umění
v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-68-4

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
HELLER, Steven;
KONÁRKOVÁ, Marcela
Ladislav Sutnar – inspirace dětem

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 94 s., brož.
Publikace Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU představuje
dílo L. Sutnara coby inspiraci pro
budoucí výtvarníky. Česká verze.
ISBN 978-80-261-0549-7

MENŠÍKOVÁ, Kateřina; BAREŠ, Martin; KAŇOVSKÝ,
Petr a kol.
Atypické parkinsonské syndromy

Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 277 s.,
váz. 490 Kč
Nemoci jsou v nové monografii
popsány a komentovány nejenom
z hlediska současných klinických diagnostických kritérií, ale i posledních
taxonomických trendů, založených
na ultrastrukturálních histopatologických studiích.
ISBN 978-80-7492-223-7

Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 68 s.,
brož.
Čtenář v knize najde nejen základní
informace o diabetu, ale především
úvahy a doporučení, jak se s ním vyrovnat, jak ho začlenit do chodu celé
rodiny a jak se k tomuto onemocnění
postavit.
ISBN 978-80-7492-212-1

SBO R N Í K Y
ABRAHÁMOVÁ, Jitka
Vybrané otázky onkologie XIX.

Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 100 s.,
brož.
Vyšlo k příležitosti konání 23.
onkologicko-urologického sympozia
a 19. mammologického sympozia,
pořádaných v Praze ve dnech 19. až
20. 11. 2015.
ISBN 978-80-7492-222-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘ Í RUČK Y
BÖHM, Erwin
Psychobiografický model péče
podle Böhma

Z něm. přel. P. Sochová, Praha:
Mladá fronta, 2016, Sestra, 1. vyd.,
208 s., brož. 490 Kč
Böhmova filozofie zásadně změnila
myšlení a postoje pečujících osob.
Odměnou za to je podpora maximální soběstačnosti starých lidí a jejich
větší aktivní účast na životě.
ISBN 978-80-204-3197-4

Senzoricko-senzitivní integrace
v rehabilitaci poruch řeči a sluchu. Mezioborový seminář pro
profese zabývající se rehabilitací
poruch řeči a sluchu

Praha: AMU, 2016, 1. vyd., 101 s., brož.
Senzoricko-senzitivní integrace
v rehabilitaci poruch řeči a sluchu.
ISBN 978-80-7331-373-9

ŠPIRKOVÁ, Alena
Diabetes s nadhledem. Průvodce
tělem i duší dětí a dospívajících
s diabetem
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HELLER, Steven; KONÁRKOVÁ, Marcela
Ladislav Sutnar – Inspiration for
Children

Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
1. vyd., 94 s., brož.
Publikace Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU představuje
dílo L. Sutnara coby inspiraci pro
budoucí výtvarníky. Anglická verze.
ISBN 978-80-261-0550-3

Na Sibiř! Nach Sibirien!

Edit. A. Habánová, Liberec: Oblastní
galerie Liberec, Řevnice: Arbor vitae,
2016, 1. vyd., 192 s., váz.
Publikace věnovaná německočeským
výtvarným umělcům v 1. světové
válce na východní frontě a v sibiřském zajetí.
ISBN 978-80-87707-14-2
(Oblastní galerie Liberec),
978-80-7467-093-0
(Arbor vitae)

O samostatnosti stromů

Edit. T. Žižka, J. Schmelzlová, Praha:
AMU, 2015, 1. vyd., 70 s., brož.
O samostatnosti stromů.
ISBN 978-80-7331-360-9

REISSNER, Martin
Ilustrace / Illustration. Pohledy
na výtvarný doprovod české
knihy / Insights into Illustrations to Accompany Czech
Children‘s Books
Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, 1. vyd., 220 s., váz. 343 Kč
Monografie mapuje milníky domácí
ilustrační tvorby minulého století,
ovšem sleduje i základní tendence
současnosti.
ISBN 978-80-7028-439-1

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
PŘ Í RUČK Y
STANIUL, Zizi;
FIGLEROWICZ, Tomasz
Optimistické plachtění

Z pol. přel. Z. Burska, Praha:
Mladá fronta, 2016, Edice Českého
olympijského výboru, 1. vyd., 160 s.,
brož. 299 Kč
Dostává se k vám české vydání knihy
o plachtění na Optimistu. Tato lodička se stala nejoblíbenější plachetnicí
na celém světě a již šestileté děti ji
mohou sami ovládat.
ISBN 978-80-204-3892-8

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
ANTONOVÁ, Barbora
Jazykový průvodce pro přežití –
Francie. Pro pobyty v zahraničí
Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 160 s.,
brož. 229 Kč
Šikovný jazykový průvodce pomůže
nejen s přípravami na cestu, ale
hlavně usnadní každodenní pobyt
v zemi galského kohouta.
ISBN 978-80-266-0876-9

Jack Rozparovač. Dvojjazyčná
kniha pro mírně pokročilé –
Anglictina.com

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 104 s.,
brož. 249 Kč
Příběh je napsaný zjednodušenou
angličtinou tak, aby vyhovovala
potřebám čtenáře v anglickém jazyce
byť jen mírně pokročilého. Navíc
na každé stránce naleznete český
zrcadlový překlad. Příloha CD.
ISBN 978-80-266-0877-6

JA Z YKOVÉ
UČE BN ICE
CHRDLE, Petr;
CHRDLOVÁ, Stanislava
Esperanto od A do Z

Ilustr. P. Rak, Dobřichovice:
Kava-Pech, 2016, 1. vyd., 183 s.,
brož. 220 Kč
Učebnice mezinárodního jazyka
esperanto pro samouky i kurzy od
úplných začátků do úrovně postačující nejen pro čtení běžných textů
a běžnou konverzaci, ale i k sledování
filmů apod.
ISBN 978-80-87169-59-9

bibliografie
LITE R ÁR N Í
TEO R I E
BLOOM, Harold
Úzkost z ovlivnění. Teorie poezie

Z angl. přel. M. Pokorný, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 232 s., váz. 259 Kč
Pojem vlivu či ovlivnění je inspirován
především Nietzschem, Freudem,
prorockými básněmi W. Blakea a gnostickou teologií. Autor zdůrazňuje osobní
zápas básníka o nalezení vlastního hlasu.
ISBN 978-80-257-1728-8

SBO R N Í K Y
Sjezd spisovatelů 2015. Sborník
příspěvků

Brno: Host, 2015, 1. vyd., 144 s.,
brož. 229 Kč
V červnu 2015 proběhl první polistopadový Sjezd spisovatelů, s podtitulem „Přepisujeme přítomnost“.
Sborník obsahuje řečnické příspěvky,
které na sjezdu zazněly.
ISBN 978-80-7491-384-6

BIO G R AFI E
BOHATOVÁ, Milena
Olga Havlová. V lednu uplyne
20 let od smrti první manželky
Václava Havla

Praha: XYZ, 2016, 1. vyd., 232 s.,
váz. 249 Kč
Olga Havlová (11. 7. 1933 – 27. 1.
1996) se nezapomenutelně vryla do
našich srdcí. Nejen jako manželka
Václava Havla, ale především jako
silná a statečná žena, která se nebála
vzdorovat osudu a pomáhat druhým.
ISBN 978-80-7388-712-4

CESTO PISY
MATĚJOVIČ, Josef
Studentské cesty

Dobřichovice: Kava-Pech, 2015,
1. vyd., 160 s., brož. 187 Kč
Kniha přináší inspiraci každému, kdo jen
trochu přemýšlí o poznávání světa. Napsal
ji mladý spisovatel, který se rozhodl pomocí vybraných zahraničních programů
poznávat jiné země a jiné kultury.
ISBN 978-80-87169-70-4

krásná literatura
AFO R ISMY
RČE N Í; CITÁT Y

AUTOBIOGRAFIE
KILMISTER, Lemmy
Motörhead

Z angl. přel. R. Šimek, Praha: BB/art,
2015, 2. vyd., 248 s., váz. 349 Kč
Z lékařského hlediska měl být Lemmy
po smrti už dávno, ale dožil se 70 let.
Tato kniha je příběhem člověka,
o kterém se říká, že byl v hudebním průmyslu největším konzumentem alkoholu
a amfetaminu, o sexu ani nemluvě.
ISBN 978-80-7507-544-4

SOROS, Tivadar
Robinsoni na Sibiři

Edit. H. Tonkin. Ilustr. M. Tomečková.
Z esper. přel. J. Drahotová, Dobřichovice: Kava-Pech, 2016, 1. vyd.,
103 s., váz. 154 Kč
Autobiografické napínavé vyprávění
autora o útěku z ruského zajetí na
Sibiři těsně po 1. světové válce. Doplněno faktologickými poznámkami
editora a mapou s vyznačením strastiplné cesty autora a jeho společníků.
ISBN 978-80-87169-60-5

LARSSON, Christina
Silueta

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Čtvrtý případ komisařky Ingrid Bergmanové. Ingrid po návratu z povánoční
dovolené v Thajsku zjistí, že alarm v jejím
domě se během noci pětkrát zaktivoval...
ISBN 978-80-267-0562-8

LEHANE, Dennis
Pod rouškou noci

Z angl. přel. D. Petrů, Praha: Paseka,
2016, 1. vyd., 424 s., váz. 329 Kč
Joe Coughlin je v jádru dobrý člověk,
muž pevných zásad a vytříbeného
smyslu pro spravedlnost. A také hlava
mafiánského impéria a nelítostný
gangster, který se umí drsně vypořádat s konkurencí i Ku-klux-klanem.
ISBN 978-80-7432-701-8

MAY, Peter
Ostrov Entry

Z angl. přel. L. Kaprová, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 407 s., váz. 239 Kč
Když detektiv Sime Mackenzie
nastupuje na palubu letadla, ani se
neohlédne. Cesta na ostrov Entry
pro něj představuje šanci utéct hořké
směsi osamělosti a lítosti nad svým
dosavadním životem ve městě...
ISBN 978-80-7491-683-0

MEYER, Deon
7 dní

CHINMOY, Sri
Buď šťastný. Inspirace pro váš
šťastný den

Z angl. přel. A. Bernardová, Lazy:
Madal Bal, 2016, Knížky vnitřní
radosti, 1. vyd., 55 s., 99 Kč
Série 55 aforismů o štěstí a síle úsměvu, přinášející inspiraci k nalezení
hlubšího zdroje štěstí.
ISBN 978-80-86581-82-8
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ČESK Á KLASIK A
OLDŘICH Z ETZENBACHU
Vilém ze země Slovanů

Z něm. přel. a edit. D. Dvořáčková-Malá, Praha: Argo, 2016, 1. vyd.,
352 s., váz. 298 Kč
Rozsáhlý epos Oldřicha z Etzenbachu
(Ulrich von Etzenbach) Vilém od
Slovanů (Wilhelm von Wenden)
vznikl v okruhu dvora předposledního přemyslovského krále Václava II.
Příběh čítá celkem 8358 veršů.
ISBN 978-80-257-1671-7

D E TE K TIVK Y
KRIMI
BERAN, Ladislav
92. policejní revír zasahuje

Brno: Moba, 2016, Původní česká detektivka, 1. vyd., 256 s., váz. 249 Kč
V nových případech píseckého
autora a emeritního komisaře
kriminální služby se čtenáři opět
setkají s píseckou galerkou, v níž se
vyskytují kasaři, kapsářky, drobní
zlodějíčci, hochštapleři, lehké holky
z nevěstinců, a dokonce i vrazi.
ISBN 978-80-243-6956-3

ČERNUCKÁ, Veronika
Poslední modlitba

Brno: Moba, 2016, Původní česká detektivka, 1. vyd., 328 s., váz. 259 Kč
Třenovský klášter slaví 900 let svého
vzniku. Jeden z pozvaných novinářů
je v noci brutálně zavražděn a další
vraždy na sebe nenechají dlouho
čekat. Tara netuší, kdo je jejím protivníkem. Tajemná sekta? Duch zaživa
pohřbeného mnicha? Sériový vrah?
ISBN 978-80-243-6955-6

Z angl. přel. J. Kalina, Brno: Moba,
2016, Světová krimi, 1. vyd., 464 s.,
váz. 359 Kč
Jihoafrický policejní sbor čelí
největší možné hrozbě – neznámý
odstřelovač si vybral za cíl policisty
a vyhrožuje, že se budou útoky
opakovat každý den, dokud nebude
zatčen vrah mladé ambiciózní
právničky Hanneke Sloetové.
ISBN 978-80-243-6949-5

RITTER, William
Jackaby

Z angl. přel. V. Kadlec, Brno: Host,
2015, 1. vyd., 280 s., váz. 299 Kč
Příběh detektiva, který se zabývá
paranormálními jevy, překypuje troufalým vtipem a notnou dávkou hrůzy
ve stylu Doktora Who a Sherlocka
Holmese. Abigail Rooková právě
přicestovala do New Fiddlehamu
v Nové Anglii. Píše se rok 1892.
ISBN 978-80-7491-484-3

DIVADELNÍ HRY
SHAKESPEARE, William
Macbeth

Z angl. přel. M. Hilský, Brno: Atlantis,
2016, [Dílo Williama Shakespeara],
3. vyd., 118 s., brož. 147 Kč
Jedna z vrcholných tragédií W. Shakespeara je drama zločinu, svědomí
a trestu a divadelní sonda do hlubin
lidské duše, z nichž se rodí zlo.
ISBN 978-80-7108-357-3

E ROTICK Á
LITE R ATUR A
SACHER-MASOCH,
Leopold von
Venuše v kožichu / Venus im Pelz
Z něm. přel. G. Veselá, Praha:
Garamond, 2016, 1. vyd., 324 s.,
brož. 198 Kč
Právě na základě tohoto klasického
díla světové literatury vznikl na konci
19. století pojem „masochismus“.
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Autor v knize líčí příběh Severina, pro
něhož vrchol štěstí představuje úplné
podrobení se své vyvolené Wandě
a touha stát se jejím otrokem.
ISBN 978-80-7407-272-7

ESE J E; ÚVAHY
ORWELL, George
Úpadek anglické vraždy:
Eseje III (1945–1946)

Z angl. přel. K. Hilská, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 452 s., brož. 379 Kč
Třetí svazek esejů G. Orwella přináší
jak angažované texty, tak eseje na
domácká témata, ale rovněž málo
známé Orwellovy recenze a vtipné
a trefné dobové úvahy zveřejňované
ve sloupcích „Jak to vidím já“.
ISBN 978-80-257-1700-4

HUMO R
EBR, Vráťa
ROK den po dni s humorem

Ilustr. M. Pavlík, Praha: Agentura
Krigl, 2016, Veselé knížky Vráti Ebra,
1. vyd., 152 s., váz. 188 Kč
Další veselá knížka V. Ebra, tentokrát
o mezinárodních a významných
dnech, od ledna do prosince. Autor
je popisuje s humorem a nadsázkou.
Jde např. o den popelnic, kojení,
mobilů, hlasivek, orgasmu…
ISBN 978-80-88104-05-6

KLAPKA JEROME, Jerome
Tři muži na toulkách

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY

Ilustr. A. Born, Praha: XYZ, 2016,
3. vyd., 232 s., váz. 199 Kč
Ve volném pokračování slavného románu Tři muži ve člunu, o psu nemluvě
se Harris, George a Jerome vydávají na
cyklistický výlet do Německa.
ISBN 978-80-7505-308-4

BERÁKOVÁ, Zora
Fantom staré pevnosti

KLAPKA JEROME, Jerome
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Napínavý příběh z bouřlivých časů
za vlády Rudolfa II. a jeho bratra
a následníka Matyáše.
ISBN 978-80-267-0560-4

ČEŠKA, Stanislav
Případ forchheimského rádce

Brno: Moba, 2016, Historické krimi,
1. vyd., 280 s., váz. 279 Kč
Příběh se odehrává v letech 872–874.
Po dvojí zradě se vlády na Velké
Moravě ujímá Svatopluk. Celá země
s novým vládcem v čele se musí bránit tvrdým nájezdům rozhořčených
Franků...
ISBN 978-80-243-6950-1

ECO, Umberto
Jméno růže

Z ital. přel. Z. Frýbort, Praha: Argo,
2016, zde 2. vyd., 458 s., brož.
298 Kč
Na sklonku života vzpomíná mnich
Adso na události, jichž byl svědkem,
když v roce 1322 pobýval se svým
mistrem, učeným františkánem
Vilémem z Baskervillu, v jistém
severoitalském opatství...
ISBN 978-80-257-1692-2

GUILLOU, Jan
Klapky na očích

Ze švéd. přel. H. Matochová, Brno:
Host, 2015, 1. vyd., 312 s., váz.
329 Kč
Čtvrtý díl série Velké století: za švédskými hranicemi zuří 2. světová válka.
Nejstarší z bratrů Lauritzenových se
stále vyhýbá rozhodnutí, na čí straně
stát. Lauritzův syn Harald, důstojník
SS, je dočasně umístěn v Oslu...
ISBN 978-80-7491-426-3

H O RO RY
DARK, Jason
Pomsta příšer

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2016, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
Sotva se Sinclair se Sukem vrátili
z úspěšné mise v Paříži, čekala je další
práce. Museli se nakonec potopit pod
mořskou hladinu, aby přišli na kloub
záhadné a děsivé smrti potápěče,
který se zde pokoušel z vraku lodi
vyzvednout balíček s heroinem....
ISBN 978-80-243-7019-4

Ilustr. A. Born, Praha: XYZ, 2016,
3. vyd., 216 s., váz. 199 Kč
Dobrodružství tří přátel a jednoho psa
na dvou prázdninových cestách, šťastně spojující humor se sentimentem.
ISBN 978-80-7505-307-7

KOM I K SY
MINA, Denise;
MUTTI, Andrea;
FUSO, Antonio
Dívka, která kopla do vosího
hnízda

Z angl. přel. L. Janda, Brno: Host,
2015, 1. vyd., 272 s., váz. 499 Kč
Závěrečný díl komiksové adaptace
bestselleru S. Larssona Milénium. Lisbeth
Salanderová leží v kritickém stavu s prostřelenou hlavou na jednotce intenzivní
péče. O život bojuje ve více směrech...
ISBN 978-80-7491-535-2

LITE R ATUR A
FAK TU
BAUER, Jan
Záhady českých dějin II

Brno: Moba, 2016, Literatura faktu,
3. vyd., 224 s., váz. 249 Kč
V této knize se zkušenému autorovi
literatury faktu podařilo znovu uplatnit svoji metodu, v níž kombinuje
shrnutí zjištěných faktů a záznamů
z historických pramenů s vlastní
analýzou tématu.
ISBN 978-80-243-6951-8

ŠAVIT, Ari
Země zaslíbená

Z hebr. přel. R. Klekner, Brno: Host,
2015, 1. vyd., 495 s., váz. 389 Kč
Kniha vypráví příběh Izraele, jak ještě
nikdy nebyl vyprávěn, a pokládá nepříjemné a přitom zásadní otázky: Proč
Izrael vznikl? Jak vznikl? A může přežít?
ISBN 978-80-7491-428-7

PO E Z I E
JULIŠ, Emil
Básně (1956 –1971)

Edit. M. Kosák, Brno: Host, 2015, Česká
knižnice, 1. vyd., 540 s., váz. 369 Kč
Svazek soustřeďuje básnické dílo
E. Juliše (1920–2006) z období do
roku 1971. Jeho jádrem je především
tvorba experimentální.
ISBN 978-80-7491-442-3

bibliografie
KRCHOVSKÝ, J. H.
Já už chci domů. Básně a zápisky
veršem (2011–2015)

Brno: Host, 2015, 1. vyd., 80 s., váz.
249 Kč
Po 5 letech se mohou příznivci
poezie „dekadenta geniálního“ J. H.
Krchovského potěšit četbou jeho
nové sbírky nazvané Já už chci domů.
Kam domů? Hádáme správně a autor
to ve svých typicky vycizelovaných
strofách potvrzuje.
ISBN 978-80-7491-591-8

Nejlepší české básně 2015

Edit. P. Borkovec, T. Gabriel, Brno:
Host, 2015, 1. vyd., 112 s., brož. 219 Kč
Svazek představuje výběr z básní,
jež byly v daném období uveřejněny
jako básnické novinky česky píšících
autorů, pozornost je věnovaná publikování knižnímu, časopiseckému, ale
i na internetu.
ISBN 978-80-7491-555-0

TÁBOŘÍKOVÁ, Pája
Jsem tu ráda

Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 65 s.,
brož. 150 Kč
Básnická prvotina hudebnice
P. Táboříkové.
ISBN 978-80-7492-224-4

PRÓZ A
MILLS, Marc B.
Můj pes Doggo

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 269 Kč
Daniel strávil s Clarou čtyři roky a byl
naprosto spokojený. Ona asi ne, protože ho ze dne na den opustila a nechala
mu jen ošklivého psa a dlouhý dopis
plný obvinění. Takže teď je zase svobodný muž – až na jeden závazek...
ISBN 978-80-267-0558-1

PŘ Í B Ě HY
DRŠATOVÁ, Jitka
Sága rodu I. Šindelářovi
Lukešovi

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 156 s., brož.
Příběhy předků.
ISBN 978-80-7435-622-3

MÍKA, Jan
Skoro se to podobalo lásce

Brno: Moba, 2016, Retro příběhy,
1. vyd., 288 s., váz. 269 Kč
Dva tragikomické retro příběhy známého českého scenáristy (Život na
zámku, Náměstíčko, Náves) vyprávějí
o lásce a obyčejném životě za časů
povinné vojenské služby, letních
brigád a stranických legitimací.
ISBN 978-80-243-6952-5

ROM ANTI K A
BIRKNER-MAHLEROVÁ,
Frieda
Jsi celý můj svět

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, FBM, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Kdo je záhadný maskovaný milenec?
ISBN 978-80-243-7030-9

COURTHS-MAHLEROVÁ,
Hedwiga
Slunce nad Lahori

Brno: Moba, 2016, HCM, 2. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Malá Martina Dornbergová prožívá na
statku Rainau krušné časy. Milovaná
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maminka, která jediná pro ni měla vlídné slovo, umírá. Po její smrti se naštěstí
dostane do péče svého strýce Georga,
s nímž odcestuje na Sumatru...
ISBN 978-80-243-7025-5

Dětská sestra Julie a šarmantní
„Casanova“.
ISBN 978-80-243-7024-8

ROM ÁNY

osudy se propletou do jednoho dlouhého a složitého příběhu. Učitel Viktor
Julijevič Šengeli se je snaží nadchnout
pro ruskou literaturu...
ISBN 978-80-7432-488-8

Kdyby nebylo doktora Franka

AMIS, Martin
Zóna zájmu

WELSH, Irvine
Pohlavní životy siamských dvojčat

Z něm. přel. , Brno: Moba, 2016,
Dr. Stefan Frank, 2. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
Když je dr. Frank poslán k akutnímu
případu v luxusní mnichovské čtvrti, je
velmi podiven, do jakého domu přichází.
Přezdobená vila naprosto nekoresponduje s okolní zástavbou, stejně jako se
do ní nehodí její nová majitelka...
ISBN 978-80-243-7015-6

VELDEN, Irene von
Dokážeme to, uvidíš

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Šlechtické romance,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Herbert Fendler si stále nedá pokoj
a za každou cenu se chce zmocnit
pohádkového jmění...
ISBN 978-80-243-7029-3

VELDEN, Irene von
Dveře do neznáma

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Zlatá růže, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Obyvatelé zámku Rabenhorst si
museli zažít mnoho neštěstí, než
muže, který jim dělal ze života peklo,
dopadla policie. Herbert Fendler,
někdejší správce zámku Rabenhorst,
jim ale stále nechce dát pokoj…
ISBN 978-80-243-7013-2

VELDEN, Irene von
Nová stopa

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Večery pod lampou,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Marion Fendlerová se znovu vdává.
Ukazuje se ale, že Marionina svatba byla
neplatná, protože se objevuje právoplatná paní Fendlerová, Marie Schraderová.
Karel Schrader neboli Herbert Fendler
přijal jméno svého švagra!
ISBN 978-80-243-7018-7

VELDEN, Irene von
Osudový zvrat

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Večery pod lampou,
1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Herbert Fendler, který stále pátrá
po penězích, unese Sandru, aby
vydíral Marion. Naštěstí ji najde
Marie Schraderová, Fendlerova první
žena, která se již nějaký čas zdržuje
na Rabenhorstu. Fendler zamete
všechny stopy a zmizí.
ISBN 978-80-243-7027-9

VELDEN, Irene von
Zrádné stopy v parku

Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno:
Moba, 2016, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Fendler doufá, že se mu podaří promyšlený podvod: krásná zdravotní
sestra Alexandra Ravenová čirou
náhodou zjistila, že je příbuzná se
Stettenovými. Už nějakou dobu je
hostem na rabenhorstském zámku,
po úraze ale ztratila paměť.
ISBN 978-80-243-7022-4

WILD, Dunja
Růže od lháře

Z něm. přel. H. Smolaková, Brno:
Moba, 2016, Dětská sestra Angelika,
2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč

Z angl. přel. K. Klabanová, Praha:
Plus, 2016, 1. vyd., 344 s., váz.
389 Kč
Tři pohledy na Osvětim, na místo,
kde mizí miliony, kde číslo znamená
víc než člověk, kde se v počtech
ztrácejí lidské osudy, kde není místo
na city. Nebo snad ano?
ISBN 978-80-259-0449-7

ANDERSSONOVÁ, Lena
Svévole. Román o lásce

Ze švéd. přel. L. Robovská, Brno:
Host, 2016, 1. vyd., 208 s., váz. 249 Kč
Příběh o tom, jak v touze být milováni oddaně podvádíme sami sebe.
Román ukazuje, nakolik jsme připraveni pro lásku lhát sobě samým,
jak snadné je zneužít lidskou slabost
a jak krutý může být výsledek.
ISBN 978-80-7491-527-7

BEECKOVÁ, Griet Op de
Výš než v sedmém nebi

Z nizozem. přel. A. Elbel, Brno: Host,
2015, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč
Pět vzájemně propojených postav vypráví svůj příběh o nečekaném štěstí,
které však všechno jen zkomplikuje,
o tajemstvích, jež se zdají být příliš
velká, o složitosti mládí a překážkách,
které narostou do velkých rozměrů.
ISBN 978-80-7491-541-3

LANDSMANN, Ivan
Pestré vrstvy

Ilustr. T. Cikán, Praha: Plus, 2016,
zde 1. vyd., 448 s., váz. 349 Kč
Nové vydání románu z hornické Ostravy a holandského exilu, který přináší
svéráznou, tragikomickou výpověď
o nelehké cestě horníka, který z rázovitého prostředí ostravských dolů pozdního
socialismu odchází do emigrace.
ISBN 978-80-259-0504-3

MANN, Thomas
Čarovná hora

Z něm. přel. V. J. Slezák, Praha:
Mladá fronta, 2016, takto 1. vyd.,
736 s., váz. 599 Kč
Mnohovrstevnatý příběh se odehrává
na počátku 20. století v luxusním
sanatoriu pro nemocné tuberkulózou
poblíž Davosu. Do uzavřené společnosti přijíždí na návštěvu za svým
bratrancem mladý inženýr Hans
Castorp. Nový český překlad.
ISBN 978-80-204-3667-2

RACHMAN, Tom
Vzestup a pád mocností

Z angl. přel. T. Kačer, Brno: Host,
2015, 1. vyd., 426 s., váz. 349 Kč
Důmyslný román o mladé ženě, která
cestuje po světě, aby pochopila svou
záhadnou minulost. V 9 letech ji unesla podivná skupina lidí s kriminálním
pozadím, s nimiž procestovala Asii,
Evropu i USA. Ale kdo byli její únosci?
ISBN 978-80-7491-487-4

ULICKÁ, Ljudmila
Zelený stan

Z ruš. přel. A. Machoninová, Praha:
Paseka, 2016, 1. vyd., 484 s., váz.
449 Kč
Ve stejném roce, kdy umírá J. V. Stalin,
se ve škole setkávají tři přátelé, jejichž
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Z angl. přel. R. Tschorn, Praha: Argo,
2016, 1. vyd., 368 s., váz. 348 Kč
Román zasadil autor netypicky do
USA a hlavní postavy jsou tentokrát
ženy: Lucy Brennanová, trenérka ve
fit centru, která odzbrojí možného
vraha, a deprimovaná, nadváhou
sužovaná a manipulativní Lena
Sorensenová.
ISBN 978-80-257-1599-4

ROM ÁNY
PRO ŽE NY
AHERNOVÁ, Cecelia
Jak najít lásku

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 344 s.,
váz. 299 Kč
Christine a Adama svedl osud dohromady jedné zimní noci na starém mostě
v centru Dublinu. Oběma život zasadil
těžkou ránu, ale každý z nich ji řeší jinak
– Adam chce skočit do řeky, kdežto
Christine je připravená bojovat...
ISBN 978-80-267-0557-4

BECKOVÁ, Karolína
Láska mluví francouzsky

Praha: Jan Vašut, 2016, 1. vyd.,
320 s., váz. 249 Kč
Je t’aime… Ne snad, že by Lenka
s Patricií tato slova nikdy předtím
neslyšely. Pár známostí i lásek už obě
sestry za sebou měly. I když pravda,
že je uslyší francouzsky, s tím vůbec
nepočítaly!
ISBN 978-80-7236-920-1

FRÝBOVÁ, Zdena
Noc jako stvořená pro nevěru

Praha: Šulc – Švarc, 2016, 6. vyd.,
256 s., váz. 320 Kč
Život inženýra Mojmíra Kučery
je idylický až do chvíle, kdy je své
manželce poprvé nevěrný. Drahuška
je na rozdíl od Mariany atraktivní
a Mojmírovi se zdá, že bez ní už nikdy
nebude šťastný...
ISBN 978-80-7244-391-8

CHATELET, Noelle
Žena v barvě vlčího máku

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 199 Kč
Příběh starší dámy, která prožívá
nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou
a stejně intenzivně opětovanou lásku
k muži ještě o 10 let staršímu, než je
ona sama.
ISBN 978-80-267-0559-8

ROZH OVO RY
RETKOVÁ, Marie
Křeslo pro Fausta 2015. Rozhovory vedla a k vydání připravila
Marie Retková

Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 147 s.,
brož. 190 Kč
V roce 2015 usedlo do „křesla pro
Fausta“ dalších 9 významných hostů,
lékaři J. Beneš, R. Honzák, R. Kočvara, Š. Svačina a M. Šámal, publicisté
a spisovatelé K. Hvížďala, P. Kohout,
O. Neff, a rovněž hudebník a politik
M. Kocáb.
ISBN 978-80-7492-228-2

SCI-FI; FANTASY
DOBIÁŠ, Jan
Neočekávané dýchánky

Ilustr. J. Šouflová, J. Strnadová, Praha:
Straky na vrbě, 2016, Česká fantastika,
1. vyd., 386 s., brož. 250 Kč
Jak se rodí hvězdy? Kolik sudů piva
se vejde do dvanácti trpaslíků? Čím
zaplatí Kráska, která nepolíbí Zvíře?
Jaká je cena pro pěstitele největší
dýně? A kdo je tajemný mstitel
v proměnlivém plášti? Přečtěte si tuto
knihu a dozvíte se to!
ISBN 978-80-87364-54-3

HAMILTONOVÁ, Laurell K.
S kůží na trh

Praha: Epocha, 2015, 1. vyd., 504 s.,
váz. 399 Kč
Když lovkyně upírů Anita Blakeová obdrží v balíku lidskou hlavu
a prastarý upír jí napíše krví na zeď
pozvánku do Las Vegas, nezbývá
proslulé Popravčí nic jiného než se
vydat na pomoc policistům do Města
hříchu...
ISBN 978-80-7425-280-8

KNEIFEL, Hans
Traitanky nad Drorahem

Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Nad Drorahem, stejně jako nad mnoha jinými světy, které už podlehly,
visí hrozba terminální kolony. 484
traitanků se jeví jako neporazitelné
hrozivé zbraně. Hrdým Akoňanům
nezbývá než se podrobit...
ISBN 978-80-243-7012-5

KOTLETA, František
Vlci

Praha: Epocha, 2015, 1. vyd., 192 s.,
brož. 199 Kč
Nechal si říkat Gerhard. Dřív ho však
nazývali jinak – Radegast. Slavný válečník. Obávaný protivník. Postrach
Avarů, Keltů i Římanů. Na vrcholu
své slávy zmizel, aby se stal členem
Bratrstva krve...
ISBN 978-80-7425-282-2

SCULL, Luke
Meč severu

Z angl. přel. L. Václavík, Brno: Host,
2015, 1. vyd., 487 s., váz. 349 Kč
Druhý díl trilogie. Mezi Pekelnými
horami a Rozdrcenými královstvími
vzkvétala tři bohatá a mocná města.
Každé z nich chránil jeho Magelord
a každého Magelorda chránilo
prastaré příměří. Ale to už neplatí...
ISBN 978-80-7491-539-0

VARÁČKOVÁ, Miroslava
Adaptace

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 264 s.,
váz. 299 Kč
Zoya měla všechno – domov, přátele,
rodinu… A pak lidstvo zdecimovaly války. Teď nemá nic. Přišla i o svůj domov.
Ale přizpůsobila se. Vpřed ji pohání jen
naděje, že ji vzácná mapa dovede do
posledního útočiště na Zemi...
ISBN 978-80-7529-050-2

SPO LEČE NSK É
ROM ÁNY
ANDREWSOVÁ, Virginia C.
Falešný třpyt

Z angl. přel. P. Klůfová, Brno: Moba,
2016, Společenský román, 2., zde
1. vyd., 360 s., váz. 299 Kč

bibliografie
Ruby se nečekaně vrací zpět do jižní
Louisiany, kde prožila dětství. Porodí dcerku a snaží se ji vychovávat.
Touha zajistit malé Pearl šťastné,
spokojené dětství a harmonický život
v úplné rodině ji přiměje k nelehkému
rozhodnutí...
ISBN 978-80-243-6744-6

FOJTOVÁ, Věra
Neviditelná zranění

Brno: Moba, 2016, Společenský
román, 1. vyd., 248 s., váz. 249 Kč
Mělo to začít tak idylicky. První taneční, první vyznání, první polibek…
To vše mělo potkat šestnáctiletou
Rút. Jenže to by nesměl být rok 1941
a na prsou by jí nesměla svítit žlutá
hvězda...
ISBN 978-80-243-6953-2

JAKOUBKOVÁ, Alena
Čiň manželu dobře – peklem se
ti odmění

LARSSON, Stieg
Trilogie Milénium

Ze švéd. přel. A. Haidarová, Brno:
Host, 2015, takto 2. vyd., 1832 s.,
váz. 989 Kč
Souborné vydání trilogie Milénium
v novém designu. Dárkové balení
v krabici v exkluzivní grafické úpravě.
ISBN 978-80-7491-654-0

PRESTON, Douglas;
CHILD, Lincoln
Pekelná síra

Z angl. přel. V. Ončáková, Praha: BB/
art, 2016, 2. vyd., 464 s., váz. 349 Kč
Paznecht vypálený do zdi… Zápach
síry ve vzduchu… Přišel si ďábel pro
to, co mu náleží? Za dveřmi skvostného sídla v Hamptonu objeví zvláštní
agent FBI Pendergast příšerný zločin,
hrůzná jatka zdánlivě nadpřirozeného původu...
ISBN 978-80-7507-547-5

z n o v i n e k k 2 9. 2 . 2 0 16 2 2 0 t i t u l ů
Údolí bylo plné ovcí. Několik tisíc
kusů. Zvířata se pásla. Několik
psů a čtyři jezdci v pravidelných
rozestupech objížděli stádo.
Na kraji údolí stály čtyři vozy.
Uprostřed hořel velký oheň, nad
ním na železné trojnožce visel
začazený kotlík...
ISBN 978-80-243-7028-6

SCOTT, William
Do posledního náboje

Z něm. přel. H. Sklenářová, Brno:
Moba, 2016, Rodokaps, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Bylo to pět jezdců, kteří projeli kolem
šerifova úřadu ve městě Borger. Koně
kráčeli se svěšenými hlavami. Jejich
kopyta vířila prach. Šerif Mortimer
stál u zaprášeného okna a díval se
ven. Ani v nejmenším se mu ten
pohled nelíbil...
ISBN 978-80-243-7016-3

Brno: Moba, 2016, Společenský
román, 2. vyd., 224 s., váz. 249 Kč
Agáta vyrůstá v rodině, kde matka
je bohyně a otec ušlápnutý pod
jehlovým podpatkem jejího luxusního
střevíčku. Agáta však sní o tom, že
ona to jednou v manželství povede
jinak. Vysní si tradiční rodinu, v níž ji
manžel bude zbožňovat...
ISBN 978-80-243-6954-9

PRESTON, Douglas;
CHILD, Lincoln
Poklad

TH R I LLE RY

WESTE R NY

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Morganové vjeli do brodu a zastavili
se. Oči se jim divně leskly. „Dobrý
den, pane Starre,“ řekl uštěpačně
Virgil Morgan. „Pěkné a klidné pozdní odpoledne, což? Takové pokojné.
Zítra to bude jinak! Zítra poženeme
přes průsmyk...“
ISBN 978-80-243-7020-0

BROWN, Dan
Inferno

KIRBY, John
Peklo vyhaslého ohně

UNGER, G. F.
Hra o život

Z angl. přel. M. Marková, D. Petrů,
Praha: Argo, 2016, 2. vyd., 424 s.,
brož. 248 Kč
Harvardský symbolog Robert Langdon se tentokrát ocitá v samotném
srdci Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena
s jedním z největších literárních děl
všech dob – Dantovým Peklem.
ISBN 978-80-257-1704-2

BROWN, Dan
Šifra mistra Leonarda

Z angl. přel. D. Zdík, Praha: Argo,
2016, 4. vyd., 444 s., brož. 198 Kč
Symbololog Langdon je policií
požádán o spolupráci při vyšetřování
rituální vraždy, ke které došlo v pařížském Louvru. Postupně objevuje skutečnosti, které ho dovedou k odhalení
existence tajné společnosti...
ISBN 978-80-257-1691-5

HIDDEN, David
Děs

Z franc. přel. J. Žák, Praha: XYZ,
2016, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Hlavní hrdina sám sebe nazývá Pé
jako Personne. Nikdo je zkušený elitní francouzský legionář, jenž vinnou
tragických okolností rezignoval na
život a jen tak se pomalu utápí v alkoholu. Do akce ho vrátí až zmizení
jeho dcery...
ISBN 978-80-7505-306-0

CHILD, Lee
Jatka

Z angl. přel. J. Sedláček, Praha: BB/
art, 2016, 3. vyd., 354 s., váz. 349 Kč
U opuštěné křižovatky kdesi
v Georgii vystoupí jednoho rána
z autobusu muž a vydá se v dešti 14
mil do vzorného městečka Margrave,
po stopách dávno zemřelého hudebníka. Tam je ovšem okamžitě zatčen
a obviněn z vraždy...
ISBN 978-80-7507-546-8

Z angl. přel. Z. Fabián, Praha: BB/
art, 2016, 3. vyd., 328 s., váz. 299 Kč
Rozluštění největší záhady, která
na Zemi zůstala, se neobejde bez
špičkové technologie, a je za ně třeba
zaplatit vysokou cenu, i tu nejvyšší…
ISBN 978-80-7507-548-2

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Příběh zoufalého boje za právo žít na
území svých předků.
ISBN 978-80-243-7032-3

KIRBY, John
Silver Range

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Vládcem Silver Range byl černý
mustang Diabolo a každého, kdo do
jeho říše vnikl, čekala smrt…
ISBN 978-80-243-7021-7

LANE, Lex
Divoký John

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Přijel do toho města, protože mu tam
dobrý kamarád odkázal půdu. Nemohl
tušit, jak ten kamarád zemřel a že má
nepřátele. Jenže ti se přepočítali. John
O‘Flaherty byl muž rychlých koltů,
a kdo měl něco proti němu, litoval...
ISBN 978-80-243-7014-9

MURPHY, Bill
Spor v Brasadě

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
V Brasadě vypuklo peklo! Jako už
tolikrát se tam střetly dvě strany a došlo
ke krveprolití. A jak to už chodilo, vůdce
jedné ze stran si přivedl pomoc. Muže
jménem Mac Farleen. Ten džob byl jiný,
než které ten pistolník zatím měl...
ISBN 978-80-243-7023-1

SCOTT, William
Boj o přežití

Z něm. přel. H. Sklenářová, Brno:
Moba, 2016, Rodokaps, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč

UNGER, G. F.
Bratři Morganové

Z něm. přel. Z. Schönová, Brno:
Moba, 2016, G. F. Unger – nejlepší
westerny, 1. vyd., 80 s., brož.
Jones Mc‘Connor, kavalerista Konfederace, se po prohrané válce vrací
zpět domů. Jeho umírající kamarád
ho však požádá, aby se postaral
o jeho ženu Nancy Claybrookovou.
Jones dostojí svému slibu...
ISBN 978-80-243-7033-0

UNGER, G. F.
Kdo s koho

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
My – to jest rodina Bannerhanových – jsme sem, do tohoto
velikého údolí, přišli průsmykem
od jihu. Bylo nás sedmnáct mužů,
pět žen a dvanáct dětí. Měli jsme
asi stovku koní a na dva tisíce kusů
dobytka...
ISBN 978-80-243-7017-0

UNGER, G. F.
Odveleni na smrt

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Cesta z Camp Concho k poštovní
stanici byla dlouhá necelých třicet
mil – takže pro skupinku armádního
jezdectva s několika vozy, která měla
namířeno k poštovní stanici, to byla
krátká vyjížďka...
ISBN 978-80-243-7026-2

UNGER, G. F.
Příběh Kendalla Cana

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Ken Can si v O‘Connorově tančírně
koupil tři lístky a zkusil to postupně
s blondýnkou, s černovláskou
i s rusovlasou tanečnicí. Pak se
dostal do hádky, protože svými
ostruhami poškodil nohavici jinému
člověku...
ISBN 978-80-243-7031-6
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COSSANTELLIOVÁ, Veronica
Vyhynulí. Neměli by tu vůbec být!
Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 240 s., váz.
259 Kč
Jirka při hledání brigády náhodou
natrefí na jednu neobvyklou nabídku
práce. Má se starat o hodně zvláštní
zvířata ukrytá před zvědavci na
stařičkém statku Črví grunt. Zvířata,
která by už správně neměla být…
ISBN 978-80-204-3701-3

H RY
APSLEY, Brenda;
HILLENBURG, Stephen
SpongeBob a zábava

Ilustr. kol., Brno: CPress, 2016,
1. vyd., 68 s., brož. 149 Kč
Kniha zábavných aktivit přináší vtipné příběhy kamarádů ze Zátiší bikin.
Obsahuje komixy, úkoly a hádanky,
křížovky, rébusy, omalovánky, vtipy
a řešení na konci.
ISBN 978-80-264-0992-2

PO HÁD K Y
SUCHÁ, Romana
Divadélko se zvířátky v ZOO.
Moudré pohádky s výchovným
poučením

Ilustr. V. Hegerová, Brno: Edika,
2016, 1. vyd., 88 s., váz. 229 Kč
Knížka přináší dětem krátké veršované pohádky s výchovnou tematikou,
např. o mobilmánii, o strašpytlovi,
o lenosti ad.
ISBN 978-80-266-0872-1

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ

detailů, zajímavostí, vtipných komentářů a komiksových ilustrací.
ISBN 978-80-204-3862-1

NOVÁKOVÁ, Iva
Anglicko-české doplňovačky.
K zábavnému procvičování
angličtiny

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 175 Kč
Pracovní sešit slouží k procvičování
anglických slovíček formou oblíbených doplňovaček a dokreslovaček.
Určeno pro předškoláky a děti
mladšího školního věku.
ISBN 978-80-262-0998-0

SIMONOVÁ, Francesca
Darebák David a tělo

Z angl. přel. G. Kubrichtová, Praha:
BB/art, 2016, 2. vyd., 94 s., váz. 199 Kč
Knížka nabitá bizarními informacemi
i nahodilými maličkostmi je dokonalou příručkou o všem, co jste vždycky
chtěli vědět (i o spoustě věcí, které
jste možná vůbec vědět nechtěli)
o tělech – ve stylu Darebáka Davida!
ISBN 978-80-7507-545-1

Stavební stroje. Interaktivní
průvodce stroji na stavbě

Z angl. přel. J. Kordíková, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 22 s., 419 Kč
Objevte, co se skrývá za jednoduchými stroji a zařízeními – od ozubených
kol a hřídelí po kladky a kliky – a pak
si sestrojte vlastní stavební stroje, třeba čelní nakladač, buldozer, rypadlo,
jeřáb nebo silniční válec.
ISBN 978-80-204-3880-5

ŠPAČEK, Ladislav
Deduško, rozprávaj. Etiketa pre
chlapcov a dievčatká od 3 rokov
Ilustr. J. Fernandes. Do sloven. přel.
J. Smičeková, Praha: Mladá fronta,
2015, 1. vyd., 104 s., váz. 299 Kč
Slovenská verze úspěšné knihy
Dědečku, vyprávěj.
ISBN 978-80-204-3923-9

PRO D ĚTI

HEINECKEROVÁ, Liz Lee
Zábavné vědecké pokusy pro
děti. 52 experimentů, které
zvládnete doma v kuchyni

DVOŘÁKOVÁ, Alžběta
Herkules a strašidla

CHAJDA, Radek
Mladý technik 3

FINCHOVÁ, Kate
Hotel u zvířátek – Kočičí
tajemství

Z angl. přel. R. Žaludová, Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 144 s., váz. 299 Kč
Ani jeden z experimentů v knize
nevyžaduje speciální vybavení ani
nebezpečné chemikálie. Používají se
tu materiály, z nichž většinu najdeme
ve spíži, abychom se seznámili se
základními principy fyziky, chemie
nebo biologie.
ISBN 978-80-7529-028-1

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 199 Kč
Kniha seznamuje zájemce všech
věkových kategorií s fakty, novinkami
a zajímavostmi ze světa techniky. Tentokrát se zaměřuje na měření času,
leteckou techniku, dobývání kosmu
a další zajímavé oblasti techniky.
ISBN 978-80-266-0875-2

NĚMEČEK, Tomáš
Jan Hus očima krejčího Ondřeje
a panny Anežky

Ilustr. T. Chlud, Praha: Mladá fronta,
2016, Velikáni do kapsy, 1. vyd.,
152 s., brož. 199 Kč
První díl zamýšlené zábavné série
popisující naše slavné hrdiny tak, jak
je neznáte. Čeká vás plno pikantních

Ilustr. E. Chupíková, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 96 s., váz. 259 Kč
Rozmazlený pražský kocour Herkules
se se svou mladou paní a jejím
mužem přestěhují do starého statku
za vesnicí, kde se mu ani trochu
nelíbí. V zarostlé zahradě se seznámí
s toulavou kočkou Komtesou.
ISBN 978-80-262-1002-3

Ilustr. J. s.Gurney, Brno: CPress,
2016, 1. vyd., 80 s., váz. 149 Kč
Osmiletá dvojčata Karlík a Magda zachránila tetin chátrající hotel tím, že
ho přeměnila v domov pro zvířátka,
o která by se jinak neměl kdo starat.
ISBN 978-80-264-0989-2

GEßLEROVÁ, Tatjana
Zvířecí nemocnice: Morčátka
v nebezpečí

Ilustr. K. Treuberová. Z něm. přel.
R. Jarolínová, Praha: Mladá fronta,
2015, 1. vyd., 112 s., váz. 219 Kč
Márinka má velký sen. Touží se stát
zvěrolékařkou. V tatínkově ordinaci je
nepostradatelnou pomocnicí už teď.
Dává pít zvířátkům z lahve, přikládá
jim obvazy a měří teplotu. A co víc!

bibliografie
Kromě stáje pomáhá i v místním
útulku.
ISBN 978-80-204-3876-8

KALWITZKI, Sabine
Malá čarodějnice Terka – Moje
první čtení. Angličtina

Z něm. přel. J. Nedělová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 48 s., brož. 99 Kč
Různé hravé hádanky pomohou vašemu dítěti ověřit, jestli přečtenému textu
rozumí. Sešity zábavným způsobem
podporují rozvoj anglického jazyka
a otevírají vašemu dítěti nové světy.
ISBN 978-80-7236-941-6

KALWITZKI, Sabine
Prázdniny s poníky – moje první
čtení. Angličtina

Z něm. přel. J. Nedělová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 48 s., brož. 99 Kč
Motivační příběhy, se kterými si
děti rozšíří slovní zásobu a rychleji
porozumí krátkému textu. Sešity na
podporu čtení v angličtině mohou
vašemu dítěti pomoci.
ISBN 978-80-7236-939-3

KALWITZKI, Sabine
Školní výlet na hrad – Moje první
čtení. Angličtina
Z něm. přel. J. Nedělová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 48 s., brož. 99 Kč
Motivační příběhy, se kterými si
děti rozšíří slovní zásobu a rychleji
porozumí krátkému textu. Sešity na
podporu čtení v angličtině mohou
vašemu dítěti pomoci.
ISBN 978-80-7236-940-9

KOENING, Christina
Delfíni nosí štěstí

Z něm. přel. J. Nedělová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 48 s., brož. 99 Kč
Motivační příběhy, se kterými si
děti rozšíří slovní zásobu a rychleji
porozumí krátkému textu. Sešity na
podporu čtení v angličtině mohou
vašemu dítěti pomoci.
ISBN 978-80-7236-937-9

KOENING, Christina
Půlnoční honička

Z něm. přel. J. Nedělová, Praha: Jan
Vašut, 2016, 1. vyd., 48 s., brož. 99 Kč
Sešity zábavným způsobem
podporují rozvoj anglického jazyka
a otevírají vašemu dítěti nové světy.
ISBN 978-80-7236-938-6

KRPÁLKOVÁ, Věra
Týden u strýčka Bena

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
80 s., váz. 188 Kč
Příběh o malém Ondrovi a jeho
prázdninovém dobrodružství
u strýčka. O týdnu plném bláznivých
nápadů, zvláštních překvapení, humoru a lásky. Kniha je určena dětem
od 5 let (a jejich strýčkům).
ISBN 978-80-88104-04-9

MORTKA, Marcin
Tappi a první sníh

5 / 2 0 16
Klementýnka, bezelstná třeťačka
s dobrým srdcem a talentem na průšvihy, nemá úplně nejlepší den. Když
se doma objeví cedulka s nápisem
Dnes se koná rodinná porada, je si
jistá, že zase něco provedla. Ale co?
ISBN 978-80-264-0991-5

PRO D ÍVK Y
Horseland 15 – Baileyho nový
kamarád

Ilustr. A. Horová, Praha: CooBoo,
2016, 1. vyd., 96 s., brož. 149 Kč
Snad by to ani nebyly ony, kdyby Zoey
a Chloe nekuly pikle proti ostatním
v partě. Teď se snaží pokazit Baileyho
přátelství s ostatními dívkami...
ISBN 978-80-7544-051-8

PRO K LUK Y
GREENOVÁ, D. L.
Kája, super frája – Holky jsou
nemožný!

Ilustr. J. Alves, Brno: CPress, 2016,
1. vyd., 128 s., váz. 169 Kč
Žít s holkama je hrůza! Jak k tomu
přijdu já, super frája, že jako jediný
chlap žiju uprostřed nechutně roztomilých holčičích světů? Můj táta je
voják, ale je pryč na super tajné misi.
Kamarád Cyril se odstěhoval...
ISBN 978-80-264-0990-8

SCI-FI; FANTASY
CARLSONOVÁ, Caroline
Téměř ctihodná liga pirátů:
Postrach Jižních teritorií

Pokud si myslíš, že už o rytířích
a kouzlech víš všechno, jsi na omylu!
Seznam se s rytíři LEGO® NEXO
KNIGHTS™ a prozkoumej jejich
digimagii!
ISBN 978-80-251-4624-8

MAASOVÁ, Sarah J.
Půlnoční koruna

Z angl. přel. I. Svobodová, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 400 s., váz.
299 Kč
Celaena se stala královou bojovnicí
a má za úkol pro něj dělat tu nejšpinavější práci. Ovšem sama dobře ví,
že král je mimořádně krutý a jeho
chování ovládá tajemné zlo. Proto se
snaží odhalit jeho tajemství...
ISBN 978-80-7544-053-2

MERCEROVÁ, Sienna
Moje ségra je upír 5 – Druhý
pokus

Z angl. přel. J. Kalina, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 208 s., brož.
189 Kč
Do Franklin Grove dorazil Hollywood! Olivia je nadšená. Slavný
mladý herec Jackson Caulfield natáčí
v jejím městě film, ve kterém má
dokonce někdo z místních šanci
získat roli. Je možné, že by Jackson
byl upír?
ISBN 978-80-7544-052-5

MORGAN, Winter
Tajemný záškodník. Neoficiální
hráčovo dobrodružství: Kniha
druhá

Z angl. přel. R. Bičíková, Brno: Host,
2015, 1. vyd., 280 s., váz. 279 Kč
V druhém dílu série čekejte ještě více
pirátů, magie a dobrodružství. Hilary
Westfieldová je pirátka. Postrach
Jižních teritorií! Statečná, odvážná,
nebojácná a… trochu zlenivělá.
ISBN 978-80-7491-544-4

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
112 s., brož. 149 Kč
Minecrafťák Steve se vrací a je
připravený na další dobrodružství!
Jenže tentokrát se budou dít věci až
nepříjemně blízko. Po cestě z vesnice
domů Steve znenadání uslyší ohlušující ránu...
ISBN 978-80-251-4639-2

HUNTEROVÁ, Erin
Zákon smečky (4) – Trnitá cesta

SHAN, Darren
ZOM-B 2 V podzemí

Z angl. přel. M. Kopicová, Praha:
Albatros, 2016, 1. vyd., 248 s., brož.
199 Kč
Čtvrtý díl oblíbené fantasy série
o psech. Hlavní hrdina Štístko a vůdce
smečky Alfa nyní žijí v křehkém příměří, ale napětí mezi nimi vzrůstá...
ISBN 978-80-00-04188-9

LEGO® ELVES Čarovná cesta

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč
Emily Jonesová se díky medailonku
své babičky ocitla v čarovné zemi elfů
Elvendale a neví, jak se dostat zpátky
domů. Naštěstí zde potkala spoustu
přátel, kteří jí pomohou.
ISBN 978-80-251-4623-1

LEGO® NEXO KNIGHTS™
Kniha příšer

Ilustr. M. Kurczewska, Brno: Host,
2015, 1. vyd., 52 s., váz. 249 Kč
První díl z nové série Tappi a přátelé.
Vítejte v kouzelném, zasněženém světě
usměvavého Tappiho a rošťáckého
Chichotka! V Šeptajícím lese bydlí
viking Tappi se sobíkem Chichotkem...
ISBN 978-80-7491-595-6

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
96 s., váz. 369 Kč
Kniha příšer není jen tak nějaká
obyčejná kniha. Je živá a navíc je to
jeden z hlavních padouchů, proti
kterým bojují rytíři NEXO Knights.
Je zlomyslná, zákeřná a nebezpečná,
ale obsahuje spoustu užitečných
informací.
ISBN 978-80-251-4625-5

PENNYPACKEROVÁ, Sara
Klementýnka a rodinná porada

LEGO® NEXO KNIGHTS™
NEXO síla vládne všemu!

Ilustr. M. Frazeeová, Brno: CPress,
2016, 1. vyd., 168 s., váz. 169 Kč
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Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
32 s., brož. 199 Kč

Z angl. přel. J. Kalina, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 176 s., váz.
249 Kč
Několik měsíců po útoku zombií na
školu se Becky probudí ve vojenském
komplexu a prakticky na nic si nepamatuje. Jedno ví však určitě – nestala
se z ní nemyslící kreatura bažící po
lidských mozcích...
ISBN 978-80-7544-054-9

STRAFFI, Iginio
Winx Family – Srdce víly

Z angl. přel. L. Mathé, Praha:
CooBoo, 2016, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč
Na planetě Domino zavládl chaos!
Marion a Oritel byli uneseni rebely.
Bloom si rychle vymyslí výmluvu,
opustí přípravy Vanessiných
narozenim a letí na Domino. Ale její
nevlastní maminka to nese špatně…
ISBN 978-80-7544-050-1

je opis partitury, do nějž Janáček
zapracovával postupně své revize,
přihlédnuto bylo také k autografnímu
klavírnímu výtahu, k rukopisným
orchestrálním a sólovým partům
a různým rukopisům libreta.
ISMN 979-0-2601-0738-0

vysokoškolská
skripta; učebnice
AKUSTI K A
VONDRÁŠEK, Martin a kol.
Akustika hudebních prostorů
v České republice – 6. díl

Praha: AMU, 2015, 1. vyd., 110 s.,
brož. 124 Kč
Pošesté jsou jednotnou metodikou
dokumentovány akustické vlastnosti
prostorů známých jak hudebním
umělcům a jejich posluchačům, tak
i tvůrcům hudebních nahrávek.
ISBN 978-80-7331-344-9

HUD BA
HAVLÍČEK, Vít
Nové pojetí fugy u Antonína
Rejchy

Praha: AMU, 2015, 1. vyd., 182 s.,
brož. 239 Kč
Kniha obsahuje moderní český překlad Rejchova raného spisu O novém
systému fugy, jenž je teoretickým
zdůvodněním autorova zásadního
kontrapunktického cyklu 36 fug pro
klavír.
ISBN 978-80-7331-370-8

JA Z YKOVÉ
UČE BN ICE
STARÝ KOŘÁNOVÁ, Ilona
Film Czech. Survival Czech
Course for Students of Film and
Photography
Praha: AMU, 2016, 2. vyd., 96 s.,
brož. 186 Kč
Učebnice je určena studentům filmu
a fotografie, kteří chtějí dosáhnout
jazykové úrovně A1.
ISBN 978-80-7331-378-4

PE DAGOG I K A
D I DAK TI K A
KRÁLOVÁ, Alena;
BERKOVÁ, Kateřina
Materiály k didaktice ekonomiky
a účetnictví
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 106 s., brož. 210 Kč
Skripta jsou určena pro studenty
oboru učitelství odborných ekonomických předmětů ve všech formách
studia a pro učitele předmětu
ekonomiky a účetnictví na všech SŠ,
zejména na obchodních akademiích.
ISBN 978-80-245-2123-7

hudebniny

PR ÁVO

JANÁČEK, Leoš
Osud. Partitura opery

SCHELLE, Karel
Dějiny ústavního práva

Edit. J. Zahrádka, Praha: Bärenreiter
Praha, 2016, Souborné kritické
vydání děl Leoše Janáčka, řada A,
svazek 5, H 8038 / BA 9562, 1. vyd.,
568 s., váz. 7500 Kč
Nová kritická edice čerpá z různorodých pramenů. Tím hlavním
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016,
1. vyd., 392 s., brož. 525 Kč
Kniha shrnuje dějiny ústavního
práva v českých zemích od jejich
počátku v polovině 19. století až do
současnosti.
ISBN 978-80-7478-998-4

PŘ Í RUČK Y
SKOUPÝ, Alois;
GAFF, Milan;
GAŠPARÍK, Miroslav
Technické zobrazování

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2015, 1. vyd., 174 s., brož. 230 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2562-3

SBO R N Í K Y
Laboratoř Evropské unie. Ročník
3, 2/2015
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2015, 1. vyd., 118 s., brož.
Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou EU.
ISBN 978-80-245-2126-8

Les enjeux du jeu. Actes du
colloque

Hradec Králové: Gaudeamus, 2015,
1. vyd., 119 s., brož.
Publikave PdF UHK.
ISBN 978-80-7435-623-0

TRUH L ÁŘ ST VÍ
GAFF, Milan
Projektování výroby nábytku

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2015, 1. vyd., 205 s., brož. 250 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2577-7

GAFF, Milan;
HAJABÁČ, Ján
Projektování výroby nábytku:
Návody na cvičení

Praha: Česká zemědělská univerzita,
2015, 1. vyd., 91 s., brož. 190 Kč
Vysokoškolská skripta ČZU v Praze.
ISBN 978-80-213-2578-4

ÚČE TN IC T VÍ
ROUBÍČKOVÁ, Jaroslava a kol.
Účetnictví I. Sbírka příkladů
a úloh k procvičení
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2016, 1. vyd., 102 s., brož. 65 Kč
Skripta jsou určena studentům
úvodního kurzu účetnictví. Jejich
úkolem je seznámit studenty se
základní účetní terminologií a metodickými prvky, které účetnictví
používá a návazně na to se základy
účetního výkaznictví.
ISBN 978-80-245-2128-2

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

PR podpora

Březnový KNIHfest v OC Letňany
Březnový KNIHfest se v OC Letňany uskuteční již třetím rokem: přivítá skvělé hosty v čele s Michalem
Vieweghem, Aňou Geislerovou a Zdeňkem Svěrákem.
Březen je po celém světě věnovaný knihám
a jejich četbě. Obchodní centrum Letňany si
už tradičně pro tento měsíc připravilo pestrý
program plný opravdu zajímavých hostů.
Stejně jako v roce 2015, také letos zavítá
na akci jeden z nejpopulárnějších českých
spisovatelů současnosti – Michal Viewegh
(17. března).
V březnu oslaví své jubilejní osmdesáté narozeniny Zdeněk Svěrák a je jisté, že bude proto v tomto měsíci velmi vytížený. I přesto si našel
čas na KNIHfest, kterého se zúčastnil i v před-

chozích dvou letech, a my budeme mít potěšení
přivítat tohoto významného hosta 4. března.
V první březnovou sobotu přivítáme
představitele nového filmu Filipa Renče Lída
Baarová. Roli matky slavné herečky zde skvěle
ztvárnila Simona Stašová.
Pořadatelé KNIHfestu mají velkou radost
z toho, že budou moci přivítat 15. března herečku, moderátorku a také spisovatelku Aňu
Geislerovou.
Zdeněk Pohlreich (18. března) je obávaným kritikem tuzemské kuchyně a výtky

ke gastronomickým zařízením jsou v jeho
pořadu vždy velmi upřímné a místy pěkně
ostré.
Marek Eben (22. března) je bezesporu
jedním z našich nejcharizmatičtějších moderátorů.
Celým programem provede opět moderátor Bob Švarc, populární dabér a hlas rádia
Evropa 2.
Kompletní harmonogram akce naleznete na oficiálních stránkách OC Letňany:
www.ocletnany.cz

Michal Viewegh

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE
NA ROK 2016

Vážení čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Cena jednoho výtisku je 2 Kč + 16,50 Kč (poštovné a balné). Při zasílání většího počtu výtisků na jednu
adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2016 vyjde 20 čísel Knižních
novinek. Cena celého ročníku činí 370 Kč.

Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem

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

Informace z redakce

Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, P.O.Box 177, 110 01 Praha 1
Uvedené údaje můžete zaslat také na e-mail: sckn@sckn.cz

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

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY NA ROK 2016:

a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis

jméno a příjmení: ..............................................................................................................
firma:..................................................................................................................................
IČO: ..........................................................

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

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

PSČ: ........................

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

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

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

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

budu platit:

 fakturou

 složenkou (typ A)

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

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

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

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

V nakladatelství Agentura KRIGL, Praha
v lednu a únoru vyšlo
Týden u strýčka Bena
Napovídánky a pomáhánky
Rok den po dni
Křest knihy: Rok den po dni
(kmotr Valérie Zawadská) – 2. března 2016 od 17.00 hod.
v knihkupectví Academia, Václavské nám., Praha 1

Kniha
měsíce
března

EVE MAKISOVÁ: Tymiánové dopisy

Přeložila Jitka Jeníková
ISBN 978-80-257-1719-6, 298 Kč

Když Katerine zemře babička, zanechá jí po sobě záhadnou
krabičku na koření, která obsahuje arménsky psané dopisy
a deník. Katerine se vydává na cestu, která ji zavede
daleko od domova a hluboko do minulosti. Na Kypru, kam
se odjíždí schovat před bolestí ze ztráty milované osoby,
se setkává s Arou, mladým Arménem, jenž se jí stane
průvodcem nejen po babiččině minulosti, ale i po současné
kyperské arménské komunitě.
Temné obrazy z období arménské genocidy a následné
diaspory, od níž v letošním roce uplynulo již sto let,
vyrovnává srdečný humor a postavy, které vám přirostou
k srdci a s nimiž se nebudete chtít rozloučit.

Eve Makisová
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tku na str. 3.
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Představení a křest knihy Čeští jezu
ité objevují Nový svět.
Novoměstská radnice, věž, Karlovo nám
. 1, Praha-Nové Město
Velký knižní čtvrtek. Podrobnosti o knih
ách Velkého knižního čtvr

DENÍK

10. 3. 17.30 hod.

Milíčova 13, Praha 3, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz

PALUB

2016
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Další den ležím dopoledne v posteli, v hlavě mi víří babiččin příběh
a přeju si, abych mohla zvednout
sluchátko a mluvit s ní, znovu slyšet její hlas. Vždycky na mě měla
čas, vždycky mě vyslechla, po pubertálních hádkách s mámou i při
všech srdcebolech. Patřila k těm
výjimečným lidem, kteří dokážou
říct správnou věc a umí vás přimět,
abyste prohlédli skrz závoj vlastní
slepoty, jako kdyby to všechno viděla a věděla, co je skutečně důležité. Základ jejích rad, které udílela
jen málokdy, tvořila láska a soucit.
A když už někomu radila, byla z ní
cítit láska a soucit.
Telefon vedle postele zvoní. Ara mi
volá z recepce a říká, že mě chce
někam vzít. Natáhnu si džíny, napíšu
Jenny vzkaz a vyrazím k výtahu. Ara
je venku usazený na motorce. Podává mi helmu a sděluje mi, že jedeme
k jeho mámě na nedělní oběd. Mé
protesty přehlušuje startující motor.
Tahle středomořská pohostinnost je
vážně přehnaná.
Cesta je milosrdně krátká. Trvá
jen pár minut, než se z centra města
ocitneme v obytné čtvrti, kde sousedí nové domy s neudržovanými
bungalovy, postavenými vedle čerstvě omítnutých vil. Některé budovy
mají zkosené střechy, zatímco z jiných trčí šeredné kovové tyče, na-

Knihy nak

lství A RG O
ladate

chystané na stavbu dalšího patra.
Ara zastaví před upraveným terakotovým domem s pečlivě udržovanou
zahradou plnou citrusovníků a vysokých olivovníků v hliněných květináčích. Parkuje tu několik aut a u brány stojí malá, pohledná žena. „To je
moje máma, Arpi,“ představí ji Ara,
když k ní přijdeme. „Mami, tohle je
Katerina.“
Arpi vezme mou tvář do dlaní,
políbí mě na obě tváře a zanechá po
sobě voskovité šmouhy od rtěnky.
„Syn mi řekl, že jste Arménka.“
Mám sto chutí opáčit, že jsem
Angličanka, vychovaná v anglické
domácnosti anglickým otcem a matkou, která vyrostla ve starém manufakturním městě na okraji Peak Districtu. „Má babička byla Arménka.“
„To je to samé, drahoušku.“ Vezme
mě za paži a vede mě chodbou do
staromódně zařízené jídelny. Prostřený stůl s kouřícími talíři je plný
hostů: děti, dva muži s černýma očima a několik žen. Potlačuju nutkání
se omluvit a vrátit se ke známé jednoduchosti prázdninového balíčku
a smaženým kalamářům, k pohodovému nedělnímu obědu s Jenny. Pohledná žena s modročernými vlasy
a plnými rty reaguje na můj úsměv
kamenným obličejem.
„Tohle je Katerina,“ představí mě
Arpi všem u stolu. „Je to ta mladá

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

dáma, o které nám Ara vyprávěl.“
Všechny oči se obrátí ke mně a já
zrudnu. Ara vytáhne židli, usadí mě
vedle sebe a záhy ke mně doputují domácí lahůdky. Seznamuju se
s Arovým otcem, sestrou, jejím
manželem a jejich dětmi, rodinnými přáteli a jejich dcerou, Nazeli, tou
tmavovlasou ženou. Arpi nakonec
zvedne tlustého rodinného kocoura
Apolla a já mu potřesu tlapkou.
„Jsi v pohodě?“ zeptá se Ara.
Přikývnu.
„Ochutnej máminu jehněčí polévku a všechno bude fajn.“ Ara mi
nandá na talíř kostky masa a přelije
je božsky vonící, hustou šťávou.
Strčím do pusy první lžíci, měkké jehněčí se mi rozplývá na jazyku, pikantní chuť mě příjemně pálí v ústech a vrací mě do babiččiny
kuchyně a šťastných dob. Je to okamžik čiré rozkoše, který mi vynahrazuje všechny rozpaky. Následují
další dobroty. Ara mi plní talíř chutěmi a vůněmi, jež zdo-bívaly náš
nedělní stůl: vinné listy plněné rýží
a piniovými oříšky, česneková klobása, smažené köfte a lilkový dip. Arův
táta mi nalije malou skleničku rakije, a když ji do sebe naráz kopnu,
zavládne ticho. Zalapám po dechu,
abych ochladila hořící krk, a všichni
se rozesmějí, kromě Nazeli, které se
evidentně nezamlouvám.

w w w. k
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ANDRÉS NEUMAN
Cestovatel stoletím

SARA GRUENOVÁ
Na břehu jezera

Přeložila Jana Novotná, 398 Kč

Přeložila Eva Maršíková, 348 Kč

Na počátku 19. století dorazí
cestovatel Hans do tajemného města
Wandernburgu na pomezí Pruska
a Saska. Záhadné město se liší od
všech ostatních zejména tím, že
každou noc se mění rozmístění domů.
Hans chce zůstat jen přes noc, ale
bůhvíproč nedokáže odjet a jeho život se zcela změní. Proniká
do všech vrstev místní společnosti a nachází tu svou velkou
lásku. V jejím domě se setkává s lidmi, kteří se stejně jako
dnes my zamýšlejí nad budoucností Evropy. Hansův poklidný
pobyt však naruší nečekaná událost: ve městě začne řádit
vrah. A jak se posléze ukáže, Hans nejspíš není tím, za koho
se vydává.

Madeline se s manželem Ellisem
a přítelem Hankem znemožní na
silvestrovském večírku roku 1944
před celou ﬁladelfskou smetánkou
a následek je okamžitý. Ellisův otec jim
přiškrtí jediný přísun peněz. Mladý muž
si usmyslí, že ztracenou přízeň nejlépe získá, pokud uspěje
tam, kde otec kdysi veřejně selhal. Musí „ulovit“ proslulou
lochnesskou příšeru. Maddie se s ním i s Hankem vydává přes
Atlantik a usadí se v zapadlé vesničce na Skotské vysočině.
Místní nemají pro privilegované vetřelce nic než opovržení.
Maddie se postupně seznamuje s vesničany a přátelství se
dvěma mladými ženami jí ukáže, že svět je větší, než kdy tušila.

DE N

NIALL FERGUSON
Velký rozklad

ANDREAS STRÖHL
Vilém Flusser:

Přeložila Daniela Orlando, 248 Kč

Přeložily Zuzana Jürgens
a Jana Vymazalová, 298 Kč

O úpadku institucí a zániku
ekonomik
Symptomy úpadku dnes vidíme všude
kolem sebe: zpomalování růstu, drtivé
zadlužení, narůstající nerovnost,
stárnutí populace, protispolečenské
jednání. Co přesně se vlastně pokazilo? Podle Fergusona je
problém v tom, že se rozkládají naše instituce – zastupitelská
vláda, volný trh, zákony a občanská společnost. Rozpad
institucí je příčinou ekonomické stagnace i geopolitického
úpadku. Aby se tyto procesy zastavily, bude třeba
nebojácných vůdců a radikálních reforem.

Fenomenologie komunikace

Monograﬁe o Vilému Flusserovi, který
patří mezi nejvýznamnější ﬁlozofy
2. poloviny 20. století, se zabývá
nejen osudem tohoto českého rodáka
a zároveň světoobčana, který prožil většinu života v Brazílii
a také ve Francii či v Německu, ale především jeho dílem.
Hlavními tématy Flusserovy ﬁlozoﬁe jsou jazyk, automat
a vztah budoucnosti, minulosti a přítomnosti. V každém
z nich se ﬁlozof vydal směrem neprobádanou cestou směrem
k objevování nových horizontů.

Již vyšlo: Vzestup peněz; Civilizace. Západ a zbytek světa

PHILIP K. DICK
Dokážeme vás stvořit
Přeložil Filip Krajník, 298 Kč
Román o Louisi Rosenovi, který
dříve prodával spinety, ale teď
prodává věrné repliky slavných lidí,
simulakra tak dokonalá, že jsou
k nerozeznání od své předlohy.
Jedním z nejpovedenějších je
Abraham Lincoln. O drahé zboží má
zájem miliardář, jenž s ním má nekalé úmysly. Jak se ukáže,
elektronická kopie Abrahama Lincolna si nemusí nechat líbit,
že je pouze zbožím na prodej.

DAVID DANAHER
Číst Václava Havla
Přeložil Segi Stefan, 348 Kč
David Danaher patří k nejuznávanějším
americkým slavistům mladší generace.
Jeho monograﬁe o literárním díle
Václava Havla, jež současně s českým
vydáním vychází anglicky v prestižním
nakladatelství University of Toronto
Press, je – jak už název napovídá –
především literárněhistorickým a literárněkritickým rozborem
Havlova uměleckého díla. Samozřejmostí je přitom pro autora
pečlivá práce s prameny i sekundární literaturou; jeho dílo
tak sice nabízí pohled z cizího kontextu, ale pohled poučený,
vycházející z důvěrné obeznámenosti s kontextem českým.

DOUGLAS ADAMS;
GARET ROBERTS
Doctor Who – Shada
Přeložil Pavel Černovský, 348 Kč
Shada. Dobrodružství čtvrtého Doktora,
které se nikdy nedostalo na televizní
obrazovku. Scénář k němu v roce 1979
psal D. Adams a G.Roberts původní
text dotvořil do podoby příběhu
plného časoprostorových paradoxů.
Doktor se společnicí Romanou obdrží žádost o pomoc od
dávného přítele profesora Chronotise z Cambridge. Když se
ale Doktorova TARDIS roku 1979 zhmotní v knihami přeplněné
univerzitní pracovně roztržitého profesora, který o žádné
zprávě nic neví, zdá se, že Doktora s Romanou nečeká nic než
projížďky po řece. To by ovšem nesměli zaslechnout jakési
mrazivě nelidské úpění přicházející zdánlivě odnikud.

MILADA MAŠINOVÁ
Kočky a jiné příběhy
o strachu
248 Kč
Upozornění hned zkraje: Tahle kniha je
určená čtenářům od patnácti let výše.
Nečekejte ovšem brutální thriller nebo
lechtivé čtivo. V šestici povídek autorka
líčí příběhy mladých hrdinů, které
jsou někdy bolestné, kruté, absurdní
či směšné. Vysoko nad průměrně dobrou literaturu je staví
úžasná, hororově laděná atmosféra a autorčin krystalicky
čistý, jakoby odtažitý, precizní styl, které dodávají příběhům
neobvyklý, omračující nádech všudypřítomného strachu, obav,
nepatřičnosti, podivínství a podivnosti. Knihu doplňují působivé
ilustrace mladé ilustrátorky Petry Josefíny Stibitzové.

ÍK

VELKÝ
KNIŽNÍ
ČTVRTEK
V ARGU

ALICE HORÁČKOVÁ
7× ve vedlejší úloze
ISBN 978-80-257-1744-8, 298 Kč
Ivan Havel chodil za svým bratrem Václavem o dva kroky pozadu,
sourozenci Jana Zajíce měli zakázáno na vysoké škole vynikat, Helena
Landovská se kvůli bratrovi Pavlovi stala tajnou bytnou disentu a Hana
Hnátová posílala bratrovi Arnoštu Lustigovi do emigrace jeden pár
polobotek ve dvou balíčcích. Zdenu Mašínovou vláčeli po útěku jejích
bratrů k výslechům po schodech se zavázanýma očima, nadějnou tenistku
Janu Navrátilovou vyhnali kvůli emigraci sestry trénovat na parkety
v tělocvičně a hudebník Ďula Banga taktak unikl nakládačce, když se jeho
bratr Gipsy.cz nezdál Romům dost romský. Na většinu zpovídaných žen
nasadila StB své svůdce.

17. 3. 2016

Novinářka Alice Horáčková se do podrobna vyptávala osmi sourozenců
sedmi výjimečných lidí na to, jaké to je, žít svůj život ve vedlejší úloze.
Zjistila, že to je často těžší než vystupovat v hlavní roli. Nikdo z jejích
zpovídaných si svůj úděl nezvolil, ale všichni v něm skvěle obstáli.
A kromě toho mají na své slavné sourozence úplně jiný pohled než jejich
obecenstvo.

KATE ATKINSONOVÁ
Bůh v troskách
Přeložila Veronika Volhejnová, ISBN 978-80-257-1745-5, 398 Kč
Ve svém skvělém románu Život za životem, jedné z nejprodávanějších
knih pro dospělé v roce 2014, zkoumala Kate Atkinsonová možnosti
nekonečných příležitostí – Ursula Toddová prožívala znovu a znovu
převratné události dvacátého století. V Bohu v troskách obrací
Atkinsonová pozornost k Ursulinu milovanému mladšímu bratrovi
Teddymu – adeptu básnictví, pilotovi bombardéru RAF, manželu a otci –
a sleduje ho na jeho cestě mezi nebezpečími a pokroky 20. století.
Navzdory tomu, co zažil v bitvách druhé světové války, bude pro Teddyho
nejtěžší prožít si budoucnost, v niž ani nedoufal.
Bohem v troskách Kate Atkinsonová mistrně navazuje na Život za
životem a znovu dokazuje, že patří k nejlepším romanopiscům naší
doby. Obě knihy získaly cenu Costa Book Awards.
Již vyšlo:
V zákulisí muzea,
Neuzavřené případy,
Život za životem

BEN AARONOVITCH
Měsíc nad Soho
Přeložil Milan Žáček, ISBN 978-80-257-1746-2, 289 Kč
Jmenuji se Peter Grant. Ještě nedávno jsem byl obyčejný četnický
zelenáč v řadách londýnské Metropolitní policie. Jedné noci jsem se
ale při vyšetřování vraždy zapletl s duchem, a všiml si mě tak vrchní
inspektor Nightingale, poslední čaroděj Anglie. A tak teď stojím jako člen
dvoučlenné speciální policejní jednotky v márnici nad tělem zavražděného
jazzmana a snažím se získat z jeho mrtvého těla záznam melodie,
důležitou stopu ve vyšetřování jeho vraždy. To fakt umím. A nejen to.
A tak vím, že v Soho řádí vrah, který má nadpřirozené schopnosti a jedině
naše jednotka je schopna ho zastavit. Pokračování jedné z nejlepších
městských fantasy posledního desetiletí je zde.
Druhý případ Petera Granta, magického učedníka ve službách Scotland
Yardu. Po více než slibné první knize Řeky Londýna vychází česky další
román Bena Aaronovitche. Kdo vraždí v Londýnském Soho?

Dotisk
úspěšného
titulu

Argo
TOP 10
ÚNOR

PAVEL RENČÍN
Vězněná ISBN 978-80-257-1632-8, 297 Kč
Vězněná je thriller temného stylu, jakých je na české scéně
zoufalý nedostatek. Čtenáři přebíhá po zádech mráz, když
uváží, že děsivý příběh je inspirován skutečnou událostí ze
šumavského pohraničí. Ponořte se do dusivé atmosféry samoty,
divoké přírody a zla, které překonává lidské chápání. Při čtení
se vám možná vybaví jméno Stephena Kinga, jehož dílům se
román žánrově blíží.

1. Tommi Kinnunen

6. Zdeněk Ležák, Michal Kocián

2. Peter Mayle

7. William Saroyan

3. Kurt Vonnegut Jr.

8. Barbara Leamigová

4. Mary Chamberlainová

9. Irwine Welsh

ČTYŘCESTÍ

STOPA LEGIONÁŘE II.
OSUDY ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ

O LANÝŽÍCH, ŠAMPAŇSKÉM A JINÝCH POŽITCÍCH

NO NENÍ TO KRÁSA?

JACQUELINE BOUVIEROVÁ KENNEDYOVÁ ONASSISOVÁ
NEZNÁMÝ PŘÍBĚH

ŠVADLENA Z DACHAU

POHLAVNÍ ŽIVOTY SIAMSKÝCH DVOJČAT

5. Markéta Baňková

10. Jiří Tomek

MALIČKOST

Předloha
stejnojmenného
ﬁlmu vychází
v novém vydání

ODVÁŽNÝ MUŽ NA LÉTAJÍCÍ HRAZDĚ

KRÁL SVĚTLA
ARABSKÉ MÝTY, LEGENDY A POHÁDKY

TIMUR VERMES: Už je tady zas
ISBN 978-80-257-1740-0, 298 Kč
Co kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale jen usnul? A co kdyby se
probudil roku 2011? Jak by se asi tvářil a našel by v našem světě spojence, kteří
by ho podpořili? Ale ovšemže ano!
Léto 2011. Na zanedbaném plácku uprostřed Berlína se probudí Adolf Hitler.
V nejhlubším míru, bez své strany, bez svých věrných, bez Evy. Sám a sám v moři
přistěhovalců. 66 let po své domnělé smrti uvízne v přítomnosti a proti vší
pravděpodobnosti zahájí novou kariéru – v televizi! A nakonec – jak jinak – zamíří
i do politiky! Jeho heslem se stane boj proti rychlé jízdě a psím exkrementům
na chodnících. Hořká politická satira ukazuje současné Německo jako cynickou
společnost, kterou žene kupředu bezskrupulózní touha po úspěchu a která je
navzdory desetiletím demokracie naprosto bezbranná vůči demagogům
nejhrubšího zrna. Román napsaný v ich-formě z vůdcova pohledu okupuje
přední místa německých literárních žebříčků, dosud se prodalo přes
milion výtisků včetně e-knihy a audio knihy. Překladová práva
zakoupilo 38 zahraničních nakladatelů.
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V kinech od 10. března 2016.

Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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Jedinečné setkání nad titulem
nejprodávanějšího slovenského autora!
Román Dominika Dána Rudý kapitán, jehož
filmovou adaptaci budete moct zhlédnout v kinech
už od 10. března, představí ten nejpovolanější.

A nebude u toho chybět Oldřich Kaiser!
Kdy: 7. 3. 2016 od 16 hodin
Kde: Palác knih Luxor (Václavské nám. 41, Praha 1)

136 stran
brožovaná

229 Kč
obj. kód 5677

240 stran
brožovaná

269 Kč
obj. kód 2399

160 stran
brožovaná

279 Kč
obj. kód 5669

448 stran
brožovaná

419 Kč
obj. kód 5673

152 stran
brožovaná

279 Kč
obj. kód 5661

368 stran
brožovaná

379 Kč
obj. kód 2599

1 168 stran
brožovaná

579 Kč
obj. kód 5659

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

624 stran
kroužková

669 Kč
obj. kód 5666

280 stran
brožovaná

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

339 Kč
obj. kód 5668

Abeceda Velikonoc

2. DOTISK

Jedno potěšení týdně
Hana Pinknerová
brož.
111 s.
199 Kč

2. VYDANI

Jsou chvíle, kdy se život zdá přes všechny výhody
a pohodlí našich současných dní těžký a kdy nezbytně
potřebujeme nějakou malou osobní radost jen pro
sebe. Vyzkoušejte alespoň některé z padesáti malých
radostí, které autorka navrhuje a nebudete litovat.

Bůh milosrdný, nebo trestající?
Gabriela Ivana Vlková
brož.
64 s.
99 Kč

Autorka hledá odpověď na to jak tomu s Božím
milosrdenstvím v Písmu je a dochází k závěrům, jež
mohou každému čtenáři osvětlit vztah Bohu z nové
perspektivy.

Boží svědek v propasti zla
ŽIVOT ETTY HILLESUM

Yves Bériault

brož.
136 s.
219 Kč

Etty Hillesum (1914 –1943) byla mladá holandská
Židovka, která zahynula na podzim roku 1943
v Osvětimi. Její deníky a dopisy, jež po válce vyšly
knižně, patří mezi nevýznačnější duchovní svědectví
20. století. Autor chce touto knihou přiblížit nejenom
život Etty Hillesum, ale také hloubku jejího duchovního života a její víru v Boha.

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

Knihu Abeceda Velikonoc vydalo nakladatelství
Krásná paní a koupíte ji u všech dobrých knihkupců.

KN_Velikonoce_2_2016.indd 1

DOKONALÉ PROPOJENÍ HOLMESOVSKÉHO
KÁNONU SE SKUTEČNÝMI KRVAVÝMI
UDÁLOSTMI
Doporučuje

SHERLOCK vs. ROZPAROVAČ
Jedině výstřední detektiv z Baker Street, chladnokrevný
podivín s geniálním mozkem, se může postavit Jacku
Rozparovači a rozluštit jeho tajemství. Ani v nejčernějším snu
by ho však nenapadlo, že při svém pátrání bude muset bojovat
s podezřením, že Jack Rozparovač je – on sám.
Vázaná, 328 stran, 299 korun

www. paseka. cz

•

f a c e b o o k . c o m/p a s e k a n a k l a d a te l s tv i

19.02.1

Inspirativní příběh

Kniha vychází z deníku a je autentickým svědectvím o práci člověka v tropických podmínkách
v zemi zdevastované válkou a plné strachu, ale i nadějí. Kniha je inspirující pro všechny, kteří se
vydávají do exotických končin.
brož., 168+16 s., 269 Kč

obchod.portal.cz

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

DOKOŘÁN
e-shop: www.dokoran.cz
Bohuslav Litera
Cesta na výsluní
ZahraničnípolitikaSovětskéhosvazu
1917–1945

David Schmidtz
Prvky spravedlnosti
Překlad Michal Skala, brožovaná bez klop, 304 stran, 348 Kč

Brožovaná s klopami, 320 stran, 298 Kč, řada Bod

Z občanské války v letech 1917 až 1920 vyšlo sovětské Rusko sice jako vítěz, avšak téměř diplomaticky izolované. Už o dvě desetiletí později však Stalin jednal jako rovný s rovnými
s nejmocnějšími státníky světa, s Rooseveltem či Churchillem. Jak
k takovému mocenskému vzestupu došlo? Kniha Cesta na výsluní
analyzuje hlavní směřování zahraniční politiky Sovětského svazu
v letech 1917–1945, včetně jejích náhlých, avšak zásadních obratů.

Profesor David Schmidtz, vystudovaný filozof
a ekonom, v této knize předkládá velmi srozumitelným jazykem své úvahy o tom, co je spravedlnost. Hodnotí vhodnost přístupu ke spravedlnosti skrze principy zásluh, reciprocity, rovnosti
a potřeb. Objasňuje, proč přistupovat k teoriím
jako k mapám sloužícím správně pouze v určitém kontextu, analyzuje sousedskou povahu spravedlnosti a kriticky hodnotí práce
klasických děl Rawlse i Nozicka.
Vychází ve spolupráci s CEVRO Institutem.

Vyšlo 19. ledna 2016

Vyšlo 09. února 2016

Matthew Watkins
Nepostradatelné matematické
a fyzikální vzorce

Atul Gawande
Nežijeme věčně
Medicínaaposlednívěcičlověka

Překlad Jiřina Vítů, vázaná s přebalem, 64
stran, 60 ilustrací, 198 Kč, řada Pergamen

Překlad Bronislava Bartoňová, vázaná s přebalem,
240 stran, 298 Kč, řada Zlom

Pokud byste si rádi osvěžili trigonometrii, gravitační zákony, teorii relativity, něco ze statistiky nebo matematické analýzy a řady dalších oborů,
je tato půvabná knížka právě pro vás.
Jestli takovou potřebu nemáte, klidně jen zalistujte a potěšte se největšími výtvory lidského ducha za poslední tři tisíciletí v hutné podobě rovnic a náčrtků, které jsou doplněny vtipnými kresbami.

Moderní lékařství si ví rady s většinou nemocí
a dovede vyřešit situace, jež by kdysi skončily
tragicky. Když ale přijde na stárnutí a konečnost lidského života, musí se kurativní medicína mnohdy smířit s tím, že člověku nemá
co nabídnout. Gawande vedl rozhovory se zdravotními sestrami
v hospicech, gerontology a dalšími zainteresovanými lidmi. Jeho poutavá, upřímná a citlivá kniha ukazuje, že nejvyšším cílem není dobrá
smrt, nýbrž dobrý život – až do konce.

Vyšlo 16. února 2016

Vyšlo 23. února 2016

DOTISKY
Peter D. Schiff a Andrew J. Schiff
Ekonomické bajky pro studované i laiky
Jakekonomikarosteapročkrachuje
Překlad Aleš Drobek, vázaná s přebalem, 256 stran,
il. Brendan Leach, 298 Kč

Vyjde 8. března 2016

Václav Cílek, Pavel Mudra,
Zdenka Sůvová a kol.
Střední Brdy – hory uprostřed
Čech
Vázaná bez přebalu, il. Renáta Fučíková,
184 stran, 499 Kč

Vyšlo 16. února 2016
3. dotisk

Niall Ferguson
Civilizace
Západazbyteksvěta
Překlad Eduard Geissler, vázaná s přebalem, 348 stran,
498 Kč, řada Zip,

Vyšlo 23. února 2016

2. dotisk

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

žebříček

nejprodávanější knihy

		 TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období od 8. 2. do 14. 2. 2016

			 b e l e t r i e
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

E. L. James Grey XYZ
Marie Doležalová Kafe a cigárko Domino
Vlastimil Vondruška Mrtvý posel MOBA
Paula Hawkins Dívka ve vlaku Ikar – Euromedia Group
Aňa Geislerová P.S. Ikar – Euromedia Group
Peter Mayle O lanýžích, šampaňském a jiných požitcích Argo
Vladimír Ševela Český krtek v CIA Prostor
Ivan Landsmann Pestré vrstvy Plus
Hakan Nesser Dívka, která nikomu nechyběla MOBA
Světlana Alexijevičová Doba z druhé ruky Pistorius & Olšanská

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Hana Marková Daňové zákony 2016 Grada Publishing
Brendan Simms Zápas o evropskou nadvládu Prostor
Jan Hajšman Brdy opět otevřené – průvodce Starý most
Libor Sváček Česká republika – letecky MCU
Marek Herman Najděte si svého marťana HANEX
Matěj Barták a kol. Autoškola 2016 Plot
Abeceda mzdové účetní 2016 Anag
Žofie Kanyzová a kol. Lunární kalendář Krásné paní 2016 Krásná paní
Stanislav Komárek Evropa na rozcestí Academia
Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Danuše Marková Psíkov Albatros
Rotraut Susanne Bernerová Jaro Paseka
Rotraut Susanne Bernerová Léto Paseka
Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
Pavel Čech Bludiště Petrkov
Já, JůTuber CooBoo
Orson Scott Card Zakletá CooBoo
V savaně – Zvířátka k pohlazení REBO International CZ
David Walliams Příšerná teta Argo
Mazlíčci – Zvířátka k pohlazení REBO International CZ

 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
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

AUDIO KNIHY

		 Leden 2016 Údaje o počtu po síti „stažených“ audio knih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
		 8.
		 9.
10.

Robin S. Sharma Mudrc, surfař a byznysmenka (čte J. Dvořák) Rybka Publishers
Lars Kepler Stalker (čte P. Rímský) OneHotBook
Aňa Geislerová P.S. (čte A. Geislerová) Supraphon
Walter Isaacson Inovátoři (čte V. Beneš) Práh / Audioteka
Stephen Clarke Merde! Rok v Paříži (čte V. Hauser) Plus
David Lagercrantz Dívka v pavoučí síti (čte M. Stránský) OneHotBook
Jaroslav Kmenta Padrino Krejčíř – Gangster (čte P. Rímský) Audioteka
Jaroslav Kmenta Padrino Krejčíř – Afričan (čte P. Rímský) Audioteka
Agatha Christie Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota (čte L. Frej) Kristián
Christopher McDougall Born to Run (čte J. Dušek) Mladá fronta
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TITULY
VE VÝHRADNÍ DISTRIBUCI

vázaná, 96 stran, 199 Kč

brožovaná, 48 stran, 99 Kč

vázaná, 128 stran, 269 Kč

vázaná, 56 stran, 149 Kč

leporela, 6 stran, 49 Kč za 1 ks

leporela, 6 stran, 49 Kč za 1 ks

kroužková, 192 stran, 299 Kč

vázaná, 288 stran, 249 Kč

vázaná, 224 stran, 149 Kč

brožovaná, 160 stran, 199 Kč

brožovaná, 64 stran, 69 Kč

brožovaná, 188 stran, 268 Kč

vázaná, 184 stran, 249 Kč

vázaná, 288 stran, 299 Kč

brožovaná, 208 stran, 249 Kč

brožovaná, 112 stran, 199 Kč

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

